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iTAL YA KORFO VE GiRiDi DE iSTiYOR 
Zırhlı Alman ordularının ileri Sovyetler Müttefiklerin 
hareketi kati surette durduruldu harbi kazanacağına kani 
AMERiKA HARBE 
GI RMEL I Dl R .VE 
GiRECEKTiR DE 

Amerilta, 9 ayıla tam 
6itaraflılıtan f ıJı a r alt 
harp h • r i c i yardımcı 
m ü I I • fi it ııaziyetin• 
11irmi,tir. Fa/tat Alman 
ı a • r r az u durdurul•· 
m•H• ııa /talya harba 
11ir•rH müttefiltl•r• yal
nı~ malzeme Jatil, ıici
f•n hao• Jıuvııetlari ııa 
zırhlı 6irliltlerla da y•r· 
Jım atmalı m11cburiy•• 
tinJ•Jir. 
~========"""""===--=-

Yazan : ABiDİN DAV ER 
u harp başladıJı &a • 

man, batta çok ıiaha 

en el, Amerika, İn • 
ıilterenin eı;ki c!Uuhle em infi
rat. politikasını taklit ederek 
tam biz bitaraflık ıill aseti taki.p 
ediyordu. Harp patladıktan bir 
müddet soıın, ba koyu bitaraf
lık politikasını bırakarak mütte
fiklere miualıir bir yol tuttu on· 
!ara ıilah ••lmıya lıaı;ladı. ara -
tbn bir müddet reçip de Alman 
taarruıu Holanda ve Belçi.ka-
11 çibıeyiuce Amerikanın ci'llil
aahereh ıiyaseli yerine , i'\Iua -
veneh politikası kaim oldu. l\lüt
tefik lerin Amerikaya ıomarla -
mu; oldukları tan arel~r. Ameri
ka - Kana4a hududunda Kanada
War tarabııdan iplerle çekilmek 
ıuretile bireıo birer huduttan içe-

' ri alınırken Amerikalı pilotlar 
tarabııdan do;rudau dol:ruya Ka
aada hava üslerine teslim edil -
llliye başlandı. Alman ordusu, 
hansa dahilinde ilerlemiye baı
layınca, Amerika, ideta İtalya -
ıuııkine benzer bir siyaset takip 
etmek yolunu tuttu. Bitaraflık
tan aayri muhariplife, a irdi. 
Son aünlerde ise, bir adım 
ıiaha atarak İtalyayı da ı:eçti; 
harp harici yardımcı mütteCik ol
du \'e böylece kendi ordularının 
hazır ihtiyat malzemesini müt -
tefiklere "·erme)-·i kararlaı;:tırdı. 
Amer ikan kanunları buna mim i 
olduğu için, il ,u şçjı ilde kitaba 
uyduruldu: Bu malzeme, ~irket
lere ve ,ahıslara satılacak, onlar 
ola tekrar müttefiklere satacak -
lar. 

Demek ki, Amerikanın si~·o.se
ti, Almanların Fransadaki ileri 
h areketile mebsuten mütenasip 
olarak müttefiklere tema~ ül et
mekte ,.e miııkUsen mütenasip o
larak bitaraflık tan ayrılmaktadır. 

Amerika hükümeti de, efkarı u
mumiyesi de şimdiye kadar tut
tuk ları •infirat. siya!letinden u
zaklaşmakta ve c nemiıe lizım!• 
diye omuz silkmek yer ine •Ame
rika bitaraf kalamaz; m üttefik -
!er in mağlübiyeti A merika için 
en büyük tehlikedir. Bizim yeri
m iz müttefiklerin cephesinde -
dir .• Diye tam bir alakaya doi(ru 
l ·ilrümektedir. Bu sİJaset bir 
müddet daha inkişaf ettikten ve 
bu aliika bira. daha kuvvetlen -
dikten sonra, Aıuerikanın da har
be gireceği yoluuda bir kanaat 
himl olmuştur. İtal~·d, Almanya
nın }·anında harbe girdi~i tak -
dirdc, Amerikanın da müttefik
lere iltihak edeceği kuvvetle u
mulmaktadır. 
Okuyucularımız hatırlarlar ki, 

.bi,z, bu' sütunlarda, Amerikanın 
harbe müdahale etmesi kendi 
'ın~nfaatleri, icabı olduğunu n 
b ltn~1 müttefikler fena bir vazi -

"'- ·{ Arı<ası ~ iincii ıayfada) 
,,.. ~ . ABİDİN DA VER 
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Fransız Kuvvetleri dün Aisne nehri 
sahilinde mukabil taarruza geçtiler 
Fransız hatları arkasına • 

ınen 

A lman paraşütçüleri çevrildi 
i ') -VEYGAND 

Fransız ordu/aruza 
dün birenıri revnıi 

ltalgada ki bütün müzeler kapatıldı. Ticaret 
vapurları bitaraf limanlara ilticaya haşladı/ 
• 
' ... 
1 

, 
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gönderdi İTALYAN ASKERLER! VE SAN REMO ŞEHlRLERlNJf; BiR MANZARASI 

l t alya harbe girmezse Almanya Y ug oslav yaya yürüyecek 
"Son devredeyiz • 
iyi dayanınız ! ,, '"\ İl AL YANIN HEDEFİ: 

ovyetler arp.,,,_ 

Alman tanklarına şidddle mukabele eden ~·ransı: rankları 

PARİS, 9 (A.A ) - - General 
Weygand bu sabah saat 10 da 
ordulara asağıdaki enıri yev -
nıiyi göııılermiştir: 

Alnıan taaı-ruzu 'i.~ındi deniz
den Monıııedy'ye kadar bü(iin 
cephe üzerinde b!t~laınıştır. Bu 
taarruz yarın İ ·ic.;reye kadar 
:- apılacakhr. Emir. Jİnc her -
kesin kun1an danlığın kendisini 
koydu~n ~·erde gerilemeyi dü-

Alma nJar ağır zayiata uğradı, <A·k= 
3 

iinci> saııfada) 

mühim miktarda malzeme terke eti 1Romanga ihti
Al r an tayyareleri 
Paris, 9 (A.A.) - Salahiyet -

tar mehafil, Fransız ordusunun 
ric'at etmek suretile düşmanın 
kahir olacağını ümid etmekte 

Parise hücum etti 
oldu~u sademeyi defetti~ ni ,.e 
Almanların akurane hücumları 
k~rsısında ~eri ceki1!Tlek sure-

( Arkası 3 üncü sayfada) · 

Müttefik tayyarelerin 
müthiş bombardımanı 

yatları askere 
çağrıldı 

T•l•rnko lıutlutlarının mu-
h•f•:ıı• eJi/11c•tini •Öyletli 

BÜKREŞ, 9 (A.A.) · Rorr.an
ya büyük erkanıharbiyesi, 30 gün 
lük bir devre için, muhtelif silah
lara mensup efrat, zabit. ve kü
çük zabit davet etmiştir. 
BÜKREŞ, 9 (A.A.) - Kral Ka-

rolun tahta çıkışının onuncu yılı 

: Korsika, Cibuti, 
iNis ve Ak~eniz 

Faris, 9 (Hu;-u,i') - Italyanııı 
vaziyeti hakkında hiç ·bir oal'ih 
ınıalılmat alınama-.1akla beraber, 
Musolini, Hitler olanında rolünü 
oynamakta olduğunu ve harbe 
,girmesinin de bir taktiğin inki
şafına bafdı oldui!u salfı.hiyet
tar mahfillerde sövlenmektedir. 
Ayni mchafil Almanların Avus
tur•·ada yapmakta oldukları kı

taat tahşidatmın İtalva üzerine 
bir tazyik teşkil ettii!ini. ve İtal
ya kararını \'enmedi~i takdirde, 
Alımanvanın Yu~oslavvada kendi 
hesabına harc•kete ııecebileceğini 
tılldirmektedir. 

Diğer taraftan da Rumen mu
ıMinması m evcuttur. Sovyet Rus-

Tedbirle r A 1 o 
Alman hududunda çok m:!him 

hava kuvvetleri tahşid edildi 
PARİS, 9 (H ususi) - Muhtelif membalardan gden lıaocrlere gö

re Sov~et Rusya ı:arp h ududunda mühim tedbirler almaktadır. Bu
rada mühim kuvvetler , bilha,sa han kunetleri tah~il edilmi~tir. 
Polonva hududu civarındaki halkın içerilere nakli için tedbirler 
alınmakta dır. 

. + - • • .... ~..'. • ... • •• -... , ' - , • ' . ...... 

yanın bir yardım yapacağını 

mümkün görmÜ\'orsa da. Krem
lin'in müttefiklere karşı ta!ıav
vülü ka\'dedilmektedir. 

Vaziyetin hüliısası olarak, mü-

şahidlerin Pra\da ı:azetesin<ic•n 

naklen bile rdikleri şu hülfı ·ı 
alabilır z; Sovyet hükümet erka
nı, ·muttdiklerin muzafferi} etı-

( Arkası 3 ilncii sayfada) 

Amerika Ordu ve Donanmasının 
tayyareleri Müttefil<lere veriliyor 

Alman Kıtaatına ve Askeri :~::~~~~~~ k~:~i~mv:ti~ükü-
mıntakalara hücumlar gapıldı l B~;~:~:ıs~a;a~::~s~~f:d~:k , 100tayyare derhal yola çıkıyor 

1 ondra. 9 (A.A. 1 - Hava neza
retinden tebliğ edilmiştir: 

Bütün !(Ün İn~ıliz bombardı -
.rr.a."1 tav}arcler c.Uşn1anın mil -
naKak lıatlaruıa. yol bıı leşıne 
nakta!arına ve muharebe cep -
helerınııı gerile.ine olan hücum
larını de\'am ctıiı•mişlerdır. Ke
za kıtaat tahaşşütleri ve zırhlı 
muharebe arabalarından müte
şekkil kollar da aranmış ve bom
bardıman edi1mıştır. Tayyarele
rimizden ikisi dönmemiştir. Bu 
harekat ııece de devam etmiştir. 

IF. Bahçe-Galatasarayı 3-2 yend~ Amerika müttefiklere 

Amiens'in şimal kapılanna ve 
Abbeville bölgesindeki başlıca 
scvkülcc,·ş noktalarına aj(ır bom
bardıman tayyar("ierimiz hücwn 
etmi,lcrdir. Ardcnnelerde or
maıılık bi lı(e!rrde ı:izlenıniş mü
himmat k;ıolarını berhava ettik. 
Dıııer aııır bombard>man filola
rımız ııece Ardennelerden dogu 
şimale uzanan bir böloıe ile PruG
ya Rhenanı.·sı ve Ruhr havza
sında askeri hedefleri bombardı
oran etımislerdir. 

Sahil müdafaa ta vy are!erimiz 
gece Gand'da petrol deooları üze
rine bomba ve mitralyözlerle hü,. 
cumlar yapmışlardır. Geni4 hasa
rat vukua getirilmlli ve mütead
dit yangınlar çıkarılmıştıı. • Diirıku Fenerbalıçe - Galatasııray maçmdıın bir intıba .. 

. . 

, 

(Y A:Z181 4 ~ncü SAYFAMIZDA) 

harp gemisi verec·ek 
• Efkarı 

gardım 

umumıge daha büyük 
taraftar :qapılmasına 

PARİS, 9 (Hususi) - Vaşin,ıı
t.ondan ııelen ve ımıin menbalar
dan verilen habelere ııör " A me
r!ka kuvvetlerinin fazla teçhizatı
nın derhal müttefiklere vcrilme
ııine başlannnştır. Müttefiklere 
vardımda ·bulunmayı natık olan 
a:l*fıın dahilinde verilecek bu 
ııil.lhlar arasında bir çok harp 
~)eri de bulunınaktadır Bu 
•emilerin tipi e6iı:i ol.makla bera
ber müttefiklerin jeine yarıya
oakı muhırkkaktır. 

100 TAYYARE VERİLİYOR 
V~. 9 (A.A.) - Harbi

yıe dairesi ordu ve donanmanın 
t.yyarelerini tayyare fabrik ala-

r.na iade etmek surctilc mtitte -
ilklere yardını<la bulunmayı na
tık okn alokam çcrçh-esi a,ıhı
linde müttefiklere yüz hüc. n 
tayyaresı vel'meyi karar altına 
almıştır. 

Bu tayyareler beş mitralyôı
k mJccl"ıez Nc·rthrop sisie'lıın
de taı} areler olup faaliyet daıre
leri 1600 kilometredir. Tayyare
lerde bir pılot ile bir mitralyözcü 
bulunmaktadır. İnfilak eden mad· 
de haanulesi, dört büyük VPYa 
yirmi küçük bombadır. 

Nevyork, 9 (A.A.) -Avrupada 
cereyan eden hadisata kar~ı A

( Arkası 3 ilncii sa11f ada). _, 
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BOYOK TARiHİ ROMAN~ 36 . 

SEKERPAR: SULTAN Enternas gonal r Yeni bir ko- Bütün ev ve 
iizmir Fuarı misyon teş- apartmanlar r 

. . \lıazırlıkları kil d"ld" hazLrlanıgor 
Yazanı M. SA.MI KARAYEL 

Veziri izam kara Mustafa paşa Cıncı ho- e l l ""\ 
cayı huzuruna kehulden istinkaf eylemişti 

•Hoca hazretleri öyle bir sa
ravı dilıira tamirine başladılar ki 
1(-0renler mütehayyir kal.d.ı.• fl] 

Ulema hocanın mevkiini çe
kemez oldular. El altından dedi 
kodu başladı. 

ı 
veziriiı.zamı Cinci hocayı huzu
runa kaıl:ı.ulden istinkaf eylemiş
ti: Bunun Uzerine Mimar Kası"I 

Sultan tbrahlmin zev<ki, safast 
yanında ilmin, devlet idaresinin~ 
ve marifetin hiç bir kıyroetı 
Yl)ktu. . 

Zevkin, şehvetin, işretin, ın
tisabın hüküm slırdi.i.ıi;ü bır . ~e
virde. fazilet bir hamakat, ilim 
faydasız bir z.inette~ başka b':' 
şey değildir. Oyle hır zıynet ki, 
maziye de fayda& dukunmayıp 
zarar getıriyor .. 

