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a ı n • 
manaJans-nı neşret-

. ği uydurma vesikalar 
hali inşada ulu- Bu neşriyat hizzatF ransız büyük 1 

rnan en büyük iki gemisini in- elçisi tarafından tekzib ediliyor 
Elim bir vak'a lF ransızların 

:Cıı~üu lugililkri Fran~ız 
dııu.ıunıa.,ın.ı l<an;ı giisterı!.i.k
leri nıııameleden dofa.yı mua
lıv.e r<lıııı~r <'ğ<'r bıı donan
ma Alınanların clİD.ll goçseyıli 
mıılıııkkak ki ln~ilizleri snfıle· 

Ankara, (&.&.)-Alman D. ~ - _..,,-

' gil izlerin eline geçtiği anlaşıldı 
nınıuı.ıa nınliıl gü•·eccklercli. iskenderiyedeki Fransız filosu abluka 
Q'. """'·~incaııi,ıYAJ,çı~,aıtına alınmış bir vaziyette be liyor 

ilne gclinciye kadar mü§-
ter~ k bır <lü•mana karı<ı "" 

{.ı1 a 1· ı .nı~ ve yilks~k ide'll!,·rl-
~ k i~in bliyük bir sa· 

ana harbeden iki 
n ~erem ve ce

·ıeri lııidiselerin acı 

ır seyri ile si!ii.hla· 
~~tııı:!l!l!l,;o,. ; r fori ne ~ e ; ıme k fe la. 

dı!~r. l!it: bir mü•a· 
dar hüzünlü, iki ta-/ 

im l•ailar i.ıtckEiz ol- I 
nnederiz. İngiliz balı 
.:-deri:. l.nı;i!L:: bP.h- 1 

plı -·, ki }-l:l.!7. al· 
" itaaıi ,.et ı~~ bilen 1 

. l , -·· .. l 1 
.ı::ssı o ıni_;l:~n1u.~ er, 

_ ·iyclilcı i de bayrak· 1 
. - \'e şerc ·;ni müdafaa 1 

1 ·: · ka!'laaU~ mukabele ey Jnf\ilizlerin eline ge~en Fransızların en biiyWı gemisi Rlsllyo eııııı;elrdir. 
ır · 0Y•P bir l:arckr.ti ihti,·ara Vichy, 5 (a.a.) - II~vas a- gün sonra, bir Fransız harb ge- mali Fransada in~ edilmekte 

N. B. ajansı, &' ı• Hariciye 
nezareti tarafJllllım neııı-edilen 
bir takım vesmı.n hı!ırizle yay· 
mışiır. Ajansıa ·Hıeuua g(Sre, 
bu vesikalar, J! da Loire 
ilzerindc Neven dlannda bom· 
bartlımanla taJırilt edilen bir 
Franııız vaglH • Jııılunmuş

tur. 
Türkiye ile Sow; ,..,. Birliği 

arasındaki mi tetleri bu· 
landıracağı l!m' = mıeııredilen 

iki telgrafı aşağQa ~ der· 
cediyoruz: 

Berlin, 5 (La.)' - j ıwma• 
ralı \•esikayı 1ı\ mg Ankara. 
sefiri B. M•Mcl'ldn Pariııde 
Hariciye nezanıelııe pderdiği 

14 m:ıı t tarihli tıqraf teşkil et
mektedir. Bu tıelp.t Balı.il. ve 
Batum'un b:ıınlmdımanı hak· 
kında sefir ile e..iety8 .V eJtill 
arasında vuku 1ııılma bir mü • 
kfileme~·e müfes"'httr. Sefir 

ıa- a -.e •)ifada) 

Frl\llfiız Büyük Elçlı.i Ma.sigll ile Hariciy' Veldllmh 
Şükrü Sar:ıoof!lu 

. . 
• . 

mccbu , ! , ]· • c.., ı nziliz <lcvlet adam- ja.ııs.ı bildiriyor: misi bir İngiliz limanına girmiş olan bazı Fransı~ donanma,;ı CÜ 
., ) -<rıııın Vin' 1 H··k· l <l" l· . '-"••ll .ırında duyduk- u umet ngiltcrs i!e ıplo - Ye rıhtımda toplanmış olan zütamlan içinde birçok müte-

G ·· m"!-~ ~e inhisar- ı Yeni Saba~ 
lar vekılının beyanatı OkU)Ucularwdan ,=ğii 

~ı ·ı,no .\v ım kam~rasında ce- matik münascb~tlcri ka\elınr,~I) halk tarafından büyük tezahü - hassıs amele bulunduğu halde 
kJ il · pek aııl- karar wııni~tir. rana .karşılanmı~tır. Gemi Fran • lngiltcreye roınc:körler vasıta-
rJ:J.\: ,.ette ~?.ıUküy r. Fransa- Fransa t1111iltel"<'ye _Ha· İl ilan sı;; bahriye!ilerile aoıa bulun - sile çekilmişlerdir. 
d~ ~-~·"-1 <·,tı,;ı infial ve teessür Edooek m:·! m~kta idi. Gemin;n sevk ve i- Sl.~yadak.i Fraru.M Gemileri 
,.; /••eş:ıJ PO:tıı'n lıükümetiniıı Nevyork, 5 (a.a.) - S!') - darcsi iç!n Jazımgelen efrad Londra, 5 (a.a.) - Reuter: 

n. k<illato \•er<l;ği lcbli••den tas- fani: ın,kdarından ı .:ık fazla tayfa Londrada öğrenildigın"· e vöre, 
ıa t-ı.ı " . 1 " hal., ' ır. Fr:ınsanın askerlik NevyMk IIeral<l Tribu~c g.ı· mcwuJ idi. Biliı.lıara öğrenildi- lsko~ya r.ularında ~u anda Fran 

iıı ugu •adar tahrı ze em ran., Cl\anr:..ıa a .-raıı . g"-ıe nazaran bütun a ıye.o er sız a rı)c U\""Yetlerine men -
n-ı~:ıt ~an':ıtı, hattii. gü?.el sa • sız kuvvetlerine İng.liz filosu t.ıl gcm;yc r, te~kil cililen liman - sub iki cüzütam bulunmaktadır. 
. ._ ı!Jr b:ı" heg • · .• ımınclan t.la birer şa- rafından yapılan taarı·~, lıakkm lar<laki bahri Ye berri servisler Oran dtoniz harbinde İngiliz 

' .. nıınJ ncJd • •- -~ t "O · 'ı· r. • " b hr" ·'il b h · k 

d~ı-~r ~~d <lılnıcye layıi~ iki mo- da teffiiılerde buiunm.ıı.ta ve den toplann:ış bulunmakta idi. za)·fatının asgari olduğu hakkın 
, •• •il.• ," ılısı lahnb edıldi. Her Fra.nııanın Ingiltereye bı b ilfın Halk gemiyi sevinçle haykıra • da f,oı;,ırada ır.iitalea yürütül-

... ~ı t~r:ıfıian d b" · tın · · k · ~· F '"'" b · :ı. ır çok bahrı- e esını nıulıteınel ad<l,•y!cıııek ıak seliımlaıoış Ye Fransı:r; balı- 1 me -t.,..., ıı-. ı:ckat bahıi mehafll-• .. ~.. ll lU.. • 
fcıl:ı. . 11!".aılemc<le hayatlarını tedirler. riyelileı i buııl· ra ce\•ab \•ererek de, Fransız cüziltamlanrun kü-

- ll~lbi e~ıı.,. .. İngiltere Başvekili Vlehy Uukim'<'tl tııı;ill.·re~i Marseyy~zi söylemişlerdir. Bil&- çük bir limanda üstüste ve bal-
lı>es~~ i:ra a~nn iftihar dei;'il Protesfo Etti hara akşam üzerine doğru bu, ledilemez bir me"ele karşısında 
MU\""ff-- slcti uy~ndıran bu Londra, 5 (a.a.) - Reııtn· limana daha birçok küçük Fran Sonu 5 inci uyf•d•) 

" =•Y~tku hah t · • b"ld" · · · 1 · _. __ , gUn nıon 1talv·ın se tigi za- ı ınyor· sız gemısı gc mış, \'e en<= 
larda 

1
., j' do_n:ınmasııun uzak Fran1;1z maslahatgil? ... ırı E. bunları denizaltı gemileri, des-

gör<lüü'.~ ı~ayı ıhtiyata muvaf•k Canıhon, bugi!n İngiliz Harici- trnyerlcr, a\'İzoh~r takib etmış 
~iirr .,u~u İngiliz hıımorının ye Ne1..arcti n~1.dinde, İngiliz fi- \"C ılaha ertesi gün de silih!ı 
kh;?~~sı addedilebilecek müs • !osunun Akdenizdeki Frans;z balık~ı gemileri \·e ticaret ge
escr·,ı · 1 ~· 1.1 ~rııla Ye büyük bir filosuna karşı h:ı.rc 1<ctiııi pro _ milcri de dahil olmak üzere, 

gc' '. · 5."YlıJ erek onun ela sırası testo etmj~tir. Du proteslo Pe· bii.riik rr.ikd::..rda daha küçük 
.ercgıni t . , 

Yan ıl enun eylemiştir. İta!- tain hükumeti hesabına lıapıl !!emilcr vasıl olrr.uçtur. Ç'arşam 
. • oııanmasınııı kapanmış ol- ınıştır. bn günü yeni iki de3troyer da-

Del)işmiyen tek kıymet: 

MEHMEDCIK 
Dünyanın 

her kıy -
metinde 

bir dejti· 
tiklik gö-~~~ ~driyatik kıyılarını kolay hı;llterPye Gelen Fransız ha g-elmir;tir. 1 

1 .y ırakm:ısın• ihtı"mal ··erı·- G-ı"ları· • 1 B l ..,__, ze ~arpı-tını"ecct· &l ;
1
. • ~ ... < Hali sJL51u a u onan r numız • 

ehin~- 0 ' en " ıster Chur- Londra, 5 (a.a.) - Şimdi Grınileri İn~iltereye Alındı 
kıırrı':cblrc~aııı:~z donanmasına haber alındığına göre, 19 Jı:ızi- L· .ıdra, 5 (a.a.) - Reuter: 
d • e muı :ıcant etmeltten .. ·· • uytl - nın guııu ögledcn sonra ya.,; Londıa ""l'•hiyp•ta.r mahfil -
1 ~gu teessü~ü teselli edebi- ~- I ecek b f rnwsaıun teslimiyetinden il:ı leı inde teyiJ c:JHdij;'ine göre, şi-
} .. . ~ ın:ntı bulamıyacn~ın:ı.I========,,,;,,===;,;;~~;,;,;~=~==,,;;=,,;;=~= : 
ıukıncu,lebilir. 1 

:ngiltcre il>? Fr~nsa arns;nda ·Hatay ku rtu 1 UŞU-ı ccı oy:ın cdeu bu müessif 
kanlı hldisc Fr•~cız Al ve ··t 4~. - man 

yor: 
~'.eseli J 

1914 cihan 
harbinde w-..,;ı ___ _, 
Almaaya imparatorlujtu o:· 
c!ulırına dört sene galibane 
karşı koyan Fransız Yatau
•e..erliği son Alman taarru
:ı.uaa bir ay mukavemet ede· mu ar~kesinin m • 

ccsidir Fr e~ um bir neti-
h . • ansa don:ınm:ısı b"! 

a;;sa Anupa<.laki k. ı • 
'h · ara harbi 

nı :ıycte c>iı:cc bun:J:ın 

nun yıl dönümü ~edi. -Sonu 4ü11cüde-

1" ~ · sonra'ti 
mtıcaclclckr<le büyük bir rol 0 ; •• 

nı~ac:ı..ı: <ler~ede rn ülıim ve 
mu~•,1ır b:r kuvvet idi. Bu kuv-

• vetin ngiliz donar.m·••na ··ı· h ~. ll l .. 

~k etmesi onu bütün büt" 
n~agt:jb bir met"kie ~ıkarab~ 
<lıgı halde bir tıırnfa ı;ekılıniye
rek Alınanlara ııtılınkı İn ;ı.;~. 
!er ic;iu_ a:~nicii İJİr darbe g ıı-;
kıl edeiıilırıtt. 1ııgilifileti bu ka
dar mü~ bir k~ro::- verm~e 
nt!'Cbırr edE1:1 ~t:lt~biu bu mili~ 
hll.?ıı. ve zaruret oldıığu aşiUr
dır. P'ranaııı - .~ huı,ıı mütaN!-keei ,,. . 
... r~n~~z donaıv::.ıasını sil3hia:-ın .. 
d···ı< t'-t'rid ed~rt'k Alınıuıl.ır:u' 
n~zarci i altına k.c)'Uyüniu. A.:-1 
nıaııl:ır bu don3nnı.ı.dım ı:ruffld.ıtl 

lliiM'yiıı Cnbld Y ~'iN l 
Sonu S fncı ı•yf•"•) 

.. dün Hatayda . 
kutlulandı 

Bu mes'ud 
büyük 

gun, 
merasimle 

Antakya, 5 (A.A.) - Kah
raman ordumuzun Ffa taya ayak 
b&sUğı ı;ü.-ıün ikinci yıldönümü 
olan bugün coşkun ve candan 
tez.a.blirat içinde kutlandı. Sa -
bahleyin hüki'.ıınet, paı ti ve halk 
milmessi!krlnden milrcl;kcb bi~ 
heyet ı..ıcvki komutanını mak~-ı 
nıında ziyaretle ş:ılısında. şanlı 

oroJıınıı~u ""limılau-ııB ve h::.l!c .ı l 
şüArt.nl.ı:'lnı !illlt.'!ltu;tur. )icra - 1 

1 
!li.m ~t 10.SO d:ı 1ııP.klal mar- t 
şı ile ~lo.mış ve Eb-~di !)din ı 
aziz h:.b.ra.>ı U.Vil t"<Jil..,.~.k m~l
li Şcıle ol:ın aarııılrııaz lıağ!ılılr,J 

minnet Ye ~ükıan hicleri bir ke
re da ha tckrarlanmı~tır. Bir sil 
vari mü;rezcsi ile akıncı müf -
rew3i şehre girişi temsil etmi!f 
Ye meydanı dolduran binlerce 
halk ta.rafından alkış tufanına 
bcğJ!~u§lur. 

Blitün halk taşkın bir neşe 
bnde lıap·ar.ı yapmakta gehir 
'.;::..';l :ı.ı•coşa bayraklarla milli 
renkler ve takızafcrlerle ırilalerı
miş lml•~:ır:.~:;t>\dır. Bu üpm 
tı.k•::tıılrr.trı•.ıa bir gardenperti 
veıikt·ektir. 

Bugün 
Son harbden dersler 

Emekli General 
Ali nı~an SABts 

- 2 nci sahifede -

Zavallı Fransa 
5ükrii Baban 

-- 3 üncü sahifede -

Yarıda kalan inşaat 
'.\lurad Scrtoğlu 
- 3 üncü sahifede -

Yeni Rumen k•bine
si ve Sovyet Rusya j 

N PCIDCddin Deliorman 
- 3 üncü sahifede -

Ş • f •h 1. "[ [ l ül<...-k teH:ccUh kaıpıuıJ.a arap· ıs ı sa ı ı e satış arı :~~ö:: 11ıe;.wıuu ~ 
serbest bırakılıyor lekeün en güzide lıa.lrm.lerlyle 

Bir h:ı.ftadanbeti şehrimizde 
bulunan Gümrük ve !ııhisarlaı 
Vekili Raif Karadeniz şehrin1iz
deki tetkiklerini bitirerek tıilıı 

akşam Ankaraya avdet cim~ 
tir. Raü Kanvle.-U.: dün inhi~a:-
lardıı kabul ettiği bir muh:uri-jı 
rimizc aş:ığıdaki beyanatta l;>ı.;

lunmuııtu: 1 
"-İstanbul& ~!erimi" üzerin- · 

de tetkikat yapu:aJ;, meml!rl:ırı
mızın çal.ıamalarmı yalund:uı 
gönıl!'k içın geldinı. Bir h~fta
danberi buradayını. Td\;ikau
mın netieeleri beni memnun elli. 
Ahvali hazıra dolayısile devlet 
teşkilfıUnda çaluıan bütün me
murların vazifelennde her za
mandan daha ziyad., lıaıı.•:.3 y~ 

tez}in etn•<'i\" karv \'el'llÜ! -
tir. 

Gazetemizin tahrir aileslııe 
iltihak rdon l~"i MğN"ll lıa
lfmler '!Uulanlır: 
F.m~li Ordıı Kunıaaüıı!ann

ılan Oenenı.t 

li İhsan Sabis 
"A~lıer gözile,, siitımunda 
lıllyük salô\lılyetle bir "6kPri 
tahlll yszı~ı yu.arol.-tır. 

ı~tanLul Cni·;e1'!1""8.i ordinar
yiis prof\l!!Örkırinden Nl<l 
(1'er<ıi.im2nı Ihlldkat) g_... 

te•mio l>L~nnıha.-riri öMaJ 

İnhisarla.r Veklll 8111 ~ Sca.u 4 Uncü l:IJfad:a) , Şükrü Baban 
.,, .... s·ABA_HT __ A_N_S_A_B_A .... ;-iA~ ........ ;,,., .. .,..,,,,.. .. _, .................... -. -"' ..... -.......... ~ ... ıı !:ro~~.~a ·~:;.i ~"= 

siyasi bir hMİıielıllli Wıtll 

En büyük deniz harbiı "~ 1 .. 1.~:j:::Suriye-
- - -- -- de b~ıiur.'ln bll~ll fllt11:0İ 

Fransız donanması Üç parçc.ty< bölündüklf:n 
sonra harb vuiyetinde değişiklik beklenir mi 

, ln,ılt~ler11 tt1•
li111 olan .:iıır
lcn/ tleainılh.., 

Rı7a Tevfik 
in "radıw. gonı~ builm
C""\11~ Df'fUi y:~l&mu okıQ1ıoo
laııı ııır.. Stlt:nıAkl.-. lı.lıüyv 
Ol<le>ğı.z, 

Il!r ı~a(' . 'in sonra ıüıcn
Jarum;.da ~" ,·iiJr filo7.o!'Jn ye
ni yrı.z<l.ıf(ı fc\fodtde o?'tj!ıMI 
son 51lriııi lıııl.ı.c:ık.•nuz. 

