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ı;:TEM İZZET BENİCE 

Berlinde Tesbit Edile Yeni Avrupa Hari sı 
Hakkında Sov e Rusy nın da Fi ri lınaca 

-------------~___ı;-

Kont Ciano ile Fon Ribhentrop'un Moskovaya gitmeleri muhtemel-Kral 
Karol da Musolini ile görüşmek üzere yakında Romaya gidecek 

- - ----

Romanya Transilvanya ve Dobriceyi bırakmıya razı oldu, 

-~-~-=-,,,---· 

Dedeağacın da Bulgarlara verilmesi tavsiye edilmiş 
-----------

Sulh veya harp. Roma Fransaya. gösterilen müsa-
Fırtına•ı günlerı ' w 

~:::e~ei~:~!~ı~:n:r:i~=~a mahayı muvakkat addedıyor 
be•apların dışında çıkarsa 
harbi kısaltmıyarak, belki 1 
de dünyalı içinden çıkılmı
)'acak bir hercüıııcrce ~ürük
li~·e.ektir. 

Yuaa: El'Dt İZZET Bi:.."i'İCa 

Dün ,.e daha bir ıı:ün evvel ol· 
duğu gilıi buvün de Jine Hitler -
Kont Ciano mülakatı üzerinde 
durmak ııerektir. 

. Bugüne k.adar cerc):an eden hi.
d.i~e.ler.e nazaran, bu mülikatın 
ye~ı _hır sulh taarruzu kadar dün
ya ıçın daha kanlı, daha elim iıkı. 
betler baıırlamıya gebe bir mülô.
k~t ~ima ı ibtiıuali kuvvetlidir. 
Hıçbır )'.tni \·eıiika a istinat ede
memekle 'beraber çelik niilıverin 
kurulma ına amil olan sebepler
den ba\lıyarak içinde bulunduğu
:uı hadiselerin inkişaf ~ekillerine 
b dar _<~reyan eden bütün vukuat 

u mulakatın husus.i bir ehemmi
yeti oldugu idnkini his ve şuuru. 
muzda l·aratmaktadır. 

Nevyork 9 (Hususi) - Bütün 
dilnl'a nıt!hafili günün mi.ihim me. 
selesi olarak, Bitler - Ciano mü
lakatı ile me~gul olmaktadır. Söy· 
lendiğine &öre, iki dev !et adamı, 
İngiltereyi bariÇ tutarak, Auupa
nın yeni haritası üzerinde muta -
bık kalmışlardır. 

Bu mülakatta harbe ve sulha ait 
bütün meseleler görüşülmiiş "e 
kararları verilmiştir. Bu karar • 
lara göre, İngilterenin askeri kuv. 
vetlerinin imhasını beklemeden 
yeni dünya nizamı kurulacaktır. 

Romada Bitler • Musolini plan
larının tamamile tatbik edile<eii 
beyan edilmektedir. 

Bu münasebetle l\lusolinlnin MID 
Berlin seJahatinde irat ettiği nut
kun şu <Ümlesi batırlatılmakta • 
dır. Musolini o zaman demişti ki: 

•Yarınki Avrupa faşist ola<ak
tır. Bu propaganda kun'etile de
iil, vak'aların ve hadiselerin keıı. 
di cereyanile olacaktır •• 
Avrupanın bu yeni planı şimdi 

tamamile hazırlanmış bulunmak
tadır. Berlindeki mülakatın neti

(Det•amı 3 üncü sahifede) 

• 

.... 
•• ---

Fransamn Cumhurreisliğine geçmesi beklenen llfareşal Peten ve 
Ü(ler meclisiniıı en nüfuzlu azasından biri bulunacak olan 

Piyer Lava! (sağda) 

• • • • • 
Almanya •·e İtalyanın Avrupa

da ba\lıyan iktısadi ve ha)·ati buh
ranı ve ayni zamanda kendi bün
Y~ ve huırlıklarıncJa hadis olan 
1~1 ';'&Zar~ ~lara~ Avrupayı yeni 
bır n~ıam ıçınde ıstikrara ve tabii 
~esaı_~c __ •evketmek arzusu ile yeni 

1 
ır donum noktasına ıı:elmiş bu

. u_nmaları muhtemeldir. Bunun 
ıçın .de Fransa,. Belçika. Dolanda, 
Danımarkanın ışgali ile neticele
nen garp ceph~•i?i . faşist rejime 
ı._~g~ıyarak 'enı hır ıdare şekli ile 
abukuna a\det ettirmek istemeleri 

Hitler, /ngiltereye hücum gününü 
rayiştağ' da ilan edecek 

---
aşta ı:elır. 

Bu takdirde İspanya, İtalya \'e 
tlnıany~ da nazi ve_ fasist olduk
a~ına .ııore Anupanın Baltık sa. 

Fransadan birçok Alman kuvvetleri ispanyaya gaçiyor 
lııllerınden başlıyarak yarı Po- Londra 9 (Hususi)- Harp \'&
~:.~yadan ~-ş~ğıya inen bir hattan ziyeti hakkında gelen son haberler 
1 1 aren bulun garbi faşist niza- şunlardır: 
mıı~a ve Almaı:ı. - İtal)·an biık.imi- İngiltere hükumeti, Fransadan 
yetme fiilen ıı:eçmiş bulunur ,.e 
eusen 0 haldedir gelen bütün kuvvetleri teçhiz et-

k 
Şarkı ce!lubi A~·rupasına ,.e Bal- miştir. Her tarafla müdafaa t!d. 

a_'?la~a gelince, RomanJa fa•ist tirleri arttırılmakad r. General 
teJımı · · • dö Gol'ün kumandasındaki Fran· 
b 

.?e. ı:ırmı. addolunabilir ve 
. u reıımı daha sağlama bağlamak sız kunellerinden maada, Kana-
:(ın de nnı yeni hareketler baş- dadan, AvustralJadan, Yeni Ze -
•mı tır. fondadan gelen k<ıvHtlerden, Po-
1ı:ıa".,_~ristan esaoen mihvere bağ. lonyalılardan, Nol\'rç!Hcrden \'e 
b ~~· • U1<oslav)·ada da yeni rejim Çeklerden de istifade edilmekte-

• ıs me,·zuudur. dir. 

. Bulıt"aristan ve Yuııanistan .. General dö Gol yeni beyanatla 
rınde de nazizma ~e fa i uz.~... bulunarak, Fransanın bütün kur-
len tesis ve ha' k' k 1 ş zmayı fıı- İ 

'T k ım ı manın Berlin tulu• ümidinin ngili2 zaferinde 

... 
meuka _ahdnda görüşülmüş olması olduğunu söylemiş ve her Fransızı 

ıı~a e. ınubtemeld'ır. İn ı B gi tereye yardıma davet etmiş.. 
u takdırde komünizma il h f 

-------
Başvekciletin • • 

tamımı üzerine 

Şehrimizde hangi resmi 
inşaat durdurulacak? 

Bazı sınıfların silah altına alınma~ı ile m~mlekette 
zirai istihsalata sekte verilmiyecek 

Umuımi d!inya vaziyeti kar~ıs:n
da memleket müdafaası bak • ın.
dan uvanı'k bulunmak vecibesi ııü
kfunetimizi bazı sınıfları sil;\,h al
tına çai!ır.ma.i(a ,.e •bir kısım hay
van ve nakil vasıtalarını satın al
malia me"bur ettiğinden bu vazi -
vetin zirai istihsalatunıuı \esir ~an
ması ,.e zirai ısti.hsalatm arttırıl - ı 
ması için icabeden tedbirlerin a
lınma .. hakkında BaS'\·ekalet ta-

ı 

rafından vilayetlere mühim bir ta-ı 
mim ııönderilmi.ştir. Fa-kat bu ta-

n . .ım Ol!Je,·e kadar henuz \"J1f.tvete • 
ı<elme:nıştir. 

Sabah 1<azeteleri radvo ile nes -
redilen bu tamune ~üre, Terk çift
cisi fazla ekime davet E:<iilmek -
tedir. Bütlin idare amirleri zirai 
istihsal hu~usunda azami alaka 
ı<östcreceklerdir. 

Bu yıl meınlekeUe ekim ı;azi -
yeti her yıldan fazladır. Dünya 
buhranı dolavısile her yerde. bil· 
has~a A vrupada bu yıl ekım va -
zivetı müsait del!ildir. Gerek mem
leket il<tısadivatı. ırerek mü<lafaası,I 

ııerek çiftçınin kmdi menfaati ba
lrnnından \<:•prak mahsullerınin co· 
f(altılrr.asına daha ııvad kıvmet 
ve enemmivet verilecektir. 

Umumi dünva vaziyeti karşısın· 
da hükU:rnct, memleket mıidafaası 
bakımından bazı sınıfları sılfıh al· 
tına çal(ırıru~. ir kı ım hayvan ve 
nakıl vıı.sıtalarını satın alm1$1ır. 
kol Ye hav•an kuvvetının eksil -
ırı:esi ·yüzünden hasat ve harman 
islerini o.k.atmamak kin, mevc-ut 
iırknnlardan azami istifade ted • 

(Deı-amı 3 üncü sahifede) 
- -- -------

EN SON DAKİKA 
Norveç kralı tahtını bırakmıyacağını bildirdi 

Londra 9 (Hususi) - Norveç 1 istifa talebini reddetmiştir. Kral. 
Kralı llakon, Norveç riyaset ko- / verdllii cevapta, 1905 de Norveç 
mitesı aza51 tarafından bildirilen milleti tarafından kendisine tev • 

di edilmiş olan vazıfesine devam 
edeceğini .bildiıımistir. 

Amerika Japonya ile anlaşmak istemiyor 

Nevyork 9 (A.A.)- Stdani: Büyük Okyanusta cenahı temin nin Asyada ve diğer kıt'alarda tat· 
Monroc kaidesinin tatbikı için için japonya ile )apılacak her tür- biki hakkında Rın:velt tarafından 

Ruzvelt tarafından yapılan teklif lü anlaşmanın Amerika için milli yanılan teklif Filipin . iyasi ma. 
hakkında tefsirlerde bulunan A. bir şerefsizlik te~kil edeceğini iddia kamlarınra Büyük Okyanu<un ce· 
merikanın uzak şark filosunun es- etmektedir. nubuna doğru genişlem.-i i(in ja
ki kumandanı Amiral Yarnell, ga- Diğer cihetten Manilleden bil - ponya~a J&pılmış bir teklif mabi
zetelerde çıkan bir makalesinde dirildiğine göre Monroe kaidesi· ,·etinde telakki edilmektedir. 

ltalyan ordusunun zayiatı ne kadarmış ? 
İtal) ada bir mahal 9 (A.A.)- İ

tallan orduları umuıni karargahı 
garbı Alp cephesi harekatı esna -

Bir çocuk 

otomobil altında 
can verdi 

1 
1 

Bir hapishane firarisi de 
yakalandı 

ı-----'('-Y_a.z_ı., 3 üncü sahije~e)_ 

smda ölen 777 ki,inin isimleri ile liste neşretmcktedir. Yaralıların 
şarki İtalyan Afrikasında ölen 43 I adedi 2982 )·i, ka ıpların adedi 315 
kişinin isin1lerini ihtiva eden bir bulmaktadır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Cüret'in 
hak ve imtiyazı 

bir bak ve imtiyaz &)·ırmak la
ıımdır. 

~au•~:!~~•re'tiıı~ü~~~~ru:ı:c~~E;': ırirıandada da müdafaa tedbirleri 
(Deı:amı 3 üncü. •ahifedej alınmaktadır. Şimali İrlanda baş- İspamolların avaz avaz haykıra rak istedikleri Cebelüttarıkın ve ••ı==========-•~I 

---_____ __:<_De_va::__m::__• 3_u_ .. n_cii_sa_h•_:_'fe.::..:.de:_) K .d ·k ·• :~ğa?Jdn vazi:·keti:ifgösterir haritad d•• ,

1 

G o z y As LA R 1 
• a ı oyun e ı ı ransa an o nen ·ETE. M iZZET 
r..f1.1~ı•11r11!:«,-t:i::ı44}ij 

Bu harp, beş altı sene evvelki 
ilk mukaddemelerinden bugün_ 
kü ilk neticelerine kadar, cür'e
tin hak ve imtiyazına De büyük 
bir destan!. 

Cür'etin bak ve imtiyazı nr· 
dır. 

Bu incelii!"i, bu incelikteki de
rin mistikaJı )"a~sı kafalara sin
clirmeğe imkan Jok. 

Şu kadar ki bu cür'eti, koyu 
enayilik ve zırdelilikten ayıra
cak ipince bir ölçü gerek. İşte 
dahilerle deliler ara"ndaki ip. 
incecik fark!. 

Cür'et, içinde biitün meleke
lerile aklın ·attığı, fakat hiıki
n1i~ eti ruha. ruhun Ç.ırlarına bı
raktı~ı l·evber ..• 

--·--- -· -- ... büyük kumar- Aktör Bürhanet- BENiCE'nin 
Akd • • k ·· hane basıldı tinin iddiaları En Güzel Romanı 

CDJZID apJSı gıcırdıyor Gazetemiz pek yakında 
. Almanya ile lıalııa bu harbi ._ . . . . . I Ş h' . «Yakılacak kitap. gibi edebi 
tırmPk ıcın lnqiltere ·ı h . bı 1 tıceııı vermedı.. Yanı harbı kısa 9 maruf kumarbaza e lr tıyatrOSU rejİSÖrÜ ~~h~'ltin müellifi Etem İzzet 
maqa mecbur oldukıa'r e esaplas- kesmek üzere yapılacak taarruzun k" il' ti' E t ~ 1 M h • • b Benice'nin •Gözyaşları• adlı 
1ar. Bunun icin İnqilte~:~ anl~ııor· d~ha müsait şartlarla inkişafı im- U ıye 1 para r rgru U sının una romanını tefrikaya başlıya • 
girişilecek harekatı buqü ek .. arşı kanlarını mihvercilere temin ede- ele geçı'rı'ldı" karşı so" yledı'kferı' caktır. Umumi arzu~a uyarak 
1 ' n u sarı- medi Bu itib l Al ·1 J d - · · b · k ara ve icaplara qöre 1/eniden teı- : . . ar. a m~nııa ı e tal- neşre ecegımız u eserın o u-
bitle meşquldürler. ya s.•".'.dı~ı vazıııeıe. qo_re ııeni bir Bu gece saat 1,5 da Kadıköy ün· En eski şahne mensuplarımızdan yucıılarımıza çok ıevkli anlar 
Fransanın teslimi silah et . 4 bolumu ııapmak ıhtıııacını his- de 2 gizli kumar hane basılmıştır. aktör Bürhanettin ve refikası Ba- Jaşatacağına eminiz. 

