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iT AL Y A'NIN B MBARDIMA 1 
• • 
lngiliz tayyareleri T orino, Cenova şehirlerini, Cenubi ltalyavı 
Bombardıman etti, dün sabah ve gece Romaya hücum edildi 
ltalyanın lingilizler Afrikadaki italyan tayyare
Harbe girişi lerinin büyük bir kısmını tahrip etti 

ALMAN BOMBALARI 
ALTINDA HARAB OLAN 

PAR i S Jıalya, maflüp la ol•• 
go.lıp I• gel•• :1•rarlı 
cılco.co.fı bu harb• gir-
' m•kl• tarihinin •n 6iiyiilı 
lıata•ını iılemiıtir, ti•· 
m•lıl• lıo.ta yolıtur. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

N ihayet, İtalya harbe 
girmiş bulunuyor. Bu 
harp, bir sürpriz gibi 

değil; adeta tabii bir hadise gibi 
karşılanmı~tır, diyebiliriz. Fil • 
vaki, a.}·lardanberi ayni nakara-
tı dinli~·orduk: Her sabah gaze -
tenizi alır almaz, birinci sayfa-
da .Italya harbe girmek üzere>, 
cltalyanın müdahalesi gün me
selesi. gibi scrlevhalar görür • 
dünüz. Her akşam radyonuzu a
tar açmaz muhtelif kaynaklar -
dlU! cİtalya harbe hazırdır; Du
renin emrini bekliyor .. teranesi-
ni dinlerdiniz. Ertesi sabah, İtal
yayı harbe girmiş bulacağınızı sa
narak g-azetenize saldırırdınız; fa
kat yine ayni nakaratı okurdu -
nuz: •İtalya harbe hazırdır: Du
çcnin emrini beklemektedir. 

Yenilik ve fazlalık olarak sade -
ce Italyan metalibi listesinin bir 
iki isimle biraz daha kabardı&ı-

• 
Mısır ltalya ·ile bütün münasebatını kesti ŞEHRİNiN MÜDAFAASI 

HARBİ DÜN BAŞLADI Romanya Hükumeti Akdeniz 

MÜTTEFİKLER DON DE BiRÇOK 
ITALYAN VAPURU YAKALADI 
Cenubi Afrika tayyareleri Ha
beşistanı bomb YOtr.1~ Ptt~ 
LONDRA, 12 (AA) - R. A. } 

mensup ağlr bombardıman tay
varelerinin İngilt.ereden İtalya- "" 
va uçuş yaparak Cenova ve To
rınodab askeri hedefleri bom -
bardıman ettikleri resmen bil -
dırilmektedir. 

LONDRA. 12 (A.A.) - İ~ilı. 
radyosu. büyük Britanya hava 
kuvvetlerinin Lybie'deki italyar. -
üslerini muvaffakıvetle ·bombar
dıman ettiklerini bÜdiriyor. z 

Ayni radyo, Ballık üzerinde bu 
lunan Rostok şehrindeki Hein
kel fabrikasının yeniden .bom -
bardırnan edildi)j;ini ve y anı;ıın 
çıktı)i;ını ıbildiriyor. 

İSKENDERİYEDE ALARM 
IBKENDERİYE, 12 (A.A) -

Burada saat 19,31 de 10 dakika 
süren bir alarm işareti verilm.iş
tir. 

vapur seferlerini - J 

lskenderi-1 
yede alarm 
Mısırdaki 

lar tevkif 
İtalyan. 
edildiler 

KAJ:iİRE, 12 (A.A.) - Mısırın 
İtalya ile m:.nasebatını kateden 
Ba vekil Alı Mahir Paşanın ka
rarl, mebusan meclisi tarafından 
tasdık e<lılmi.ştir. 

Dün akşam kabine içtimaından 
sonra Başvekil Ali Mahir paşa 
gazetecilere beyanatta buluna -
rak Mısır ahalisini ve ecnebileri 
azimkar ve fakat sakin durmıya 
davet ebniştir. 
Başvekil demiştir ki: 
cHerkes gerek Kralın ve gerek 

hükümetin memleketin menfaa~ 

tatil etti 

!erini ve emniyetini mütliıfaa IŞIK ŞEHRl PARlSİN ALMAN BOMBALARI !LE YANGIN YERiNE DÖNEN SOKAÔI 

iç_in hiçbir gayreti esirgemedilti- 1 Hl.TLER KARARGA-HiNi 1 
nı bilmelidir. Herkes ışbaşında 

bW.~ac:"k vı: bükfunetin hiQl:ir SEN KANTENE GETtRDİ 
mucrımı tecııye hususunda hıç-
bir tereddüt göstermiyecekini bi
lerek vazifesi ba.şında kalacaktır.> 

İngiliz Tayyarelerinin 

müthiş bombardımanı 

nı görürdünüz. }"ilviıki, muhtelit 
İtalyan ı:azetecileri, hatipleri ve 
faşist reisleri, şimdiye kadar, 
her gün biraz daha artan metalip 
listeleriıı,i "1 isimlerle doldur • 
muşlardı: cTunus, Korııika, Ci· 
buti, Nis, Savua, Cenubi Fransa, 
Cebelüttarık, Malta, Süveyı;, Fi
listin, Suriye, Dalmaçya, v.s •• İ
talyan şehirlerinde duvarlara ya
pıştırılau levhalarda, hatta kara
gömlekliler, adeta istila müzaye
desine çıkmış gibi idiler. Her eün 
bir yeri daha kara listelerine 
ilave ediyorlardı. Fransızca Le 
Temps ı:azetesinin Roma muha
biri - ki, adamcağızı, haksız ye
re bir defa hudut haricine atmı
ya teşebbüs ettikleri gündenberi 
haberlerinde ve mektuplarında 
gayet mutedil ve hatta korkak 
davranmaktadır - harpten evvel 
bazı İtalyan mebuslarının, mec
liste .Tunus, Süveyş ve Cibuti 

Protoria, 12 (A.A.) - Bugün 
Cenup Afrikasmın ilk harp teb-

Churchill ve 
EdenFransada 

Kahire, 12 (A..A.) - Mısır hu
kİ'ıo1neti, Beynelmilel vaziyetin 
icabettirdiği bütün tedabiri it
tihaz etııniye ııa.tamış, ve başlıca 

l in ·ı· F 8 Alman zırhlı kuvvetleri ve askeri (Arkası 3 üncü sayfada) FRANSIZ !TALYAN HUDUDU (ArkMı S üncü aayfada) 

gı ıı ve ransız aı-

_J s p an yada nümayişler başladı vekilleri harp vaziyeti mıntakalar mühim zayiata uğradı 
================~============== Üzerinde gÖrÜ§tÜler 

diye bağırdıklarını Sinyor ~hı -
ıolininin de 1939 martında 'öyle
diii bir nutukta, yalnız bu üç is-
mi saydığını; fakat harptenberi ı ~ 
İtalyanın iştihası günden giine 
t.abardığıru, sokaklara yapıştı
nlan yaftalarda yukarıda saydı
iunız yerler haricinde, İtalyan
ların zamirinde, Fas, IUısır bile 
mevcut olduiunu yazıyor. 

Bütün bu cİstiyoruz!. çıihk
ları ve harp hazırlıkları arasın
... Musolini 10 haziraıı akpını
na kadar kendisinden bekleni -
len •Avanti - ileri. emrini he -
nüz vermemi!iti. Nirin, ne bekli
yordu1 Ne beklediiini, herkes 
gibi biz de bu sütunda defalarca 
tahmine çalışını tık. Son yazıları
mızda, Fransadaki Alınan taarru
zunun neticelerini beklediğin_!. 

•ii~·lemlştik. Kc11dileri de ne 
beklediklerini nihayet o gün iti
raf ettiler. Loııdra radyosu, 10 
haziran gecesi İtalya hariciye na
zırı Kont Ciano'nun gazetesi o
lan İl Telegrafo gazetesinin baş
nıuharriri olan Ansaldo'nun, 1 
haziran günü, bütün İtalyan rad
Yolarilc neşredilen bir nutukta 
ınnları söylemiş olduğunu bil -
dirdi: 

.ltalya muhakkak harbe gi
recektir; fakat daha evvel Al-
n1anvan F • ın ran.sayı ezmesini 

'Arkan4·· -uncu ,sayfamızda) 

Romanya ltalyanın ver ig" i ~-n•ız l•bllA•l ~r{!~~~ 
~am teblıgı: 

teminata kıymet vermiyor ~=:~1~~~~~~::'.~:::.:::. 

• 

IFASTA ITALVANLAR ALEVHl
,NDE Seıııe'in cenubunda tesis etmek-

te murnffak oldugu köprü ba
şını genişletmek için, gayretleri-

8 Ü y Ü K T Ez AH Ü R AT v A p 1 L Dl ~in~
0

~;:~"~.e~~~';Ta~ıa~~~;~ 
mıştır. 

MADIUD, 12 (A.A.) - D. N. şulanna verilen teminat, Bal-
iB. Ajansı Valence, Burgos, Sala- kanlarda hakiki kıymeti ile öl-
mank, Alicante vesair İspanyol çülmekte ve Balkan meımleket-
şehirlerinde, Almanya ve İtalya !erine verilen mühletin ancak 
lehinde mua:ıızam tezahürat vu- kısa olacağı ve Fransa ortadan 

Bükres. 12 (A.A.) - Havas: rın Alman - İtalyan tahakkümü 

Düşman, Evreuks ve Pacy -
Sur - Eure istikametinde iler
lemek istiyor, fakat düşman cü
zütaınlarımız tarafından şiddetli 
9Urette tutulmuştur. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

' 

Garp ccplıesindeki Alman tıuıruzunun raziyeti (Y a.:ı., 3 ünı·iııle) 