BunJan b.-.'joka mem!C'l~tin 
en çok sı"i!~:ı ve en ro!l oL-u
ruın lıir mrılıuririnlıı en son 
romanını ve esl.:iden Bulgar 
meclisinde mebus bulurum vo 
Bıılgar siyasi hayatında mü
him bir mo\·kl işgal etmiıı olıı.n 
eski ''Balka.ıı,, ga:u>le6i baş-

muharriri avukat 

E, Ruhi Balkan 
O:ı a9lık fuırlJ. "* lügilk Jn:!z çarpı,mannın cereyan 
-ttf,li Q,..,. ,.,_,. Wil - p,,,..~ı:z. genıil•rile /ngiliz ın siyasi lıahralıuını Ye Bnl-

;;vmiJ.n., .. """''•"1./ı:Jer. ;:.met /inıan. lske11derige \ gar siys.setinlıı iç y\izünü an
latan şaynru dikkat bir ma-

D~'aha bir ay evvel lı:lm caklar ve şu on aylık boğuşma- imle serbine bir ka .. 
derdi ld Fransızlar ve nın denizlerdeki en bilyilk mü- dar nesre b 1 C gune lıa-

lııgilizlcr biriblrlerlno ailfıh ata- • 3 -5 ıyonız. 
S•nu 6 inci uyfada) \..._"'-----------• .J 



Sayfa : J 
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YI~NI SADAll 

, 
OKUYUCU 

DiYOR Ki: 

lngiliz ve Fransız başvekillerinin nutuk-

La~ am yeF-ıne 

kuyumu kaz
sınlar? 

l~r ndan meydana çıkan askeri hatalar Ve FatilıteNişancaclaBnkknl 

l F 
zade sokağında.. 10 numarada 

ngi/iz- ran 1Z zffi/ Qklnlll askerlikçe bazlı Süleyman Çetin imzasile al-
dığımız bir mektubda §öyle 

nnsa. ' 1ngı tere t •• 09k j • miktar.el oıdulıır çıkarabilecek denilmektedir: 
\lm ÇUr U Yer er l i. Buna mukabil mütt:efikleı ~ 

1 

''Sokagmıızda çok eskiden 

rfın a en a • ı n 
er eld n geçınn" -

sın ? Bun ·dir edememek 
an K h ınıı bakir gorm klc 
istihfaf etm .c tm il edilebilır. 
Bunun başka manası yoktur. 

3 _ bu d -a pek yalnız idiler. Ne A- yapılmış olan bir lağım mec-
m r:i ·a, ne ltalya ve ne Rusya rası vardır. Bunun ufak bir 

YAZAN: 

GeneJ'al 

Ali İhsan Sabjs 

=ak t bu gayretler, e ash bir 
a.: ' eri tetkik üzerine dayanma.
d m tliıb faydayı veremezdi. 
D .... ima yarım tedbırler, fayda 

ub.n -cndilerile beraber de-! tamirile bütün mahallenin 
ğıl idi. Altıncı kol mCnsubları istifade etmesi mümkündür. 
di ' rlardı ki: Bll ciheı.., geçen ::;ene mahal 

Almanyayı neden böyle gözü l halkı tarafmdo.n bir maz-
nuzde bı.i} üttiyorsunuz'! Küçü- bata ile B~icdıye Riyasetine 
etik d mnmasile, ancak beş se- bildirılmış, mazbata Fatih 
nel!k omusile ve hava kuvvet- Kaymakamlığına hav, le 0 • 

ı eril .'\Jm:ıny:ı, hiç Fransa ve Iunmuştur. Bunun üzerine, 
!ı•gıl creye karşı harb edebilir icab eden keşif yapılmış, ta-
mı ?. 'C'.. eıı Aln\"n ı'ktısad ı:."lcmı' = .... CL mira.ta bac;lanılmak üzere i-
berbaudır. Birdenbire b~a ken, mahalle halkından ba-
çıkanlığı ordu nıasrallarile hlis- zılarile amele başının itiraz 
butün berbad olmaktadır. Al • ve ihnıallerile bu ı§ yüz üstii 
manla.rın iptid:ıi m::ı.ddelero ilı- k:ılmıştır. Son zamanlarda 
tiı·:ıçlnrı çol~tıır. Ablnlmmıvn Kaymak mlık vasıtasilc Fa-
tcs 'ri altında bunları bari..+ftTI ~....,~. tih b:ısmühcndi liğine yapı-
tcdarik edemiyecektir. İtalyanın la.n m.. acn.a.ta da ''Evlerde 
v-ıziyetı şüpheli olmakla beraber birer kuyu kazımz!,, yolua-
Ha stan seferinden dolayı da cevab verilm'stir. Bu sı-

- ... c:ık yaz gilnlcrindc, bu vazi-a ela muaven!"tc muhtaç bır' hnl· ı 
de-1:r. D"lcı0viklcr, A 1--- .. .,.,.;_ 

w .... """ .n.u.U4U, ~ yet. bUtim m:ıh, Henin sıhhn-
1 •de dü:;mandırlar~ Poloııyn or- ti üzerinde fena tesırler ya-
du,.,-u mühim bir ordudur. Şark- paeak neticeler doğurabilir. 
tan o, garbdcn biz Almanyayı 
b.crhad deıiz. Hen üz bca ı;ene- Bu cihetten belediyenin 

naz rı dikkatini cclbctmeni
lik ordusunu daha ziyade Jı:ınr-
vetl.c dirnıeden ona taarruz e- w.zı.· .r.i .. ca_e•d•e•r .. iz •.. ıa, _____ ,., 

dip orta.dan kaldırmalı~) 
Bun pembe gözlüklelıerta.-

rafı gtil1 gülistnn görmek itiY.&
dmda "<>hın altıncı kol mensnb1arı 

run 1 'il lnndır. Düşmanı hakir 

Çim to fi tları 
ton başına iki 

lira arttı 
----o-

Çimento fiyatları 1 tc.mnıuz

6 Temmuz 1910 
··~ 

em eket Haberleri )iP o L,I T 1 K A] 
Bir döviz kaçakçılıQrnrn 

uh ake m esine başlandı 
Hindistandan Türkiye~e get"rilen al 
hnların çeki nereden gönderirmiş 

--------
Diin asli) e ceza mahkemesi 

bir döviz kaçakçılığı iddiasını 
tedkike başladı. Suçlular ye ~ 

rinde 4.5 sene cv\·el şarki Tür
kistandan 1stanbula hicret etlen 
Kaşgarlı Abdürrahim Ahun 
bay ile geçen sene hicret eden 1 

Ahmed Han bulunuyorlardı. Ab 
diirrahim Alnın Bay yın:d dı -
ı::mdan Türkiyeye para ve mu
hacir gctirtilıne.,i icin çalı an 
zengin bir Turktür~ Geçerı sene 
yine rıltın Ye çay getirmek icin 
Hindistana gitmiş orada iken 
R~yş Banktan kendisine bir 
nıcktub gelmiş bu mektubda: 

- Sızin namınıza İstanbulda 

bulunan Ahmed Han tarafın -1 
daıı dört bin rubyelik bir çek 
gelmiştir. Paranızı alımz den -
mekledir. Ahmed Han Keşmir -
deki bu bankadan parayı bır 
başkası Yasıtasile ::ı.lmış ve Ah -
med Hanın kendisine yazdığı 
meh.-tub üzerine bu parayı İn - ı 
giliz nllınına. çm irerek lstanbu
l::ı. gctirmi ve gümrük memuı ln 
rma <la göstererek pasaportu -
na kaydettirmiştir. Şarki Tür
kistruıdalti rakiblerinden birisi 
Türkiyeye para ve muhacir id
i.alini menetmek icin Türk po· 
lısiııe Abdürralıimin döviz ka -
çak ılığı yapb!;'lnı haber ver -
miştir. İste ta}lkiknt bu ihbar 
üzerine yapılmış ve mahkemeye 
intikal etmiştir. Döviz kaçak -
çılığı yap.::nak için harice gizlice 
para vcr::ı.hud .ceı~ lmçırmak la
zımdır. Abdürrahim ve Ahmed 
Han bilfikis hariçten memlekete 

1 
ecnebi altını sokmuşlardır. Bu ı 

bakımdan hareketleri takdir ile 
karşılanması lazımgelmektedir. 

Diin kendisini müdafaa eden 
Ahmed H:ın demiştir ki· 

- Ben 1 ·t nbula geldim .. 
l\:eşmirde bir bankada pamın 1 
vardı. Abdünahim Hindi::tana 
gidip geleli. Kendısıne ımza 1 a
cık bir cek verdım. Ça'.11 l -
tın getirmesini de sonrn k ndı
sine yazdım . ..Ben lıance <'ek g Jn 
<lerilmcsiıtin menmu ol luğunu 
bilmiyordum. Çünkü benim m rn 
leketimde kanun yokt ı. Bura~a 
geldiğim zaman dı. de bilim -
yordum. 
Abdürrahım ise k ·ııd ım oy 

le müdafaa etti: 
"-Ben 1stanbula muhacir o

larak geldim. Memlcketund 
tazyik gören hem riJerimi Je 
Atatürk yurdun gclmi =- teş

vik ediyorum. .Ayni zamanda 
Türkiycye ecnebi para ı ok -
mn.k için çı ·puu ·orum. Bu bır 
milli hizmettir. lşte bu mak dla 
Hindi.,tandan Ahmed Hanın 

parasını da altın olnı ak b rçok 
mü.5küHi.ta rağmen İstanbuln 
sokmıya muvaffak oldum. Ben 
döviz kaçakçılığı yapmadım. 

Bilakis memleketime altın ok· 
tum. Ahmed Han bana b mda 
çek vermedi. Çeki F. ınd' tan 
bankasına göndermiş.,, M hke
me dosyru;ında ki Tdı ki 4'an 
lchçesile yazılmış mektublar 
vardı. Muhakeme bu mcktubla
nn Tür.kiye lehçesine çcvrilmesı 
için muharrir MuhaITeın Fey
ziyi ehlivukuf seçti \·e davayı 
24 temmuza bıraktı. 

İngiltere ve Fransız 
donanması 

İ nglllz Bqvekill B. Churehlll, 
İli bir mOddtttenberl askeri va• 

zlyet hakkında söyllyece61 
ilan edilen nutklınu Avam K'amar•"' 
aında lr11d etti. 

Frananın ayrJlmasile, Almanya 
ve ltalyaya lcarfl yapılan harbd• 
yalnız bafına katan l ngllterenlıt 
9aşveklll bu nutkunu tarihte nadit 
görUlen bir h:ldlsenln akablndl 
aoyJedl. 

Filhakika Bapek 1, Fransanrn mlh 

ver devletlerlle akteylcdlği mütare· 
kedonberl mı.tkadderatı dikkatle ta· 
klb edilen Fransa donanması hak _, 
kında glrlftlOI harek~tıı işaret et• 

Al ve lnglllzlere tesl m olmıyıın O· 

randakl Fransız filosuna karşı filli 
harekete ne aebebe mebni tevessUI 
ed ldlğlne dair izahat verdi. 
Fra~z: donanmaısı bu suretle bir 

rr.ııacıma olmak vaz yetinden çıktı. 
Hakikaten lngllterenln mLstakbel 
müdafaa ve ask.eri harekfitı bakı 4 

m r.dan denizlerdeki donanma hi • 
k mlyetlntn mOmm bir rolU vı:ırdır. 

lng ttere mihver siyasetine karşı yap 
tığı mücadelede bu h~klmlyctine 

genlf mllfyatta latlnad etmektedir. 
Bu eebebden Londra hükOmetlnln 

bu deniz allAhı m=elcslle zlyadec• 
nhYıkadar olaca°' malOm idi. Fakat 
merakla beklenen nokta, Fransız 

donanmasına lnglllzlerln ne ı;ckll va 
mahiyette vaz'ıycd edeceöl mecelesl 

d•. 
lnallterenin bu 1 k mette t:ıklb 

edeoeğl ~ yol vardı: 

1 - Fran~z hUkOmel nln, Tstlk• 
b;ıllnl lnglltıırenln zaferinde göre • 
rck zımni bir anla&ma ile donanm:ı· 
sının lngillzlerln elinde kalmıısına 

mııv:ıfakııt eylemesi. 

2 - Fran.-z donanmıısının Petaln 
hUkOmetlnln emirlerini d nlemlye • 
rck kandlli§lnde.n in lizlcrln t;ıra• 

fına geçmesi; 
3 - Fransız bahriyolllorinln lngl• 

!izler tarafında dUflllanla çarptı • 
maktan imtinaı karşıaır.da, lngıtlera 
hUkQmetlnln bir takım tıarek5ta gi
rişmesi. 

lngiliz B:ı;vcklll nutkunda birinci 
nokta! nazar Uzerlndc uyrıııtı ını 

va kendisine varllen baz.ı vAdlerc 
ra~rrıen Pctaln hüt.Ometlnin sözünde 
durmadığını lprıt etmletır. Hattl 
bazı noktalarda bu hllkOmcti itham 
edici imalarda bulunmuştur. 

R ya ile mi.ızakereler iyi· f -
kan bundan cıdcli bir netice. bek· 
lenemezdi ünkü Rusya komu
nızmı ıl Alman naziliği 'c 1t.a.
y n faş' sında mühım 

ıdeolojı farkları olmakla ben -
ber bunların hepsi otoriter e 
totaliter d erdi. Demo ~ra ı
YC. haile daresıne dayaımı rc-

tinine değil, kendimizi aldat
mnğ yararlar; çünkü biz a ı
ğımız tedbirlerin yarım oldugu
nu. gayrikiı.fi bulunduğunu dü
.,._o.&...,. .... yiz; beliti def n var

ek ıllcti tedbir ittihazına 
mnni olur. Bu hiilya arasında 

onların göremedikleri şeylerden 
b8%1 l r.ı ri!ardir: dan itibaren artmış Vô adi çi - ~-=--=-----=================------- Londra hUkOmetl bu noktadı:ı mu 

vaffak olamaymc. Frnnııa donan • 
ması meselesinde Fransızların mlllf 
hislerine dayanarak ve Fran&ız müa· 
temlekı kuvvetlerinin hareketine 
güvenerek hareket etmek yoluna 
glttl. 

ımlerde mi.ıhım kararlar pnrl ... -
mento arın muna~lc uz r 
ve mı.imanea uı,'Tlyabilirlerdi. 1 
Fakat otoriteı ıdarelerde mem
leketin man.faati icab edince bir 
saat. içınd uyu b karar ver -
mek kabil di. Diğer tarnf dan 
Rusya. mun.lıedelerin tekı:al\ ru
)'et ve t.lshilıı tara.ftar.ı, revisie
nıst ıdı. H buki Fransa ve tn
gilt.cre muah clcrin tekrar rıl

Y: t ve tnhhihin asla yana mı -
yorlur.dı, '"'u halde nası• Ru .}n 

ile Fransa. · e İngiltere uyu,.a -
bılecekti? 

Bunun uı .Almanyayı çeın -
berlcme ıyaaeti, takibi lfızım 

bır yas olmalda. beraber, seri 
ve ıy1 netice r.ecek bir siyaset 
değil eli Y3.lnız hıma bel ba.ğ-
1am:ık •aız d - di. Diğer küçük 
de l ~tıer Cıhan Harbinde 
çon: ı;arar go du erind n ve ın-

nn :ıyıplannı telafi mümkün 
olmadığu:ıcıan v:rupanın bu ikı 
bUyük 0 pu ar.asınd ki yeni ih
tllil!a. sürlik'"nm ~ istemiyor -
la.rdı 

Şu ho.lde en büyük çare kendi 
rnvvetlenru süraUe ıslah ederek 
FraıIB.lz ve İngiliz ordularını yal
nız b~kı.rın!ı Almanyaya karşı 
koyııcak bir h le getirmek idi. 
B'l!la. muvaffak oluncaya kad:ı.r 
işlen levl nıli."'Illemek, tahrık-

Yenı 

&ENı::LIK 
S AVLIK 
I AVLU< 
1 AVLIK 

TDrklya Ecnel»I 
1400 Krf. 2700 Kr'" 
760 • 1460' • 
400 • 800 • 
150 • 800 • 

23 Rumf Haziran 1:l5G 

Ak .. m 
ıa.lhl 

20M 

88 ~ 7 1940 - Hız r 62 

Yata 
2.0L 

lkil\dl 
8 5 Eanf 
ı~ 19 Vas:ıtt 

lmuk 
· 33 Ezani 

Vasati 

yız; kfil'i tedbir aldık; kuv -
·<>t ıyiz zannaderiz, ve buna da
. ıarak harbi talınk ve tacil 
denz. 

Btmun için esaslı bir askeri 
t tkik yaptıktan sonra n~ yn -
• rlİnası ıeab ettiğine karar v r
m k lfıztm gelir. Bu hale gore 

en·ettı, !talyay:f.i'bfr tarafa bı
."akarnk, sadece Ahnruıya:rı vo 
nun muhtemel bir barbdc gos-

tereceği askeri kudreti tct dk 
cab ederdi . .Alin:ınya bu defa 
geı:en Cihan Harbindeki Alman· 
·rn ve A vusturyanın lruvveH<>ri 
mccmuuna müsavi adedd~ or -
du!ar çıkarabilirdi. 

Bunu en aşağı bir had kabul 
etmek ;cab ederdi. Keyfiyet, tes
lihat, yeni siliililar, tan areler, 
yeni taktik. hususlarında gö tc
~eğı meçhul kudret de ayn 
bır mesele idi. 

Geçen Cihan Harbinde Ahnan
yay::ı. karşı üç milyondan fazla. 
mev udlu mükemmel Fran. ız 
ord aı:mdan ba.~k~ 85 1ngiliz 
timıeııi, 42 Amerikan t ·meni 
ıy:i kötü 58 İtalyan tümeni, tek
mil Rus orduları Fransa ve 1n-
gilterc davasını mtidafaa cdiyor
ardı. BWla rağmen Alm nyn 
tam dört. sene muzaffcriyelt"n 
muzafferiyete koşmu.ş, ve h~b 
daima Almanyanın d~mruı1 n 
arazisinde yapılmıştı.Almanyayı 
) ere deviren kuvvet de 1918 
nesi son baharında dilipnan or
d lanndan ziyade, dahilen bol-

:ıklık inhilali idi. Almaıı mu
r.ıhlıa lan mütareke taleb et -
tıkl ri zaman, (acele mütar.e'.e 
y mazsa, Alman ask ri i
ed ekler ve bu suretle b'l 
lıl.h rını atarak bolşeviklik ilan 
edecekler ve bu suretle ool e
v klik Fransa ve !ngiltereye de 
sIDlyet edecektir} demişlerdi. 

Cihnn Harbinde Almanyaya kar 
şı müttefiklerle beraber harbet-
miş olan Sır~, Rumen, Yunan, 
Belçika ordularını hesaba kat -
mağv. hacet yoktur. Buıılnra mu 
kabil Türk ve Bulgar ordular:ı 
da Almanya Uı.r.afında hcs ha 
konmamıştır. 

Şu 1·aziyete göro bu defa Al
manya, hiç olmazsa, geçen harb 
de çıkardığı kuvvete müsavi 

1 - Almanya otoriter bir dev 
1 ttir. İh ikam Jıarhine hazırlan
makta lır. Bu hazırlıktan yapan 
şefler Ya n ·cin elzem gördük
leri t ı ri der::ı.kab ilin ve 
tatblk ediyorlar. Versay muahe
desı bo5l rı, :zincirleri Jonldık
tan nr h:.ırb için lilmmlu her 
şeyi yap yorlar. 

