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ROMA RADYOSUNUN BU ŞAfAH VERDİGİ HABERLERE GÖRE: 

Romanya'da Umumı Terhis ilin Olundu 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lngiltereye karşı harbin veni saf hası başlamak üzeredir 
İngiliz Bahriye Nazırı bu sabah radyoda söylediği nutukta: "Gönderilecek 

kıt'alar daha lngiltere sahillerine yaklaşmadan imha edilecektir.,, dedi 

Almanların sulh şartları 
v çok a.g ı r olacak! 

Fransanın dörtte birini, bütün müstemlekelerini 
_ ve elli !milyar frank tazminat istiyecekler 

Türkiyenin 
iki vaziyeti 

Ne b!r kanş toprak veririz, 
n~ kım.s.eden isteriz; ne iti
mıze kanıtırırız d kim.. 
ıeııin. . . ' ne e 

. ''':"~· karışırız. Reyi -ki:;':> nullı siyasetimize hi
ız ve her yerde herkese 

ve. ~erşeye rağmen kendi
kıız~ ~üdafaaya hazır ·u 
.. •dırı: •• 

-~...._. ETDt lzZl.'T BL~lca 
l>. N B ' 'ki h d riııd ' • •Jansı ı e ef üze -A: ~a~şıycirdu: 

•lnı y 'l'iirltiyede bir kabine buh
>niyes· •ı>ınak, Ttlrk efkarı umu
IÜPhe ınde 'tiirk ricali aleyhinde 
ınak.. Ve tereddüt havası yarat • 
8-Türıu ıtasebat .ve - Sovyet Rusya mü-. 

lı.ün•e ını ıblaI etmek ve müm
'l'urlı:i SovyetJeri Türkiye ve 
he tu~ ;·olu ile İngilizlerle bar-

i) s urınak.. 
rincİeNh. B. nin bu maksadı üze-
• oınen b .. tli 
dalyan r d u n Alman ve 
dıt ve s a yoları da seferber ol
den bir ~:rret Rusy~nın Türkiye. 
hinde bu~u~':ı'a~om ıle arazi tale
tiler. Halbuki u:un~ bile işaa et
hütün "ayret' uınuı D. N. B. nin 
kendi hlcab ve kasdının ancak 
netice ile k ln~ malolan lnilllis bir 
dan ba•k arı; aşmış bulunmasın-
s • a ne Türki ovyet _ Türk .. yede, ne de 
bir değiş'kl'k munasebatında hiç 
~. B. nin ı ı Y.oktnr. Bilakis D. 
Sovyet dogj•.etı •.ayesinde Türk -
tiln kuvv s. ~gu hır kere daha bü
•atını b "ı ti ıle tezahür etmek fır_ 
'''" u muş ve a . 4Urkiye Bü . . Ynı zamanda 
de 1'Iilli Şerk. ~ıl~et Meclisine 
k~bine ve ikt~ılll sıyaset, milli 
hır tezah.. ı ar etrafında milli 
Ilı.iştir . ur Yapmak fırsatını ver-

Dünkü t · - . Yazımızda d i 
ıgııniz gibi uh a şaret et-

Retik Savda: ~erem Başvekil 
ve komşuları ın eyanatı Türkiye 
bilvasıta Tiirki mevzuu kısmında 
sebatını da içı:ee İ!ovyet ınüna
tadır. Başvekil: • ış bulunmak-
•- Biz hi b' 

~ik, ne de k:mş!la~aman ne tah
( Devamı 3 .. ım.~za talll'l'uz 

-- uncu sahifede) 

E0ZYASLARI 
ETEM iZZET 

BENiCE'nin 
En Güzel Ro 

manı 
Gazetemiz P k 

•Yakılacak kitap: . ~akında 
ş'hıış<ıoin müellifi ftbı e.debl 
B . ' . G'• eın ı.zzet enıce nın • ozyat:la 

. ' rı. adlı 
roınanıııı tefrıkaya Jıaşl 
caktır. Umumi arzuya u:::ak 
neş:redeceğimiz bu eserin ok 
Yucularunıza çok zevkli anı u
Yaşatacağına eminiz. 8J' 

~EK YAKIND~.J 

Romanya Balkan 
paktından ayrılıyor 

Nevyork 14 (Hususi)- Alman
yanın Fransaya teklif edeceği sulh 
Fartları hakkında buraya bazı 
malfimat gelmiştir. Esas hatlan 
•aha çok evvelden hazırlanmış o. 
lan hu şartlar son derece ağırdır. 
Almanların fimdlye kadar Fran
Hya karşı az ÇOk müsamahakar 
davranmalarının bu şartlarla hiç 
bir alil.kası yoldur. Yeşil mıısa et
rafına oturulduğu zaman, Alman .. 
!ar Fransadan şunları istlyccek -
!erdir: 

1- Fas ve Cezair de dahil ol-

mak üzereı bütiin Fransı'Z mis
teınlekelerinin Almanyava terlı:.i. 

2- Sen Valeriden Liyona kadar 
d!iz bir hatla biitün memleket. ya
ai Fransanın dörtte birinden fBzw 
lasının Almanyaya bırakılması. 

3- Elli mil~·arlık tazminat. 
4.- Fransaya gönderilecek Al -

man rnallcrinden gümrük alınma
ması ieln bir ticaret muahedesi 
akd.i. 
5- Fransada yirmi beş sene müd

detle asker alınmaması. 
(Deı•amı 3 üncü sahifede) 

İngiltere ve Fransa.da 14 temmuz 

Fransız lejiyonları bu 
sabah Londrada bir 
geçit resmi yaptılar 
Fransada ise matem tutuldu 

Fransadan son Alman neferi tardedilmedikçe, 
lngiltere sulh yapmıyacak 

Londra 14 (Hususi) - Bugün 
Fransızların 14 temmuz milli bay
ramıdır. Bu münasebetle, General 
dö Golün teşkil ettiği lejiyon alay
ları tankları, topları ve mitralyöz. 
!eri ile Londranın büyük caddele
rinden geçerek .meçhul asker. a
bidesine ve billlhare umumi harpte 
müttefikler ordusu başkumandanı 
olan Margal Foşun heykelini zi
ynet etmişler ve çelenkler koy • 
m,.şlardır. İngilterenin muhtelif 
limanlarında bulunan Fransız bah
riyelileri, hususi trenlerle Lond-

reya gelmişler ve geçit resmine 
iştirak etmişlerdir. 

Öğleden sonra, büyük sinema • 
!arda, Fransanın Alınanlar tara -
tından işı?aline ait filimleri sey
redecekler, sonra vazifeleri başına 
döneceklerdir. 

General dö Gol, diin gece Lond
ra radyosunda irat ettiği bir hita
bede şöyle demiştir: 

•Bu akşam, 14 temmuz gecesi, 
hiçbir Fransız yoktıır ki ıiklı ve 
fikri hür Fransada olmasın. Ken -

(Devamı 3 üncü. •ahifedaj 

ASK.ER GÔZILE CEPHELER 

Mühlet yarın bitiyor 
İngilterenin istilası için Alman

larca tayin ed.ilen son mühlet ya
rın bitiyor. Etrafta büyük taar
ruzun başhyacağına dair emareler 
mevcut olmamakla beraber, bu 
cece veya yarın akşam Britanya 
adalarına ayak basma teşebbüsü
ne girişilmesi ihtimal haricinde 
değildir, Çünkü şimdiye kadar yap. 
tıkları her büyük taarruzda hazır
fk!nını iri. gizlemiş .olan Alnıan
arın bu ışı de sezdırmemiı ol • 

malan kabildir. 
. Her zaman yazdı.iımız ııihi, İn

ırıltareye lı:.np yapılacmk taarru -

zun havadan ve denizden olaca
fma kani bulunuyoruz. Denizden 
nakliyatta, 15,000 mevcutlu bir 
fırkava yirmi büyük geminin tah
~is edilmesi lazımdır. Havadan in.. 
dirilecek paraşütçiilerin tesi"' e
decekleri köprü başlarına deniz
•en gönderllecek kuvvetlerle tak
viye etmek ve tutundukları mev
kilere tamamile yerleştirmek icap 
ettlj!-ine göre, bu işi ba~arma.k ü
sere yilzlerce nakliye gemisinin 
lrullenılacağını ıimdiden söyliye
bilirlz. 

(Devamı 3 üncü. sohifQdeJ 
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Tarihte göriilmemiş bir muharebeye sahne olacağı anlaşılan Bliyük Brltanyanın ve İrlandanın heyeti umıımivesini göı,terir harita 
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Milli Şef 
Yalovada 
Cumhur Reisimiz bu 
sabah Derinceden 
Savarona yatı ile 
Y alovaya geçtiler 
Reisi Cumhur İsmet İnönü dün 

akşam saat 23 de hususi trenle An
karadan Yalovaya müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 
..... . · .. ~ 1 

Bir adamın 
evinde memnu 
eşya bulundu 

Ferik-Oyde Paşa mahallesinde 
Uğuılı; sokağında 34 ır•maralı ev-

lngilizler Rur,Ren,Brüksel mınta. 
katarını yeniden bombaladzlar 

Roma 14 (Radyo)- Harbin yeni 
aafhası pek yakında ve İngiltere. 
ye karşı taarrıızla başlıyacaktır. 
Bütün dünya bu yeni hadiseyi 
hayretle karşılıyacaktır. 

Londra 14 (Hususi\ - Alman 
tayyarelerinin son günlel'de İrı;(il
tere üzerine vapmakta oldukları 
·a.-.ınları sıklaştırmaları, İngilte -

• reve karşı "•nılıması tasarlanan 
taarruz gününün arifesinde bu -
lunuldu~u hissini vermektedir . 

;İnoiiterenin muhtelif ımmtaka -
larında U'On bu tavvarelerin kül
liye\!i bombalar atmıyarak, isti:k
~aflarda bulundukları zannedil -
mektedir. 
Almaların tar~hte görülmemiş 

ıböyle bir muazzam taarruz için, 
Norvec sahillerinden İsk-0cya ve 

!rlandavı ve Fransa sahillerinden 
de İngilterenin cenup kısımlarım 
tutma .i!a çalışmaları muhtemeldir. 

İngiliz askeri makamları ana va
tan içinde vukua geleek bu boğuş
mada, Alınanların motörize kuv -
vetlerini, l!'ransada olduğu ı<ibi 
lmllanmıyacaıklarına göre, Alman
yaya çok -ahalıya mal olacağı mü
taleasındadır. !nıı-ilterede her ih
timale kar•ı tedbirler alınmıştır. 
Ve bu tedbirler her "'Ün takviye 
edilmektedir. 

Alman tayvarelerinin dün de 
"1indüz ve gece mütevali surette 
"a"tıkları taarruzlarda attıkları 
bombalar yüzünden İngilterenin 
muhtelif mıntakalarında yeniden 
ijlenler ve yaralananlar olınustur. 
Alıman taY'·areleri dafi tonları-

nın ve Avcı tav"arelerinin ateşi 
ile püskürtülmüstür. 

İsko0vanın cenubu garbisinde 
amele evlerine bomba atılmış, bir 
amele ve 7 vaşındaki kızı ölmüş
tür. Gal eyaletinde bir k.öye bir 
A}man bombardıman tavyaresi 
ıslıklı bnmba atmıştır. Hç hasar ve 
zayiat olmamısır. Yine Gal eya
letinde bir oehirde bir kişi öl -
mü<. iki kisi varalanmıstır. 

İnailterenin şimali sarki mınla
!kasına kuvvetli infilaklı 24 bomba 
atılmıştır. Bir kö"Ün civarına 100 
den fazla - angın boımbaşı düş -
müştür. 

Dünkü hava muharebelerinde 
11 sı bombardıman, 6 sı avcı olmak 
~ere 12 Alman tayyaresi düşü -

(Devamı 3 üncü saMfede) 

EN SON DAKiKA 
de oturan Topal Mehmedin son F h ""k" t" • V kJ" " d d•Jd" ~nlerdeki vaziyetinden şüphele - ransa u ume ının crsaya na ıne musaa e e 1 1 
nen zabıta memurları bunun bazı Nevyork 14 (Hususi)- Alınan 1 kik ve kabul etmiştir. Ancak Pa- kı'.l.meti Versay sarayına yerleşe-
kimselerle de gizli gizli konuştu- hilkftmeti, Fransız hükumet mer- 1 
• t b"t ed k · d • · b. risteki hükumet daireleri Alman bilecektir gunu es ı ere evın e anı ır kezinin Versaye nakline müsaade ı · 
araştırma yapmışlardır. edilmesi hakkında Mareşal Peten makaınlnına Hlzım olduğundan Vişideki Fransız hükumeti nakil 

Neticede Mehmedin evinde dö- tarafından vuku bulan ricayı tet- buraları verilmiyecek, Fransız hü- hazırlıklarına başlamı~tır. 
~eme tahtaları arasında sureti 
mahsusada saklanılmış 41 parça 
askeri esya ile 11700 çakmak taşı, 
liO adet damgasız çakmak, 36 adet 
inhisar kaçağ'ı tabanca fişen,gi, 

190 adet mavzer fişeği ve 2adet 
büyük çapta tabanca bulunarak 
müsadere olunmuştur. 
Bunlrın ne suretle tedarik olun

duğu da tahkik olunmaktadır. 

Romanya Balkan antantından ayrılmıya karar verdi 
Nevyork 14 (Hususi)- Bükreş

ten buraya gelen haberlere &öre, 
ltoınanya Hariciye Nazırı Man.oi
leskunun Romanyanın Milletler 
Cemiyetinden ayrılması ve Al -

manya ile dostluğun takviye edi
leceği hakkındaki son beyanatı ü-
zerine, Rumen hükumetinin harici 
ıiyasetinde daha bazı değişiklik • 

• 
Ier vapacağı da anlaşılmaktadır. 
Bu arada Romanya hükumetinin 
Balkan antantından ayrılmağa ka
rar verdiği de bildirilmektedir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadar) 
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İKİSİ DE 

OLMASAYDI 
Mareşal Peten 85 yaşından son

ra, eviet rcısi oldu. Demek, kıs.. 
metinde. talihınde bu da var~! 
Allah yürü ya kulum, dedi mı, 
insan yürür. lhtiyar Mareşal, ev -
velA, bir köşeye c;ekilmiş oturuyor, 
istirahat ediyordu. İspanyaya se
fir yaptılar. Sanki, hayata yem -
den doitJnu.ştu. 3onra. kabıneye a- J 
za olarak girdi, wnra Başvekil mu
avini, daha sonra Baı,vekil. nibayet 
de Dev !et reisi oldu. 

Fakat, ne hazın değil mi?. Ne 
Peten devlet reisi olsaydı, ne de 
Fransa bu hale du.-;:;evdi.. 

BİTARAF 

İRLANDA 

Britanya adası yanındaki lrlan
da adasında, ayrı bir devlet vardır. 
İrlanda da, bugün Almanlar tara
fından işgal edilmek leh likesine 
maruzdur. İı:ı,giltere hükfuncti, 
serbest İrlanda devleti ile i.şbirli
lti yapmak isüyor. İrl:ında, hiç ya
naşmıyor!. Bitaraf k.alacakmı.ş!. 