l 
lrubulduğunu bildirmektedir. kalktığı zaman bu memleketle-

iS~ı·ç;~··oö~b ~~iiii'~d~ Amerika meclisi müttefiklere silah v 
~~~:miiiı·~lmiii malzeme satılması talebini kabu e .. ·l 
Meçhul tayyareler Lozan 
ve Cenevreyi bombaladı 

Bern, 12 (A.A.) - Ordu er -ı 
kanıharbivesinin tebliki: 

Bu sabah erkenden Ct·tıc'"ı,•r,. 
gölü mıntakasındo bir takın1 e<.-.. 
nebi tayyaı-E>ler, hud Jdu ılı:!'~'('nli:ı>-

Jer ve bombalar ·atnıışlardır. 
Bu ana kadar bir bombanın Re· 

tıf'ns vakininP ve mÜtC'addit bror 
bııJa,.ızı da 'I'rai,r;rnv '\C' Da•1 n 

(Arkası 4 ü.ncıı ao11fa1nuda) 

• 't: •I" .. ... - ... 

İtalyan Elçisi Ruzvelte bir mesaj :•J• 
ve'f!u:ı 

Amerika 
satılaca.k 

harbiye 
siJiJı ve 

nezareti lngiltere ve Fransaya 
D1 ülıi.rnına ttan .kar almıyor 

(Ya.zuı 3 uncii sayfomı:;da.) " 
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Mah Peyker, Şelcer Parenin başını cinci 
boca vasıtasilc yok etmeğe karar verdi 
Ş · arı ermeni karw, .Haseki

lik maKarnllll aldık lan sonra, bol
ca oara cem'ine başlaıruştL Pa-

n vamnda nüfuzu OOık bü-
. ., . Kurnaz Karı Matı Pey -
·er ahde ~ u:ltam ık allatı -
ordu 
Vahde Sultan, Şekerpareyi ze

hirlemek oğlu Sultan lbralıhmin 
gozunden duşurmek içın altla ııel
med.ık hilelere tevessöl evle -
mısti. 

Çünku, Şekerpare, sarayda Va
lde Sultanın me kiını sıfıra in
du:mı';ti. Mah Peykcrın zekası 

Al. r renın ıı;vebazlıgına ye -
ıyordu. . 

Su ,an 1brahim. ermenı -arısı
na ınet•ündu. Kurnaz ve işvcbaz 
enmcnı karw, esasen ec.nun olan 
pad hı, &üııbütun;ı;ileden -ar
ııustı. 

Cınci hoca, Sultan İbrahıme 
mac;;;.n ye ıstirmek, onu •adın -
!ara a_a • vade harıs ılmak i· 
çıı. envaı turlu baharat ile mu
fılcceler ~apıyodu. 

Mah Pe er, Cinci hocadan 
memnun ol.mamzya başla tı. 
Evvelce, hocıldan memnun ı en, 
ve Mtta saraya l{etırilmcsinc ı;e
bep olmuş bulunurken $iındi i
çın. ıcın bocaya snıir.;eıuy.lrlh ... 
Ç~ınku, Cıncı boca, oglunu ıyi 

eliıı:ıştı. Odalarda ba ı;..p düşen, 

sar a!ar ,ı:eçıren Sultan İibraluıniıı 
lıalı \ alide Sultanca Jaı,a iyi 
olarak. te1"kki edilmiye başla -
ıımıstı. 

Cıncı hocanın Sultan İhrahimi 
wıkştırmesi ekrar - lterpareye 
Ye Telli Hasekiye iı;+..iliısnn art
trrdll!mdan 'alide Su! nm nu -
tı.ız u m<iit <ltmiştı. 
.Malı Peyker, en .zi~ c ş_ er

.pare tana dlil!!Il . Uf -
hpt--kak bu -ermenı karrsmın ba
i>ll- v k etımeliydi. 

Pe;>Ker, enrnan.i cansının 
aşını Cinci boca vasıtasıle yok 

elrnlye karar verdi. 
Cün!Gü, Cincı hoca .isterse $e-

ıkeroanmın udunu aydan 
ok aobilinli. kın, Cıncı bo-

a aı;il:ı:ıak lıaılay degildi. Ho-
C"J lu ultaıı kır:ıiıı.mm pek 

.:nafiz ı.r hale g imiş oıa. 
~ n obelı<i, eı:ı.ch.si padişaha 

laraı.: soyliyebilirdı. 
t, .fu\ lraliide bulıman • alı 

r, Kendi ıı.dmu olan .KızJar 
al(ıu;.nı ça~rrttı. Mabremane o
laraı< $unları -konu 

- Lala, ne olacak bu ermeni 
karı ın ha1i ... 

Al(a, dur1.1un duruyordu. L:d 
.oylıV< ın;yordu. Çiinkü, Valide 
Sultanııı emnni .tiç aydır yerine 
ııetırmed;~inden clolayı mahcu.p
tu. Bır turlü $ckerparevı zehir
lete:rıcıni;ti. Mah Peyker, tepi
uerck· 

- Lala, nL'<iir su.;u vor•un?. 
Hakkından ,gelemedin? .. 

De uıce, mukabele etti: 
ltan:m._ CoC kwnaz bir 

kıldır. 'elllei(ını kendi p~ıriyor .. 
Kiın:5eye ımıniyet etmiyor ... Ya -
mnda .bulnnan adaıınla:r he11 ken
di ben eganı. .. ~yuna bile ze
hır kalanıadıJc .. 

eden? .. Niçin? .. 
- Harıçten gelen suyu bile 

evvela ııJamlarına ıcirtiyor, :ıon
ra kentli alıvor .. 

-Ah, kahoe karı ah ... 
- ........ . 
- Fakat "ben. ne 'Yapıp V&Ptl> 

bu karnım ;Viicuciunu kaldır•ca -

O insandan, kalabalık -
lan, 4'1f!enccilen kacan bir adam
dı. Böyle bir adam;n ancak Per
vin karısı olabilirdi. Ayten ise 
o g i bir adama eı, olamaz
-dı- r kat çcır iz i. yteıııe işık 
ol uş u. Ayteni evi. dn •. Gö
zünde yalnız Ayten '11rdı_ Onu 
u.nutnMk için kapandığı günlc.r bu 
ac'k ileec;:bıe artını tı. 

Ay n bu ·zeri b iik 'rw
vinç içinde dinliyordu. Raü su
ıuuca içini çeker gibi: 

- • · c saadet !Dedi. 
Raif kncağındaki dalları J'ere 

a ı. ~'tenin elini tuttu, gcizle-
rini .gözleriı1e dik ti: 

- S hi mi 7 •• e saadet deıli
niz vie mı"! 

- J~vet. 

- Demek razı olu\·orsuau.z? ... 

- ········· 
- Sana bir şey söyliye<:~ 

Lala' .. 
- uyurıınuz Sultaruın '-
- l<'evkaliıde mahremdir .. 
- Emredersınız ::;ultanım!. 
- u işi Cınci dııoca ya yıtptıra-

nıaz mıyız ... Dedi. 
Ağa, bu sözler üzerme irkildi. 

Ve tıtredi. Bu hali ~oren Valide 
Sultan: 

- Lala, ne oluyorsun~ .. Neden 
.böyle İlrktiı.n?. 

- Aman Sultanım! .. Çok teh
likclı dcı\il mı 2 •• 

- ı ıçin tehlikeli olsun? .. 
- Cıncı hoca, va e enGmıize 

~·ararıaymı diye bızi sovlerııe son
ra halımız nice ohır Sultanım! .. 

- 'Zannetmem ... 
- Sultanım. her şeyi nazarı 

CÜ kate almalıdır .. 
- Cı::ıcı hocanın $ crpare ile 

ne aliLkası var ... 
- Efendimizın duşKunlu~nü 

bildiğı ıçin ııammazlık eder Sul-
tan mı!. 

VaLJe Sulta!'. ağava hak veri
yor . OU.bilır CinL'l hoca bu 
l(aınmazlıj!ı oğluna aranmak onu 
keru.ııne daha z:·;ade bend cyle
nıek .,in soy.ıye:.: ird.. 

Fakat, ],falı Peyker, tereddüt 
<i<;ındeydı. Herhalde .Şekerpare 
m clcsıni Cın~ı hoca ı!e hallede-
bileceğıne kaniydi. 

'\"alide Sultanın bu kanaati dot?
ru id.ı.. Çilnkü, ne de ol.sa ken
disı bır Valide Sultandı. ~
par<' buı?ün var varın vok Lır ııöz
de idt. 

!Mah Peyk.er. Lalasına 9İıZ 
olarak unları soy ledi 

Lala. en de tereddUtteı:im ... 
Fakat, bu işıe mU\ a! ak olaca
ımıı da l;anaatim ·ın. 

- Ci:ııci boca. ne olsa benden 
.loorkar.. '.Benı o lı•ına n:ısıl çe
kiştirebilir ... 

' - ·ihayet. o"lumu · lemi-
:Vt'CCl!im ya ... Ne yapabilir o~lum 
bana? .. 

- Ei!er, .hoca sövler-e '1iendi 
zararlı (>kar ... 

- ........ . 
- Ben de 00. duracak değilim 

va ... Padişahın haytttuı..ı kurtar -
malt i<;ın böyle bır hareıWta te
v6StiÜJ etliii>mi övleri.m .. 
- ........ . 
- Ben. Cinci hocara aÇ'!laca

lhm Lala ... Dedı, 
A.lia, siiıkut edıyordu. Cevap 

ver.miyordu. Nihavet. Mah Pey
ker, Lalasını ba.ından savdı. Ve 
kararını tatbike ~~di. 

Sekerpare, aleyhınde dönen 
dolaplara yi>kı.ftı. Lakin, Cinci 
hoca vasılasile başına geleceılı: 
feıaketten haberdar değildi. 

Valide Sultan, Cinci h<>caya 
iltüatlarını arttırmıştı Hatta, 
aon Rünlerde bolca ihsanlıtrda bu
lunuvor ... İkide birde hocayı 
huz runa çaıtu'arak nüvıızişkara
nc hır.ek.etler le taltif eyliyordu. 

Hoca, Valide Sultanın son za
manlarda ııösterdiği iltifattan 
vüz buJ.muatu. Laf dei(il, bir ta
ra'ftan pad:iı;ah, bır taraftan Vali

de Sultanı avucunun içine al -
IIUŞtı. 

(Ark=~·ar) 

Demek benden, benimle beraber 
ya~mak tan, bana eş olmaktan 
korkmuyorısıınuz?, Ama benim 
ne kadar uvallı bir mahliik ol
dui(umu bilemezsiniz A~ ten ... tıll 
dCfa, sizi görünce yaşaman"' zev
kini tattım ... Saçma sapım ko
nuşuyorum değil mi? .. Hem sia 
dünyada lıeııi se,·emezsiniz. Be
n1, benim gibi bir ailamı ne diye 
•eveceksiniz? .. Halbuki sizi kim 
Oka. ~ever, siz ııerci.e olsa se\·i
lir•iniz ... Ne olur, konuşunuz da 
sesinizi duyayım ... Rüya görme
dıi:i me emin olayım ... Kuzıınl'k• 
nu~unuz. 

- Si:ı.i •eviyorum Raü .•. 
- Rüya görüyorum... Muh_. 

kak rüya örüyorunı ... Böyle Wr 
saadete erişecek mi idjm?. 

- Daha ııW görür görmez ı... 

• A 

Ticarete tesiri! rıne azamı satış 
1 fiatı konuyor 

ticaret y•pacağız 

Ha~bin Akdenize yayılması ü
zerıne ithıu.i.t ve ihracat işleri -
mizae d~ışiklikler olmu.,,tur. 
Arlık bm;ıok maddeleri bu ara -
da otomobil, ınol.ôr le\·azımatmı, 
kahve ve çay. memlekete deniz 
yoluvla ithal etmek imkiınslZ ha
le girmıştir. F akal memleketle 
brr senelık ihtıyacı arşılıyacak 
kadar çay ve k:ıı.hve stoku vırr<lır 

Bundan aşka dabi!.de çay ye- ı 
tiı,tı ıldigı gıbı bu maddeyi Rus
vadan da temin etnı~k mümkün
dür. Yaln z bıraz motor, otomo
.ııil C\ az.matı sıkınl~ çekile -
ceğı taluiı.in olunmakt:ıdır. Çün
kü bu maddeler son zamanlarda 
İtalya ve Amerikadan deniz yo -
luyla geliyorau. Bununla bera -
ber italya ile kara yoluyla tica
ri temaslanmıza de\am etmek 
de lkı mumkün olaca tır. Fa
kat tabıalilc bu mıışküliıtlı ola
caklu·. Çünkü bir~'Ok maddele -
rin trenle na irili erine imkıin yok
tur. Bundan sonra ticaretımizin 
Karadeniz memleketleri ve bı.l
has a Ru.:;ya ıle genı.şhvecefıi ve 
Rus ·a yoluyla şimal memleket
lerilıı mü.badele yap.J.ınasına ça
lısılaca~ı anlaşılmaktadır. 

İ racaturuz azalmıştır. Dün an
cak ;;o bın liralık ihracat olmuş- ı 
tur Bur'ır da Balkan ve Kara
deruz mtuııekctlerinedir 

Komisyon hergün 
toplanacak 

Fiat nıiirakabe komisyoau 
dün de vali muavini Haluk 'i
hat Pcpeyinin reisliğinde tep
lanarak gıda maddelerinin sa-

. tı~ fiatlacını tesbit etmek mak
sadile yaptığı çalışmalara de
vam etmiştir. 

Diinkü toplantıya toplan gı
da madde<i "atanlar da istirak 
etmi~tir. 

Konıisyon her ~ün akşanı Ü
zerleri toplanacak ve «ısa bir 
zamanda bütün nıadüler için 
n m l birer hatı~ fiatı tesbil 
edet·ektir. Bu fiattan kı.rk pa
ra fazlasına ınal satanlar dl"r
hal yakalanarak milli konın
ma kan unilc adliyeye ,·erile -
et' !derdir. 
~ ........ ,..-.~--..................... _1 

Su hilekarlığı 
Adada meğer kuyu 

suyu satıyorlarmı~ 

Buv~ada mahalli be!ecl.iye 
doktor ve memurları tarafından 
yapılan ani bir kontrol nctıce
sinde burada bar<ia;lda satı lan 
içır.e sularından hemen hepsinin 
•kuyu suyu• oklufru anlaşılmış-

.81:L&Dl1'.S ' tır Buzlu olarak bardağı 40 pa-

Sürp 

IBclcdiye 

op nümene 
h e 
~ Siirp Agoı:ı 

:rııe:ar •• ı arsasının tannm olanı 
n;, hıı%rrlaıruş ~- Öb'end$:nıize ;ıö 
re, burada ir modern •nimıııne 
mahalle• vüoude ı:ctınııınesı ka
Tar aştırıhnıştrr. 

ı zb nışletilecek 
Belediye ·is muavini LiAfi 

A>ksov dün ezbahayı teftiş et
ım.ıştır. B:rrada bazı '1.et:kiklerde 
hıılumnnş ve 'hiı.len denize ıi:kınak
'ta olan 'laınlarm modern bır te
sı.ı;at ıçinJe piarup zi.van edil
mem mi teblia etmi$tır. 

D er tara'flmı yeni pavyonlar 
da ilii:ve olımarak ımezıbaha ge -
ııişletılecektır. 

'Belediye et nakli için 
vasıtalar yaptırıyor 

1 Hazirandan itibaren şehri
nıııd~ et nal:liyatını :vaı:mıa.kta 
o.um Belediye, naklivııtın daha 
