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ETEM İZZET BENİCE 

NORVEÇ KRALI DA TESL -M O L DU 
Roen mıntakasında Alman ilerleyişi durduruldu Almanya 

• 
talyayı zorla 

cırbe sokamaz Al l 1 }' d 'JI Jf •• h " • J • 
~::ı::~~il~ i~~~:~;~~;~~=, man arın v ey gan - ıv1 aııno attı uzerınaen yenı 
i~t~Ii:i~~~:~1~~·~~~!~t 1bir sürpriz taarruzuna gececekleri zannediliyor 
sebebi dahi olabilir. ' 

\' azan: ETEM İZZET BENİCE 

.\lınanJanııı müttefiki İtalyayı 
he sokmak için daha ilk gün· 
torladığı muhakkaktır. }'akat, 

tt~olininin bir ciho.:.n harl.ıinc ka
llıak irin ital~ ayı kafi kudret~• 
i:ıthkta görınenıe~i bu zorun 
\o..ffak oln1an1asuıa fırsat \Cr

, il itler ital~·anın ) ardınıından 
'lağni olarak Polonya) a soldır· 

~ını ilan etıni~tir. :\Iusolini ı.tal
'~ı o günden bugüne miittelık -
1 idare etn1iştir. 
%rıdi Almanya garp cephcs~n; 
Ulüm "e diriın n1uharcbe!<ı.1nı 

1P•yor. Bu itibarla ital) aya ihti
~ı \ardır. İtalyanın Fransa üze
tle aldırn1ası Ahnan)·anın )·u -
nu bir dereceye kadar azalla • 
~' Fransız ordusunu taze kuv -
lltr kar<ısında da döı;u&miyc 
tbur cd~cek _.. birkac hın tank, 
hlı otomobil, top , .• o ııi bette 
l')·are daha }'ramaııııı karaların
ı·e semalarında tahripkar ol • 
k ıııuvaHakiyctini arı}ncaktır. 

•lh . d .... akika ltal~anın kcn ısı l~lll •it· • J ı emel ve hayal haliudc tcs • 
'l ettigi herşeyin tahakkuku Jn-
11t:re ve Fran!:>anın mağlüp ol
~ına baglıdır. Bunun i<;İn de 
<!Yanın bu iki de,·Iete karsı har-
11lıesi ve galip gelmesi lazınıuır. 
"'•k İtalya bugiın için bu kud
t \•e kuvveti kendisinde buhnadı
~adar. harbe karı>masıntn bir~ok 
dahaleleri celbedecci;inin de 

1kındadır. Bu itibaıla harbe gir-
'ıııktcn korkmakta ve halen Fran

a cereyan etmekte bulunan 
harebcnin neticesini bekle • 
.ktedir. Kont Ciano'nun gazc
ı olan Telegrafo 'mm başmu -

•h tirliğini eden Ansal donu°. bu 
.arla Roma radyosunda soyle-
1 bildirilen nutuk Italyada şim

te lıadar söylenen sözlerin en 
:ı-~ttısu olmak gerektir ve bugiine 
~d . k . 

kar ltalyanın tnır ve hare ·e!• 
lı. ı nda bu siitunlarda izah ettı

~iz noktai nazarın tamam ile Ja-
" kukuna hizmet etmiş bulunan 
0tıtuktur. Ansaldo, Fransız or-

1 .ıı nıağliip olmadıkça , .• Alınan
,''• lngillcre kar~ı kar>ıya kal
hdılıça ltalyanın filen harbe nıu

• a_Je edenıiyeceğini tebArliz et
~ lıııştir. O halde, }'ransa ordu.o 
~e~ nıuvaffakiyeti tahakkuk et

·~ 1 ıii ve Alman taarruzunu dur· 
\'dtıgu zamanda da İtalya asla 
'~P sözünü ağzına alnııyarak v·e 

tı~.fiklerlc ııyu~mak IOluna da
tltıui:hemetle girecek demektir. 