Fi!onu lt 1 Al mesı, •ettıler. Kont Cıanonun Berlınde Emniyet müdürlüğü 2 inci şu. yan Seniye 15 yıllık bir avrılık- PEK y AKINDA 
diLfme::.e: !/~ ~.e~a mania eline ııaptıqı mülakatlarda fnqiltereııe be memurları manjfaturacı Ali is- tan sonra inal silebi ile Mar6i[\·a-

ııuzun en umu an ne- (DEVAMI 3 uncu aahifedel (DEVAMI 3 üncu •ahi/ede) fDeramı 3 üncii sahifede) 

Ressam, kırk yıl arayıp bula
madığı ve çıldıracak hale ıı:el
diği reıık tonunu, niha~·et fır. 
çasınıo palette cür'etli bir ge
zini'şile bulm'erir. Maranııoz, en 
iyi caktığı ~iviyi, tek n cür'etli 
bir darbede yuvasına yerleşti
riverir. Tefekkürde her terkip 
bir cür'et, askerlikte kurmay 
hesaplarının tükendiii;i ~erden 
ilerisi cür'et ... 

Cür'etin hak \·e imtiyazı var
dır. 

Hesabın, kitabın, mantığın, 
lhtiJatın, teenninin, tereddü -
dön, ,üpheDin ü•tünde. cür'de 

Bu ce\her idrakin tfı kendhi 
olduğu halde, onun kötürüm 
edici kaha mt·todlarından baz
zctnıez. Bu cevher, idrakin en 
l üksek riyazi) esi oldui:ıı halde, 
onun cenı. tarh. zarp, tak~im 

, ameli)·eJerine di1~n1andır. Onun 
içindir ki, akıllı cür'.tin Iiiksek 
riyaıil·ecisile, aptal teenninin 
aşağılık hesapçısı arasında ebe
di bir ihtilaf ,·ardır. 
Zanıanınuzın gt(l'r akçe~i işte 

bu cür'et?. 
ite bu cür'etin hak ve imtiya· 

:ıını tasdik ediniz?. 
NECİP FAZIL K.tsAKCBEI( 
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FKA.."iSIZCADAN 

İIOlALE KALANLAR 

Kaç gündür, gazetelerde, gözü -
me küçuk bır ilin ilışıyor. lri harf.. 
!erle hulisatan şöyle yazılı: 

cFransucadan ikmale kalanlar 
için filiın yerde bedava kurslar a
çı.ldı .• 

Ganp değı.l mi?, Fransa, sınıfta 
i:pka kaldı, hiıliı fransızcadan ik
male kalmak da söz mü?. 

Fransızlar bile, kendi dillerini 
unutmuş olacaklar ki, on aydan
berı, yani harbin başından bugü
ne kadar söyledikleri birçok par
lak nutuk:ları.n cümlelerini, hep 
hatırlamamaktan geliyorlar. 

Hanı. nerede o, asarız, keseriz, 
ııöyle vaoarrz, böyle ederiz. diyen
ler•. 

AMERİKANIN 

~lN~ 
Ajans telgraflarını okununuz, 

tabii ... Yalnız haziran içinde, Av. 
rupadan Amerikaya giden altın
ların mecmuu 20 milyar, 14 milyon 
lira değerınde imiş .. ve bütün dün
ya altınlarının yiızde sek.seni bu
giın Ame,oıkada bulunuyormuş!. 

Ben. Amerikanın, neden harbe 
gırmemekte oldı.ıgunu şimdı, da
ha iyi anladım. Çünkü, Avrupada 
hangi devlet harbe girerse, altın
larını Amerikaya yolluyor. 

Bu harp, Amerika için bulun -
maz hint kumaşı kadar kıymetli 
birşey oldtL Kendısi harbe girsin 
de, bu sefer, topladığ• bütün aL 
tuıları, kendi elile. 1-aşka kıt'alara 
ıru yollasın?. 

KESE KAGIDI 
BUHKa. 'I 

Bır de kese kağıdı buhranından 
bahsedıvorlar. Piyasada kese ka
ğı.dı bulunamıyormuş'. Kese kit -
ihtlarına ne oldu?. Malüm ya, kese 
kiıilıdı bir nevi kağıt torbadır. 
Yoksa, bu torbalar, bir yıldanberi 

Avrupada soylenen nutu1<.1arı ıçıne 
sokm-ı>k için mi kullanıldı ve bitti? 
Lif torbaya sığmaz, derler, amma 
belli olmaz, bakarsınız, bir kola
yını bulmuşlar, sığdırmışlardır. 

Ben, bir de şunu farkediyorum: 
Llf torbaya s~az da ne olur?. 
Buhar haline gelir, havayi nesiıni
ye mi karışır?. Tevekkeli değil, 
herkes, bol keseden boyuna atıyor. 

ENKAZCILARDA 

TAHA1'RİYAT V AB 
Belediyemizin faaliyetini tak -

dir etmek sırası gelince de, bu fır
.satı kaçırmam ... Efendim, beledi. 
ve, müzeler idaresine bir ~kere 
yazarak demiş ki: 

<- Şehirde, bazı enkazcılarda, 
bir takını tarihi eserler göze çar
pıyor. Mesela, Bizans, Selçuk mi
marisine ait bir takım sütun baş
lıkları ve saire ... Bunları enkazcı
lardan istirdat ediniz., 

Şi.ın<li, müzeler idare.si, bütün 
••angın yerı arsalarındaki enkazcı
ları birer birer dolaşacak, bütün 
enkazı birer birer dıdikliyecek, ne 
kadar tarihi eser varsa, hepsini is
tirdat edecek!. Allah ra7ı <ılsun!. 

DEFE KOYUP 

CAL. lALI!. 
ı-- --
' Efen ... m, delikanlı çaı:,uuakı lia. 
1 zı gençler, bir nevi kıyafet modası 

altında. garip, acayip bir şekilde 
giyinip kuşanıyorlar. Siz de, sık 
sık ra.>lıyorsunuzdur. Bu modaya 
göre olan kıvafet şöyle: Ceketin 
omuzları dü.şük, ~ğüs içeriye kaç
ını_,, sırt kanbur, pantalon kısaca 
ve paçası dar ... İşte bu kıyafete 
Bob Stil divorlarmış .. Bu manzara, 
hastaneden yeni taburcu edilmiş 
olanların hali'. Bir muharrir arka
daş, bu kıyafete şiddetle bıicum e
diyor. Hucum da laf mı?. Böyle 
gıyınenleri defe ko~·up çalmalı'. 

Allllll."l' RAUF 

J __ A_v_r_u_p_a_H_a_rb_i_nı_·n __ v_e_n_i _M_e_s_e_ıe,_ı_e_ri_, 
Harbin neticesine dair kehanetJer 

Hoşa gideni dinlemek, can sı.. 
kana da kulak vermemek.. bu eski 
bir kaidedir. Fakat nede olsa is
tikbali keşfetmek meralııı. insan -
larm ötedenberi en birinci zilla -
nndan biridir. Bele böyle büyük 
bir harp olurken bunun sonu ne
riye varacağı endişe.si uzak, yakın 
her tarafta kendini göstermekten 
seri kalmıyor. İstikbali anlamak 
aeralu kadar geleceği bilir gibi 
görünmek zatı da insanlarda var
ılır. Ouun için harbin sonuna ve 
safahatına dalı yürütülen tah • 
minlerin çok olmasına ş84mr.mak 
iktita ediyor. 

İstikJ:.ali k~fetmek merakı var
ken !abfülır ki gôk yüzündeki yıl
dızlardan bu d:inyanm vt>kayüne 
dair 2h:Ciim cık•ımak da hatır• 
gelmektedir. Bnı haftalık İngiliz 
matbuatı bu itibarla bir il.i >iıtun
larını ınii.neccimlere a}· ırmayı da 
ıınutm3mışlardır. Ba itibqtta mü
necciın H. 'iaJlurun ya?.d.ı.1.!arma 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Sultanahmet park
ları hakkında bele

diyeden bir rica 
Sultanahmet civarında Üç

ler mahallesinde otunııı Ali
ettinden aldığımız bir mektup
ta ezcümle şöyle denilmekte.. 
dir. 

c- Y ll2 geldi. Havalar ısın
dı. Sultanahmette oturulacak 
üc oark vardır. Bu parklar tam 
19 da kapanıyor. Esasen tam 
hava alınacak ve oturulacak 
zaman bu saatlerdir. Bu semt
te oturanlann çoğu işçi ve ı 
memur kiıruelerdir. 

Cc~oj!lu eihetindeki parklar 
gece yar1.>ına kadar açık du -
nırken İstanbul cihetindeki 
oarkların saat 19 gibi bir za
manda kapanması büvük hak
sızlıktır. 

Gazeteniz vasıtasile bu üç 
parkın hiı; olmazsa 'aat (23) e 
kadar açık kalıruı ıru ve bol zi
ya ile tenvir edilmesi için kıy. 
melli Belediye Reisimiz ve Va
limiz Dr. Lutfi K.ırdardan ri
ca edilmesini dileriz. 

Son Telgraf: Esasen beledi
ye rei<lii:i İstanbul cihetin -
deki parkların da e-ece geç va
kitlere kadar açık kalmalarını 
bu kere kararla•tırmı!tır. Fa
kat bu kararların henüz ali.. 
kadar makamlara tebli/: olun
madıj!ı bu sikiıyetten anlaştl
dığıodan belediyenin nazarı 
dikkatini celbederiz. 

bakılll'~.• :. uli~rırt=ık.i yıldızlar aşa
ğıda nifıf'IJaı·1 ~o,:le göstermektedir: 

Taarıu.t'l u,i!ı-ı) an Oanimarka 
he.rke.,in saşacağ:ı bir o;.ıre~te bir 
giin k11ııolu\ert.:«-ektir. H!l işe A
merik.ı rla ':Lrı.~acaknuş. 

Norveç ne olacak diye merak 
edilmesi tabüdir. Onun mu.kad _ 
deratı şimal denizi ile Baltık de· 
niıinde haUedilewktir. Kıırad.t 
değil. 

Bunları yazarak İngiliz okuyu
cularını meraklandıran mııncc -
cim, söylemege hacet yok ki. hare
kata dair İıskerı mütalealar yü -
rülmek davasında dct:ildir. O yal
ııız yıldızlardan işaı·et al;ırak kı. 
saca kaydediyor. 

İsveçin yıldızı - Greta Garbo d .. 
ğil - o son derece ilerlemı~. fa.kat 

şimdi tarihinde çok müşkı.il bir 
devre geçirmekte olan ineç için 
fi>yle bir işarette bulunuvormuş: 

Oradaki Alman taraftarları da
ha ı.iyade niıfuz kazanacakl.ırmış. 
Onun için İsveçin ergeç kendisin
den daha çok babsediwceği anla
şılıyor. 

İngiliz müneccimine göre merak 
edilecek harp faaliyeti denizde o. 
Iacaktır. Büvük harplerin mukad· 
deratı rok defa denizde halledil
miştir. Bu sefer de büyük rolü de
niz oynıyacak. 

Müneccim için daha fada sara
hatle söz söylemek kaide olmasa 
gerek. Eskidenberi en meşhur ka
hinler istikbale dair .keşif. !erde 
bulunurken sözlerinde mutlaka 
müphem bir taraf bırakırlardı. Ti 

ki dinliyenlerde anlayışlarına gö
re bi.ı; mana versinler diye. İngilll 
ınüneccinıi de şimdi yalnız denize 
ehemmiyet veriyor görünerek BaL 
tıJı: ile Şimal denizinin ve Akde
nizin adlarını kaydederek geçiyor. 

ALİ ~MAL SUNMAN 

Mektep kitabı mevzuu 
Bu sene mektep kitaplarının za

manında yetişeceğini gazeteler ha. 
her veriyor. Geçen yıl, mektep ki
tapları etrafında çok dedikodu ya
pılmıştı. Evvela, geç hllırlandığı 
ileri sürüldü. Son~a, bir çok ki
tapların yanlışlıvı meydana kondu. 
Ümit rdiyonız ki, bu yıl, çocuk -
!arımız mektebe başladığı ,·akit, 
ellerine kitaplan vaktinde vere -
lim ve bu kitaplar, her nevi eksilt 
ve hatadan salim olsun. 

Ve artık, bu memlekette, mek-
tep kitabı diye bir mcrcle, bir 
mevzuua yer vermeme!idir. 

BtlBHAN CEVAT 

Işık 
söna-rme 
Gayri muayyen ·bir ge

cede şehrimızde umumi 
bir tecrübe yapılarak 

lambalar maskelenecek 
Pasif korumna tabbi:katından ol

ımak üzere şehrimizde de ıı.ece vak
ti bir umIJm.i •ısık sön:iünme• tec
rilbesi yapı.iması tetkik olwımaık -
tııdır. 

Bu tecriiılıe hll.!kJsunda icabeden 
tbazırlıiiın icrası evvelden tebliğ ve 
ilan olunacak fakat gecesi, saati 
gizli tutulac3ktır . 

Tecrübe ıba.slavınca ev ve apar
t.manlarla. lokanta. birahane -a
zino ve emsali tekmil dükıkiınlar -
da ışıklar tamamile söndürüle -
cektir. 

Bu kabil olırnadı!?ı takdirde per
deler smıınkı ka;;ııtıl rak dısarıya 
ışık sııımasına ın.>vdan verilmive
cektir. Sokaklardaki umumi ten -
virat lambaları da tecrübede ınas
kelenece'.tir. 

TPcrühe zarr :ır:ır.da tavvareler 
de sf'hr111 üzeri,dt· dolasi:lı·ak ısı.k 
ı:?(irül(ip görüknedil!ini tesbi~ ,,Je
ceklerdir. Geçen rı:c·ce bu kabil bir 
teçrübe Malatvada da muvaffa -
kivele raoılmıştır. 

Memleketimizdeki 
Suriye ve Lübnanlılar 
Mmnleketimizdl'ki Surive ve 

Lübnanlılar hakkında Dahiliye Ve
kaletince dün vila vetlere bir emir 
gönderilmi.stir. 

Bu emirle Surive ve Lübnana 
izafeten Fransızlarla vapılan dost
luk ve ivi k.omşult>k mukavelesine 
bd:lı olan protokol mucit.ince hak
kı hıvarlarını tebliğ edin 15 ka -
nunıısani 1939 dan evvel ikamet
gahlarını nal:ledemeınis olan Su -
rive ve Lübnanlı ootanların son 
verilen 7 ve 15 ııünlük mühlet icin
de ikametgahlarını Surive ve Liilb
nana nakletmeleri. &k•i ta'k.dirde 
ha!ııkı hıyarlarını kavb derek Tünle 
vatandaşı addolunacakları bikliril
miştir. 