Yahu, hili •m bitaraflık hayali 
ve rüyası•. Bitarafların ba.<ına ge
lenler, p;,ŞtDı.ş tavuğun başına ıı;el
medi.. Ukalalığın zamanı değil, ver 
elini ~abeyine de beraber müda
faa meselesini düşU.nün!. 

pLAJLA&A 
NAZAR DEC.Di 
Şu Florya pli.ı1arına bu sene 

nazar değdi. ve&&elim! Bölksanıza, 
işi üzerine almayı •Ôz veren mü
teal>hit, bu ııefer. bütün bütün vu 
RCt"miş!. 

Belediyeye yatrrılması. icap eden 
bılmem kaç bin lir •Y 1 teıı:ılıı. ede.. 
ıremıs!. 

Oldu, olacak, kırıldı nacak, en 
ıyısi, bu vıl Florya plajlarıru fise
bilillah işletmeli.. Kandil gi.inle
rın<le, bazı k&ebaşlarında sular 

dal(ıtıl.ınaz nu?. İşle öy .le ..• Zat.o 
temmuzun ortası oldn. Şurada, b1ır 
bu<:uk: aylık plij ~vııimi daha 
kaldı. Ondan sonra havalar bozar, 
sıcaklar hafifler, denızi kim hatır-
~r~ -
AçnWı plajların kapısını ardına 

kadar, ıııillet girsin, yıkansın!. 

TAHTAKURUSUNDAN 

KACARK~-

Ed.irnekapıda mı, Topka,p><ia mı. 
her nerede i.>e, evinde, tahtakuru.
ların fazla taarruz w hücumun -
4An rahataz olarak kaçan adam
cai(ızın başına geleni duydunua 
mu?. Ölmüş zavallı!. Efendim, 
adam, baltııw; ki, evde rahat yok, 
gece vakti. yatajını yüklenince, 
surların üstünde soluğu alnuş .. 
Oh, iıliı, serin yer ... Fakat, uylr.ıı 
esnasında, • Gum. diye yü.k.&ek sur
du varının üstünden düşmesin mi? 

Evinizdeki tabtakurularından 
sakın şikayet ebneyin!. 

İŞİN YOLUNU 

BULMUŞLAR 

Topkapıda.ki Ermem mektebi, ne 
zamandır mualliın.lerlııe ay bol< ve. 
remiy<>rm1J4. Bunun için bu mek
tep tulmu1, Samatyadald. Narlı -
kapl bah(:esindc bir ~lenti tertip 
etmiş. Yakında yapılacak olan bu 
eglen\, e, tiyatro, hokkabaz, can
bez, .lau.ltla, karagöz filan oynatıla
cak ve bundan M>planacai: ha.ulat
la mektep muallimlerinın aylılr. -
ları temin edilecelımiş!. 
Vakıa bu mesele o mektep mu

allimlerinin biraz yüzlerini gül<iü
recek amma, böyle bir mektepten 
yetişecek çocukların da artık vay 
hallerine! İster misiniz, ayni meik
"'P bir müddet aonra da yine mu
allimlerin maaşları.nı temin için 
Çırpıcı çayırında pehlivan l'ilreş
leri. Yenibahçe çayırJlda horoz 
w koç dövi41eri tertip etsin!. 

AHMET RAUF 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 
-----
Franaızların 14 temmuz günü 
H temmın Fnıuıdarıa milli 

lwıyramı:l.r, bıırriyete kavu,fuk -
!arı, büyük bir inkılap yaparak 
dünyaya önıelı: oldukları ıfuı,üa 
yıldönümii ı:e.;en se-ki 1-l teıa
mıız 1783 da nıeP,ar Bastil ıi.ada
nın.m ilı.tilakiler tarafmdaıı uıptı 

rM1lardıın bir ..n..dır. Yow İn.. 
ı:iltere ile Fraıaaa arasında.ki emel 
birliğini, sililı arkadaşlığını ww
tamıyaıı Fra1111ıılar bugün miift. 
nık zafer uiruada çallfmaktaılu
lar. Günön iyisi ileride. 

ALl IU:lılAL SIDIJIAN 

ile hürriyetin ilin eiilıa rin• tam. il• -------------i 
1541i.aei1Jlolönüaü .ı.-utt ... Fraa- Yunan topra~ından 
a geçen - milli INı;rramma pek 

parlak A1rette tes'it etmitü. o ge~eD trenler ve 
Fn- ki ıeçen ,_., lnı a7'a ı.... t f k 
am lllllt ipnde ... qıyor, Doılindea N& ar 1 
meınnııa, istikbalimlea emin bu
lunuyordu. Bu -, yani BasülDa 
zaptlRln 151 inci yılclüniimii.Jı.t. 

ise Avrupada ancak ıa.adarip " 
perişan bir Fnaa kalclı. Bqiiılkii 
büzüıı ve teessürü arttıran ılii• 
daha acı bir levlaa var ki • da INr 
ay evnli.ne kadar silıüı arka~ 
lı,tı ed.ealeıin bqüıı hirbirleria• 
karşı . tarif ve ta.viri balı:ikatea 
müşkül olduğu kadar elim bir va
ziyet alın11 olmalarıdır. Avrupa 
lut'asmclaki mağlup Fraıısaıııa ba
'1Jldaki b~t ile İıı&ilteren.ia 
anısı açık. Bir ı.a halleri d. -
nürken bir de ıı;eçen sene dost, 
müttefik Fransanın şerefli milli 
bayramı miin.a..ebetı1e cTaymis. in 
ya•ınıs oldııiu bir makaleyi tekrar 
okuınak De kadar başdöndürücü 
oluyor, Ilıinıiclin dediti gilti: 

Efsane demelı:. hikiyeti dehr 
ÇUtnıazsa b~ nihayeti dehr 

Dehrin şa soa bir seaesi için
deki ef.sane ve hikaye ıae elim el
mu~. Bunıı yaşıyanlar ııe büyiilı; 

bir tarihi &"örüp ı:eçirdiler, ı.ın 
da görüp geçiriy•rlar_ Debriıa ai
ha) eti yok. 

Geçea seneni• 14 t~U e 
makaleyi yazan dast ve takdirkar 
Inı;liz l(a&etesi Fransanıa yüz elli 
sene zarfında geçirmiş .Iduğa aa 
ve tatlı, fakat daha ziyade mllru
fakiyetli saflıaları bulba ettikten 
soııra İnı:ilizlerin Fraıısılarla mti
ıaasebatında.n şöyle bahsediyu: 

ı;;o senedir bi Fransadan bir çok 
siyası hakikatler ö(:rendik; onlar 
da bizden. Ber ne kadar daha eY
vcl Fransız inkılabına İngiliz mii.. 
tefokkirleri hizmet etmiŞ5e de y .. 
ni alemde deıııokra<i bir Franmı 
teL:ıkkisidir. 

Parlamento demokrasi usu.J.fl 
Fransada ve İngilterede ayrı ı;ekil
ler aldı. Fakat Amerika Birleşik 
de\ !etleri ile beraber Fraasa n 
İngiltere baııda sebat eden bflyiilı: 
milletler zümre ini teşkil edi -

yorlar. 
Buı:ün Avrupadaki Frauuıw 

«Tal mis .. in bir sene evvel tasvir 
ettiği bu zümrecı.s aynlıyor diye 
sflylenl or. Fakat karde~lik, hür
ri) et ve müsavat düatv.rlıınaı 151 
sene e\·vel dünyaya ilaıı eden Fran. 
sa kin bu şimdiki devirde ancak 
nıagİübiyet felıikethıbı "(t&tı IHalıı-

• 
Bdirne H {Hıwui) - Yaz -

tinin t.tbiJrin. obqlmw11M ft Yu-
nan"'*anm C.. wti bıbu:I. etmemil 
bWımrn- yôainden Devlet ~ 
~ A"'- 1amıtnda 
ba:z:ı t...ı:ıhürler ve illti:ıalJlFızlıS
lar ..w.u.~ ~. 

E...:ümle A vnıpadan ıı:elen veya 

~· Eıhrnedeıı ı.. -
tanbula hareket eden trenler Ka
raaıtaç ista&yonunda, İst&nbulıdan 
,celen ve A=aya veya Edirneye 
ı;ıeçece.k trenler de Uzunköpn.i ;.... 
tasvonunda birer 6&at beklem'*.
tedirler. 

Bu suretle yaz saatini kabul e._ 
ım~ olan Yunan hiikıimeti bit
tabi yeni saatle hareket eden ka
tarları hudutlarına ancak eSki sa-
11,te ııöre kabul etmektedir. Saat 
farkı yüzünden h-.1 ol.uı bu teoıh
hürlerin yalanda hal ve izalesi 
mernuldür. 

Trakyadan yapak 
mübayaata 

Edirne 14 (HU8U8i) - Sümer· 
bank fa.briltaları Traky.,,ırdaıı e
hemmiyetli miktarda yapak ı:ıııti
bayaatında bulunuvor. 

Banka eksperleri vaısıtasile şim
diki halde 3 bin bal}'ll kadar yeni 
ıınabeul yapak satın alınış bulun
maktadır. Mübayaata devam olu
nacllktır. 

Uzwa vıllar memleket .ıı...
kalmış •lan ve akter Bürhaııettia 
..tile anılaa :aıt, ı:eçealerd. bıın-
111 geldi. Frllıt!lada yaşı.yordu. 

Fransamn dü,tülü maltm va
ıdyettee ..,... ya.rda 4iiıadfi. ~ 
.., bu hale gelmeseydi, aldiiır Bür
hanettin ymda döııer miydi, M. 
- ~di, ı.ilıniyonız. 

Falr.a t, vakall!\, memlebte dan-
larak~d• ba at, fimcti. ıı;eın-. 
,.ı- prip baı feyler löy~ 
Oıııuı söderiae baltJırıık •ııınmn 
ld, Tllrlri%e, ı;y.ını,.. Hl,.. ~ • 
uıtı beltliycıınta. 

T1lhllf cı.ııı ıqif. 
BOalLUf CBVA.T 

Makinist 
kursları 

Halke-Aerindeki bu meo
ani kurs1ara mütNddit 

genç kız ve kadınlar da 
yazıldılar ! 

Gencleriı:nize ve her arzu edıen 
halkımıza ma.kinıstlidı:, somrliiık:, o
tomobil, otobüs ve kamyoıı tamir
cilijioj ö;;.,..e""'1ek iizett eet;ı.riııniz Hal
Jrvleunde meccani kU1'6lar aQ.lııne
....,.. baslanıln:İıştır. 

Bu kursların raii!betle ~ 
dı,tını ve l<aydedilenl• ara.m>ıia 
ı;ıenc kız ve kadınlanmı:mı da IN
lucdui'u memnuniyetle ı?örillmii.
tür. Beyejtlu Hall<evindek.i kurs da 
bü,·ük bir rağbetle .kar~~. 

Diner ,ehir ve kazalarda da bu 
kurslar peyderpey çej!alWaca!< ve 
nazari bil.rilerin kolayca öi(retil. 
mesinc ..:n sonra ameli ders ve tec
rü'>elere başlanılacaktır. 

-
Bir fıkracık l 

Bir ..a.. Jılw ili• ffoee•• • 
teiinin laeyloesiai çalaışlar. s
araıwş, taramış y•k.. Ne yapauı?. 
f'ürhiddet ~ saP, .... 
ateş püskiirmeie ı...,,. • .., 

- Heybeyi bııhm, yoksa, bea 
lıilirim J'1I pacapnu, ~ 

Becalllll beyle lıııınıt gilıi luıliM 
1Nıkaa lta:ı:ı safdil H luırbldar ta. 
li4a d~müşler: 

- Amaa, •-i··-.... heyloeyi 
ltulalua, yoba halimiz perişaa... 

Sah, nla k"""1atlu. aram..ıt -
!ar, taram._ıar, Ak .,.ı..;. altım 
tistüne getirmitJ.er; ..W:r-t ~ 
tiA heybesini bulınıışlar. Gidip 
.Naoıreffia B_,. Y.-mİfler- EU .. 
riai oğ~ıırarak, ltoyuıolarıaı ltiô
kerek: 

- Hu<:am balch&k, d-it14r, lta
'l. unuı .. Yalıın., b.iddetinizdea pek 
Ürktük.. Ve asıl merak etti&im.i.z 
nokta ,...:ıır ki, heybeyi hulama -
saydık, a<aba, ne yapacaktınızT. 

Dariişşaf akaJa talebe Canımızı celuıaaome mi yolhya • 
caktınız, ltizlere yiU bir tane 90pa-

kabul Üne yarın mı attıracaktınız, artık dünyamaa 

l ırindan mı ekcektiım?. 
baş anıyor Nasrettiıo Hoca, elintielıi luıy -

Darüşııııfakaya t.ald:ıe byit ve lteyi yanına lnrakaış, kıkır kılar 
kabuline yarından itibaren bııe - gü)mcf:e başlamı~~ 
Iuıı!acalı:t.ı.r. T~erin yqı 10 <kıl - Ne yapacaktım, dea4, çuvah 
~ ve 13 ten fazla ohnıyaca:k w ı.-,.p heybe yaparaktıın. Bepiai&, 
babalan ölımüs l:ıulunacakttr. Ta- bnnun İ•:n mi telişlaııdınn, ürk-

1 · 3 ·· ·· tüniiz, korktuıııız?. 
J..ipler bu yıl ilk mektep erın uncu Nazi ve faşi•t prJp~ganda ağ"l-
9ınıf1arından ~ üncü sınıflara ııeç-
tikl-'~ dair nakil ı-iiknamem larınııı, radyolarının bütün cart-
~~ cıırtu, Hocaıuıı, bıı fıkradaki salı.-

ve falı:riihal kijtıtları da getire - te hiddet ve asabil,lltine bemer. 
ceklerdir. :ıt:.ayıt muam-.lele'!i lı! Bazı zavallılar kaııar ve korkarlar. 
aeustıo6a lı:adar devam edecektir. Erkek milletler de kllru gürültüye 
İmtihanların yapılaca~ rün de ile- papuç bırakmazlar ve bıralrnı.ıya.. 
ride lr;ararlaştırılacaıktır. caklarını da açık~a söylerler. 

---0-- ' REŞAT FEYZİ 
Rı htımtara girme Ü ere ti • 8=u=sa=b=a=h=k=i =.=n=i=t=e=f;;-
çok yüksek görül .. yor ve kon lrollar 

v apıır yolcularını nr.>iamak. 
veyahut teai e1ılnck iittre şdıri - İçkili, ickisiz, çalJ(ılı, ça4rıslz yer-
mi2ıde mtımlara jOI'eC8lı: ol;ı)l her }erin sıkı bir surette Wtı.ş edil -
~1!5ieı adam başına 10 Ja.ın.14 du- mesı için aeçen hafta başianaıı 
blıliye ücreti alınırnası t aı.Kmdi!lı:i •tatil ve pazar !(Ünleri kontrol -
Denızyolları ve lırnaıılaı· lı;letmesi !arı• na bugün de devam olun -
lurannın smayetleri muci.ı> oldı.ı- muştur. 
Cıınu ya:unı.ştrlı:. Bu tıu.usta dün de Belediye rei.s muavinlerinden 
müteaGdit sikivetler ya~tır. B. Lütfi Ak30y ve belediye rnüfet-

ŞMtivetlere ıı&e bu vaziyet .kar- .tişleri ~ün öğleye doğru Boğazi.. 
.-ıOOa kalabalık aile:ler; her :rol- cinde :bazı birahane, ı?llİn<> ve l<>-
layııt ve yoeyahut 'karşılayışta 80 - b.ntalan tefbe etmislerıdir. 
100 .1runaf «ibi. büyük bir _ySUıı ö- Telfti$ler d.i.iier kazalara da ıe.
deme,li!e med>ur .ııaiuodukları ı?lbi mil olunarak ı?ece'Ye kadar devam 
fakir -t•nd,.Jar da rıhtıma l?i- edecektir. Ceza yazılan mües : ıe 
remamlk ızbrannda .ı.aı.,,,wı... - lt'rin SaYlSJ. yarın belli olacaktır. 
dlr. 
H-ıparaa~va

z:ivette bWmıaa t.!tir J91cular iM, 
llffa.iarmı ailesi efr.dma tqaimak 
~ eile adanı. ~ 10 kurut ö
demek ~i yersiz bir ınecbo ıriyetle 
~-

.Binaenal..,tı. bu bt:ıil vaziyet -
ler flÖ'1. önüne alınarak lılfuıakaıe 
v elt1letinin 1 o kuru$ tkreti 5 .... 
nıa lnclire<:ei'i kırvvetle talı -
min okıı:ımaktadır. 