Nitekim, tarihimizin son de
virlerıne kadar, zevk ve şehve
tııı ıntisabın hüıküırn sürdüğü 
za. rnlarda aynile Sultan Ibra
him devri gibi haller vukua gel
nıl.titir. 

Cinci hocanın ikbaline zarifa
ne taş atanlar bulunuyordu. Cin
cinın saraylar inşa ettirmesini, 
deiıdebe ve saltanata karşı hiciv 
yapanlar oklu. Her ne kadar 
bu hıcivler bası1mayıp el altın
dan dxılaşır olrulllll' idiler ama, 
gene halk beyııinde tesirlerini 
zamanla gösterirdi. \ 

O devrin .zürafası Cinciyi şöy-
le hiciv eyliyordu: 1 

Bina Emselesin bi!me~di Cinci 
Anm için başladı ol bınaya 

yanı Cinci hoca, Arapça gramer 
bilıınezken bina yapmzya baş

ladı demek istiyordu. 
Arapçada gramer başlangııeı 

olan s>ııaya bina derler.. Bu se
~ pie şair binayı işaret ederek 
alay et.ı:niş oluyor .. 

aga: 
- Behey Sultarum .. Niçin te

hevvür edersiz?. Liyakat dectiılt
leri padişahların vüzeranın hİılllı
metlerı<ıır. Kesrihatır makul de
itildir. Padi;;ah hazretleri çırağ 
etııniş... Makülü, siz dahi iltifat 
ile hatırın sormalısınız .. 

Dedikten sonra, veziriiıza.ma 
söz bıra:kımadan dl.1iarıda bekliyen 
hocayı çaıiırarak veziriiı.za.mın 
huzuruna soktu. Bu suretle Cin
ci hoca Kara Mustafa paşaya 
takdim olunmuştu. 

Kara Mustafa paôanın hiddet
lendiği cihet, hocanın müderri!r 
liğe tayin olunması idi. O da, 
Şeyhülislfını gibi hakaret ediyor
du. Padi.şahın fermanına illşı. 
kıoymak istiyordu. 
Meşhur Evliya Çelebi; Cinci 

bocayı yakından tanıyanlardan 
bir müverrihtir. Bakınız hoca i
çin ne yazıyor: 

c ... Giride serdar olan Deli Hii• 
seyin rıaşa plıryan ve giryan: 

- Bre meded el' aman .. 
.Deyu feryad ettiği sırada Cin

ci hoca hünkardan bir an mün
fek olmayıp ındi padişah.ide an
dan mukarrip bir ferd y<>ifidi, 
Veziriazamdan, valideden takar
rübü. ziyade idi. Hünkar KOQOya 
binse beraber biner ve tahtıreva-
na girse birlikte girerdi. Her sa
at ol sadedi! padişahı OOşayinde 
kelimat ile mağrur edio sui ted
bir eder idi. Zira u.ınuru dev
lette bir ~ göıımem~ Safranbo
lusunda Şeyıh zade nam bır oof-
ta idi. 

Fakat, beyit, biciv karın dxı- (ArkaB1 var) 

yurımuyordıu. Bunlar birer acizdi.\=============!\ 
Marifet karşı koymaktı. Fiil la- P 

0 
L 1 a 

zıım<!ı. 
Cınci hoca, dedi kodulara kıy

met vermiyordu. O, me'l?Ulıyeti
ne devam ediyordu. 

Üski.idaroa yaptırdığı Cinci lı<>
ca sarayının yanında, Evliya Çe
lelıınin tabiri üzere bir de: __ 

- Abı. hayat sulu 
Yanı, Cinci haımamı yaptırdı. 

Cinci hıoca, hamamlarile, sohbet
leriyle, cünbfu;leriyle n a m 
almıstı. Halıkın diline di:ii;:nüştü. 

Cinci hocanın. üfurükçülü:k za
maıu ile şimdiki halini mwkaye
se edenler, hayretlere di.işi.iyor
lardı. Az zaman içinde hoca e
fendi pa~ah mevkiine sahip bir 
makama erJ.$mi.şti. 

Cinci hoca. ilk defa saraya gel
diğı zaman başına bir sarık, sır
tına bir cübbe alacak paraya ma
lık değildi. Mimar Kasun ağa, 
bocaya acıyaraık başma bir örf 
sırtına bir sof alıveranişti. 

Mimar Kasını ağa, Cinci boca
nın ileride tutacağı mevkii kes
tirm~ti. Hatta, Kasun ağa da.ha 
ileri giderek hocayı veziriazam 
Kara Mustafa paşaya takdim et
mek istemişti. 

Fakat, cür'etkıir olan Mustafa 
paş::ı, kaşlarını çatarak Mimar 
Kaoım ağaya şu mukabelede bu
l:tııNn uştu: 

- Bu makule meçhul kimseye 
medrese verin halkın üzerine tas
lit ne beladır. (2) 

Kara MUiStafa paşa, bu Dör -
düncü Muradın zapturapt sahibi 

[1] Solak zade, sayfa 766 
[2] Rııvzatülebrar Sayfa 696. 

Sadık amca eşikle durdu: 
- Girecek halde değilim Per

vin dedi, yağmur iliklerime iş-
ledi.. Amma oh, oh ... Soba yanı-
yormuş ... Bu iyi işte ... Yaz olma-
&ına rağmen iyL .. 

Kanlı bir hadise 
Dün sabah Galatada Arap cami

inde alacak yüzii.nden kanlı bir 
vak'a olmuşbur: 

O cil·ar sakinlerinden Beytuliah 
isminde bir kasap, bir alacak me
selesinden ckılayı Hüseyin ismin
de bir kahveciyi ağır .>urette b.ı
çakla yaralamıstır. Hüseyin de 
bilmukabele Beytullahı ölüm ha
linde }'aralam1$tır. 

Balkondan dü~tü 
Sultanabmette Di.zdariye ma

hallesinde 28 numaralı evde otu
ran 12 yaşlarında Selma 10 met
re yükseklikteki evinin halim -
nundan düşerek ağır ~urette ya
ralarnnl$tır. 

Esrar satarken yakalandı 
Edirnekapıda Sultan Selimde 

15 numaralı evde oturan A;hme
din karısı Nahide; kucağındaki 4 
ayl;k çocuğu ile birlikte dün es
rar satarken cürmü. meşhut ha
linde yakalanını.ştcr. 

Yeni pullar bastırılıyor 
PJola, Telgraf ve Telefon umum 

ıınüdUrlüğü önümüzdeki av yeni 
oulbr bastırmayı kararlaştırıru.ş
tır. 18 kıV'lilette bulunacak olan 
l:m pullar İn~ilterede ta.boluna
caktır. İlk partide 200 milyon 
QUl bastırılacak ve bunların ta
bına 73 bin 500 lira sarfokına
caktır. 

- Buraya gelirken, gelmişkea 
akşam yemeğine kalmak \'e !!ÖY
ie bir iki kadehcik rakı da içmek 
geçınistir ya amca? ... 
Sadık amca kalın kalın güldü. 

Kalın alt dudağını yaladı: 

Fuarın idaresi İzmir 
Belediyesine verildi 
İZMİR, 9 (fil<DAM Muhabirin

den; - famir Onuncu Euetrnas
yonal Fuarı haz.ırhklarına devam 
edilmektedir. İzmir FLıarı şimdi-
ye kadar bir komite tarafından i
dare edilmekte idi. Şehir Mec
lisi kararı ile Fuar işleri taıra,men 
İzmir Belediyesine devredilmiş, 
ve (Enternasyonal İzmir Fuarı, 
Kiilturpark ve Turizm) adı al
tında yeni teşkilat vücude getiril
miş, bu teşkilatın yeni kadrosu 
yapı.lıdıgı gibi bütçeye de bu işler 

1 için 160,000 lira tahsisat konmuş
tur. F.uarın en küçük i;;ler.inden ı 
en büyüğlıne kadar her şey, şim
diye kadar Dr. Behcet Uz'un o
murlarına yüklemnişti. Yeni kad
ro ve teşkilat sebebile şimdi Dr. 
Uz daha ziyade mühi.rn işlerle 
meşgul olmakta, Enternasyonal 
Fuarın daha miiıkerrnnel ve QOk 
güzel bir eser olması için daha 
verimli tarzda çali.smak fırsatını 
bulmakta.dor. 

Bu ltami•yon toptan os 
p•raltenJe ••hı fiatl•

rını t11•bit edecdt 

ilk toplantı bu· 
gün yapılıyor 

Bütün vilayetlerde birer •Fi
at ınürakabe komi5yonu• teş
kil olunması hdkkındaki ka -
rarın meı-'iyctt" girdiği dii.a 
telgrafla viliıyetimıze tebliğ o
lunmuştur. 

Bunun üzerine; bugün vali
nin rcisHğind..J ticaret odasın -
da mezkur komisyon ilk i~ti
maını yapacaktJ:r. 
A~ rıca tekmil ticaret şube

leri miimes,illı:ri de bugün ti 
caret odasında toplanacaklar
dır. 

Bu sııretle her maddenin pe
rakende ve toptan fiatları ay
rı ayrı tesbit olunup bu fiatlar 
mecburi sıırette her malın ii
zeriııde etiketlerle gösterile -

ceklerdir. 

Bu sene Fuarda bir çok mühim 
yenilikler olacaktır. Spor teŞkila- 8er1 in Ticaret 
tına geniş yerler ayrılın!$, bir te-
niB klii:bü vücu.de getirilıın.iştir. 

Bir de atlı spor kW!ıü binası in- Ateşemiz dün 
şa edilmektedir. Ayrıca nizaıııi 

bir yüzme havuı;u, tribün ve 90- ' şehrı"mı"ze geldı" 
yunma o'.laları inşa edilı!cek, bu 
sene Baı . ...n yüzme birincilikle- ı 

ri, Fuar mevsiminde İ:ıımirde ya
pılacaktır. 

Bu seneki Fuara iştirak ede -
cek devletler, gecen yıllara naza
ran daha fazla olacaktır. 

AlmanyadakiTürklere 
iyi muamele yapılıyor 

VİLAYET 

Umumi nüfus sayımı 
20 teşrinievvelde yapılacak 

olan umuııni tahrir nüfus hazır
lıkları ilerlemektedir. Bu sayı
ma esas olacak numerotaj faali
yeti de İstanbul c1heti nde ikmal 
olunmuştur. 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalar i
le Beyoğlu semtlerinin numara
tajı da yakında ikmal oluruu:.ak
tır. 

---o---
81ELIP1~.I 

Halkın şikayetlerini din
liyecek komisyon 

Şehrimiz gazetelerindeki hal
kın şehir işlerine ait sikayetle
rini ve gazete muhairirlerinin ilu 
hoouslar hakkındaki arzularını 

muntazaman tetki.k etımek üzere 
Belediye reis muavinlerinden 
Lüttı Alaıcr;un reisliğinde kLıru

lan yeni bir komisyon bu.gün Be
lediyede ilk toplantısını yapa -

caktır. 

Bina vergisi taksitleri 
Mali:·e Vekiı.leti her vilayete gö

re bına vergisi taksit müddetle
rini t<!Sbit ederek tekımil vila
yetlere göndermistir. Bina ver
gisi taksitleri vilayetlerin husu
si vaziyetlerine göre ya 2 veva
hut da 4 taksitte alınacırktır. Şeh
rimizde bina vergisi 4 taksitte a

lınacaktır. Bunun iLki öniimiiz- ı 
deki ay isifa olunacaktır. 

kışrnaz amma sıcacık da tutuyor
muş ... 

Hatice teyze gene alay etti: 
- Pek de yakıştı amca ... 
Gülüştüler. Pervin: 
- Yenge ne iılemclc'? Dedi. 
- Bildiğin alemde? .. Köşesin-

Berlin Ticaret ataşemiz Dok
tor Sait Sarper ve rehkası şeh
rimize gelmiştir. Mumaileyh; 
gazetecilere şunları söylemiştir: 

•- Almanyada mevcut yüz!er
ce talebemi3in hepsi iyi ı•aziyet
tedir. Sükunetle dersıe,.ile meş
gul oluyorlar. Sefaret daima 
kendılerile teması muhafaza et
mektedir. Aileleri tarafından gön
derilen •abu.n ve kavurma gibi 
madde!eri muntazaman alıyorlar. 
Hiç bir zaman aç kalmış degıl
dir!er. Almanyada, bütiin Tiirk
lere yapılan muamele!er normal 
ve i11idir.• 

Berlin ticaret mümessilimiz, 
Belçikadaki talebelerimizin iyi 
vaziyette olduklarını, end~e edi
lecek hiç bir nokta .mevcut olrna
dığıru da temih ederek şu izahatı 
veıınıiştir: 

•- Aldığımız mektuplardan 
Belçikadaki Türklerin Holandaya 
geçtikleri anlaşılmı<tır. 

Fakat A!ınanya ile Holaııda a
rasında askeri nakliyat sebeb·i
ıe yoLlar kapa!ı olduğundan bu 
talebeler şımdilik Almanyaııa ge
çenıeuıişlerJir. Bındar11ı .t1lman
ya uol-ıı ile memleketirnize av
detlerini temin için Bertin sefa-
reti111i= tarafwdaıı Alman lıa

riciye ne:areti nezdinde teşebbü
sata giriş·tlmiştir. 
Yakında ardetleri mümkün o

lacaqı umulmaktadır. 

ALMANYA iLE TİCARET 
MÜZAKERELERİ 

Almanya ile memleketimiz a
rasında yeni bir ticaret anlaşma
sı akdi için An karada müzakere
ler yapılıyor. Son safhasını bil
miyorum. Almanlar bu anl~
nın bir an evvel yapılmasını ve 
miimkü n olduğu kadar geniş ol
masını istiyorlar.• 

Anıca karşısındakilerin sarar-
d..ıklaı·wı görüııce gözlerini açtı: 

- Yoksa tanıyor musunuz? .. 
Pervin başıuı salladı: 
- Allan bahsetıiğiuize göre 

Taha değil, Baha ... 
Amca başını yumrukladı: 
- Şimdi anladım, şu bizim Ra

ifin ackadaşı ... 
- Evet, bize de Raif tanıtm:ııı

tı ... Sen de tanırsın amca, Raif -
)erdeki öö-le ziyafetinde sen de 
vardın. 