seri ; apılabilmesini lemin için 
kendi atölyelerinde yeni vesait 
All»llSona ba.lamıştır . .ADCaik bun
ların şasi ve motör gibi aksa
m. :ıariçten ~tın alınacaktır. 

Genel Kurmay ni<.a.nr•· 

mesi ve İstanbul planı 
Y enideıı lasis edill!Cek olan şe

hir ler ve binalar hakkında genel 
lwrnuıy OQkanlı~ı tarabndan ha
zırlanıp mer'iyete giren nizam
name dün vilayetimize teblij( o
lunmuştur. 

Diğer taraftan şehrimiz.in ~chir
cilik müteh•S<ısı Pro:;t tarafından 
hazırlamtni olan imar plilnı Be
lediyece bu esaslara göre dıe bir 
kere teı.kik kı.nacaktır, 

şuma gittiniz. Bir kao ı:ün sonra 
size varmıya karar verdim ... Na· 
aıl oldu da hunu derhal anlama
dınız? .. Her halde anlamamı0 gi
biydiniz, benden zi) adc Pervinle 
meŞl"ul olu ·ordunwı: .. t'ilvaki o
nunla mP_::11ul olurken de gözü
nüz bend~ idi ... Eğer zavallı lla
ha:va liizumundan fazla kırıtlmı
sa, bu kıskandırmak içindi. .. Gö
rüyorsunuz ya, her ~~yi oldugu 
gibi, dosdoğru söylüyorum. Ken
dimi olduğum gibi gösteriyorum. 

- Ben >i.d olduii:unuz gibi se
v iy aru.m.. 

Raıl için mazi yoktu. Bir za
manlar Pervinle ba~başa sakin, 
rahat bi.r ömür tahayyül cıtiiı'i
ni nutn:nıştu ... 

'Bu ne hazin bir hayat elacak
tı; hazin ve tat.sız bir öınür. Ilcm 
,·icdun azabı da duymıyaraktı, 

çünkü Pervin ona varmak iste
memişti. Bu güzel kızla e\'len
mek 'hakkıydı... Her halde Per
vinin matemini ömrü oldukça 
tutacak değildi. Onun da yaşa
mak, mesut olmak arzaları var
dı. Bu isteklerini elbette ki ye
rine getirecekti 

l rava verilen bu sular hem de 
kıreçli olduklarından atıcıları 
hakkında ceza kesibnistir. 

Oiger semtlerde olcfuğu gibi 
Adalarda da bardakla \'anlıı ic
me sulan .satılabilecektir . 

AOLl.Y& 

Dün bir mahkum kaç· 
mıya teşebbüs etti 

Bir kadıru döğüp yaralama.k
lan suçlu Mustafa adında biri dün 
Dördüncü Asliye ceza mahkeme
sinde 11 ay hapse mahkürn ol

.anU:;lW-. Mustafa malıkeme sa
lonundan çıktı.klan sonra kendi -
odne nezaret eden jandarmaların 
imündcn hirdcnbıre fırlıyarak 
kaQmıva başlamış ve sür'aUe alt 
'kata inerek sakağa fırlamıştır. Ar
ılaısı.ndan -keşan iandarınalar Mus
tafavı Acfüye önünde yabalanı,.
iardır. 

haberler 

* Hürrıy~ti Ebedıye tepesi civa
rında balunım ahırlarla şehir i-
çinde mevcut olan dıger te1anil 
ahırlar sur'atle Jtaldınlacaklar 
dır. 
* Beledıye rcis1ij!i bu yıl da şe
hir ~-öplerinin mavna arla denize 
dökülmesini teru;:ip etmıştir. 
*"Bir haft:wl.anberi rahatsız bu
ıhınan Hariciye V ek:ileti katibi 

uınisı Numan Ri!at Menenıen
cioglu ıyileşerek vaziie.ıJne tek
rar başlamıştır. * Yeni.şehirde oturan Aleksan
diriy a adin da ibir kadın uzım miid
dettır ayrı. yaşadığı kocası Pe -
riklive rastlamış ve kavga ede -
rek adamın burnunu jiletle kes
miştfr. Eli iileUı kadın ya-kalan
mıştır. 

Per\·İn odasının penccr~in
den, kolıı koltuğu dal •e yaprak 
dolu aifc Aytenin geldikleri -
ni gordü. Raif Aytene eğilmi , 
sokulmuş, hararetli hararetli bir 
şeykr 50~ lüyordu. 

Bir aralık Ayten başıru kal
dırdı, gülümseyerek Raıfe baktı. 
Pcn·in A~·tenin i öyle gülümse
diğini hiç görmemişti. 

Kalbinde da.anılmaz bir acı 
dn~·du ... Onları· daha iyi görmek 
için pencereden snrktı ve kendi 
kendine 'öylendi: 

Bu kadar muztarip olacağı -
nn italunin etmemi itu!• 

-11-

Pervin metanet ı:-" terdi, hatta 
seraat gösterdi, daha da ileri git
ti. güler yüz gO!,tcrdi. Esasen ni
aıı gününün sevinçli akşamında 

ortiılnrda pek görünmedi, itida -
lini kaybetmekten, hP,,'r;i~ atını 
n1eydava vurmuktan c:ekindi. 

Sevkiyenin (Ok mahzun olaca
ğıııı, Raifin müşkül me,·kide ka
lacağını sanmıştı. Halbuki bu 
tahınj.:l<'ri boşa ~ıktı. Aşk öyle 
eP<>.İst bir hi>tir ki. kendinden 

-------- --~---

k a 
bir idam 
karart verildi 

Çatalca 
kemesi 

faciasının muha
bu kararla bitti 

Bırinci ağır ceza mahkemesi 
dün -aı.,...,,, bir idam kararı ver
miştir. Davanın mevzuu şudur: 

Çatalcanın Örcünnü köyünde 
HLiseyin Kahyanın bir tarlASl 
vardır. Köyün civarında Kızıl
cabayır denilen mevkide bulu -
nan bu tarlayı yanındaki emlak 
milliyeye ait bir kısım araziyı 

ılhak etmek suretile genişlet -
miştir. Huseyin ,kiıhya bir· ç se
ne bu araziden istüade etmı.:;. fa
kıı.t emlaki milliyeye ail bu ara
zi hıl ·Umct.n karar· c mühacir
lerc VE·rilmiştir. Huseym k<i.h. a 
bu araziyı muhacirlere bir turlil 
\'ermek istcmenü~, resmi ı.tılarla· 
ra aldırmamış \'e nihayet tarlayı 
usu.len istcrniye ve stlrmiye ~c~ 
len ı.;hacıri~in iızerine arabası 
i<'indc saklad.,.,ı ınavzeı!;:, a.e a~· 
mışlır. Daha tarlaya gelirken bir· 
denbire ı ~~ lıgradıkların. şa ı

ran m acırlerden A'ltmet ğlu 
Mehmet ile İbrahlm çarnş aldık
ları yaralardan derhal ölmU;;ler· 
dir. Hüseovin kahya ateşe devam 
ederek muhacir kafilesinden altı 
kişiyi de öldürmek kasa ile rnuıı
tcliI Y<'rlerinden yaralamıştır. 
Mav .crıru r.rthyarak köı c ctö -
nen Hi.ıseyin kahya kövun kah -
,·eı;ı önünde duran ayni köy sa
kır.iti nden. i,yazne .ie ellı mel· 
re kalarak yNc diz çökup nır,an 
almak suretıle mavzerle atcı; el
miş •·c "ldünı: tw'. 
Böyl~c uç ltiiı -; taam.ınü<len 

öldürmek ve. 6 k!:;i_ ·i yarnlamak 
ve diğerlerine de katil kast ile a-
te:; etmek suçlm-mdan matı ke -
meye verilen Hü eyin kahya ile 
kcndisıne yardım ,.e tcı;,'ikte iıu
lunmaktan suçlu aba..ı Ali ve 
kardeşi Hasan Talısinin muhake
meleri dün akşam bitmişttr. 

Suçu sabit ,görülen Huseyın 
kahya ceza kanununun 450 nci 
maddesinın beşinci fıkrasıı;ıa tev
fikan i1am cezas!tla, maktulle -
rin vereı; ine 2 lbin lira tazmi-
1141t vermesine ve haıbası Alı ile 
kardeşi Hasan Tahsinin de >Uç
la alakalnrı oı?ÖrÜlemedij!inden 
beraetlerıne karar verilmiştir. 

-----·---
HCTEFIEIUl.l.IE. 

Yeni onpara ıklar teda
vüle ıçık•rıldı 

'Darphanode astırılan ; eni ve 
bronz sarı renkteki 10 paralılda
rınıızdan 2 milyon adedi dün şeh
rimizde ve diııeı: vilavet mer
'kezlerınde ı:ıivasaya Çfkarı.l:ıı:u.ş
tır. Peydcı pey 38 milyon adOOi 
daha çıkarılacaktır. 

Motörlü v~sıtaların 
vergileri 

Hacimleri 300 tonilatodan aşa
Jiı olan ve gündelik gayri safi 
kazanç esası üzerinden vergi ve 
tiıbi bulunan gemilerle motör, 
mavna ve emıoalı ıııbi sau deniz 
vasıtalarının ve kara vesaiti nak
liyesinin vergileri hanı; liman ve 
Belediyeye kayıtlı iseler orada 
tarbolunacllktır. 

Eöer kayıt mahallinden ba=ıılca 
yerlerde raiısı vodarsa keyfiyet 
kayıUı oldu.ltları li:inan ve .Bele
diyeye bildırilec* fa.kat Veq!isı 
oraca alınnuvacalktır. 

lıa a..ını pmeıı:, ı.-dindea b~ 
kasını düll\ünınez; kale bile al -
maz. Sanki bu izdi•·aç çoktanberi 
beklctri) rmuş, ~'Ok tabiı iıni~ gi
bi bir ha•a Otiiyordu. undaıı ön
cesi unutulup gitmitt, zamana ka
rışını , Ot'ladan yok olmuştu. 

.. 'evki;'t·c, kon1. usunu se\rmck
le beraber. hiç -ş"phe yok ki, oğ
lunun ~e!iııi düsüııiiyor, nı:lu
nun me>ııt olduj!'ıınu gördükçe 
mesut olu)-urdn. Deme& ki, oğ
lunun ı.aadeti için Peninle de
gil, Ayt""1e evlenmesi liı<ımınq. 

';jc,ikiJ·e ıncuıauadu: Pervin c;o
... a uğuıulanl>eri evlenmek i e
m'i 'W'du. Şevkiye onun bu dü -
şüace>ini çelmek için elinden ge
lt"ni yapm11;, muvaffak olamanıı:r 
tı. Raif, nlennıekten kaçan bir 
J;.ııd.ıa.la mesut elam zdı. Amma 
Kailin e.-1-eı;i liııtunclı. Aytuu 
de tıpkı Pervin gibi, Raü için iyi 
bir izdivaçtı. t'ilvaki Ay:ten bi
raz genç, 'rn hoppa iii. Ant.
si insanı düşündürüyordu, fa -
kat anası.ııdan aynlalı çe.k almut-
tu ... 

( A rkıuı var) 

Derileri ~elik, etleri bakı.r, da- ı 
rnarları demir, kanları ch·a, yüz
leri alaminyum, .kalbleri ham 
mddc. makineleı;miş milyonluk 
bir kütle; cetleri Tötonlar gibi, 
omuz omuza yaslanarak, el le tu
tu .. arak, ikişer ikişer, ortalıi;ı ka
na bulayıp alevler saça saça 
Fransanın şimalinden kopup Pa
rise akın ediyor. 

Pari~ yanıyor! 

Artık şafak pembe dej:ildir; 
tanyeri ı:iillcr gibi ai:arnlQ or, 
güa si) ah doi:1ı1yor; güne~ ıaatem 
rengine bürünmü:;tür. Sea neh
ri boyunda bir köprüdea öteki 
köprü görüıııucınekiedir. :\'talıal
leler kara dumana boğulmuş • 
tur. Par.i& yanıyor! 

Paris ~:anıyor! Konkord n1ey
danında ıl an bir adam, eJda
wn · ür tarafoıtlakiıll ke e
miyor ... Gönlüınle, dima,iınıla, 
büyük Fransız ihtilalinden al -
&ağım tcrbi~·t.·n1lc, Parisiu du -
manları ara a, .Ko.akeı:d -y
ılanındayım. 

Paris yanıyor! .• 
Ben, yangın boınbala.rile kara 

dumanlara boğulan mahalleler 
arası.nda, güz .güzü "&Örmi -en so
Jk.a !ar a, •e) dan! rda d in ı -
yorunı. Ben gOrüyoruıu; ta öte
de, !\İ~ ah dunıan tabakaları ara
sında bir güneş gilıi parlıyan ı
;?ı görüyo m; ktılakluıınıla fil
dişi bir bonı s"'i -\"IDlı) or: Bu 
ışık Rı)f:ınd'ıun nuru, bu horu 
Fransa hudutlarında can verin
ciye kadar di:iğUscn \"e son ne-
fesinie, \'C ' u" nma ölurken 
Rolantl'mn iııtiırdüfiı fildi:,i za
fer borusudur. 

Pari.ı.. yanıyor! .. 
Çecuğou'Un lll'Ph 1nı ürerek 

istas~·onlarına dogru ağlıya ağ
h~·a g;dcn ana hahaların pe~i >ıra 
yürüyen üç ki~i görüyorum. Bu.ıı- ! 
lar c ~·- z sene lıarp içinde, ah -

Abi enin kai
desi çatladı 

Mütahassıslar acele 
değiştirilmesini ist di 
Şehırcilık mül.ehassı:.ı Proııt i

le heyeti fennıre ınudurü dü.n A-
yll6paşaya giderek buralarının 
müst lobel vaı.ı;clı ve l'akıilm 
mevdanının veni şekli hakkında 
mahallen tetkikler yapmış!ıır

dır. 
Dı~er taraftan ·Talaii:ın üım

hurıyet Mı.id.e.sı• hakkında ha=
lanmı:o; olan bır rapor Bcledive 
Reislıih tarafından Nafıa V ekiı
letine ııönd.ırilmi.,"tır. Mutchas
sıslar tnralınuan ' .. oılan tetki.k
lere istinaden vücude ıı:ıetırılmiş 
olan <bu rap:>rda ·Tııksım ıı.bıde
si• nin iıide kısmını te.>kil eden 
tasların catlamts oldul:u da bil
dirilerek kaıd nin tamamen de
giştırilmesı ırrelile tam.ırat ya
ı:ıılınasına mi.ısaade o:kı.nması ve 
tamiratın ~eciktiriLmL,.c,:nin fay 
dalı bulunacagı kayclolunma.ıcta

dtr. ----o-----
Gümrük amba~ım:laki 

hırsızlık 
Gümrük ambarından hırsız -

lık yapan Selman ve Avru adın
da iki kişi dün birinci sulllı ceza 
mahkemesinde sorguya çekile -
rek tevkii edilmişlerdir. 

GE'Ç.RİLİY0&1 

iY eni bir karar: 10 haziranda
ıki :fiatlar - tutulac:ak, bu fi. 
atlardan daha iıstün satış ya -
panlar, muhtekir dawı:-asile ta