Bu günkü güreıler 
· Halkmuzın y. ve eerbest ll!Ü-
reşlere kar•ı ~ raibet ~ 
önüne alınarak şehrimiııdeki y~ · 
~eslere bazı. rnArUf pehlivanlar 
da i.ştirMu! baş!-ıslardır. 

Ezcilmle btıııün de lıffilb1m peh
livanla Gönenli Kara Hii&eoyin 
pehlivan Uzunç~ l!'iir~ -
!erdir. 

Şehrimiz 
bugünkü 

avcılarının 
toplanhsı 

Şehrimiz avcılar ve atıcılar ce
miyeti vazivetinin de beden ter -
i:ıivesi kllll'llDuna ve bunun tati>i -
lana dair olan kararname hüicüm
lerine uydurulması kacbettijti an
lasılmıstır. 

Bu rniinaoebetle me*Ur cemi
yet heyeti umumiyesi bıııııün fv
kalad bir lron,greve davet olun -
mlıştı.ı.r. 

Poliaiere 1azlık elbise 
Ünifoımah 1stanbuJ. PDliııleri.ne 

...,nı ,. azlık ceket ve beyaz kaoiı:.t 
kılıfı yaptırılması kararlaştınI -
ln6ltır. İlk pertide 825 ceket ve be-
~z kasket kılıfı yııpbnbp önü

mfuıdeki av kinde bu memurlara 
d""'1tılacaktır. 

Yeni bir 
ticaret! 

Eaki otomobU ve oto
büMr hurda fiattn11 
afmıp parçaları bir kaç 

misline aatılıy<>r ! 
°""1>obil vıe otıotıös yedek P..- -

çalan satan flhrimiııdek.i. ticar• 
hanelerden bazılarında müh.iııa 
oı,iktaı>da 9'ok parçalıar ve m.ı.v
ler- bıılwwiıı,lu lıııılde buıolar:ııı -
lmuhp Nivw.ıa cıkarılmachit h• 
kında aWı:adarlara bazı ihbadc 
yapı]mqtır. 

Bu husuota ~ te4kJlt. 
le!re ~<tir. 

Diil-er taraftan yedd< parçalana 
ymde 120 ııisbetinde pahalılaşı:!lll 
olması şehrimizde yeni bir tica -
rete yol a<'!llışlır. 

Baz:ı açık.aözle'f, ~ narÇl!ID. 
,eeiırimi7'de mevout oftn.tyan bir ta
lnın eski otomobilleri ve hatta 
kamvonlan huMacılardan ı?arai 
&ahi,,lerinden 68tın alarıık i'Ç'indeki 
aletleri söküp pal'<;& parça satmalt-
taodırlar. · 

Ezcümle 500 liraya alınan eslı::i 
.,ir otomobilin içindeki parçala • -
nn 1000 llrava ayrı avrı satıldıl!ı 
rörülmüstiir. 

.Bu karlı ticareti !:ıa'ber alan di
""r a "lkııözler ~mdi semt sPmt 
do!a•arak oaraja cekiJ,omiş ve ııar
<"aları i'e yarar eski otomobil. o
loOos, kamV(ln aramaktadırlar. 

İpsalada bulunan 
eski eserler 

Eılime 14 (Husuai) - İp.;ala -
nın tbriktepe nahye ındeki tarihi 
(Harala) kale.;ini incelemekte o
lan mütehassıs Rüstem Doyuran 
tetkiklerini bitmmistir. 

Bu ıkale üzerinde yap1lan araş
tırmalar n.-tkesinde çanak, cöm -
lek parçaları ele geçmiştir . 

Ele ııeçen bu eşya arasında aıt
tarlı, san ve beyaz, yeı;il sırlı ı:nal

,:zıeme de vıırdır. 
T. U. müfettişlilti bu kale ile el

de edilen eşyalar üzerinde küçi!S: 
bir ilim heyetinin iıırel...uelerde 

bulumnasını favdalı ve lüzumlu 
ııördiiitü aliılı:adarlara bi.lıdırilmiş -
tir. 

Belediye masraf 
~ubesi müdürü 

:l.oı ısaıhii>lerınln fazla tehacüm 
etti"i ma.aıı tevzi ıııününde lımiri -
nin fazla şiddetli bir iıtarıoa ma
I"ll2 kalarak teesıııiründen büyük 
bir kalp ve di~ krizi ıfeCiren 
muhasebei hususiye ve l>elediyrıin 
30 yıllık emelrtarı. hesap Weri ınü
dıürlüılü masraf şubesi müdürü B. 
Arif Aynen kaldınldJğı Cerrah -
paşa hastanesinden dl.in iyi.le.şip 

çrlımı4 ve tekrar vaziiesıne ba.;la
~ır. 

Açık iş ve memuriyetler 
Eti.banka merbut miıhi.m ve bü

vük bir· sınai miies6esen.in ihti6aB 
mevkii ve 400 lira a ylı.k ücretli 
muhaııebecilib münhal<lir. Taliı>-
1er avın '1:1 inci ııününe kadar mez
'kilr bank.aya müracaat edebilirler. 

Üsküdar - Kacbloöy ve havalisi 
tramvaylanna vatman, biletçi, t.. 
vyeci .(ibi işı;iler ve avnca da iki 
!dti.p aranmaktadır. 

-

POLİS 
vıı: 

MAH1'.EMELER 

Termos davası 
ekrar görü:lecek 
Mağazaaında termos şiıfeııl ı.... 

Jıımdui:u. ih&lde, cyolcl..x > dedili 
iç.in malı gaklMnalr sı.ıçile milli ~ 
nınma kanununa tevfikan malı -
kemeye veci.l.m.iş olan Bahçei:apı. 
da ıtrzyat taciri jak Kaatro 6 1lllCl 

asliye ceza .mahkemesinde mev -
lıufen mnhai:.,,.. edilmiş v-e mah
ka:ıe kend.Mimi 2 sene sürf;ıiıne w 
~ lira ağır para cez85'DA ınah -
kfuıı etmişti. Diğer taraftan meV'
llufiy..t halinin dff-. da ka
rar altına almıştı.. 

Temyiz mahir..._; !>& kararı 
nakzettiği için, mulıalııemeye Y• 
ruden başlanacaktır. 

Merdiven köyü cinayeti 
MerdivenköyWıde kesilen hail 

ı:onradan başka yerıde bulunan ce
set hakkındaki tahkikat ilerle -
mektedir. Bu ce<>edin temizlik a.. 
meleoindcn Me\'liıt old$ aııla
iilmıstı. Zabıta Mevli.ıdün arka -
daş!arından Mehmet isminde bi
risini nezaret altına alrnıştır. Ci
nayetin bir kadın yüzünden İl -
lendiv ıannedilmektedir. 

Y üzwe bilmeden denize 
açılanlar 

Büyükada sahillerinde bir er
kek ce.;edi bulwını.uş ve yapılan 
tahkikat neticesinde bu a.damm 
45 yaşlarında Polonya mültecile
rinden La<lislas isminde birisi ol
duRu ve yü=ek bilmediği halde 
fazla açıldığı için boğulduğu an
laşılmıştır. Ceset muayene edil
dikten sonra, l(Ömülmesine ruhsat 
verılmistır. 

tfilekar bir yağcı 
yakala11dı 

Margarin yağını tereya,iı diye 
.satan bir hilekar belediyece yaka
lanarak mahkomeye verilmi,,stir. 

Fenerde oturan ve İ.brahirn B~
liıl im"rıinde bulunan bu adam Mar
jların ya" !arını küçük paketler içe
risine kovun üzer1erine de inek 
resimli etiketi bastırı:nı.ş ve avni 
terevağ fiatına satmıstır 

Yanılan cürmüme,9hut neticesin
de tekmil Mar~arin yaıtları ile e
ti'ketler de müsadere olunmuştur. 

Toplu ve uyanık 
Türkiye 

Y--.: AHMET SÜKBÜ ES~ 
1939 Avrupa harbi, her mil" 

için bir imtihan uesılui olmu~ııl 
j"ilhakik& henüz imtihan geçnıl 
...ı.br. M..ı.&rebemn ni/ı.ayetle' 
ği hakkında mihver devletleri! 
Wi...-e ede.ıtt tcırafından yapıll 
beycınatcı raqmen, mücadeleııi~ 
çetin scıfhcın henüz istikba!deıli 
Bvtıu..Z.. beraber, harbe iştııl
etsin etmuin, bu imtihanda 
ııeycı kötü not almı mil!et!er lıl 
olm'Uitur. 

Milletlere hür, müstakil ve ~r 
di mukadderat.na hdkim ha.ııat 
şamak hakkını temin eden iki fi 
vardır: Maddi kuvvet ve ma1'el 
birlik. Ve bugünkü totaliter i(İ' 
muharebede mcınevi birlik ııat 
maddi kuvvetten de daha ehe1" 
miyetli bir unsurdur. Çünkü 1rıtl 
deten kuvvetli fakat manen zaf 
olan devletlerin kola uca yıkı ldJ 
len qörü!müştür. 

Milletler i<:in bir haııat merrl 
mücadelesi olan bu imtihan kıı;, 
Ş>Sında Türkitı"1lin vııziyeti ntv 
Biz, hiç bir ha!14le kapılm11ıarl 
senel""'1enberi maddi hazırlıkll 
mıza. devam ettik. Binaenald 
harp on ay evvel basladı!'iı za~ 
ııriz V<Uammızın müdafaası flV 

tasında toplan.an milli vazifemi· 
ifıuı için hazırlıklı sayılan det 
!etler ar<l$lnda bulunuyO'Tduk. C 
aydanberi de lıir durmadık, di~ 
lenmedik, bu uğurda çalıştık. 1' 
kiye, bu noktadan qeçen se11tf 
nazaran, hic olmazsa, bir mi$li 
ha kuı•vetlidir. Fakat eqer fıı' 

nevi birliğimiz sağlam olmasaıİ 
bütün bu maddi fedakarlık hiçi 
yılırdı. Bize bu manel'i l:lirlik . .ı 
vayımilliye• zamanından intı~ 
ı:tm4 çok kıymetli bir mir 
Almanııa ve !tal)la da dahil oıd, 
halde Avrupanın her mcmlek' 
anarşi içinde iken, Türk mmetı
zamana kadar hiçbir milletin ~~ 
rilıinde görülmedik bir tesaııa< 
bir ,efin etrafında topla.nmıştL 
kurtul~ ııolunu başkalarından 
rerek öğrenmedik. Tarih kitaııi 
rından da çıkarmadık. Bu kur!' 
luş !/Olunu, tarihimizin en kar~ 
l_ık cıünlerinde haı;atla memat I 
sında çırpınırken tecrübe ile bı" 
duk. •Kuvayımillitıe ruhu• yirf. 

Denizden uzak vilayet- senedir Cumhuri11et Tii.rkiyesif 

b k lı<ikim ruhudur. Biz ondan hiç ,. 
lerde yüzme ffiÜSa a aSI rılmadık. Bunun içindir ki l• 

Türlnye vüzrne sampiyonlui(u harbi çıktıqı zaman, birçok ,nC 
icin.muhteli! mıntakalarda yüzme !etleri ş~rtan Bi11asi a.tmasferC· 
yarısları tertip olunmuştur. De - Türkler derhal adapte olduk. f 
ze nisbcten uzak vilayeUerde de radyolu, beşinci kollu, fiskoslu ; 
bu müsabakalar kapalı havuzlarda. cadele, doı7rusu bize pek ııab~ 
··•nılacaktır. Bu meyanda Antal- · gelmedi. Bunları biz daha et,; 
ya, Mersin, Adana ve Hatay vi - yaşadık .. Ye bunla.'.a karşı al~ 
!~"etleri S"'nrcuları arasındaki yüıo- cak tedbirı, her mılletten efi 

·e müsabakalarının 21 temmuz- tecrübe ile öğrendik. 
da Adana yüzme havuzunda icrası Milli mücadele zamanında ,, 
kararlaştırılmıstır. dava etrafında toı>lanmı.ştık: -~ 

Yalnız· Adanadalti havuzun kul- sakı millının tahakkuku. av;• 
lanılabil~el< bir halde olmad>b entrika. bizi bu yolumuzdan ~ 
anlasıldığ1ndan Macaristandan ramamıştır. Şimdi de bir daıı<ı 
l;ıaz1 malzeme celbolunmuştur. Bu rafı~ toplanmış bulunuııoı; 
malzemenin birkac güne kadar il!ıllı .h~utlarımızı ve milli i1" 
Tuna v1lile sehrimize ı;ıelm..,;, bek- !ıilımızı müdafaa edecei;iz. Kiftl' 
lenmektedir. nin bir karış toprağında gözüffl' 

DiO-pr taraftan İstanbuldan se - yoktur. Topraklarımızın bir ı.Jlll 
çilip Ankara yüııme havuzuna nı da ki~e11e. verecek değiliz. 
~önderilecek olan yüzücülerin sakı mıllı basıt, fakat basit ofd 
mili:abakası da buııün Bü~e- kadar ulvi oldıı/iıt qibi, buqı1n 
rede vamlmaktadır. rafına toplandı<7ımız dava d! 