- Gel gel amca, şöyle sobanın 
yanına olur ... Bu havada yengem 
seni nasıl sokağa bıraktı anla -
madım. 

- Eh doğrusu hu da geçmedi 
deyi! ... Rakı olmasa da olur, fa
kat Pen·inin sofrasında yemek 
yemek zevk ... Hele şu halime ba
kınız, omuz baslarımdan duman 1 

çıkıvor. 

de otııruyor. Son zamanlarda ga
zetelerde <inayet haberleri yok 
diye gazete de okumuyordu; bi
lirsin ya, cinayet havadislerine 
pek meraklıdır. Katillere söğe -
rek. maktüllere acıyarak, ho -
murdana homurdana okur. Bu se
ferki cinayeti gazetelerden evvel 
haber aldı. Gece ona hu cina)·e
te dair öğrenebildiklerimi aıı'ata
cağım. 

Ü~ii birden soı·dular; 
- :-ie cinayeti! 
Anıca şaşaladı: 

Ate in karşısmda ıslak caket 
tütüyordu. Ayten kalktı: 

- Caketinizi çıkarınız şn yün 
atkıyı alınız dedi ... 

- Ay, bilıniyor nıusunuz? 
-Yoo ... 
- Bu sabah şafakla beraber A-

Saçak katların• kum 

kireç serpilecek 

ve 

Sehrimizdeki 3 kattan fazla 
tek.mil kiırRir ev ve apartımanla
rın alt katlarında birer sıi'!ınak 
vücude getiri1mesi ve 3 kattan 
daha az kiırgir evlerle tekmil ah
şap evlerin ise bahçelerinde bi
rer siper kazılması hakkında ve
rilen enıre riayet etmiyen ev sa
hiplerinin hemen muhakemeye 
verilemelerı kararlaştırılırn1$t'r. 
iBunlar azami 300 lira para ve 3 ay 
da hapis cezasına mabkı1m olu
nacaklardır. 
Diğer taraftan ev ve apartıman

ların saçak katlarına kum ve ki
reç serptirilmesi ve kiırgirlerin 
harici aksamının da tuzlu kireç
le badanalanması da kararlaştırıl
mC>tır. ----<>----
HA A.&İJ' 

Hususi mekteplerde çalı-1 
~anlara verilecek vesika 

Husu si mektepler idarelerini,ıı 
kendi mekteplerinde vazife gö
rüp ayrılırruş olan muallimlere 
verecekleri vesikaların l\-!aarif 
müdür!Uklcrince tasdik mecburi
yeti konu1mnı;tur. 

Hasan Ali Yücel 
Ankaraya döndü 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Maarif Vekihmiz Hasan Ali Yü
cel dün akşam Ankaraya d§n -
müştür. 

Hasan Ali Yücel 10 gün sonra 
tekrar şehrimize gelecektir --HÜTEFE&&l~ 

Mesire yerlerine akın 
Şehrimiz halkı dünkü pazar gü

nünü de kırlarda, ·sayfiye ve me
sire yerlerinde geçirmiştir. Yeni
kapı, Ku.mkapı, Samatya ve Ye
dikule sahilleri ile Boğaziçi. Me
cidiyeköy, Edirnekap~ Topkapı, 
ve civarında bilhassa akşam üs
tü halkla hınca hınç do1up taş-
mıştır. 

Beri in Sefirimizin 
refikası geldi 

Berlin büvük elıçimiz Hüsrev 
Geredenin refikası Bayan Lamia 
Gerede dün sabahki ekspresle 
<ehı'limize dönmüştür. Bayan La
mia Gerede kendisile görüşen 
gazetecilere şunları ooylemiştir: 

,._ Almanuanın her tarafında 
Türklere /..:arşı hü.rnwt gösteriıi 
yor. Memnuniyetsizliği mucip o
lacak lıiç bir muamele yoktur. 
Sefi·r vazifesi başındadır. Şimdi
lik buraya qe!mesi mevzuubahis 
değildir. Almanyadaki talebele
rimiz talısil!erine devam ediyor
lar; nıuntazaman ~·alışıyorlar. 
Sefaretimiz, kendilerile çok ya
kından alakadar olmaktadır. Ta
lebelerin yiyecek itibarile sıkın
tısı yoktur ve ralıattırlar.• 

Naftalin 60 kuruşa Çıktı 
Naftalin fiyatlarının 30 ku

rll.'itan 60 kuruşa çıkması alaka
darların nazarı di!Gkatini celbet
mi;;tir. Bunwt üzerine; yerli 
naftalin istihsaliitı ile hariçten 
,gelen naftalin miktarı tesbit c>-
1.uımıaktad.ır. 

Pervin sordu: 
- Süphelendikleri kimse var 

mı? 

- Şimdilik kimse bir şey bil
miyor. Herhalde tahkikat netice
si bir ipucu bulacaklar ... Cinaye
tin işlendiği yer çok ıssız bir yer, 
Ceset biitün gün bütün gece ora
da kalmış... Cinayetin hırsızlık 

kasdi ile yapıldığı anlaşılıyor. 
Maktülün ceplerinde para namı
na hiçbir şey kalınamış. Ancak 
hırsız yüziiğü ile saatini alma
mış ... Herhalde uzaklaşacak za
wan bulduğu muhakkak. .. Hem 
efendim, ne diye insan doğru yo
lu hırakrr da dağlara tırmanır! .. 

Pervin acı habere rağmen gül
mekten kendini menedemedi: 

- Allah rahmet eylesin, \!ün 
duvarlara tırmanırdı. Çok sert 
bir adamd.L .. Sert bir ölüme kur
ban gitti, 
Anıca başını salladı: 

TAARRUZA UGRADIKLARI ZAMAN ÖN SAFTA DÖGÜ-
ŞÜP BAKAYI TEZIÜN İÇİN ÖLMEK İMTİYAZINI ELLE
RİNDE TUTAN MİLLETLER BU TOPRAGlN EN ASİl.. İN
SANLARIDIR. BUNUN EN BÜYÜK DELİLİ. YAŞAMASI-
NI BİLDiGi GI ZAMAN 
GİBİ - EBEDİ- Y • :s • n: KAHRAMAN -
YETİNİ TE - CA, İNSANCA 

MİN İÇİ!\- _ s. l z z 8 t Se d 8 8 ÖLMESİNİ DE 
TA AR RUZA BİLEN TÜRK 
U G R A D I - Mİl..LETİDİR. 

Dışarda dim dik adımlar ... Çalındı sonra kapım, 
<Acep gelen bu zaman kim? .. Dcdinı, gidip açtı.m. 
Açmca ben kapıyı, o, hemen girip geçli, 
Yağız çehreli, dip dinç, modern bir gençti. 
Elinde dolma kalem var, başında defne çelenk... 
Yiğit bir babacandı, değildi hiç bana denk. 
- Ne var dedim, yiğitiııı, söyle, söyle neydi adm? 
Eğer ki, beklediğimsen, korkarım ki, geç kaldı:ı. ... 
- Uzak, uzak dedi, meçhul uzak ufuklardan, 
Sürüklüyor beni mhuında duyduğum hicra,l, 
Ku loıpJarııı geçerek Jtıiincemit deııizlerini, 
Ümirli1,1iu aradıın her tarafta izlerini, 
Yabancı yolların üstiinde ağlad~, koştum, 
,fioğlışına• iışlkıyını ben adım uBarış:. dostum! ... 

Barış odama girdi; karşıma 
geçip olurdu. Başındaki defne 
çelenkte bir sulh havası esi)Or
du. Etrafta çit yok; yaluız zanıa
nıu geçtiğim, geçmekte olduğu
nu haber \'eren s2atin sesi duyu
luyor. 

Saatiıı sesini kestim: 
- Buğu~u1a ilşıkı oldugunuzu 

SÖV Ied.iğ-uıiz halde .Adını barış
tır. dcoiniz; pek İ)'i kavrıya111a -
dını ,.SWJı_. musunuz l<Harp,, nıi-
siniz? 

Çelenkli başile elindeki kale
mi salladı: 

- -Bu belli olmaz dedi, bu hiç 
bir zaman belli olmanrn,tır ... Ben 
bu asrın cengil\'eriyim; eli kaleın
li cengilvcri. .. lleın siz şimdi har- ~ 
bi, sıuitii bırakınız da bc~er tari
hine bir göz gezdıriniz. Beşer, ya
ratıldığındanberi durup dinlen
meden yürüyen, akın eden bir 
si.iriidüı·. Yaratıldığındanberi sü
rü halinde ilerliyor; fakat tam 
çevrelerinden, öz türelerinden 
ayrılanlar, diıı.iplinsiz, başı boş, 
keyiflerine buymk, alabildiği -
ne ylıriinılı~ olanlar <11-lillet. ha
linde hiçbir yerde tutunabildi -
ler mi? 

Gözlerimi dört açtım, kutup
ların buz tntmu~ denizlerini ge
çip, ümidinin izlerini arıya a
rıya bana kadar gelen, eli ka - 1 
lemli, başı de(ne çelenkli ya -

1 ğız gence baktım: Acaba deli miy
di? Yoksa ben mi rüya görüyor -
dum? Israr ederek beni rüyam -
dan u~·andırdı: 

- Bir ~ey ~öyleıniyorsuııuz?. 
- Sizi dinliyorum! Diye keke-

ledim. 
- Bir millet kendi kendini ida

re eder; milleti tek başıma ben i
dare ediyorum diyenler de var -
dır. Sakııı aldanıp da bu kişiye 
selefleriınden bahsetıneyiniz: Din 
lenıezler, dinlerlerse gazcbe ge -
lirler. İşte Sezar, io;te Kanuni 
Siileyıııan. İ!.?~e Napoleon denıeyi
niz ... Onlarl bana SÖ) ley iniz, on
lardan ben bahsederim, çünkü 
ben hu asra liznn olan cengi -
ver, bu asruı öz ceug3.vcriyiın. 
Halbuki hem evvel zaman, hem 
de orta çağ ceugaverleriııi andı
ran nıodern sava-!içılar ve a·kıncı
lar bu adları ağızlarına alınaz -
lar, çünkü 011 lar seleflerine ben
zememek iddiasındadırlar. Onlar: 
cTarzı selefe takaddüm ettim -
Bir başka lisan tekellüın ettim -
Esrarını mesneviden aldım - Çal
dmısa da miri malı çaldım. diye
cek kadar da kabadayı değiller
dir. Onlar, konuştukları diliu ve 
yaptıkları icraatın geçmiş za -
mania hiçbir alakası olmadığı id-

AMEDENİ 

'LAKLAK 

Londra ve Paristeki Ame
rikalılar da ayrılouya basla -
mışlar. 

Nanemollaya, 
- Nedendir acep?. 
Diye sordum da şu cevabı 

verdi: 
- Böylesine cumedeni lak

lak. derler. Mevsim icabıdır. 
Ostand ve saire gibi Manş plaj
ları canlarını sıkacak şartlar 
içinde bulunduğundan ötürü 
Amerikaya seyahat ediyorlar -
dır, yoksa herhangi bir hiddet 
ve heras eseri deP,ildir. 

GEÇ KALMIŞ 

BİR TAVSİYE 

İsveç kralı tebaasına: 
- Milli vabdet ve beraber

lik... 
Tavsiyesinde bulunmuş. Na

ncınolla, gözlerimin içine ba
ka baka: 

diasındadırlar. Halbııki oldu ola
sıya cihanın nizamını bozan akın· 
cılar, cihana bir yeni ni.zare ver 
mek sevdası ile akın etmişler -
dir ... Aıılıyor n1usunw? 

Pek bir şey anlıyaınadığmıı 
itiraf edemedim; boynumu biil<
tiiın: «Anlıyoruın. diye mırıl • 
dan dun. 

- 1\iademki anlıyorsunuz, ba
na harbin ne olduğunu söyler 
ntisiniz? Dedi. 

- Harp dedim, barp, harp ... 
Güldü ve dedi: 
- Faydasız yere zihninizi yol' ... 

mayın. Harp tarife başlanıldı -
ğmdanberi tarif edilememiş, an
latılamaınıştır. Bize harbi ctrafi
le anlatan ııe bir tarihçi çıktı ne 
de bir felezoC. .. Harbin ne de -
mek old ıığıınu bize ancak uzun, 
çok u:ı.'".J süre~ barı!,(ııı tercddisi 
anlatmak üzere iken, gene harp 
patladı ... Esasen beşer beşer ola
lı, tereddiye uğrayan uZun barış 
yıllarını pek az gördü ... AnlaCı
naz mı? 
Hayır, gene pek anlıyanıamış

tım; fakat bu sefer boyuumu bü
küp: cAnladıın> den1edim de, an· 
lamadığıııı için sordum: 

- Harp çok mu fena şeydir? 
- Uzun süren sulh çağları çok 

iyi seydir. Milletler bu çağlarda 
kaynaşırlar. Büyük medeniyet
ler bu çağların mahsuliidür. Yu
nan medeniyeti şark ve Ellen de
hasını birleştirdi, Roma medeni
yeti llitin ve Ellen dehasını bir 
araya kattı... Bir de nasyonal -
Sosyalizmanın bahsettıği büyük 
Cermen medeniyetine bakınıZ: 
Milletleri biribirlerinden ayır -
ınak istivor. Büyük medeniyet 
çağlarına taban tabana zıt bir te
lakki ..• Bu medeniyet ne diyor? 
Yer yiizünde bir tek ırk vardır: 
Nordik Cermen ırkı. Slav yoktur, 
Ellen yoktur, Latin yoktur. Bu 
ırkları yok edeceğim, yer yü -
zünde yalnız ve yalnız Cermeıt
ler kalacaktır ... 