,~1alya i~in seri , .• hesapsız bir 
'~ llanlıkla muharebeye girmek 
ltıkün olmadıi;ı kadar bfü le bir 

~ı'.•Iıet seri ve biiyiik bi~ milli 
11,jlıetin de vesilesi olur. Çünkü, 
\ ~a harbe girdiği andan itiba
~ J\kdenizde, miistemlekclerin
~PhJ\f~ikada, adalarında, İ'ransa 
1 •sındc \'C B:ılkaıılarda ~ar • 
lı lıııya mecbur olacaktır. Laakal 
~.; . cephe üzerinde harbetınck 
d~ an_ın hil· ~ine eJvc~n1İJe~~i:İ 
t 'it ltalJaııın harbe gu nH.:sı ıle 

"1 ~ dışı olan bir kırnn dnletlc
~ lıaııa Sovyct Rus~ a ve Aıne· 
ı~~ııı da harbe müdahaleleri 

~.11
1 d~ sür'-:tıe icap edecektir. 

; be hır rnzı~·et karşNnıla ltal
'lb aşıııa neler gelebilecr~ini he-

• b 

\ 11 ctn113·ecek kadar basiret!-.İz 
tı~~lunamaz. 

lı;} 1 ı.:-er taraftan Ro111a \'C' }i'ransız 
1,,.~alıJarı Alnıanrnııın Roma ü-
• 

1ndel · t ·ı · ~ • , t <ı azyı ~111111 arttıı;uıı bil-
ltek iki tahınini ileriye sür -
ltdirkr: · 

~- İtalyayı harbe girnıd< hu
ıı.2tl~ ikna 

lı~ Italyan harlıe soknıok içi:ı 
0sJa,·~·aya lccavi.iz .. 