2 .-- Böyle bir idarede bel se
ne müd t kılfidir. DüZDn.Ulme
di ki Um uya büSbiltün yoktan 
bir o du, bır genel karmay ve 
b r 1 heyeti vtıcude g~ 

\. de~ildir. Geçen harbin 
· henüz yaşıyordu. O 
35 ında tema.yüz et

o.r, albaylar, hatta 
er, ~imdi, 1939 da 

olgun kumandanlar 
ıCiı= 1 cncsine kadar geçen 
mü :!det de büsbütün boe geçme
m.isti. 

mentonun tanu 15 liradan 17 
liraya, siper çimenl.onun tonu 
da. 18 Hra lan 20 liraya cıkarıl
:ınıştır. Bu itibarla ellerinde bir 
temmuz tarihinden evvelce alın-1 
mış çjmc.ntosu bulunan tüccru::· l 
laı: bunfarın miktarı hakkında 

fi:rat müraknbc komisyonun.l be 
yannnme vereceklerdir. Diğer 

tarafdan bir temmuzdan evvel 
alınnn çimentoların fiyatlarına 

zam yapılınıynenk vo tüccarlar 
bu çimentoların beyannameleri
ni komisyona 1·crcceklcr ve ken
diler.ine tebligat yapılıncaya ka
.dar eski fiyatlarla satacakliır -
dır. Mintaka İktısad ve Ticaret 
Müdürlükleri bu hususda lfLZım 
gcleıı tedbirleri almış bulunmak 
tedirlar. 

--~it«--

Davet 
Eminönü kazası İlkokul Yok

sul Çocukları Yardım Ccmi~·e -
tinden. 

Cemiyetimizin kongresi 8 tem
muz pazartesi günü saat 14-de 
Eminönü Halkevi salonunda ya· 
pılaca.ktır. Aza arkadaşların tcş· 
rifleı · dca:._ olunur. 

Hususile Rusyaya ve Rumanya
ya. çok ehemmiyet veriyorlar -
dı. Bünlar henüz miittefiklcr ta
rafından kazanılmamış idi. Kara 
ablukası tam:ım olmazsa deniz 
ablukasının ehemmiyetli zaran 
olmıyac:tktı. 

'3 - E-ırndın talim ve tcrbiye
;;m o ktıJar çok zaman liizım 
d gıl ı ı. H'r sınıf a.slCer için 
altı ylık talim ve terbiye kili 
idı. ,H r e lfı.akal iki, belki 
dort sınıf efradı silah altına a
lıp talım etmek mümkün idi. 
B ş ısen d 10; 20 sınıf talim ... -8!!:!-cm~-~~----
dılm' ohır.du. 

4. - Resmi ordu teşkiiabndan 
baı-kn muhtelif na.nılarda ve as
k"'ri ı ·uller ile yetiştirilen teş -
kilat dnhi ordu için efrad ve 
zabıt Y"lİ tiriyordu. 

5 - .A.lma.'lların tayyarelere 
ve t ııdara cok ehemmiyet ver
dikten gö ·ihi_·ordu. Her. fırsat
ta bu hu u d..Jd kudretlerini 
g .. term kt1.:n hali kalmıyorlar -
dı. \ "U turya ilhakı, Südet me
sd i v · ire bahancsile bu gös
ter· ler k ·r olmıyanlann gözüne 
batıyordu. 

6 - A usturya, Südct veni
hay t Chek ilhaklarile Alınan
lnrm eline mühim miktarda 
h::ırb malzemesi de geçmişti. 

7 - Almanlar, ablukanın te
sirleıini azaltmak için, mühim 
stmdar yapıyorlardı. 

8 - .Ablukanın tesirini göme 
büyütmeğe llizum yok idi. Al
mruıfaı: bu defa b<iyle bir güç
lüğa maruz kalmamak için et
raflarında bir çember kupdıl -
manıMma dikkat ediyorlardı. 

9 - Rusyayı bclıeınelıal lrn
z:ınmak \ e müttefik yapmak 
Fransa ve İngiltıere için mutlnl,a 
lazım idi. Bu yapılamamıştı: Al
manya ise Rw;yanın sadece ha
yırhah bir bitaraflık takib ctme
sile de iUifa etlebilirdi. Onun 
Rus ordularının yardımına ih
tiyacı yok idi. Sadece onların 

Almnnyaya karşı lıarbetmeme
leri kafi idi. Rusya dost \'e bi
taraf kalınca nasıl olursa olsun 
Rusyadan bir ı;ok harb malze
me ve ihtiyaclnn, erzak, mah
rukat vesaire tedarik olun:ı.bi -
lirdi. 

Tetldklerimıze bundan sonra
ki yazılaı::umtda devam edece -
ğiz. 

Ali İhsan S i.BtS 
FlsJ.i-Birinci ve Altıncı 

Ordu Kıırıu:milanı 

• 
rası ı 

-o-
1Stanbul Üniversitesinden bu 

sene mezun olaı:rlann diploma 
tevzi merasimi ilk defa olarak 
bugün sa:ıtlO da Üniversite kon 
fcrans salonunda yapılacaktır. 

Merasim igin güzel bir program 
hazırlanmı!itır. Mcrmıime sırf 
bun1P.1 için şehrimize gclmi~ olan 
:Maarif' Vekili Hasan Ali Yücel 
riyaset e<lecektir. Üniversite rek 
törü, dekan, prof esörltr mera
simde hazır bulunacaklardır. 

---»il«---

/KTISAD /ŞLERi: 

Manifatura fiatleri 
tesbit edildi 

Fiyat mürakubf! komisyonu 
dün Mıntıka Ticaret MüdürlU -
ğünde toplanarak manifaturn. 
fiyatl:ırı hakkındaki lfateleri son 
bir tefüiktcn geçirerek tesbit 
etmiştir. Komisyonun tesbit et
tiği fiyatlar ve kaı-ni. lJ ·tleri bu 
gün ilan edilccekt.ir. Bu listeler 
tekmil manifatura mağaz:ılarına 
talik edilecek \•e müşteriler fi · 
yatıarı bu listelere göre yapa -
caklnrdır. Diğer tarafdan komis
yon manifatura ıların cllerıncte 
bulunan manifatura sto1darını 
ela tesbit edecektir. 

---ı>ııcr:---

Emi:ıönU meydanının 
tanzimi 

Eminönü me~rlamndaki yapı
lan tramvay hattı tcirl~atı 31 
temmuza kadar nefc • .lendirile -
cektfr. Bu tarihde mt.)<l~ın 

yükseltilmesi de ııihayctlcnmiş 
olacağından meydan ağustos ip
ti<l:ısında. tamamlanmış olacak
tır. 

-tıc:-

Belediyedeki motörlü 
vesait 

Resmi otomobillerin tahdidi 
hakkındaki kanun, tahdidle bı:- -
rabcr resmi dairelerde mevcu<l 
otomobillerin ''e motörlü vesai
tin bir listesini de istemektedir. 
Belediye bu !jckilde bw liste ha
zırlamıştır. Buna naz.aran bele
diyenin elinde 101 motörlii vesa
it vardır. 

--0----.,.-

Akdcnizde bulunan şilrpleıi

mizin bazılnnndnn yeni malfı.
mat gelmiştir. Ornn harb mın -
takasında bulunan 1nnl vapu -
runun ayın 29 wıda bu limandan 
ayrılarak 1\fultay:ı geçtiği öğTe

nilmiştir. 2 temmuzda limandan 
çıkması icab eden yelkencilerin 
Tan vapuru hakkında. hiç bir 
yeni haber yoktur. Fransız -
İngiliz deniz harbinin 3 temmuz 
sabahı erkenden bı.şlnmış olma -
sına göre bu geminin ah,betiıı . 
den endişe edilmektedir. Baı'Sc
londa bulunan talebelerimiz bu
raya gelmek için hareket clntiş
lerdir. 

---1>11«---
BELEDiYEDE : 

İmar müdrirlüğünün 
bir senerk mesaisi 

İstanbul belediyesı 939 mali 
senesi zarfında bütün daireler -
den. cı sene yaptıkları işleri mu-

1 
fassalan ve hil'C'r rapor halincte 
bildirmclcı ini istcmi~ti Bu ra ı 
porlar peyderpey belediye riya
setine geJmt: kteclir. İlk geler 
raporlar arm ınıla tmnr Müdür . 
lilıliiniin bir senelik mesaisi var· 
dır. İmar Müdürlüğü 9~9 ne· 
si zarıfında İstanbul ve Beyoğlu 
cihotlerinin t~fsiliı.t planlarını 

hazırlamakla meşgul olmustur. 
Bu plfı.ril:ırın L 3 ıknuıl edılrtıi -
tir. Diğer tarafdan bazı büyük 
yol projeleri ele tanı:ımlanmış -
tır. Bunlar arasında Kasunpa-
3a ile füiğıdlınnc ar.asında açı

lacak geniş yol, Eminönünden 
H.umclikavağmn kaclıır ve Üskü
d:ırdan Aııadolukavllğ1na kadarı' 
ı.ızanacak geniı:ı sahil yolları 1ar
d1r. 

Bundan başka Rami, Floıya 
ve Unkapanı gibi semtlerin plan
hrı da h:u:ırlnnmışt.ır. 

Bir hırsız tevkif edildi 
Fatihtle i\Ia1<bulcnin evine.ge

celeyin girerek b:ızı eşya çalan 
Mum.el birinci sulh ceza mahkc· 
rnesinc verilip sorgµsu yapılnıış 
ve tevkif edilmiştir 

Bu da esaslı bir netice vermeyince 
üçUncü şıkka mOracaııt eyJcmek ~
ru retlnl hissetti. 

Nitekim lnglllz Baıveklll içi ya• 
nıırak ve bu hardcettekl mes;ullyetln 
tayinini tarihe ve dünyay.:ı bıraka· 

r:ık bu sonuncu tedbire müracaat 
edlldiğlnl de ifade eyledi, 

Böylellklı lnglltere harbe bütün 
kudreti ile ve hete denizlerdeki hA
klmlyctlne sekte vurncak hareketle• 
re sonuna kadar mümanaat edece· 
glni göstermek için harekete geçmli 
oldu. 

H:ıli!ıazırda Fransız donanm:ı::ının 

bllyUI< bir kıarm mDaadcre veya im· 
ha edllerek lngltterenin Akdeniz va 
Atıanttktel<T dentz hlklmlyetl taraln 
edildi. Fakat lakenderlywekl filonun 
liklbotl henüz taayyün etmedi, 

Ouradakl Fransız filosunun da 
teslim olmadığ1 takdirde yeni bir 
çarpıımanın vukua gelmesi büyilk 
bir ihtimal dahlllndedlr. 

HulaGa olarak Ak.denize hayati bir 
ehemmiyet atfeden lnglltcrenln bu 
hareketi belli baflı iki net ce do • 
gurtmak üzeredir. 

Bu neticelerden blrl, 1 nallizlcrln 
Akdenizde kat'f bir hlkimiyet elde 
ederek ltalyan donanmasının za • 
rarı:ız bir hale getlrilmeı:I için daha 
kolaylıkla çalışmak imkanı, dığerl 

de 1 ng! llz!erle Fransızlar arasında 

vukua gelecek bir ihtilafın nıevcu· 

dıyetldlr. Zira, hallh.:ızırda işgal al· 
tında buluna" Franaa ile kendi ha· 
k miyet ve latlkllll için mOc:ıd"le 

ye devam eden 1 ngltere ar:ısında 

nevlma bir harb hııli mevcuddur •• 
denebilir. Belki de önümuzdeki aun· 
e"de Fransanın lnotıtere ile tama· 
mil~ mlinasebetlerlni kesmes ihti-
mali mcvcuddur. 

Bugün Fransız h:ırb g mi! ~ ln
g'liz gemllertnl mOcodere eylemci< 
ve çarpı§mak emrini aı/ıfJ bulun· 
makt dırlar. 

Bu sebebden yakın blr istikbalde 
in iliz - Fran11z mUna"ebatı şayanı 
clıkkat bir safha arzetme{ie ve az 
lı r %aman evvel yekd ljer ne gayet 
1lıkı rabıtalarla ltali ı iki devletin 
hasım bir vaziyete gelmesine imkan 
vermeğe namzeddir. 

Dr. REŞAD SAGAV 

Tramvaydan dUştU 
Süleyınaniycde oturan on üç 

yaşında Osman oğlu Cemil Sir
kecide tramvaydan atlarken 
düşmüş, başından ynralaıımış, 

tedavi alb.na ahnmıştır. 
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'1kbet de\'rİ ba!11amu;a hen- (Bat tarafı 1 ine sayfada) 1 derim. ln.,,ılız mesJekd l uru ~ u- l hl hgını ı a twsaba k tıl - ihtirazi kayıdları ve üzerinde 
.. Çünkii feliketter "11sile Tüı k huk(ımeti t ı .tfımJan mı' - karıki me denicn h t~r ar 1 m ı ıc b cd bileceği mülahaza- ısrar edeceğim bazı tedbirleri 
~ biribirinl ko\Ulı)or. Daha külat zuhurunu tahmin etmi - ettim. sına yavaş yavaş alışıyorlar. ı:ıcşinen izah eueccktir. 
asırlık cliisnıana Cennen ır-ı yor. Telgraf metni sudur: 1mza. Ma."ligli Fakat, bu demek değildir ki Dakuya müteveccih bir hava 
feci askeri bir mağlubiyet- "l~eııdisine dün yaptığım zi- Bugiın Hartcıye nezarctı tara- Türk zLmamdarlan sonu bilin- hareketi ile Kara.denizde bir de-

Jonra, olduk~ ağır tvtlarta yaret esnasında Hariciye Veki- fından neşredilen vesaLk mec- rniyen bir sergür.eşte kapılınağa niz hareketi Türkler za\iyesin
'llütarC'ke imza et~ğe n li sabah gelmiş olan bir telgrafı muasmdaki 6 numaralı vesika, hazırdırlar. Filhakika, şunu da elen başlıca gerek teknik gerek
"ru bırakmağa mahkim ol- kendiliğinden bana gösterdi. Bu Ankaradaki Fransa buyuk elçisi bilmelıyiz ki, Ankara hükiıınetı se siyasi bakımdan büsbütün 
~aamafih şu nokta~a 1preı telgrafta Türk mümessili kendi- M. Masiglinin 28 mart 1910 ta- şimdıden Alıııanyaıun garb bü- başka başka şerait altında gö -
.. 'k faydalıdır ki lalacml t.f'J9- sile birleşik Amerika devletleri rihinde Fraı:sa Haricı.)i neza - yük d~vlelleri yenemiyeceği ka- zi.ikmektedir: 
')derken kahnJ P.tdti htiıklim· sefiri aı amnda cereyruı eden bir retine gönderdiği tclgr f: htiva naatınde ise de Ttlrkiyooe birçok 1-Cezireden kalkılarak Ba~ 
,1)ıs de Almanvaya elikte eı. muhavere~ i naklediyor. Anıeıi- eylemektedir. lerın hah hazırda Almanya üze- üzerine yapılacak bir hava hil -
~ Almanyada · hiribiri ardı ka S<'firmin fikrine göre, Rus- Bu vesikadan, Baku v • Batu - rine kat'i biı· zafer elde edebi • cuınu Türk arazisinde, Vnn gölü 

ihtidar me\kllne geçen bü- lar Baku petrol nııntakası ma harekılt yapılacağı taman, leceklerin kani bulunmamakta- ile Urmiye gölü arasında uzanan 
rejimlerin bir türlu hazme- nın bombardıman veya yan • mahirane bir "Mise n "'cı.:ne.. dırlar. Bu itıbarla, Fransa, ve dağların, yani iki üç sene evvel 

~dikleri sartlar kadar a.ğlr gına maruz kalması teh - ile Türkiyenin ecncbı m •nıleket- lngıltere halkına gayri memnun Türk ordusunun sistematik bir 
di. J<'araza l•'ran~ 1,.rça • likeleri hakkında o kndaı· endi- J"r nazarında şüphe altında kal- \e cesareti kırılıw§ biı' halde bı- şekilde yaptığı §iddetli inzibat 

)lı" değildi. 1-'mn.'tız tflprakla- şe duymaktadırlar ki Sovyet i- mış vaziyete düşmesine m.uıi o- rakat'ak bu· sulhden sonra, harekatı neticesinde geniş mik-
dt"t ,.e hUtüalü;ünü mnha- darcsi bombardıman neticesin- lunacağı anlaşılmaktadır Türkiye as;.e i kun etini arttır- yasta nüfusu azalmış olan Türk 

1 " c(liyonlu. Düny:unn dört de çıkarılmış bir yangına knrşı Pariee 3 nban tarihıude ıusu- 1 mak içın Finlandiya halkı dersin memleketi üzerinden 200 kilo • 
,\sindeki güzel w, zen~in mm mu\·o.ffakiyellc mücndele etmek si kurye ile gelmiş olan bu tel- den ıstifade etmiş olan bir Rus- metreden az bir uı::uşu istilzam 
.1t•kt>lerin i&kıbeti kat'i olarak kı:.bil olup olmatlığmı \C ne su- grafta, czciimle şöyle Jt>ıulmek- ya ile tek b:ışına karsı karşıya eder. Hiç bir mühim insan ca -
lıdf' hallr.dilmise heazeml- retle mücndele edi!<>bilrceğini tedir: kalırsn, atinin ne olabileceğinin miası üzerinden uçulmıyacak ve 

.iu. ),akat bunlann h~rsfn- Ameıikalı mülıcudi~!erdcn sor - "Evvelki muhaber tımd Tür bur-.ısını dül?undürmesi tabiitlir. tayyareler gözükmeden bile ge-
(laha mühim nokta Yersay mu hırdı. Amerikalı mühcııdis • ı ki) enin Sovyet Rusya muvnce - Hiıkümet bu haleti ruhiyeyi çebileceklc.ıdir. Mevcudiyetleri 
~n Alman domınnm mtıı 1~- lcr, petıolün SovyeU r tarnfın - hesindeki vazıyetini tasrihe ça- tamamen bilmemezliğe gelemez: I ısa olsa köşede kalmış polisler 
t. 'e l'rnn ıı:lal"'.ı tt'Slimlni dan işletıııc tarzı doiayısilc, top- Jışırken Tiirkleri Ruslar karşı Şımdi ıhtiyatkirlığı da geniş veya jandarma kuvvetleri tara
'r ikf'n h11 defa hu kadar , a-ı rak ı .. u-ol ile o deı ece me:,ıbu ileri sürmeğe çaiı§mamwn boş biı ınikyasda bundan ileri gel- fından haber verilebilecektir. E
' bir talf'b )ok idi. Yalnız ta- olmuştur ki, yangın halim.le atc- ı olacağı fakat, buna mukabıl, ba- mektedir. Ynnn garb ceplıesin- sasen garbe doğru bir kavis ya
r..tl~ lo'raıı'tw: donaııma~cuın ar fiin derhal biitüıı civar nuntaka 1 zı ~rait dahilinde, onltln ,P.C§i- de -mahdud mahiyette bir ha- pılmak ve İranın şimalinden sa
,_uh .,_da kalmMı ,e Al- ya ı;:rRyet edeceği tarzında ce-ı miz sıra Ruslara kar ı vaziyet reketle bile olsa- hlkimiyetimiz pılmak suretile Türk arazisi ü

..llarta ıw,aaı.n. g4iltt>~ vah vermi~ imiş. Yangım sön- almağa sürüklemeğe muvaffak gayri kabili inkir bir ~kilde zerinde hiç uçulmaması da müın 
4teti .. limanda atıl...._ düımck için bir kııc a~· sürecek olmamwn ümid ediw.ile<;eğı mü t.t-barüz et! ın, yahud da geniş kündür. ·Eğer hareket üssü o
..,..... Hatt:iı ihtiyatm ve i5lrtıneyi ınşa \'C istihsale taleasında bulunduğumu teb::ı - mikJ ımlıı 'hır Alınan taarl'UZU larak Cezire yerine Irak kulla
~· Petaia hökfent..t.i hu dfl- bru;!ıımak idn de sen<-l"r lazım rüz ettirmi.,.tim. kaı .. vey:ı hava müdafaamız nılacak olursa bu netice ehem· 
loıneuPrinin ntıit ~n·kPııin g('leC'ekmiı::. Finlandıy::ı muk vcrııctımnl karşısında kuılsuı, Türkleri der· miyetle elde edilebilecektir. 
nunc:. lwır haq~ hir s.rkilde H lkm müctı.faasl'ıa g••1ince, çökmesinden evvel sedeılılmiş hal. dahnl cür'etkir ve müteşeb- Bu vaziyeti B. Saracoğlunun 