'kı1ınta uğrayncakl 

Na molla: 
- ·) i amma, dedi. O buiran 

fiatları normal olar k mı ka
'iıul ediliyor?. 1'-ylar var ki, bir 
cok maddC.lorin fiaüarı yük -
< ldi. 'Demek, bütün bunların 
~ tiinaen bir sünger ge<iri ·o-
ruz. 

NE'DEN SONRA 

A 'LAŞIL OR 

Ecnebi nlekctlerde oka-
~ an talcb!!mlı:, birer ikişer ka
fileler halinde .memlekete dö
nüyorlar. Bu zamanda, · pıla
c•k en ıl.eğnı hareket de bu -

ur. akat, daha lıir ıkaç a: ev
veline kadar, bir taruiıan da, 
uhsil için Avrnpızya talebe 
ı:<;nderiyordıi.k. O zaman, lıu 
hareketin doğru olaınıyacağıın 

anı 

lik mefhumu zaifladığ:ı, inan • 
lann sarsıldığı 'devirlerde, 14 ün
cü .asrın (ılgın :c-engiverliklerini, 
la inci asrın ölüm ıztırabını ve 
halk sevgisini terennüm edell 
Fro.issart, Villon, Conunynesdir. 

Parb yanıyor! .. Bu matemli 
hava, bu elemli hicret, bu göz
} aşları arasında bile Par is g-;izel 
dir. İşte bu hiçbir yangının sön
düreıniyeceği güzellik mefhumı> 
nun yaratıcısı Ronsard kar~ıın
da duruyor. Hiçbir akının ezeıni 
yeC"egi namus ,.e vicdan destanı 
nı haykıran MentaiıPıe yanımda• 
ge~iyor. 

Pariı, yanıyor! .. 
Sokakları kaplıyan, Sen nehri· 

ni örten kara dumanlar içinde 
hayatı, hayat sevgisini, hayat at 
1nııı bes eliyen hir aes, cana )'&-

ın ,-e bedi ir es duyuyorum: 
Hayatıu değerini hay kıran Ra bc
lais 'nin sesini dindirıniye imkoiu 
var ınıdır'! 

t'ıırüı yanıyer! .. Ne çıkar?. Mad· 
denin maddeyi ·akınasından ne 
çıkar? Malherbe'i, Descarle>'ı 
.Pattal'ı, Bojleau'yu, l\1olliCre'i, 
Racine'i, Corneille'yi, Hossuet'yi 
La Bruyere'i, Fenelon'u, lVoltaire') 
Row;a.cau yu, M.ontesquieulyu 
yaknııya imkiın var mıdır? .. 

Paris yanıyor! .. Varsın yan -
sın! .. Yeryüzünün en bii,·iik in .. 
sanı Pasteur~ün diyarı f ll~i tu
tuşur, fakat çö!..ıııez; atc~lc bd:.Ci 
Paris alınır, fakat Parise sahip c> 
!urun.az. 

Gir ~eyi almak ba~ka, o ~eye 
sahip olmak başkadır. Almak 
i in demir, çelik. ınotiır kafidir. 
fakat sahip olmak için ruh kud· 
retl lizınıdır. l,ari~e ise, dcrilerı 
relik, etleri -bakır, damarları de
mir, kanları civa, yüzleri ala -
ıniııyuı.ı, kalbleri ham madde 
ruhsuz bir kütle hücum ediyor. 

SELA:ı\li İZZET Sf.'"DES 

Hastalan zı
yaretcilerj 

Haseki haıtahancsin"' 
de para alınmıyacal! 

Ha:;eki hastahanesinde hasta
sı olanları ziyarete giden ziya
retçilerden adam başına 10 ku
ruş al..ndıi(ıru dun yazıruş ve bU 
hususta sik.ayetler yapıldiğ:ıll 
kaydetmit;tik. Bu işle bizzat vah 
ve belediye reisi Lütfi Kırdar a
liıkııd.ar olmuştur. Neticede ıneZ
ktir paı '111ll; belewye reisliğine 
malümat verilmeden mahalli J:Cı
zılayına bir vardım olmak üzere 
alındııı:ı anl~ı.ştır. 

Ancak; bu hanıiyet ~i; ınec
burıvet ~ekline so.lrulamıyaca • 
j\ından dün verilen bir emırle 
badema hiçbir ziyaretçiden hiç -
bir para alınmaıruı:sı tebliğ oıuıı· 
ınu-:;>tur. 

Niş nlısını yaralıyan genç 

Evvel'l<i ~ Kumkapıda nıı;an
hsı Peribaru 9 yerinden bı.ca!t
lıvım Sadrk düıı. Adliyeye veril
mis ve Birinci Sullı ceza mah
kemesinde sor"uva çekilerek teY' 
kif oluımıll.'itıı.r. Sadık aorınısun
da Perihanı kıskandığını, bu 
vii>ıden kızın kendisinden ~ 
çevirmesi ve reddetmesi üzerine 
hidrletle yaraladığını söylern:iıt
ti:r. 

iddia eden meoı.lektaşlar da var-· 
dı. 

Nanemolla: 
- Sakalımız yok ki, dedi. ö 

zümüzü dinletelim.. Her ya~ -
dığım.ız doğrudur, amma, dog· 
rulu~ neden ~o111'll anlaşılı 
yor. 

2 BİN TALEBE ----------
OKUTULACAK 

Bu yıl da, devlet hesabını•, 
li elerde iki bin leyli ıueccaıu 
talebe okuyuraknuş.. ·aııe -
nıollırnın kulağına fıslamıslar, 
demi !er ki: 

- 'Her sene birçok talebe 
de•let hesubma okur. Fakat, 
bunların bir k.ısBUndaıı dev -
let istifade etmiyor. Talebe o
kn ·up ~ıklıktan sonra, bir !;<>
kil bulup kendi hesabına ~'Ulı
,ıyor. 

'anemolla dü ünılıi, dü iiıı
dü de: 
~ Zarar yok, dedi, devlet 

hepinıi:ı:in babaıu değil mi? ınu 
çocu~lara da babalık yapnı1' 
olur?. 

A. ŞEK.İl' 
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( Bcıştara'ı 1 ine. sa'lfada) 
lı~ ııeşredılmıştır. Teblıii:ode ~öy
le denilmektedir: 

.[:enup Afrıkası hava kuvvetle
nne ınen9Up agır bombardmıan 
tavyarelerı dün Habe•istanda 36-
l<erı hedeflere h iı<:u m etmişler
dıı Yol. inşaa~ ve malzeme ü
zen nde 2enı · mikyasta hasarat 
' ua 1<etirilmış bir çok kımse
ler olmü..<tur. lçerisi askeri nak
lıve vasıtalarile Jolu bir ha.neara 
dof:rutlan dogrurn bir bo.mba ısa
het etrniştir. Hücum takrıben 
250 metre yükseklikten yapılmı.ı;
tır. Sürcklı mitralyöz ateşine 
raı:men tan arelenmızin heosi 
salınıen u.>lerine ulinınii~erdir. 
ROMAYA YAPILAN 
HAVA HÜCUMU 

Roma. 12 (A.A.J - Stefar; A
jans._x!an: 
En·dkı ıııece .aat 1.45 Jc Roma.

da bır ha>a tehlikcsı işarctı ve
riımı.ştır. Esasen bır .<ısın. ka
ranlık ıçınde bulunan ı,enir, ta
mamile zulml'te ~a,·g ,!muştur 
Tav;nre dili batar} alacı, faali
yete gcçrnenı4tir. Saat 2,20 de 
alarm nihayet bulmuştur. 
RO" lADA ALARM 

Roma. 12 (A.A.J - Stefani A
iar,;ı. bu sabah Romada 37 daki
ka suren bır lllanm işart>ti veril
mı:ı oldtı;?unu bıldirmekU!<Ur. 
CENUBİ Al''Rİ.KA TAYYARE
LElRllNtN BO.M:BARUJMA!Nl 

Naıvoıbi, 12 (AA.) - ·İnııiliz 
Kenya ·sı· C~ 1ubi Afr'Ka hüku
metine ait aııır l>Glnbardıman tay· 
yareleri HabeşiStanı Kenya'dan 
avıran İtalyan noyalı arazisi ü
zerınde uçmuşlar ve Banda te
pesıle diger asken hedefleri bom
barauınan etmi lerdll'. Bütün 
tavvareler !erine dön~
dir. 
ITAL YAN TA YYARELERlNlN 
TAHRİBi 

Kahire, 12 (A.A.) - İtalyanın 
harbe gimıesi Portsai<ide ve is
kenderiyede sükunla karşılan -
mL~tır Portsaiclde bulunan İ -
talvan tebaası tevkif olunmw;tur. 
İıskenderiyede polis ve asker lınv· 
vetlerı erkenden büWn İtalyan
ları toplamak ü1.ere ak a:m<lan 
emır almışlardır. Söylend.iı:ine 
göre, tnııili," hava lruvvct!eri ta- J 
rafından dün yapılan hücu.mbr
da ltalyan tayvarelerınin tahrip 
edılmesi İtalya hava kuvvetleri
ne hi.s9olunur bir darbe teşkil 
et.mi.ştir. 

LOND'RA, 12 (A.A.) - Hava 
Nezareti tebliğ ediyor: 

lııı~ıliz tayy releri, dün .gece ce 
nubı ltalyanın üzerinde keşif ır 
rıısları vaµmı.ştır. Bazı askeri he
deflerin üzerine bombalar atm~ 
lardır. 

MALTAYA 8 TAARRUZ 
Malta, 12 (AA.) - itıalyan 

tan an,leri dün sekiz defa Mal
ta va taarruz etmi<;ler ve sonun
cusunci.ı adaya bombalar atmış
lardır. Müdafaa topları nıuka
beled~ bulunm~tur. 

DENiZDE 
L ndra, 12 (A.A.J -İ~iliz rad

yoou müttefikler tarafından kırk 
1ta1.van tüccar gemi.>inin batırı1dı
kını veya hasara uğratıldıgını bil
dirmektedir. 
ÜÇ VAPUR DAHA 
KA YBE.'ITİLER 

• klbJ!ı..rne, 12 (AA.) - 9780 
tonluk Romo İtalyan vapuru mü
sadere edi1m~tir. Dün Durban
dan hareket etmiş olan Gerusa
lemme ve Ettimaro İtalyan va
purları, mürettebatı tarafından 
karava oturtuımtjölur. 

M.:ıdrnl, 12 (A.A.) - Şark sa
h; lerı limanlarından gelen ha
berl<'re nazaran, bütun ttalvan 

!eri bu li ııarılara iltica etmi
ye .,alışmaktadır. 

AKDENIZDE SEYHİSEFER 
VAZİYETİ 

LO. ORA, 12 (A.A.J - Londra
ıı ıyı l>ııbcr alan mahafilinde 
m 'c:-~t 1i alumala nazaran, İtal
yanı~ har'be gırmesı dolayısile 
Akdenızden çıl<arken \ eva Ak ~ 
dcnıze gırerken Sıiveyş kanalın
dan geçen •gemi adedının tehdit 
edilır ıvecegi zannedilmektedir. 

Bu sabah birçok Yunan ve Yu
/!;O lav gcmııcrıne Patcn!a VE'ril

tır. 

YAKALANAN V APURLA.R 
CEBELÜTTARIK, 12 (A.A.) -

Rc5mcn bı..-uilctıgıne ı;ore, pa
zar!;: akşamı cburada mıirette -
bat tarafından obatırılmak iste
n n fakat muvaffakıyet elvermi
ycn İta! van gemilerınin isimleri 
şunlardır: 

Celina, 6ô08 tonila1ıo Polemıo 
6470. Lriıano 1592, La~oro 7866 
OHera 4996. ' 

Yalnız Taga ismindeki İ1alyan 

vapuru, mürettebatı taıoafııldan 
ba tırılııu.ş tır. 
BKÜRElŞ, 12 (AA) - Devlet 

deniz .şirketi, .,arki Akdeni:ııdeki 
vaziyet tavazzı h edine iye kadar 
mu\'akkaten servislerinı tatil et
miştir. Seyri.seferde bulunan ge
milere derhal Romanyava avdet 
etmeleri hak.kında talimat veril
miştır. 

KARADA 
İtalyan orouları um:.ımi karar

gahı, 12 (AA.) - 1 nwnaralı 
teiıliğ: 

!() lıa71ran tarılıınd~ ıtece 'arı
sı kara.. deniz ve ha\t.ı.. kuvvttle
rının evvelce derp;ş cdılmiş olan 
vazc\ellerinin lanzı!T'.ı işi tama
men ıkmal ed,lm1.> buluauyor
du. 
Bombardın an tarrnrl'len ve 

bunlardan ayrı dlaıı.k avcı tay
yarelerınden murek~~ep bir kuv
vet, ~ün dog:arken ve :,:~nt.•; ba
tark, .. Maıtadaki askerı :" • .;alı 
şidd~tle bombardıman ederek a
ş>kar bir takım netıcelcr c lde 
etmi.şlt>r ve sonra salimen lıare
ıtet uskrine <lcinınüşlerdır. Bu es
nada di . .:r cı..z tıı..rnlar ş;ırr.alı Af
rika arazisi ve lı ::ı.anları üzerin
ue .kcşıf uçu !arı 'aı>n:. .ıcd.r. 

Bınl(a;ıi hududund'1 Y .;ıliz tay
yarelerinin bir akın tescbbüsü 
tardedilmiştir. ikı du.şm.an tay
yar ı dü.sürülmu. tur. 
HUSUSİ KONSEY 
TOPLANDI 

Londra, 12 (A.A.) - !to' ;ının 
~arae girme i clolavı Jh.~ ~ . ııtLn""ia~ 
sı la:tırn ııelen tedbirleri m.ızake
re etmeık üzere, Kralın hususi 
konsevi dün ak,a Ckınghaın sa
~·ay ~a toplanı111ştlr 
ITALYA KRALl 
UMUMİ KUMANDAN 

Roma, 12 (A.A.) ~ İtalvan rad
yosu. yırmi beş şene evvel ol
duğu gibı, İtalya kralının, or
du wnum kumandaıılı~ıııı de.ruh
te eltiğiı,i bildirmcktecLr. 
Mareşai Badal(lio, Graziani ve 

Prioolo ordu yüksek kumanda he
yetine tayin edilm4lerdır. 
GAMBARA ALP 
CEPHESİNDE 

Madrit, 12 (A.A.) - İtalyanın 
Madrıt büyük elçisi bulunan ve 
15 gün evvel buradan ayrılm.ış 
olan general Gambara, İtalyanın 
Alı> da.itlarındakı ordusunun sol 
cenahına kumand..ı etmektedir. 
BİR KÖPRÜ 
BERHAVA EDİLDİ 

Paris, 12 (A.A.) - Reuter A
jans bildiriyor: 

İtalyanlar, Roya nehri ağzında 
Fransız - İtalyan hududuna 20 
kilometre mesafede bulunan Vint
mille'de bir köprüyü berhava et
mis.ıerdır. 

CİANO TAYYARECİ OLDU 
Bern, 12 (A.A.) - İtalya Ha

rici ve Nazırı Kont Ciano. kabi
ne ktimaından sonra kumanda
nı bulundu,ltu tayyare filotillası
na iltihak etmiştir. 

Prens Umberto Musloiniye çek
tiği bir telıı;rafta garp orduları
nın ve askerlerinin, kat'! bir za
fer ıstfü.s.ııl etmek azmile, eski 
&ma askerlerinın bıraktıkları za
fer yollarında yürümek için her 

fedakarlıkta buhınacaklarını, va