Belediye kooperatifin
de fevkalade içtima 
Şehrimiz beledıyesi memurları 

kooperatifi azaları 25 temmuz per
şembe günü•ılla;amı saat 17 de ya
pilacak olan evkalade 'bir kon -

Söylesem laf • 01ur ••• 
Dünyanın başka hiçbir yerinde, 

Türkiyede olduğu kadar, ekalli
yetlerin rahat ettiği bir memleket 
yoktur. Bu hüküm, bir mübalağa 
ifadesi eleği!, hakikatin, ta kendi
sidir. Görünen köye kılavuz ister 
mi'. İşte şehir, işte hayat, işte on
lar ... Hür, rahat, asude yaşıyor, 

çalışıyor. kazanıyor, yiyor, .içiyor 
ve eğleniyorlar. 

Çünkü, Türkiye, politikasının 
bütün hatlarında dürüst bir dev. 
!ettir. 

Bir de, diğer memleketlerdeki 
müzmin ekalliyet me elelerine göz 
atıo.lZ. Ji:er tarafta, ekalliyetler di. 
ye bir dava vardır. Hatta, dost, 
komşu, müttefik Balkan memle -
ketlerinde dahi. 
~Bizim matbaanın karşısındaki 
kahvenin müsteciri değişti. Bir 
yeni vatandaş burasını tuttu. Bir 
küçük çocuk var, her gün, akşa
ma kadar, matbaaya kahve, çay 
taşır. 

Balkanlardan htanbula yeni gel
diğini. dilinden anladığım bu ço
cuk, kendisile azıcık ahbaıılık edin
ce, bana içini döktü. Yuguslavya. 
dan bu yıl gelmişler .. Yugoslav
yanıo meşhur Kalkandere halkın-

1 
dan ... 

Çocuk, Türkiyede bulunduğu bir 
kaç ayın verdiği huzur ve saadetle 
göğsünü şişirerek, derin derin ne
fes alıyor. 

Yqgoslavyada, bugün yüz bin
lerce Türk var. Bu ırkdaşlarım.ız, 
bu kan kardeşlerimiz, eece, gün
düz anavatan hasretile yanıyor; 
rüyalarında 'fürkiJe~ i görüyor; 
hepsi, bir an evvel, aranıızda ol
mak istiyorlar. 

Bu haleti ruhiyenin sebebi ne. 
dir?. 

Basit.. Bulundukları yerde rahat 
de~ller... 1 

Bizim, burada, ekalliyetlere ver
diğimiz huzuru, hatti saa~cti, bazı 
Balkan memleketleri, maalesef 
kendi ekalliyetlerine veremi~or -
lar. Bilakis ... Anlıyorsunuz, ya?. 

Yugoslavya do•tumuzdur, müt
tefikimizdir. Onun içindir ki, •Kal
kandere. lilerin bütün hikayele
rini buı aya yazmamak nezaketini 
gösteriyorum. 

Söylesem lif olur, su sam gönül 
razı deJ:il, ne yapayım, şaşırdım. 

Ey a:r:i:r: kariler, söyliyecek!erinıi, 
uta.!t, siz, tahmin edin .. 

RESAT FEYZİ 
greye çağır~lardır. !============= 

Bu toplantıda. uzerirıde birçok Bir tefsir uğruna depolar-
münakasalar yapılan ve o yı.l suüs- •• _ .. • • 
timal yaoanların teçziyelerini is - da çurutulen mıllı servet 
tiyen 938 bilanço.suna ait rapor 
müzakere edilip ayrıca 3 mürakıp 
seçilecektir. 

--<>--

Açık iş ve memuriyetler 
Ankara defteroarlıı?ı. ımuhake -

mat müdürlii.i!üode veni ilxlas o
lunan 120 lira ücretli kalem sel -
liiti münhal bulunmaktadır. 1 

Hu:lmk mezunu talipler 15 tem
.muza kadar me:ııkiır muhakemat 
müdürlüı?iine müracaat edebilir -
ler. 

Adliye Vekaleti ceza ve tevkif 
evleri. umum rmüıdürlüifüne 90 lira 
asli maasla 1 mimar ve va-but mü
!ıenıdts ara!YTlaktadır. 

Tonba kağıtçıları tarafından Def
teroarlığa rapıld.ı/(ını yaMığımız 

ımüracaate henüz bir cevap veril
memiştir. Şehrimiz muamele ver
gisi şefüğınin .ııario bir tefsiri yü
zünden veni muamele vergİıSinin 
defter tutma mükellefiyti arasına 
ithal edilen torba kaı!ıtcıları, def
teroarlıgın bu vanlL<lığı sür'atle 
düzelteceğini kuvvetle ümit et -
mektedir ler. 

Bu suretle hem esnaf ve halkı
mız torba kaaHiı buhranından kur
tarılmıs ve hem de kullanılıınu; .ııa
zete, mecmua ki.i!ıtları gibi mü
hiım bir milli servetin depalarda 
çÜriimesi önlenmiş olacaktır. 

Parasız 
pl8j 

Üsküdar halk plajının 
gördüğü reğbet 
üzerine 2 plaj 
daha açılacaK 

&ki Üsküdar kayıma.kamı, sim
<liki Beledi ye reis muavinimiz B. 
Liıtfi Af<Boyun çok yerinde ve ha
yırlı bir hizmeti olarak ııeçen yıl 
Üslrüdaııda açılan •meccani halk 
\ılaiı• ümidin çok fevkinde bir rağ
lbet ııörmi.ıştür. 

Bu rai!'bete karşı belediye reis
liki; pliıiı tewie ve .güzelleştirıne
i!e calı.smaktadır. Bu yıl bir atlama 
kulesi ilave edildii!i ıtibi nhtmıı da 
betona çevrilmektedir. Avrıca 9 
ka vık daha alınmış ve camlar al -
tındaki setler de tanzim olunU'P 
büfe genisleti1miştir. 

Plaiın bir sılııhive odası. smhat 
memuru, ve bir cankurtaran san
dalı vardır. 
Yazın bu atesin günlerinde Üs

ıküdar halkı ve civardan ,gcleıık:r 
bedava bol bol vı•kanına.kta ve cam
lar altında ,gölııelenerek beledivcvi 
sev11i ve şükranla anınaktadırlat. 

Diğer taraftan beledive reisliği 
biri Floryada, diğeri de Boğaziçin
de olmak üzere yeniden 2 parasız 
halk p!ai: tesis e~mek için tetkik
lere geçmiştir. 

----<:><>----

Üsküdar tramvayları 
işçilerinin yeni elbiseleri 

Üsküdar tramvaylarmda calı -
san \"aLman ve biletcik.rle diğer 
işçilere do İstanbul c>heli tram -
vavcıları gibi, veni elbiseler yap
tırı1ması >kararlaştırrhnıstır. 
Bunların 22 takımı rütbeli. 206 

takımı da rübbcsiz olacaktır. Di
kim isine ayın 20 sinde baslanı 
lacaktır. 

·--<>-

Evkaf mütekaitleri 
Şehrimiz e"Vkaf müdürlüğünden 

maaş ahnakta olan mütekait. ev
tam ve eram~e. \:eni kanun .~uci
bince \"erilmesı ıcabeden yuzde 25 
zamları cl'an tedive olunmamıstır. 
Evkaf müdürlül"!ü bu hususta u -
ımum miidülrükten emir bekle -
mektedir. 

Hayvanların muayenesi 
Şehrimızdeki sebzevatçı. saka, 

ve emsali f!)bi satıcıların havvan
Iarının sıkı bir S>htıi muavencden 
.ııecirilmesi alakadarlara bildiril -
miştir. 

Dii!cr taraftan 15 gün içinde 
muhtelif vilavetlerirn.izde hastala
nan 4008 hayvandan 522 si kısmen 
iılmüs ve kısmen de Ziraat Veka
letince öldürtülmüstür. Bir av icin
de de muhtelif yerlerde 619 bin 
304 hayvan muayeneden ııeçiril -
mistir. 

---o-

Valinin Yalova seyahati 
Evinde banyodan çrkarucen dü -

serek kolunu inciten Vali ve Be
lediye reisimiz B. Liıtfi Kırdar 
ivilesmekteclir. Yarın Yalovaya 
l(idecektir. 

B. Lutfi Kırdar hirkaç ~n Y;ı
lovada istirahat ettikten sonra va
züesine baslı va - ıktır. 

--------------------------,--------~-------------------------~~, 
[Avrupa Harbinin IÇDll'ildlen ••• J 
Amerikanıu müdafaası Siz ateşe devam ediniz! Oran'da tahrip edilen 

ÇOk zayıf .Evet, ölüyorum! Fakat sız ate- filo 
se devam odiniz! .. • 

Amerikada, meımleketin müda- Tarıhe ııeçen bu söz. umumi 
faa sisteminin killi dei!il. hatta wk harpte Almanların Montivon te
noksan old~ kanaati vardır. Av- pesine vaki olan hücumları e.sna
rupa harbinin son sallhası bu ba- sında 276 ıncı Fransız piyade ta
ıkınıdan Amerikalıları heyecana buru kumandanı müJaz;m Knr -
düşürmüştür. Amenkanın oldukça nillier tarafından söylenmi;;tir. 
iyi bir donanması vardır, fakat Mülazım bir kur~.ınla yaralan -
eskicedir. ~ünkü harp sartla - ıınış ve vere düıımilstü. Bunu ,gören 
ruıa nazaran, tayyareleri de ikinci neferler bağırdılar: 
derecede kalır. Hele orousu hlc voık .-K.ı.ırruından öldü!..• 
ıı>b.idir. Müliıziım Kornillier büvwk bir 
.Aımerika ancak simdi silahlan- ııavretle varı doğruldu. su sözleri 

rmai!a başladı.. Düne ıkadar olan si- söyledi: •Evet, evlatlarım, ölüyo
lah kuvveti hayret verecek dere- ruım. Fa:kat siz ates etmekte de -
cede zayıftır. Mesela tayyare dili vam ediniz .• • ve son nefesini 
topları 164 idi. Yeniden 900 sipa- verdi. 
ris ettiler. Tanklara karsı toplar Son muharebelerde maalesef 
300. siparis 400. Hafif tanklar 100, bövle fedakar Fransız zabitleri ı?Ö-
siparis 1000, ııcçen harpten kalma rülmedi. 
75 lik 5000 top. lOOO yeni toP. 1200 Norveç' e dair 

Oran liırıanındaki deniz mu,ha
rebesinde İnJ?ilizlere teslim olmak 
istemiyen Fransız amirali Jansua 
iki seneye yakın bir zaımanıdanberi 
Fransanın Atluntik filosu basku
<nandanı idi. Emrinin altında bu -
lunan cüzütaımların en mühim -
!eri Düırkerk ve Strazburg saftı 
barıı gemileri irli. Amiralin mü
him bir erkanı haroivcsi de var
dı. 

Kumanda ettii!i deniz kuvvetle
rinin heveti nınumivesi Terrible 
tipinde torpido muhripleri. !ıafif 
kruvazörler. tahtefü&lıirler. hava 
tarassut f,rkası ile. dünvanın en 
seri ve avni zamanda en modern 
oıemilerini teşkil edivordu. Bu fi
lodaki ,gemilerin hic biri bes ya
sını doldurnnaınıstı. 

1914 de Alman ordusu 
sioarıs. 

Orduda tayyare ımikları 2422. si- Nervecin nüfusu 3 milvon, me- Geçen umımıi ha!'bin bidave -
pari.ş 3128. sahai sathivesi de 321.000 kilo - tinde Alman kuvveti 73 bucuk fır-

Deniz tavvareleri 1765. sipariı; metre murabbaıdır. ka idi. Ve şu suretle taksim edil -
1127. Narveçin ticaret filosu çok bü- mişti: Muvazzaf 25 buçuk kolordu. 
Şimdi Ruzvelt rmilvarlarca tah- yÜktür. -1850 de 200,000 tonilato idi, ihtiyat 33 kolordu. Bunlrın mev-

sisat istiyor. Bu tahsisatın iham 1886 da bir milyon 500 bine çıktı. cu.du 3 milyon i.di. 
ımalzemesi imalatına ne suretle BU<(ün ise 4 mfü•on 614 bin to - Almanların Fransız cephesine 
taksim edileceki kat'i surette ma- nilatodur. \"Jğdıkları kuvvet 52 koloı:ıdu. yani 
Jfun deliildir. Yalnız 1941 temmu- Narverin 4 zırhlısı, 3 torpito ge- 2.100.000 nefer idi. 
z:ıma kadar 1000 tavvare yapıla - ceri. 3 birioci. 22 ikinci sınıf tor- ,.,. ____ _...,.,.....,..., _____ •! 
caktır. Bundan maada muvazzaf oido m.ıhribi vardır. Faokat hepsi 
ordudan maada bir milvonluk ve- eski modeldir. Bunlardan baska 
ni bir ordu teskil edilcrektir. Bun- 2 toroido<'e~er 40 toroido muhribi, 
!ar billıassa ı:ıilotlardan. t<'knis - 1 dC'n<zalt,, 2 mavn eemisi yapı.1-
venlerckn V<' makinistlerd<'n mii- maktadır. 
rnkkeo olacıı'ttır. Nt.:rı:cc alıilleri muht.ıncl hir 

Alman veva Rus taarruzuna karsı 
son sistem istihkiırnlarla tahkim 
edilmiı; ve buralara aihr toplar yer
leştirilmişti. Fakat. Alnıanlanİı ani 
baskını sebebile Norveçliler bun
lardan lstifade edemediler . 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

idamı istenen 
metres katili 

Beyazıtta Tavşantaşında otu -
ran eski metresi Ferihayı bıçakla 
öldürmekten ve nietr~sinin &şıkı 
Ali Anahtarı da katil kasdile ya
ralamaktan suçlu Hıdıcın muna
kemesine d iin 2 inci ağı.rcezada 
başlanılmıştır. Müddeiumumilik 
llıdırı idam talebile mahkemeye 
..,vketıniş bulutımaktadır. 

Takkikala göre Hıdır, Feriha ile 
cinayetten beş altı ay evvel tanış
ınış, Tavşanta.şındaki evde bir 
müddet beraber yaşamışlar, bilıi
hare aralarında geçimsizlik baş -
göstermiştir. O aralık rahatsızla -
nan Hıdır, hastaneye yatmış. Hı
dır hastanede iken Feriha, Ali ile 
tanışarak, sık sik buluşmuşlar. 
Hastaneden çıkan Hıdı· vaziyeti 
öğrenınce kıskançlıkla ~.er ikisini 
de öldürmeyi tasarlamıştır. Gece, 
karan!ıj!uıda, evin bahçesinin ha
rap kapısını itmi.ş. kolaycacık aç -
mış, oradaki dut ağacı altına ayak
kaplarım bırakmış ve bu suretle 
eve sokulmu:;tur. Yolunu bildiği 
eve :.es.sizce <?ircr girmez, etrafı 
görmek üzere bir kibrit çakmış. 
Tam bu sırada da Ali, Ferihanın 
yanıncia do~rulmı;.ş, yerınden fır
lamış. ikisi arasında b~ğu"111a oL 
muş. lşte bu esnada da Aliyi yara
llvan Hıd.r, Fcriha\'a da bıçak sap
lıyarak, cinayet yerinden kaçmış. 
Çok geçmeden de yakalanmıştır. 