~ ınıittcliki \C' ttostu fo,..ilte- bütün ı::chri ki!omehe rne- bulunan bu mütaleamın bugün bis bulacağız. Şunu söylemcğe 529 numaralı telgrafımda (4 nu-
al ... ~ hine lnalhuulıuarn~sına 1 safcye nakletmek lazım gele • değiştireceğtm hiç bir yen bu- cesaret etmeliyiz ki, Türkler, ha- maralı vesika) yazılı ihtiyarile 

-: '"'-bir byld llaw c·ıtimıe,tt cekmis. Saracoğ'lu bana: lunmadığını zannetmekteyim. len, bire h:ırşı ne kadar sempati yaklaşbnnca Türkiye hükfıme-
11\I rtıuiy"~ !iOn llf"f~ncle ı Ne dersiniz? diye sordu. Ben Moskova sulhu şübhe ız TUrk-I du) arlarsa duysunlar dayanıl • tini evvelden haberdar etmenin, 1 
hiihia &.c ~ıuı duıo.nıana de cevaben modern bombardı - leri.::ı ihtiyutkirlığım ıttıra- maz bir f ikiyete malik bulun • ondan hiç değilse m::ıucn, top-

•un f'ığtlirMceeı hiaı·itk hir c-J- man tayyarelerinin CezaİI' ve cak mahiyettedir. Fakat, ayni duğumuz hissini taşımıyoflar. raklan üzerinden uçmak müsa-
1 nterdtnc ve <wui~· ~~nuek şhn"li 1r:ıktnn hareket ederek zamanda, bumda, Rusyanuı si-

1 
450 - 451 numaralı telgfarla adesini talcb eylemenin. onu I 

hali hıtl"ı:ı.dı. f'uk:ıt 1111 tlo- Bakfıya vasıl olmak için Tilrki- mal harbinden cok ıayıflamış ana hatlanııı bildirdiğiniz mü- lüzumsuz yeıe sıkıı:ıık vaziyete 
ıına lik'SCl~i~ haHit hiraz ela ye ve İran arazisi iizerindcn uç- olarak çıktığı kanaalı vardır. hım projel r hakkında ekselin- sokmak olacağı netice~inc varı- il 
l 1tıiitt"f"rri Glank mıi.,t.-m- mak ictıb ettiğini si.iyledim. Türk Ve bu kanaatle yuknrıd da sınızın ser~etmemi istemek lut- yorum. Onu, bir emri vaki ol -
· i~leri ~·ı • n.,,; hir ta-ı velnli. o halde 1rnn tarafından bahsettiğim ihtiyatkarıı.: yek-I funda bulunduktan mütnleala- masa bile hiç değilse vuku bol-1 

obl'flt 1)(>-; ı' fa!.l\t fi _ bir pc ıtesto gelmesinden mi kor diğerini telafı eder. rınu nrzetmeden evvel, şu belli makta olan bir hadise karşısında 
l\ırk ) ıh1.uıberi de\ anı kuyoı unuz? Tarzında cevab ':er Her halde, Sovyet, R öl i'e başb mülihazalan habriatmafı bırakmalı, olan biteni haber 

uçarken Tuı kiye semalarından 

gcçmeğe mecbur olmaları halin
de pe§inen özür dilemeli (haber 
vermekten kasdettiğim mi.na, 
resmi ihbardır, zira gerek ken
disile gerek yilkaek ku.ma.ndan
lıkla aramızdaki itimadklr mü
nasebet kendilerini tamamen bi
haber bulundurmamıza mi.ni
dir). Bizim ibtirazk&rJ..ı..,&mm 

onu rencide etmek şöyle dur • 
sun, işlerini kolayla§tınr. Sov
yet hükümetı protesto edecek 
olursa, Ankara meseleye biglne 
tutulduğunu beyan edebilmeli. 
Tiirk arazisi üzerinden uçu§ va 
ki olursa bize ihtiyatlı bir pro • 
testa vuku bulması bile fena 
olmaz. Zira, vaziyet valıim1elip 
Sovyetler harb hareketleri ile 
mukabeJe edeı ı~rse 1'iirk lıükfı· 
meti Büyük Mil!et Meclisinin 
huzurunda tecavm inr;iyati\•inin 
Moskovadan geldiğini isbat e •

1 debilecek \'aziyette olabilmeli.~ 
Bu takdirde memleket c.fkaı'l u
mumiyesinin tamamını kendi.si
ne temin etmiş ol~ktır. 

Sovyet aksülinıeli vukuu 
rnümktın olması dolayısiledir 
ki, Türkiye için tevlid edeceği 
tesirleri ve. binnctice bu mem
leketin hangi şerait dahilincle 
kar§llamak vaziyetinde kalacağı 
hususlan ile meşgul olmadan 
böyle bir harekatı başlatmama
ğa itina eylememiz icab eder. 

Bu nokta hakkında mütalee 
serdi bana aid olmamakla bera
ber, henüz f'larkf Anadolu yrı.yli
sında kışın de-vam etmekle ol -
duğunu, o arada tayyare mey -
clanlanmn hrnfür. yerleı i tayin 
\'E.' tanzim cdılmcdiğini be) an et
mek mecburiyetindeyim. Mallı

matıma göre, Zonguldak kömür 
lınvzast ile K1mbük sanayi mer
kezinin bu yerlere muhassas İn
giliz malzem!'~inin teslim !dil -
memesine mebni, hava taarnız.. 
Janna karsı miidafaa"ı henüz .u tn~iJiz J.'nuı:.ı1: do thı~tma di. B·ı söz müsküliin hiç bir SU· hic bir y,tkln m:ı te.cı bbw u mü- lüzumlu Pördüm. Bu millahaza- vermek için hıırekatın vuku bul-

c., bir iınUban de\T~ ~e(lirt- retle Türk hükumetind n gel - sa hede etmiyorum. Bı :- t hr, d rm~\· n edeceğim bazı masmı beklemeli ve tayyareler Sonu s ine• sayfada) 

c ~ok 3:uıktır ki bu imtihan- mi~eceğinin oldukca vazıh ifa- ==================================================== 
• -Uuk \e iülııü )'IM'ab, JM"· desi ıdi. Vekil bana mufassal 
.. n '"hatta heJl.i tJt. h~m..-~ tanrihlcrde bulunmağa icbar et
"lkaJ b olarak ~ktı. Olt"dmbt-- mek t rafımd:ın ~erik izlik 
'nııt:a, As, a, \frikıı \ h<&t- olurdu. Onun içın bu mesele i.izc-

Arncr:ı· ... 1 •• 1.· 1 rinde ısrar etmcdını. F. kat rne--.ıu""'ı >tıtun miUt•tlf'r 
fo~iliz l'ran t . 1 .. sele cok mühim oldug"u icin bu · • ız {"'umu uuu 
•hnaı ı · i~ iizerine ekselanslarının bil-"" na .. "i '" dtinrnnrn 

uad, . ." lılnrındıın biri ıo.a ~ n or- hassa nazarı dikkatlerıni crlbe-
.lı. . . """"'"--~~.,,_-

tl•ifart>l,c: niu ~. nuitea-
l..ondradan dk defu ohnak 

re l.:ulaklanmma allSlllış ol· 
•dı~ı bir aağme )iıkfoif'ldi. Kırk 
cl'clir ı 'ran iZ l'h'an1nenlliğin
.1, necalM'tind~n, a..~tiaden. 1 
'tr:ttH=ı.nlı~mdaıı, alıdt" , f'fa. 
· l.ın hah~lenlf'r .imdi fut.-ta 

nl'\ i ihan<'f, hl~ nn.-ı \f' dos
~11 nrkndan \"Unun gihi keli • 
lt•r sarietmegc başladdar. 
•:.en hllln1metbabı butün Fran-
saJJiJlcrlai. Alman i.~allne 
~lım!tüııi mli5fo~k denilen 
a\'a bir ~lakatı;,alil• avdı

• Dunc'\luua hakkında.ki İ•ıtt
.. ı ~:tıd~a r~mea, hu mu-1 
!·•"-•~ rfa hi ~ lndirooek aAırca 
ı r 1d \ \lıh olundu. .\d(•(a 
:t"la OHlulJ rı ı..-ri-..uı 'l' nııiz-

~ .. i: olM:ı'. !°>' O.OOo hl. t''-İrlcr 
.ıv l< J • ı t rn · ,1, , r l::ıtta 

• ':ı :a-ı·.,h• CIJ~li olnınan 
ıj l ll•·re u - r. m:u :ı' ll:, i,.,u.1 
• ı 1, \ e J!i ıriil rız &.!>İl(' hu oh

, 1' • r ıtkat cüi, orınu~··· ·-
Ü ;,j.idl ,... 1 a;,lanth. 1111.Ui. 

• n k:u lar:u.ındu en ~hi • 
:ıar a_:. i· r bu ~olilg fik.irlt'r 
'"tJ ~· r. HaJbulJ hakil.:ıtce 
• .ıi~ et ac;ıkh. rran :a IH'~D 
.. ı ~ı. &ilah ı.: , H tıu ine d~ 
.uanu_) uulı . llut.u l'l.t ·' i kabul 
.e de hu ~ t1c l ı :uıs.1111J ta
'\JUl n filı Alın4Mı i,~;W altın:ı 

ı111e8i harta lltAil, haHa giiD 
,-sc.·lesi haluıi uhmı, idi. Bu 
• .et o kadar ~lllt.tr ki Alm:ın 
Ut.arekeslnin ınutc-IH"r olması j 

·iu italya jJc de mütarekt• akdi 
.. rt kOfiUltlu~ göre Borda· 
~ki lhU~ ar Jnal'f'Şal Alman
rıu t'D btiyük ııeflttillt'! l\lös\ ö 

·itlere ~ müracaat ede~k I 
·'ada g~ zaıoaa eaaaaında 1 
ı>rdo~ a bdar ordalanıu ileri ı 

sürmemesini rica etnıi5 \·e o ha
sım da IJmı:ı nıu\afalml etnıi~ 
itli. ~u halde 8e\'llhili i5gale mu
' afakatte esasen fili bir duru· 
nm knl>ulden baska bir malıh et 
arnma•1a imkan ~ok idi. Fakat 
Bii~ iik Brit ın) a de' lcti D mi -
ıııar ,a, Holaııda \C 8' t~ikn mli!'9 
temll"kclerini lı:ırhin '"O , : l ı,a.1 
dar muhafaza~ ı t'line :ıl lığı gi
bi l':-aıı~ız donnnmMmı da her I 
ihtimale kar~ı kendi emin nUfu-

1 zuna tabi tutmak iı;til ordu. Bu 
arzu) a rim obnı' an Fransız 
donanmasının miUıim hir kısmı 
el~ e\ m dost elile tahrih f'Jilnıi~ 
\e) .lhud :rnptedilnıi Hr. tskemle
riye<lcl•i l'irz ıtamlar da şu da
kikalar<tu İn~ilizlerle çarpum1n.k
tacbr. llakil.at"n hıt in 'e ) ('İı; 
'erki hir m.1117.;ır.ı.. l' ıstı r 
Clııırchıll bu harekC'tlcrin hük
mföıiı Am ·nl.n cfkf~rına \<' fa
rib hıral.ı~ or. nu fili harelı:l'tiıı 
bizzat dlin~ a tarihinin mlihim 
bir tl'iniıın ııol.t sını t~~kil cde
t•e~in(· ~uı 1 • r•lıll'mt•z. Dnhıı 
sim diden Uomıı \ c Berlin tel -
ı;rafhırı ~ ""i bir A uupa bil'li -
tlnln kurulacağmdan balı edi -
~ &rl•r. ğlebi ihtimul imsc'hli
lcu St"~ lngiltere harif.' lnıra A ,._, 
ruı* df'\ let.Jtıorinha aralarında 
1-lrlc~nıc>leri<lir. ı·aw FMU18R, Al
man, ltal~an \e belki de Ru 
uhdeti çe~'esi k;lnc girmeğe 
çıılı58c:ıktır. Dost elinden gelen 
bu d2ll'be ı•etew bu ~ola se' ke
derse bugiinden hes:ıbı kabil ola
mayan a\'Ukfü doğabllir. Fransa 
bu gibi )Ola gire<"RJ< ise dahili 1 
idare sistemini de yeni ah\'ale 
uydumı11~a t:alı53cakhr. Bir hal
ele ~ı ~ahnz Alman orduları de
ğil Hitleriu fikirleri de A' nıpa
ya tılldm olacaktır. 

H~yi" Şikrii BABAN 

Eski Yugoslav başve
kili serbest bırakıldı 

Yeni Rumen kabine
sı ve Sovyet Rusya 

• 

Rumanya İzmir fuarı
na iştirak e 1ccek 

Bukrc " <H u iJ Jlı m Bclgrad 5 (Hususi) - A.l -
manya ,.c İtalya sıya ı lehine 
çahı:;tığı ı ın üç ay vveı Kara-

dağda ~JU .n bi.r y~r" ncfyroi - T otaliterlere yaklaşan Rumen siya-
lcn eskı ha vekil Mılan St .}daı-

~·' hükum tı bu sen d b.m'r 
en temas) o: l fuarına 1 t irak 
ed eğıni re;;ı~en ilan rtmisür. 

Yugoslavyada köylü 
demokrasi rejimi 

kurulacak 

noviç se~be L b~~luldı ruıtıan setini Sovyetler nasıl karşılayacak? 
gazetelerı son gunlerdı> ataya -
dinoviç lelııne makaleleı· nNırıne 
baslamıştı. Bu makaleler ıatik -
hali Stoyadinoviçin gorehıldiği 

\'e Alman."a dosUuğu y pmakla 
memleketine hizmet tm k =-t -
eliği tezinı müdafaa edıy r 

Bclgrada gelen Stoyıı lıno\ ı

cın Yugosla\· devletı ıy ı;.;e•m

i ycnid ıı 1uhım ı ll •t ıı

) acagi gôriılmektedır 

BTTLLııi\ l'' 'TAND 'ıh 

it na alınan bazı ı.unla. er
h;s edil<.'rck yerienn" b k ı rı 

<'a ırılmı ln. Bulgar a.r •v ·el
cc "Trodo ·ak., namı v l\l kteri 
'c silah \ ermiyerek amele ro
burlarında çalıştırdıkları Turk 
ıe.i silahlı olarak tallın • th
mcktcdi ı lcr. 

ALMA!'CA fJtu;tnı 
tung mecmuası Bulgarı ına bir 
!:&yı taheoi.; ctmişttr. B•ı Ytd'\ 
Bulgar B ~·ekili profes( Fi
lof AlmRn Hariciye Nazırı fon 
Ribbentrop, Bulgar Harı ıye 

Nazırı Popof, Bul orı t nm 
Berlin ve Almanyamn Sı>fya ~
fiı 1crinin Alman v Bulgar 
Cl)Sthıftm:ı dnir yazıları l~ Kral 
Borisin \·c fon Mo of uıı e .. im
leri vardır. 

• ESKi Yugoslav Ha.ncıye 

Nuırlanndan dokt r Yanic; 
Belgrad radyosu şefhğint" tayin 
edUmiftir. 1 

Rumanyada yeni kabine ku· 
ruldu. Jugurtu'nun rıyn eti nl
tınd" teşekkul eden yeni Rumen 
kabinesine ltalyan ve Alman 
tar ftar. hsiyetler alınını lır. 

Demiımuhafızlar te. kil.itı lı

derı proft." ôr Horia S ma "e 
nı k :{ ~mm ~eni kabıned me\'
ki hlı ı \!manya) ı memnun 
edt: "k bu 1 arekettıı. Esasen 
nazarı ıtib;.ı ı a alınan cıhet de 
buduı. Almanlan memnun et -
mek ,e tek ebhelı, di iplinli 
bir dar~ ı temı kurup totali -
terlere benzemek ... 

Bu mak , d adtr ki, Kralın 

yakın bıı adamı tnyynre ilf' 
Hıt t:rın umumi knraıgihma 

göndenlmıştir. Bu murahhas 
Hit!Pre R•ımen kralının b ı ri
calarını bildirecekmiıı So\'Y t
leıin Ruman~ ada yeni kurul • 
makta olan tdare rejiminden 
memnun olmıyacaktarı muhak
kaktır. Ruslar eski Hariciye Na 
zırı ArJentyanu·nun Besn.rabya 
w.• Bukovinanın Rumanyaya a
id memleketler olar11 k knlaca -
ğına dair verdiği beyanah pro-
test 1 etmiştir. Fakat, bu prot~s 
to kabinenin istifasından nn -
<'ak 24 saat evvel Bükre.'° \•e -
rildiği için belki de cevabsız bı
rakılacaktır. Ruslann memnun 
olm'.lmatınnın diğer bir sebe -

bi de isyan ba.}Tağı kaldırmak 
istiyen amelelerden bazılarının 
oldürUlmesi ve binlerce komü -

Bclgrad " (Hususi} - Hır -
\ut köyfü p Lrthıi lıderi <loktor 
•. f. ek' in or gnr ı Hın at~ki Dnf'V 
mk gu.Pt in'ıı yazdığına göıe, 

Y ı•p la\ d vktinin nıiistakb<'l 
ai \'C ik ı di ıdare 

ııistin Be arabyada Rus idare i 
altına vcrilmeleriuır. Yalıudıle
rin koğulmasını da SO\yet ıı·ı

künıeti iyi göı·meınektcdır. Bu 
ıtib rla, totalit<'ı l ı c yakınlas· 

mıya çalışan Huınen hüViımcti 

Rusyayı eski inden daha ok a-ı 
sabileştinnektedir. ı re-

Iacaristan1a Bul aı ı ta ın bır\ ıık ım -
talcbleı ini Ru .ı. anın t l • ıb \' tı~ ı t: ·tır 

takviye edcceğme l n "" ıl~n 1 Bulw . : 1 ... etole, i teenni 
haberler de hep bu aı.: b'vetin 1. .. • • 

b
. t' . t b.. . 

1 
• ve .,aı;ı, lav o#ıy .a adıyor 

ır ne ıccyı a ll){' ı o c -

rcktir. 
Ruınany:ı devi ti dahili "'" 

haı ici siynsdinde bliyiik istil.. -
leler g~iriyor. B... aı·abyn V'°' 

Bukovinııyı Vl!l ı ekle ııufusıı

nun beşte biri 'e topraklaı ın -
elan altıda birini kaybeden Ru
men devleti dahilde birçok un
surlarla mücadele 'c 300 bin 
muhaciri iskan \e ibate ctm k 
mü. külleri ile karsılasırkcn, dt 
şardan da Bulgaristan \'C Ma -
caristan düsmanlığını daha şid 
detle üzerine çekmiştir. Binaen
aleyh, Rumen de,·leti halis ca
resini totaliterlcre yıı kınlaş -
makta görüyor. Amma, Rusya. 
nın bu hususta söyliyecek sözl\ 
olduğu zannedilebilh·. 