Yer yüzündeki milletleri im
haya yeltenip bir tek milict y'1· 
ratmak hülyası, hokkabazın, kiı
lahını sivri. taraiuıdan, burnu -
nun ucunda durdurmasına ben
zer. Kiilah nihayet bir, beş, on 
beş saniye dıırıır, sonra yuvarla
nır! Nledeniyet demek, galip ile 
mağli\bu ayırt eden, sonra her 
ikisinin de haklarını teslim edip 
onları uzlaştıran makul ve dü -
rüst zihniyet çağları demektir. 
Galiple mağlubu uzlaştırmasını 
bilenıiyen veya bilmek istenıiyen 
medeniyetlerin ömürleri kısa o
lıır. İ.şte Bağdat medeniyeti! 

(Arkası 4 üncü sayfamızda) 

AMERİKA VE 

MÜTTEFİKLER 

Haber verildiğine göre A -
merika müttefiklere seferi 
kuvvetten gayri her şey gön 
derecektir. 

N aneınolla, 
- Bu, seferi kuvvet de gön· 

derecek.. Demektir! .. 
Dedikten sonra, ilave etti: 
- Seferi kuvvet göze alın · 

madan hiçbir şey göndertl. 
mez. 
BİR DEFA DA 

HERKES ÇAGRILSA 

Bir hancı ve bir apartıman 
uhibi kirayı artırdıkları içta 
ınabkemeye verilmişler. Ha • 
vadisi okuyan Nanemolla: 

- Hele !ıalk geçen yılın ve 
bu yılın ·kontratları ile bir -
likte bir makama da,•et edilse 
ve kontratlar ila gö2ı:l .. .n ge • 
cirilse .. 

- O bırakmadı, ben de isti
yerek çıkmadım. Fakat şu gecen
lerde ölen sucunun karısı doğur
muş. Biliyorsun altta y·ok, üstte 
Y<>k. Bir dilim ekmeı?c muhtaç 
bir halde, Pervine söylerim, evi 
ona vakmdır, bir sıcak çorba gön-
4erir diye düşündüm, kalkıp gel-
4im. 

- Hemen simdi ... 
Hatice tey>:e b~ını kaldırdı, 

alay etti: 

İhtiyarın caketiui çıkardı, at
kıyı omuzlarına koydu.. Amca 
söyleniyordu: 

- Neler yapıyorsun kmrn. .. 
Bu güzel atkıya yazık değil mi? •• 
Hem bu erkeklere yı.luşmaz ... Ya-

lemdaii'ı civarında Taba mı, Ba
ba ını. bir gencin cesedini bul -
dular. Adam bir kurşunla öldü
rülmüştü. İlk muayene neticesi 
cinayetin dün işlendiği anlaşıldL 
Adanıcağızın atuıı da cesedin ya
nı başında bulmuşlar. 

- Tamam, tamam ... Beni Ta~ 
ha şaşırttı ... Tevekkeli değil ad
li"e ve zabıta hemen Raife baş
vurmuşlar. Raif havanın bozuk 
olmasına rai1-n1cn evinde yokınuş. 
Beklemişler. Neden sonra gel -
rn'• Arkadaşının bir cinayete 

"kurban gittiğini öğrenince çok 
ınütc("ssi:r olmuş. Bahanın bir 
kardeşinden başka kimsesi de 
yokmuş, bu kardeşi ile de sene
lerdenberi dargınmış. Raif karde
şinin adresini vermiş... 1 

Ayten adeta baygın diişmiiş, 
sapsarı kesilmiş, titriyordu: 

·-Ben de onu gelecek diye !ıek
iedim. gelmediği için kızdım! 

- Geç kalmış bir tavsiy• 
Dedikten sonra, ilave "!ti: 
- Bak seyreyle sen o za -

man gümbürtüyü .. dei!il mi?_ 
Dedi. 

- Pek de sert değil. Ölüm ani 
olmuş ... Katil çok iyi nişancı 

0

i- 1 
miş ... Diye mırıldandı. A. ŞEKİi' 

(Arkası var) ;::::===========================================~~~ 
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Almanya sessiz!AvamveLordiar ,J":.~;~~~;-g't":.: arasında muharebe oluyor 
• .. 1 Kamarasında zıında daha kullanmıştım. 

se a iZ yenıhyor!gizli celseler!""~~~..;?"'~ iSViÇRELilER BiR, ALMANLAR 
kar:a~'!'r::y;~:~mi? u-ç TAYYARE KA YBETTiLER İngiltere iaşe Nazırı 

da mühim bir nutuk 
d Churchill yarın mühim 

ra go- beyanatta bulunacak 
söyledi LONDRA, 9 (AA.) - Reuter 

============================= lı\jaooırun parlamenbo muharn--- ri yazıyor: 
LONDRA, 9 (Hususi) - İaşe sarfedilmiş olan ibtiyatlaruu tek- Ohurchill ve Harbiye Nazırı 

Nazırı radyooa .bir nutuk vere - rar :verine koyması imkansızdır. Eden Avam Kamarasının salı 
rek Almanyaya karşı sessiz sa - Müttefikler onun ihtiyacı olan günü A:apacağ:ı gizli celsede hü-
dasl!Z yaptığı harbi anlatmıştır. maddeleri satın almak suretüe kfunet namına .beyanatta bulu 

Nazır, Hitlerin Almanya etra- kendisine tekaddüm ettikleri gi- nacaklar<lır. Müzakerenin mev -
fındaki ablukayi l>izzat kendisi - bi netrol ihtiyatlarlllln sistemli ZL<U metropol'iin müdafaası mese-
nin kapamakta olduğunu kay - bir surette tahribi de zorlukları- lesidir. Ayni mesele çarşamba gü 
detlikten sonra demiştir ki: ru arttırmaktadır. nü Lordlar Kamarasının yapaca-

Hitlerin ınuvaffaktyetleı·i mu• Almanya artık harbi k:azaııına- ğı gizli celsede de müzakere edi-
vakkatür ve hesapsız zaJiatı he- vı ümit edemez. Müttefiklerin locektir. Su celse hal'bin bidaye-
saba -··lmiyccek kadar büyüktür. zaferi uzaklaşsa bile kat'i ve e- tindenberi Lordlar Kamarası ta-
Şiındideu ehemmiyetli &urette miııdir.> rafından aktedilen ilk gizli cel

Norveçteki 
muharebeler 

1 Japonya henüz 
karar vermedi 

P_\RİS, 9 A.A) - Norveç yük
sek <.umanda heyeti tebliğ ediyor: 

Narvik mıntakası, Rombar -
ken'ın cenubuntln düşman mev -
zileri üzerindeki tazyikimiz de -
Yam etmektedir, Rornbarken'in 
simalinde, müfrezelerimiz bir -
ook noktalarda ilerlemekte ve 
vazıyetlerini iyileştinnektedirler. 

İngiliz. Fransız• Bel
çika tesanüdü 

Brazzaville, 9 (AA.) - Bugün 
öğleden sonra burada üç meımle
k~t araı;ında tesanüdün heyecan
lı bir tezahl;rünü teşkil eden 
bir Fransız - İn,giliz - Bek;:ika me
rasiımi yapılmıstır. 

Reynaud'ın temasları 
PARİS, 9 (A.A) - Reynaud 

dün de Mareşal Petain ba.şku -
mandan Weyl'(and donanma ku
mandanı amiral Darlan ve İngi
liz ~firi Caınıbell ile görüşmüş-
tür. • 

Çekoslovak bayrağı 
müttefikler arasında 

PA'RıİS, 9 JA.A.) -Bu ;abalı 
Notre - dame des Cictoires'de 
Cek.oslovak bayrağı meras1mle 
müttefik milletler bayrakları a
ra.ına konulmlli;itur. Merasimde 
(:ekoslovak kolonisi ile milli kon
sey azaı;ı ve ordu murahlıacları 
hazır buluıımw;lardır. 

İngiliz Kralının 
teftişleri 

LONDRA, 9 (AA.) - Kral ve 
KraL.;e Kanadalıların kampını zi
yaret etmioler ve hararetle al -
h;;laıunıışlardır. 

.Fnlnsa'nın yeni V •· 
tikan sefiri 

VA'I'İKAN, 9 (AA.) - Fran
sanın Vati:kandaki yem büy\,ik el
cisi DıormeSS-On itimat mektubunu 
Papaya taktun etm.,,tir. __ __,,____ 

İngiliz Deniz 
Kuvvetleri 

Harpten evvelki filodan 
daha kuvvetli bir h11lde 
LONDRıA, 9 (A.A.) - Press 

Association'un verdii'i maluma
ta n.ıı:aran, büyük Britanyanın 
deniz kuvvetleri, har.bin bidaye -
tinde olduğundan daha fazlalaş
ml\otır. Bu.gün teı.gahlaroa, bir 
milyon tondaıı fazla haı'P gemisi 
İllı;a edilmektedır. Diğer taraf~ 
tan, ha"bin başlangıcındanberı In 
gıliz bahriyesi, elliden f:ula mü
sellah licru·ı gemi kru vawrüne 
sahip olıuuı;tuı·. Bunlardan biri;i 
kayıptır. Ayrıca, tali ve yardım
cı olmak üzere 1500 muharip ge
mi sa:hibi olmuştur. Bunların 58 
adedi kay>ı>tır. 

Alnıaıı filosu 6--e, mevcudunun 
büyük bır kıı;ınını kaybetmh;tir. 

İNGİLİZ OONANMASININ 
UGRADIGI ZAYİAT 

LONDRA, 9 (A.A.) - İngiliz 
dmıanma.smın şimdiye kadar uğ
ramış olduğu zayiatın listesi: 

On beş natt1 harp gemisinden 
bir gel)ji, iki tayyare gemisin -
den biri. 62 kruvazörden iki kru
vawr, 185 torpito muhribinden 
21 i 58 tahtelb,,hirden 8 lahtel -
bahir 108 mayin gemisi, karakol 
ııemisi, ve gambottan altı tanesi 
ı.ay i olmuştur. Halihazırda İn -
giliz ınşaat tezı;ıithlarında takri
ben bir milyon t".n hacminde harp I 
genulerı ınşa edilmektedir. 

TOKİO, 9 (AA) - Verilen 
malumata göre, Japonya Harici
ye N az,r muavini Tani Japonya
nın Belçika ve Holanda ek;:ileri i
le normal miina.sabetlcri idame 
edip etnıiyeceği hakkında henüz 
bir karar vermediğini Siyam'ın 
Tokio orta elçisine bildirmiştir. 

----<>----
Molotof - Markis 

mülakatı 
KAUNAS, 9 (A.A.) - Havas 

Sal.ihiyettar mahfiller M-0lotof ve 
Markis arasında \'Ukubulan mü
lakata dair Moskovada ve ·ilen 
kısa tebliğ haricinde Litv~nya 
Başvekilinin seyahati, ne de av
det tarihi hakkında hiçıbir şey 
bilmediklerini Jbeyan er.mekte
dirler. 

Çinin sulh şartları 
CU.N'G-J<.İNG, 9 (AA.) - Çin 

hükı'.ımetinin beyanat verıniye 
meınur rnümes~ili, .Çin arazisu1de 
bir !ek Japan askeri kaldığı ve 
9 devlet muahedesine riayet edil
medıği müddet>;e Çin ile J a-pon
ya arasındaki barış tesisine im
kfın olmadı.ğını bildırıniştir. 

Yugoslav senatosu 
reisi Bükreşte 

BÜKREŞ, 9 (AA) - Yuı:ıos -
la\· s(.~ usunun reı.sı K-or%etz 
kısa bır müd,ılet kalmak üzere 
Bakrese ııelıniştır. K"ro,;alz Ru
men gençlik teşkilatı ıı~ı<.kında 

tetkikatta bulunacaktır. Zira Yu
go;lavyada, Romanyadakiler mo
del alınarak ı;ıen.çlik teşkilatı yap
mak ta.>avvurundadıL 

Meşhur Dempsey 
ringe çıkıyor 

NEW-YORK, 9 (AA.) - Eski 
dün,-a bok,, şampiyonu olup ha
len 46 .VU>ıında bulunan cJak 
Dempsev tekrar ri.ı:ıııe çıkacak ve 
bir lenımuz 194-0 tarmınde Geor
gie ve Cowboy Luttrell ile on 
ravntluk bir maç yapacaktır. 

-~~-~~~·-~~~~--. 

VEYGAND 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

şiinıneksizin, dimdik bakarak 
dö~ilşmesidir. 

Başkumandan ınubareheye 
i~tir3.k eden orduların ve ha -
va ordusuuuıı fasılasız bir su
rette parlak misalini verdikleri 
kahramanlık gayretlerine ta
nıa1nen vakıftır. Başkuıuan -
dan bundan dolayı nıezkür or
dulara teşekkür eder. Fransa 
kendilerinden daha fazlasını 
istiyor. 

Subaylar, ast.,ğmcnler, erler. 
Yurdun selameti .izdcu yal

nız cesaretinizi değil, fakat 
nıuktedir olduğunuzu bildiğim 
bütü.ıı aziın ve ısrar \'e bitti.in 
haru fikit· ve ruhunu istiyor. 
Dü~man muazzam ZBJİata un-
ramaktadır. Pek yakında gay
reti tükenecektir. Son devre -
deyiz iyi dayanınız. 

ROMANYA 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

irad ederek demiştir ki: 
•- İstikbale koıkusu:zca ba

kabiliriz. Kralın etrafında toplan
mış olan ve mukacideratının Kra
lın mukadderatuıa ba{(lı olduğu
nu müdrik bulunan Rumen mil
leti S'Ulhü muhafaza arzusunda
dır Fakat ayni zamanda hudut
larımızı çizmiş olan ölülere kar
şı vazile;iııi ifaya da ama<iedır .• 

se olacaktır. 
Perşembe günü Avam Kama

rasında metropol emniyeti nazı
rı Andersıon beyanatta buluna -
cak ve Lord Elibank hükı'.ımetten 
İrı.eilterede beşinci kolun faaliye
tine nihayet vermek için ne gibi 
tedbirler alınmış olduğunu sora- 1 

cakLır . 
--o----

Fasta taharriyat 
yapılmamış 

Rabat, 9 (A.A.) - Havas: Reır 
,mi mahfiller Fas. Kazablanka ve 
Mekııes'de g-uya taharriyat vu
ktııbuldu~una dair olan haberle
ri ıkat'i surette-yalanlaınaktadır
lar. Bütün Fasta hayat tam bir 
insicam ve kardeşlik hissi dai
resinde cereyan ve devam et -
mektedir. 