11\ı,ııa ı· I · · · 1 li n ( ıp onıa"ısıuın t.:ılyaYı 

~ı~ 'Üıasıran Fran~a~ a yapılac~k 
~~~aarruz takdirinde harbin Ak-
L' '>e s· t' . .. 1 •• 
'rı ıraye ınıo <ın l'ncrcgı ,.c 
~"'~.tahtı emniyete alıırnbilece
~lııı lınde iknaa (alışlıi:ı kayde • 

•lıtcdir. Harhin Balkanlar ,.e 
<DEVAMI 3 uııcu salıifede) 

Dünden beri cephesinde dört milyon çarpışıyor garp • 
ınsan 

vu Yeryüzünde 
muhare e eri 

ua g 
n 

imiş olan 
üthişi ... 

Almanların şiddetli tazyiki bugün de devam etti, Fransız tayyareleri 
Alman· hatlarının gerisinde bir çok } angınlar çıkardılar 

. Paris 10 (A.A.)- ,t·ransa har
bı. 400 kilometrelik bir cephe ü
zerinde ecre.yan etınektc o1up n:ıu
harebcH 100 Alınan fırkasının iş
tirak etnıi~ oldıı!;u beyan edilmek
tedir. Bütiin askeri slnıffar. harbe 
iştirak etmektedir. Bu harbin yer
yüzünde vukııa gelmiş olan mu
harebelerin en büyüğü oldıığu 
muhakkaktır. Bıından baska ~lm
diJc kadar bu kadar ~iddetli, bu 
kadar çeşitli , .• bu kadar kar"1k 
bir harp ı:örillmemiştir. . 

P~zar sabahı, 4 milyondan faz
la •n"tın c,:arp~ınağa lıa~lan1ı~tır. 
l\lüstc\li taarruz etmektcdir. l\tiit
tefiklcr, ıuukavemct etmekte ve 
mukabil taarruza geçmektedir. 
l\todero muharebe ile klasik mu
harebe, ayni zamanda yapılmak
tadır. 7.5 luk binlerce top, muha
rebelere iştirak etmektedir. 

Harbin devamı esnasında tay
Jareler, birbirini takip eden dal
galar halinde cephe gerisinde uç
makta ve miitcarrız kitaat ile tank 
kollarını imha ve tahrip etmekte
dir. 

Bu harp, biitün şiddetile yapıl-

llarekat sahasında en or;on \aı.i:ycti gösterir harita 

makta olan modern harptir. İnsan- 1 
!arın canavarca boğuşmakta oldukJ 
ları sırada güzel bir güneş, şuaatı 
ile Fransan111 tarlalarını 1.'e or -
manların ı ışıklara garkediyor. 

Bu har- modern \'C ayni zn-

n1;ınd:!. top~·ekiın harptir. Aln1an 
hatlarının geri,inde birçok Jan· 
gınl~r çıknuştır. 

Bu sefer, geçen hafta olduğu gi
bi siperler kazılmış değildir. 

!\luka\·en1ct ıne,·zilcri daj{ınıktır 

ve belirsiz bir hale sokulm\o~mr. 
Geceler, berrak \'e aydınlıktır 

v·e Alman istihkam kıtaatının ne
hirlerde ~·apınakta oldui:u işler 
keşif tayyarelerinin nazarından 
ka(mamaktadır. Bu tayyarelerin 
bombaları alelacele inşa edilmiş o
lan ah~ap kiipriileri tahrip etmek
tedir. 

Fecir vakti, adeta birer devi an
dıran tanklar, ortaya çıkıyor ve 
toplar, derhal mevcudiyetlerini 
hi""ettirİ)'Or. 

Bu harbin diğer bir manzarası 
da yedi buçukluk topların tank -
lara karsı miitenıadi ve müessir 
surette kullanılmasıdır. Tanklara 
karşı kullanılmağa lll3hsus 24 mi
limetrelik toplar işe yaramamış 

~e ~·cdi buçukluk toplar muvaffak 
olmuştur. Şimdi yedi buçukluk 
top, bu sen ar cephede çok geniş 
mikyasta kullanılmaktadır. 

Bu suretle 200 kilometreden da
ha uzun olan bir cephede her çift
lik küçük bir kaledir ve baltalık
larla ormanlar tuzaklarla dolu -
d ur. 

(DE\' AMI 3 üncü sahifede) 
------ ------------·--

Başvekil 
Kara büke 

gidiyor 

E o DA KİKA 
« Ateş kes ! » emrini veren Norveç kralı 

Almanlar arasında müzakereler başladı 
ile 

Stokholm 10 (A.A.) - Kral Ha·ı c!ırlar ve harbe devam edenıiyc- ce· suret· e tadil cdilnıistir. 

Müttefik ordular Başkumandanı General Veygand, ln;:iliz 
Başku~andan~o_::d _Eort ile bcrab_e_r ____ _ 

lngiltere Italyanlarla 
müzakereye hazır ... 

ltalya'nın harbe girmek için Fran· 