tanın istikbalini yorulmak bilmez 
.me.aisi ile tem· '1e calısan Mu
solüıiye vadettiklerini bildiı;m.i6-
tir. 
iDANS SALONLARI 
KAPATILDI 

&ma, 12 (AA.) - Dahiliye 
Nezareti 10 1-..ı randan iti·baren 
bütün umumi m · e>ı;eselerin saat 
23 de kapatılmasına karar ver -
miştır. 

Bundan başka bütün dans sa
l nl,rı kapatıhıı,ı;lır. 
ARNAVUTLUK HARBE 
KARIŞTI 

Tir~n. 12 (AA) - Bır karar
= c neşredH!ll1'jtır. Bu karar
naırcye nazaran Arnavutluk, ken
disini İtalvanın ken<lilerile mu
harebeye gırism · olduğu devlet
lerle hali hqı-ııte addetmektedir. 

İtalyan müsell•h k.ıvvelleri ku
mandanı olan Duce, ArnaV'Ufüık
ta harekatta baluıunası bütü.ıı 

kuvvetlere de kumanda edecek
tir. 

TANCA, 12 (A_.\.) - Müttefik 
!erin Tancayı almak niyetinde 
oklukları hakkında itaıyan ıııeı:ı
balarından verilen haberlere rıığ 
men, Tancada sükıin hüküm sür
mektedir. 300 İtalyan kadın ve l 
QOCUkları cu.martesi g:iinü şehir
den ayrılmıştır. 2500 Italyan §"" 

hirde kalmaktadır. 

AN.KARA, 12 (A.A.) - İktı
sat Vekaletinden tablıg edılm iş
tir: 

iş kanununun 3 üncü maddesi 
mucibince sanayiden savılan it
lerde 16 dan yukarı yaşta kız ve 
erkek çocuklarla her yaşta kadın 
i<-rilerin geceleyin çalı~tırılma -
)arına, 50 lnd maddenin ıkinci 
bendi hülanüne tevfikan, l 7 /6/941 
tarihine kadar devam etmek ü
zere, İktısat Vekiıletüıce umumi 
izin verı imiştir. __ ____.,._ __ 
Hif lerin karargah' 

( B~tarafı 1 mci aytaaa) 
Dıl(er taraftan, duşman, Seıneın 

sima! sah ılı üzerındc Caud bec 
isikamelinde keşif muirezeleri 
sevketmışlcrdır. 

Oise ile Ourq arasında, <t~
manın pi.>tarları Crecy-en-Valoi.5 
ve Betz mıntakalarında şı.Qdetli 
hücunılara ba lam tştır. 

Reill1S mıntaka>ında. duşman, 
mı.dıarebeye, yeni tank ciı .ülam
lara motorlu cüzıtaml<ll' sokmuş
tur. Üc ıla dört zırhlı fırkayı ve 
iki ıla uç rnıılörlü fırkayı ıhtiva , 
eden b.ıtün bır malı:inalı kolordu 
mücadeleye müdahale eylenııı; -
tir Bu hucum karşıs.nda, Iirkala
rımız "°k şiddetli bır miıcade -
leden sonra aldıkları emir üze -
rinc, adım adım Reims daJ:ına 

İKDAM 

[ıB\Jf(Ün Osman Cemal Kay411-
lı rahatsız old u için, Dağarcığı 
Necip Fıwl K.sakürek yaznuş
tır.] 

Dedim: 
- Kaça dutım kilosu, du~ 

lıaş.ı? 
Dedi: 
- Ona dut demezler! 
Dedim: 
- Ne derler ya! 
Dedi: 
- Arnavutkyünün beyaı: çile

ği! 

Dedim: 
- Çilem beyaz değil, ıpembe 

olur! 
Dedi: 
- Pc111he istiyorsan, bundan 

bit· kilo alır, aşı boyasına batırır, 
övlc ,-cr~in! 

Dedim; 
- Ya koku JUe&ele•i! 
- Biraz da üzerine esans ser-

pcrt;;İn! 

Dediın: 
- 'eki amma hakiki !ilek du

nırk~n bu zahmetlere ne ha~t? 
Dedi: 
- Hakiki çilel:i berkeo;, her 

aklade in an, alıp kolayca göv
deye hıdirir. Fakat, bir san'at -
ku.r i~in n1arifet ve san ·at odur, ki 
dutu pembeye boyayıp üzerine 
de giizel kokulu esans serpenk 
çilek niyetine, onu yemrk.tir! 

Dedirn: 
- Bunu, Nurullah Ataça siy

lesen, acnba sana ne der. 
Dedi: 
- " e di)ecek, beyaz dlltu pem

h<'~·e boya~·ıp üzerin(' c.sans dö
kerek benim babam da ver. asıl 
marifet karadutu beyaza ·bo~·ayıp 
ü:.:erine kimJ-~in ~erpf'rek yemek
ti! Drr. 

N. C. KJSAK- EK 

doı!ru .ı<eri çekilmı ·Jcrdir. 
Reirr:. ill im:ıl şarkisınde mü- Yu } 

tea ::lıt csırlerden alınan h;bcrle- nan vapur a-
re ~ore, du.şrnan n1akinalı cuzu." 1 • 1 • 
tamlar mız n mukabil lıücum - rına verı en emır 
ları. ve ha \·a ku \ "·etıcrilniz tara-
fından mükerreren yapılan bom-
baı d ımanlar ıwticesinde, c;ok agır Bütün 
zayıat vermiştir. Ta} yar fiJ.oları

gemiler en ya
kın !imanlara gidecek mızın bazıı.ı, ımgün be defa mu

harebt.:. n1eydan;na dönmU.ştür. 
PARIS, 12 (AA.) - Beya -

natta buJunmıva memur ·bir as
keri mümessıi, b~ Parısin 
müdafaası muharebesi tam bir 
surette başlamış oldu~unu ve 
Fransızların şehrin şimaline çe -
kilıni' bu1undugunu bildırmıştir. 
PARİSlN TAHLİYESİ 
DEVAM EDİYOR 

Parı.>, 12 (A.A.) - Parisleki 
ahalinin çekilmesi devam etmek
tedır. Bir cok rna~azalar kapan
mtŞtır. Bankalar henüz açıktır. 
Milli Müdafaa ıçü1 çalışan fabri
kalardaki amelelerle esaslı diğer 
işlerde çalışanlar vazifelerini da
ha büyük bir sür'atle ifa ederek iş 
başında bulunmaktadırlar. So • 
kaklarda tam bir sükün ve inti 
zam vardır. Resmi devairi.n ö
nünde müselhıh muhafızlar bu
lurunaktadır. Şehrin iasesi te
min edilmiştir. 

LONDRA, 12 (AA.) - btlhba
rat Nazırının bildirdiğine naza
ran, B. Ohurchill, refakatinde 
Harbiye Nazırı Eden ve genclk.u.r
may reisi general Dili bulunduğu 
halde, dün ve bU<;iln Fran.sada 
Reynaud, Mar~I Petain ve ge
neral Weygand ile göriişmü.ş -
lerdir. 

Askeri vaziyetin inkişafına kar 
şı koymak i<;in alınması icap eden 
tedbirler hakkında bir mutaba -
kat hasil olınuştur. . 
HİTLER SEN KANTEN"DE 

NEW-YORK, 12 (A.A.) - Bir 
Amerikan muhaıbirinin gazetesi
ne bildirdigine gıöre, Hitler ka
rall(filuru Parisin 128 kilometre 
•imali şarkisinde Sen Kanten'de 
tesis etm4tir. 

LONDRA, 12 (A.A.) - Fransız 
radyosu bugün Paris askeri ku
mandanı General Herinıgin Seine 
Oise - Seine ve Seine - Marne 
departmanları memurlarının va
zifeleri ba~ından ayrılmamaları 
hakkındaki emrini neşretmiştir. 

--0---

lngiliz tayyarele
rinin bombardımanı 

Londra, 1 (A.A.) - Hava ne
zaretı aşaıııdaki tebliği neşr t-
mişlir: · 

Son 24 saat zarfında orta ve 
ağır boınbardunan tayyarelerimiz 
Ruan'a ve Sen nehrine kadar o
lan dü.şman münakale yolları ü
zerinde faaliyetlerine de,·am et
mişlerdir. Zırhlı harp tankların
dan mürekkep kollar ve ıootörlü 
ıkıtalara taaruz edilıniş ve simen
difer hatları ile köprülerde mü
him ha.sara uğratıJ.ını.,,tır. Ağır 
bombardıman tanarelerimiz bu 
gece Möz civarındaki mühim nok

talara taarruzlanna devam et -
mi.şlerdir. Diğer taraftan sarki 
Alınanyadaki aske! hedeflere de 
hücum edılmistir. Bir tayyare
miz avdet et.meımiştir. 

Dün limanım12Claki Yunan va
..,ur acentelerıne Yunanistaııdan 
gelen bır emirle bütün Yunan va
purlarının derhal en yakın Yu -
nan limanına dönmeleri .bildiril
miştir. Limanun'fldaki Yunan 
vapurlar; Karadenize olan sefer
lerini derhal yarıda bırakmışlar 
ve Akdenize dönmüşlerdır. Kara
deniııdeki Yunan vapurları da 
ayni emri almişl.ardır. 

Sovyetler 
ve Baltık 
HEL3.İr\'1Cİ, 12 (A.A) - Ha -

vas bildiriyor: 
Sovyet Rusya ·hükılmetile Bal

tık memleketleri arasında yapıl
makta olan siyasi ve askeri mü
zakereler Sovyet Rusyanın bu 
havali üzerinde tam bir hege -
monyasını tesis edecektir. Rusya 
bu suretle Baltık memleketleri
nin askeri kuvvetlerini kendi he
sabına kullanmak. saı.aıhiyetini is
tihsal etmektedir. 

Giyecek ve 
giyecek stoku 
Bütün madde'lerin 
•tokları tesblt edllec:ek 

Dün veni bir emirle yiyecek, gi
yecek ve diğer lüzumlu eşyalar 
üzerinde piyasada ne kadar stolı: 
bulunduğunun teı>biti bildiri! -
miştir. Bu maddelerin miktarla
rından başka kimlerin elinde b~ 
lundugu da tahkik edilecelttır. 
Bu .ııususta ithalat birlıklerinde
ki kanılardan 1"tıfade olunacak
tır. 

lskenderiyede 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

süpheli olan Italyanları tevkif et
tirmiştir. 

Roma, 12 (AA.) - D. N. B. 
bildi[iyor: 

İyi haber alan İtalyan men
baJar,ndan bcvan edild.igine ııö
re, ltalvan askeri teblii!lerin<le 
bahsı geçen .Britanva tayyarele
rinin Trablusgarbe girmek te
şebbüsünden sonra dahi İtalyan 
ve Mısır münaselıatının pazar
tesi akşamı Duçenin nutkunda 
tayin edilen noktai nazara göre 
mütalt>a edilmesine devam olun
maktadır. 

İngiliz Elçisi Mos
kova' da 

Moskova, 12 (A.A.) - İngilte
renın yeni :M'ıoskova büyilk el
çi.si Sir Stafford nuııün Mooi!a>
vaya muvasalat etrniştır. 

;o;ııY 

ABKE Llk BAHiSLERi 

-' k? .. 
Yazan: ABiDİN DAVER 

.Müttefikler, bir tara/dan Fransada mukave-
• 

met ederken kdenizde ve Afrikada ita/ga-
ga karşı şiddetli bir harp açmış bulunuyorlar 

tr. lya, 9 ay 10 gün sonra, ı 
harbe girdi. 1914-18 harbinde 
de böyle yapmı~tı. O zaman 

da 1911 ağustosundan 1915 martı
nın 24 üne kadar bekledikten 
sonra dü~man tarafa illitıak ede
rek müttefiki Av11sturyayı arka
dan 'urır.u · şimdi de, o harp
deki ~m ıle elltirliği eolcrek 
kendisini istiloidau -ve felaketten 
kurtaran Fransa ve İngiltereyi 
arkalar ıdan hançerliyor. Bu şe
kil ) · · tlik, bazı 'il etlerin do
~~ da \'ar ki, ınütemadiyen fır .. 
sat .kollayıp arkadan \urma~J şe
rel a~'\yorlar. i iu !)ekli tize -
rinde fazla durmad3n ruh a 
babı!ıııı. ltal~·a ııe y::qıacnktır1 

ltalyıınl:mn takıp edecekleri · 
b.,def herlıa e ra ız ordusu
nu lık ıı ~a ımık cıla ıktır. 
hı. saı:a sela ı.·erd"kk . .-i &cıııı ı-

ı tnn da anla~ıh)or. il !yanlar, 
Al R.'l ordusunun tıııyiki ile 
nıüstcreken yapacakları taarruz
da bun> muvaffak olurlarsa, 
sonra Ingilizlere dönrerklerdir; 
fakat bu arada. it-•lan ha,·a ,.e 
dcniı ktıv.-•!f..ri, Akdenizde in· 
gılizllore de ta l'Tuı \'C ınukabe
le e ldeniir. İ1'1lranhıruı, fo. 
gilizlece kar ı yal>""akl.arı harp 
faaliyeti, talıiatilc ilk agı•da 1\lı
sırı da arlıc sokın buluna -
caktır. İngiliz doııann1ası İskcn 4 

deri)" ,uJactwfadır; Süvrn ka
nalı İnı:iliz ordusu tarafından 
nıüdaf8'l edilmek!~. L bya hu
dudundaki Mersa n•atruh'dan 
ta Filistin ve Habc~ lıuclutları
aa kadar bütün 1J.ııu \'e Sudan 
İngiliz askerlerinin i~li altın
dadır. ltalyanlar, Mı~ırlıların gö· 
zünu boyamak içın, bid ~·ette 'hu
ralara taarruz etm~eler dalıi, 
harp patladığına •e artık siyaset 
yerine sevkulceyş \'e askerlik \'&· 

zi. i hülı:iııı Glnuya 'ha~m"- bu
luaduıtwıd.an İn.giliderin her üs 
lerindeıı iııti{ade e deri tabiı 
idi vr nitekim de öyle olmu,tur. 
Bu itibarla harbe en evvel Af -
rikada başl.unıııtır. Diğer taraf -
ta.u Italyanlu. ) a alplardan yal
ııız \·e yahut hem alplardan. Jıem 
de Almanlarla m~terekeD h -
virredeu Fran.saya taarruz eık
cek.lerdir. İsviçre, taarruza uğrar 
sa kendini müdafaa edecektir 
amma ne kadar, ~aman? Hola.u 
\'e Bclcika misallerinden ağzı -
mu yandığı için, bir tahınin yü -
rütwek kabil değildir. Belki, 1-
talyanlar, şimdi, İsvirrcye taar -
ruz etmiyerek y alruz a!pl.ardan 
zorlamayı tercih ederler İsviç
reyi. siyaseten elde etmiye ve 
kuvvetlerini geçirmek iria İı. -
viçre hükumetinden müsaade al· 