Bulgar heyetinin Ati
nadaki temasları 
ATİNA, 9 (AA) - Kral Bul

gar ticaret odası r~isi Savof'ı ka-
bul etmiştir. Savof daha evvel 
Başvekil Metaksas ile gıörfuşmüş
tür. 

ıııııııııııınıııııııınııımııııııııııııııııııııııuıııııııııınaıı -w 

TEBLIGLER 
!~raneız tebllğt\ 
şanı tebliği: 

PAR.İS, g 
(A.A.) - 9 
Haziran ak-

, Bu sabahki tebliğde bildiril
diği ve~hile, düşman, evvelki hü
cumlarına devam etmekle beraber 
taarrırı cephesini Aragonııe'e 
kadar genişletmi~tir. Dü~man 
Bresle üzerindeki tazyikini azal
tarak zırhlı kıtalarını Forge -
Lcs - Eaux ve Arguil bölgesinden 
Rouen ve Gisors bölgelerine doğ
ru sürmüştür. Birkaç ke~if ınüf
rezesi Rouen ve Pont de Larche 
varoşlarına varmış ve Seine neh
rini geçıuiye beyhude ~ere ça -
lııı;;ıııı~tır. 

Daha şarkta Montdidier ve No
yon arasında düşnıanın tazyiki 
diiııkünden daha hafif olmuştur. 
Filhakika aluıau esirlerin 111iitc
addit ifadelerine göre bu bölge
de dii~uıan düıı öğledeu soııra 

ciddi nıu•·affakıyetsizliğe n çok 
büvük zayiata uğramıştır. Bugiin 
öğleden evvel Oise ile Aisne ara
sında Noyoıı'dan Soissons'a ka
dar da böyle olmuştur. Bıırada da 
diişnıan ordularından biri acı bir 
suretle sarsılıııış!ır. Düşman bu
radaki taarruzuna Sojssons yak.i
ninde Aisne'in cenubuna yeni 
zırhlı kıtaların ıııü:ıahereti altın
da yeni fırkalar sürdükteıı sonra 
ancak öğleden sonra tekrar baş
lauııştır. 
Champagııe'de düsmaııın Chau

teau Porcien ve Aragonue ara

sındaki bütün cephe üzeriude şa
fakla beraber giriştiği büyük ta
arruzu kat'i surette durdurduk. 
Düşman Aisne nehrini ancak iki 
noktada geçebilmiş ve buralarda 
mukabil taarruza geçilmiştir. 

Di.işmaıı Vouziers'in şimalin ... 

de hatlarmıızın arkasına para -
şütçiiler indirmiştir. Bu para -
şütçiiler halen muhasara edil -
ıniştir. 

Kıtalarımız yorgunluklarına ve 
adeden duıı olmalarına rağmeıı 
şiddetle "e kahramanca döğiiş -
.mİ'-'e devam ediyorlar. 
Avcı ve bombardıman tayya -

relerimiz hareketlerine devam 
ederek, düşnıan avcılarının ve 
defi toplarının şiddetli mukabe -
lelerine rağmen zırhlı teşekkülle
rin ileri hareketlerine karşı koy
muşlardır. Öğleden evvel yapılan 
istikşaflar birçok kolların ağır za
yiattı ınarnz kaldıklarını , .• mü
him miktarda malzeme terkettik-ı 

~;ıİİıUıi~iıft=ın~wiıomıııııtın•ııtBJllllllUID 

Bundan on iki, on üç yıl ka -
dar önce, yazınıı; ohluğu.m o hi
kaye, Qmu:mi Harple İtalyanın 
harbe girip girmiyece9-i mesele
sine dair tutuşulan bir bahsia gü
lünç bir !~ellisini anlatan miza. 
hi bir hikaye idi. Eğer hikayeniıı 
aslı bugiin elimde olsaydı, tam 
sırası olduğu için onu, günün en 
aktüel hikayesi olarak şimdi bir 
daha neşrederd,im. O zanıan ol
duğu gibi, şimdi yine: cAcaba 1-
talva harbe girecek mi!. Diye a
ralarında bahse tutuşanlar var 
mıdır bilmem? Yalnız bildiğim 
bir şey varsa o da bu gidişle, bu 
na«melerle. bu nakaratla, günün 
birinde, İtalya harbe girse bile 
buna herkesin kolay kolay ine -
ııaııııyacağıdır. Çünkü İtalyanın 
bu gidi~i. bu nağmeleri. bu na -
karalı o kadar kabak tadı verdi, 
ki, bani bu iş, yalancı çobanııı iki
de bir: 

- Sürüye kurt geldi! 
Diye bağıra bağıra, nihayet, 

kıırdun hakikateıı geldiğine, kim
seyi inandrranlamasına döne -
cek gibi!! 

OSMAN" CEMAL KAYGILI 

Zırhlı Alman 
orduları 

(B~iarafı 1 inci sayfada) 
tile Fr:ıııı;ız kLimanda he; etinin 
Alman erkamharbi!ye.si tftafın
dan intihan edilmis olan yerde 
ve saatte kendisine kat'i muha
rebeyi kabul ettirmek isti:ven Al
man hesabını alt üst etmiş oldu
ğıınu beyan etmektedir. 

A_vni mehnfil, Fransız ku!nıan
da heyetinin henüz inisiyatifi 
eline almaınıs olduğunu fakat is
tediği zaman alabileceğini ilave 
etmektedir. 

Paris, 9 (A.A.) - Saat 15 de 
Havas Ajansı askeri vaziyet hak-
1mrda aşağıdaki telı:ırafı neşret

miştir: 
Askeri mahfillerin kanaatine 

~öre. bueün, QOk mühiım bir gün 
olacaktır. Her ne bahasına olur
sa olsun, netice almak istiyen 
dü•,man bütün lruvvctlerini mu
harebe hattına sürmüı; ise de, 
dün hücuma karsı koyan Fran
sız kıtaları. bugün de nıuharebe
·-e avni azimle başlamışlardır. 

Dünkü siddetli muharebeler -
den sonra en şiddetli Alman hü
cumu çıkıc-1nı cenuo istrkametin
de va.,arak Aımiens'in cenup böl
...-esinden M<'ve ırunağı üzerinde 
Beauvais'e 30 kilometre kadar 
mesafedeki bir Eteuil bölgesine 
kadar terakki etmistir. D~ha do
n.uda Peronne'Ln eenıtbundan iki 
hücum cılomıslır: Biri, Oise üze
rinde No .. ~n istikametinde, diğe
ri de Nn-- 0 11 ile Bretcuil arasın
daki Montidier istikametinde. Düı; 
manın elde eW~i kazanc zayıftır. 
Bir kaç kilometreyi gecmemekte
dir. Almanlar Bresle ile Noyon 
arasında 40 fırka ileri sürmüşler
dir. 

Somme taarruzunun başlangı
cında Almanlar muhru·ebe hattın
da 27 fırkadan mürekkep ilk saf
fın "ıpranması o kadar büyük ol
muştur ki, dün Alımanlar 20 fır
kalık ikinci saflarını sürmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Oise'ın doğusunda, 10 Alman 
fırkası zırhlı fırkalarla birlikte 
Aisne nehrini geçerek nehrin ce
nubundaki Tardenois yavlası ü
zerinde ilerlemistir. Alman pi
yadesinin ilerleyişi 10 - 15 kilo
metreyi geçmeınistir. 

Bu sabah Almanlar her tarafta 
taarruza avni <kl.delle tekrar baş
lamı.slardır, Bundan başka yu
karı Aisnede 40 kil-0metrelik bir 
ceohe üzerinde :veni bir hücum 
vııkubulmuştur. Bu hücum Cha
teauporcien ile Chene-Populeuks 
ar~ındadır. __ Bu yeni _hücumun j 
Soıssons bölgesındekı hücumla 
irtibatı yoktur ve siddetli topçu 
bombardımanları ile hazırlanmış
tır. 

Bir müddettenberi 40 fırka 
tahşid edilmiş bulunuyordu. Bu 
s~bab Alman piyadesi •kütle ha
linde denizden Montmedy'ye ka
dar Fransız kıtaatına karşı kat'i 
bir muiharebeve uirmiştir. Fran
sız kıtaatı her tarafta hücumla
ra karşı kovmaktadır. 

Paris, 9 (A.A.) - Alman tay
yareleri bugün Paris mıntakası
nın bütün münakale yolları üze
rine büyük mikyasta hücumlar 
~-aomışlardır. Pontoise bölı;ıesin
de bombardımanlar bilhassa şid
detli olmuştur. 

BERN, 9 ( A.A.) - Ordu erli- 1 
nıharbiyesi tebliğ ediyor: 

Cumartesi sabahı tarası;ut laJ'
varelerimizdeu biri PorrentruT
tizerinde altı Almaıı tayyaresinin 
ani taarruzuna uğrallU4 ve düş
müştür. İçindeki iki kişi telef ~ 
muştur. Bir müddet sonra bir 
Alman bava filosu, Wardant'm 
şarkında kain Saigneloız üzerinde 
uçmuştur. 

Cbasseral üzerinde vukua ge- 1 
len bir hava m~besinde bir 
:tsvi~ pilot yaralamnıştır. 

ikinci bir Alınan tayyaresi, 
Porrentry yakınında İıfv';re ara
zisi üzerinden uçmuştur ve Ju -
:ra'da yere inmiye mecbıır obn~ 
tur. İçindeki iki kişi tevkif edil
miştir. Öğleden sonra İsviçre ü
zerinde uçmuş olan di~r bir Al
man tayyaresi, keşif tayyareleri-

miz tarafından takip edilmiş, 

Tsigen de yere inmiş ve ate- al
ınıı;tır. 

Siyasi 
~!!il! Vaziyet 
Cihan- harb iteh
likesi içindeyiz 

Balkan ekonomi konseyi 
YAZAN: H. NURİ IK!\~ 

te om cephesindeki bü -
;;;;;J} yük taarruz, kuvvetli 

Bütün Balkan Antantı memleketlerinde 
ayni tren tarifesinin tatbikine karar verdi 

müdafaa harbi tlıwam 
ederken, Birle~ik Amerika ile i
talyadan, İspanyadaıı çok ehem
miyetli haberler gelınektedir. Al
manyanın, 9 ay evvel olduğu gi
bi son haftalarda dahi siyası nı~ 
vazeneyi le~ temin etmiş bir 
halde yaptı"ı büyük taarruzlar 
ilerh·me hareketleri, is!ilalar, gay
ri muharip ve bitaraf büyük, kıs
men küçük devletler arasnıda 
ehem'lli~·etli siyası kaynaşmalanı 
seb<'P olmaktadır. Alınanya ordu
sunun ilerlemeleri yalnız siyasi 
sahada değil, Avrupanın, lıatta 
düuya ıııilletleriniu iktısat ideo
loji bakıınuıdan yarınki \'aziyet
lerini şimdiden hesaplamak lüzu
munu or!aJa koymuştur. Bu yU. 
deıı yalnız harp hcrekiıtı itibari
le değil, garbi Avrupaya münha
sır muharebenin cihan mücade
lesine kalbolunıııası cihetinden ıüı 
pek ıniihim hareketlerin içinde 
bulunınaktayız. 

KONSEY 1941 DE TURKIYEDE TOPLANACAK 
Bclgrad, 9 (AA.l - Balkan 

Antantı ekonamik konseyi dün 
mesaisini bitir:ı:iştir. Konseyin 
mesai5i muhtelif komisyonlara 
taksim edilmiştir. 

Bu aksam verilen bir teıbliğde, 
ticari mübadeleler komisyonunun 
15 temmuzda İstanbulda topla -
nacak olan bir mahdut komite 
teşkiline karar verdiği bildiril
ımektedir. Bu komite, iptidai mad
deler meselelerinin tetkikine de
vam edecektir. 

Demiryolu münakalatı kıomis
yonu. bütün Balkan Antantı mem
leketlerinde, avni şimendifer ta
rifelerinin tatbikine karar ver
miştir. 

Diğer komisyonlar. elronmniık 
sahada. Balkan Anatantı devlet
leri arasındaki rabıtaların, daha 
iyileştirilerek inkişaf ettirilmesi
ne karar veıııniştir. 

filkonamik konsevin gelecek cel
sesi, 19·U senesi zarfında Türki
yede toplanacaktır, 

Sovyetler Müttefiklerin 
harbi kazancaağına kani 

İtalya ile İspanyadaki hazıclık
lar. AlmaııJaya yardun, totaliteı 
siyasetin, akidenin zaferini, h.8-
kimiyetini !emiıı içindir. Bicleşik 
Aıuerikamn 1''raosa ile İngiltere-

( B~tarafı 1 inci sayfada) 
ne kat'i surette inanmaktadır -
lar. 

Berlin, 9 (Hususi) - Popolo 
d'İtalia gazetesi bugün müh>rrı 
bir makale neşretmiştir. Muso
lininin fikirlerini neşreden bu 
P"azetenin makalesinden çıkan İ
talyanın harbe girmek üzere ol
du«udur. Berlin mehafili Italya
nın bu_gün yarın harbe girmesi
ni bekliyor. 

İT AL YANIN HEDEFLERİ 
Roma. 9 (Hususi) - Relazioni 

İnterr, sionale ııazetesi yazdığı 
bir makalede İtal··anın harbe gir
mek üzere olduğunu söylüyor ve 
bunun icin şu sebepleri gösteri
yor: 

1 - İtalya 18 senedenıberi mu
ahedelerin tadilini istemiştir . 
Fransa ve İna:iltere buna daima 
muarız bulunmu<lardır. 

2 - İtalya calıı;mak için arazi 
isteyince kendisine çöl gösleril
ımiştir. Habeşistanda hareket et
til>i zaman zecri tedbirlere müra
caat edilımiştir. 

3 - İtalyan olan şeyler daima 
hakir görülmek istenmişti;. 

4 - Bu harp İtalyan milletinin 
arazi meselelerini h_alledecek, Nis, 
Tunus, Korsika ve Cföuti İtal:va
ya geçecektir. 