DÜNKÜ YÜZMELER kadar b<Uit ve o derece ulvid•' 
Dün B · ·· kd h vuzunda ı-~ Tiirk milleti, ııirmi sene rct 

l 
.. uyu er~ ba k la .... ~r olduiiu qibi. bııgün de kudreti 

ıvan yuzme musa a a r ı ·1::ızı h - h. . d · lh · ti r Avrupa Harbinin içinden ... J itirazları doğurnmştur. Ezcümle arp sa n~sın e: su _masa~ 
mektepli ~rcular ve gayrire&ı:nf "': d"".let ı~aresınde qosterınil 
teşekküller mensupları da bu yıik bır Şefin etr~fında .. toplafll' 
seQIDe müsabakalarına alınmışlar ve onun ~-,,,. e'."'ı:ne muhe~ııa 
ve lrulüpler arasında puvan da ve- makla muftehırdır. Manevı it' 
ri.hniı;tir. vetin hakiki ifadesi olan bu t!I. ~~----------------------Cerrah berberler Kız ı lhaç nasıl doğd:.ı? ı 

h!riden ordulara rei&kat eıdmı • Kızıl.ha" cemiveti> bir baq, 
cerrahlaruı eıi:serisi. berber idi. meY'danında do~ Müessisi Ce
Halı:ıkaten, orta ~ cerrahhlt nevreli Hanri Düran adlı İsviçreli 
idi bir sanat sayılırdı.. Tılbbiye bir hayır severdir. 
ınSteplerınde cerrııh1* öbeül - Hanri Düran. 24 lıazlran 18Cill 
mezdı. Bu, yalnız berberlere auah- da İtalyada seyahat edivordu. Bu
...,. bir san'att.l. nada ı!()rdiik\i feci manzara karş>-

Hekimlerin, ameliyat yıipmak smda dondu, i<a1dı. 
halı*ı yoklu. EAsen Olllar da bu- Colferino köyünün dor..te üçü lıa-
nu hakir görürlerdi. V uifelerinin. rap olmuştu. Kiliselerde. manas
yalııız hastaların n;ıhzını Y<*la - tırlarda binlerce varalı üstüste ya
mak, reçete yazmaktan ibaret ol - tıyordu. Bircoklan sokaklarda, t...-
d~u sanırlardı. !arın üzerinde çı.rııını10r, inliyor, 
Fransanın bütün sehirlerinde, can veiyordu. 

lı:İi"'lerıde beııberler, hem sac ke- Bunlara ba1c:acak. yaralarınL sa-
serler, Sllkal tıraş ederler. hem de racak ne bir doktor. ne bir cerrah, 
:ımuıterilerinden kan alırlar, yara- ve ne de bir hasta bakıcı vardı. 
laıru sarar, dişlerini <;ekerler, kı- Bütün bu zavallılar kendi halle -
rık ve çıılok kemiklerini yerlerine rine terkedilrnişlerdi. 

koyarlar, cıbanlarıru delerler. hu- Düran yakındaki ~lion 
ISııa her türlü cerTah.i ameliyatı şehrine kosiu. BirQOk doktor ve 
yaparlardı. Artık bu ameliyatla - yardım sever halla davet etti. 
nn neiı:adar acı.sız ve tmnizlij!e ri- İsvi•reve advet edince •Kızıl -
avet ile ~ıldıjtıııı bir hesap edi- haç• cemivetini tesis etti. Bütün 
ıUz. düıwa devletleri ile muhabereye 

Hasta arabaları ıtiristi. 22 aeııstns 1864 de Kızıllıaç 
doktor ve mensırolarının. hasta -

1590 da. Fran&a. Kralı Hanri za- nelerinin bitaraflııtı devletlerce ka-
a:wınııxla lrullarulınıya başlaımı..- bul olundu 
tır. l"akat, bunlar Adi ym araba - I ___ .;._ _______ _ 

sandım baeka bir sev de itildi. Yara
hlan, yakın kasabal.ard:a. sehir -
)eroe tesis olunan hastanelere nalt
ledi}"Ol'du.. 

~ sıiıbiye t~tı, 14 üncü 

Lüi zamanında vaoıldı. Paristeki 
harp maliılleri evi cEnvalid• i 
yaptıran da bu Kraldır. Yaşlı. sa
kat ask~rler •Envalid• ı:ı.. ;ı.,...,,.t 

ederlcrdL 

Yarışlara bugün de devam olun- lu!uk, mazide oldui;u qibi, bul 
maktadır. de yann da kurtultt<Umuztı!\ f 

Loyid Corca dair 
İn"İlterenin ı?eçen haıvta ve on

dan sonra senelerce Ba:ıve.ltil ola- -:===:::=:::=::::::::==:::-•J 
rak k~ olan Lovit Cor(: b~ ı ·· · ABE LERj 
iyiden iyiye yaşlıdır. Fakat faa _ KUÇUKH R 
liyeti yine yerindedir. Muhalil ol- * Şebr'-'-"-'--' tıü"tün bıız ba-
duıiu için vakit vllkit hükfuneti ı.ı.w..ou..,,._. 

yiliklerine bu sıcaklarda halkın 
ten:kit eder. &ki Basvekil ııec:en ihtiyacına mutlaka kiıfi gelecek 
h,arpten sonra Ahnanyava lı:abul. miktarda buz bulundurulınast teb. 
ettirilen malüm Versay muahede- lii! edi~tir. 
sine imzasını lro1'1UUS. ondan son- * Bu 5ene Üniversite kamp ye
ra Ahnanvanın lehinde yazılar ri ola\ak Pendilı: münasip görül
Ya111TUS. türlü türlü fikirlerde ba- miiştü.r. Kamp yarın ru;ılacaktır. 
hınınu$tur. * Twilerln birer gün müna -

Loyit corcıı tarif eden bir İnııtiz vebe ile calı.""1aları hakkmda ko
muharriri onun p0lihkada herlıan- ordinasvoıı heyetinin bu hafta ka
ei bir kaideye saplı kalır ııı1ıi ol- rar vereceği zannedilmelrtedir. 
madıitını, hal ve vaziyet nasıl zu- * Yabancı me.ktepierden bazı.. 

• hıır ederse ona ııöre söz sövlediitiııi larının i:a.naıımaları halinde b9 
mekteııleıden açıkta kalacak ta _ 

:v;azrvor. Versay muahedesini im- lebe Türle mekteplerine al.ınacak.-
zalıyan Loyit COl'I; sonradan bu 
muahedenin aleyhinde Y&J:dıb tır*. Devlet n-;--11 -- idaresi 
makaleleri de imzalamırkta tered- ~.r~• ' 1'loryaya gidenlerin fazlalaşrnaıa 
düt etırnemistir. üzerine bu~en itibaren tarife-

' 

.. h • ye ilift seferler ltuyn:aıştur. İli-spanyan ın mu .ım ve seferler 11,35 w 1(,15 dedir . 

ticaret merkezleri Pazar .ıünleri alı:3am saat ıs,33.,.. 
21 de Sirkeciden i:lri ili.ve treni 
boe olarak gidecek w Floryada.lıi 
yoloulan ııetifecektir. 

İspanyanın ıb~ ticaret li -
manian vardır. Fakat bunların 
mühimleri sırasile şwılardır: 

!Barselon (nüfusu 1,000,000), Ve
lans (330,000), Bibao (160,000), 
Malaga (150,000) Kartaca (90,()()(ij. 
Santander (S0,000). Kadiılı& 80,000, 
.Alkante (75.000) ililı .. 

* Beri>erlerin ehliyet imt.ihan
lanna bu ayın 23 üncü salı günü 
ba4lanacaktır. * Maartf VekAleti fefıtimi>ıdeki 
300 muallime kıdem zaımııw. }'il -

pıhnasıru i:abui etmiştir. 

manıdır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

___./ 

Nazariyatta kalall 
kararlar 1 

Beşiktaşta Paşa mahalli 
sin<le oturan daimi olruyU~ 
larmm.dan Bayan NezibcJ

1 al<!Wmtz bir mektupta şö'i 
denilmeldedtt: 

•- Fi.at murakabe :Jrolı!İ1 

vommun kAr niSbetlerini I~ 
bit ve ilan etmesinden s011 
perakende ııebze ve meY"' M 
ların fiatlan uzak seıntlı;.11 
ırcuzhvacırk zannediyur;I' 
Fakat ne l?P"Zer? .. Dün 
lro:ula 1 kilo ıoeftaliyi 35 ::r 
rusa 20r alabildim. Hal ıı' 
ayni ııet\4li Beşiktaşta 20 
rusa satıı.hı aktadır. 

Bu vaziyet ka=smda '~ 
miırvonun karannm Sil"'. 
nazıırivatt>t kalmarıınsını t~ 
meıııtl eder ve alil:adarls.'', 
nazarı di.k:htini celbetmd' 
rica edfl-im ! • 



lngilterede taarruza karşı alınan tedbirler 
B Londra H (Huaust) - 1nııil!z 

ınye Nazın Alebadr bu sabah 
radro ile Kanada ve Ameri -
kava hitaben söylediği nutm:
ta. İ~iltereye ~ak her b~ 
bır taarruza karşı J:ıütün tedbir -
lerın alındı- _ 
ten ı:uıı. tıonderilmek İli -

en ltıt'aların daha sahile yak-

Roman yada 

lMşınlıda.ıı il:Diı.a edil-wn; llÖyl ... 

mittir. Nazır, ~ nende ,ııö
riilecC oı..r..... ~ İngiliz 
ıııemilerinin ~ da ilive et
ınjştir. 

ln~iliz d-n: t>eareti. bnvetli 
himaye altında devam etmektedir. 

A 

umumı terhis 

Her t..a.. ı6ciıB ım...ı.r- .,.. 
aatt .-... 2,950,000 ton ._.,.., 

Vl14'Ul' Rİril> çıılmıaktad.ır. AJman 
tayyareleri»e klll'l!l mii~ de
vmı. ediyor. Yalnız Jıeçen hafta 
fÇinde 96 Alman tayy.- d\i4D-
rü.lmüştör. -

ilin edilmiş 

T ürkiJ,;ni~-iki-;~~;;;ii V ~liefendide 
di .. ü (Bcıımcıı:.ıteden devam) 1 !arın şehadetine müracaat ed~ bugun yapılacak 
a.11~~ .Y~ru~ Komşularımnın ıla bir hükumet l~b~d~ülü ;vapma~ } 
deliU ~·~utta olduklarının bariz ve bu savede mıllı sı~·as~tinı tadı- ı at yarış arJ 
tey· ruu nı-aiyetle ı:örmek.. le uı'tratmak ve Yakın Şark sathı-
~... . · nı çobansız köy halinde bulundur- Mevsimin büytlk at yarışlarına 

C~i d C8_ hiç şliplteslı bu beyanatı maktı. Bu da bizi tanımamazlığıa bugün saat 15 de Veliefendi ça -
Ru n e. ııı.maı ökom~u.muz Sovyet ve bilmemezliğin ve yahut da öy- yırında haslarulmaktadır. Bu mü
betıYa. ıl~ .•lan lr.ar ılıklı münase- le görmek istemenin en göze ba- nasebetle saat 12 den itibaren şelı-
nu erınıızı de qaret etmiş bnlu- tan misalidir. rimiıden Veliefcndiye aık.ın baıı-
s/0rlv. Medisteki hatipler de D. N. B. bu iki vat:iyett~ d~ ha- lamıştır. 
ı...;"et llusya - Türkiye müna.se- tanm, gafletin, sniniyetin. kötü Dün de yauit{{ımız gibi buııün
b nıdan ı..hsederlerken bilhassa tfüşüncenin bütün te?.ahürlerine kü yarışların ilk iki kQşusu; Sim
h u .Yoldaki kuvvetli dostluğn te- kendi şıılısmda ve temsil ettiği dive kadar hic yarış kazanmaıml4 
":ıuz ettirnıiş bulunmaktadırlar. 1 em~lde fırsat vermis, fakat; ne 

So ilhusa Cevdet Kerim İncedayı So\"yet Rusya - Türkiye; ne de atlara mahsusLur. 3 üncü, 4 üncü 
" V,.etlerie dOl(Juğwuuımn do - Türkive iktidarı mevzuundaki g1l- ve 5 inci kosularda ise bahsi ınüş
r.:.taıı. ı...ıaJıi:ııu. tebari.ı: ettirir- yesinde mnvaflak olamamış ve terek meraklılarının aliıkalarını 
ın· rbeY-t.ıaa şöyle devam et- bilakis en sert ve yerinde bir ınıı- roken atlar da vardır. Mesela bun-· 

ı~ ır: kabele ile şamarlanmıstır. lardan Martbir, geçen yılki 'ko -
f - Biz nıüttefikleriın.ide yaptı- Vaziyeti ve vaziyetiı;,izi bir de.. sularda bütün tahminler hilafına 
.,.ırntız rnuahedede iki numaralı bir fa daha huliısa etmek iktiza ederse ";rinciliği kazananark üzerine ov-
şir~ °..~ İnız~ etmqizdir. Bunu diyebiliriz ki. siı·a,etimiz millidir, na"an tek kişi olan bır bahçivana 
d )~ bir ıhtıyat olarak koı muş samimidir. dürüsttür. 5()0 lira kadar bir para Jcazandır-
ı:ı:~rı. ~arın tarih teııbit edecek- Milli Şefin etrafıodayu; biriz, ıştı 
ahi, k 0 aıyasi şuıınuı. ve siyasi bir tekiz. Ne bir karış toprnk veririz, m r_. ---------

s':, uı eserı ve vesıkasıdır.. ne de kimseden isteriz; ne işimize Çukur ko·~vdekı• 
t .vyet Rusyamn Taı ajansı va.. karısttrırrz, ne de kim~e.nin isine J 

~\as~le Türkiyedcu arazi talep e- karı ırız. Reyimize, milli siyaseti-
] 
1 rııık_ol~uğu hakkındaki şayia - mize biitün hiirriyet ve varlığı - •el racı"a ·ı 

T"Jı k uııı,.en telaip etmesi de mızla hakimiz ve her y~rde, her- o T 1 o 
a~ r • So .. yet dostluğunda günün kese \'e herşeye rağmen kendimizi 
hir~ıc"ı:,n ınanalı teza.hürlerinden müdalaıua haz.ır ve kadiriz ve Suların uzakl:ara sürük-

lla~b :~ gerektir. Cevdet Kerim Incedayının dediği 
neu,eı:;,. 'i, O. N. B. nin ç~tığı bn gibi her türlü amali erbaa hesabı
Lenin devrt':,;'1 hıtlma,.ı; Atatürk- nı~ dışında'. fe,·kindc, üstünde, 
So>yet d ti ~ te~tı atılan Türk- mustesna hır mıHetız. . 
!in devrin~ ugu~~ lnönü - Sta- ETEl\1 iZZET BENiCE 

lejiği cesetler aranıyor 
tı:Dur 13' {Husus!) - Denızlide, 

rul.;ur kö}de ~id<lctlı va~urlar
dan husule ~elen sdlerın yaptığı 

, 

Almanyanın sulh 
şartları çok ağır 
(~ ..ııifaıi!R dn-1 ! 

1- Frasxd·ki lHltb. Mti1tk;.,,, 
lana. pk+n•ı 

7- Al....,,71l7a iic mily- til -
fek, "' bia tayyare, altmıf biıı "" 
vuilmeal (Bu m11c1Ge'ııiıl cleiiı-
tirildiif lllllU!••iil=·kteılir.) 
~ İıacilitte ile lıir cl.ı.a ittifak 

aktedilmeeıtL 
Alnıaa flU'tlarmıla FraDSD de -

naıımasındaa ve ticaret filwua -
dan bahsedilmemektedir. Ancak 
IMı ciltetiıı İtalya ile yapılaeak sulll 

-·..ı...<iesiıule Dahsedileceğine ye 
ltalya ile Almanya arasında k 
hususta ayrı hir anlaşma mncat 
olduğnna şüphe e4ilmemektedir. 

Şimdilik İngiltere ile m..ı.ar .. 
bev~ devam ederken, Fransa ile 
sulh yapılmesı dü~nülmemekte
dir. Almanya, va:ziyeti.n kendi ı .. 
hine daha Lİyade inkişafını bek
lemektedir. 