mıyıv çalışırlar. ÇÜj:ikii, İtalyan
lann, MUM>lini, daha d"'n, yalnız 
Fran ·a ve İngiltere ile mücadele 
edtteğiz; harbi diğer kara ve de
niz komşularmııza sirayet ettir
miycceğiz .. Diye verdiği terniaa
tı lıiçe sayar da İsviçreyi çiğner
se diğer milletlerin, bir müddet 
sonra kendilerinin de ayni .iki
bete uğrıyacaklarını dW;ünerek 
har~ ~meleri ihtimalini gözö
•üade tutarak bu ihtimali ber
taraf etmek için, İsviçrenin zorla 
değil; kandırmak suretile istila
sı yolu.ııu an:yaaıklar hübno
debiliriz. 

Fransan:ın denizden Majiao 
hattının cenup cenahına .lı:aol.a.r 
bir uıily- asker yıj'dığuu yiııe 
İtalyan kaynakları haber ver -
mişlerdi. Bu itibarla Fransa, de
ıa.iz aşuı memleketleriııd.e• 
cetirdiki ve getirece~ bütüa 
.lı:u vvetlerle İtalyanlara kaı: -
şı bir müdafaa harbi yapa -
cakt1C. Huduttaki arazmm 
sarplığmdnn da bilistifade İtal
yan ordttlaruu ge(İrmemiye ça
b~acaktır. Yalnız İtalyan hwva 
kuvvetleri, f'nuu;anm cennbw. 
şarki ve etınup eyaletleriıoe ıa -
arru.ıa.r yapacaklarclır. Buna mu
kabil. Fransızlar da, ~ali ital
yeyı Lombalıyacaklardır. Bu ımm
taka, ıtalyanın saıaayi merkesi. 
olduğu i(in, Fr11AS12 b ınhaları
mn ltalyaıılara büyük zararlar 
verttejcİ şüphesizdir. 

Karada İtalyan taarruau ve 
Fraw;ıı müdafaası 4evam eder
ken den.iada ole çetin çarpı
lar olacaktır. Akderu.deki İnci -
liz - Frıınsız. deniz kuvvetleri, 
müştereken ltalyan donanmaRD
daa (olı: ~ 'bir kuvvet teşkil 
etti~ için, ltaly- zırhlıları bir 
a~ deniz muharebe9ine girit
ıruye cesaret edemezler. İtalya 
Akdenizde kü<;iilı: harp yapacak
tır. Tayyareleı:, denizaltı ~

leri, muhripler, hücumbotları ve 
, &eri kra!_asörlar, AkdeııDde İn

gillı: - hınwz münak.alltını akm
lar ve baskmAıırla tehdit edecek
lerdir. Artılı:, Akdenisde. tleoıret 
_«emileri.nlıı dol•pn•ıı i.uıklosız 

bir hale gebni tir. İngiliz - Fran
sız doaanmalarmın bü~ .. kısmı, 
ltal)·a· aava kuvvetlerinin bon>
... .hücumlarına ~ı, mümkün 
oldui(u kadar mahfuz l' nlarda 
Fleet in lıein,ı:. yapauklar; yani 

Italyayı uzaktaa abluka edece.lı:
lerdir. Es.at;en, pazartesi :ünü, İ
talyanın harp ilan ettiii saatten
beri, İtalya abluka edil • i~ bn -
lunmaktad.ır. Çünkü bu deni-

zin bütün ..k3ı:1>1.ları tutulnıuşt.ur 
ve her taraf nıaynlanmı~ur. İ
laha, artık kendi ka~ ııakları ve 
stoklarına ve .ı.\lnıan a n ala
bilcceU~rıne dıı) anarak harp et
:mdc mecburi, ·etindedir. ıllarp n
zadıj:"ı ıakdirdc ltal)·..ııun vazi
·cl l{uuden güne katili •cektir. 
Adı ya tik denizine girınl\ c mu-
vafUik olan ınütktik deııizaltı 
aeınilf"rİ de bu denizde.. İtalya 
n1ünakalilttru iz'aç ve i ol ede
ceklerdir. 
. İtalyanlar, Ege denizinde, On 
iki Adadald ıi !erine ıiıt) anarak 
müttefiklerin şarkı Akdenizdeki 
mımakaliıtını ihlale ralışacak -
!ardır .. !alta ve belki de K:orsi
ka, de,·aınlı İtalyan tnarruzlan
na uğTıyacak, müt!•fikler M, 
ltalyaııların Pantelleria. Sicilya 
ve Sardooya adalartna. daha sı
yadC'. hava hücumlart yapa -
calı.lardu. 

Afrikadaki harbe ırelince, eger 
ingilizlcrlc. Fran.•ızlar, Afr.· kada 
Lib,·o Eritre, Halıe•istan 'e İW
~·an Son1alisinc taarruz edebile
cek kara kuvvetlerine irudiden 

malik i eler, buralara ha\'adan sap 
hkları gibi karadan da hücum 
edeceklerdir; aksi takdirde mü
dafaada kalarak İtalyan taarruz
larmı bckli.vecek.lerdir \'C yalnız 
lıa.-a hücumlar ' • iktifa edece.k
indir. Babeşist .... ıda \"e İtalyan 

ı:;o-alisinckılti "ita!) an kunet
Jerinin Cibıı.tiye, İn&iliz Somali
sia.e taarru.a. etıneleri beklenebi
lir. Ha~tandaki İtalyan or
dusu. kuvvetli ise Sudana da sal 
d.ıracaktn. İtalyanlar Eritre •Ö
mürgelerinde Musavva ussune 
dayanarak Knılclenizde de, de -
ni;nltı harbi yapacakları gibi İ
talyan Somaliıiindeki Magdiı,u U. 
mam dan bili tilade Hint Okya-
11u>ımda da deni<altı geınilerile 
h&rp e4ttrldcrdir. Bu denizler
deki İngiliz - Fr~, kuv,·etle
rinc kuçük İtal)·an kunetlerini 
temizlemek vazifqıi dü~mekte -
dir. 

Harbe ıtiriligi halde. Afrika
dan başka yere kuvvet gönder -
memrk iyasctini takip eden Ce
mıbi Afrika ittih ılı do inyonu 
ola artık lıütiia kunetile müca-

le,-e iştirik ..-buriyetinde -
ılir. Bu de>m.inyon üç tü ıen ha
urlarruıı oba "rektir. Afrıkada
ki mucadelelere, bu dominyon ilt 
l\tL'!r ve Sudandan ba~ Ugan
da, Kenya. Tnnı:anyika, Rodezya, 
hatta Nizer) a gibi İngiliz müs
temleke ve manclala.rı, 'fuuus, 
Cc<a)·ir, Fas. garbi Afrika ve 
hattıi. .... tiva Fransız ınü~lcmleke
leri Fransanın Madagaskar ada
sı ve Belçika kongosu do i~tiralı: 
edeceklerdir. •·ran.sa, Afrikada 
lıa)·li kuvvetlidir. İngiltere de, 
9 aydır iyi bazırlandise. Afrika
da İtah·anın vaziyeti vahim ola
mtır. Hintlilerin milli taleple
rim kalnıl. ekte· ısrar e
den İngiltere, art.ık bu inadından 
a.zgec:erııe, Hind.istıuıın SODSU% 

iman kaynaklarından, büyüle 
harpte oldllğn gibi, en az bir mil 
yon kişi alabilir ve bunları Af. 
rikada, Akdeniz havzasında. h•~ 
ti Avnıpada kıallanabilir. 

ABİDİN DAVEK 

Amerika meclisi mütte
fiklere silah ve malzeme 
satılmasını k abu 1 etti 
Vaşıııglun, 12 (A.A.) - Avan ı 

meclısi, Ruzvelt'in. ınuttefikler 
tarafından i.'itenen eski >ıliıh v~ 
toı>eu malzemesinin ;:atılı~a çı-

1 
karılması hakkmda orduva me
zuniyet verilmesı talebını 18 reye 
ka1'$l 67 re)· ile tasvip mit;tir. 

Nevyork, 12 (A.A.) -Amerika 
elik birliğinin harbiye nL"l:areti

le akdettiğı bır itilafa nazaran 
muttefikler ordunun ceı.ıhane, .,,. 
keri leva= ve top mevcutlan 
ar ·ından ihti} aç fazlası nııktarı
m alacaklardır. Bu miktar '38 
milyon dolara balig !maktadır. 
Ne\lyOl'ktaıkı çelik sanayi ma

l:ıafili bu tac:lbirın çak müh.ı:m ol
dugunu ve miıttefıklere azami 
derecede maddi yardı.md.a bl.llu
nulacaltına dair Rıu.zvelt tarafın
dan verilen sözün bir netıcesı ol
d~u söylemektedirler. &ı. 
sattı; üzerinden hiç bir kar alın
ını yaca.ktır. Bu mevaddın fiya
tı harbiye nezareti tarafından ta
yin edilııniştir. 

V ;;ısington, 12 (A.A.) - Gaze.. 
teı;iler tıoplanbsında Ruzvelt, 
ım:tttefi!klere yarclı.m etmekle A-. 
meri.kayı müdafaa kaınitı:ı;inin 
Birleşik d.evletlerı şinıdı Hitleri 
durd.urıiırra davet eden afişi tu
vip etmiştit. 

Bu afi$te .başlıca :ıunlar yıızı
lıdlr: 

•Bt.ı Amerik4!ılaT, tabii b1t,...... 
lıarebenın hariciJıde kalmak ue 
bin sürükli?Jebilecek tedbirler aı.. 
maınak ar.ı:ıı ederdik. Fakat ...,... 
di biliyoruz ki, ingilizleriı< ve 
Fransı.zlann 1ıer qeri adımı bizi 
harbe ve bır cilıaa ihtilllliM vakr 
~ttrmaktad&r.• 

Afişin ı:nu.bteviyatmı tefsir e
den Ruzvelt dern~r ki: 

•Bıı çok gil;:el ve BCm derece 
fınıclall bir şeydôr .• 

Amerikan 11emilerine memnu. 
olan harp mmtakalarını ııenie
:ıeten bey aımamenin neıııri :ya
kında beklewneldedlr. 

Ruz\'elt Portekiziıı bu ınmta
kava dahil ~ ~ 
medikini &Oylaniştir. 
Reisictmıhm, BırJee,lı: .An.ri

ka devli!ilerini şimdi bitaraf mı 
yoksa ga vri muharip mi teH!kki 
ettibni söylemekıeo .iımtlna at • 
mietir. 

Vaııinf!tc\'\, 1'.! (AA .. ) - Hari
ciye nazın Cordell Hull, İtalva 
lb.ıy11k elçısi Prens Colona'ntn , 

dün sabah kendisini zi va re~ ede
rek İtalyanın harbe girdiğine 
dair İtalya hUkümetinin bir m& 
rııorandoınunu kendisine tevdi et
tiğini be.yan etmiştir. Hull, bu 
ml.ılakat esnasında, İt~ har
be girmesinin her tarafta büyüolı: 
'bir hayal suıkutu tevlit ettıği ve 
büvü.k bir insani trajedi mall211-
rası verd.ill;ini İtalya büyük el
çisine sövleııniştir. 

Akdeniz 
Seferleri 
Limanlarıırız ara. 
sın da seyrüsefer 

devam edecek 
A«şa.m Münakale V ek.aleti ta

rafından denizyolları umum mu
dlirlüiiüne gelen bir emirle Ak
deniz lftnıınlart arasındaki yük 
ve yolcu vapur seferlerimizın 
mootaz.aman devam. etmesi bil
d.irilnllştır. 

Dün henüz emir gelmediğı i
çin ihtiyaten Ayvalıjia hareketi 
tehir edilen Kem.al vapuru bu -
gün saat 15 de Ayval.ı/ıa kalka
caktır. 

Malüm olduğu üzere geçen e}" 
ldJ. ayında miittef.iklerin Alman 
yaya harp etmeleri ii2erine Ak
deniz seferlerimiz muvakkaten 
Jağv~i.;li. 

Askeri ceza kanu. 
nunda tadilat 

ANKARA, 12 (İKDAM Muha
birinden) - Askeri ceza kanu
nunun bazı maddelerini dem -
tiren layiha Milli Müdafaa ve 
Adliye encümenlerinde görüşü
li.iyor yaıkında ruznameye alına
caktır. 
* İhracatçı birliltlerı azasınııı 
duhuliyeleri asııari elli azami )o\İl 
lira olarak tesbit edildi. 
* Vaklf Paralar idareı;inden Y• 
pılacak ikrazata dair tali.nıatıı.a
mede bazı dl"ğişiklikler yapildi 
hakimler kanununda değişliklik 
yapan layiha enoümenlerden 
çı.ktı.. 
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TEFRtKA No., 80 

Ali'nin askerleri ve ashaptan ba
zılan harbe devamda ısrar ettiler 

1 .._~ Amr'ı ... ...,_, 
bllvilk bir teljş ile: 

- IBu - bel y6. Amr!
~. 

ı.mz. -ıa ellerini iki mm. 
11ÇJ- Ri. d illi WDA'V& kaldırarak, 
bwdokl•lllini tfılıde ~-Ve aonra 
ibeyecaııderı ~bir ııoııılıt: 
-ıw-~ımdeıtö

••pw yt ııımtr!.. Ali'. bi: 
ae kaqı. da bir harp dfıhiyesı 
!l'Vatb. Bu feübM mllik.avanet 
....... bknwh. 

Diye .._, vadi. 
f Fııbt, bol cewıp, ~ 
WgniM ttıl'i Qeiildi. Çiınlrii, 
fAl.i) ,.. ~ almak, onun i
cin oıidmı büyük bir feliketti.. 
.. majtllibi.yeti aıtı.tl etüii da
'*-lan itibaren, llrtdı: bülifin dll-

p'uı - ll"'Q™* -1.er -....wi dt..m.... ~o ,ük-
.. ~ ..ıtanat lıiUyaları
.. ebediyaı veda eUnelr üısım 
aılh)Udııa. 

M ;be, jJÖdeii:nıi Amr'm ,,_. 
Buıe dlttt: 

- YA Amr!_ (Ali) nin ll:ıh

ca. bili ~ ub'aWıil:ir. 
1'9uıt, lrafw.I w içinde. ona 
lllUebe eJ ıt IDc - lcu,,.... y<* 
-.?_ 

l Dedi. 
1 Amz, -01 •••en ..,.nır ıttbi .ıl
lr:inıii: 

- Yi. Emir! .. Ben bww dıi:şô-

(Ali), bu .<izleri duyar duy -
maz, deriıal barili kestirdi. 

- .Heı*a, olduı;iu yeoode kalın:n. 
Hk .le.- yerinden !nmtMema
aı.ıı. 

Diye emir Yel'di. Sooı-a, eöy
leneceıl< söUerı iyice ~tebilmeS 
l<-tn. lıen<liıii ortada bulunan (F adl 
biJı Siı>elı) iııın.indıeki develiye 
taluırnip etti. 

Fııdl bı.n Si ııah, fa ih bir lisan 
ili!, adeta bır nutı:ılt iı'adedec w
bi ha,1!ır1ycır: 

- Ey mii>lümanlar' .. Ey, A
rap cemaaü !.. AllaJ> için olsun, 
evlatlarınıza ve evlitlanm= ... 
IUnlanruza ve kanlanınu.a 
aıı:ıvaıu. .. B e y h u d e yere 
iı:endjniri öldllrtmeyiniz, bi