5 - İtalyan milletine denizde 
serbesti temin edecek ve l>u su
retle 'bir istiklal harbi olacaktır. 

Nevyork, 9 (Hususi) - Eski 
FrartSLZ ıBaşvekili Liivalin Ro

rnaya gittiği rivayet ediliyor. Bu 
haber Fransada tekzip ec:lilımek
tedir. 

Roma, 9 (Hususi) - Faşist par
tisi umumi katipliği icabında va
zifeleri başından ayrılacak Faşist 
partisi erkanına kimlerin veka
let edeceklerini ilan etmiştir. 

Nevyork, 9 (Hususi) - Milan-0 
da bir Maltız komitesi teşekkül 
etmiştir. Komite Malta adasının 
İtalvan olduğunu beyan etmek
tedir. 

Meksik ı, 9 (AA.) - İtalyan hü
kı1metinin emrine tevfikan. bir 
cok İtalyan ııemileri Meksika li
manlarına demirlemişlerdir. 

Hayfa, 9 (AA.) - 6 haziranda 
Cali!lıea vaouru ile hareket eden
ler arasında Kudüsteki İtalyan 
Vis konsolosu ile Banco di Ro -
ımanın ve Adriatica ajansının <ba
zı memurları da bulunmaktadır. 

Rama, 9 (A.A.) - Teeyyüd et
miyen haJberlere ı;ıöre, pazartesi 
ll'Ünü Triyesteye hareket etmesi 
lazım ı;ıelen A ugustw; yolcu va
nuru askeri naklive:ve tahvil eıdil
mistir. 

Maarif nazırı .müzelerin kapatıl
masını emretmiştir. Bunlar bir 
san'at eserini korumak maksa
di iP alınmıs tedbirdir. 
MİLANO. 9 (A.A.) - D. :<. B. 

bildirıyor: deki kardeş demokrasiye yapılan 
müsteşarının riyasetinde bir Al- yardun, Japonyadaki gazetelerce, 
man heyeti Cremona'ya vasıl ol- siyasi mahfillerce dahi itirazlarla 
muştur. Alman misafirleri ~ere- kar:,ılanıııaktadır. Birleşik Aıne-
fine verilen .bir ziyafet esnasın- rikaııuı İngiltere ve Fransaya 
da İtalvan nazırlarindan sena - tayyaı·e, harp levazımı, mühim-
tör Farinaçı irad ettigi bir nutuk- ınat hususundaki ııeııiş, kuvvetli 
ta ezcümle demiştir ki: yardımları, bu devletin harbe fi-

Tarih sür'atle vürüyor. Hak ve len müdahalcsilc son haddine ge-
adalet verini bulacaktır. İta! - lirse, muharebeııin Hint denizi-
yanlar hac ;dırlar, ancak De«;e- ne, Okyanuslara da sirayeti ili-
nin emrine intizar etmektedirler. tiıııalleri fazlalaşır. 

Alman müsteşarı da söz alarak l\loskova zimamdarlarının Ak-
demi:;;tir ki: deniz havzasını, cenubu şarki Av· 

Almanya bu harbi istemedi. ruııa. :vakın şark, Balkanlar ının-
Musolini harbın patlamaı;ına ma- takalarıııı İtal}a ile hpanya Ca
ni olmak için ner seyi ya.ptL Bu- şistleriniıı hakimiyetlerine terki 
l(iln dovüşmeklıgimiz sadece doğ- asla kabul edeıniyeceğini de he-
ru ve devamlı bir sufüüıı tesisi saplıyabiliriz. 
içindir. Şu halde, cihan harbi tehlike-

Roma, 9 (A.A.) _ Havas: İta!- sinin düne nazaran bugün fazla-
vanın hangi tarihte askeri müda- laşmıı; olduğunu söylemek, bir 
halede bulunaca.ıtı hakkında kat'i hakikati ifade etmektir. 

bir ted ed dü t hüküm s ü "m ekte İİİİİİİİİİİİiiiiiiiİİİİHİİİİİAliiiMliiiiii. TİİİİİİNiii<LiiiRİİİİİİ iiiliiiRiii:\iiitAKiiiiliii 
berdevamclır. Burada hakim olan 
his, İtalyanın harbe girmesinin 
geniş mikyas dahilinde Fransa
daki Ahııan harekatının inkişa

fına baglı olduÖ'u merkezindedir. 
Bu hususta Romadaki si_vasi mah
filler Telegrafo gazetesinin di -
rektörü Giovanni Ansaldo tara
fından radvoda söylenen sözlere 
hususi bir mana atfediyorlar. An
saldo radyoda İtalyar, ordularına 
hitalbeden bu görüşmesinde Fran
sa ortadan kalkt>ktan sonra İn
giltereve ·karşı mü.cadelenin baş
lıyacam nı ve İtalvan icraatının 
iste o zaman hayati bir ehemııni
yet alacai!ını 'bildirmiştir. Buna 
!(Öre meZkür icraat bal!ııca İngtl
terey karşı olacaktır, 

!İtalyanın isteklerine gelince, 
Popolo d'İtalia gazetesi •bugümıii. 
yazısında Korlu ile Giritli de İtal
yayı tehdit eden Akdeniz nokta
ları arasında saymaktadır. 

Gazete. Süveys ve Cebelütta
rıJı: isimlerini saYd•ktan sonra 
İtalyanın Malta, Korfu ve Giridin 
topları altında mahpus oldi(uunu 
bildiriyor. 

Nihayet gazeteler, hariciye na
zırı tarafından Duçeye verilen i
kinci raporu müttefiklerin İtal
"aya karşı deniz kontrolünün 
ifasında suiistimallerine delil o
larak gösteıımektedirler. 

Meks>ko, 9 (A.A.) - Halen Melk 
si.ka körfezi limanlarında o kadar 
QO<k: İtalyan sarnıç ;ıemisi vardır 
!ki, İtalyaya petrol ihracı bilkw
ve durmuştur. 

784 tonluk Fede vaJ)'UrU telsiz
le aldığı bir emir üzerine Napo
liye ait olan haTRulesi ile birlik
te Tamico'ya iltica etmiştir. 

Bitaraf limanlara girmek için 
\"erilen emriıı dört İtalyan va-

purunu alakadar ettiği anlaşıl -
arakbdır. Bunlar arnsında Ce
nwaYa ı;ıidecek oları 6'.;11 t-0nlti'k 
\ ot \·apuru da \'at·•.iır. 

Amerika 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

meriJkan efkarıumumivesınd.e 
mü.~ahede edilmekte ol;o derın 
tebeddül, : ... ~rika ahalisinın 
mütt,efiklere derhal yal'dımda bu· 
lunulıması hakkındaki arzuları -
nın ı;ıittikçe şiddetlendiğini gös
termektedir. 

N evvork Timeo gazetesi şunu 
yazıyor: 

•Hit!er mevki iktidarda ka!
dıkça, zehirlenmiş ve terör altın
da 11aşamakta olacak bir ıilem -
den başka bir şey olamaz.• 

Herald Trlbune ı;:azetesi, bita
raflık meselelerini düşünmek

sizin bütün memlekellerin, Ruz
velt'e zahir olacaklarından, bü
tün Amerikalıların emin aldıığır 
nu yazıyor. Ruzvelt'in müttefiık
lere yardım etmıek için sarfettiği 
gayretler, Birleşik Amerika için 
vatani gayretler teşkil etmekte
dir. Böyle gayretler politik fikir
leri her ne olursa olsun, bütün 
konı;:re azalarının samimi müza
heretine layiktir. 

Nevyork Herald Trihune gaze
tesi, Cumhuriyet partisinin Ruz
velt'e tam bir müzaherette bulun· 
masını israr la talebediyor, 

Londra, 9 (AA.) - Reu.ter: 
Londrada bugün öğrenildiğine 

göre, Amerikaodan İnıgil tereye ve 
Fransaya yapılan her türiü mü
himmat sevkiyatı derhal armaık 
üzeredir , 

İngiliz - Fransız mübayea ko
misyonu müttefiklere yarıyaca'k 
1\mıerika harp malzemesi fazlas• 
nın satın alınmas1JU ımüzakere et-' 
m"ktedir. Bu ,malzeme eski mo
dı!l olmakla beraber işe tamaıı:nen 
varar bir haldedir. 
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Yirminci asrın basanoı ile konuştum 
(Battarafı 2 nci saııfafi.a) 

Nasyonal - Sosyalizma da dav .. 
yı bunun icin kaybedecektir_, 

Sözii kestim: 
- Anlayıp anlamadıimu ..,_ 

racaksınu değil mi? 
Gülümsedi: 

leşlırmek beşer önderlerinin ın 
kaddes işidir: Doğruyu anlat -
aınlar. 

- Doğru nedir? 
- Bir kuvvet nuıl oba öte-

Ali, Haris'in omuz ba.şına şiddetli 
bir kılıç darbasi indirdi 

Fener ahçe: 3 - Galatas3:ray: 2 
Beşiktaş da Vefayı 3-1 yendi 
Galatasaraylılar birkaç gol fırsatı kaçırdılar 

- Hayır dedi, anladığ'ınm aa
lıyorum ... Beşerin insanlıktan, 
yani kahramanlıktan, yani za -
ferden tecrit edilmesine taham
mülli yoktur. Cermenlik İff za
feri inhisara almak istiyor. Bd 
mıuuzam görünea iddia, biiyük 
ufukları kaplıyamıyan küçüklük
tür ... Beşeriyete önderlik etmişe
lan milletler böyle te..,kkiil et -
memiştir. Herhalde bugün dün
yaya mutlaka bir millet hikiın 
olacaksa, bugünkü insanın böyle 
bir nizama ihtiyacı varsa, bu 
nıillet Cermenler olamaz. Dün -
vayı hak.imiyetine alacak mil -
Jet ancak insanlık hukukunu da 
tanıyan, milletlerin hakkını tes
lim eden millettir. 

ki kuvvete galebe çalar. Birin
den biri boyun eğer, yenilir, tes
lim olur. Halbuki aşka karşı, gii 
acı san'atlere karşı, dimağ , .• 
duyıru mahsullerine, maddi şe -
kilde tecelli eden manevi sunu
loata karşı koyacak hiçbir kuv • 
ftl, hiçbir kudret yoktur-. Süle~ 
maniyeye bakınız; asırlardanbe 
her göz bu abidenin karşısında 
heyranlıkla açılıyor; asırlardaD 
80nra bize herkes böyle hayran o' 
svn istiyorum ..• 

- Ya Ali!.. (Cemel ~).bin
lerce ehli Wlmın kaıımı heder 
ettin. Şimdi de ~ binlerce in
anın hayatına bsedersin. Amma 
kendin ortaya çı1r::mayıp, sebep 
olduğwı feltketleri uzaktan gö
metlersin. ~ kı1 'nirı bpl-
ırını "'•ıe ... marifet deliL
iljter er İ9elı meyd.- çok &a tı. 
ıı.imle mllbııeaıe .. 

Ali, ~ acı. -· ~i. 
iBu "stl!h adama, hiç ıbir mu-
• • hd• bulunmak .• •P"ii. A
linin bu ııiil<Qtu, Hariır'i.JlllW"Uı. 

~ arttudı. Oyıe -
ı&eyaıılarda tı.ılı•m~ a bat -
lad> lıi, arta (Ali) dayanamadı. 
Bir anda atuıı mMım•hyarak, 
ortaya~: 

--& adam! .. Eğer 111 aıa t.h
IDr elııeydin, sana muluıbeleye 
l6ılum ~ıııeııohııı Fakat ıım, 
~tıma tecavüıı etön. 
Buna h......,, cezanı çelmıelilin. 

Dlye boıtudı. AW- brmM 
....ıduiu tidıdelli bir mehmtızla 
Haris'in lRerine al;ılcb. 

(Ali) nin bu Mılıılı o kadar 
lliir'ıKb "" o derece .lcırvıı>etli ol
du lıi, Haris çarçabuk kendini 
topar~ Ali, Hari8'in er 
muz bqına <i<ldeUi bir lcıl.ı.ç dal'
a-; indirdi. Kıılıç, iki kat =tu 
ke;erek, Haris'in Qıiğsüne kadar 
indı. .. Ali, atını 8iır'atle çevıre
rek yerıne geldi. O küstah ada
mın kanlar içinde yere YtNar• 
larırlığını bire j!Örmedi. 

Bu manzarayı ıeQren MuaTI
ye, birden bire şaşırdı. Y amnda 
duran (Mervan) a - b8%ı riva
yetlere ·ııore Amribnias'a - dıö
»erek, büyük bir ko.Mu ile. 

- Allah, beni ve dostlarımı, 
Alı 'nin daztıesin'""1 eısi.rg$in ... 
Onun mübarezeslni işitirdim. 
l'akat, göclerimle görmem.iştim. 
llu adwnm carşısına, telı: ba!!ıwı 
k.iııwe ( ıılr&ID!!7. 

Diye, :ı:ıwıldand.ı.. 
Mervan -yahut, Amribrıiu -

Muavıyenm .ı.orı.u.u.ıu t.eskin 
ett.ı: 

- Ya. Emir! .. GördüRfuı vak'a, 
ancak bir tesadi'ıften ibarettir. 
(Abdo.ı:lla.'ı. bin Mesa<le) imunde 
bir mUbar.iz vardu- ki, (Ali) gi
bi be$ kifiyi bir hamiede yere 
sermege muktedirdir. Müsaade 
edersen, !j&mdi de (Ali) yi mü
barezeye davet el.meık :tı;iıı onu 
j!Ondereliın. 

Dedi 
Muaviye, (Ali) den bir •n ev

vel Jrurtu}mııJr fikrinde idi. Bu 
teklife, derhal muvafa.k.at etti. 

Bu şeJer de ortaya Abdullah 
atıldı . (Ali) nin kafl!ISllla I(~ 
•tını şablandıra şahlandıra: 

- Ya Ali! .. Sana, mert bir a
Claro derlerdi. Fa.kat bu söz, ııer
çek değilmış. .. Zavallı Haris'i, 
hile ile katlettin. Netekim ~ 
bura<la da hilekarlık edip, haksız 
yere hilafet davası güdersin. E
ğer merdane mübarezeye hEve
sın varsa, meydana gel. Yoksa 
y a:;adığwn müddet zarfında, ae
ni her yerde zem ederek rüsovay 
eylerim. 