Katil; Fcrıhanın v gece kendisi
ni çağtreıığ.nı, evde taarruza uğ
radı.f(ını söylemiş ve: .Ferihayı 
ben öldürmedim. Aliyi de yarata
madım. Belkı o dada başkası var
dı!. demiştir 

Muhakeme şahit cdbıne kal _ 
mıştır 

Bir arkadaş katili 6 ay 
hapse konuldJ ! 

"3ultanahmet camıi avlusunda 
top oynarken topa el koyan arka
daşı Re!eti çakı ıle öldüren Sıtkı, 
dün 2 inci ağırccza mahkemesin
ce tedbırsizlik, dikkat.sizlikle ö -
lüme sebebiyetten 1 yıl hapse mah
kum edilmiştir. fakat yaşı 18 den 
küçük oldu.fıundan bu ceza 6 aya 
tenzıl olunmu .. tur. 

Bir kavga ve bir ısırma 
Hüse~in Kav•nuık ve Hiıdavet 

isimlerinde ikı 6ebzeci dün reka-
1bet yüziınden Büyükadada biroir
lerile kav·rı:a etmıslerdır. Bunlar -
dan Hü>evin. kiloluk bir dlıtıeıni 
kaptıi!ı ~i.bi Hida ve tın kokına at
ıınış ve bileğini kırmıstır. 

Diğer taraftan Sclırerninin de 11 
yasında Sabri isminde bir cocuk 
da bevııire su verirken havvan 
J!(iğsünü ısırmıstır. 

Sabri tedavi altına alınmış az
ııın beyrı:ir de müsahedeve rı:önde
riLmistir. 

---<>-----

19 içkili lokanta 
cezalandırıldı 

Beledıye reis muavini B. Lı'.itfi 
Aksoy beraberinde müfettisler ve 
kaymakamlar olduğu halde dün 
şehrin muhtelif semtlerindeki i.c
kili ve ickisiz lokantalarla, calııılı. 
çalı!ısız eğlence yerlerini teftis. et~ 
mistir. j 

Bu tefi.isler neticesinde Bevo)l:lu 
mıntakasında 14. Kadıkövürııde 2 
müessese hakkında ceza zaptı tu
tulmuştur. 
Ayrıca Kadıkövündc 1. Bevoklun

da da 2 ic;kili lokantanın tarife ha
rjci vüksek para aldrkları tesbit 
olumnus ve 25 lira ı:ıara cezası ke
simuitşr. 

f KÜÇÜK HABERLERi 
* Erzurumda yapılac&k üniver

site komitesi münasebetile sehri -
miz üniversitesi rektörü B. Cemi
lin reisliğinde profesör Ali Fuat, 
Mükremin Halil. Sıddık Sami. Tev
fik Remzi, Muzaffer, Sadi Irmak, 
Ziyaettin Fahri, Kazım İsmail bu 
akşam şehrimizden Erzuruıına gi
deceklerdir. * İstanbul radyosunun en geç 
ai?ustosun haftasına doi!ru faali
yete ııececeği anlaşı1mıstır. * Galatasaray yerli mallar ser
<(isinin bu yıl niçin acılmadıi!ı sa
n:rvi birlii!inden sorulmuştur. 
* Kızılay Saanatya nahiyesi ta

rafından temmuzun 13 üncü ,günü 
Y edi'kule sinemasında terim olu
nan sünnet düğünü aliustosun 24 
üne teh~~ olunmustur. 
* Güzel san'atlar :ıkadeoınisi.nde

!ki hevkel serııisi dün Maarif Ve -
kili tarafından açılmıırtır. Setlti a
yın 20 inci li'ksamına kadar her 
ıı:iin h~kcse arıktır. * Akdeniz Iiımanlarırıda biri -
iken ticaret esvasının nakli için de
niz vollan idaresi Hd silcp tahsis 
etmeiti karar lastınnıstır. Milli sk
ı;ıorta şmketleri de vwı>urlarımızı 
siıııorta edeceklen!ir. * Rtsnen handıralı Sulina şi!e
iıi buradan Romanvaya satılan tif
tik ve yapa/iıları .ııötürmek Ü7f>re 
<ıalıriımize ee~ir. 

: (iU'-J a • l !ii] :fJ) 
Vesikalar neyi isbat 

etti? 
Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ESMn 
Türkiyenin Sovyet dostluğuna 

karşı bağlılığı ve sadakati hakkuı
da en ufak şüphe besliyenler var
sa, Alman istihbarat ajansı tara
fından neşredilen vesikaları <>
kusıınlar. Almanların bu vesikala
rı neşretmekle neyi istihdaf et -
tikleri iyice anlaşılmıyor. Fakat, 
vesikalar, gerek Ankaradaki Fran
sız büyük elçisinin ve gerek Gene
ral Veygandın Türkiyeyi Sovyet-. 
ler Birliğine karşı tahrik etmenin 
im.kinsızlığını anladıklarını, Fran
sız hariciyesine ve erkiruharbi -
yesine yazdıkları gizli raporlarda 
bildirdiklerini anlatmaktadır. 

Raporlar, anlaşılıyor ki, ntart a
yında yazılmıştır. Yani Finlandi. 
va ile Sovyetler Birliği arasında 
sulh imza edileceği bir sırada. Ha
tırlardadır ki bugünlerde İngiliz
ler ve Fransızlar Finlandiyaya 
yardımın kendilerini So\·yctler 
Birliği ile bir muharebeye sürük
liyeceğini dü~ünerek cenuııtan 
Sovyetler Birli*inc h.ar~ı taarruza 
geçmek çarelerini aramış olacak
lardır. 1'la!Umdur ki bu aralık, ve· 
si.katarı neşreden ayni Alınan is
tihbarat ajansı, Tür.üyenin de iş. 
tirakile wüttefik devletlerin Sov
yetler Birliğine karşı Kafk3slar -
da bir taarruza gec;ınck üzere bu
lunduklarını sık sık haber ver -
mekte idi. 

Vesikalar ne anlatıyor? Vesika
lar, hakıkateıı, Fransız politil..acı
larile Fransız a!)kcrlcrinın Sov • 
yellere karşı bir hareketi dü~ün· 
düklerini gö~teriyor. Tel~raflar üç 
hareketten bahsediior: 1- Baku
nün havadan bonıbardıuı~nı. 2 -
Karadeııiıe harp ı;eıııilcriuın geç· 
nıesi. 3- Karadenize ablukanın 
tcı,milL 

Finlandiya harbi ~ıra~ıuda bir 
taratlan Ingiltere ile f'ransa, dlğe:. 
taraftan da So•Ictler Bırliği ara
sındaki ınüna.sebetlerin nıahi~·eti 
gözününe getirilecek olursa, l''ran ... 
suların bu çe~it hareketleri dü .. 
•Ünıneleri akla gelir. Fakat Fraıı. 
sızlar, Türkiye· · kuvvede kalan 
bu hareketlere iştirake da\·et et
mef:e bile cesaret edememişlerdir. 
Neden'?, Çünkü Fransa naınına 

Aııkara ittifakını iınzalıyan l"'r!:!n
sız elçisi, Türkiyeniıı . Sovyetler 
Birliğine karşı takip ettit:ı dJ.rüst 
politikayı biliy·ordu. Ve bildiğini 
de şundan anlıyoruz: 

c l::v\'elki mnhaberatımda Tür• 
kiycnin Sovyet Rusya müvacehe
sindeki \:aziyetini tasrihe çab~ır
ken, Türkleri Rusla.ra karşı ileri 
sürmet:e çalışmanın lıoş olacağını 
tebarüz ettirmiştim .. 

Gerçi Fransız elçisi, •bazı şerait 
altında bizleri peşlerisıra Ruslara 
karsı vaziyet almıya sürükleme
ğe muvaffak olacağ"ını ümit etti. 
trini.. yazmakta ise de dün gaze
telerde çıkan mektubunda yine 
kendisinin ifade ettiği gibi, böyle 
bir ümit .t,ncak •şahsi faraziyeye 
dayanmaktadır.> 

Fransız elçisi, bundan sonra ra
porunda Türkiyeu:.ı l\lontrö mua
hedesini tatbik edeceğini, bu mu
ahedeye mugayir hareket etıniye
ceğini binaenaleyh boğazlardan 
müttefik devlet donanmalarının 
gecnıesi mümkün olmıyacağını bil 
dirmektedir. Ablukanın Karade • 
nize teşmiline gelince; Türkiye 
harbe iı;tirak edjp de Karadeniz • 
deki limanlarını Fransızlara ter
ketmedikçe, bunun da mümkün 
olmadığını yazmakta ve Türkiye· • 
nin bunu yapmıyacaguıı ilave et· 
mektedir. 

l\lassigli, Bakıi.nun bombardıma• 
ru için tayyarelerin Türk toprak • 
!arı üstünden uçabileceklerine o 
kadar ihtimal vermemektedir kı 
aynen şnnlan söylüyor: cEsasen 
garbe doğru bir kavis yapılmalı: 
ve İranın şimalinden sapılmak sn• 
retile Türk arazisi üzerinde hiç 
uçulmaması da mümkündür .• 

General Veyganda atfedılen tel• 
grafta Türk toprakları üzerinde uç 
mak meselesi hakkında deniliyor 
ki cbombardıman için muayyen 
bir müddet beklemek mecburiye
tinde dei!iliz. Bu teşebbüsün Türk
lerle bir aıtlaşma mevzuu yapıl -
masına lüzum yoktur. Esa en böy. 
le bir anlaşma akdinin imkiıosız 
olduğu tebey:,:ün etmi,tir. Türki
yedeki Fran.ız büyük elçisi bil 
meseleler hakkında hükumete te
ferrüatlı bir rapor ,·crnıi~tir .• 

Bu vesikaların tetkikinden anla• 
şılıyor ki Türkin hükumeti, Sov
yetler Birliğine karşı takip ettiği 
dostluk siyasetinde müttefikleri 
hayale düşürecek bir harekette bu· 
!urunamı~tır. İki numaralı proto· 
kol meydanda iken, müttefiklerin 
bu noktada hayale kapılmaları da 
mümkün değildi. Eğer Alman İS• 
tihbarat ajansı bu ,.e,ikaları neş
rederken Sovyetler Birliğinin Tiir 
kiyeden şü.!!hclcııdirmek gibi bil 
DlJlksat takip etıni · ise, bunun ta· 
mamen aksi bir netice karşısında 
kalmış olmalıdır. Açık sözlülük v• 
dürüstlük ötedenberi Türk hari• 
ciycsinin an'anesi olduğu gibi, ay .. 
ni vasıflar bu siyasetin direksiy.,.. 
nunu ellerinde bulunduranlarJJl 
da şahsi meziyetleridir, 



Romen Macar hudut hadiseleri tetkik edilecek 
Bii:kr.eş 9 (A.A.) - Muhtelit Ru-1 dün Urziene, Bol'S ve Teceer ma - f ııuhur etmiş olan mahalli meeele

men - Macar hudut komisyonları. !hallerinde toplanara:k son eünlerde !eri tetkik etımislerdir. 

Kont Ciano Meç Verdün istihkiinlarını gezdi 
9 (A.A.) - Kont Cıano, dün Mıı - yare! etmiştir. 

sonra kont Ciano ile maiyeti 
Metz'e met etmişlerdir. 

Kont Ciaoo'nun bu.ıusi treni t Verdün müstahkem kampını zi • 

l!!J.not hattının istihkamlarını ve Loraine mıtakasını ııecti>kten 

Oran limanında oturan Fransız harp gemileri 
Tanca 9 (A.A.)- Stefani ajan • raya otuımuş üç Fransrz gemisi- timal edilecek bir hale ııetirebil • 

sın.dan:, - nitı •'Üzdürülmesi imkinıru tetkik ımelerinin uzun sürecel!i talımın e-
'i'r: Or:m idaı:ı haber ~ındWna . "Öre etırnıık üzere Mersel-kebire ee~ - dilımektedir. 

A1"'1Z bahrıye müheııdislerı, ka- mi.şlerdir. Bu gemilerın tekrar ıs-

tadilat f raDSJZ ana yasasında yapılacak 
b.~enevre 9 (A.A.) - Vichv'den tinde toplanan nazırlar •meclisi. dik etmiştir. 

1 
R ırılıyor: dün akşam kanunu esasitıitı tadilini Başvekil muavini Laval. lavihayı 
~~ı ·hır Fr"!,ııs~ ~~If.ğinde bil- deııpis eden ·kanun layihasını tas - parlamentova takdim edecektir. 

~ıne ı:ore .....,.,ron un rıvase-

Bir İtalyan telgraf kablosu kesildi 
~~lgrat 9 (A.A )- Vreme gaze- J graf kablosunun g~çe~ çarşamba J sara uğra~lnuıı olduğunu haber 

teı;ı, Italya • Tun°" • Marsilya tel- sabahındanberi kesılmış veya ha- vermektedir. 

Fransız ordusunda ziraat işçileri terhis ediliyor 
. C~nev~e. 9 (A.A.) - Vichyden 

bildırıldı"ıne gore }'ransa hükı1-
mcti l5 temmuza kadar 1937 sını
Cındau evvelki sıuıflara mensup 

olan yani 1917 den evvel doğmuş l Diğer cihetten 1938 denberi fab
olan bütiın ziraat erbabı ile ziraat 1 rikalara giren işçiler de eski zirai 
sanayii i çilerini terhise karar ver- faali.yetl~rine deva!" ebnek üzere 
mi•tir. . terhıs edıleceklerdır. 