zi de lacmayınız. Artı.k. harıı*en 
vaz ııeçiniı. BüvW: hir feliıkete 
Rbebi.,.,t venneyiııiz. Eller bg-
1ıude şurada can verir isek -.yal 
'ft evlitlanmız sahipsiz ve hi
IWSİZ kalacaklar ... Yarın, İran
hlara ve rwnlara esir olacaklar, 

Diyolldıı.. 
O, smar ııusmaz, bu defa da 

-~ taraftMi (Şeri Hemdaıl) is
mindeki adam söylemiye başla -
dı: 

- Yi Ahi .. İşte, Allaılıın kita
bi... Ehli ie:limın başlWll üze
rinde, (Kur'an) ~ı bir trakeln 
varken, ne hak ile buoca isümı ) 
!lw-ı.p dılrumun, Biz seni, Allahın 
kitabına davet edfywuı. 

Diye baitu"dı. 

- DALGA l!ZUNLUGV _., 

T .A.Q. u.cf m. 15115 Kıa. 
20 Kw 

T.A.P. JL7t m. M45 Km.. 
Zt x ... 

1121 -. 1Z8 &.m. W Kw. 

13 Haziran Perşembe 
12,30 />rogt'am ve memidcet 

ııaaı aııan, 12,35 Ajans ve meteo
rol.o;ı habeTleri, 12,5() Müzik: Ça
lanlar; Fo.Jı.ire Fer•an, Fahri Ko- · 
puz, Refik FeTsıın, Okuyan: Mii
UlfYen Senar, 13,30/14.- MiU\k· 
Karışık M.fif miizik (pl.), 

18,- Program ve ~ı 
"4tıt aıA<ıft, 18.05 MUZik: Sol.o
lar (pl.), 18,30 Müzik: Radyo 
caz orkeatran (Şef; İbrahim Öz
gür), Soprano Bedriy~ Tiizün'iin 
~tirakile, 19,10 Müzik: Çalanlar: 
Cevdet Ça<jla, Vecihe, lzzettin 
Ökte, Okuyan: Mefharet Sağ
-1<, 19,30 Müzik: Halk türküle
ri (San Receı:1I, 19,45 Memleket 
saat 1111an, A;a .. t>e meteoroıo;; 

lwıberleri, 20,- Müzik: Çalanlar: 
Vecihe, İzzettin Ökıe, Cevdet 
ÇaQla, Okuyan: Sadi Hoş ses, UJ,30 
Kon~, :l0,45 Miizik: F4S1l he
ııeti, 21)0 Kon~ Sıhhat sa
ati), 21,30 Müzik: Radyo orkest
nuı (~ef: Dr. E. Praetoriw), 
Z2,20 Müzilt: Luciemıe Boyer'i.n 
plaklan, 22,30 Memleket saat """"' .A._, haberleri; Ziraat, 
•shmn - talwiMt, kanı.biıto - 11u
kut boı-llUI (fiyat), 22,5() Mü
:dk: Ccba!lt (plt), 23/lS/23,30 
Y ctnnki pı ogı aııı ~ kapa1<4. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lolunaft Hekim) 

DAHll.ıYE MO'TAHASsıs: 
"'·w•1 · '· '' Allah hakin için aen 
dddıeR ... dt),Min Bir tei< llÖ -
SÖlı1e Plerimtn öıııbndıeık i" iı;a
ı.. w ~ perdeyi kakhcarak 
bana QOk büytt bir :f:i!cir illıBm 

(Ali) ~ adamı dinlemiye Divanyolu 104 
lii2<A1l ııôrmedi. Derhal atın.o l l••••••••m•••l I 

.wn. 
Dtye ııduıbele etti. 
Şimd, IRı iki lll'lll> d&l!İ8İ baş 

e..a 9enJl.İ4, ~
.. <* menrili ileride, Şem ordu
anu bb(;taaı ~ de9am 
eden (Ali) yi bir anda durdura
"üm'* ~ lıU ıN8n tertip edi
,.,,.lardı. 

hm, lwıraretli, hararetli ıınla
~"<ırdıı: 

- Blliniıı, (Ali) ııaftır. Gıö:zü
:aün ııtlli d"iü M:Y tıüyüt bir hi
le bile oaa, ona earçabak alda
nır ..• Şimdi, 0tdtijl'tiıta buMnan 
(Kmmı) n6shalarını çarçabuk 
~J)Utahm. Bunları, ~ mu: -
ram - ~tahm. /ıli«ec
lerimizin ön san.rına lı:ıı,.tura -
hm. Kuamm icudı<iyet ve me
habeti ..,.;ndıe, (Ali) vi dur
duralım. 

Dı:ıca*. 
Mwıvrre, Amr ibni Nim bu 

teklifini dertıal lı:abul etti. lla
iyetıncWrjleq emir yeftftk he -
men bu fikrin tatildne girişti. 

iatüııde dikilerek Muaviyenln as- ı ı 
kerlerine seslendi: 

- llı1ad.ıımki ortaya Allabm lı:i
tabını Jııo,u yorsun uz. Siz de haqı
taı vaz ııeçiyor musunuz? .. 

Hiithie bir vılııınll!k içinde bu
lu!UIR M\aavivenin askerleri, hep 
bir a~ cevap veı:diler: 

- Evet ... Derhal, mütasete i
lin edi)"OQl'Z. 

- Şu halde ~irini7.e boıber 
veriniz. Ben de muharebeyi 
durduru:ı'lx-um. Meselenm hakem 
ves:tasile belledikne.sıne rıza aös
teriyorum .. Ve, R<)nderilecek ha
kemi de bekliyocum. 

Dedı. 
Fakat (Ali) bu sözleri ııöyier 

söylemez, etrafında derhal va -
W'(la belinii. Her tara{tan: 

- Ne ~ıvorsu.ı, Ya Emirül
müminin? .. Düsıııanların bu ha
reketi, bir sah tekıi.rhktan başka 
bir şry deıiildir. Aylardanberi 
tıu ıssu çöllerde, zafer Mledlt. 
Onu da timdi kazanmak iizere 
idit. &ıkın bu hileye aldamna. 
Bu &adar :fedakarlıkla h~i
~ davayı yarı.da bırakma ... 

Diye bir takım feryatlar yük -
meldi: • 

(Aricuı1'0T') 

(Ali), arlJlı: nziyete o kadar 
hlkmı idi ki, 10 'i}eııin -Or'du
aınu lliire, ıılire 1'ınrt AhllJerine 
bdar ~ Bir kaç ımıu
mf lı6cum daha yapacıılr oluNa, 
ordunun baki,,.w kimllıcn ne-
hire dl!lr- • ti. ı----!!!!!l-1!!!!!!!!!!!!!!!!!1111-!!!!!!B 
ı.. tmı o m'8da illi iri, bir

ıılmbire Muaviye ordusunun ille 
ııaflarınd&, ınurakların ucların
da (Xar'an) lar yükseldi. Ayni ~ 

manda. biri, ordunun aaiCı oda, di
lleri a:ıkmda, üoiiıxıiiaü de ortada 
olma:k üzere deveM!re binmiş üı; 
adam ileri atıldı: 

- Ey müalümanlar! .. Şu gör
cliikleriniz Kur'anı kerimdir. On
lara hürmeten bir an için duru -
nuı Sözlerimin dinleyiniz. 

Diye boğınn.rva başladı. 

Kiralık kat 
~aziçinde Bebekte yalı 'bo

:Y\Hlda 106 No.lı feviralide bir 
manzarayı haiz bahçe içindeki 
beyaz köıkiin birinci lı:atı mev
simlik veva senel>k aeele kira
hlrtır. Her gün saat 17 den son
ra içiMelrjlere müracaat. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. &"Jldığ1 yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

- 76. 
Calmın a:raS1ndaki adam sert 

lıir adımla ileri fırladı, Faruğun 
önönda heyüla gibi dikilen bu 
adamı üç kişi daha takip etti. 
Uzun bo) lu bıçlun haykırdı: 

- Bir de bana kimsin diye be
aap sorarak suratın \'ar öyle mi? 
Bak, ben •ana kim olduğumu 
cöstereyinı: 

Ve .. karanlıkta yükselen bir 
el. bütün şiddetile delikanlının 

yanaiiıııa indi. Dehşetli bir lokal 
plarmı gecenin se izliğini par
~aladı. Rengigülün ince bir hay-
1.ırı la iç çekişi ara•ında muka
lıeleye kalkıs.ııı Faruğun kolla
rlna iki r ,· el iarıldı. Genç adanı ı 
bk.ınak ) akaland1 Renı:i~ • 

Faruğu tokathyan ..ıama yal
vardı: 

- ~e isti~·or~unuz bizden? 
Siw ne yaptı>< Dız. k•ndi der
dile J.anulan \'e kimseye bır ıa 
rarJ olnu\·an iki in nız .. Hırpa
lama) ıu ;,nu.. Dizi btrakın ku-
zum .•• 

f'aruk, iki üç yüz metre me
saf edeki tekkeye işittirmek ıa
yesile iatimdada girişti. Gırtla
bnın lıütün gayrctile haykırdı: 

İmdat". Can kurtaran yok 
mu .. llaydut eline düşliik .. 

Bu haykırı~ bir an için dört 
~ece baskıncısını şa ırttı. Deli
kanlıyı tokath)·an adam çabu -
cnk liparlandı koll:ırı yakalanmış 
Faru;:a arka arka)·a iki t<>kal da-

1 stanbuJ. Ü cünci.: Hıda;k Hlt
kimlıği....te~ 

Ha!!>di Dennanlı tarafından Si
mo ık:ızı Rula aleyhine Alıtiye 
Üçüncıü ~ mıııı.lreımesinin 
938/Ul71 iNo. ile açıl.an bçşanma 
davasında davacı Hamdinin ar -
zulıalindıe "Yazılı TarJ.ı:ı.,.. Sebz
aıta cacklııısl 64 &.lı haney:i ter
k.ederek ııemti meçl:ıule ~ 
ıııübaşir tarafından .....Uen ıneş.
niıa ttan anlaşıJm14 olmakla H. 
U. M. K. nun 141 inci maddesi 

mucibince tayin olunan 10/6/94-0 
pazartesi saat 14 de snahl«<nede 
bizzat ve}'llbut bilvekfile hazır bu
~ cihetle mödıdeaa1eyl:ıa
nın vekilinin seblı:eden talebine bi
naen davacı haıkkmda l(lyap ka
rarı itt1haz ve kezalik i1Anen 
tebliicine ve 11Mıh-4cemeııjn de 
16/7 /94-0 ııaat 13,30 a Wikine 
karar verilmiştir. DllYacımrı iş
bu jJlimmA tarihhıden itibaren 
beş .ııiin zarfında müracaatla ıı;ı
yap kararma itiraz ~ taık
dinle bir daha maiıbımeye ılı:a
bul ohınmıyacajtı ve muhal<l!me
nin gıyabı.mia bablacağı Ub
lıi'ı makamına k.ai'rn oknak üzere 
illn olunur. (27562) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CU4b• ft ~· altı+· 

Aılroo: llaloı&ll Caialofl• 
r•inqm u.-tnde No. n. Tel. ua 

ha aşkederek seslendi: 
- Bağlayın şu hergelenin kol

laruu.. Ağzını tıkayın rnendebu
rıın. 

Bu emir sür'atle yerine geti
rildi.. Faruğu yere çalarcasına 
sut bir hareketle toprağın üze
rine yatıran iki adam, bclleriıl -
den çıkardıkları 1. uşaklarla d&
likanlıyı sımsıkı ı.,,ğladılar .. Ai
zına da kirli bir mendil tıkadılar. 
Acz içinde prpınarak çalırun ke
narına yatırılan Faruğun gözle
ri karanlıkta Rengigülü aradL. 
Genç adaıuı tokatlıyaıı yabancı 
R~ngigülii bileğinden yakaladı: 

- Yiirü bakalım sürtük:. 
lliyc karanlığın içindeki çalı 

yığınlarının arasına sürükledi •. 
Rengigül yal\·arıyor, Topuğun 
üzerinde dayanarak serbeı.t ka
lan elile bileğini ku-nyan hoy
rat ) hanc-ının elini açm.ıya ni
ra~ıyordu_ 

Yabancı kunetli bir •ar~la 
Rcngigülü •ürükledi .. Dört adam 
la genç kadın böğürtlen çalıla -
nnın aruında gu•den kay boldu- 1 

lar. Farul;un can bavlile kopaı· - 1 
dığı feryada, imdat isteyişine tek
keden lıi~bir cc\ ap .erilmemiş- ı 

lll:DA• 

Saf ve Normal gıda 
.... ,.,., 

~ 
Pirinçunu - Mercimek - Bezely a - Yuıaf 

ve sair HUBUBAT UNLAJU kuvvet bynajıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
M. NURİ ÇAPA Kunıhı4 tarihi: 1915 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden 
letanbul ceza ve teV<kif evinin bir senel:ilı: lliit ve ~ ihtiya

cı aç>k et<siltmiye konulmuştur. 
Sütün muhammen bedeli 550 lira olup muvırl<lı:at teminatı 41 

lira 25 lruc~. Yogurdun muhammen bedeli 1000 lira olup mu

...akat teminatı 75 liradır. Südün eksiltmesi 20/6/94-0 pe•şembe gü
cü. ıııaat 11 de 'J"Okurdun ebiltıınesi ayni ııtin saat 15 de Sirkeci ~ir 
Efendi ııolaıl< 13 !lllmarada Adliye Levazım dairt"<inde yapılacaktır. 

ilstekliler $8rtnınnelerini tatil ııünlerin<ien ımaa,da her gün rnez
ldD" dairede ~ebilirler. İlin ücreti mütcal-..~ide aittir. Taliplerin 
bmuni vesikaları ile yazılı gün ve saatlerde Adlive Levazım da-
lre&inde Vıplanaı,ak kanisyona milracaatları. (4616) 

ADEMİ iKTİDAR 
v• eıı:L••V•ıtKLIGiNıt -

HO 
't abletlert her eczenede bulunur 

P- tt.ı- ~ c.ı.ta, ı.ı...buı 

·-~- .. 

lstanbul defterdarlığınd•n 
Fmj..önjj Ahı Çelebi ~hallesinde IBa.sa~a ııoka~ında 8 fırın 

şıılka{{ında 20 »Umara alan 1<3.rııir hanenin 120 de 90 his.•esi 7425 !i
ra muhammen bedel ii7.erinden kapalı zarf usulile bihnüzavede sa
tılaeaktır. Satış bedeli nakden veya 2 nci tertip mübadil tasfive 
vesikasile def'aten tediye edilecektir. Muvakkat teminat 547 lira
dır. Müzayede 24 haziran 940 pa2artesi günü saat 15 de Milli 
Enı!iık müdürlüi{ünde tcplanacak olan korni~nda yapılacaktır. 
Teıklif zarflarının açıJma saatinden bir saat evveline kadar mezkur 
kmni>yon reiı;lif:ine verilmesi liizımtlır. (4723) 

Beyoğlu tahsil müdürlüğünden 
!Hasan Fehminin hazineye olan borcunun tahsilinin temini ıçın 

hisı;edar bulundui(u Beyoi(lwı.da Kamarhatun mahallesinin şirket 
~da eski 9 - 11 yeni 11 - 13 kapı sayılı bir tarafı Yam·alı Ni