"· Necmcddm Dclt()ı m'(ın 

Bul ar 

•i 1 rdıı Zora, 
belli \J lı gaze -

tcler Bulg l ı ılli talcblerınin 
sulh yolile tahakkuk edcrcğini 
yazmaya başlamışlardır Besarab 
yan!n Ru61A l' tarafından işgali 

glınlcnnde çok heyecanlı yazı -
laı· yazan Sofya gueteleri Bul
gar umumi efkarına teenni ve 
!=!:.lbır tavRı e etmektcdirleı. 

ALMAN gizli istihbaratının 
Fraıısada ele geçirdiği ve İn
giliz - Franaız gizli harb plan
lannı açığa vuran evrakı Bul
gar gazeteleri basmıştır. BasJ. 
lan evrak 6 adeddir. Bunlann 
bir kitalt halinde neşredilec~ 
bttdtnllJ'or. 

Yeni!telıir stad~t=-t fua. 
yetinin gayri muanen bir mM
det için durdunıım.t olduğuma 
yazdılar, eebeb, mabeme kifw.. 
yetsizlifi imiı. 

DOlmabahce stad1omunun ia
şaab 19 mayıata bqladığına g6 
re bir buçuk ay sllftrı bir t ... 
liyetten sonra işleır durmut ._. 
lunuyor. Flkdanı iddia ohuıaa 

malzemenin gelişi ve yenidea 
inşaata de\ am etmek için tah
sisat tedariki gayri muayyen 
bir 7.&man zufında temin oluna
cağına göre bütttn gençliğin bir 
an evvel kavuşmayı bekled.iji 
modenı stadyomu bitmesi ele 
şimdihk gayri muayyen bir 
müddet için reri btrakılmış IN
lunuJ'Of". 

Stil.dyomun inııııaama karar ve
rildiği zam..ı.n, harb bütün şid· 
detile devam ediyordu. Demir 
'.:salı' inşaat mabemesinin fi -
yat lan da birkaç misli artmıt 
,.c f ahit bir rakama baliğ ol -
mmıtu. Aynca demir bulmak da 
hemen hemen tmkbmzdı. mı
ki1met mitlf konıama kanununa 
tı>vfikan demirlere vv.'ıyed et
m i.'i ve faıln demir frtoklnrının 
mikdarmı t"8bit etmi,ti. Memle 
kt't müdafa!un iç\11 ~hcmmiyeti 
dcrkir bultman bu layrnetli mad 
denin daha ıriyade nadirleşmelll. 
hattı\ böyle muUIUll bir stada 
yetecek kadar buhmmaması pek 
muhtem~t ve tAbK idi. 

Buna nıuk bil bütün" te-hlike
lcı gör.e alın h, bütün mast'aflar 
fa l ıle yapıldı. Fakat elde e
dılen ı~etice inşaatı yarıda kal
mış bır toprak yığınından iba
ı rttır. 

Gerek demiı·, gerek diğer 
mal7.cmei inşaiye tedariki bu -
gim ne kadar güçse, hatt:i. belki 
d<' imkansızsa bundan bir bu
çuk ay evvel de ~aziyet hemen 
hemen ayni idı. Böyle büyük bir 
insaata girişıldiği zaman demir 
i!'linin evvelce diifiinülmüş ve 
trokık edilmiş olması lizımdı . 
Ak mı düşünmek veya kabul 
elm k bu i le meggul olanlann 
k<'ndılerıne te,·di edile ı \ azife
yı layıkile ıfa edemediklerine 
d<'lalet cdeı. 

1 - Mademki intaat mal7.e111e 
si yoktu, tedariki imkansızdı, 

bıt 1!«.• neden girişildi? 

2 M mlek"tin pa ' bu 
l d ı muhtac olduğu bir dcvir-
1..: ı lerc lıı anın sokağa nut-

• a neden meydan ve ·ıdi? 

r k m • tadyomunun da 
~ ıkılına ına ha.<ılandığına göre, 
gNı lıgın bu ihtiyacı hangi sa
hnlarda lemın edilecektir? .. 

ı te bu h kh suallerimi"'" re
' ıb bekliyonız. 

MURAD SERTOGl.U 

Suriyede vaziyet 

çok karışık 
Lo ıaıa v (A.A.) - Rcı t: 
Tımc mulıubu ı dl\ k 
ln~tll~lt:ll il :::;l IY"~· l 1 l 

t'lınt·k husL undaki iıJı•, 

bos bır Je t dl'ğildir. Sun) tl
kı l•,ı an ız mak ımlannın l.an
ı ı, bıı'Cj01\ Fransız si\'il ve aske
ı i un ur! t ı arasında ve ay.ıi 
~ mı.ında \rap halkımn bü) ük 
b r kı.eı ıy ·ti nczdind" · de 
ho f.o.niilmenıektedir. 

&>z:.ıne nanılır memba rdan 
alın.m haberlere göre, biı ta -
kım 1'"ra.ıı iz kıt&lan, kamyo.ı
la Fih tin hududunu geçent 
Hayfaya doğru gitmektedir. A
rap ahali arasında §iddetli bir 
gerginlik müsalıede edilmekte
diı. Kargasnlıklar çıkması ihti
mali gozönüııden uzak tutulms
mahılır. Şama gelmiş olduğu 
RÖylenen General Weygand"ua 
\'azife i Fransız kıtaları arasın 
da y ni itaatsizliklerin önO. 
geçmek ve Aıap halkı anuan
d:ı her türlü aynlma hareket • 
1erine k rqı ko.vmalr olBa gerek 



ıçın y~ yapmak mımallb 
gorülecck mmtakalarda.. br~ 
~mak ve lüzumlu görillecek 
yerlerde örnek olabilecek küçük 
şarab .imalithaneleri vücude ge
titt rek oarab faaliyetilıia memıe mı • 
kette kur,tı1lmaaı ve kimWU 
i~ rehbeı:lik y,epmakw Mem, .. 
leketimiade, iyi .bir mami olan 

§al'8.i> ıeama3ftİ11İD - 1Me -
ha zıyade Uıkigaf e~ı ...,. 
maldaJIZ.; Suab iı•ditı!Mla..., 
hisarlar idaresi muvaffak dnMıt 
tur.Şaabu.tra veJrdte.tarüt. 
~~ikiye ,yumak •aRPdır ı .. 
malihnyz ..sofra ear• uzeıriD 
-dedir. V99hpy ığjyglv Mia• 
resi rehlleriik dmil oim&k iGin 
ktlite pı:abl•n Uzenwie-•ça.~ 
Jıtmakta '\"e. .. ,w,ut -.viler u .. 

...zeriDde tecciibeler )'apntkııa'111'\ 
lyi~ yapabilmet. ıçin )'almz 
Jmalit cJe,ğil bajcılalrla ... 



. .. 
( ... ...,.. ı.a.cu........ balut ~ b HA tattAij 

Ulnisı rib rMıdbetıe "rurk:ik- bw Mımm bl9il o"ımadlcı 
tiw1iratııiviaı..,.ti ehemıni)I&- 1rtbi bu dnleöa tjlnamya et -
ti ..... '1a:Jlli lllDld:afı Si.Yas- mesindtlı .... iılr py t&lıeb et
tQ(I ana Ti' aılE bir hav.ata, mekaizin, dealml'h ~ 
unmma r w w k en .glık Jü.ralrrHo • .uJlyatı lao& • 
ihtiyMaı& ıWr •• ı•ıt •oair makve •tnpmleriDl:ve 
da söylemeliyim... Askeri müte- ta Alman nıt..ll•ıe tevfikaıı ha
h1ı11sıslar .. n 

1

1l hazırhklar mulıesi AlmaJ&)'& aici olduğu 
içu:ı b"r klıl} baflahk bir mühlet teabit edilen aua)'eftelli yapılmış 
taJeb etmeEJerae laayret ederim. gemileri bab&Mk lizere süraUi 

2 - Ksra 1 · meselesi ve 1 hareketlertle Wumıak için ge
bn .... ulardalıd n•' 'ptnı Sovyet- celeyin Boğazlardan geçmesini 
lerin y rdımı ile Alman ihtiya- ta.hanW etmek 4e .-aittir. 
caiırun. temimi h r ı unda arzet- ~ .... eanetle iktifa 
tiği luılayhkilır -..rı dikkati- ediyonmı. ~ a Jaareket, tek
ini cc!betmekılm fariğ oiınaımt- nik baı....ee. bhili icra ise, si
tır. ya.si bakımdaa Tiirkiye diğer 

Meseleye bir W şetli bulun· devletler balırlnnd•ki projeleri -
n1asımn keıa.y •adlğmı maale- mizden malfimatl:ar bulumnıy.a -
8(1'{' teslim etımet iclıb efler. Bo- cağı cihetle. ıaiiüefik kruvazör
ğazlar mukavelesi mucibince lerin müdeha' · de.n .şüphesiz 
müttefik C!leTletler, muhasım bu- daha .az müf)rU•lt doğµr.a.bilir. 
lundukları talıııdilde Milletler Veuwlih, ı. w'etle tehdkl 
Cemivetinh:ı kanmna ha.re~t - eGilmeiş ohta dahi böyle bir ha
ferini evlik .ete • ti vep Jlne reketin TürkiJıe J1ikUmetiJ1.i çok 
Milletler Çegr'5 *flllllr.tı ~e~ nazik bir vutyete ilka edeceği.
si dabifüMle •h*rti\erek Cene\'· ni, binaenaleyll Tirit hükfune • 
rede teşkil edi.lea ve Türkiyeyı ı tinin maruz hhcağ:ı teairleri 
bağlıyan bir yardım muahede - d~ebWn tatbikine girilil
sinin tatbiki veya Türkiye, biz- 1 miyeceğini Jrmıfimbden sakla • 
zat muhaaım otd1lğu takdirde, 1 mamak icab eder. 1'te bu va.zi
ketıdisini yakın bir harb tehli- yet bizi, Türldyenin t.eslihi &ak· 
ke inin tehdidi altmda telakki kındaki mülAJuwlar.& sevketmiş 
;:!_lirek, mütteflkJere müracaati bulun.maktaıt11r. 

nde, Kara.denize harb "'emi- Neticei mülihazatım §U ola-
leti gciındermep aalihi,. • caktır: ŞimdiJri almd '\1'e şerait 
dırlar. 

içinde ve mtitehe•mların ta.k-

hı.· ~~~--buetmşartlış· ardd;,~ dir ve tayin edeeekleri bir müh-
d -..-.uwJ[ q;u Jetten sonra, en ko&yJ.ırı1a:eııga-

ıı · Karadeni- · · t . . ..._, gınnemız, za ı nize edilmesi mtımkiln olan ha-
devletınızı'n ..-1- • t tti ~. . 

"b· _, Jlll'e e gınız reket:, 'l'üridJıan:iJrenıdife)erini na 
~ 1

' Tilrkiyemn hayırhahane zan itibara al.abileeeğ'lmi nis -
~ kaı:anma nnMw= o1--b:.ı:-. 
oa - - nıs bette, Bıddl UlerfDe yıpılacak 

k rar ille lllllLtaınamak icab bir harekettir. Nihayet bu ha -
eder ki Montıeax'de bu mem - rekettea. eWe =1eoe1r .ııımv.a.ffa • 
}~~etlerin kabul ettikleri taah - lciyet öyle Mti11' 11 te.Jid eae: 
hbudata ınıw.vft. ~ı.......r.n,:ı.n, ~-.. - ~- büir ve ~ Mıeiıl:ctmi o nis-

u ebeble Sow,.t Rwııta ve be4ıte f.elee ağtm ti, efer"iılts, 
ltaıya gibi mubtıeleyi imzah- nü suretle inktpf ~ 
Y~ ve ou. 'tS t eden l'l numtffakiyeHmizden cesaret a-
bu .oe..ı ua pıtı l ı ıa tllt~W~ 
e<Wıüir. Bu --* altuada, ?ııfos- ki bahrt kontrat amelfyesfntn da.
k-. ve Roma Alman oyununa ha müsait şerait içinde icrası hu 
pekiJa hizmet etmek istiyebilir. susunda bize dalaa kolayluda 

Bundan maada, kendi arazisi- yardım eQeW!ir. 
n: veya harb 1"e ticaret gemile- ı-.:. .. lllİlrlil 
r~e karşı mUteveccilı bir teca- A.nkan, 5 4&L). - Y.Dkar -
":'lz harekettnbı meflrudiyeti ha- daki ıı e R:ehmı neşri iiaerme 
lınde bile !:!-.......... hilkA t• • 
BQğazlana """Y.T~ ume mın, Fransanın Ankara büyük elçisi 

le~ aı}ılm-=--.:::.~~r: ŞB~~~~~ 
le 'ttih auaır wu u ..,. ~ .. 
bi~ 1

b azım muhik gösterecek mektuba pıer-Moür: 
t arb tezdılh1l olarak üan A•l•ı, ş fettı.w 9fO' 

e rnesi rnuhtemeıdlr ...,. V......_, 
Tcşebbi,...,_•lra ~ 0 ._. 

rak muhasamatın _,....... Al.m8a raa;,-ıımt til!l~ o-
. "h r-w- ve~ larak yaptığı bir neşriyatta son 

sı timali hiç bir vakit müste-~ ••r&lı da ı hfikA •. r 
~d Wr W • ,,..:tı11m:lllflM':• ~ lilrD,.. 
)ız ~nvw ~b~ön 5-.utiıdfl lir nfW• e<lir&i 
Tüıtllyenin"mllılla'eewbakımın- hu1iıw"rw "V'IS*", ISir:e*dhı 
daıt, teWld edecect tesirler ve Alman telp'dma muttili et
ak*rle meşgul olnıarnızı icbar madım, fakat,_. lN ıtefgı1ıf 
~r. Binanııe,11. Bakfıye hakikaten .bana nUlettilderi • 
karta yapılacak t U M8a istil - kilde tee, ttıı..._ _. 

mduliy8*1ııie. lul.aluğfms • 
?~ .ettirebf1g8·(1pl mühlet rih 11m1tte '-l lıiraa)iiJ.cı. 
ve !fni .... ili itiibazı icab ~1~-.1ı·· 
ed~. -~-

l'aayet, ....,_ıııme.-..oı $isinie Vlt.Ja wai allltadal 
~eti hangi fl!ftit tahtmfla ıa ... -. m .,.,. digeri • 
ıcnc edilebilecektir? yapmak gerefine nail olduğı.-. 
~ muhaverelerdea hiçbirinde sia<-

ltaı.__ et, Pır.., Bulgar 'Mya deo Türk topı 'U ilzerind• 
~ ~nuw euıa tü\aariıe 

konM ı Balrfı'yu bom.W ğa mahsa 
·'-'

0 etmek w muayepeye 
tlbi;ttıtfta'..... . .Frau111 tayyarelerinin uçurul. 
larila- ,.,__. L;:::•a 1.inı.n • masnaa müsaade verilmesini ı. 

·~,...._...ve~ 
sahil ...... gjıdlıı ~- tamed.iıL Sia. de hiçbir zam• 
le~ lovyet 1"e ~ :Petrol e: lliyle bir ame1Qlıe- icin muva,fa. 
ınil.ute acıki t g q 4 Ja~ • katinizi venn f' is. 
mıyan DUl .... )4 fıatbik ede • Alınan Wpaflma telmilt; t!ltı
rek ~ lel'8ft 'bdd:mda: ınuaye: tiği rapor o'..,..ddktn 'bir 
ne ft bahı11rcıatnldaıı geçir _ raporda ttr" top l is 
mek mevzuu 1>alınıo1aea.JQr, Mu- tıhbaratı ba1lia. -.m.ıu et:nWt, 
ayeae edilen pnileria .bir ve belki de k r S=j eaMi ma • 
üsse sevkedilerek orada kon • ag tik:: ._, 8-ziyeler der • 

troüuiDia '" 
7 

• ft lıamule: ~ ~ tM' ot • oı.- -
sinia taliliys Jçia de ~ rım. ~--.· • ..,_mü · 

müwiereei i9 edtr. Bil ımum, AerMBci 1ııir ' 7 •*• mii11• 
Türkıyeden bqb nerede ola • h•uımda •rt '* olattğmmz 
bilır? Mahremaııe olarak gös - hakkında hilk6metime hiçbir 
terilecek kolef'llHar da km zaman ne- '*' "' li7ledim, ne 
gelmiyebilir. Denilebilir ki. Tür- de söyliyebiltnlim. Bilhassa ki, 
kiye, doğrudan doğruya rnütte- böyle bir mutabakat elde etmek 
filolerte teşriki ...ı eder bir vaziltsİllİ hiG Wr zaman aJm:ı. 
vaziy e bulunacak ve Alman· nııştıun 1'e tıiliD 419 iN mutdıek~ 
ya..Jcendipiaj Wr JBBlıasım vazi.. tı hiç bir w wırmiyeceğhıizi 
yetinde telAkki edecektir. şmı.. gayet iyi olarak biliyorum. 
diki halde bu +a1-f!. .. ı...n ... •-da Faik ihtiramat ve samimi 
izap. edilen ~ ";., dostluk biıderimi hltfen kabul 
~ hükft•et- m kadar bu)l-urwıuz am Vekilim. 
il ele oldvfmttt Jla.uigıi 
zann · rum. Bqka. tipte IJir Ankara, 5 (a.a.;) - Alman 
hafl!!ket ·-- -ıım~ -:•. - - B ,. • • .. ---9: .._..._ -·- • _. JJ. ~~. • &J v DlUl.QII"m 
Türl niıı faal iıltir«k' ~ .-..,. atıl._. yine Türk -
~ Knatı bıl medik SG.yet mbaaalıe3etiui bulan -

DDll , •••• 

Resmi TebDl)ler Ellm bir vak'a 
(8 I ••la•aR dewillf 

dl~ Rİ)lleti ile~ hat etmemeyi ~orlardı. Maa-l=l==::ı:::===-==::;:::==s:==============-... -t 

SABll;lrM -.ıBllAA 

En büyük denir 
harbi de h8Aldi ,...,..,, _._,ite abi mafih bul tlll'llılr, vldlerini tr.-

bir netioe g&tl - bir telgrafı- mamen ihtiyar etmeden Framm ltafyan resmi teh'iii <Bat tanlı 1 lMf ~ 
m aynea ıpj;qıa dlnediyonız: den@ms-· kuU.nma'8.rıa cadtıleai Framıla :w tqpns c». 