Fransa, şimdi yeni rejimi ile 
Almanlara ho~ görünerek, ha ağır 
'8rtlardan mükün mertebe ucuz 

e 

~ ' · ıftııds IMd 
tadır. Marqal. Peı-, l'tt-
hiltüa tqkilitmtlıa WeHt- ...... 
mi kurmak içi& i.,.. eclea 7e9İ ... 
aaa pı ujel i:ai. .e karanıanMıılıMi 
1-ırlamaktJr. ÖWiiiil taM" ... 
Fraw ~ ıleaıdııle ..... 
cek aıtı ~ etmiıdir' Bil~ ..... 
d1k.i .... ekil ..,vini IA.v.W... 
Onıa 1erlııe PÇDMılı: ÜMft .ı.. .-.. 
<liki bbireM ltuİunaa - iki ut. 
ten biri MÇil-ktir. 

Almu raıl,..... ~ F..-. 
- kaJHn-iai ltiJbasn J..aya).i -
kit e~. Almpp r~-.ı -
hın söylem.tir: •Bugüııön. a.U.-
laruı ..... Fnna ~ yeai -
4evrenia a~·•m Kk'cc,mm • 
Bunuıala lııeraı.., Fransız iya

nmın milll müdafaa n harici1e 
komiayoaları. Fr•n••aıa harbe sil
rüklenmesiaden mesul olanlar 
balılwııla tahkikat yapılman i
cin Laval tarafu>dan verilen bir 
kan1111 ll7iJuısmı taari]> ebıı~ 
dir. 

lngiliz tayyarelerinin 
yeni bombardımanları 

(1 inci sahifeden det>aın) ı Macaristan ve Rıcımanvadan ~ 1 
rülrnü,,tür. Yalnız bir İnl(iliz tay- len haberlerde dt'. ziraat mevsimi 
ve.resi kayıplır. dolavısile oir kısım sınıfların ter -
Amerıkada İnıriltere hesabına. hl;; edilece~ bildiıilınekledLr 

tayyq.re imalatına hızla devam e- İncriliz tayyareleri dün gece 
dilmektedir. İn1?iliz tayyare fab - Rur ve Ren mıntakasına venid~n 
rikalan da aeccli j(Ündüzlü dw: - hava ıbaskınlan ,,apmışlar. bir çok 
madan ~emektedir. askeri hedefleri bombalamıslardır. 

Ameri.kava ısmarlanan tavva - iBruksel civarında, H<ılanda hu -
relerin tecrübefilnde, bu tayyare- dudundaki Emdende bulunan as -
!erin pike inişte 1020 kilometre keri hedefler bambalanm<s. sahil
sür'atli oldukları görülmiiş ve lMl de bazı dtiırnan ııe:nileri batını -
model tayyarelerin imaline bas - mıştır. Yalnız bir tnı;liz tayyaresi 
lanmll;iır. :kavlxılmuştur. 

Hava mtrharebelerinden ba'<ka Fransada vaılmıda Tolona karşı 
diğer cephelerde .kavde dei?er mü- İn~liz donanmasının harekete ııec 
him fal~;·•etler olırnemıştır mesinden ıkorlrulrnaktadır. Mar -

Surivecle bir Jc"'ım a*erlerin silv&da •Radikal• nzet~si. Fran -
terohisine baslanmı.ştır. Bununla sız makamlarının bövle bir ihtima
beraber. İn.gilterenın vakınşark or- le karsı Toloro civarında müdafaa 
dusu son derece mütevakıkız bu - tertibatını arttırdığını ve bu ha
luırmakt~dır :Muhasım bir devlet valideki sh·il halkın tahlive:sine 
tarafından Surivrvt' karşı vapı - başlandığını vazmaktadır. 
lacak bir iS<?al hareketine karşı Bütün Fransız limanları. bir ka
tedbirler alın.mL•lır. İcabederse, rarname ile Amiral Darla'ın kon-
Stıri\·e "derhal ic:,..,al edilecektir. trolü altına alınmıstır. 

tin k ~ de ı&tikbalin znlme
ed:c ~r,ı b~ meş'ale hiırmetini ifa 
de~;~· ~ahıy~t muhafaza etmesi 
b 1 ı. na gore bu münasebatın 
B.ozu nıası, ya .Türkiyeain Sovyet 
TllsY~ya, yahut da Sovyetleria 
ı.::rki. ·~•·e saldırması ve harbi.a 
r"I Yol_ ile dünya harbi haline çev
,;. ~ve Sovyetleriıı ayni zaman
İıı .

1 
kiyenin müttefiki sıfatile 

re?ı tere ile de harbe girmek su
te 1 e tanı manasında ve ister is-

Fransada ve 
fngiltertde 
14 temmuz 

:~:~~ı..~~~.k::a0~
1

~.: ~~ı :~- Asker o·· z i 1 e cephe 1 er· 
olduau icin maalesef insanca za -

n1ez Alınan k - d .. 
Ule~· Y~nm ucagın~ u~· 
nıa ı, "atını yoguau, herşey ıni Al
tab!·Y.anın emrine ve isthnaline 

D 'Netmek mevkiine ırirmesi idi. 
talı;iki. -~· nıaharref vesikaları ve 
nıı ~kie. buna muvaffak olama
'-ı vekı do,t milletin münase
"" ını und k'rıda İzah a . .-Yamamış ve yuka_ 
vasıl 1 ettıı:ınıiz ınaksadına da 

. 0 arnaını:stır 
!l;e T- k' . • ur •Yede b ·· · · . vakiler ibd ed ~n ıçın emrı-

\'eya Am. as ebilecek bir Göben 
ölü Osm':~ Ş';IS<>n vardır, ne de 
safdil ve b lı ımparatorluğunun 

esap ı h"·k· ları. ı u umet adam-

Türkhede bö 1 Sovyet ·R Y e olduğu gibi 
· · usyada da s 

raflığını. S ovyet bita-
telılikeye 0

'7;t sulhperverliğini 
Sovyet hay'ifiy~~~ . ve ~er türlü 
nuziz.waıun . nı fa ıznıa ve 
. . eınır ve kum d 
ıstıs11ıa.r ve hatti .. . ·~ ası, 
na okabilecek b" mu~kiyetı altı
kacağı o. N. B. deır te. _adam. çı
seııin asla h n ga) rı tek kını.. 
hatırına gel avsalasına sığn1az ve 

T"' ınez. 
urkiyede bi k b. 

Yapm3 k, T"· k r ~ ıne buhranı 
sinde Tür~ efkarı umumiye -
şüphe ve t~~~~dri:":,i aleyhinde 
nıa!;. ga . u avası yarat
N. B. ~ehne gelince bu da D. 
Türlriyey=~~=~~r kıt bir anlayışla 
sikasıd ıı:nıın en bariz ve-

ır. 

Türkiyed h . 
T .. k . e erşeyın Türk 1 ur Yekp 1... . ma ı, 
'l' ·· k . are 1 ı:Lnın ifadesi 
b~rnm~~!:~h~=d ed~~t !llduğun:: 
~aflct olamaz, ar ecı ve hatalı 

b. M~.ht~rem Ba•vekilin dedi-· . 
Y~k1;!!:k·~~!e. kab!nelerin si:.:s!~i 
vardır· Tür ;kiye".ın ~~ili siyaseti 
keti 'l:ü . kıye _r•e .. alının her hare
lisiııin :::.~.Buyuk • lillet l'IJec
riudedir .~ı:ı _Yol v~ hedef üze ... 
lan ık h • Turkiyede ısnatlarla bu- • 
Vadan r:•: Yaratmak ve bu ha
ınanlı i~ alanın~k da ancak Os
veya ··ı·· Paraturluuunun hasta 

u ll devir] • ~d 
ren bir ınes . erın e fayda ve-

. l" . nettı. Bugu·· T"" ı.' 
rıca ının kahnn . n c ura.ıye 
nıası, kalknıas ı, gıtmesıi; otur ... 

Büvük i\lillet l\f1e~~~a~ Türkiye 
1 ııunın kar il o ur, ancak bu tanini arı e 

ede_r ... Halbuki, D. N~ ~eke.DlJniil 
deCı Sovyet - Türk m·· . nın he-
. hl unasebet 1 al edemcdi&j takdirde T .. ki ını 
~~ Türk hükümetinin siy:..J.,.. 
ıtımat-ızlık uyandırarak, b" ne 
kını d .. ır ta-

uznıe ve uınharref vesika-

(Birinci sahifeden deı•am) 
dimizi esir edilmis, biribiriınizden 
avrılmış farzetmek do!:ru değildir. 
Bu, düşmana cesaret vıern1cktir. 
Yanlıs idare edilmiş Fransanın bu
günkü düşmanlarına hizmet eL 
met, i~lerini kolaylaştırmaktır. 

"üphe•iz, bir gün gelecek Fran
sa kurtulacak, birlesecek, bu fe
laketin müscbhi12lerini, uşaklığa 
boyun eğenlerin cezalarını vere
cektir. Şimdi, bize lazuu olan şey 
dü<>nanı mağlup etmek, elmiye 
çalişn1aktır. 

cBugtln karalarda, havalarda ve 
denizlerde hakiki bir f'ransız var
lığı mevcuttur. Ve bu kuvvet, 
,~atanı düşünen Fransızların gay
retile günden güne artmaktadır. 

viat vardır. Ölenler on kısi oldu- (Birinci sahifeden devam.) J 

"u zannedilmektedir. Bunlardan Almanların bu ayarda bir ihraç 
bazılarının uzalclara sürüklenen hareketine elverecek kadar naklL j 
ccselleri ararvnakladır H vasıtası bulacakları mubakka.k

Yıkılan yırmi kadar evle ıarar 
gören evlerın vaoılmasına ve ta
mirine ralı•ılacaktır. Yaralanan -
!ardan bir kısmı denizli hastane -
sindedir. Yaraları hafif olanlar kö
ve dönmüolerdir Kmlav bunlaar ı 
çadır ve erzak ~öndermi:;-;tir. 

Mahsul hasara u(!ramıştır. Ötede 
'beride bolh.:l:nuş havvan cesetle -
rine tesadüf edılmektedır 

Bekçi Ücretleri için 
bina vergisine zam 

yapıLuıyo.cak 
Mahalle ılıekcılcri ücretlerinin 

bina vergisıne bır miktar zam ya
pılarak alınma;, hakkındakı ka
nun layiha.:;ı Buyuk ~!illet Nkclisi 
dahilive encümeni tar~fından tet- ı 
kik olunmaklad!r. 

iır. Zannınıızca işin en güç tarafı 
aı"tır silahlarla mücehhez ilk fır
kanın ihracıdır. İlk fırka karada 
tutunabilirse, arkadan devam e
derek nakliyatın emniyeti biraz 
temin edilmiş olur. Bu itibarla, 
Brit.anya adalarına yapılacağı söy
lenen taarruzun e~a~ kollarını sa
hillerden dahile doı{ru inkisaf et-
tirmek \'37.1,·eti vardır. 

Sahillerden içerilere, müdafilıtri 
sasırtnıak n1ak.."'3dile, indirih•cek ı 
pa~ ~-ışütı:tilcrin asıl taarru1dan bek.. 
leuen neticeleri dola,·ısile ten1ine 
uğra ·:ıcaklan dü.,.iuı~lebilir. 

İngiltere)·e kar ı ha.;lıyacak ta
arruzun icaplarını bu ~ur ... tlc ta
savvur ettiğimize göre, esaslı ın:i
cadelcnin hidavettc deniz kenar -
larında \'tıku hulatııi;ını kabul ~t
ınçk tazınıdır . 

Bu denizden uakl•··atın hiına)e
~i için ı\hnanların donanma yeı·i
ne hava filolarından istifade ede
ceklerl şüphe:'ıoizdir, Bir fırkanın 
J?eririlnıe.."i için lüzun1u olan :vir- • 

tün Alman ı:alibiyetlerinin mannt 
tesirini altüst edebilecek bir m1L 
vaffakiyctsizliğin neye \·aracqı
nı Alınanlar herhalde dü~ünmek
tedirler. Bu yüzdendir ki, nazari
yede ınükUn gibi görÜnt'n bu nihai 
savlet için daha bir müddet tered
düt..jcinde beklemelerine ve har
bi bitirmek üzere başka taraflarda 
gayret sarfetmelerin& ihtimal v .. 
re biliriz. 

Zira bir veya birkac fırkanın 
İngiliz sahillerine çıkarılması ve 
:ıek içerilere gitmemek şartile tu
tundurulması imkİlnlarına ntuka
hil bir de o fırkalara faik İngiliz 
ku,·vetlerinin Alınan askerlerini 
denize dökn1eleri imkiını van:lır. 

Alman kumanda hevetinin bu 
imki.nluı ne sekilde hesapladığı
nı anl:ınıak için yarına kadar bek
leıuek lizınıd.ır. 
Eğer varın ~ec:e yarısına kadar 

taarruz başlaınazsa, ntu\·affaki -
yet ihtimallerinin Almanlara da 
pek fazln ~örünıncdiğini anlaınış 
oluruz. Aksi takdirde bu taarru
zun da diı'terl••i ı:ilıi vadedilen 
·,, "hlet içinde La~laınası bir emri. 
vaki olacaktır. 

.-Fransızlar! ~unu iyi biliniz ki 
sizin için hürriyet ve istiklaliniz 
içiıı muharebe edecek bir ordu 
vard ·r. 1-1 temmuz \'atan için bir 
matem günü ü,e de, ayni zanıanda 
bu, bir ümit günüdür. Evet, zafer 
bir !!Ün elbette gelecektir. 

•Tekrar ediyorum: Zafer, bir 
gün yine Fransız silahlarının kuv
veti sayesinde avdet edecektir .• 

N etıc<'de encumen, bekçi ucret
lerinin bu sekilde alınmasını. se
hirlilere bir külfet olacaiı.1 .• .ü -
talca.sile doğ"ru buLmıyar:.ı< kanun 
layihasının müzak~resini tehir et
miştir. 

mi gemilik bir nakliye kafil""ini (i!lı,'1~~~~,.. 
yüz elli tayyarenin ınulıafaza et
me..i hesaplara pek aykırı düşıııez.. I 

İngiliz Başvekili Çörçil, 14 tem. 
muz bayramı dolayısile bu akşam 
Londranın B. B. C. radyOSünda 
Grenviç saatile 20 (İstanbul saati 
22) de bir hitabede bulunacaktır. 

İngiliz radyos11. bu sabah Fran
sızlara hitaben demiştir ki: 

cl4 temmuz sabahı, bizimle be
raber harp ve kanlarını feda eden 
~ansız askerlerini düşünüyoruz. 
Ingiltere, Fransadan son Alman 
tardedilmedikçe sulh yapmıyacak
tlr, Fransa hür olmazsa İngiltere [ 
de hür olamaz. Yaşasın ölmez 
Fransa! .• 

Bursada iki kız 

kaçırma vakoı'sı 

Na;Jliye kafilelerini havadan ta
kip edecek ta-.yare filolarına. de
nizden de hücum botları ve tah - ı 
telbahirlerle vardım edilmesi 
mümkündür. Yalnız karada tut1L ı 
nacak kadar bır kuvvetin sevki ve 
o kuvvetin içerilere doiru taarru- j 
zunda elzem olan devamlı nakli -
··atın teıuinini hesaplan1ak gerek
tir. 