kıoli hanesi, bir tarafı Konyalı Kirvak.o veledi yaııko ve mÜşterek 
hane ve bahcesi ba-zan kasap Koçonun •ılıacının • hane \'e bahçe.i 
ve hir tarafı Dimitri veledi Yaninir hanesi ve taraf, rabii sırk<:t sıo
kağı ile mahdut defterdarı e&bak ıa Hasan efedi vakfınd<:tıı c:ı li
ra miıktarında iki bap hanenin 1/3 hisses! tahsili emval kanumı hü
kiin.lerine göre satılaea.1<tır. 

Talip olanların 217 /940 tarihine rastlıyan salı Rfuıü snt 15 den 
sonra Beyoittu «azası kay.rna:karnlığında müteşeJd<il idare hey'eti-
ne müracaatlar.. ( 4858) 

ti. Genç adanı. uzatildığı çalı .U
binde dünyanın en dayanılmaz 
ıstırabile kıvranarak Rengi~ün 
hıçkıran sesine, gece baskıncıla
rının bizden titriyen kart ._ 
!erile hayasısca söylenen yaban
cıları dinliyerek içi1' için bn ııi
latlı. 

Bu hal sabahın ilk saatlerine, 
'8falı: •ökünciye kadar devam et
ti. Şafakla beraber Farui?un ya
nına gelen birisi, delikanlıya kuv
vetli bir tekme aşketti: 

- Kalk bakalım edepsiz kera
ta.. 

Farui?un ayaklarını saran kn -
fak çözüldü.. Delikanlıyı önüne 
katan bıçkın, arada bir tekme .,._ 
vurarak akşam pür huzuz bir y~
culuk yap!Jğı İmam ~·enari soka
ğından ıeçirdi.. Fırın sokağında 
dolaştırdı. i.kele caddesine giden 
yoku~a iadirdi.. Burada. camiin 
alt taraiın,alri aşı boyalı bir bi
nanın önüne getirdi. Ağzından 
mendili çıkardı. Kapıdan i.çeri 
soktu .. 

Bir dakika sonra delikanlı, Hi
sar karakolu komiser muavini 
gi\·ur likabile maruf Mwıt••nyı 

1 
önünde bıfiunuyordu. 

Fa.rıık odaya girince bir köşe
de avuçlarını ytizüne kapatarak 
hıçkıran Keagigülü gördü.. Ko
miser muavini, kar~da lıU 

ıı.ı.raya dizili duran elleri ııöbelı:
lerinde lıuıvuttmuJu üç adamı 
4in1i7...ıu. Faru.k ~e pö
rilİllce onlara ııeriıı: 

- Erkek 1ıu mu? 
Onlar lıir -iudaıı cevap ver

diler:· 
- Evet lııeyim .• 
KomiMır llUUlviıU Puafa ~-

kıştı: 

- ~itliltte ne halt ediyer-
4.u.n v'•nınpz he.rif? 

Delik•ah kam Mr mua'riniao 
rica etti: 

- L\ltfaı fU Jıoıi1oırı cöedüdl-
•• 1 

ım:ıı. 

Faruiun kellannı baibyuı 
~ çiizüMti. Delikanlı serı-t 
kalan kolları.nın ~ 

&i<fennelı: içia pual.nıu .,.... 
twırnrlı;ıea WfDa iebarladı: 

- Gt in IMı -tinde ~ 
zarlılı: • 'a ~ neyıll! 

f Arkası 1*") 

Italyanın harbe girişi 
~=ı te <Man baıp, bol neUcenin m~ 
lıaddemesidir. Ancalı: Fraı»a 
harbi bittilden 90llra 1tal'.Yanııı 
harekete jjeçmelc zamanı gel
~ olacaktır. Zira, İW,., 
kendisini AkdeııiWe ~anı.ııı 
olan k.uvwtten k~ ola
c:alı: 'll'e .terbesiçe ~I ede
cektir., 
Söderi, lıoizia ı..ıı. cliliae e&-

virmeniz, İtaJJ'IUWI ı.uı.e gir
mek için - lıeklediğini ilı.i ke
lime ile ibHle etmek mü.mkiindiir: 
Beleş! 

Ve nihayet ıı. heves qurıın
da 11 bazirllll ıı«e•inden itiba
...,.., de harbe sirmiş bulunuyor: 
Bu, italyllJUJI asirdide polilika
sma da .,.,.....dur; İtalyan poliq
bn.ları c~ari zarar ve zayiat .. 
la fwlmi kir w menfaat temin 
etmek. Yolunda daima büyük 
maharet ve muvaffakıyetle yi
rüınüştür. 

Faşistlerin emperyalist edebi
J'llhru dinlerseniz, Büyük Harp
te İtalya, bunu yapam&Dlllj ve 
İngiltere ile ~a, İtalyanm 
haklarJJll gıısl>etınişlermi4! İtal
ya çok zayiat verd~ halde, u 
tA>prak almış imiş! .. Fakat, bun
ların hepsi bahanedir. İtalyanm 
istedi;:i yerler, kendisine veri1ıni4 
olsaydı dahi, o, yine ganp gele
ceğini tahmiD ettiği tarafla be
raber olarak 1ı114ka şeyler istiye
cekti. İstila hırsının hududu yolr.
tur. Bu hırs bazan, İn5aru şaşır
tır; hatalar işlemiyc ı;evkedcr. 
İtalya da, ihtiraslarının zebuntı 
olarak )·anlış bir yol tutmus -
tur. Bu harp, ona, galibiyet tık
kında da hakiki bir zafer getir
miyecektir. Evveli, o.nıw müda
halesile müttefiklerin mutlaka 
yıkılacağı ''C ınai:liıp olacağı ka
bul edilemez. Aylardanberi ilin 

edilegelen bu müdahaleye kar$1 
müttefikler her türlü mödafa• 
tedbirlerini almqlardır ve belid, 
İtalyanın harbe iştiraki, Aııteri
kanın da nihayet bir gün harb<I 
ıirmesiDe sebebiyet verecekti~· 
Amerika harbe girın.,.c dahı, 
J'&rdımlar.llll .. Ruzv~it;n i{ade
ettigi gibi - fevkalade arttıra • 
caktır ve İtalya, öyle tahmin '" 
ilmit ettiği gibi kolay değil; bel
ki çok kanlı bir mücadeleye ın~ 
bur olacaktır. 

Harbin sonunda, Almanya il• 
İtalya muzaffer çıktıkları takdır
de, İtaJya, AJnıanyanın eın"'~ne 
tibi bir devlet olmı) a malıkunl 
kalacaktır. Çünkü Alınan)·•, J.f" 
rupaya Jıa.kim olını) a alıdetıuW 
tir. Bu hilkinıi;yel için, mutlak• 
Akdeniu inmek istiyecektir. il~ 
günkü .Almanya, Akdenizin yo 1 

olan Adiryatikten yalnız 80 kil":' 
metre mesafededir. Muzaffer bit 
AlırulnyaJı Brcnuer geçidinden 
daha düıı bir Alman ~ehri olaP 
Triyesteye inmekten hiçbir ktı" 
vet menedemiyecektir. Tarihte, 
Cermenltk her zaman latinlikl•l 
çarp-br. 

Bülisa, İtalya, harbe iştir~ 
etmiş ohnakla, tarihinin en ıu.ıı
hİuı hatalarından birini işlemıt' 
tir. Mağlup olursa zararını c~· 
keceği gibi plip ıelirse 'de, • 
manyaya, boyıın eğen, ikinci de
recede bir devlet halini alaca~ 
tır. Hallıuki lll.t,ıa.raf kalsaydı, bıJ• 
yük, zengin ve kuvHtli bir deU· 
Jet olacağı muhakkaktı. :Mu>0 • 

ni, sulh içinde, zengin ve kil;_; 
vetli obnak nimet ve saade 
kendi ayağile tepmiştir; ital.Y•• 
bu gafletin cezasını ~ckeceklil'· .• 

Bu müdahalenin ayrıca ne g\ 
ı.; ihtilitlara sebebiyet verece • 
ğini ise herhalde çok geçınedeP 
&öreceğiz. 

ABİDİN DA VEl' 

Müstemlekeler müt
tefiklerle beraber 

( Baştarajı 1 mci •a11fada) 
altına dü.ı;ecekleri ~'Ok ıyi anla
"'1rnaktadır. 

Romanyada hıç kimsenin şüp
hesi yoktur lı:i Macaristan, mih
ver mer-leketlerındl'n. tadılci 
isteklerirın tatmını içın sarıh 

teminat almıştır. , 
Anl~oulıgm \ eçhesının ve 1 

Ba1kanlarııı anlaşı azlıktaıı kaçı
na: 1nıt-·1Prı şaııSınır tahauıu ıçin 

Alütl 'llZdc i.1k l,areke·ier end..,e 
ıle beı< , ııınektes:Jn-. 
İSPA: YA MATBUATI 
NE DlYOR? .. 

Madrıt. l~ (A.A.J Reuter bil-
dirivvr: 

Alcazar ı;azeteoi harbin yeni 
safhasına tahsis ettiği bir maka
leoe ewiınıl~ diyor ki: 

•- Bazılan ö!iim lıa!ınde bu
ltwarı bır d';şmana ııon darbem" 
hıcııri!m~k u.::ere ol.duqunu dii
ş~ııebi!ırlcr. Bu böyle degıldır. 
Buqün İtal ııanın karşuında müs
tahkem nıevzilere 11erleşmış ta
ze t'e büyük mürıcfık kunetle
rı vardır. i ıalya lıududundaki 
Fransız askerleri en kuvı-eıd, en 
pariak bir asker addolwıob;/ır.• 
MuITEFİKLERIJ\ SARK 
ORDUSU HAZlR 

Beyrut. 12 (AA.) - Havas A
jansı ıbildiriyor: 

ltalvanın harbe ı;ıır:mesı Fran
sız man !ası altında bulunan meın
leketleı ı mütehayyir etmeani:;tir. 
Bumda, 9 ayrianberı ı;ıeneral Vey
Cana· ın rıydSCti altında olar.ok 
ittıhaz edilmıı; olan tedbirlerin 
rn<ı.kerrunelıyetıne ve netıcede 
müttefiklerın ıııuzafıer çb,bca
kına tam bır ıtımad varo.r. A
halinin hava hücwnlanna kar
il müdafaa için her turlü teda-
bır ittiıhaz .edılmıştir. Ş(>hriıı 

taı. lı veıi ıçin emir verılrnemit
tır. Bütun İtalyan tebaa:;ı tev
kif o1unmuş, ltah an müesseıse
lerı luıpatilaı·ak askeri muhafaza 
alt:na aluıa:n.ıştır. 
F ASDAK1 V AZİYl."T 

Rahat, 1.2 (A.A.) - İtalyanın 
Franı.a ve inı6Itereye karşı harp 
ilan etmesi Fas ah;ılisi tarafın

dan sükün ile karşılanm.ıştır. 
Akşam yerlilerin de i.ı;tiraıki.le y .. 
ptlan içtimalarda İtalyaya kar
" duyulan nefret hisleri &><idetle 
izhar olunmustur. Büyük şe
bırlerde ecnebiler sııu bit mü
rakabe altındadırlar. Air>ka or
duları b;,,şkumıındaıılı,ıtı tarafın
dan neşı-olunan bir beyannamede 
Fasda. üı:amet eden bütfuı İtal -
yanlar iı:tlmalar hai<Jcındaki tali
mata ınkı bir lltlrette ri.ayet et
mi'.V" davet edilmişlerdir. 
IHİNDİSTANDA BİRLİK 

Londra, 12 (AA.) - Bil Kaner 
lllilıracesi tar.tından Bom bayrle 
neşredilen bir beyannamode bü
tün Hindistan partilerirun reiı;

leri İmparatoriıııiıa muavenet için 
aralarınd'*i her .U-lü ih tiilltan 
Vti aeçmiye davet edilmektedir. 
Bu beyannamede İtalyanın bu 
hareıkeüıı harbi Hindıstan k&ı»-

lanna kadar ,ııetirdigi ilave oltJJT 
maktadır. · o 

Taronoo, 12 (A.A.) - on.ta.rı~ 
vilıivetinde yapil.rnıs olan bU\ bit 
bır oolis taharrıvatı esnasında . 
çok mühimmat sandııkları. t•\: 
feııJ<ler, Fasist taraftarı nc..::r1 
yat ve siyah ııöınlek Uııiforıf131 
m ~ adcre edilmiştır. 

1 
_ 

y w.<.lcrce !talı· an te ·kif cı.. . - ce· 
rr. \'e buıılar.n bir ~~ 
rıd kamplarına sevkedıJecek1 • 

Otta\•a. 12 (A-A.) - Sale • 
yettar mahafilden bildirildı;.~~ 
ı;ore, tehlikeli addoluuan ba~'ki• 
tal\'aniar aleyhine yapılan ta · · uh· 
bat neticesinde Kanndaıun "' 1 telif taraflarında yüzlerce ]ta;. 
yan tevkif edilmiştir. Fırkat ta 
hir muamelesi bit.anı buJ.ınaktııJl 
henüz çok uzaktır. 

Nevyork, 12 (A.A.) - itaJı·t: 
Amerrka şirketinin idare rncc aıı 
si azasından maruf Aaıerık. 
fabrikatörü Villiaın G~enheilJl• 
kendisine 1920 senesinde veri~ 
olan Italyan ni.şan.ını Krala "' 
etmiştir. 

11 Ancone, 12 (AA.) - Geçe 
ııece hususi t.r~nlerle Roma:;::; 
ayrılmış olan Ioııiliı ve F'.'"a •e 
sefir ]eri, sefaretleri erkanı ; 
gazetecilerle iki memleket e-

• 1:a"' baası, bu sa:bah Anconede bır 
pııra lbimnişlerdir. Bu vaPuı; 
kendilerini Liıoon'a J:ötürecel< 

tirStoıcholm, 12 (A.A.) - 1svcc·iıı 
Roma elçisi, Daııensy heder gaze: 
tesıne yaptığı beyanalta. sal~. 
yettar it~yan makamlarının da 
tanberi Italyanın 10 hazır"" 
harbe gireceğim bild klerinı '~ 
kendisinin de 20 rray sta bJ~. 
öğrenmiş olduı<unu söylem t. 
El<;i. İtalvan milletinin har" ~ 
temediğini fakat itaat ettıııı-
Ja,·c eyleımi:;tir. ~ 

=======~ 

İsviçre bomba· 
lar altında 
( ~rııfı 1 inci sayfada) • 

takalarına dü(ıınüş olduğu aıılB. 
~- Cenevre üzerine ~ 
bomba aWmıştır. Bir askerle bki 
kadın telef olmuşt.ır. On 1 

itişinin hastahaneye l<aldırılına
Jarına lüzum basil oJmı.v>tur ·pl 
Bombaların nereden ııeldi.1: 1 

., 

ve ne ~İl> bombalardan oJduı.'11?1• tayın :ıçuı tekn>k bıt anket a•· 
llll"IUr. ~ 

Bern, 12 (AA) - Reutcr • 
:ianısı bildiriyoı:: 

Bu sabahki Geneve mıntakB' 
Ja' lllnın bombardmıanı neticesı 0 . 

rak dört iki.şinin öldüğü ve 19 lı~ 
~nin de yaralandı,ğı, İsviçre.~;.. 
!lruımandanlıi:ı tarafından bı 
rihnektedir. 

Lausanne yakinlnde Renen ,~ 
taı;vonu üzerine dü;;en boınb~~ 
hattı ve bir miıktar da vol il· 

zep:ıesi tahrip etmiştir. 