Diye, bağırnuya başladı. 
Ali, o kadar müteessırdi ıu. a

deta canından bezmi.$ti. Bir an kı
sa ·bir tereddüt _geçirdi. Ve sonra, 
meydana atılarak. 

- Behey, mertltkten anlam.ı
van insanlar!.. Maksadınız, ha
karet roi? .. Yoksa, namertlikle 
bana süikast mı?. Mademki, Ha- ı 
rıs'i hile ile katlettıgimden balı
tt<tiyor ım. Şu halde, ilk darbe 
tıakklnı sana veriyorum. Vur ... 

- Bu ~m yine bir mehtap i
lemi olacak demek?. 

- Peşlerini bırakmamalı.. 
Bu fısıldayışlar sandaldan san

iala da tekrarlandı .. Akşam piya
sasına iştirak eden yüzden faz
la sandal, R.r:;.-:igülle İffet Bacı
nın bulundukları sandal uzaktan 
Jı.ontrola girişti.. Bacılar bunun 
farkında bile değillerdi, i i seıın
Ji,·en Faruk hiç se ini çıkarma
clı. Yanmdakileri ikaz etmedi. 
Sandal, ahi! boyunu takip ede
nk Arnavutko} üne kadar gel
di. Delikanlı kürekleri istediği gi
bi kullanarak Arnavutkö' iskele
ıune yana•tı .. B""ılar sordular: 

- Neye buraya yaıı;oatık ku-.. .,,.~ 
t~· 

Dedi. 
Abdnllafı, bu umıı1maz fırsatı .Anlı.ara ve İzminle nmayetle-

evt etmedi. Elindeki ağır b- nen milli küme maçlarının İstan-
locı o derece dehfet w fid<letle buldakilerinin ilk haftası karşı -
(Ali) -.in batına havale etti lıi, . la$ınaları dün F. Bahçe stadın-
.,- o anda Ali kalkanı 8ipeı' da g _ ıo bini bulan bir meraklı 
~ IUc ~ ki ha kalabal,.;tı önünde m ez.eli ve ir.uv
bhir dari>e übnda bayatu» lmf; "Yedi raldp olan Feneriıliıçe - Ga
lıedecekti. lat.sarey ile Beşiktaş - vefa ta-

Şimıii ma, (Ali) ye ıeknifti. ! lamları arasında oynandı. 
Onun mütehevvir_ darbesinin aJ.. Saat 17 de sahaya ÇJlkruı tııklo-
tından, Abdullııhın ~ ı.rın .,.k:li "'1 idi: 
imkin ve ihtimal haricinde idi. F BAiHOE: Cihad - Lebip, Or-
Her ceain pü, (Ali) ye çev- hen._ Fik1-et Esad Önwr - Fik
rildi Her kes (Ali) nin bir anda ret y af<IT M;liA, Naci, Rebii. 
Jnly:ım çSerek Abdullahı kaıt- ' ' 
1ar içinde ~ IJerm«dni bek- G. SARAY: OMT1C1n - Adnan, 
ledi. Fa~ - M11&C!, Enve:.• E!fak :-

Halbaki '1Ji) , böyle ~ Salim, Sald""':1dın, Gii.fıd11.2:, Sii--
Eirden bire Alıdullabın - , iDe leym<ın, S~ajim. 
aWd.ı. Onu, belindeki hımQer ke- Oyuna hakem Şazi Tezcanm 
merinden kavrıyarak bir anda a- idaresinde Fenerliler başladı . Ga
tmııı üzerinden çekip aldı. Evve- lata.saray lıwr'ıryı ikazamnı.s ol.ına-
ıa, iıçi .-nan dı>lu bir çll'Val ııibi 9111& raııız-ı ~ar altmda <FJ-
havaya lt&lıhrdııktan aonra, Joı>. naroayı luıhıl e1ımiıı bulunuyor-

( Arkan VGT) doı. 8u hal Fenerin daha fazla 

D.Denlzyollan U. MUdUrlUOU llanıan 
10 Hazirandan 17 Hazirana kadar 

M11 tellf utlara kalkacak vapurl rın lelmlerl, 
ll:alluf gUn ve ~tl•l'I ve kalkacakları rıhbmlar 

1 Yazan: Adn•n Akın 1 

hücwn yapmasına yardmı ediyor
du. Buna mukabil Gündüz ya
kaladığı bir fırsatı beşinci daki
kada az daha .ııoie çevirecekti. 
Berel<et Fener müdafileri bunu 
durdurdular. 

eü "<>iünü de yaptı. Bu ıııol oyu
nu biraz durııunlaştırdı. Galata
saray mağlUbiyeti kabul etmiş 
bir halde yalnız müdafaa ile uğ
raşııyur buna multıbil Fenerli
ler yeni, veni büoumlara teşeb
büs etmekte lft!Cikmiyorlardı. 
35 inci dakikadan itibaren Fener
liler daha fazla müdafaaya ehem
miyet ve~mive Galatasaraylılar 
da bundan istifade ederek hü
cumlara basladılar bu ara<la Gün 
düzün muhakkak bir ııol fırsa
tuu Fenerin kale direkleri kur
tardı. Bundan sonra devrenin 
80n dakikaları iki tarafın da son 
.ıayretleri arasında geçti ve bu 
mühim maç da bu suretle 3--,2 
Fenerin _ııalebesile bitti. 

Beşiktaş : 3 • Vefa : 1 
Feneı,balıçe - Galatasaray ma

cından ev»el milli kümenin ilk 
mühim oyununu Beşiktaş ve Ve
fa takınılan \ aptılar. Oyuna Be
şiklaşın orıadan \·aptıf(ı bir hü
cumla başlandı. Beşiktaş 15 in
ci dakikada :iibrahımin bir vuru
şile ilk _golünü kazandı. 40 ıncı 
dakika<la Hak>< ı Eşreften aldıf(ı 
ııüzel bir pasla >kinci go!U de yap
tı ve devre de b"- sel.ilde 2-1 Be
şı.ktaşın ı;ıalebc>Sile bıtti. 

Sustu. Sustum. Sustuk. Sessiz
lik ağır basmıya başladı. 

- .Mademki clediro boğuşma 
iıpk.ısınız, neden lıarp etmiyor
sunuz? 

- Sulhtan yanayım bea! Bü
tün cihana nizam veren sulh -
tür. 

- Ya tarihi ne yapalım? Sulh 
ten yana olmak neye yarar? Be
şer oldu olası savaşmıştır; harp 
içinde yetişmiş, savaşarak ge -
lişmiştir ... 

- Beşer ilk zamanlar mükel
lef olduğu vazifesini yaptı, ben 
insanını, ben de bu vazifemi, in
sanlık ,·azifemi yapacağım. 

- Demek zafer istemiyorsa -
nu:ı? 

- Bilakis; fakat daha selim, 
daha uzun, hatta müebbet bir 
zafer istiyorum; milletlerin saa
detinden, sulbten, edebiyat ve gü
zel san'atlerden doğacak bir za
fer .. 

- Buna beşeriyet inanır mı? 
- Bu inanı yaratmak ve kök-

Sözünü bir şimşek ve gök gü
riiltüsü kesti. Bir top patladı, 
tayyare homurdandı, roitraly.,. 
etrah taradı. Harbin sesi, tek ,. 
llİ dnyuldu: 

- Barış! 
Barış yerinden ok cibi fırla -

clı, elinden kalemi, başından def· 
ne çelengi çıkarıp attı; harbin u
•ttıj(ı silihı aldı, başına çelik 
miğferini geçirdi; pğsünii ka -
boırttı: 

- Gidiyorum tlecli; taarruza 
vğra«hkları zaman ön safta dö
ttişüp bakalannı temin için öl
mek imtiyazını ellerinden bı -
nk:m.ıyan milletler bu toprağı!l 
en asil, en şerefli insanlarıdır. 
Cihan, savaşta ölmesini bile!l 
milletleri her zaman saymış, talP 
dir etmiştir. Ne nefislerini koru
mak uğuruna harcadıkları ııara
lar, ne de akıttıkları kanlar on • 
!arın hayatiyetlerini kurntaJJtll· 
mış, bilakis canlarına can kat
mışhr. Er meydanında göğüs g~ 
mesini bilen millet büyük millet 
tir. Bunun en büyük delili Türlr 
)erdir: Yaşamasını bildiği gibi 
- Ebediyeti temin için, taarruza 
uğradığı zaman kahramanca, in
sanca ölmesini de bilen Türk 
milleti! 

SE~Iİ İZZET SEDES -
- Salı 12 de (Ankara), perşPmbe 12 d 

(Aksu), pazar 16 da (Guneysu), Galata 
rıhtımından. 

Fener mullacimleri yavaş, ya -
vaş oyuna hli:kiın olmıya başla
dılar, 22 nci dakikada Fenerliler 
yeni bir hücumda iken Naci ce
za sahası haricinden attığı QOk 
•ku,,.-vetli hır şiltle Osmanın topu 
çelmesine ra1'tnen takımının ~
lünü yaptı. Bu _golü müteakip 
derhal yeniden hücuma Jıeçm.İŞ 

bulunan F~nerbahce ııene ceza 
ı;ahanın QOk uzağından bir fri
kik &azandı. Bunu Büyük Fikret 
ustalıklı bir wnısla _gole çevirdi. 
Ve Fenerliler ikinci ı(Olierini de 
kazandılar. ~üncü dakikada Sa
Ja.lıaddin güzel bir şiltle Galatasa
rayın birinci ~!ünü yapmakta 
geci'kroedi. Oy.un 24 üncü daki
kada 2-1 Fener lehine cereyan 
edivordu. Bu ara Galatasaray 
Süleymanı sağ a.çıi!a ve Salimi de 
sol ıce almıştı. Yeni takıım ilkte
sirini 30 uncu dakikada gfüter
di ve '·eni bir fır>:at yakalıyan 
Salirhaddin aceleden takımını be
ra )('rlii(e ,ııetiremeai. 30 uncu 
dak• katlan itibaren ıkı taraf açı i
m ıs ve o~-un zevkle ve heyecanla 
takip edilmiye başlamıı.ıştı ki ilci 
takım da canlı call(lmalarına ve 

İkinci devreye Vefalılar riızgar 
altın<ia olarak ba iadılar. Ve 20 
nci dakikada Vefalılar hücwnla
ruu sıklaştırdılar Bu arada Sul
hi muhakkak lr gol daha ka
çırdı. Bu fırsatları Vefa .kaçır
dıktan aonra 35 inci dakiıkada Ve
fa kalecisinin yaptığı bir hata 
yı penaltı ile cezalandırdı. Bunu 
iBeşiktaş l(ole çevirdi. Bundan son
ra Be.,>ktaş hücumlarını artt.ır
mıs bir halde iıken maç da 3-1 
BeşiJctaşın l!alebesile bitti. 

Amerika harbe girmelidir v girecektir de 
- Salı 18 de (Ülı:en). cumarte<;i 18 dıe 

(Antalya) Sirkecı rıhtımından. 

- Salı, perşembe ve pazar !:,30 da (Uğur) 
Tophane rıhtımından. 

~ Pazartesi 13, salı 9,50, c;ar:;anlba. per-
şembe, ouına 16 da ve pazar 8 15 de 
(Marakaz). Ayrıca cıımartesi 14 de ve 
pazar 19 da ('frak). Galata rıhtanın
dan. 

-.. Pamrtesi <:ar-.aınba ve cuma 8,15 de 
(Trıık). Galata rıhtımından. Ayrıca 

çarşamba 20 de (Antalya), c:uroartesi 
20 de (Ülgen). TolJl.ane nh 'nından. 

- Salı 've cuma 19 da (Seyvar) Tophane 
rıh t.rmmdan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıohtı

mından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal), cumartesi 15 

de (Bartın). Sirkeci rıhtıanından. 
- Pazar 11 de (İzrojr) . Galata rıhbmın

dan. 
- Salı 10 da (Etrüak), cuma 10 da (Kon-

ya). Sirkeci r>lı.tımından. 

Net: V9PU1' ııeferleri bakkııwbı Jıer türlü mal\ımat aşatıda tele
fon amuralan yazılı Aceatelerimlıden Qirenilelıilir. 

Ga!ata Bq AcenteJ.iii Gtlata rıhtım, LinıanJ.ar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 42362 

Galata Şak Aceateli!i Galata nhtunı, Mıntaka Liman 
Reısliği binası altında. 40133 

Sirkeci Şalıle Ateıı teli ti Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
( 4780) 

Fenerin ağır basmasına rağmen 
sayı vaı:mııya muvaffak oluna -
madan birinci devre hu sekildc 
2'--1 Fenerbahçenin lehine bitti. 
İKİNCi DEVRE: 
İkinci devreye Galatasaraylılar 

ba•la<lılar. İlk anlarda iki taraf 
da biraz durgun ve müten.azin 

, ca ışı <rrlard Fakat Galatasaray 
da a müc sır hÜcı.:na geçmi bir 
halde ıdi. Be.canci dakikada sa -
dan ortalanan topu Sarafiiın bir 
k .. fa vuruşıle Fener ak ine at
tı ve ovun beraber ıa i ete ı;ıir
dİ. Fenerın iki müdafı.nin za~ ıf 

. otu~u Galata.;aray muhad . L ;. 
1 ne d~ a fazla hü=m im ·im 

veri"•.,rdu. 10 uncu dakikada Fe
nerin yeniden yaptıııı bir hücum 
s.rasında Yaşar sakatlac.arak dı
sarı crktı. Ve biraz sonra tek
rar oyuna dahil oldu. 

Bunu Galata.,araylı Adnan ta
kibctti. O da ovun.dan çıktı ve 
Galatasaray on kişi ile ovuna de
vama mecbur oldu. 20 nci daki-

ndan itıoaren Fenerliler veni
<İc·n hücumlarını Galatasaray mü
dafaası önünde sıkla tırdılar. Bu
na mukabil Galatasara,· on oyun
cu ile kuvvetli bir müdafaa vap
mı .. a _gavret edi\·ordu. 