sadaki muharebelerin neticesini 
beklediği zannedilmektedir 

Başvekil doktor Refik Saydamın 
yakında Milli Müdafaa Vekili Saf
fet arıkan ile birlikte Karabüke 
ı;:idecekleri, dcımir , . ., cehk fabri

kamızın faalıvetini tetkik edecek
leri zannedilmektedir. 

akon ile Veliahdın Tromsoe'den bir cck bir hale gelmı,,Jcrdir. Bununla Dil'er taraftan Kral ile Veliahdin 
' Londra 10 (Hususi) - İtalya- 1 harp havasının idamesinde bir fay• beyanname neşretmiş oldukları beraber Norveç kıtaatı memleket İn~iltcrcye ritmis oldukları haber 

nln \•czı···etı· her zamankı· nı·bı· zi- da no"ru··ımektedir. Nitekim Tele· 
haber verilmektedir. haricinde mücadeleye devam et - veriliyor. " ·' " " 

Bu .beyannamede ezcümle şöyle ff,cktedir. Stokholın 10 (A.A.) - İsveç tel- _hiiiin-le•r•ı•m-e•H•:u•l..,;iiiedııııiiııi•y•o•r• .• ı.· t•a•l>ııiı'a•d•aıiiiiiiiiiiiiiiiıı.(D-EIİVIİA-M•IlllıİJ-f•m•ciİiu•· •s•a•h•lfıııieiııd•eiii) iı 
denilme~tedir: . .. .• . Yeni tahribata ·mani olmak için ı 11.raf ajansı, N<rveç yükscK ku • Ç• ERÇEVE 

Şehir m eclisi 
fe rJkalade 

toplanacak 

'· ·Hartbl 11
: zabrurketlcrı hmul ttedfıKtlchrı Kral ve hükümct yıiksek kumanda 1 :rr.amla he'·~tınin atesi kesmeğe ka-

Ol\.Uvve erın:ı ac: a ceo c er e a - . . . ·. . .- ... . ...... 
. t t k b, . t' d b , hcvetının tavsıyesıne rıayet ede- rar vcrmı• olduguı•.ı resmen tcyıt • d d h 

sı eme mec urıveın e ıra.K - ~ . . s k e 1 are e ası mı<tır. Şimdi Norveç kıtaatı, el- rek .ateşi kc~e~c .karar vermiş • etmckteaır. ev v 
ZQm olan teknik menabi ve vesa _ krdır. Tesrıı medıs, ordu ve do- Alman askeri makamatı ile mii
itten. bilhassa silah, mühimmat ve n::ınma Krala müzahirdir. Kabine, nasebata girisilmek üzere şimdi
tayyarcden mahrum bulunmakta- büttin ı.iyasi fırkalurı temsıl ede- den müwhrelcre ba,Janılınıştır. 

(Yazısı 3 üncü. salıifede) 
(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadı r) 

İtalyadan bu sabah gelen 
yolcuların anlattıkları ... 

Muharebenin son kozları 
Fransız Başk~mandaııı Veygan- ve bt:qı'n dalıa biiyiik kıt'aları sii- Romadaki talebelerimiz gibi, yakın 

d·m son e111ritıde11 de anlaşıldığı rerek ıazeZediyi lıiicumlarla belli şarklı talebeler de do•• llU•• yorlar 
üzere hC'· qündiir devanı eden AZ- etmşi oldıı. Bu suretle Fraıısı:Za -
man taaTTucıı en /;at'i saflıasına rın Alman sağ cenalıı üzerine tev-

1 

girmi,tır. Almanların bu müthiş (DEVAMI 3 iincü. salıifede) İtalvada edebivat l.ıhsılindc bu- ç v k d--
m.~ydaıı. n:uııarebesine .. eıı~.rindeki T - lunan Sual ve Sami.:, Sinanoğlu ocugun un a-
butun ılıtıyatlarıııı surdukleriııe - kardeslcr bu oabahki konvansiyo- .., 
artık şüplıe kalmamıştır. ~· - Sıcak havalarda n~lle rnmnlekclinıize donm~ler- gına esrar 

Taarruzun iiçünciL günü Alnıan -nidenizi yornıak- dır. • 
zır/ılı kıt'alarının Fransız sol ce - ıan sakınınız. Has- iMa.hd.u~ miktnrdaki diğer lale.· saklıyan kadın 
1laııı ü:erine ııukletıdiqiııi kaydet- talı.k ~etirir. Her bclcnmızın de Italyadaıı şehrımı-
nıişrik. Forqes !es Eaux·'ye kadar \ _..;;1 yemekte bir tabak 2 dönmeleri beklenmektedir. Bun- K d k 
ilerlemiş olan zırhlı kıt'aların Sen ........... A Ankaranın . larm baz,Jarı ·oldad;rlar İtaha • ucağın a i masum 
nelırine yaklaştıkları lıaber veri- y AYLA Makarnası cıa~ ,ı::elcn volcular; <·rada Tiirk- yavrusile zehir sata r-