Bedin, 5 (a.aJ - DukiiZtm- imkb verdiği gkden ka~ r lw,a.ta bir mahal, 5 (a.a.) - İWJaa GD 1 ll:uargi.lııaa. aeıme'snan rık olnr'$"'! .. 
cu W1111b. G••al Wen;and ta- dı. Bu olmm bile hiç bir sözftn t5 nmna.ndl tebllğl: Hiç k ram aklwıdpe 111; • 

ra:fıpApeıı 1rma liM fleJtleri baş • ve imzanın kıymeti kalmadJll Al'Cl fllola.nlJY'Nl!UI biri ha.\'.a ~ ofra '·-W ••iıiiil}J-•I ıniyen btt acı 'f'llkl& meğıef' iftrr 
kumandanı General Gamelin ile bu devirde elleri altında bu ka· iaJ11119 eten baıia.ryalarıam ~ fauliyetine n&-. 'Mllltmds. saniyetin bu en kanJ:ı macerası 
hava Jmntetılat kşlrumandanı dar -il ia ve müthiş bir sili.il kila ".llalfar,, .kampım mi~iis ateşi altma almak areUle pal'- mnka-ıderatmdanmıt. 
Geaeral Vai:IM b~-e gönderil·~n v.arken .41manlann ondan illü - lllk Mr haaı:elıdtıe ~.Kampta bulunan seldz t&YJBl'fl Framu d°MP'DQ?'P.d• en 
bir raper.a. ih.tiu. etmektedir. iadeye byam etmiyeeeklerim lnlaarebe harici bmdabmştır. Büt:tin ~ ttd Tm: 00. kunetli ıwffıMdt pıııwijesm.ia 

ltaforda, erüeeJe şmılar söy- inanmak pek fazla çocukluk o- adifleıdir. Te kruvazörlerinin t'lelnir attılt 
lemnelttedir: lurdu. 1>eaiz ~ ta.yyanlerimi*n niri bir htclls btiva&Öt'ÖiE6 Oran limanı ağzında evvelki 

Kafkasyada petrol han.lisi - Garibdir ki lngitizlerle Fnm- tMrruz etmiş n onun hu ~emim olmak ı.a,.e. bir ava gün cereyan eden deniz harbi· 
Din bom•t- hazırlıkları, sızlar şimdiye kadar yaptrldan tıfrYa.resiııi .tmnda ~ Nl~n hW muha.ııebeda ~. Din debşet. ve w.ıt.iıade bir mi· 
bu harekatın ne kadar müddet ihmalf kaıdar hakka ve ~ Dljer bir a.veı filOBHıs is1wndeM,·e- körfezinde b ' n lsglls sale bu orı aya miiudif ohıla
mrfmda yaPJWıileceğinin hesab QeJıere p.tentikleri hümıtet , pmlleıine munffakiyPtre oomba.rdu-... eİllÜ§ tanamlMhl dık. Alman d6ftanmaaı biiyR 
edilmellini miimJıriin kılacak bir riayet yüzünden de muabu.e e- ~ defi t.oplanınn siddetıi faali, c-tine nğmm 1dr bç gemiye bir harbe girmeyi as!a. gôztme 
~ geta"tör. Siyaai şen- di:lmi§lerdir. Miittefilder ftU&J& 1Jüet \!alii olmnF. DüwaRJD ltir a\"eı t.ayyare&I ~. alamıyarak Norvec sahillerinde 
it: ~ Jıııir az'Met .beki~- ile müzakerede bulunurı.arken ... ~-ywterilDiz Blet'ine :tlıiiım~lerdir. küçük müsademelerle yıprandı 
mek mecburiyetinde değiliz. Bcr Baıtık devletlerinin istıltlil vW- Biılg8lli hudaeunda "MllMid,, eh annda Jelaiınhe '* ..-. veya .biiJi* gıe•i• • iai ~ 
teşeblıibıiin ~bir anlat- lerini feda edemeQiklednden J11be cereyan etmiştir. Dört motÖl'fii bir &aglliıl ba;;mml IAr...... bombalan ve torpıit'lerie ~ 
ma. me\ISlftl ,.,.., sa lümmn Rusyayı kazanmak için bu dev- müıarebesiade diı.<;iinılmiiştiir. ti. Karşthldı safflhartt gemi~ • 
yok.tur. En-~ bir an - letleri satmadlklarından d&layı s.rtti AfrUauht kıtalm"rmız dıiwnanın hir tunamu ''Mı&- rinin ateş açması ilk defa ve 
!aşma akdinin im.kinms oWuğu Ruayayı elden kaçırdılar diye ~ .. üzeri.oe ~ten sonra mukabil taaam& cetenk hı- sablık iki müttefik arasında v&n 
tebeyyiin. etmilti-. 'l'iirlti~ az mı tahtle edildiler. .... • ._, S..tam aıılllisillde kiı.in ''-G@laJtsıt,, ="rt t>r ._... ki m-vtt'•r. 
Frams ~ ~i bu meee- Alına.nyanın Belçika ve Hol- lıllal ""' daha ~ anudaıte bir DMikaçemet ' nk "•5-.,. Tonajı yeJriın 'Mt billi bam 
leler hatlmıda lllkOmete t~ lama tariki1e Fransaya hücum ı.. yı işgal eıtmı~rdir. Bu parlak hareket haldmda1'Jl'l bir teblll Fransız dorrmıması temnnnua 
ruath bir rapor vermiştir. etmesi zanıri iken o:ııılardan ev- ~eoeldir. üçündenbetı uce b<tlünmüstttr. 

Halen, Tür.kiys .arazisi üze • \'el davranıp Belçika ve Holtan- YiDe &ıu.- aınuüsintie bir kaç tlü!iilllaa me~ amvalfa)dyeile Bir kumu İngılizle1' n elinde , 
rinden uçmak mrw 8ahia -ol- da hududlarında hazırlık yap • 114et1..-.., t:CW+ff!ı*ir. lfacrdlml&dan ~ yalıliıı& Awl ~ dir bw kısmı btıtmılt .Ja F 

ınaıcılıklan ;,.;.., mUtt..e.filder iJıma1 · • td ~ • iıt il" t a.reıt ILlkaat..._,.dlr sız Duanlarma ~ • .IDir ı.-macbğı gibi ha atmağa yarıya- .._ Micı:bııia ''MWlsnn.,, n~mPt' llr g ız .an • . 
bileeek tay:ya.ııe meyifmrlarmm ve basiretsizlikle itham olun- :?2 nuına.ralı tt'bU mizdo 7A"ttwien \e şa.rki Akdenizde tay- mı aM.k enizterde seuıeri della--
emrimize amlde kı1ınması da- nwiılar mı? Bagihı h~eri J!Welerimiz wafmdan bir dW.jlU&ll karnesine k:arp )'ÇıJaa bir i!Yor. B'unl ın nl tin1 bihnl· 
ha az mevzuu bahiat.ir • Başka. Fransız donanmasına karşı gÖ&- ...__ 00 s z..- illôli& -.ı. ı;emik-N.ıule1a bidae. bQiik çapta yorwı. 
yard~ vasıWarı da ümid ede- terdilderi m•ameleden dolaJJ Wr ttenka .i8Met etiÇ Wianf Wr n~ -..ı ec'~. MiMantke ~ n· 
meyiz. ımahaze edenler eğer bu do - --------~::::::::ıı:==-====~--------1, fllZ lımanlannda hıçbir harb geır 

me ~m;!: ~;: ~~~=::: Fransa tngiltere ile bütün ::ı:r~ ~z:· ım:m'*:': 
demiryoıtarile yapılacaktır. Tt1r denınlukla malfil .göı:eceklerdi. •• b ti • • kesdi şmdığuıa göre lyevm Yraruıız 
kıy' edm O',,.,.mesi a,,.ı ... nsile bu Mareşa:l Petain hiikimıeti ~- muııase e crını limaala.rma kaçam1miş ole.Wa.r: 
hattuı k., __ = ".Usaa- sır; conanmasmnı bitaraf kalma- pek ci.iıt. dır En bü iik kıllllSl ... 
de 2llllmlftda eneinlieı:ı te11eb - SIIU cidden temin edebilecek (B .. tanfı 1 l111;i u.yfad1t) İng.iliıı hUu..etme müteaddiıd derriYJlepd Mİ y - hıgrittıeııe 
bisatta buluntıml!IBEll ffi'Zum yok şartlar elde etseydi şahid oldu- 'bulimıd~ işoet ed:ZJmel;- de'fa en resmi ve katı beyanat- ılc skenıreriye linr.mım!hı mt .• 

ı..- ö-nmuz f .. ,...,,a """"-"'-1 ka,__ıya- tıldir. Fransız gerrrile'f"i.~in bir - t bulunduk. Alman hükumeti, bunu bilmıyoruı:. Bununla be • tur, zira eski a•lrpıııJaı:mı.u ..uu ~- -..-.., ... _u_ .nu 
hllfN8ta \liae iıiı8iin sel'~i caırtı. !fu donanmamn meseli gdc toplarını !ngilız fı1osu üze - don nmamızı kendisine teslim raber 1npıiıs. memba.la.rıu.m m.. 
vermektedir. .Ameı·ikaya. giderek llubia »ıi _ rine tevcih edeb" dikleri çok etn"emizi istemedi. B"ız, eski müt gil.terema eİİftde &ıldUCJUlıll ve 

lıııliWdıetleri tab·iriede aşa.. hayetine kadar onda. durma8l şühhel:iclir. t fi.kleıimiz.e.Jq,qa daima düriiat Britaft)'a 11BN111J:e.lılna ada l•1 

iıdak1 lıvsu b ~ itibaııe al İngiltereyi bir öIUm tehlikesiıe Sü•JŞ Kıaak İ(ı.in Mii4aı.ekei& bir surette hareW ettik. 13 ha- ğunn haber val!igı Pnuun &· 
~ icah eder: tehCid etmek ihtimalini ortadan Gidi MMdder VMMtŞ zir.anda, y.ükaek hllrll konseyi - niı kuvvetlen bile mülılın btr 

a - BU meveimde pek azme ka.Wırır, hem Fransız donanması Kahire, 5 (a.a.) - Vafdi:.:.t nin ıçtimamda, B. Churcltill hat- filodur. A.kdeıı..iı.dekilerjıı de 
saı,e ~ .-..... Jıau. .mq n hub ııiba,ntine kadar .j,aa: !>rliainin naşiri efk.Arı olan El- ta bize, e ·er Fiım11a denıamna - mmıı.. 4ıki.Ulu auhaıWtaık pui-. 
da.ııJarmın tami•i Bu işler" i ia liyetlııi durdurur va 08lıt ı:r;aallllllı+ lllSri gazetesine. p,a,zaı;.aa, mil - sun diıpaaua tealim etmez ise. dir. 0 M.Dl&ll ~ l<:8 

15 güıalük bir miııddet tahmin bulundururdu. Fakat Fransız tareke nüiza:k mt.ı c511asında 1ng"lt rım.in, münferid bir sulh uç bir ~ ım:wzım beMs ..(lıe.6 
ed~. dou.nmaslJll giı.ya .iat:JfMie oed.il- J\ransa, Alman)'a ,.e ltalya ara- tal~diriııde \Ji.le, iwanmda huif gıldir. ÇUnkü ha.rbden eTI@t 

b - Demtryottarı ve depola - me111ek şartiJe Almanlaruı eli.De -da Süveyş kanalı hakkında ctmiyecegini bildiaaigür. den.iz kuvvetlerirun nisbeti ôy· 
nn doldurulmaaı ili ":Makas, vemıek ı.t'l bir ~t ve me- 1lı(r gizli anluma yapılmış bu - B. Baudouia, bilihare, İngiliz le idi: 
ray, ka.Wo,,. ~ llÜll-. mst miiesıııleJmine gı.il'.işmif' ve llinmaık.ta<lı.r. !erin lıraw~ Dücum FrMlm ltaJ.ıya AI...,~~ 

~ı:.ı...u. , __ .. .._._ k•~ --.... • =-n u.K: ~- .Bııll- ettiöıi ;;..;..,.ıNljpp e-l'roBMm d~.... 1n.-....... e - l't-w -Wı}an için, u..._..-., WY~~ -~ .7-1:- a .-g •1:2• .._ 1119"' f>U""4"' 

mnrukat, Maimat, lataat ve ya.Jııaız kalmış İngilizleri böykt Elı bftyük ganileri lngitterede tüğii haıyret ve ,,_.o ' tnq Yani uç tikümetin (Fransa, 
ınüteltaniıt 111alnımıtt nakliyatı fet' !' 'c t • · 91• a Antakya, 5 (a.a.) - Kah- söelerine ~le devam etmiftir" ltalltfı. A!map~ fila).a.rı W a· 
56 kataN lll.,.. giıl!ierMek • temi:p mmeaat ~ itrm bali ill§aıCia. bıiluna.n en.sem Hatta bugün bile İagiliz raya gelse İngiliz filosuna m· 
tediP. 1 t 1 sn, .. 1 ıi# n ve eu. Wit'iik.karb gemi- yes4 İsilıd'ıri~ ım- Preıuu. savi ...,.. .. An8an n.1!1-Bae 

a sa.at içinde 4 trenin hare- Bu vrMaya dair Bnllıtden ge- Jlrimieın. ~· w Jon Budsı fi]ı)Sumı bili ablMb ~ - nıa çıkması İJltlfffel"e leltıiıle 
ket ettiği farzolu~...W~ ~ •M•al ~arın bir liıgiıteıeye naMcdiMikleri bu- dir. Btt Prmmz .fllcetinltiu "ö!.-;. biw muvazen~ U!e.is ~. 'Fakat 
de ..... lı;5 ...... ,... ~liild 'V•h-- •t'eiilıi .. resmi maha.filde kat't ola - k.etmeğe teşeibiia.8)dfıdiij tak - Fnul.ilz. f.ilawmuı aırp~ 
ee~r. &tat ..w;. ip · .isı.t eWek jddiasını hee'eı:Wa l'ltk ~ ediPmiştil". eğrenit dmie bıWl11l11ak-hıNıikrn•e ilw.,& t»teNJi~-
milildete ihti_y:&Q va-ackr. Bi.ııa.eıı;. bili i1ıtiJa.:ı:.;, mant1kıuzhklanm ağine göre ~ Fiıtlıi.lm sa- r~•• •ktadlır. şili'etııi:IBdi. o _ _.,. :M&lira..., 

1ı..ıl.h '3) •• m. 1 dı ortaya tomor. Ahtı.anlar ~ lıUhil'iıılden t.gitt8"-)le kaıdar -----::..-------4 haB!a1'«i- "*1iil etiBelr -· 
a"""llf-'4 ceman ~- azım r · ....a.ı-tbJa.ımWıurın ._den bir" Jlandi temin ettiği bohM' k1W - ~ •iırdi ~ hele bu hllfıDi..,et ~!~ Eilr "l,, 1le' ~. fık.ndarında a-- !it ~ 
yUllı i§lerin aJlli zamande. tc-~ olln -M mwww .ge- wtne g~tir. Bu g,em.il:erin in- M d ...,.._ IA la ~ıkıuca. Cebelfitt•tıi, ha.t1l ~-
ra edtlebiJffeii .. _. Wıtm a ~ Jıılımll a.lilıei'ili pıaa beJXM:ıı .h.cJlwı. tamam.la.n - • rase ~•t•n - ve3ı11 ıv Uıurua •••z JıiMa.,. 
alıarm, .-..,,. ~ı~ ııua-etm.ılıl Oıaı-sıiMwJidf ılak üzeredir. ru11 ~ bililııı1t. 
ın.tliz: ye J'.lltiJIS ~ın d& buhHl.-ıueiM' ! BıiW.ı F .,_ Ra.rioiye 1'am-11111t S1tteymaıriye&t bit medteaede Şimdi iş böyle değildfr. Prim: 

.....,._;ı-o.u 1=1.,._k ·~ -~ __ .., i811Bine aid malseme derhal aer s-~.,.. ~Y- oturan temizlik aoıeleşinden sız ~nn .......... uuıdiıı birıkıauıı ln· 
h W · ı Jtlll!ll :.ıWmMs•trı.~• .. t , ~~ kem allll P••. ~ ... -""""' O ku, ~ (a..a..) - D. Nr B. Kadri, Rahmi ve Dm1luın, ~ gir · ~- .-.zi~ * 

giln lizıftldır. n.iyetinde olmadıklannm. ftMıalz llarieiJe Nasıeı B. telif. 21•.....,rd&,.Jlledıl11eniB da kullu Mt•·ı .,._ ı-..- INır' 
:S. ~ Jlq1aa, ı... ~ eMn. _.m~ ka J!J&tMlotıitt, bugıh Vic~d& P- mıaclaki k~ nökettlt ç kı--. R>wnaz kar&dtdıfis 

bardıman tayyarelerinin nakli ettirmek istiyorlar. Eğer delil 7.etecileri kabul ederek beyanat mışlar-'Ye" satnn§lar, nihayet son Diğerleı.irün J'~ 1 ••"dul . 
ve hazırlanması için lüzumlu o- bundan ibaretse ;hıgıitilıier daft- ta. bulunmuş ve F.ı:ansa ile İn- defa, !9 kilo luqwı ile yaka- na pememeai preı.imle baı!lo-
lan 7.llllanl da naz.arı dikkate yr ka•• mllfa:r demektir. ÇiiıdııU giltere atasınaaki mUnasebetl'e- laıınutlaabr. Düa, Sn'*arıabnleti VW'Ulmuştur. Eğer bunlar da 
almak icabecier. İngiliz donanmuının eruıdelı. riıı baik& bir mahiyet alacağını birinci sulh cesa mahlııemeainde baıttrıhr veya etde edihrse tn • 

Frama AR& :fiiolıanaa ge • kur:tula.mıyacak gemiler IlttSll söylemigtir. sorgulan yaplidıktMl sonra ü- giltere için daha. uzwı müddet 
olsa Fransızların ve Al B. n..u..:ı~ı·n ,,.-.....::-1- ..:ı-.....;"'t\r ,..ünu··n de•~~- ,. __ --... denizı-....ı~ -ı..... .. _._ -.ı;ı-..:ı. 

liıace; bunlardan hiçbirinin ha- IUil- - ""LJ;,~ u.t:....., ,. ~nuıcnm:: &Al;~ .... - .__. 1-~ _...__ 
elinden kaçmış ·denıeMiır. Bıına- 1.:~ rilm;<r+i .. , kodmsu k•'==-

reıkete- g~meğe hazır olmadığı -:1.nıesi A1m ıu:- ~ "" - -
kaydedilmelidir. Hava .ordwm ı.m 'bePlılwa ~ . an - ı.,i:tt.eresmı MePe~'ae U.hacitı191in _ __..,... Kaldı, ki Japon~ 

Iann hibmii-uiyetine ve aliceııab- b··-an Fr- filosuna k!'l-t .,,.... - 1n yilbek JıumandanhğlıW vetr4\- 1rl '1146...U -~·- -"' B la verdigi 11abere gore giltere A· 
lığıı:ıa delilet etme ... eu z.iyacie ,.,.nt-rO; ı.:ı--um hareketi, t-...: - »w.n A _. 