Sulh veya harp fırtı
nası günleri 

p . (B~ak.aleden devam:> . ran harbi Avrupa kıt'asımn dışına 
ortekiz ve lsvıçreye de faşızmı çıkaracaklar ve belki Rusyayı, A-

kabul ettirmek ıııeoele değildir. merikayı, japonyayı da harbe ka-
Bcrlın ınüliıkatında tetkik mev- rıştıracaklardır ki bu takdirde de 

~'! ittihaz olunan meselelerden yine harp en kanlı şekilleri ve saf-
ırı hu olduğ-u takdirde Balkanla- haları ile Avrupa kıt'ası dışında 
r~ yalnız rejim bakımından değil devam edecek, sadece lngiliz kay-
cografı tak,im bakımından da göz- naklarmn mukabil {a~ist hiıkimi-
den geçirilıni~ bulunması ihtimali yeti altında faşist Avrupa kıt'ası 
elbette ki varittir. bir fabrika halinde geceli gündüzlü 

Ancak Balkanlarda Macaristan mesaiye ve her nevi istihsal ırgat-
ve Bulgaristanın bazı toprak ta. lığına sevk.olunacaktır. Ancak, bu
lenlerı vard ır. Besarabya buhranı nun böyle olması için mukabil mu· 
esnasında Roma ve Bertin bu ta- harip kuvvetlerin Avrupa hava -
lepleriu Avrupanın )·eni nizamı Iarı üzerinde hiç uçmıvacağını da 
~ıı:as~nd.a nazara alınacağım her sanmaları lazımdır!. 
iki hukumete bildirmiş ve fiili bir Bitler _ Kont Ciauo mülakatı 
hare~ete müsaade etmemişlerdir. etrafında • velev tamamile hayali 
B.~rI.ın .~~ .. Romanın lı_u bapta ne dahi farzedil>e - birinci şekilde 
~~ş~nduı;u kat'iyetle malüm de- böyle düşünmek mümkün ol~uğ_U 
f;1d

1 
ır. Hatta değil talepler, bizzat l!'ibi zayıf bir ihtimal ile yenı hır 

u garıstan, Macaristan ile bu sulh taarruzunun esaslan üzerin
~leplere maruz Romanya, Yugos- de görüşülmü~ olması da muhte
d'vy.a, Yunanistan hakkında ne meldir. Eğer sulh derpiş edildiyse 

di~'uBendük. leri bizce malüm değil· bu takdirde de şöyle mülahaza yü
r:ı:İa iki Berliıı mülakatında ha- rütiilebilir: 
evv n

1
an. Planiarla bu de,·letlere Avrupauın tamamilc faşist re. 

e emırde totaliter rejimi res. jimle idaresi; Dolanda, Belçika, 
~eni labul ve ilan eylemeleri tek- Fransa, Danimarka müstemleke -
" 0 unacak, bilahare de ne tarzda !erinin alakadarları ile bir arada 
. ~ ne Şekilde bir coğrafi taksim taksimi; lngilterenin Avrupadaki 
~~k~~ bulu~acakları dikte edile- nizamı ve taksimi tanıması şartile 
v ı· Butun bu icraat ve tasav- ikhsadi siyasi nüfuz, mali sistem 
kur ar İtiraun ve mukavemetsiz ve müstemlekeler bahsinde an -
arsıl.aııdıi:ı takdirde de: !aşmayı kabul etmesi, Avrupa iş-
- işte Sovyet Rusya ile başlı- !erine müdahale eylememesi; J\k

r~ hududundan itibaren bütün denizden çekilmesi. 
8!1S~ Avrupa kıt'a'1nın yeni sulh İngilterenin bu teklifleri kıs -

\re nızarnı budur.. men kabul ctnıesi tasavvur edilse 
Denecek ve bütün A bile Akdeniz ve müstemlekeler 

kenesi k vrnpa se- k b' f d · . · ~unuvusta esirleri gibi bahsi üzerinde en küçü ır e a. 
lngıltere ıle küçük Asva Af ik kiırlıi;'ll yanaşması asla tahmin ve 
Okv· il 1 d , • r a, . d h 
•• .J u _us ar a cereyan edecek har farzolunamaz. Bunun ıçin e ar-
ıçın hızmete sevk.olunacaktır. P bin devam edeceğini ve önümüz
. . Ancak, bunu böyle yapabilmek deki Cırtınanın sulht.,n ziyade 
:~:n ~erseyin başında Balkanlar harp fırtınası olduğunu kabul et-
, .. n Sovyet .Rusyanın ne Jüşündü mek lazımdır. 
ı:u, ho~le bır vaziyeti kendi men: Aksi halde, Almanya ve İtalya-
f~atle~~ ıle ne dereceye hdar telif nın taleplerini tadil eylemesi ve 
~ ~~eı:ı veya ne yapmak istiyeceği mevcut ile iktifa eylemesi ancak 

a " mevzuu olduğu kadar bizzat sulhu getirebilir ve insanlığı tek
lltacarıstan da dahil olduğu halde rar rahata kavuşturur. ki, bu tak. 
Romanya, Yogo lavJ·a, Bulgaris- dirde Balkanlara dokunmamak, 
tan ve Yunanistanın nasıl bir hattı Ak.denizdeki İngiliz lıik.imiyetine 
hareket taki,, edecekleri de ı. •• 1 halel vermemek; Avrupadaki va-
letki.k d ~ ıca 
b" .. ~v:ı:uu ur. Hep bir arad ziyet, Dolanda, Danimarka, Bel-
ıı::'~:!', bır.aziınle kendilerini, mü~ 1 çika, Fransa müstemlekeleri üze-

amıyetlerini şeref · tik ı rinde bir anlaşma yapmıya razı 
!illerini müdafaa ' dve 15 

• 1 olmak lazımdır. 
yoksa ve ını e ecckler, 
ka d .k 'layet altında Y~mayı Dünya hakimiyeti p~inde ko -

n ° memek ve bir gün har şanlar için de acaba bu kadarla 
bulmak ünıidile tercih · d as iktifa eylememek mümkün farze-
lerdir?. mı e ecek- dilebilir ntl!, 

Bitler ·Kont Ciano mülakatının Herhalde ve muhakkak ki tota-
ınev•uu kadar temas ettiğimiz bu literler Berlinde ne konuşmuş o. 
nokta da çok mühimdir lurlarsa olsun bir taraftan da Sov-

~0-er, Balkan dPvletle~i hafif bir yet Rusya ile sulh veya harp için 
rcıını te.beddülü il~ bu da\•adan I;eni bazı kombinezonlar kurmak 
kcndı.lcrıne dokunulmaksızın kur- yoluna da girmişlerdir. 
lulalıılecekleriııi zannederlerse ha· ETE!\l iZZET BENİCE 

Aktör Bürhaned
dinin iddiaları 

(Birinci sahifeden devam) 
dan.şehrimize t?ehni.slerdir. B. Bür
ılıanettın burada 4:endısitıin bir ti
yatro mclctebı, zevcesinın de bir 
dans mektebi açacaiüru söylemiş 
ve şunları ilave etmi:;tir: 

•- .İstanbulda 16 yıl tiyatro içitı 
calı.ştını. Fakat vaktaki şehir ti -
yatrosunu benim yetistirdı.iban co
cukların eline tc-slitıı ettiler. İste 
o vakit .ııücendiım Gurbete çık -
tı:m! .. Şimdi açacağım tivalroya 
ve mektebe yeni elemanlar bula
mazsam yctistiririm. Bu ııor 'bir il; 
değildir. Ertuğrul Muhditıi, i Ga
libi, Şaziyi ve daha ba.skalarını ye
tiştiren de ben değil miyiım? 

Ben bUJ?Ün memlekete tiyatro 
fennine bihak.kin vakıf olarak ı?e
livorum. Bu halin anlaşUınası icitı 
her türlü müsabakaya da hazırım. 
Buııüne ·ka<lar meydanı bos bula~ 
r.X ortaya çıkmıs. sivrilmis eörü
lenlerle de şu dakikadan itibaren 
imtihan olınağa amadeyim.. 

B. Bürhanettitı TeP6inin bu id
diaları üzerine bu sabah kendisile 
l!Örüstüi!ümüz şehir tivalrosu re
jisörü B. Ertuğrul Muhdin büyük 
·bir tevazula şunları söylemiştir: 

•- Evet B. Bürhancttin hepimi
zin üstadıdır. Kendisinden istifade 
etttl<. Mevcudiyetimizi ona borçlu
yuz!• ------
Kadıköyde iki 

kumarhane 
bas~ldı 

. Birinci sahifeden cıevam) 
minde birinin Y eldei:<irmeninde 
Uzunhafız sokağında Sağlık apar
tımanında.ki 5 numaralı dairesinde 
gizlice kumar oynandığını haber 
alarak saat 1,5 da buraya baskın 
yapmak için hazırlanmışlardır. 
Açıkgöz kumarcılar vaziyetten 

şüphclendiklerinden Talitbe)· so
kağındaki Rizanın 11 numaralı ~
vine gizlice geçmişler ve oyıına 
burada devama baslamışlardır. 

Kurnaz memurlar lın &izli kaçış 
ve toplanışın farkına varmı~lar -
ve biraz sonra da eve baskın yap
mışlardır. Evde Bakırköylü Ri:ı.a, 
eski sıhhiye memurlarından llba. 
mi, eczacı Art.in, manifaturacı Ali, 
Ekreın, Arif, Harito, nıanifaturacı 
Naşit ve meşhıır kumarbazlardan 
Rahmi bakara oynarken yakalan
nıışlardır. 

ta ederler. Yahut hakikat böyle zu. -
tıur ederse biz r.örü~üınüzde hata- Bir çocuk otcmobil-
ya duşınü bulunuruz altında o-ldu" 

Yeşil masa üzerinde 14 deste 
bakara kai,ıdı, tavla, 143 fi< ve mü
him miktarda para da bulunmuş
tur. Suçlular bu sabah emniyet 
müdürlüğü 2 inci sube müdürlü
ğünde sorguya çekilmişlerdir. Ali
nin evinde de iskambil kağıtları 
bulunmuştur. 

Sodece eı:" • . f . er, esa en tabının ve 
ara,.,~ hududunu gecmiyen dü- ~ayda~paşada bir çocuğun otü. 

şlulnccdınız taha!ı.I,uk eder Balkan mıle netıcelenen feci bir kaza ol-
ı ar a n k • • mtı<t · · k nı anınete vr istiklalle· ' ur: 

rınt·ı 1;."1~ndıınaRYa teşebbüs ederlerse . Se!imi:v~de oturan ~of ör Cevde-
o a ur e oına \'e B 1. h tın ıdaresmdeki 1213 numaralı 
1 1 <'r ın esap~ k 1 arın en yan ışını Yapnıı b Ik' d amyon laydarpaşa lise. si ön<iıı • ·ı 
d .. · · d , e ı o d uııı ayı ıçın en çıkılma· b' h en geçen ve lfadıköyirnde otu _ 
ciiınl'rcc süriiklemi olal"~kıı:rd::... ran 13 yaşında Muaınmer iı;minde 

-~.-oo----

Bu sabahki ekspres 
teıc yolcu getirdi 

Bugünkü Avrupa ekspresi şeh
rimize tek bir yolcu getirn1iştir. 
Bu da bir ital)·an tiircarıdır. 

Konvansiyonelle de üç tüccar 
gelmiştir. 

Şehrimizde han~i 
inşaat duracak . 

'(Birinci sahifeden devam) Vekil ~ İ'21Ilirden Avdma 
hırleri alınacaktır. Köyler arasın- .ııitımiştir. .• 
da iş birliği yapılarak mesai tan- HANGİ JNŞAAT 
ziın edilecektir. Bu hususta en isa- DURDURULACAK? 
betli tedbiri alacak olanlar işin .Koordinasyon heyeti tarafın • 
içinde ve başında bulunan idare dan resmi inşaat içitı verilen veni 
amirleridir. Bunlar hasat ve har- bir kararın bu akşam vilayet ve 
ıman islerinin !!'idi.sini her hafta belediveye teiblifti beltleııınekte -
Basvekalcte bildireceklerdir. dir. 
TİCARET VEKİLİ iZMİRDE Demir ve emsali malzemenin ha-
Ticaret Vekili Nazmi Topı;ııoi!- ricten eetirihnesi m~ülatına mu

in da iz.mirde tetk>klerde bulun - kaıbil milli ımüdafaa bakımından 
ıınaktadır. Vekil satış kooperatif- bu maddelere olan futivacın art -
!eri birli~inin yıllık toplantısında ması dolavısile ımilli müdafaa. ına
hazır bulunmus ve murahhasların denler demri~lları. soseler. fab
dile'k.lerini dinlernistir. Bunlar bü- rikal~ için ··ıoılan zaruri insaat
vük ve küçiiık Mendireste bentler tan ııavri tekmil inşaatın durdu -
a~ılmasmı ve zirai hastalıklarla rulması, bu karar cümlesindendir. 
mücadele edilmooini istemişlerdir. Seh . ·ııde Sürpaıı?OP mezarl."'1-

Vekil Türk köy!lisünün vüksel- 1 nn:.ı · Eminönü - UnkapanJ 
tilmesi icin Milli Seften alınan di- sahnın anzını~ Jırnası stııavoın in.<;&atı. 

kt·rı . .. -~'·t-~ h l" et asının a ı ' . ' re • erı 911 uç ı""' ....,a u asa - T ks' danının tanzimi ııib> 
· t' a ımmev 

mıs ır: •. ..h. lıın n yol insaa-
1 Kö' l" .. "mk" oldu""• ınsaatla mu mı o ıva • - v uvu mu un . "~ 1 ak dıurdurula-

kadar müstahsil vazivete gctınnek, tın_ın bu e'."re u~ şeıı· dahil 
2 - Köylü ve çiftçinin zamanını ca!!l anlaşılmak ;.a ır 

11 heder olmaktan \kurtarmak. ve harici asfalt ve ~ e vo. arın 
3 - Köylü ımesaisinin kıymet- vaoılıp yapıl.rım·~a<Tı da emır eel-

lendirilmesi baslıca ızavemizdir.. dikten sonra bellı olacaktır. 

Fransızlara gösterilen 
müsamaha muvakkat 

(Birinci sahifeden devam) r 
celeri hakkında Alınan ve İtalyan 
mehafilinde sarih hiçbir şey söy- 1 
lenmemekle beraber, bu mülakatta 1 
cenubu şarki Avrupası ve Balkan ı 
memleketleri işlerinin de bahis 
mevzuu olduğuna şüphe edilıne
mektedir. 

İtalya ve Alınanya bu mesele • 
lerin muslihane surette hallinde 
mutabık kalmışlardır. 

Parlamento korporatif teşkililt 
şeklini alacaktır. Fransanın yeni 
idaresi İspanyanın bugünkü sta
tüsüne benziyecektir. Mareşal Pe· 
ten Madritte sefir bulunduğu za
manlar, General Frankonun yap. 
tığı ıslahattan ve projelcriııden bü
yük intıbalar hasıl etmiş ve Fran
sanın da böyle bir statü ile idare 
edilebileceğine kanaat basıl et -
miştir. 
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Rif;t Paşanın Hat'iratı; 

ABDOLHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
}<1 , ........ J \ 

lekeııdeır ~. SERTIJ.LI )I""'"' Cndet Retil YULAfUURAl'l 

Selinikte heyecan vardı, Tokat 
torpidosu 21 pare top atmıştı 

Reşit Pa'8nın bu telgraCı üze
rine, Sadrazam Sait Paşa saray
da, pad~ emrile (encümeni_ 
vü.k!l}a) yı toplıyarak, uzun boylu 
konuştuktan sonra, Abdülhamide: 

c- Kanunu esasinin ilinından 
bqka çare yoktur, şevketlim!. 
Demiş ve Sait Pasanın bu sözU 

üzerine, hemen kanunu esasi ah
limının tatbikine iradei seniyye 
sadır olmuştu. 