Fenerin bu taıyiki nihayet 25 
inci daki,ada Xaci Fenerin üçün-

Şişli - Beyo~luspor 
maçında kavga çıktı 

1ki Ankara üç İstanbul klübü 
arasında tertip edilen kupa maç-
larına dün sabah Taksim stadın
da de\·a:m roılmı Ye Şışlı ile 
Beı oğluspor klüpleri karşıla mış
la rc!ır. Bu müsaba.ka maatıces
süf se\ ırcılerin, Bey<ıglusporlu 
oyuncuları taslıyarak saha,·a hü
cu .nu iizerııw büvlli; bir ka,·gaya 
inkiJap etmit ve vuzlerce ki i 
biribirile kapıstıktan sonra poli
si" müdahalesi ile karakol ve 
ma'ıkemelcre intrkal ederek ya
rıda kalmı:;tır. 

Hakem Nuri Boout'un idare et
tıi?;ı maçın ıı.- devresi 1-1 bera
benıklc bitmiştır. İkinci devre 
nin 20 ı.~i dakikasında Bı;,yoğlu
spordan Şükrü takımının gali
biyet golünu Japıruş bu sayıdan 
sonra ~v·ukarıdaki hfidise vuıkua 
gehniş ve Bevoglusporlu oyuncu
lar sevircilerin tecavüzune maruz 
kaldıklarından oyun tatil edil -
miştir. 

[BAŞMAKALENİ?il MABADİ] 
yete düşmeden yapması wını
gelcligini yaznuş, Almanla.rm, 
harbi kazandıkları takdirde, 1918 
de kendilerine yapılan muamele
yi müttefiklere tatbik etmek su
retile İngiliz - Fransız donanroa
larını ele geçirmiye muvaffak er 
lamasalar dahl, yakın lngiliz im
parat1>rluğunun Amerika adala -
nru elde edebileceklerini ve kı
sa bir zamanda büyük bir donan
ma vücude getirerek Amerikaya 
me)·dan okuyacaklnrıw M>yle -
miştik. 

Bu fikir, AıııerikaWar arasın
da da yer bulmu~ ve Amerika ef
karı umumi :- t'~inde endı~clcr hu
sule getirmiştir. Hatta Amerika
lılar, Alman~·anın mütte1ik de -
niz kuv\ etlerini de ele geçirerek 
zaman kaybetmeden Amerikayı 
tehdit edeceğini de düşünmiye 
b.slanuslardır. Bidayette, Son -
baharda yapılacak Cumhur Re
isliği intilıabından '°nra, müda
halevi düşünen Amerikalılar, o 
ııaroana kadar beklemenin tehli
kesini anlamış görünüyarlar; Al
man taarruzu ilerledikçe geç kal
maktan ve iş işten geçtikten son
ra müdahalenin faydasız olaca -
ğından endişe ediyorlar. Kısaca 
söylemek lazım gelirse Amerika, 
art.ık hakikati görmiye ve doğ
ru düşünmiye başlamıştır. 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Samsun Orman Çevirge Müdürlüğünden 

1 - \"i'zinköpn. kt.za<mın Çiğ~neyi devlet onnanından 
.1~79 ,. ınelre mikan di'kili çam ağacı bir sene zarfında kesilip onnan
dan çıkar.lr.ıa~ Şhrlile ve 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
20/5/940 tarihinden 10/6/940 tarihine };adar 20 _gün müddetle açılı: 
arttırmıva vazedildif:i evvelce ilan edilmi< ise de dikili çam alta
cıPın beher metre mikabın:n muhammen tarife bedeli 4 lira olma
sına ve .me:ı.kiır emvalin muhammen tutar bedelinin 5116 lira bu
lunmasına binaen 2490 sayılı kanun gerej!ince kapalı zarf usulile sa
tılması Iiızım ııeldii°(inden evvelki ilarun mefsuh addile meııkılr m"

mandan 1279 metre mı kap _gayri mamul çam ağacının 27 /5/940 
tarihinden itiba;·cn 12/6/940 tarihinde kapalı zarf -.ıli.le ill:ıaleyi f!V

veliycsi vaoılnıak üzere yeniden w 16 gün müddetle satı.şa çtkanl-

Aylık 
Kirası 

Lfra Kr. ---Semti Mcıhallen ~ Sokağı No.sı Cinsi -------
Galata Şehsuıvar Karanfil 28/30 Arsa, Baraka 30 00 
Beyo_glu Hüseyin ağa Mis 1 Apr. Daire: 9 36 00 

66 00 Galata Kemankeş Şarapiskelesi 6 ncı Vakıf Han 13,14.15 Odalar 
Yukarı<ia yazılı emlakin 31/5/940 günu sonuna kadar luraya ve ·ilmesi bir ay müdetle pazarlığa 

bırakıkn.ıştır. İsteklilerin her gün müracaatları. ( 4719) 

Faruk sıındalı iskeleye bağlar
ken karşılık verdi: 

_ Şurada iskele memurların
dan bir tanıdık var. Ona bu gece 
de yalıya dönmiyeceğimi baber 
verecegiın. Yalıdan aranı asın lar 
dive. Siz oturun ben beş dakika 
da gelirim: 

Ve .. }'ırladı, iskeleye çıltı, cad
.ıe i.tikametinde g<iaden kaybol
du. 
Beş iakika sonra arwuoda 

bakkal çırağı kıyafetli bir adam
la dönen Faruk sandaldakilerin 
itirazları arasında rakı fişeleri, 
meze tabaklan, su "ve diğer içki 
malzemesini sandala yerleştirdi. 
1.'ekrar denize açıldılar. Tiry al ba
cı sö leniyordıı: . 

- Bunun hiç de lüzumu yok
tu Faruk Bey ... Şimdi döaer.ek 
ancak ıiyiniceme yetişebilirix. Bir 
de rakıya dalarsanız bu gece tek
ke~·e ııitınek kabil olmaz. 

Faruk bu söylenişlere aldır -
madı .. Yüzünde bir tebessüm be
lirterek kuvvetli kollarile kürek
lere asıldı. S&ndal teL ar Bebek 
istikametinde ilerledi ... 

Koyu dolduran sandallar, hür
met ifade eden acele hareketler
le Faruğun sandalına yol aç• -
yorlardı .. Bebek i•kelesine çık -
mı} a hazırlanan Tiryal bacı, san
dalın çok açıktan geçtitfni gö -
rünce Farul\a çıkıştı: 

- Daha ileri):e mi gideceğiz? 

- Vallahi ben duramam .. Za
ten sandalda ıaCram kabarıyor. 
Beni karaya çıkarın da siz ne is
terseniz yapın .. 

Fakat,, Tiryal bacıya aldıran 
olmadı. Sandal kalabalığından bi
raz uzaklaşılınca Faruk Rengi -
güle rica etti. 

- Rengigül hanım lütfeıa siıki
liğiınizi kabul ederse birer kadeh 
İ('e]im! .. 

Genç kadın ~iiki'metle • tite>'i 

açtı .. Kadehleri doldurdu. İffet ma<ı taknrrlır etmiştir. 
bacıdan başlıyarak sandaidakile- 2 - İlk ihale<;i 12/6/940 tarihine miisadif çarsamba ııünü saat 
re verdi. Tirval bacı bu sefer su- ı 14 de Samsun<ia Bankalar caddesinde orman Ç. müdürlü~nde mü-
dan itirazla;la uzatılan kadelıi te<ekkil oııman satış komisyonu huzurunda yamlacaktır. 

mu-

aldı .. Kadehler ü(lendi. Beşleıı- 3 - Teklif zarfları 12/6/940 çarşam:ba. ~ü ııaat H de aaO. 
di. Ve .. Aksamın loşluğu tatlı bir 
serinlikle ruh okşıyarak kavruk komisyonunca açılacaktır. 
işık gönüllerine hisleri }uımçılı- 4 - Çam ağacının _ııayri mamul bmer aıe~ mitılbmlll 
yan bir eksir gibi dolarken sular baınınıen bedeli dört lira<hr. 
karardı .. Boğazın iki kıyısındaki 5 - Yüzde 7,5 besabile lllll'Vakkat teminatı •383· lira 'IO ~ 
yalıların ışıkları karanlık bastık.- tur. 
ça pırıltısını arttırarak gecenin 6 _ Alıcıların kanuni ikametııA!ı aö;ıtenneııri ve Ticaret OdMt 
kovııunda bir sıraya dirili kandil- wsikası Fbraz etmesi şarttır. 
!erden mürekkep bir mahye mey- 7 _ Teklif mektupları, teminatı muvakkate maJıi>uzlarile bir -
dana gelirdi.. ~Iehtap, altın bir Jikte rhale saatinden bir saat evveline kadar oımıın sat>e Jromisyo-
teı>Si ihti~aınile Çanılıca tepeleri-
ni masmavi bir nur yağmuru al- ııu riyasetine sıra numsralı m&iııbuz mukabilinde wrihniıı olaaılı:-

tına alarak ufuk.ta yükselirken tır. 
kafaları dunıanlanan bacıların 8 - AllC11arın mektuplarında tarinaıme w mukavelename fıor-
aandalı yine Bebek önlerine gel- mullerini okuyup kabul ettiklerini '.J1l!Zl'P imza etmeleri ..,-tt.ır. 
miş. sazlı grupların yerleştiği san- 9 - Sartname ve -ıkMelenııme tonnilileri S--ııı Orman Ce--
dallar arasına karışnu.ştı.. virııe müdiı.rhl~e olup her zaman ~-
Boğaz, bu gece de biç yoktan 10 - Alıcıların teiklif mektuplarını ı&amllftında komisyon riya-

emsalsiz bir g.eee geçirdi .. dem- ııetine tevdi etmeleri ve rnueyyen ~ ve saatte komiayonda hazır 
li kafasını kıvrak •azla güzel se- buRınmaları ilAıı olu.nur. 
ıin harikuladeligine kaptıran 
Tiryal bacı da artık itiraz kesi.i
mişti... Dlicı.9'<1e iki saat sürdü .. 

- -
( Arka.sı VGT) 

! !. l f ıı. '! ' • 

İMTİYAZ SAHiBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRL L. İZZET 
BMlılLDIQı YER: SON TELGRAF BASl.MEVİ 

Vaziyet acele ciddi yardımı İ· 
cap ettirmektedir. Fransız ordu
su, hemen bemeıı yalnız başına 
Alınanların müthiş tazyikine ını> 
kaıvemet mecburiyetinde kal • 
J11Jştır. İtalya da taze kuvvetle • 
rile harbe iştirak ederse Fransa· 
aın nıiyeti daha güçlesecektir. 
Almanların Norveçin şimal denisl 
kı~·ılarından Fransanın Maruı sa
hillerine kadar Büyük Britanya 
adaları karşısına dikilmeleri, İn· 
giliz ordusunun mühim bir kıs
nunı, bir ilıraç tehlikesi karşı, -
unda lngiltereye bağlamıştır. In
giltere, mecburi askerlik hizme
tini, pek geç kabul etmi,<ı olduğd 
i(iıı, İngiliz kara Ol'dusu henü~ 
teşekkül halindedir. Bu memle
kette, milyonlarca genç ya he -
aüz askeri tallın ve terbiye .rör
mekte, yahut da silih altına ça -
iırılmalarına intizaren elleri kol· 
!arı bağlı hadisata seyirci kal -
maktadırlar. Fransa, bütün eli 
ailah tutan e\'ladını cepheye siir
müsken İngilterenin buna imkan 
bulamaması, ne elim ve ne ibret 
verici bir vaziyettir, Müttefik -
)erin cHarbi uzatarak kazan -
mak> siyaseti maalesef şiındilik 
muvaffak olamamıştır. Buna mu
kabil, Bitlerin •Yıldırım bar bile 
ifi biran evvel bitirmek. siyaseti. 
bugüne kadar, muvaffak olınllf' 
tur. Hal böyle olunca, artık Ame
rikanın, cCumhur Reisi intiha -
hından oonra, müttefiklere ilti -
lıak. siyasetinde ısrar etmesi yaD
lı olur. Amerikanın cBu harp 
malzeme harbidir; müttefikle• e, 
tan are, tank, top vermekle on
ları kurtarırız. düşüncesine sap
lanma•ı batalı olur. Çünkü, mal
zeme l alnız başına harp etmez. 
bunları kullanacak askere de ihti
yaç vardır; bu malzemeyi kulla
aacak milletlerin manevi kuvveP 
tle ihtiyaçları vardır. AmerikanJJI 
Jıemen harbe müdahalesi, müt • 
tefiklere, bidayette mahdut, fa
kat mütemadiyen arkası gelecelı 
askeri vardımı temin edeceği gi
bi, bu milletlerin ve ordularının 
maneviyatını da son derece artı
racaktır. Amerika muvazzaf ordt 
aunun :nrhlı ve motörlü birlik -
lerile hava kuvvetlerinin mua -
veneti, tek tayyare, tek tank ve 
tek topun kıymeti olan bu bo • 
iuşınau, mütlefilder için, mil -
lı.im bir mıHLıli yardımdır. 

Amerika, nasıl olsa bu müca
deleye girıniye mecbur olacak
tır; bu mecburiyet, artık tahak
kuk etmiştir; Amerika ordusd 
malzemesinin müttefiklere yeril
mesi bunun en büyük delilidir. 
Aıneriık"- hemen mü.ttefikleriı> 
cephesine iltihak ederse, daha u 
fedakarlık edecektir, Fransız or
dusu, düşmanın, veya düşman -
ların sayı üstünlüK"ü karşısın -
ela, bütiin kanını döküp maflup 
olduktan oonra yapılacak müda
hale ise, Amerika için de çok azill 
lı:an ve paraya mal olacaktır. 

Demir tavında vurıılur. Ame -
rilı.anın harbe girmesinin tavı 
ırelmiştir artık. Amerika da, ınü&o 
tefiklerin harbi tJZatn:ıak hatası
aa düşmemelidir. Harbi uzatınal 
için evveli alman taarruzlarını 
iurdurmak lhıindır, 