j liııor. Alman kumanda heyeti bu Sıhhatinizin garantisidir. , lcrc ı,·i mı.:amele edildif!ini söy- k kalandı 
ce.ıalıa verdifıi ehemmiyeti düıı - l tDEVAMI 3 üncü. salıijedıı.) en ya Yazısı 3 de 

:\Iiitehassıs asker Fon Rittcr, 
bir eserine )"azdığı nıukaddi -
mede dil or ki: 

•- Orduların silfıhlanma ve 
ter~ip tarzı .boyuna deği:;ir. Fen 
\'e sil.rh ı.rakkileri, tabiye ü
zennde birçok tesir icra eder; 
t'1bıyc usul ve kaidelerini de de
j:ıştiri". 1914 dünya Jıarbinde 
ır.c}dana ç kan ve bugün fev
kaliide t<-kiıınül E·tmiş bulunan 
ha\'a kuvvellerı ~ıbi müessirler 
de sevkulcey'Şin bazı kaidele -
rı•11 uegi~tirmektedir. Fakat 
harlperın dış şekilleri ne kadar 
degı:;miş olursa olsun, sevk ve 
ıôarc kaidelerinden bazı ana 
esas'liır vardır ki, hiçbir zaman 
değişmemiş. her vakit riayet 
edılmesi mecbur! bır iıaldc kal-
1nıştır.)' 

Bir Tiirk n1iitchassısı kur -
nıa~· da, t.' erinin ba~langıcın~la 
*'öyle diyoı-: 

cAskPrlik tarihinin her dcv
rınde yüksek sevk ve idare e
sasları asla degişmerniştir \'e 
dcgişenıez. Almanyada büyük 
askeri seflerden bir zat, 1914 
chinya harbi esnasında bu nok
tayı, Ur!."l.lmi kurmay reisi mt:-~-

hur General Ludcndorf'daıı wr
muş ve şu cevabı almıştır: 

- 1914 dünya harbi, ihtiva 
ettiği bütün yenilikler<: rag -
men bildiginiz yüksek sevk ,.e 
idarenin dogrulugunu bır kere 
daha i•bat etti .• 
İmdi: 
Yüksek sevk ve idare, eoaslı 

bir se,·kulcen bilgi ve dehası 
demektir. Büyük kun,.ndan, 
biiyük sevkulcen mütehassısı, 
yani stratecyacıdır; tabiye, ~ani 
taktika iktidarı küçiik kuman
danlarda aranır. Yavuz, l • apol
yon. büyük :llolteke, Fon Şlifeıı, 
Ludendorf, birer stratecya de
hasıvdı. 

imdi: 
Vaziic \'C ihtisasını dofT11dan 

doğruya askerlik çcr(Hcsinde 
~·azılar :yazınak oln1adıf'ı halde, 
tonlarına heybet gebiıı diye 
iınzalarını kumanda ettikleri 
orduların nuınaralarile Leraber 
atan bazı emekli pa alarm hala 
dikkat ctmedii;i bir inceliği kay• 
dcdcyiın: 

Aln1anların '"'arp h~tikaınl:'tin
NECİP F'AZIL KISAKÜRE.g 
(DEVAMI 3 üncü salıijede) 



BİR İHTAR 

CEZASI 

ltah anları şu ~ünlerde, te1t uur
maz, habırc soylcniı', fakat ne yap
tıgı , ne istedığı de belli olmıyan, 
yaramaz, hayliiz mekte.p <;(X:uk -
l.ıı ına benzetiyorum. Gazetelerin 
) azdıgına .gore, sagdan, soldan da 
bu hallerinden dolayı, boyuna 
c ıh tar cezası alıyorlar. cl\Iosko
va . bır ihtar yaparak, doğru otu
r p, dogru kalkmasını bıldiı"mi~!. 

lhtar ceza"'ından sonra, mektt!p 
tdl matnaıneleı inde han~i ceza
ldr gelır, bılmıyorum .. Fakat, işın 
ucu, ta, falaka~ a kadaJ.· gılme-..:: mi? 

PİKE UÇUŞU 

YAPAI'tllYORLAR 

stoklarının bır yanına da, kalay 
stoku :vavmaea b~lamı~!. 

Artık, bu zata, ıtriyatçı degil, 
kalavcı demek daha münasip ola
cak!. 

Kalav' mül.ıim bir maddedir! Ba
zan. ne kadar lazım olur. Mesela, 
bu ıtrıyatçı için, lazım olduğu \!ibi! 

SEVGİLİSİNİ -NASIL l{AÇIR.:\'11.Ş'.'. - ---
Bilecıkten gazetelere bildirildi -

Pine göre, bir genç aşık, :sevdiği 
kızı, kasaba cıv::ırında bir mağa
raya kaçu mış, üç giın uç gece, iki 
9evdalı orada kalmışlar .. Fakat, 
~akmışlar kı açlık fena şey, ma
garadan çık.p teslim olmuşlar!. 

3evdıgı kızı, bir mağaraya kaçı
ran sevdalı hıka) e:si hic duydunuz 
mu?. Bu zaman. bili\•orsunuz ki, 
ma.Para a r.dır. 'l'a, be~eriyetin ılk 
devirlerinde oldugu ~ibi.. Yeral
tında istıhkamlar vapıl.vor: Maji