Denizlere hakim olan İngiliz fi
losu ınc•cut oldukça, bu devamlı 
nakliyatın en kısa :yoldan tenıin o
lunması zaruridir. Bunun irin de, 
csash kuvvetlerin Fransanuı si
nıalindcn \'e Holanda, Belçika ili;_ 
terinden hareket ettirilnıesi 111ev
zuubahi~tir. XorvC"ç sahillc:rindcn 
yapılacak nakliyat. aradaki uıesa
(cııin u7.unluğ"u ,.c dcnizlt're hi -
kinı olan İn~iliz filosu Jüzünden 
si~ortalı değildir. 

İngiliz Mesai Nazırı da Fransız
ca bir nutuk söylemis ve Fransız
lara ümitsiliğe kapılmaınalar1111, 
k':'rfalu saati gele_teğini bildir -
mı~tır. lnı:iliz Başvekili Çörçilin bu 
ak~am .Vaz saatile 21 de FralliUZ 
!ara h!taben söyliyeceğı nutka e: 
henımıyet verilmektedir, 

,Bursada ııarip bfr kız kaçırma ı 
vak'ası Q!mustur. Ibrahim Zülıhi 
ve Osman Gönlüsen adında iki ar-ı 
kadaş, biri 14. diıl:eri 15 yaşında 
iki genç kızı ılifal ederek ııezmek 
maksadile Soi!anlı kövüne ııötür -
müşlerdır. Fakat bu köyde Yaşar, 
Fehmi ve Yaşar isminde üç kişi 

qnlerine r1karak, a vrıca tabanca 
çekmek suretile kızları ıki delikan
lının elin<lt'n almak istemişlerdir. 
Tam bu esnada civardan l(PÇmek
te Qlan $ükrü oillu Enver odında 
·bir arabacı. bu kaw;ıklıkton ve 
fırsattan istifade ederek kızın bı
rini kacırmıva Le~ebbü.s etmiştir. 

Lakin kızcaih- fer ada başlıvarak 
vctişen köv korucusu tarafından 

1
. Norveç üslerinden hareket et
tirilecek bir iki fırkayı ilk ba kın
da İngiliz sahillerine dökm•k ka-

Sahte hüviyetli bir 
hırsız kurtarılmı~ ve su ·!ular yakalana

- rak adliyeye teslim edilmişlerdir._ 
. E11ver isminde bırı, Mecidiye 

~oyunde Dutluk mevkiinde l>u:ld.u-1!!!11•- Göz Hekimi 
ıı<ı Y~ adında bir gence ait nü- Dr. Murat Rami Aydın 
fuz tezkeresint! kendisinin aııker 
elbisesi ile çektirdijb hır resmini Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
YBJ)IŞtunıı.ş ve Y1141lr hüviyeti ile sokak No. % Tel 41553 
otelll!llClıen "'1'!'11 çalar.ken yakala- ~lu•yene ve her türlü göz 
rup Wvitit olunmuştur.. ameliyatı fıkaraza parasızdır. -

bil olabilir. Fakat o fırkaların de
.' vamlı nakliyatını :\:İne Sorveç üs

lerinden başarmak mükün ola -
maz. 
Şu umumi \'&Ziyete bakarak, son ı 

mühleti )&rın grcc yarısı aiha)'ct
lencn taarruzun F'ransa ve Dolan- 1 
da üı:.lerindc is.tinaden yap1larafı
nı tahmin edebiliriz. l\laamafih bu 
tahminimiz taarruz ba~ladığına 
nazarandır. 

Bu;:üne kadar dde edilmi4 bil-

Milli Şef 
Yalovada 

(Bırıncı sahıfeden deııam.) 

Reisi Cumhuru bWtıil olan bu
su~i treu bu sabah saat 10 a 20 ka.. 
la Derince istasyonuna gelnıiştir. 

Milli Se( orada ist.anbul Valisi 
Liıtli Kırdar, btaııbul Komutanı, 
Emniyet llütlürü lluzafler Akalın 
ile mahalli erkan tarafından ru
şılanmışlardır. 
İsmet İnönü trenden beşw, bir 

("ehrc ile innıişler va kcndileriıai 
karşılıyanlara ayrı ayrı iltifat et
tikten sonra. sahilde beklemekte 
olan Sa' arona yatına geçmişlerdir. 

Saat ld a 10 kala Yalo\·a,·a mü
teveccihen hareket edilmiştir. 

Milli Şefimiz Yalova kaplıcala
rıııılaki ltİ)aseti Cumhur kö~kün
de birkaç gün istirahat edecek
lerdir. 

ANKARADAKİ TEŞYİ 
MERASİMİ 

Ankara 14 (Telefonla)- Dün 
akşam saat 23 de hususi trenle 
şehrinılıden hareket eden Reisi 
Cumhur İsmet İnönü istasyonda 
Büyük !illet Meclisi Reisi ~usta
fa Abdülhalik Rcnda, Erki.nıbar
biyei umun1iye reı ·i Mar~I Çak. 
mak, Vekiller, nıeh'uslar, hülul -
nıet ve Halk Partisi erkinile ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 
u~hrlanııı ı:,lard.ır ~ 
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Refit Paf4!1ın Hatıratı~ 

AeriOlHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
. T....tuı 

....... ~; 5U1'IUJ ,.....-... Ce•deı Mflfll lULAIUUJtAJ'l 

Türkler başbaşa dertleşiyorlar, 
halimiz ne olacak? diye soruyorlar 

Ba --Ma Bnlprlar, aralaruo
d.a yqıyaa Türklere IUicnm et -
mekte ı..cı.Vllllldırlar. Bulgarla
rııs tehclit ve tahkirlerine dair Pa. 
riııe mütem.cliyeıı mektuplar .,.... 
nlıyorılu. lkı -ı.tnpla.-da ıleaili
yerılu ki: 
•Kasabamın yarım saat u:ıalı 

elan IlıeaJar nrdır. Birkaç arb
d•şım• ora1a &itmi•lerdL Bulgar 
eşrafı.odan Gidof ve Çavdorof ta 
orada bulımnyorlarmış .. Arkadat
larımız ılıcaya girmek üzere ikea 
ağızlarında sigara olmasını baha
ne eden e iki Bnlgar, bütün Türk
lerin japoayahlar gibi ç.ingeııe ol.. 
duklarııu, &eçenlerde lstanbulda 
ileri gelen bazı ailelerin Abdülha
mide bir istida vererek kadınlana 
taşımakta oldukları feraceyi at -
maların.a ve bu suretle çingene -
likten kurtulmaları.na müsaade o
lunınas.uıı istirham eylediklerini 
istihza makamında söylemişler, da
ha bir çok tahkiriımiz sözler de 
ilave etmişlerdir. Bu sözlerdea 
•ok meyus olan isliımlar ılıcadan 
çıkıp P."eri dönmüşlerdir. 

Bu vah~ millet acaba hanıi 
kavmi necibe mensuptur? Biz oa.
ları.n hangi nesilden olduklarını 
her im isbata hazırız. Bizim çin&e.. 
ne olmamıza gelince, Türklüğüa 
bu derecelere kadar tahkir edil -
mesine Abdülhamit sebep olduğa 
için, o herif geberinciye kadar 
sabredip se!'iinıizi çıkarmamanı~ 
lazım geliyor. Padisahlarm elinde 
her türlü kuvvet varken bizi ba
gün tahkir edenleriıı kafalarını 
kesmiş olsalardı, şimdi bu haller 
vuku bulmazdı. 

japonlarw da çingene olmaları
nın sebebi, Rusların kafasını ez
meğe ınuvaila.k olmalarından ileri 
geliyor. Bulgarlar, hamileri olan 
Rusya Çarlığının japonlar tara -
fından mağlüp edilmesini bir tür-

ialimlara Abdülhamit kadar ha
karet etm.iyttektir .• 
Kızuılıktan yazılan mektupllll' 

tlaa lNrisiıHle 4e denili7or ki: 
cSize üç ~ plyağı gönderi

yoruz. Şişeleriıı birisi Ahmet Riz.a 
Beye, ikineiııi doktor Bahaettin Şa
kir Beye ve üçüncüsü i.ı:e Nazım 
Efendiye mahsustur .. Sami Paşa 
zade Sezai Be1e de ufak bir hedi
ye göndermek istiyoruz. Pariste 
midir, 7oksa lllısıra mı gitti?. Liıt
fen bunu bize bildiriniz. 
Abdülhamidiıı hastalığına dair 

ortaya çıkan haberlerin netkesi 
l'elıniyor. Onun habis vücudün -
den İstanbulun temizlenmesi ça
resi bunamıyor mu?. Oralarda bir 
fedai yok mu git.in bir bomba ıle 
Abdülhamidin r.ıeş'um hayatına 
bir hateme çeksin! Böyle bir hal 
vukuunda tebşiralınızı ha\"İ tel
grafınızı bekleriz.. 

Ba.haettin Şakir Beyin o sırada 
Pariıten Bulgaristan Türklerine 
hitaben mahrem olarak gönderd.iil 
bir mektııpt.a: 

.Abdülhamit değilse b~ 
ÇQk yakında onun idaresi 
ve istipdat ricali tamamell 
devrile<:ekti.r. Müsterıh o
lunuz, kardeşle-r! .• 

Cümle.sile biten söı;leri, Bulp 
riı.lan Türklerini cidden harekete 
getiruı.i:,ti. Türk - Bulgar hudut. 
!aradaki çete !erin birdenbire sua
maları ve daha doğru bir tabir U. 
sinnıderi de bunu &österiyord-. 

Kanunu e&as.i ilan eılilditi &'iiıı. 
Bulsraristaıı Türklerini, en çok 56-

vinenler arasında deci!, hatti ı... 
'11lda zikretmek icap ederdi. Zlıa 
bizim Abdülhamitten çektiğim.is 
kadar, oalar da, belki daha fııs.
lasını Bulgar çetelerinden çek -
ıni~erdi. 

* Hürriyet mücahitlerinin lü bazn1eden1edikleri i~in japon • 
!arı da çingene ··apmağa kalkışı
yorlar. llalhuki asıl adi olanlar 
kendileridir. Bulgar ismi, eski 
Roma imıfaratorluğu devrinde 
Bulorların c Vulgares• tesmiy9 
edilmelerinden doğm~tur. Latin
cede c Vu!Pares. bugünkü Framıs 
lisanında c Vulgaire• manasına ı:e
lir ki türkçeı.i cadi. demektir. Bnl
garlar bize çingene demeden ev
vel kendi isimlerinin manasım 
tahlile uğr"~alar hangi tarafıa 

adi millet olduğn daha çabuk mey
dana cık.ar .• 

Manastırda karşılanmast 

«Bayraın-.n ikinci gecesi yedi 
Türk deli:<•ır!;sı. birknç seneden
beri askeri d~po haline konulllll 
Kızanhğın •Ağalar. camii c:iva -
rındaki yoldan geçip evleriııe gi
derler. Yarın1 saat sonra yirmi 
yaşlarında kadar bir çingene ço
cu;,t da kendi evine giderken de
po~·u bekliyen nöbetçi asker ç .. l 
cuğun üzerine iki el sjliıh atar ve 
çoruğu kolundan yaralar. Derhal 
hadise mahalline Bulgar jandar
ınaları vetişirler ve nıeseleyi nö-1 
betçi askerden tahkik ederler. As
ker: cSimdi Türkler depoyu bas
mak için üzerime hücunı eltiler, 
ben de ateş açmağa mecbur ol -
dunı!. cevabını \'erir. 

Bunun üzerine biraz cv\·c] ora
dan geçmi~ olan yedi Türk deli
kanlısını evlerinden alırlar, hapse 
tıkarlar ve her türlü ihtilattan me.. 
nederler. Delikanlıların ne kaba
hat islediklerini öğrenmek üzere 
hapishaneye gidenleri türlü türlü 
tehditlerle kovarlar. Delikanlılar 
jandarma dairesinde isticvap edi
lirler ,iki .zabit tarafından ifadeleri 
alınır. Bir ı:ün sonra yalın kılıç
lr.rı elde sekiz jandarmanın orta
sında bu yedi Türk delikanlısı &
kizağrava ve oradtln da İslimiyeye 
slWkedilirler. Gençlerin ikıbetleri 
meçhuldür. Kurban bayramı ol -
duğu için bizim İslim mektebi 
menfaatine kurbaa derileri topla. 
nıvordu. Bulgarlar, Türklerin u
keri depoyu basmak için evden eve 
dolaşarak tahrikat yaptıklarını 
süyliyerek bütün Bnlgarlan ayak
landırdılar. Şimdi bütün Türkler 
başba~a vererek dertleşiyorlar ve: 
cHalimiz ne olacak? Bundan yir
mi be~ sene evvel olduğu gibi ka
dınlarımızı Bulgarların kncakla - ı 
rında mı ı:öreceğiz!' diye basbibal 
ediyorlar 

Biz bu felaketlerden ne zaman 
ve ne suretle kurtulacağız?. Ah
dülhamidin gebereceğine dair or. 
taya çıkan haberler bize biraz ü
mit veriyor. Şehzade Bürbancttin 
Efendiniıı veliaht olacağı da işiti
liyor amma, ne Japalım insan f>. 
lümü eördiikten wnra sıtmıya aa
l;ll razı olur. a, bizim de Bürha ~ 

nettin Efendiyi padi,ab olarak ka-ı 
bol etmeıııll lazım gel~cek. Bu 
heriften bıktık, usandık. Kanuna 
esasi ilan edilsin de kim halife o_ 
lur.a olsun, berbalde yeni halil• 

•Vatanın en bii1lıl< kahramanlar: 
bulunan erkiıııharbiye kayma.ka.. 
ını Saliı.hattin ve erkinıharhiJoe 
binbaşosı Hasan lteyefeııdiler ha
zeralile ·refakatlerinde yiizbatı 
Muhittin ve Hayrettin ve Şerü ve 
doktor Fehim, mülazim Salim, 
Mehmet, Ali, Nıwıı.i, Nezir, Ai>
dullah, Hallin ve Uhri milli ala
yının biriııci taburu kumandaa 
luılağası Eyüp Efendi ve refaka._ 
!erinde mülizim lbrabim, Cemal. 
llüseyin, Avni, Agiıh, lbrahim, 
Murtaza, Abdi, Maıhar, Cemal .. 
fendiler ve btıırve e~rafından A
deın aga ve Nuri \·e Debreli nı r. 
huııı Şakir bey zade Remzi be) !er. 
Dir~e nahiyesi müdürü N İ) aLı .. • 

polis Hilmi, eczacı Sadık v~ ... ı..-. 
milli alayının ikjnci .a.tesne b.Luru 
kuıuaııdanı Niyazi efendi ve refa ... 
katinde müliuim Osman, :;iev ~ 
Yuouf •·e Rewıe beledıye reisi l -
ınal ve pofu Tahir, vergi kiılibi 