ğ~ ma.1Mınm 'M!H•ı ~ t-_ .. -l'.' .... - ,11,UA; UJ,liı merilıuı • •nhr ...,_. _.... tl1ıeı: 
hlılıdgisrsJılrt .. nı ~ w .. .. Uz "'--"inde daiıaa. ar leke ola- .Btıdgefttıl~amı.n: ma1taeir .,,..;;._ -~-'erde ı"kı" f:ıı.- ..ı...:......:.:~ -. aııtreww içilt M tlal;uk ay - -=•m ~ ceÇip ee 9e n 1 ...,....,- e--w- uw - --.---

lık bir zaman elzıeıiı Wunmak .- raık Uılamıkte. r.?n Bulıar bandıralı bir vapu- dun '4!1fleeektir. '2Mea ~rfh 
tadır. Fransa.dan veya Şimali rine ha,n -..yaeat gem . Şill..a h-aır.bia •id&ye~ncieM>e- ruıı ba:a a.t.eşgiai Stop. mu.ba • deıvlet adamlanndaıı biı'btı 
Afrika.dan vünıdü beklenilen mahvolınalan tabii ki yalmz ri, etıki mittefi!kle:rimide ohm cirlerden ~nla Hııtun'a, birden dillermdeki ihtiyab ter-
G M Mman me:ufaatine hizmet e4ı&- münasebetlerimizin tarih<.;esi da u....ı-r-~ k · 1 - ..... 1 ...... h le:ın artin tipi gwuplannın cek bir fada dmıııiu. h(liılir*r --.- -r-- --.7---eı- eıfmii.,_, :ı---- ar..be .girm& 
da az memmmiyetıllabt; llir hat~ ı.kkıad.a. kısa bir hulasa ya.p - sÖı)1tiiyetıell paPalanm 'nrt pa· mek kaydile İngiltereye her 

buna da meydan blrakrnaDWj - _.....,. ı~----1• .. u-· ... seneler- rasile ~ teklif e"-;.. . .. de bulundukları pek mul1.*eM:- - ~...... ..-.ı.A '"""f>'!jW4U4~& ~ türiü 7M'flımm wgenmeailibi 
dir. Liizuwılu oJ.:m müd<iet tav~ lardır. lDIBeyüı Cahid y.auınr d~i, Franaanm harici ziya· bu su.retle 2640 lenlannı. al .. soylemişlerdir. Harbe gj.rmemek 
ni hus11Aruia fikrillıe münıcut ~-.....ıw~., eeti, esas ilhamım, bizi lng?Jiz mıştır. Stoıra. m•w.;rleria li - kaydı da Cftm1ı~ intih;ıhı-
edilen orta şark İngiliz hava Umanlarun&Zdaa geçe- harici siyaseti ile ihtil!f halin- kayeij. iimellilıııe diill ~,. ~ ma, .pkıal~ liıQci'8leır i9'n 
kuvvetleri kumandam da, bu ceık mayi maluı.lkat de bubuıdur.a.bileoek hiçbir sey rilmişijr. anlaşılan zaruri gıiit'üıliqıer. 
tayyattleri kendisinin de henüz n ... - .. .-: Malı ı.: yapmamaık a.n:usımdan alma.1'ta ---~,.,...___ Hulasa, üç ha6a eınE11 flran. 
almamış olmasına binaen, <:e - A9kara., 

5 (~ aui idi. Bis Alma.nya ile barile, la- D'ENIZIFJlftB ı sıatann ıniiUrreke istemesfle bi· 
rim.izden) - Vesikalarına na- gü•--m temi attmda -"-'r"'k. 

vah vermemiştir. Binaenaleyh zaran geWiği ve güieceği 1;........ f>UU• &kır şilebi ~gibi görünen haı:~ ~ 
bu haMet:in huiran nihayetine JllYvcl.i. İngi.lt re iranı harb etti. .ı.e hakim oıaa tan&a Waııe .. 

eenebi -0lan mayi mad.U mah- B. Baudouin, bilühare, tngi - )(idilli ilılı M sız =11 ·.a-ın. 
ve temjnıız bidayetiae doğrıı ic- .,-M.ı.1 bemeliirı 'lir ... --- sind&-Gaaa cGk nmrar ja -

nakat ve J<ae-~• tiıııl•'in şimal Pransız ordularmı da kazatllft ,. .. ,_ IWııll- file -
rasmın det"piş eM1Nefri en ih.ti- kiyeden 15 gün zarfında aktar- - •-ıçı"ka ordusunu nasıl .val - hinin bir i1r:i -m ........ _,._ ktırta- dabadM.~ ~or. illtllltlM' 
yatkarane bir hareket olur. Biz.. ı.-:-.... ki '1:7'~tJ• ... ~ waav aav.ısr -.,--.._-
?at hareket birbç gilıl denm m.a SOHf:Oe ~~ ... BM" ·Y~- nar: :bıralullış oW11klaanı anlat- 1'11ıacağı ötrenitmlttir. Genı.iniıı --------~----· 

lcr Heyeti tarafmda.n karaı:la§r - ,.e bı"lıth.,ra, mütareke mtı - ?"1,.,de btittbı --~"- ıv.;.. ... 1+.1""'· .. 
etmeli, infiJilr Ye JBı9lglD bomba - ü .., _... .au.&U" --~........_.. !!••1< nr lhaaa ....,ı ~--· 
1&.rile tahribi bilhassa t.esirli ad- tırrlmıştır. zakereleri esneeuuia. donamııa -.e hamulenin bir kısnu da mo- - ı .... n.nL • .ol. 
edilecek noktalar m1lsif bir 1 ttıu omnacak 11ealeai hakkında. Fransız hJ..- tarlere ._aJı!ledU=iatir. füıninin ÖU&HtlA ŞUf llUÜ 
le)dlde laeıunıi•M oı..lıdl1'. lete k8.D}l lroyahir\Accı:k lııir ,, ~tinin hattı hareketini ba- silımtiş oh• eeaJıları: yakıl.mış ötsürük ve nefes dtth 

11 
bo"-

Jılaamafih mevzuu bahs müd- yette bwunmak zaruretinde ~ ~lt. ff malRlleojaJftlll4ıeftri•un1f - 11111ca n krzamık oksürUkl~ 
det, bu bombanhman üzerme muı itibarile Ttltkiye iÇin ije -~ -li>i\&Dıiıa.. ~ • iit; ~ raJmdlel' fta.. i9i8 ı>ek te.bli 11içtu-. Herkes 
h1'1Ma cllşmm tmaftıdfan it- ı~. dmdetir, maı!l&f Pet:ain "VI!'~ pmlmıştır. kullanabilir. 



...... 
' 

zan ıs_~ 
SABAH 

SE A II ESE 

ÇUBUKLU 
Kemfebthı milmtaa okuyucusu 

BAHÇESiNDE ıHM,.j Görmeyen gözler 1 1 YURTTA SABAH] 
QlaıL w mehtab!... ınisııfir oldu. Ve o genç .anpıı uıblt, Çorluda hasad Çorluda çekirge 
-- lıılı:dıercc 71laız.lann araaındıı çok geçmeden Nebahata brp derin 

1 ~ 1ıor bir serseri Bibi ~en bir sevgi besledi... Birime hafta ron- İŞ er İ m Ü C ad e 1 e Sİ 
-'*'-' ~ yasemin ve por rn da onnnla ~anlıındı. 

Bayan MUALLA, kemanı SADi 
Ayrıca: Keman! NEXl&D TOKYAY, Piyanist FEVZİ, ltlar
net ŞUKRO, Kemence BARAŞKO, Hafız BORDAN ve ar
kadaşlan, Okuyucu Bayan NEVZAD ALrıNOK, BELKİS tılbl ~den getirdiği enfes Bazan çamlıklııra çıknrlar, ni$:ınlı

toJndwr. .-t.lığn bambıış' a bir gü- f sı ile saatlerce başbaşa kmıuşurlar, 
meDI)[ bıtt;totdu. Ağustos bacekleri 1 akş:ım u:ıcrl eYlerine d0ner1erdi. Fn-
9BM:S bu recmin hüzünlu sessizli - kat her nedense, Nebaluıt dn!mn 
lind• ~e boğmak istiyorlar- mohzı.ın, neşesiz ve durı:wt idJ. Ve 
& Bde makta, ~1 şırıl, akan de-

1 

o, nı aniı"ının kolları arasında lken, 
ftll!n lcD melodisi barnbaqkadır. 50n gece tıhnnl.-ı birlikte içtikleri ı 

Her 1.-ı gibi tnbiatt.,, km-anlığa ondı asla uoutmıyordu. 
~zammı esrnrengizlcşir ve 
anJrı blrlaı.ç saat ewelki hadiseleri 
inUr etmek iatcr .• 

Bari> Yardı .. 
Artn:. kılıçlar parlıyacak! Toplar 

ıttrl!;:rıcekJ Silng0ler pnrlıyacak! Ve 
cAD.ah. Allah> S<'Slcri yeri, göğü in
lıctecclrtlr. Dereler kana boyanacnk! 
Topraklar kana boyam .. k! Tnşlnr 

lı:ana bo7a!leeak!. 
Heöce.. zafer.. birıbiri flrdıncn 

prhT ıı uf erler-

1tte lııltJle heytcnnll \'C kuts1 btr 
ıGD8a ~de'Ylz. 
m-ı n llndlisi Ncl>:ıhat, her ta

nb clc*l1 ki\çfik bir bahçede, kol 
kıla. drmılPer, :ıgır ağır gez.iniyorlar
&.X. .-:zıı m~odisi. ne gece kuş
a.mm llb:IWsi, onları asla aldıkları 
t• c len ~mıyordu. 

Dd -.f1l bir ıalltım söğüdUn al- ; 
tıına *8rdulıır ... SUl:ıra karışan tı- ı 

llllılarMo j 

-:ıc.ıı.Dat ... Bayabmız.ın en p.el 
• 

1 
Mı ~;z.cien D;)l'ı1.ı,-O -

~ Bıa ~ asl.~ blıiın ı:evgimi- , 
si~- Ben, cebhede dö
lle *, .-..ı hrtarm:ık ioln as
._ ••wı:a. 8m de cebhe ıeri
....._ )lefwıeddkier için çahpcak
mL- lıBJll ~emia büytik ve kud-

.... 1 
mı. ...mta Takıt heyecanlı idi. 

"fe ):ma ıiaılaldumdan ş-J kellmele
rl .. tııdlıl&ı. 

- ,....... ...tazı için, beni unu
t.cılk wı beıDd de .evmcmek m«bu~ 
dJ6ııde bla.calgnn .. Aınınn ~ 

---~ kğil ml Nebaha17. Ycıba 
~..._. Mbeb biı..i biribirlmiz
..a.. .,..k!ır. 

Yıne, Nı;bahntla Kemnlln çnmlık
lnrn ottl i bir giinde, kapı çalındı. 
Ak-;am olmnk üzere idi. Uftık lozı1, 

yerler kwl, yollnr kızıldı. ı 
Kopıy:ı gelen hizmetçi, gözleri gör 

ml;ı; en bir f!l"ltekle korşıln.ştı ... 
- Siz kımsiniz.? 1 
D ye so du. Fakat ccvab alama

dı . Yı:ılnı:ı: fısıltı halinde çıkan şu 
kelimckrı işitti. 

- Nebahat lıanım evdeler s:ni? 
- Hayır e!cndim. 
--...,N crooeter? 
- Ni~nllslle birlikte çamlıklara 

gitti •. 
- Nişanlıslyla mı? 

- Eveti ... 
Bu erkek kimdi biliyor musunuz.? 

İlhan .. Nebahatın ilk scvıtllsi ... Am-
ma o, b~ka 1lhıın oldu artık ... Göz 
lcrlııi hıırbdc kaybı>tmiş ve bir ko
lu da ynralı .. 

1lhnnın gayri ihtiyarl a6rmlyen 
r.özlerindcn tertemiz göz 7(1Jları d&
kiHd ü 'e ôyle acı bir aı&ıe hiledi ki: 

- Al~ ısmarladık!. 
- ?! ... 
Artlk ne iııizınctçi ve M de 1lhnn 

hiç bir 3ey söyliyClftt!dl. llhMı biraz. 
ilerlt,odl. v~ titrek blr .... bağırdı. 

- Cahid .. Haydi beıü Omılıklara 
cô\ür, dudi. 
Köşeden 16 y&§lannda bir k ilC"ük 

bt:lirdl. Bu 1lhanın kardflll idi. Kü -
çuk Cflhid ağabeyiı;inl elinden sım

sıio ;)i!.pı!;19rıık -sordu. 
- Nebahat nbloım ev.ı. ,ek: mu? 
- ?! ...... 
Çamlıklara doğru ilerlemiTe baş

ladılar ... 

~ ı. lll&1ıılkln tilllerl arasma ili&· Aradan bir hafta ıoctf •• , Her- ~\n 
ı.J5. P in pnltı.cı birar. 70\JaS Cahid; ıığabeyi.sl lllıımı cmnlıklara 
ı.ı:t. ._ .ı. baobnfa nrcrek. bi- getiriyor, sonra ağ~ orııda 

ı11ıid im kavµtmalan ir;.l.n, Allaha yalnız bırakarak tepenin aptısında 
._ .-... ft alQnclye kadar bi- arkıı.d:ışlarlle oyn:ınu7a ıidb'or, ak -
rtlıılahM ~eklerine and içt!Jer. eam uzf',r:i de ıtğnbeylttnt alarak e\'e 

• • • cliln.üyorlnrdı. Yine bir ~ küçük 
~. aı..leıi, zaferler aylan

1

. Cahid ı:ıgabeyj,sinl çnmlıktaA bıra
-....,.ıU pçt1. &ılıçl:ır perladıK ka.t':sk, ar}U\dııflarile _o~a gltti. 
..... _..w n oluk gibi Pn uu.

1 
Jlh:ın, ynlnı~ bq.ına çamlıkların 

an WU. Zlılerüır pıblandı.. ve aza»nda s:ı:ıUerce oturdlı. :etr rnlık 
..... ._ .u.h tekrar tabilıt.:ı tü- Jıı:ulağına bir takım flBlltılar getdi. 
lımı& ...._ Hcyecanhı.ndı ... El J'Ol'datnlle doğru

• ... Nllbahat evde otururken larak ~yıı~a kalktı. Ahi Bir tüılü 
kap~~ indi ve heyecan- setiin ne t.ıı.ro!bm J:clıdiibıi anlıyamı
ı. bwı ac;tı. Bı.kb: Bir jandarma. ywd•ı. Ağaclara tutuna tutuna blrnz. 

Btıtl dOndil. Jtulaklan utuJdaT ilerledi. Ne o?. Bu ses .Nwbahatın se
lllıl alılL Ve yalnız ıu söıleri ilite- si idi... Heyecanlandı .•• Ve diruedi. 
lıı8ıll: - Sf'n de beni çok KViy<ırsun 

- ıa.. llıMtMle ka,YJblar aras&n- deiil m1 ·Nebahat? 
"-*· - En~! .• 

1'e ..._ o biç blr söz laitefMdi. Deli gibi oldu. Batı di5rrllyor ku-
V• .İı6ıla ,.ere cMllCP be,yıldı. lar.lan ufuldayordu. Ah btr Jtire -.... , '"'· 'Caz *3Jaı N>Jdıyarak akMı Mr 

lıllr, .... bıı.rda ~cycn kuzular, 
..... ~aç oynıyıın kırlnn -
rıcs-. .-kf bQram yap1yorianmt 
...... ft Del'lli ldl. 
~ sevıfliainln k117bmdan 

...,. ~ bafta matem buhran
im ..... "calbbmdı. Sonra o da 
..... ..,. teeem bulroıya ta1$M 
ft llaler' ma awttu. 

:e& ıaıa mncamıın o~lu Kemal, 
mmm ı.tbden dönere'k, C'rieine 

(Radjo Programı )I 
flT,/MO CVllARTnJİ 

'ı.11 Pro«ram ve mnnlcket •at 

bilııe.ydl . Nebahstı ve .ama &e\"gHL 
aini. Birden ha~arak: 

- NebcıMt .. !febahlıt. .. 
Diye batırdı. Ve lc8ıf"U.)'a başladı. 
Y:ıkat.. birdm yere ;runrlandı. 

Gôğsilne bir kcwk batJıutQ. o mli 
göğstl~'ki bnlara blle balnnııd;ın 
inliyor v~: 

- Nebahat!. Nebtıhat! ... 
Diye sesleniyordu. ~ hafif- ! 

çe nçu .. Neb:ı.hat kafllSIDda idi .. 
Takatsız, kollannı ona delnı uz.attı. 
Nebahat eğlldl. Ve ,..ı.mz: 

- ilhan dcyebiıdl .. . 
Kuşlar otU,,ordu .. . 
- Nlı;in öyle tuhaf bakıyur:oun 

1llWli' Ne oldu! GöğsQndekl kan ne? 
- Görmüyorum. Ben k&lhn. .• 
Nc-lıabnt 11hanın bllpnı kucağına 

aldı. Nlşnnlıs: Kemal de ,yımına gel-
•JIM'I. mişt.i. Her ikisinin lrulaklannı, il -

T.JS JıılDzUr. :r. S. Ba<'h'd.an eı:erler I h~mın şu söz..leri okşadı: 
~- aha - Hatırlar mısın Neb t! Senle 

8.00 Ajam haberleri. 
ğeçirrlıfimlz Slm ,;ecede Allaha bizi 

Ut Sır kadml - Yemek mteaı. 
1.20/l.JO Müzik: Piyano ile aa. tı>krar lıir)ıeetlrm~ için dua etmiş-
~ (Pi.) tik ... Ve aonra da and içmiftik ... 

11.19 PfıaCram ve memleket IMt Allah bizi birlefürdi ... Ve bu suret
le du:ımızı kabul etti. "-kat andımı-

ııo-"1-
11.9 IMaik lıllıbLıtllt şarkılar {PL) 21 sen bozdun Nebahat ... ltalblm htc 
ısa AJlm Uberlerl • bir uman me7U11 delfldlr. Ben ,,.a
JUI ınııar:- ıu,.etıcümhw 1-n- tanım için teılerimi feda ettim ... 

Bu ~im için bir ~ttlr. Benim .,_ (Şd. n-a Knncer). 
l5.WJ5.SO Mflzflt: Dans nribiğ1 nnçı.z vueuduma,. burada ufacık bir 

m~ yap.1r ve benim ruhsuz Ce$e
(PI.). 
ıt.M Prf4ımıı 1'e memleket aatl dlınl ::ırada .ııırada zboaret ederek 

8,7.-ı. bcr:ıbcr cecen meflUd aUnlerhnlzi hn 
ll.05 Müzik: OpereUerdcn seçil _ tırlarsan mcrud ve beht17ar olr.<:a-

llÜI µırçru. (Pi.) tım .. Mesud ol aevgilba ... 
JUi ~k: aad;ro caz orkestrası I · llban ı:on ~erini söyledikten 

t!brdm 6zc(lr idaresinde). 
19.11 ıatdk: Çalanlıır: Ruşen Kam 

e-u itli. lWlk 'Feırsan. 

soııra hnfitçe aülümsedi ve son defa 
&evgilisine baktıktan aıanra ruhunu 
teslim ederek Nebahatın kolları a
rasınıa cansız olarak dll,Ul.. 

~ Sadi Bopcs. 
ltA5 lıfem.leket saat ayan, 

laaberlelt. 

aj.m Gi.ıneş batıru~tı ... U.fult bıer ıünkün 
den 2iyad~ kınl, k\Pkwl fdJ ... 

20.M Jımzik. <>koyanlar: Melek O~.ıı: OZDIEŞ 

---<>- ---<>-
Çorlu, ()fosusi) - Hn..~d zamanı 

gelmiş olduğundan bura ziraat mu
allimliği rmı ine 10 tane orak maki
neı:i vcrilmıştır. 

Çorlu, (Hususi) - Çorlu zır:.mt 

mualllrnhsı nez.rıretinde Çorlu v 
hn\ :Jisınde muhtelif imh:ı edici şe
killerde çcklr;:e mücadclc::i \'e •::ıy
rıc:ı karg mü-:~delesi de y:ıpılm<.k
tadır. 