no g1bı.. Evlerde sığınak yaptırı
ycırm:. Bu hale bakarak, delikanlL 
da, sevdlgini m'1garaya kaçırmış!. 

Alınacak ı·~ ~ Otobüs ve p o~ ıs 
memurlar >~ taksiler MAHKEMELE~ • 

Zafe;-- atlası Taksilerin muayenesi bu 1 O futbol seyırcı- 1 Muhtelif idarelere 
memur almması için 
müsabakalar açıld1. 
Devlet Domir}olları idaresi or- ı 

ta ımcktcp ve lise mezunları ara
sından memur alacak ve orta meık-ı 
tep ımezunlarına 60, lise mezunla
rına da 74 lira aylık ücret vere - 1 

cektir. 
Orta mektep mezunları içın 1 

temmuz pazarl&;i, lise mezunları 
için de 24 hazıran cuma günü Hay
darpaşa. Sirkeci, Ankara, Kavseri, 
Balıkesir, Malatya Adana, Afyon, 
İzmir ve Erzurum d!2'mir:rolları i
darelerinde ımtihan yapılacaktır. 

Mezkur idarelere mürrc-::ıü.~ müd_I 
detı orta okul r..ewnları için 21 
haziran, lise mezunlan içın 25 ha
ziran salı gününe kadardır. 

Orta meh.'iep mezunları arasın
daki imtihanı kazananıar İ~tasvon
larda hareket mamur nam cdi )- ı 
larnk yeti~tirileceklerdir. Kazanan 
lise .mezunlan da i~letme ve hare-

he~aei~::~:i: ::r~~:~:ı:~~ sü-ıünü {sabah başladı, otubüsler si mahkemede 
- Harp içiu ne lazımdır?. l niç·n gitlİKÇe azahyor? Dün Taksim stadyomunda orna-
- Üç :;ı.ey.. Şehrimizdeki motorlü vesaiti rıan Şişli - Beyoğlu lakımları fut - J 
- Neler'?. nakliyenin muayeneleri ic;in tayin tol maçında ıkavgalı hır hadise ol-
- Para, para, para... olunan mühlet mucibince ıbu sa _ r~us. seyircilel' ve O.) unculal' birbir-
Napolyon, bu sözü söylediği va- lbahtan it1baren taıksilerin muaye- i ı<~e ,girmişlerdir. Neticede 10 kişi 

kit, şüphe yok, 1940 daki harp sa- nelerine başlanılmıştır. rıahkomeye verilmiş, iki kişi de 
nayiiııin para yiyen ne müthiş bir Taksilerin muayeneleri bir ay 1 aralanmıştır.. . . 
dev oldu~wm bilmiyordu. O dev- müiddetle devam edecektir. Kadı- ı Maçın netıcesınP 10 dakıka .kala, 
riıı eu ağır silahı, kara barutlu t ft k " · ·1 t k 1 e-
top '\e çakmaklı tüfek idi. köy semtindeki taksil.eri~: mu~ye- e ra a : seyırcı ~rın :.ış ~m. 1~r .. 

nesi yalnız cumartesı gunlerı ya- ketıne kızan Be\iogluspor kulubu 
Ordular, parayı, bir değirmen 

1 
0 , uncularından Çiccviç yerden bir 

fac.:ı gibi öğüten, do,,·mak bilmez pılacaktır. 
" J D" - t ft tobu··sıerin mu la:. alarak fazla bagmp ı,;ağıran kurtlardır. Hele, bugünkü ordu- ıger ara an ° -

ı aveneleri için verilen mühlet ev- seyircilerin bulundu~u yere fırlat-
ar... "\'elhi aksam 'bitmistir. Fakat pek mıştır. İşte bu hadisenin başlama-
Dün·vanın eıı mühim alhn stoku - b. · t ı Ik ·· 

J az otobüs ıınuaueneyc -getirildi - sına ır ısarc o muş, ve ı • once 
müUefiklerdedir. En zengin ipti- • t ld - k .ı b ı <rı'na'en bu müddet otobüsler içın aşın atı ıgı ·ısımua u unan 
dai madde ka~ naklara müttefik- "' ayın 15 ine kadar to:ndit olun - seyirciler ve onclan sonra stadda 
ler elindedir. En genis servet \'e ""'""tur. bulunanlardan bazıları sahaya hü-
insan hazineleri müttcfiklerdedir. ,.., ....... , 

Maamafih o \'akte kadar fazla cum etmiştir. 
Yani, Nııpolyonun tarifine göre, b .. "'Ciirilmi.ye- Sahadakı· polislc~r böyle bir kala-

harp ic;.in lazım olan üç ~ey de oto üsun muayene.ve ... 
nıütiefiklerdedir. Para, kesafeti ve ceği anlası1makladır. Çünkü bir balığı ayırmağa kafi gclmediğin-

Verilen haberlere göre, nazı tay
} recileri, artık ılk w,inlerdc ol
dugu gibi pıke uçuşları yapamı -