İradei seniyye o gece yarısına 
doğru Rumeli müfettişi umumili
ğine şu yolda tebliğ ediliyordu: 

Selini.ide müfettişi uınumiliğe 
-Aceledir -

•Zamanın icabatındaıı olarak 
şimdıye kadar mevkii tatbika Joo
nulaınaını.ş olan kanunu esasi ah.. 
kamının tamamii mer'iyetile bera
ber, meclisi meb'u.sanın hemen iç
timaa davet edilmesi iradei se -
niyyei pa~i iktizas.ndan bu -
lunduğunun umuma ilan ve lebşiri 
ve keyfiyetitı diğer vilayetlere de 
tebliğ edilmı.ş olduğu malum ol
mak üzere beyan olunur .• 

10-11 temmuz 324 
Sadrazam .Sail 

Bu . telırraf üzerine, hadise der. 
hal Rumeli viliı) etlerinin saıı.cak 
ve kaza merkezlerine tebliğ ve 
teb•ir edilmiş ve bütün telgraf 
merkezleri sabaha kadar bu tanli
mi alın vermekle nles~ul olmu~tu. 

Sereze gelen b:ı telgrafı bizzat 
mutasarrıf Re.it Paşa halka yük
sek sesle okuduktan sonra, şapi
rografla da teksir ettirip dağıtmıştL 

Abdülhanıidin: cBu uıillet, hürri
yete lilpk değildir .. sözü bir daha 
tekrarlanacak mıydı?. 

Bunu o heyecanlı ıünlerde kiııt 
kestirebilirdi!. 

~ 

Serezde şenlikler 
Kanunu esasinin iliını haberini 

veren Sait Paşanın telgrafı üze
rine Serezde ııenlikler baslamıştL 
(Hürriyet) in iliinında Seliıniı. 
cbaş. ise, Serez de bu inkılabın 
.kalb. i sayılabilirdi. 

Reşit P~şa, ertesi gün, müfettişi 
umumi Hüseyin Hilmi paşaya şu 
telgrafları yazdı. 

BIRINCI TELGRAF 
Selılnikte Rumeli vila)ctleri 
l\1üfettişi umunıisi Uiiseyin 

Hilmi paşa hazretlerine 
(Müstaceldir) 

ı' Dcttamı ı.·ar) 

Asker gözile 
cepheler 

(Birinci sahifeden devamı 
karşı hazırlanan taarruzun tatbi • 
kine dair olan hesapların bir daJw 
gözden gçirildiiii muhakkaktır. 

İnqiltere11e tevcih oluııacak ta -
arru.::un başlıca istikametleri ha,.. 
gi mıntakalardan ve boqazlardan 
geçer? .. 

Bazler Nahribten gazetesi, mü
lakatta İngiltereye yapılacak ta
arruzun da görüşüldiif:ünü ve bu 
taarruzda İrlandanın ilk merha
leyi teşkil edeceğini yazmaktadır. 

Bir habere göre müzakerelerin 
henüz arkası alınman11ştır. Şin1di 
garp cephesini ve Majino hattını 
ziyaret etmekte bulunan Kont 
Ciano çar~anıba günü tekrar Bcr
line c!önecek ve Bitlerle müzake
relere devam edecektir. 

Romanyada sırf demir muhafız
lardan miirekkep bir kabine te~k.ili 
arzu edilmektedir. Gigurtu kabi
nesindeki demir muhafızlara men
suu dört nazır dün istifa etnliştir. 
İstifanın sebebi, bütün nazırların 
denıir nıuha{ızlara ınensup olma. 
!arı lazım geldiğidir. Gigurtunun 
da istifa ederek, Romanyada tam 
faşist bir kabine teşkili beklen -
mekted:.r. 

Selanikte t:plar atılıyor\ 

Şimdiki halde taarruz islikamet
lerıııtn il.i ana hattı qöze çarpı -
yor. Biri Akdeniz haı•zasının b ...... 
tün qeçitleri , ikirıcisi, Bü11ük 8Ti
tan11a adalarıdır. Pek muhtemel -
dir ki, şimalde Almanlar İnqiliz 
ana vatanına çullanırken, cenupta 
da İtal11anlar İspanııanın ınüza -
Jı.eretile Akdeniz qeçitlerine aba -
nııbilirler. Bu. suretle İnqiltere11i 
iki cephede dö<iü meıie mecbur e
derler. Bu. dü.şUııüş tarzıııın lıatalı 
olmadıqı dün qelen telqraf!ardan 
da anlaşılıııor. Akdenızin Cebe -
ıüttıınk kapısı. gıt~rdamıııa baş -
lamı.ştır. 

Diğer bir habere göre, alınan 
kararlar Sovyet Rusyaıun da mu
vafakatini alınak için Kont Ciaııo.. 1 

nun Berline avdetinden sonra, 
Fon Ribbentrop ile birlikte Mos -
kovaya gitmeleri, orada Balkan
lar ve Karadeniz meselelerini de 
Molotofla görü meleri muhtemel 
addedilmektedir. 
Diğer taraftan Avrupanm bü -

tün menı.leketlerinde totaliter dev
let teşkilaının kunılmasına de • [ 
vam edilıucktedir. ı 

Fransada bugünkü kabineye bir 
intikal kabinesi nazarile bakıl -
maktadır. Cumhurreisi Löbrön ya. 
kında i>tifa edecek ve Mare~I Pe- j 
ten «icra kuvveti şeti. unvanile 
Cumhurreisliı!'ine gelecektir. Mem
leket Veygand, Piyer Lava! ve 
Markeden mürekkep bir üçler 
meclisi tarafından idare edilecek- j 
tir. 

llfacar gazetelerinin )'azdığına 
göre, Romanya mehafilinde Tran
silvanyanın bir kısmının Macar
lara ve cenubi Dobricenin Bulgar
lara terk.edilmesi hakkında bir 
cereyan vardır. 

Romanya Kralı Karolün, Kont 
Cianonun Berlinden avdetini mü· 
teak.ıp Romaya giderek l\lusolini 
ile görüşmesi ihtimali vardır. 

Dii!:er tııraftan Bulgarların Ak· 
denizdeki mahreç taleplerine kar. 
şı ınüsait davranması için Alman
va ve İtalyanın Yunanistana tav
siyelerde bulundukları zannedil
mektedir. 

Roman)'ada Yahudilere karşı 
yeni yeni tedbirler alınmaktadır. 
Yahudilerin gazete neşretmeleri 
yasak edilmiştir. Resmi ve hususi 
müesseselerdeki Yahudilerin va
zifelerine de peyderpey nihayet 
verilmektedir. 

İngiltereye hücum günü 
(1 inci sahıfeden d.roam) yakındJI harekete geçmesi ihti • 

vekili vaziyeti görü$mck üzere mallerıoi ku,·vetlendirnıektedi.r. 
Londraya gelmiştir. Bitlerin yakında Rayihştai;ı top. 

Tayyare imalatı bütün hızile !anlıya davet edeceği ve bu top-
devam etmektedir. }'abrikaların lautıda fngiltereye yapılacak ta-
çıknrmakta olduğu tayyareler bir arruzun başladığını ilan edeceği 
rekor te$il edecek yekündadır. 1 s;;.yJenmektedir. 

Antil denizinde, Martinik ada- İngil~erede müdafaa tertibatı 
sında mahsur tutulan Frans.ı.z harp her ı:ün artmaktadır. Mahalli gö
gemileri ile henüz bir temas olma- nüllü teskilatmın sayısı bir miJ
mıştır. Martinik halkı, Almanya ile ı yoau bulmu tur. Bundan başka 
mücadeleye devam edilmesi le - !!'ünde 7 bin kisi orduya kaydedil-
hindedir. Bu sebepten Fransız fi- mektedir. Her tarafta istihkimlar 
losunnn, Oran limanında olduğu yapılm~ktadır. 
gibi bir muharebeye sebebiyet 
vermiyece~i zannedilmektedir. A- Maresal wrinıı dün akşam radyo 
da ile Amerika ara>ında mnva _ V"asıtasile kısa bir hitabede bul~-
sala kesılmiştir. narak.'oon zamanlarda artmı.ş olan 

iskenderiyedeki Fransu filosu- ln"iliz hava akınlarından bahset
na gelinct. bu filo henüz teslim mis ve ba<lrnna tek düsman tayva
olmus vaziyette değildir. Ancak resi tarafından akın vapıldıi!ı tak
İngiliz deniz makamlarının, bu va- dirde alarm isarcti vcrilmivece -
ziyetin daha uzun müddet deva _ loini bildil'l!liştir. 
mına müsamaha elmiyecekleri Cünkü alarm neticesinde sığı -
zannedilmektedir. Fraıı"z filosu- naklara iltica eden amele, bekle
nun mulıarebesiz te. lim olması nen işi rtkaramamakta ve endüs
arzu edildiği için, filo kumanda- tri faaliyeti sekteye uğramakta -
nanın vereceği cevap her saat bek- dır. 
lenınekledir. Roma radvosu Fransava karsı 
Diğer !;ıraftan havada ve deniz. tdkip edilen müsamahalı ıxılitika

de muharebeler, e>ki siddetile de- nın simdilik değiştirilrniyece~ini 
vam etmektc<lir. Virh ind ismin - fakal Fransanın 70 senedenberi 
deki Jııı;iliz torpitoou bir ına)·ne İtalrnva karşı taokip etti~i husu _ 
rarp:ırak jıatmıstır. J\lürettebatı metkiırane ııolihkanın neticesiz 
kurtarılmıştır. bırakıLmıvacağını söylemiştir. Mü-

İı;panyada İngilere aleyhine ye- tareke mukayel!'Sinin bazı sartları 
niden tezahürat lapılmaktadır. dei!istirilmiştir. Fakat bu. muvak~ 

Seliınikte de ayni heyecan var
dı. Hüseyin Hilmi Paşa, Sait Pa
şadan bu telgrafı alır almaz bü
kü.met erkanına keyfiyeti bildir. 
miş ve ,.ehir içinde ilan edilmek.le 
beraber, limanda duran vilayet 
nıaiyetine nıemur Nurülbahir va
purile Necınişevket kon-etinden 
ve Tokat torpitosundan yirmi bi
rer tane top atılmış ve sabaha ka
dar her tarafta tüfek ve tabanca 
sesleri devam etmişti. 

Müfettişi umumi, şehirde ve di
ğer _vilayet ve kasabalarda üç gün 
üç gece şenlik yapılmasını emre
diyordu. 

Limandan ve tophaneden atılan 
top seslerini duyan ecnebiler: 

•- Türkler hürriyete kavuı,tu
lar.> 

Diyerek, bu şenliği uzakları, fa. 
kat büyük bir alaka ile seyir ve 
takip ediyorlardL 
Dün)·anın hangi köşesinde ve 

h~i millet, hürriyetine bö) le 
kansız ve h3disesiz kavuşnıuştu ?. 

Hiçbir milletin tarihinde böyle 
bir muvaffakiyet görülmemi ti. 

Bu, şüphe ) ok ki, teşkilatla, el
birlığile, canla b~la İ'ie .arılma
nın nctiresi)-di. 

Seliınikte hafiyeli.klerile" tanın
mış olanlar kaçacak delik arıyor -
lar göze görünıneınek İçin günler
ce evlerinden dışarı (ıkmıyorlar
dı. 

Herkes neş'e ve sevinç içinde 
hayranı Japı)·or, teıniz bir hürrL 
yet havası teneffüs ederek, istik
bale, nura, •) dmlığa doğru emin 
adımlarla yürümek istiyordu. 

Seliınikte oturan bir }'ransız ıni
rala)·ının dediği gibi, Türk milleti 
her zaman hür yaşadığı içindir ki, 
hürriyetine bu kadar kolay ve ça
buk kavuşmuştu. 

İstipdat zincirini hiçbir millet 
bu derece kolay ve çabuk kırama
mıştı. 

Milletlerin tarihine şöyle bir göz 
ıezdirelim: Işte Fransa ihtiliıli ke
biri.. İşte Almanya, Prus)·a .. İşte 
Amerika .. Bnuların inkılap tarih
lerinde de, elde ettikleri hürriyet, 
on binlerce insanın kanı pahasına 
malolınamış mıdır?. 

Reşit Paşa o sabah top seslerini 
duyarken, ve milletin sevinç ve 
ncş'e içinde bağırışıp dolaştığını 
seyrederken, bunları yani milletin 
kavuştuğu bu saadeti düşünüyor, 1 
ayni zamanda da istil<bali gör • 
meğe çalışıyordıı. 

Acaba. bu inkılabı bazırlıyan • 
!arın teskilatı, memleketi mes'ut 
bir istikbale kavuştnrmağa yete • 
cek dererede kuvvetli miydi?. 

Yoksa, her yapılan iyi işler gibi, 
bunun• da sonu gelmiyecek ve 

İspanııada Cebelüttarıkın kur -
tanl='l içın tezahürat ııapıl • 
mı11a ve nümayişler tertip olun • 
mıya başlanm~tır. 

Mihvercilerin Akdeniziıı bu bü. 
ııük kapısına hakim olmakla te
min edecekleri sevkülce11ş avan -
tajlar mühimdir. Cebelüttarık tu.
tuldui/u takdirde İnqiliz filosunun 
taksimatını harbin iraplanna qö
re her zam.an deqiştirebilmesi qü.ç
leşir. Akdeniz mu.harebeleritıde 
ııaraları.acak bü11ük zırhlıların tel~ 
likeli bir hale qelecek Cel>eliitta
nktan şimale qeçmcleri pek zor 
olur. İnqilterenin Akdeniz lıat'Za
sında büyük qemileri kızaldı11a -
cak ue tamir edecek qibi ıe:orilı· 
!arı ııoktur. 

Almanlarla İtalııaıılar denizlere 
hakim olan İnqiliz filosunu. bu t'a
ziyete diişürt?Tek Afrika ınurasa
Iasıııı temine çalışacaklardır. Bir 
taraftan Afrika muı•asalasını te -
min ederken, dıqer taraftan da ıu.-ı 
ana ı·atana saldırnıuları beklenir. 

Fakat bütün bu ilıtimal!er bir 
taraflı planla alakadardır. Karsı 
taraf, ııani inqiltere hicbir teseb -
büste bıılıınmaıııp beklediiii tak -
dirde tahakkuk ettirilebilir 

Son haftaların veka11iini tetkik 
ettiijimiz vakit qörüııoruz ki. in -
qiltere harpte te$ebbüsleri lıasma 
bırakmak ı>e yalnız müdafaa ile 
vakit kazanmaqa çalışmak pren
sibini terketmiştir. Bıı bakımdan 
gıcırdamıııa baslı11an Akdeniz ka
pısı için de di4manlanndan .?vvel 
mülıim bir harekete qirişmesi ve 
mihvercilerin pl<inını bozması ak
la miilıiııim qelen imkanlc..riııhi
lindedir. 