ALTINOK, llAlOlAN ve arkadaşlarını dinleyiniz. . 

Du mıı.klncler bır mak.inishn nc
Z"1'Ctinde \e köy ı.lerinde ç..alıştırı

lacnktır. Yaz koylümü •. un en çok 
çalıştığı \ c odama muhtaç olduğu 

bir mev im olmokla l;;;ini bir an ev
vel bltircbılmck ıçın kaz.ruıcnın bir 
kısmını ı:;una buna \'ermekten kur
inran bu makıneleri sevinçle karşı
lamaktadır. 

Güzel Bir Sergi 

Çok f •• ydalı mevsim yııgmurları 

y .. ğınakt.ı oldugundan bu sene hu
bubatta olduğu gıbi mısır, kavun 
karpuz \ e emsali hasılatın da çok 
bereketli ve bol olncıığı. tahmin cdıl
mcktcdir. 

Büyük Mağazalan 

AA ·' fAP M 

orunma 
t,lerindc günden güne zaru
ret kczbcdcn ve fcnn.ln son 
tekcınmülı'ltını hıılz ol:ıo baait 

ve kullmu~lı 

Motopomp al ar 

Canavar düdükleri 
ee1mlş olup ilk truebdo katn
Jqr, fennJ 17.ahat ve eln .. 'li~li 

teklif verilir. 

Dört cncdir fa) d:ılı mesalı: ı ııo -
rülmuş muhıtimiıin yegane müessese 
src:i olnıı cÇorlu kµrtuluş biçld yur
du> bu sene de mezunlar vcnniş ve 
Cümhuriyct okulunda da talebesinin 
eıne;:i ile meydana gelm1s i lerdcn 
bir sergi de açmıştır. Mctodlu bir 
çalı~anın semeresi olan eserlcrt 
halk .ııl~kn ile seyretmektedir .• 

Sabırsızlıkla lıcklcnm aşağıdaki 

malların geldiğlni sayın mu~-tc-

rllerinc blldlrir. TUrk-Avrupa Ltd • ..Ştl. ı.tanbul, Galatıı Perıembo Pu.arı No. 67,Gl 

Edirnede elektrikten 
tasarruf 

Edirne, (Hususi) - Belediye e
kktrik idaresi bundan böyle gün -
dü:ı: cereyanlarını tohdid He tcıs.ı.r

ruf teminine karar "'erdi. 
Bu karar mucibince gundl.iz. ccre

yanforı sn~t 8.30 da sona erecek ve 
12 ile 12.30 arasuıda tekrar <.-ere
yan \'crllccektir. Yine saat 14.30 dan 
18.30 arnsında dürt saatlik bir fa
s1lııd:ın sonra nkşam ccrcynnıno ba~
lanııcak tır . 

Vaz.iyetin salaha yüz tutmaıı üze
rine bu tahdid derhal kaldınlııcnktır.' 

Edlrnede imtihan 
neticeleri 

Edirne, (Hususi) - F..dirnc lise
sinin bu seneki iınlihnnları son."l 
erdi. 64 nıevcudlu edebiyat kolunun 
imUh:ın'larına 40 talebe iştirak etmiş 
v~ bunlardan 17 si muvaffak ol -
lJ)u4tur. Dunlar arasından da 13 ltişi 

1940 modeli 

Zenith Radyolan 

aCOLDSEPOTıt 

Buz dolabları 

cWINCHARGER> RüZGARLA 
ŞARJ' YAPAN PERVA.NELt 

Dinamolar 

Hasır Şapkalar 
En son modn cPLAMBE.ACH> 

Kumaş ve kravatla 
Gııyet güzel ve mfitenevvi 

d~erde 

• mpnme 
Dcl•let olgunluk imtihanlnrma gire- Ve a:ıirc ... Ve aalte 

lctanbul ~ Attsno.ı Hukuk l 
Hl!klm llftlnden: 

F.ntih Kinnnstt ~ Testcre-ı 
cilcr sokak 25 Xo. Jııa ..,de oturan 
d:ıvacı Mcbaıed Oamıl tnrafınd:ın 

karısı mildde!alr;rta BaUce namı di- I 
ğcri Naciye AlQtııtne çlan boş.ın-1 
ma da\·asmm icra kdlmn muhake
mesi sonunda tlıl9ftıır aruında ~id -
dctı! geçlınsiz:!lk «ılılıallı sa bil oldu
ğu ndan b~auuwlıw H• ve mcsarlfi 
muh:ıkemerı.ln ..- '' • lr,yhden tah -
siline kabili ~ ...U üzere ve
rilen hQküm n6WftM3bln ikamet-

g;\lu meçhul bb&a!"•-111 
lAm sureUnln 9!81+ ı dtvanhane
slnc talikine ft kıoıt:reUn on beş 
gün müddetle ...... Dıt ilAnına ko
ı :ır verildi~ mAıMeialeyh Hati
ce m.ımı diğeri NecıQıentn on beş gün 
uırfında mezlcftr ı..m8 asulen Tem
yiz. etmediği .. ......,. lı:a~et kes -
bctmts s:ıJ'].lac91l tıllllll J"Crlne geç
mek üzere llAD ......... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 
Clnef Mlkdıırı Muhammen B. % 7.5 teminatı Eksıltmcın11 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Sa~ 

S1klop ~beri 60 Ton Müteahhidi namına pn-z:ırlık 

Bakı rıuntarı 3.186.000 adcd > > > > 
I - Şartname ve nOmunclcrl mucibince yuknrda clıu\ Ye nilltc!ar 

Q kllllm malzeme müteııbhldlcri nam \'e he.::&bmn pazarlıkla 
btr 

il - Pazarlık 12/Vll/ !140 l"U::lHı iilliıü hl.7.alarwda yazı.lı s. atl 
K""dalh kvvıım \'(! mnooyaat ~besindeki alım komi;:;yonundn yrp 
caktır. 

m - Şar111Rm4!ler !ÖZÜ geçen t'Ubeden parasız alıııcıbıleiıcği gıbı n 
mtmıe!t:rt ~ ~ilebUır. 

lV - hteklilerin pazarlık için irıyin olunan giin ve sııattc teklif cdr' 
cıeiderl fl;Jat \Uer'.indcn ~ 7.5 güvenme parolarile tilrllkte rnezkılr komi"' 
yom aııltncaatıarı. (~204) 

• • • 
1 - :Wfımurıem mudblnre !i!IO kilo ip açık eksiltme usullle ı:atın ııll' 

lll!Cak tır. 

D - lıtnhanuncn boorli 699 lira muvakkat tevıinatı 4-i,92 l.irtıdır. 
m - Eksiltme 8/VI1/l940 paza~ ~ünil saat H de Kaba~ 

mn ve Nilbayaat ı;Ubesindeki alım k.oınlsyonunda yapı.lıleak'bfıl 
Sultanahmed 1 - .. lh Hukuk IY - ROınun.e 'llÖzü geçen şubeden parllSlı. tılınnbllir. 

HSklmllillnclen: Y - ~enn t:lym olurum gün ve saatte % '1.5 gtiveııroc p:.rıdl' 

rek diploma almağa muva!lak ol- Stok tükenmezden evvel tedn-
muşlordır, rikte littcal ediniz. 

2S mcvcudlu fen kol,_undan dn 20 .. •••••••••••• .. nı.- bil'llkte mezkQr k~ona ;müı2caaUcn. (560:) 
talebe imtlhaııa girerek 17 ~i kA -
z:ınmı~ ve buntıır ara..~ndan il klsl 
diploma almağn muva!lak ohn~-tur. 

HulAsaten 89 mcvcudlu Edirne li
sesinin son s.mı! t.alebcsi.ndcn ı~ ki
li olgunluk, 34 ki~ de bilirme ım
tiharunda kr.znnmıştır. · 

Dr, İHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Belsoiul:luğu ve ihtillitlanna 
kar~ pek tesirli Ye taze &:1dır. 
Divaı\yolu, Sultanmahmud tor-

tstanbul Valatla" Blşmüdürlüğü 

~~~;::;::: E:~: ~= 1 Devlet Demiryolları ilanları] 
rılmakta olan ıe ... ~calı: dava,. ._ _________ ""'!il' ______________ __ 

Kozanda •ichl•tll 
yaOmurlar 

besi No. 113. ---· 

Sablık arsa 

lilJJm mubalr,,.,,,.,.,., le htanbulda Ge 
ditpap Caml ........,. 14 No. da 
Ali Ragıb lw'' ' mn.ı tebligat 
İCf:l$JIJa ve il*' ' w ı tn U/7/940 
1.arilıine milsaıdll J W. ıünü saat 

Kozan (Hu.<usl MubablrlmlLden)- Tophanede Kolordu kıırşısınd::. or.a talikine ID8b)ı 1 .. karar vc-
tki ür; &ündür devam eden yağmur- sed üzerinde nezareti tevkalideyi rilmiş olduğundm 1'WID 'Ye vakti 
lıarın şlddctile Soınbay suyu Uıitı. haiz satılık aria 'Vardır. Sirkeci, mezktlrda bizzat naııe a.tlvekAie mnh 

Bucak köyünün bireok ev ve balı Nemllz:ide ban ll No. ya münı- 'iıemede hıwr b t ~lı talı:dlrde 
çelcrinl sular a,lhndn bırohtı. Yaptı- caat. Tel. 21783. gıyaben muh•k•ıırt -...ııı ve ka-

ğı :z:mırlıır arasında bir değirmen .. ••••••••••••il rnr verileceit lllDm WııJlt olunur. 

binası \"e bir köprilyü taınamfn yık ========================================= tı. Bu meyanda Eellere kopı.\arak on 
bea kadar hnrruanı 1uk cW, Bütiln 
b:ıhçeleıin. su lıavuzlannı tahrib et
miş, umumi hasar ve z:ıTar hcııüz 

()4renilunemistir • 

Ye•il tUrbealnin çlnlleri 
tamir edinyor 

Bursa, (Hususi) - V.:ıarif \"elı:a
leti mimn.rlarmdnn Macid dlin şeh
rimize gelmis \'e bugün de Maarif 
müdürU vekili Samı Arkütünle vn- · 
limlz Refik Korelttmı makamnıda 

ziyaret etmiştir. 
Mimar Macid, Yeşil türbesindeki 

riu.ilerin tıı~yirine nezaret etmek ü
uTe Bursnya gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre, mimar şch 
rimlzde bulunan profeMr Proslla 
da görü:;crck, :;ehr.imizdc muhatnz."\
sı !Azım gelen kıymetli ılbidelerimiı 

Şirketihayriyeden : 
4 Temmuz 1940 tarihinden Hibaren mevkii 

tetbika konan yaz tarifesinde KISprOclen 17,20 
de hareketle (Sefer num'!rası 168) 8efikta9, 
Rumelihlsarı, Emlrg:ln, lstinye, Yenlk8y ve 
Pafabahçeslne uOrsyarak Beykoza giden va· 
purun KöprUden hareket saati cep ....afelerm
de Matbaa hatası olarak ( 17 ,30) pterilmlt 
oldu§undan bir yanhthOa mahal kalmamak 
Uzere ke fi et tavzih olunur, 

Fiat Murakabe Komisyonundan: 
üzerinde de b ir görii~e yap.'.lC'Dktır. •5> numaralı Hin: 

Kozanda Halkevi ihtiyacı Çivi tabdkatörlerile idhalatı;ı \etoı:ıtancılaı-ın ellmadetıaıunan çi ileri 
numaralarına eöre bir beyanname ıle 10 Temmuz 1940 cıawamba gı nüne 

I-\:ozan (Hususi Uuha~lrimizden)- kadar Mıntaka Tkaret Müdürliıgunc oıtdirmclcri lQzuma 29 nuına~aıı , 
llıtlkevimiz ;:imdiye kadar p:ırtinin Milli Korunma kararnamesinin komisyonumuza verdiği ~ is\.inadeıı 1 
bir odasını l~gdl etmiş ve ı!ıesnislnl iliın olwıur. 
bu odada y;;ıım:ıkta idi. Reis Zahid c6> numarıılı ilan: 
Çamurdan idare heyetinden aldıp Son günlerde kara yolile ve şımcndiferle ~ idh:ıl edil-
bir kararla halkevini.-ı ihtiyacını kar rnlş olan limonların maliyet fiyntı üıt:.rinc toptancılar lclıra mıainl olarak 
şılıyabilecek e:ıki parti blntı!lna %~0 kllr haddi muhik görülmüştür. Yarı toptancılar için 1if11Ca bir k!ir 
naklini temin etmiş ve bu karar se- kabul eöilmiye<-eğinden işbu % 20 k:'ir toptancı ile 11111 ~ı :ırasın
nel sekreterlik \'.:! parU müJettişli - da taksim edilecektir. Bu hesaba gorc 9+o lık sa......,... bulunan u. 
ğincc tusvib edildiğinden bugünden monların per:ık"ende aı.aml satış 11y:ıtı c3'!ı> kurus olmnk ve 300 luk 
itibaren yeni binasına taşınmajta 
başlam~tır. Villıyct rei!liğinln takdir sandıkl:ırd4l bulunan limonların ıw.nıkende ~l sabi a,atı c•~> kuru~ 1 

olarak teabit ve JJAn olunur. (5800) 1 
le yadedilen bir radyo gönderme.si 

de halkcvine gelmekte olan kalııba-~ 
1 n 1 

lı~ı büyük biı: farklı\ ıır~lı~~nyı te- Istanbul Belediyesi a"" oları 
mm etmiş bulunncaktır. Dıger tn - . · 

r::ıf~n binaya nakil ~i ikmal cdılir ı ----------------------
edilmf'..Z eskiden olduğu gibl, aile 
topl:mtılan vC"...rur~ toplantılnr sık 

sık yupllnc:ık \'e diccr mesailere de 
yüksek gaycslne ulaşm:ısınn ı;nlı:ıa

caktır. Bina temini işinde ve top -
l:ıntı ve dlıter halkevl tslerindo yiık
sek ve kıyml"tll aldka ve yardınıları 
görülen kaymakam Rifat Ardalı t:ık 
dirle anmayı bir borç biliriz.. 

Boğa:rlcindc Bebekte yeni lıımınm oknğında 12 kapı aumanılı bina en- , 
kazı satılmıık üzere acık arttırmaya konulmuştur. Tııhada bedeli 500 lira 
ve ilk kmlnatı 37 lira 50 kuru ~tur. 

Şıırtnnme zabıt ve muamclM mUdurluğü kaleminde '6rülecektir. 

ihnle 18/7 /O~O per:;embc cünü r.uat 14 de Daim! Endlaıendc yapıla
caktır. TııHblerln ilk teminat makbuz. \ cya mektublarlle ihale ctınu muay-
yen ı:aatte Daiml Encilmcnde buluıınıalnıı. (:i645) 

:!!'! 

llallll.mmen bed~Ji 32195 lirn olan 18 kalem muhtelif ;ımpullel 
19/1/nMJ ~ günu ~at 15 de kapalı zarf u'!Ul\l ile An1mrooa tdarf 
tt h •tm ahoıu:akG'r. 

Ba ite Cirmek lstiyenl<!rin (24H,G3) JiTt.ılık mu\·ak.Jı:1ilt tcu •• uat ilf 
Jı::8ll.UlilJD. ta;rhi ettiği V(:Siknlan ve tekliClerin\ :ıynı gfüı saıııt H d" komlr 
yon a.t.ı11ıtnf'! wrın~h.•rl l~zımdır. 

~er ( 161 kuruşa Ant:ara ve llayclarpıı:$A vw.neleriııd • s:ı-

talluktadıır. (li665) 
••• 

llab8ou.ıen bed<-11 16000 lir.ı olan bir aded hava ~ıerdanı .
kımıp'..ari 13/8/940 wlı günll snat 15,30 üa kapalı zart urulii ile .\~ .. :ıra• 
da kilıN llİJıasında &atın alın:K'altt.Jr. 

l!lu ile glrmdı. istıyenlerin (1200) liralılt ~muvakkat temiıı 1 

DUllUD "'9'Sn ettJğl Vt'fi!kaJ:ırı Vf' tekli!lerlni ayni gUn saat 14 J ı 
~ reit:liğiı~ venııelc.ri lhsmdır. 

(lwtnanı~ (>al'll3t~ olar:ı\c Ankarada M:lheme dairesinde:. 
darpa,.a. TtıS<'llum v~ Se"k Ş<:Olğio<ltn cfajhtıl .. -kt r--"" '·, ı · 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından 

Okulumuza ucreUn lkl matemaUk öğretmeni alınacakilr. 

ıJar 

~ lfecmi .ima Ahı~lran. 1 1 
KJ1Kcwm1ata<c0nunmescıeıeri) TiYATROLAR ----------
J:z.JO Memleket sa:ıt ayan, ajana ------------

Emin Kurt~lu 

İstanbul Mıntaka liman reisliğinden: 
Hcybeliadada buluoar. okul komutanlığına milnıcaa1lan, 

tst.eklilerllll 
c577l> 

haberleri; ziraat, eshıım - Uıh...thU, I 
bm~ - :ıuk.ut b<ırsaııı (Fiyat). 

1:1.JO JfQ:ıik: Radyo ıı:oılorı orkee-
ln!I progr.mnnın devamı (Yalnız q
:mn 6llga ~c). 

12.11 Konuıma (Ecnebi dillerde • 
Y.ımı kısa dalı:• posta 1e). 

11.lt Mtnflr: Club:ınd (PL) • 
11.2$/7.3.30 Yarınki program ,.. 

Jıapan,._ 

RA$.ID RIZA ~ 
HALiDE PltKIM .._..,., 

6 Terurnw CUmart.! eQnG a.kşanu 
Bt•ylerbcyi t.kele 117.trosu 

'bab.~ 
a8AÇLARINDAN UTAN• 

Vodvil (') Perde 
Heyet her euınarted akpnıı 
Beylerbe7l ı.kele '111atrosu 
~-

Sığınak 
Belediye nizl.unatına. muva
fık gayet ucuz yapıln·. Ga
lata. Tünel Billur sokak, Gül 

han No. 13 Tel: 43601 

6/7 /940 Cumartesi 115U00N,, ZeyUnburnu 

ailah fabrikesı sahilinde deniz faUkamatine 

atış tecrl besi yapı\aca{lmdan 

geçece\< merakib\n mUtey k\<ız 

llAn olunur, 5820 
r• er 

hu c\vardc:on 
bulunmahı:-ı 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kul~ll. Maltepe, Bur~:ı askeri liselerlnln bil'incl s.ınıtürma istekli ~ 

bütiln girmo şortfar!nı lıaiz olan rıamr.cdlerin s~me sınavları ıo TPınnıtdl 
9ıl0 günü metltClr Usclcrde ya~\lacaklı.r. Namzcdlerin en &el: 10 ·r u rı1\,lll 
940 s:ıb'a.hı sant 8 de mfırekkobll knleml'.!rlle veya hakka kıı.lemlcriW 
l~btı liselerde bulunmnlnrı Utan olunur. (224) (561)0) 

2 --8ah\bl: Ahmed Çemaleddln 8ARAC~LU 
Ne9rlyat MUdllrtl: Macid ÇETiN B1111dt4ı yer (V•nl euah llıhtbu.,) 