Tahsin efendilerle refakatlerinde
ki asakiri williyenin ~chrımu:i teıı
rifleri bilınuhabere tekarrür et
miş, gıpta res<ıı1.nı cihan olan ve 
ittihadı ümmet ve temini hürriyd 
millet uğrunda nezri dem ve hayat 
eylemek şartile ihraz edilen feda
ilik şerefi ileıııbehasının yegane 
sahip ve malikleri bulunan "müµ. 
rünileyhim hazeretının Perlepe ve 
Bewı.e cihetlerinden gelecekleri 
haberi meserret eseri vürut et -
mekle evvelki cumartesi günü ( ı.z 
temmuz 1324 tür) her iki cihete 
Ubri fedailerile diğer heyeti müs
takbele tertip ve izam kılınmı~t.ı. 
Vatan kahramanlarının yevrw. 
mezkiırda saat dokuzda muvasalat 
edecekleri tahakkuk etmekle mek
tebi harbiye şakirdanı hamiyyet
mendanı ile birkaç tabur piyade 
ve topçu ve süvari bölükleri ve 
askeri ve milli bir kaç !.akım llllll
ka bandoları '4'hir harıcindeki Iba. 
larönü nam mesirede ahzi me~·kü 
ihtiram eylemiş ve zükôr ve inas 
bütün memleket ahalisinin hemen 
de üç misli bu parlak istikbale iş
tirak etmişti. Ahalii islıimiye ve 
hıristiyanİJ:e ,.e mu.seviye kanun• 
esasi, ittihat. hürriyet, adalet, nıü
savat kelimatı relilesindcn müte
şekkil elvahı müstelzimülleliı.h ile 
müzeyyen yüzlerce ba•·raklar el
lerinde olduğu halde mesirei mes
kiıreyc şitap ederek heyeti istik
b•liyeniıı yekununu elli bin racl 
desine çıkardılar. Salahattiıı ve 
Hasan beyler refakatlerile bera
ber evvela Perlepe cihetinden ı:e
Jin kestirme yoldan Hanlar önüne 
muvM .. lat ettiler. Müsarüniİey -
lı.ima hanratının teşriflerinde bu 
azametli kafilei müstakbelin ta -
rafından kemali ~vk ve iftihar ile 
haklarında cösterilen asarı taziı:ıı 

'Ooua.mı u&r l 
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1 Emniyet Sandıslı ilanları 1 ._ ___ _ 
O/o 5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 
E•IAlr.ls lr.ıyaeti Claıl Mııhul

kıy..ti 

tlç buı;Wl Jı::atla ... ı... odalı 6ç -

-.ılesinde eold ÇYmnöro<ftfendl oofalı ııemin katı khııir iki bu
/B Kethüda c ,..ı ~a .. - pJk katı aılıfap bahçeli ilri evin 
...pıda eski 1/1 ~ n, 37/l No. lı tamamı (mosahru .athiyesi 7960 

.laiatada Sultanbey-t KemaJ>lı:q ma -

.alle»inde Topçular caddesi - Demir -
·ller aok;.&ıDda eold 15&, lM, Uf, 29, 

ti. 148, 14111/1, 141/2, 41, 150 (141, UI, 

541, u :w •• laj) Mo. lı 

o.'lıtihde Tahtamlııare malıallesllı4e XQl.. 

'- "'*•tııW• eolr:i 22, ti Mü. 14, :il y&

u M. 3ll Ne. lı (IUllç feııeri) 

!lo:l'otfunda Kameriıdun mahal.lesi.ııde 

_.cıb"fı (Sert:is) ııol<.aiında eski a n
.ı :ıo No. h. 

üdıköyünde Rasim- mahalleeinde 

\ynlıkçeşme aolta&ında eoki 4 ldü. ,. .... 

-ıi 1 No. h 

loküdarda TaV'PtMlnaia mahallesin.. 

ie Camli,...;t -·tında eıılti 1 JılQ. ,._ 
aıl 1 No. lı 

Cltılatada Kemank~ Karamuatalapqa 

.ahallesinde Kıl.u;ali:pqa cadOealnde 

_,ı yapılan yolcu salonu bi.naeı ltarıı
wıda 

-ıre mı.ınbbaıdır.) 

Dört katta yinr.i dolruz odalı 1-
ft altmda cMir\ diilll<i.m olan 
binanın Demittiler 90.ka&ında 

atik 40 No. lı Plakmu&tafap""a 

nldmdan ıed!lden iri hane 
mahalli ile Topçular caddesi 

A . 168 No. lı " Suitanahmet 

1laneV\! el valctmdmı Pulcu ge

'1.ıındeıı müokalip mahal ve 

A . 152, 1..$41 164 •«- Demirciler 

eokağında 29 Mo. lı sın müllı: 

Şerbetilane ıediğıııden mUnlı:a

bp elyevm dek.Akin ve apartı -

manı müşteınll ldrcir tiyalro 
ınahatierinin ancak mez'k.Ur De
aı ırcLer tokağmda 29 "·e Top

eul.ar caddosinde atik 152, 154, 
156 No. larla murakkam s.ırf 

mülk muayyen mahallinin sü

lüs hittSesi 

Dört katta biri yedi diğeri dört 2800 

odalı iki IOfa1ı ild mutlalı:lı 

kılrgir iki evin tamamı 

Dbrt utta dok'JZ odalı Ü~ so- 4160 
falı te-rkos ve elektrik te\satını 

l.cıv ktl,rgj-- bir e\in t3mamı 

( mesahai satb.i;yea:i 79 metre 

nıurabbaıdır.) 

:iıd buçuk katta dört odalı fld -

l<lf~ maabahçe ah.sap bir e\?in 

tamamı ( mesabaJ aathjyesj sa 
melre murbb;;.ıdır) 
iki uı:ıa clôrt odalı lı:uyU>fU ..., ao 
elektriği olan ~ bir evin ta-
1Damı (ı hal sathiyesi 491.JO 

mtttl'.'e mun.bbudır) 

E.ki paket ~ı bması -

Valdebai Prevaatoryom ve Sanatoryom 
Direktörlüğünden: 

Münakasa ilanı 
Maarif ~ prevanto170m - ADator;ıoom ile _..si.)'Oll kı- alt (4.1) 

talemden ib8ft't et. ekmek, aadeyai:, ~nir, yas sebze, ke>k Waılrii, mııMCal kö

otGril Ye oduo ııenellk ihtiyaç için eblltmeye konmuştur. 

l - Et, ekmek, •dey•&ı ib.~ 11/7/1~0 çarpıııba l\IJlil ııaat 1(,30 dan 

ltlöaren. 

2 - ~ ve b<,>oz peynir, ,. .. ..ı..:.e, kok Jromtlril, -•l kömiiril ft 8dwı 

~cı 18/7/1940 perwembe stınıı aat H,30 cı- ltiberen lı"flıy~tır. 

3 - İsteklilerin eluiltm.,,e konan 11J'OC•lderin prl>ıamelerloi 16rm~ n 

lllktarlarile illt teıiılnııt altçeleriııi ve eblltmeye ıicme ııaaUsinl öiruımelı: üzere 

1 Askerlik işleri 1 --"---
16-335 doğumlu nakliye 

eratına 
Fatih askerlik ıuheııinden: 
1 - Şimdiye kadar hiç aslterlllı: et

ıııemlş cezalı oozasız ve geçen eelpler
de sevk artığı bıralolaıı 311-335 (dahil) 
dolumlu (nakliye) ııuıdına meıı.rup 

erat ask.ere ııevked.Heceklerd.ir. 

2 - Şubede içtima gfinU 18 Temmuz 
HO ııertembe sabah aaat (t) dur. Ta
yin olunan gilnde mükelleflerin 111be

de lınır bulunmaları ilin olwıur. 

mtıeıısese mlldürlüC\me muracaat edei>illrler. 
__..._,_ .. ,.. İııtanbul dördüncü icnı memurluimı -

4 - 17/7/lH-0 ve 18/7/lHO larihlerinde ;,(ikaelt ~._,,.r muhuobecıli5• dan: 
"H!Glesine yatıracaklan ilk teminata ait makbuz, ~ aene ticaret odası vesikası 940/-!02 numaralı ~ada hacizde o-
(Et, .. deyağ) ına ait tlat telı:Ji! mektuplan ve bu Cibi taahlWUere şimdiye. ka- lup paraya çevrilmesine karar verilen 

dar girdiklerıni bildirir it yaptıkları milessesattan alacakları bonservisl~ri U. 

birlık1e mezkilr muhasebecilik binasında toplanacak olan aatm alma komlqoııu-

,.. müracaat otmeleri ilim olunur. (5615) 

KURTULUŞTA ... -. ...... , 

PANORAMA BAHÇESİNDE 
Her ak§anı : Kemani Sayın Bayan 

ve arkada,ları 

Dürdane 

Alaturka 
Ayrıca: Oriental 

HAVA YAN 

Hey' eti 
Oyunları ve 7 kişıllk 
ORKESTRASI 

Teknik Okulu Satınalma · Komisyonu 
Başkanlığından : 

Yılrlrzıd;ı: bu1unan ok;.:~un m1t711 Hl !Ol'luna kMIRT ihtiyacı olan 6250 Jjra 
tahmin bed•lı ve 468 Ura 75 lruru§ ilk ""'1inatlı 5000 lı:il<> •adeyagı kapalı zarl 
usuH~ "" şarına~ine tore iba1esi yapılmak üzere S~/l/940 tarihine rastlıya.n 

pe.J"Şembe •ünü saat 14-,30 da ydk:sek mühendis mektebinde toplanacak olan ko
mloyonumuzda e!tsHtmeye konmuştur. Şartnameyi &Jiinnek ve ilk teminatı yatır
mak. tsliyenlerin eksi~tm.eden bir gün evveline kadar okulumuza w eksiltme 
cüı>ü de Gümüpuyu.oda yük- M!ibeDdJıı mekt.-bi.De ,..ımeleri . Tekli! mektup
lan ek!'liltmeden bir sa.t evveline kadar veril.DMf buhmmalıdır. Postada vAki ola
oalı: ıocikmt'ler kabul eılilemez. (5906) 

l inhisarlar U. Mlidilrlüöünde"ı 
Cıari 

Nllıayeı.tt terit 
Jı(ubleli! eb'atta 
kartabjj besi 

Mi ıtları EUiltme .-kil 
"876 acı.t Pazarlık 

MOO mebıe • 

saati 
u müteablıidl ııamma 

15 • • 

75 lira kıymetinde lıalerı hurda bir lıAI-
de ve tamire muhtaç lAstiksiz kırmızı 
rerıltli moris markalı dört silindirli 
manyotosuz motörlU bir adet otomobil 
Şelızadebaşında Vefa Bozdoğan ke -
meri Kovacılar caddesi 154 numaralı 
earajda açık arttırma auretile !6/7 / 940 
alı (Ünü aaat 12 den itibaren satıla
cak teklif olunan bedeli muhammen 
Joymetin i bulmadığı takdirde o günkü 

utış geri bırakı1arak ikinci arttırma 
ınıretUe 18/7 / 940 perşembe günü ayni 
sa~tte ve ayni yerde satıla.cağı ilAn o-
lunur. (940/402 ) 

isiM TASllİHİ 
İsmim Mehmet Sedlddin iken Melı

_,,ı Sedld olarak makk.,.,e kararile 
laııbl!ı ed Uınqtlr. 
İsmbn 11.&lbne .ı.tııtu halde niitus 

aii.&danımda. Alime yan1ı ohl.ujundan 

aahkeme karartle Ha.time olarak ta.s
llllı etlk'clim ilin ederim. ------------ 19.W IKRAJ\llYl'..'Lt:Kı : 

T. iŞ. BA ~J KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

' 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lin 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = aono.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
~ • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: ı 4ubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ik•nciteşrin tarih .. 
lttindc yapılır. 

1 RADYO PROGRAMI j 

1 - !!Wntıne ft tarl>ıameleri mud bmc.. yukanda cins ve rnilctarı yazılı ı 

1 - Arttırma 2417 / 940 tarılıine düten çarşamba l(lnD .. ı 14 cı..ı 11 ya kalem eşya milteolltıidı nam ""' hesabına. pazarhltla ııabn alınacaktır. 

lGi~~~n ı~;~ı~;~~u~o =-ı 1 
1 P. 31.7 ın. 9•ı65 Kc/s. 120 Kw. 

~rim kıyma bıına), 21,30 Müzik: 
izahlı bir opera (Aida). 22.30 Mem 
leket saat ayarı \•e ajan• haberleri, 
22,45 Ajans spor ser\'isi, 23 Mü
zik: Cazdand (Pi). 23.25 - 23,30 Ya
rmkı program ve kapanış. - yapılacalı: ve 1*7ımıeulı:ul en çOlı: -1 v~- ütünde kalaeaktır. il - Pazarlık 21/VII/940 paartesi ıünü X•betaıta levazım ve mübayaat 

J - Arttı.nnaya Cirmek için mulıaınme> lı:ıymriin :rüzde l • li ıılsbetinde ll<ıı..sindeki alım komisyonunda yapılac atur. 
...,. akoe-i yatırmak üzımd.ır. III - Şartn-.me ve nümune &öcQ aeçen pıbN.e aöıillebilir. 

1 - Arttırma bedelinin dörtte biri pefin ıeri kalam 98kiz. 8ellede ft Mkiz IV - İstek.lılerın paı.arhk için '8:7in olunan cüıı v~ saatlerde teklif edecek-

-vl tal<srtte ödeıir. Tak....tıer yiWle 6 f..Ue tabidir. !eri fi>t ii&eriııden yüzde 7,5 ıuvnme para.ile birlikte m.Uiır komioyona mü-

4 - Tıılı:ıritler ödeniıtd;ye ltodar pyrlmenlı:ul ..-,,. birinci derecede ipe>- racaatlan. (5!!01) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

llkll kalır. 

ı - Jllnalarm ~ Sandık dahilindeki aatııı -.Jaııunda teshir olaoo-

nalttıı<kr. 1'azla tafsllit abnak io;bı ııal<>na müracaat edilir. 5599 

Erzurum Defter dar lığın dan: 
1 - ~· lı:azamıda 7eniden 7apılıı>Uta olan hiıkıllnet kwuıiı.nm c1"1t> 

..,, 90 klll'Uf lı.etıf bedelli ilonah inşaatı kapalı zarf wıullle 10/7 / 1140 ıünilnden 

ıtlbaren •211> ıtın miJddetle eksiıtmen çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2917 /940 pazartesi cımu aaat on d(lrtta <14• vilıiyet hillcilmet 
1oıı11atı içlode De!len:!arlik odasında toplanan komuyon tar.ı!ından yapılacalrur. 

3 - Muvkkat teminat ( 1251) llnı •58> kllrUltur 

4 - İııtekWerln eksıltmeye eirebilmelcrl için ihale c\ınuııaeıı ,1> ilin e-nıel 
.nlyet makamına istida ile müracaat edip komiıyonı. mahsusundan eiıliyet ve

llkalan almaları lAzımdır. 

& - İnel<lıler bu ışe ait bildmum t.eıınl evrakı Defterdarlıkta V<'7a na!ıa 

aoi!durlüğünde olı:uyabıllrler. 

1 - İsteklUerin yll&rıda ,.azılı &ün ve ~aatte kom.isyonaı mürac:ııaUan J.lAn 

olanur. <5902> 

Fiyat murakabe komisyanundan : 
ti.> numaralı ilim: 

ll,5 ve 3,5 1ı:ilo abr\ıiıııda kazma ft blJOmum kürelı: planların elli!rinde bu

lwıan bu einll Jı:azmalarla küreklerin mi1ı: tarlanru birer bQumame ile 17 temmuz 

çarp.mba ,unü akşamına kadar İlltanbul lr.onuıtanlıflna bildirmeleri lüzumu 21 

numaralı milli korunma kararnamesinin altıncı maddesiııe Uıtinaden llln olunur. 
dlot'6 • 

ADEMİ İKTİDAR 

l•bletlerl her eczanede bulunur 
'd'oot• btuoa l~S) c;.ı.ı., lawıbul 

Reçete He satılır -------- 1 

Saa11 almış olaydıftız. .. 

bw hal bafınıza ııeı..--ı. 

RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKiN beraber 

14 temmuz PUM' Kiinü ak,am1 
O..d1Jı;P84"'1a Aaak balıreoiode 

cÖYey Ba.b&nı» 
Vedıril (3) perde 

1559 Hicri 1 1356 Rumi 
Cem-;iyelhlıir Te7ıız 

14 Temmıız PAZAR 
. 1!110, Ay 7, Gün 196. ,!!ıdır 70 

V k"tl v .... " \ F.zanl a 1 er Sa Da. , Sa. Dıı --
Güneş 5 40 9 00 
Öğle 13 20 <4 39 
İkindi 17 19 • 38 
Aksam 20 40 12 00 

Yatsı 2'1 33 1 ~8 
İmsak 3 26 6 46 

retle hareketlere sebep Cemi kor
sanların eline düşürn.~nıckti. 

Şövalyeler, Fransızlar. İtalyan
lar Liy·ondan hareket ettikten son
ra kiıh gemiye binerek denizden, 
kah atlara binerek karadan gidi
vorlardı. 

iZ KiM?ll~] 1 

1'u. 111 l'uaıı: l!ıL SA...'1.1 KARATIJ.. 

Nihayet Cem Sultanı gemiye bindirdiler, 
mevsim kıştı, gemi karaya pturdu 

Bunun üzerine Fraasa n Pa~ 
elçileri arasında ıon bir muka -
nte imzalandı. 

Bu mukavele ahllmı bütün 
müzakereler esnaomda tekrar ıt-
4iien söderdi. Yani, Papa, Sulbul 
Cemi Fransa 'kralına zararı doku
nacak bir kimseye tMlim etmiye
ttkti. 

Papa ne•dinde oturmasını muu
fık bulm~lur. 

Cem, Kralm okunan emirname
sine tek bir filiz lıile söylemedi. 
Sükut etti. Yalaız, adamlarına 111 
emri verdi: 

- Hazırlanınız!. 
Nihayet maiyeti balkile beraber 

(5/12/1488) tarihiade hareket ey
ledi. Şehzadenin muhafazasma son 
derecede dikkat ediliyordu. Cemi 
üç yüz k~ muhafaza 11ltıııa al -
mıı;tı. 

Nihayet Fransn lualı Şarl, Sul
tan Cemin nakli için mektuplar ve 
..-hzadenin phsına mahsus ol -
mak üzere de izinname ya1ılma .. ı 
ııaı emretti. Papa, ~ehzadenin kaçmlmasın

ı dan korl.uyordu. Biraz yolculuk
tan sonr" Cem ve mai~·e ti Liyona 
ıeldiler. 

Papanın murahhaslan son de 
recede memnundu. Artık Sultan 
Cem hakkında aylardanberi SÜ -

ren gayretleri muvaffakiyetli bir 
neticeye iktiran ey !emişti. 
Şehzade basına gelecek felaketi 

günü gününe haber almış bulu -
nuyordu. l''akat ha ta idi. Mecal
sizdi. 

Burgano(a Fransa kralının emri 
ıeldiğini duydn. Şövalyelrr kralın 
emrini fehzadeye fU yolda okudu
lar: 

- Fr......, kralı haşmetlu Şad 
lıauetleri Türk ..,hzadesilaiıı da
lıa aiyadc ;.tlıahat edelıilmeııi İ\İa 

Cem, Liyon şehrini gezdi. Çok 
geçmeden 4ehzadeyi gemıye bin· 
ılirdiler. Fakat ı:emi karaya otur. 
du. Mevsim !aştı. Cem Sultan .. •mi 
karaya otuıunca sahile ~ıkt;:-

Cem, maiyetile beraber o rece 
karlı bi:r dağ eteğinde yattılar. 
Kendilerini soğuktan muhafaza et
mek için al~ yaktılar. 

Gemiyi yür.dürdtiler. Hareket 
ettiler. KA)ı gemiye binerek de
Dİzdell, kih karaya çıkarak atlar
lııı yol alu'orlıırch. Bütüıı bu su -

Osnıaulı imparatorluğunun tah
tı himayesinde ve vergiye bağlı 
Vencdik hükumeti derhal seı.M
katini ibraz erlemişti. 

Venedik hükumeti, Sultan Be
yazıda gizli bir memur yollamıştı. 
Bu memurun vazifesi sehzade Ce· 
min harekatını İs tan bula bildir -
mekti. 

Venecllk memuru sür'atle İstau
bala ıreldi. Veziria:r:amın huııunma 
çıktı. <;ehzade Ceıniıı Papa tara -
fından ~önderilen liç ıremi ile Ko
maya müteveecihen hareket etmek 
üzere Provan.sa götürüldüğünü 
haber verdi. 

Venedik hükfımetiniıı memuru 
veziriazama sehıade Cem hakkın_ 
da malıinıat ~erirken Fraıısız kralı 
Şarl Parise girdi. 

Kralın Pari'e girdiği ırün Na -
poli kralının gönderdiği elçilerle 
Sultan Be,vazıdın gönderd_i.gi elçı
ler Parise girmişlerdi. 

Sultan Beyaııdın elçisi Antonya 
iııuinde bir Rumdu. 

Bu sıralarda şehzade Cem, daha 
Fran'1z arazisi dahilinde bulunu
yordu. fransıı nü{ıcz mıntakasın
dan ayrılmamışbr. 

Kral Sultan Be~·azıdın gönder
diP.i elrileri hu~uruna kabul etti. 
Türk elçileri ııeh28de Celn hakkın
da eorü eceklerdL 

( Detı&ım 1'4• J 

Yazan: lskendcr F. SERTELLİ 

- $antaıcı demek bilmem doğ. 
ru mudur. Fakat, Cemal Bey sa
a~cc fazla gayretkeşlik gö:;teren 
bir memurdur. En ufak şüpheler 
üzerinde büyük bir ehenuıllyetle 
durur. Gerçi bir zabı.ta memuru, 
bazan. en ufak veya ehemmiyetsiz 
~rd~ bir şüpheyi nazarı dik
kate almamak yüzünden büyük 
bir muvaffakiyetsizliğe d~ebilir. 
Lakin Cemal bey o kadar uzak 
manasız ihtimaller üzerinde yürü
dü, o derece temiz dostlarıtnı%t 
rencide etti ki .. bunu nasıl tamir 
edecek. bilm<!!n. 

- Allah aşlr.ına, bu W1 bıraka
lım. Nebahat! Tevkifhanede bu
lunduğum müddetçe hep seni dü
şündüm v~ sensiz ııeçen günler i. 
çinde 0 ok azap ve ıztırap çektim. 
Kendi kendime, acaba. diyordum, 
Nebahatte de benim hakkımda bir 
takım şüpheler uyandı mı?. 

- Rica ederim Sadi... 
Sadı sözüne devam etti: 
- Beni bırak, Nebahat! !çimi 

sana dökmeğe, ıztıraplarımı sana 
oovurmaR:a mecburum. 

Sen de pekala bilirsin iti, ben 
her•e" olabilirim .. Fakat. hırsız o
lamam. Zira bu bir karakter, ve 
tabive meselesidir. Seninle ço -
cukluğumuz bir arada geçti. Sen 
benim nasıl bir aile muhiti ve aile 
tPrbivesi içınde büyudüğümü her
lı.e,te iyı bilirsin!. 

Aşk ve macera romanı: 63 

- Artık herŞey anlaşıldı, Sadi! 
Bizim İkbalin tedbirsizligi, Yıl • 
dm.m Cemalin şüphelerini senin ü. 
zel'inde toplamaga se,· ketmiş .. Me
sele bundan ibarettir. 

Bunu - ,ııazeteler yazdı.iıı için -
anlamıyan, duynuyan da kalmadı. 
Kendini boşyere müdafaaya kal
kışıp üzülme! Çektiğin ıztıraplar 
yetmiyor mu?. 

Hizmetçi yemekleri taşunaaa 
~lamıştL 
Masanın üstünde iki kadeh p

. rap vardı. 
Sadi şarap kadehini eline aldı: 
- Bu mes'ut dakikayı erreç id. 

rak edec~ emindim, Ne
bahat!. 

Kadehleri biriıirine vurdular. 
Ve içtiler. 
Açık konuşmuyorlardı. Fakat, 

bir akşam önce aralarında geçen 
kısa bir lromı.şmada her tJeye ka
rar vermişlerdi 

Nebahatin: 
- Seni bekli}'Ordum.. 
Demesi, Sadiyi .o kadar ~ 

dirmişti ki. 
Şimdi yftDll!ı: meısası k pM'B 

bile: 
- Dün aqam.ki aözlertn hAU. 

kulağ'ırrJa çınlıyor, Nebahat! Se
ni ne kadar sevdjğimi, ancak bııı 
feHiketten aonra anladmı. 

Demekten lDmdini ~
Nebahat çııS be~ O 

Q.19.75m. 1519S Kc/s. 20~ 1 

l\lies'ud bir doğum 
Çin( 1 -ıukUnıet tabibi <lok.tor Na

mık Gedıl{in bır erkek evladı dün.. 
yava JJ"elmiştir. Yavru~'a uzun ö

rım: 1- Yesari Asım . Suzinak mür diler, ebewyn;ni tebrik ede-

şarkı : (Ayrı dü.-;tüm ~evgılimden),,, -:rı:· z:. ==========:;;::=-;; 

.Saat 18 Pragram ve memleket 
saat ayarı, 18,05 Mü.zik: Ca~bant 
(Pl.), 18.25 Müzik: Melodiler (Pi.), 
18,45 Müzik: Radyo caz orkestrası 
(Ibrahim Öz.gür idare.-;in<le), 19,30 
Müzik: Okuyan - Mefharet Yıldı-

2- Musa Süreyya - Suzinak şarkı: , 
Sensiz geceler geçti hayalılt ile, ı I 
3- Sal. Pınar • Kürdili H. şarkı: 
{Aşkınla yanan gönlüme), 4- U-

Dr. Hatız Cemal 
LOKMA"< HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 ı 

~fuayene saatleri: 2,5 - 6. Tel: 22398 I -
ru NeHes - Muhayyer şarkı: (Gün 
kavuşlu), 5-Refik Fersan - Güli
zar Türkü: (G-Ozlerimden gitmi -
yor) 19,45 Memleket saat ayarı, 
ve aıarıs haberleri, 20 Müzik: ~'a- DOKTOR 
sıl hcyetı. 20,45 konus.ma, 21 Mü- ı Feyzi Ahmet Onara '1 1 
zik Türküler, 21,10 Müzik - Oku- Cildiye ve zühreviye mütehassısı 
van: Radife Erten, 1- Hicazkar . Ad.rs: BabıAli Cağal<>ğlu yo-
Şarkı: (Beni sana bağlıyan), 2- ' kuşı kB,c. inde No. 43. Tel. 23899 

Udi Mehmet - Hicazkar şarkı: (Se-
ni candan se\uim), 3- Udi Meh
met - Hicaz koşma: (Ebrularının 
zahmi nıhand:r), 4- Faik bey -
Hicaz sarkı: (Ate0

; suzanı firkat) 
5- Faik bev _Hüseyni türkü: (Es-

güne kadar Sadi ile ev lerune mev
zuu etrafında hemen hemen hiç 
bir şey konu.şmamışlardı. Fakat, 
Nebahat. her halile - talipler ara. 
sından - ancak onu seçtiğini ve 
onunla evleneceğini ifade ediyor 
ve mutemadi~·en gülüyordu. 

* Şehsüvar, Neriman hanımın 
nenceresinden bakarken, mesu't 
ciftlerin şen seslerini duydukça: 

- Serçeler gülüşüyorlar.. Biz 
neden burada samurtgan ve ke
derli duruyoruz?. 

Diyerek, elindeki siJ(aranın bi
rini bitirmeden ötekini yakıyordu. 

Neriman hanım da o gün kat'i 
kararını vermiş görünüyordu. 
Şehsüvara her z.ıımankinden fazla 
iltifat edişi ve: 

- Beni kolumdan tınar nw:ınız 
Şehsüvar bey? 

Diyerek elini Şehsüvarın omu
zuna koyup i<alkmağa çalışması da 
ıenç kadının Şeh&üvar hakkında 
neler dii$ündü~ü açıkça gösteri
,ordu. 

Neriman, f8İJ'in yudımile aya.. 
la kalkınca, derhal aynanın önüne 
ııeçti.. Dağıwk aaçlarını düzeltti: 

- Bülbüller bahQede ötüyorlar, 
~mi? 

Şehııilvar ltaşlarıru çattı: 
- Bendeniz onlara llvık oldufu 

lıdı ıoıerdim.. cSerçeler konuşu -
JGrilır• ipe o lı:adar. 

Neriman teıı bir ıteSle ııüldü: 
- Sadjye llM'QI! diyebilizsiniz 

mıma .. benim birieik kızıma her 
lııa&de hölbfıl ac1mı QCık ııömıezıımm 

..:ı:n:-cı=:ıı:: = 1 
*tıuJ.a. 

Sahibi ve neşriııatı idare eden 
Baş nnılıaniri 

ETE'.\1 iZZET BE~İCE 
Son Tclır,·af l\latb:ıı.sı 

Neriman, ŞehSıi\'ara döndü: 
- Gördüniiz mi.i? Bıı ses. serçe

de dei!il, .ancak zarif, sevımlı ve 
iftkrak bir bülbüldc bulunur Hay
di. siz de itiraf e<.ın unto! Bi" ı o
rum ki, Sadiye kırgınsıl' z F 0 at 
kızım .zın hatırı için, orı:.; da hoş 
görmci!e ıınecburuz.. Ö\·le değil 
mi?. 
Şehsüvar kaşlarır, k.ıla r1ı.. 

Bahçeye doğru ba mı çe\ırdi: 
- Evet.. Gülunü se\'en. d kuıi-

ne katlanır, derler. NasıJ i. LH~e
niz öyle olsun. Fakat, ben •u ~ap. 
kının te,·kifhancden nasıl kllt tu
lup çı)<.tıgına şaşıyorum dogrusu. 
Demek ki, onlar mercınıegı fırına 
vermişler!. 

- Bu, veni deıiil... Oldukça es 
ili bir iıikayedir. 

- O halde ne diye bir çok ta -
}ipleri limit ve heyecana düşüıdü
niiz? Neden öteldlere kat'i bir ce
vap vermediniz de, ha!'talttrca 1 ıv
larca bıı köşkün kap;JRrını a.•ındır
dı.nıız. Yazı.le değil miydi onlara•. 

- İyı ama, onlar arasında siz 
de var:ilrız. Eğ·er deJığin;zi yap
saydım. buı;ıün siz'nle tanışrrı~ ol
mıyacektım. 

-- Hakkınız var. İsabet olıııuş 
Ck!-çi, kıymetli bir v,c•danlı,1-a mal 
oldu bu tanışmak amma .. Ne ya
palım? Mukaddet- bö} ie imiş .. 

- Ben.c gerdanlığın da me7dana 
çıkae&ğından emin bulunuyorum, 
Şehsüvar Bey!. 

- Acaba şu ge•cianlığı ressa m 
Şelr.ip mı çaldı dersiniz?. 

Nerimıın hanım ad·asına irce 
bir maı.ta alcb: · 

(Devamı var) 