Mühim bir döviz 
kaçakçılığı 

Emniyet müdürlüğü kaçakçılık 
şubesi memurları çok mühim bir 
döviz kaçakçılığı hadisesine el koy· 
muşlardır. Harice ehemmiyetli 
miktarda para kaçırdığı anlaşılan 
bir müessesenin defterleri malt 
polis ve kaçakçılık bürosunca bu 
sabah tetkik olunmnştur. Tahkikat 
devam etmektedir. 

I::gcr maksatları Sovvet R bir çocuğa çarpmış ve zarnllı ço-
ile ıle ha. sıl ettikleri veya et~~;.• cuk tekerlekler altında can ver-
tc .. hbiis edecekleri muhtemel bi: mi~tir. Şoför Cevdet yakalanmış. 

Dm·arlara afi~lcr l·apıştırılınakta kattir. KAA G"'ITClLARA 
ve bc,·:ınnaıncler daiYıtılmaktadır. ======-==========! 

Adliyede yaz tatili Bun'.arda Cebcliitıarıkın yabancı- Karad•nı"zd•kı" serserı" ... ,..... --.. 
!ardan kurtarılınası istenmektedir. .. "' t 

ıtılafa davanarak ufaktefek tadil- tır. 
lerle ve totaliter bir rejimi., Bal- YA ":/U.ANAN MAHKÜ:.'11 
kanların bir kısmına ekil ,·ermek Hır.,zlıktan mahküm bulunduğu 
ve b kil Edremit hapislıaucsinden kaçan 
d

. u şe verdikleri kısmı iktısa. ı •ı h 
ı 1 ( ı nre "" " ınet isminde bir n1ah -

ıu uz arı \'e hakimivetlcri al- k ' tın al ' um şehrimizde vakalanmış ve 
a maksa o takdirde mtinhası- tevkif olunmuştnr. 

Şehrimiz adliyesi ile di~ r yer- ispaın· ad"n ı;elcn haberlere ı:ö- TOPTAN ve PERA.KE....nE 
!erde ayın 20 inci güuün.leu iti. re, bu nll'Cllcket garnizoıı.larında ma yn A.mbalajhk iade gazete kiığıtları bundan böyle müteahhide : 
haren yaz taliline baslanılacroklır. hiılcn 60 hin kadar Alınan askeri" Karadenizde Şile fenerinin 17 .verilmeyip dol:rudan dojiruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı-

Bu y;l sehrimizdc 2 inri aı";ır<c- mevcuttur, t'raıı>adaıı her gün mil YıklıZP<>naz isli.kametinde ııer- hcaktır. 
za malı' ·rıncsi de kLI yaparaktır. nıi.ıhim miktarda Alınan askerle- seri bir mayrı !!Örülmüştür. Talip bulunanlann her lıafU Pa:ı:artesi günleri sabahleyin saat 
Han~i mahkemelerin açık kala • riniu ı: lmr.i devam etmektedir. B~nun imhası için 'bir arama 9 - 11 arasında gazetemiz idare müdürlüğüne müracaatları. 

cakları bugünlerde belli olacaktır. Bütün bu haberler, İspan,·anın da müfrezesi eönderilrnistir. ı ..-•••••••••••••••••ıin••••••••• 
--------~~~~~~~~--:.~__:__~~==~==.::..::..:.:.~~-=-------=-===-======--~~ 



4- S O N T E L G Jl A F - 9 iEMWVZ ltMt 

VAKiT, NAKİTTiR! .. • 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve atqten g11yri hariçten hiç 
bir madde ilhe etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 

15 dalı:iluı gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra 
hazırlıyabilinin.iz. 

Marul ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aşikar oıan çorbalık sebze k.Omprimele
riınizin senelerce nefaset ve tazeliı'(ıni muhafaza ettiğıne 

şahit olacaksınız. 

Istanhul Ziraat Mektebi 
Komisyonundan: 

Satınalma 

Ciusl 

Ekmek 

Dağlıç koyun eli 

Sığır eli 

Sade yağ •bırmci Urfa> 

Zrytin yağ .. Ayvalık> 

Sabun •Ayvalık> 

Kuru Çalı iasulya 

Toz şeker 

Pirinç «Bursa) 

Patates •Adapazar> 

Makarna • rmik li> 

Şehrı.}e .ırrn>kh> 

Un c-bakıavalık> 

Mangal kt.unurü 

Me~e odunu 

Gürgen odunu 

Miktarı 

Kiıo 

40000 

7000 

1000 

3500 

1000 

1000 

3000 

3500 

4000 

3500 

1500 

300 

2000 

~000 

300 çeki 

50 • 

Fiatı ille temlHtı 
Kuruş Lira 

10 25 307.60 

55 

40 318.75 

125 328.12 

65 

37 

24 

3ı 

34 

9 

29 

29 

17 

5.50 

320 

76.50 

274.12 

64.65 

320 104.62 

~K~o~k~k=o~"='u=r~u;.._ __________ ~7~0:.,::lo~n;__:::.2300~---l-2_0._75 __ _ 

Motorin 

Benzjn 
6500 

6500 

12 

35 229.12 

Cins ve mikW:rı yukarıda y~ıh bulunan İstanbul ziraat mektebinin mayıs 

941 sonuna kadar yiyecek ve~aır ihtiyacının 23/7/940 sah gü.nü ~aat 10 da Be

yoğ:lu lı..tiklAI caddesi 349 numararla liseler muha:;ebccı ! iğ!nde tnpl_·ıan komis-

1 lstanbul asliye birinci 
ticaret mahkemesinden: 

Mü4?a Sevrisefain idaru;ine iza
fetle İctaDbu.l maliye muıhakeme:t 
müdürlüı1ü tarafından İ.zmit Bah
çecik Sara.V'kövde odwı taciri De
itirrnendereli Ali varisleri aleyhine 
açılan 1225 lira alacak davasının 
tahkikatı &rasınrla: Maz~t tah -
rirat katibi Cemal nezdinde bulu
ı·an varislerden Asıve hakkında 

ilanen tebliğat Hasma karar veri
lerek muhakemenin 17 /9/940 salı 
saat 15 e ıbırakıldı.i?ı ve bu husus
taki davetıvenin de mahkeme di
vanhanesine talik edilmis oluıı 
ırnuavven günde gelnıedHti veva 
Vt"kil ,göndermedıiti takdirde hak
kında gıyap muamelc5i yapılac~ı 
ilan olunur. 935/252 

İ.stanbul beşınci icra dairesinden: 

Jvlahcuz olup satılınMU1a karar ve -
rHen bir radyo 2 hab 13/7 /940 l.'Umar

tesi günü saat 10 da Nişanta;-ı Teşvi

kiye Caın i srık:ıg ı nda Gurnel apartıma-

nında 2 No. Iu daire$inrlf' satılacaktır. 

Talip olanların gun ve t;aatinde mahal-
j Jıude hazır bulunacak :-;atış memuruna 

mlıracaatları ilan olunur. (28CM6) ÇAPA RKA 
MF.RCİMEK, BEZELYA, NOHUT ve sair hububat sebze ve çor
bı1lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz.. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibi-

yon.la açık eksiltmesi yapılacaktır .. i steklilerın belli saattPn ev-Yel mezkUr muha- ı---------------
sebeye yahracaklan Uk t<':rninat makbuzu ile 940 n1aıt yılı tıcaıet odru;ı ve&ikası 

ı "'e diğer vesika1arilc birlikle eksıltme saatinde komi~yona gchr,elcrl, evı>af veı 

,a:rtna ı lelcrı heı- gun adı geçen ınuha!>ebecilikte güri.ıp O~renmC'lcrL •5877.i l 
Kadıktıy birınc' sulh hukt.k hfilöm-

lığinden. 

Jozef Cl·bfı vek.ili avukat Ömer Ce-

dir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamand:ı 
kıymeti daha çok takdir edilir 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporculH içın de her zaman 

1 
ve her yerde sıcak bir yemek tem ini kabildir. Bak'kallar:nızdan 

50 gramlık bir komprıme 9/100 graml:k bir ~mprimeyi 
15 kuru. tan alabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ, ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

1 
Devlet Denizyolları İşletme Umum 

Müdürlüğü İlanları -----Devlet Denızyolları işletmesi Umum Müdürhi~ünden 
İdaremizde açık. bulunan gemi tabipliklerine doktor alınecaktır. 

Talip olanların 5eraiti Oğr~mek \.i.ı.ere evrakı resallyelerile birlikte umum 
mtıdürl\Jğümuz .uıı. işlen muUü.r1ugWıe müraraat etn-ıcleri lüzumu il~n olunw·. 

(5747). 

Kuleli Aı. Liseler Md. den : 

Bandırma Helediyesi 
ldareıinden : 

Elektrik İşletmesi 

Lira Kr. 
9600 00 

700 00 

3(1 00 

Milı:duı 

80,000 

2.000 

1,000 

Fi. 
12 

35 

30 

Cinsi 
Afotörin 

Dizel silindır yağı 

• yatak yagı 

5/ 7.'940 tanlıinde ihalesı mukarrer bulun:ın motörin ve yağlara talip zut:.ur 

elmc-diğinden 10 gı.ın temdıt 1e 1617/940 salı günü saat 16 da Beledıyc e...,cüıne

ninde kapalı zarf u:-:ulile icra edilel·rktir, 

Muvakkat teminat 795 Hrartır. 

lhaleye iştirak edecekler teklif mektıJplarını 18/7/940 günii saat 15 e lıadar 
venreklerdir. Keyfiyet Hftn olunur. c.5880> 

İstanbul fiat mürakabe 
yonundan: 

6 numaralı iltın hakkında tashih: 

komis-

6/7 /1940 tarihli Cumhuriyet, Tan, Yeni Sabah, Tasviri Efkar, Akşam, S. 

Posta, Son Telgı·al, liaber aaze-telıerile Limon hakkında n~rolunan HAnda d--cdt-

1 

1 

mil liırafıudan Kadıköy Yeldl•ğirmenı 

Tepe sokak No. 72 de iken halen ika-
metg:ıhı nıeçhul olan Ya~ar BOJen ve 

İktıı-cıt Vekajeti makanı şoförü Adil E-

ıen aleyhlerine ıkan1l• olunan davanın 

ctreyan eden muhakem<'si neticesind<" 

kırk ikı lira otuz altı kuruşun 8/4/939 

dan itibaren yllzde 5 faiz. yüzde 5 avu

katlık ücr<:ti ve muhakeme masrafl<ırile 

tahsiline 27 /4/940 tarihinde gıyaben 

karar verilmekle tarihi ilandan itiba
ren sekiz gün zarfında temyiz etınesı 

pkı-i halde hükmün kat'ileşC'ceği \.·e 

ilanın bir E:ureti de n1ahken1e divanha

nesine talik edilınış bulun<lı.ı~u Yaşar 

:SOiene iJ!\nen teblig C1hınur. 28951 

İstanbul 3 üncti jcı·a memurluğun 

dan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

1940 Küçük 
· Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1940 

1 adet 2000 lıralık = 2000.- lirı • 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 2:i0 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750. - • 

210 • 25 • = 5250.- • , 

Keşidelcr: l 4ubat, 1 mayııı, 
1 ai-ustos, 1 ik,ncjteşrin · -...rih 4 

le<inde yapılır. 

•ı----=------------------~ 
~DYO PROGRAMI 1 

Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

lert; ziraat, !.'Sha1'ı - tahvilat ... anı· 
·bıvo - mııkut borsası (fiva ı 22.46 
müzik: Radyo salonu orkestrası 

PTW?"ramırun de-vaım1, 23 müziK: 
Kuleli, Ma1ttpe, Bursa a~tert l~lerinin birincı şınıflarına istekli ve btitü.n tile hat.ası olarak, c940 lık sandık> diye yazılmıtj:ltr. Beher tanesi 3,5 kuru.şa sa

:tirme şartlanru haız olan n.m7.etlerin seçme sınavları 10 temmuz 9f0 Cünü b)ma.,ı lil.zlm gelen lımonların •490t lık &andıklarla ıalılmakta olan limonlar ol-

karar verilen bir adet 43000794 motor 

No. h 1975 plAka sayılı Buick marka 

936 model ve 48-0 lira muhamme-n kıy
m-etıi taksı arabası açık arttırma su
retile satılacaktır. 

T.A.P. 31.7 m. 9465 Kr/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. !~ ~ 

Cazband (Pi.), 23.25/23.30 varıııdd 
Saat: 18 program ''e memleket ı:ıroııraın ve kapanı.s. 

saat ayarı, 18,~ müzik: Caı.iıand rtıe?.kôr liselerde yaptlacaktır. Nanuetlerın en g~ç 10 ~mmuz 940 sabahı aaaı jduğu tashiben il3n olunur. c59ll> 

wluzde mllrekkepli kalıemlerile veya ho.cka kalemlerile işi:>u liselerde bulunma- ------------------------------

Birinci ac:ık art.tıı-maaı 12/7 /940 cu
ma günü saat H den 16 ya kadar Ga-

(Pi.), 18.30 çocuk saati, J9 müzik: , Ç k H ki · 
lan iJ:in olunur. (224) (5890) 

TekDik Okulu Satınalma 
Baıkanhğından : 

Komisyonu 

Yıldızda bulunan okulun may,. 941 sonuna kadar ihtiyacı olan S250 lira 
\alımın bedelli ve 468 lira 75 Jruruş i11ı: lemınaUı 5000 kilo sadeyalı kapalı zari 
uaılile ve prtııameoıııe cöre ihalesi yapılmalı: üzere 2:!/7 /1140 t.arihine rastlıyan 

_,.mbe günü ııaat 14,36 da yt.ıkseil mühendis mektebinde toplanacı>lc olan ko
mlayonumuzda elı:siltmeye llorımuştur. Şartnameyi ıörrnek ve ilk teminatı yatır
mak istiyenlerin eksiltmeden bir cün f!'Y'\;eline kadar okulumuza ve eksiltme 
gUnü de GümU,suyunda yillcsek mühendis 11lıektebine gelmeleri. Teklif mektup
lan eksiltmeden bir saa\ evveline kadar verilmiJ bulunmalıdır. Postada vAki ola
cak fec.ilcmeler kabul edilemez. U908) 

Şirketihayriyeden 
Sahpazannda l&hllde ıirketia malı oı- ah§ap bina 

-.e miiftemilatı enkaz hali11de eatılacaktır. ietiyenlerin 
idarel merkeziye tamirat müdürlüı:;,rüııe müracaatları. 

Doktorlarımızın ve Halkımızın 
Nazarı Dikkatine 

Laboratuarın değiıımesi üzerine birkaç zamandır piyasada mevcudü 
kalııuyan ve en güzel ve latif bir şekilde imal edilip içimi gayet 

kolay ve lezzetli olan: 

(PÜRGOLIN) Gazozlu müshil limonataları 
Here eczanede müşterilerim izin emirlerine amadedir. 

Toptan satış deposu 

CAN LABORATUARI 

lata Okcıımusa caddesı 12 - 14 No. h 
graj ()nUnde ve muhammen kıymetin 

yüzde ye-tmiş beşini bulmadığl takdri
de 15/7 /1140 paurtem gunu ayni mahal 
ve saatte ikinci açık artbrmasmın icra 
edileceii ilan olunur. •O/Z259 

RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 
Bakırköy Mıluyadi bahçesinde 
9 Temmuz. Salı ıunü. akşamı 

SAÇLARINDAN UTAN 
Vodvil _ 4 - perde 

ıır'.'el her salı akşamı Bakırkôy lfil- ı 

ili 
\ıyodı bahçesindedir. 

h Bankası arkasınia No. 5 İstanbul Göz Hekimi j 
Telefon: 21939 - Telıuaf ASİPROCAI'I 

r:ı.------;...~-..llliııiililiiO'.i• eiıııilöiiıiiiiııiiiiıiiiıO;;.;..o.---..c D r. Murat Rami Aydın 
==;;;;;;o.:======================= tJeyoğlıı • P..,.makkapı, İmam 

ve netiryatı idu. eden 8llflllulıarri:ri sokak No. 2 Tel. 41553 liahip 
ETEM İZZET BEN1CE Muayene ve her türlü göz 

1 ameli~ tı fıkaraya parasızdır. 
B.laıldıiı :rer: SON TELGILAF MııtbaMI • • • 

Çocuklar i.çin (Pi.) 19.15 müzik: ~ ocu e ını ~ 
Fasıl heye.ti, J9.45m. emlelketsaata- Dr. Ahmed Akkoyunlu 
yarı ve aians haberlt'ri. 20 konuı;- Tııblm. Talimhane Palu No. 4 
ma (çiftçınin saatı), 20,15 Müz>k - Pazardan maada her gün 1aal 
(Çiftçinin saati), 20.30 Müzik: Kör- ı$ d~ ıonrL Tel: 40127 
fezden sesler: Ankara radyosu kü
ırne ses ve saz heveti. İdare eden: 
Mes'ut Cemil, 21.15 kon~ma, 21.30 
Jııonll@lla (radyo gazetesi), 21.45 

Müzik: Radvo salon orkestrası 
(Vwkmist Necip Aşkın idaresinde) 
Sıoprano Bedriye Tiizün'ün istira- 1 
'kile: 1 Fereire: Av. a.Y. ırv! (Sere
nad), 2 - Tedhaikow,;ky: Beynel
ıııılel süit. 3 - S.:ıhm.ıdt: İnciler 
(Vals), 4 - Jos. Strauss: Kaclın 
ıkalbi, 5 - Driı;ıo. Esmaralda balet 
süiti, 6 - Ziehrer: Ürperen gece 1 

(Vals). 7 - Tsdlıaikowskv: Hazin j 

1 

1559 Hicri 1 1356 Rumi 
Cema;iyeliobir Baziraa 

26 
1540, A' 7, Gün ltL Hıdır 65 

9 Temmuz SAL.J 

Vakitler --
V uatı 1 Ezan! 

Sa. Da. Sa. Da 

Gii.net :; 37 8 54 
Ojpe 13 19 

4 "' 
İkindi 17 19 • 36 

~ 20 .;3 12 00 

Yataı 22 43 2 00 1 
lmaalı: 3 30 6 37 

~~~~~~~~~====~~~~~~~91=::;::=:;::~~:=::=====~ Ei:er Jo'atih bir ka~ sene daha sağ [ ] kalcıırırmı, azızım?. Bıldi_ğinıı bir mış bir memur gayretile sordu: 
kalmış olsaydı Itnlyanın işgali mu- .._ il Hı RS ı z K•ı M ~ il ~ ~~·lı:rsa, söyleyiniz .. Tenevvür dediı~.halde hakik.i ~erdanlık kım-

iSrkı, opus 40, No. 2, 8 - Herokl: ı 
Zampa operasının uvertürü, 22.30 
oneınleket saat ayarı, A ians haber-

hakkaktı. Şarki Komaya hakim o- ...,. ~ 
Jaıı Türk hakanı, garbi Rom aya da Şckıbin canı sikıldı. .. - Kimde olduğunu sız benden 

ı kııvvetile, medeniyetıle hakim o- Ve sert bir tavırla Şehsüvarın ivi bilirsiniz, komiser bey! 
lacaktı. Yazan: lskendcr F. SERTELLİ Aşk ve macera romanı: 58 yüzlıne bakarak: - Sizin ağzınızdan duymak is-

1'o. 106 Yaza,.: M. SAMİ KARAYEl.. 

Papa, Şehzadeyi biran evvel ele geçirmek 
için çalışıyordu 

Artık Macar kralının Fransa 
nezdind

0

eki talepleri tamamile bir 
hiçe müncer olmuştu. Macar kra
lının şehzade Cemi ele geçirmek i
(in vaki talepleri reddolunmuş de
mekti. 
Papanın elçileri muvaffakiyet -

)erini durmadan hemen Papaya 
bildirdiler. Bu sevinçli blı haber 
o)a(aktı. 

Bütün bu mücadeleler 11e mü
kalemeler olurken zu·ıdlı Cemin 
hiçbir eyden haberi yoktu. O, ız
tıraplarıoı kalbine basmış vatan 
ha.<:retile inliyordu. 

Papa. ~ebz.ade Ceme malik ol
dui:undan dolayı memnundu. Çün. 
lı.üalcmi hıristiyaniyette hu.ole ge
tireceği kudret ve kuvve! büyüktü. 
Türkleri şehzade Cem ile tehdit 
etmek, onların taarruzlarından 
Jı.urtulmak mümkün olacaktı, 

Papa, şelııadeyi bir an evvel 
ele geçirmek için çalışıyordu. Bir 
an evvel Türk "'hzadesinin Ro
maya gelmesini ve yerleşmesini 
lstiyord11.-

Çiinkö, her sut Sultan Be):azı
ılul' hazırlı.kluı Akdeııi:& ve ltal-

yan topraklarına teveccüh etmek 
üzere idi. ı 

Papaya. İstanbuldan hemen her 
giın müthiş hııberler geliyordu. Bu 
haberler padişahın hazırlıklar gör· 
düğüue dairdi. 

Padişahın hazırlıkları bıristiyan 
de\' )etleri derin bir endişeye dü. 
şürmüştü. Herhalde Beyazıdın ba
bası Fatih Sultan Mehmedin İtal
yayı i•l!'al fikrine devam edeceği 
anlaşılıyordu. . 

Papa sekizinci Inosan Türk kuv- 1 

vetlerinin donanmaları himaye -
sinde ltalyan sahillerine ı;ıkaca -
ğır.dan korku~·ordu. 

İlaha o \'&kitler küçük devlet_ 
lere ayrılmıstı. Venedik Cumhuri
yeti, Floraru.a ve saire hiı1ı.fımct
lerden mürekkepti. 

l'akat bütün bu hıristiyan dev
letlerin fevkinde İtalyayı tutan 
Papalık hükümeti vardı. 

Papa hükumeti, Roma impara
torlukwaun mümessili sıfatmı ta
••yordu. Bu sebeple gerek cliul mev_ 
kii itibarile ve gerek taşıdıtı sıfat 
lı.sebile İtalyayı bir bütün telakki 
ediyordu. 

l<'atihten sonra Cem Sultan us- - Gevezelikten hiç hoşlanmam, tiyorum. 
k k 1 Bahcede dolaşan Nebahat bir. dinin bi.ıtün dostları burada imi;;.. dedi. Kendimden şu·· phem de yok. Seki o önüne bakarak m.rıldandı: Ju durmu~. ihtiraslardan uza a • 

denbire seslendi . Ne ııiızcl tesadüf. Ancak, Şehsüvar Beye tahminimi Hühendis ciadi beyle beslcm" mıc. bulun!ta_,,.dı, Türk impa. rator - ı C · ·k 
• - Anne! Yıldırım Cemal Bey Sehsi.ıvar, Yıldırım emalm ge- söylemiştim. J halin elinde ... 

luğıı muhakkak surette Italyayı t ·r t' ]isinden çok memnun olmuştu. Re:;- Cemal sordu·. - Canım efendim, bunu biz de yine iseal etmı .. olacaktı. Otrantı e::-rı et ı.. :r 
P Şehsüvar içinden: sam Sekip de memnunıyetini iz. - Tahminınızi bize de söyler biliyoruz. Onları boşuna ttvkil ı•udl eden Gedik A.bı.ıet . a:,anın 

"" 1 - Oh. Hızır gibi. tam vaktinde har ederek: rnwnız?. etmedik ya. 
halefleri hiç tereddütsüz ita yayı H h • -zede,·im. - Mademki bilivorsunuz .. llıila istila edeceklerdı. yetisti.. - Beyefendinin şahsiyetlerile, _ ay ay ... nı J _ 

Fakat, şehzade Cemin ihtirasları Dıve söylenirken. Neriman ha- yalnız zabıtamız degil, bütün men:. K, ~ , anlatmağa başladı: ba<kalarından neden şüphelt'nı -
dahili muharebelere meydan ver_ nım kapıya doğru yürüdü: leket iftihar edebiliı". Kendilerile _ J:liraz önce buradan - ev yorsunuz?. 
mesi, barice kaçıp devletin başına - Buyurunuz Cemal Bey .. Ne ancak burada müşerref oluyoruz. sahibıne veda etmeden - kaçarca- _Sahte olan gerdanlık belki on-
siyasi gaileler açması Turk akınını ~zel tesadüf. Biz de bu akşam Fakat, hatıralarım Ye bu aileye o- &na ~den Adanalı bir tüccarın !arın elindeki gerdanlıktır diye i-
ve istilt.sını durdurdu. dostlarla birlikte toplanmJlitık. lan hizmetlerini hiçbir zaman u- k<ı'1ıun<1a, Nebahat hanımın ger- rime bir şüphe j!irdi de. Fakat, 
Şehzade Cem, kardeşi Sultan Cemal bey bahçeye girdi, 'Neri- nutamayız. danlı,i(;na benziyen bir gerdanlık mademki. onlardaki gerdanlığın 

Beyazıdın İlediği gibi Şaında otur· man hanımın elini sıktı: Dedi. Yıldırım Cemal: varmı.ş. Bunu gören ben degilim. sahte olmadığını iddia ediyorsunuJ 
k d - Bu aece bu tarafa ı:ermi~tim - İltifatınıza teşekkür ederım, Şelısüvarı gösterdi: beni tenvir ettiniz demektir. muş olsaydı, Türklerin u ret ve • 

kuvveti garbi Romanıu parçalara de, hanımefendi .. Yolda giderken dostum.. - Sair bey görmüş. Ben de ken- - Size faydalı olabildimse ne 
ayrılmış olan küçük hükumetleri- 1 bahçede birkaç gölge gördüm. Ev- Cevabile mukabele ettiyse de, disine: mutlu. Maamafih bu da bir tah-

ld b 1 ki de oldu"unuzu ve henüz yatma - Şekibın bu sözlerinden büsbütün .o. Nebahat hanııının gerdanJıaı minden ibarettir. ni ortadan ka ırmış u unaea ı. l " " . 
İşte Papanın korkuları bunlardı. dığınızı anladım .. Şöyle biraz ul!- kuşkulandığı içın, kendisile açıkça olamaz. Tüccar Vasfi bey bunu id. Şekip bir dalda durmıyan, daı-

Sultan Beyazıdın kara ve deniz 1 rayıp hatır sorayım, dedim. görü:,meğe lüzum gördü. Şehsüvar dia ediyorsa, aldanıyor. Elindeki ma daldarı cıaia !:onan serçeler gi-
kunetlerini hazırlaması herhalde - Vallhi ne iyi ettiniz de gel- söz soylemeğe ha,ırlamrken, C~- gerdanlık sahtedir!, dedim. Me- bi, ıfadderint'c kararsızlık ı;öste-
falihavır addedıleıuezdi. diniz. Biz de siımdi, kinden cıkıla· mal ondan önce dwrand;: sele bundan ibarettir. rincc. Cerr.al bey dayanamadı. 
\'en.edı.klı'ler tarafından yaka- maz bir muammavı hallctmeğe uğ- - Hanımefendi birşeyler söy- Şeh .. b .. 1 . t dik d - Affodersinız, azizim! dedı. 

· k' b · · suvar u soz erı as e e- sı·zı ·ı·md. kaııun namına tevkif )anan mektuplardan anla~ılıyordu ra<•vorduk. Sızin ze anız u J.iı u- lüyor, dedi, siz çalınan ~erdar.lı· rek baş,nı salladı: • 
ki, Napoli kralı Sultan Cemi keıı· manm ki, çabuk halledecektir. f!ın kimde ve nerede oldugurıu bı- - Evet. Mesele aynen bu şekil- etmege mecoı.;rum. Karakola ka-
ılisine teslim etmek üzere Sultan 1f livormuşsunuz .. Lütfen ban.1 da de gecmi:ıtir. Fakat. Vasfi Beyin dar gidelim. Bu mesele hakkın • 
Be.,·azı• lle uvuşmuştur. S k bu hususta maliımat verir misiniz? karı.şından •üphelenmek hakkımız daki tahk kütımı gcni~Jct.mck meC' ~ J ,, ı'zı' an un namına ' ., b . t• • h. scd vorwn Napoli kralı, Türk kahanile hoş Şekıp omuzunu sılkerek cevap değil mi?. urıye ını "" ·' · 

d 1 (Devamı .-ar) "erinmek istiyordu. Memleketinin tevkif e iyorum verdi: $ek.ip ilave etti: 
Türk kuvvetleri tarafından istiliı- "" - Garip şey!. Biraz evvel bu. _Hayır, şüphelenmek manasız-
SJna mani olmak için Padişaha yar- Yıldırım Cemal; hi!vuz başına rada şaka tarzında konuşulan şey- dır. Çünkü, Vasli bey mühim bir 
dımcı oluyordu. .gelince, Şehsüvarla ressam Şekibi Jer, size ne çabuk hakikat olarak mücevher bukiııZuna inanmJ.i ola-

Zaten, talyan hükumetleri, Türk gördü .. selamladı. aksetmiş?. bilir. Fakat ben, yine ve her za-
bakanına boş görünmek için ona - Vay beyler .. Siz de mi burada Cemal manalı bir tebessümle man iddia ederim lrı. onun bul-
daima •juroalcılık vazifesi yapı - idiniz?. Valı vah .. Bilseydian, biraz güldü: duı!U 11eroanlı.k ııahiedır. 
)'orlardı. (Devamı var) daha erken gelirdim. Hanımefen- ~ Böyle ciddi meseleler ~aka Polıs hafiyesı, tahammülü l.ai-

Bu Tomandaki hırsızı, oku -
yucularımız b·~lacakıır. H.rs>
zın, 60 ıncı tefrikaya kadar 
kim oldtığuntın matbaamıza 

bildirilmesi lôzmıdır. 

• 