5 orlar, bombardımanları o kadar 
muessir olrnuyormu~! Pike uçuşu 
malum oklugu ıizere, :i eni harbin 
lli'Jullerinden birı ... Yanı, tayvare
nın amudı bıı şekilde tepeden in
mesine -ve bomba b rakıp, tekrar 
havalanmasına denıyor. 

KRAVA'l' 

TAK!\IASAK .. 
~ ket kısımlarında çalıştırılacaktır. 

Maliye Vekaletı meı kez teşkilatı 
münhalleri içın 3 temmuz çar am
ba güni.ı liıse mezunları arasında 
Ankarada bir imtihan ) apılacak -
tır. 

ağırlığı nisbetinde, 0 kadar c;abuk çok otobüs sahipleri. benzine ya - <len derhal imdat istemiş ve dı -
ve rnebzuleu herşeye kalbedile _ pılan zamdan sonra belediyenin sar<lan polis ,.e inzibat ~CU\'vet -
bilir . el'an bilet ü~rellerinı arttııımama- len yeti..:;;miştir. 

sı üzerine zarar ettiklerinden oto- Bu suretk hemen halk \'e oyun-
Nazi pilotları, bu işi ilk zaman

lardaki çeviklikle elbette ~ apa -
mazlar; çünku, yere dogru tepe 
a:sagı inerken, bir daha tersyüzü 
donmemek üzere manevra yapt -
) rlar .. 
Baksanıza, müttefiklerın üsera 

kanl$>ları, nazi tayyare pilotları ile 
doldu!. 

ITKİYATÇ_! 

VE KALAY ----
Bir ıtriyat mağazası sahibi, .ka

lay ihtikarı ya'Pt ğı için adliyeye 
verilmiş! Itrıya!ıçının kalayla ne 
.münasebeti var, diyeceksiniz?. Öy
le amma, adam, balawş ki kalay 
fıatları yukseliyor, kolonya, esans 

Kra,•at fiatları da }'1ıkseliyor -
muş .. Genç bir meslekdas böyle 
yazıyor. lşportada 2".J kuru~a alı
nan kravatlar hile, şimdi, 50 ku -
ruşa satılıyor. İstanbul tarafındaki 
mağazalarda, 3, 4, 5 liraya kadar 
olanları var. 
Bevoğlu tarafını hic sormayın; 

çünkü, orada, hel· nevi fiat adeta 
mübahtır. 6, 7, 8, 10, 12 liraya 
.kravatlar var. Kadınlar, yazın, na
sıl çorap. giymiyorlarsa, biz de, 
ttpkı onlar gibi, yazm kravat tak
mamalıyız. Hem tasarruf, ıhem 
serinlik olur. Fakat, bilirsiniz ki, 
lbunun bir adı da medeniyet tas
masıdır. Ne çare?. 

AllMETBAUF 

l, __ A_v_r_u_pa __ H_a_r_hi_n_in_Y_e_ni_M_e_se_ı_e __ ıe_ri_ı 
İngilterede harp masrafları; 

Her İngiliz calWll, malını, mem
leketini kurtarmak için hasr ve 
tahsis ederken büyük vekayi kar
ljtsında nasıl sarsılmaz bir sebat 
ile dayanmayı bilen bir milletin 
camiası içinde bulundukunu duy-
maktadır. Fakat söylemeğe ha

cet yoktur ki her suretle meaba
Jarı tükenmez· derecede geniş ve 
zengin olan ingiltere için harpte 
parasını nasıl kullaııaoğı en mü
him bir mesele teşkil etmektedir. 
Çuokü kuvvet '\"e servetin azami 
faydalı temin eder surette istimali 
k-ep etmektedir. Harp başladık. -
tan sonra İngiltercde kazanç er
ba bmm mecburi bir tasarrufa tabi 
tutulması fikrinde olanlar bulun
du. Çünkü hakikaten bir takını sa
nayi ve kazanç sahaları vardır ki 
buralarda çalışanlar çok para ka
zunack me'\•kidedirler: Sililı fab -
ı·ikaları, hal"T' sanayii gibi. 

Böyle kazancı çok olanların bir 
kısım paralarını da mecburi su
rette hükumete emanet ederek 
harpten sonra almaları fikrine ta
raftar olanlar az değildir. 

Bu sefer yeni sene bi.itçesinin 
nıunakaııası sırasında bunu ileri 
sürenler olmuş, lakin hükümet bir 
kaç cihetten herhangi nıccbur1 ta
sarrufu muvafık bulmanu::ıtı. Çün
kiı bir takım mecburiyetler koy
ınuktansa serbest surette millet 
efradının parası ile memlekete hlı
mct etmesi daha karlı olacağı dü-

şısında müstacel kararlar vermek 
lüzumu aşikar olunca yalnız va
ridat temini değil, ayni zamanda 
mevcudü son derece idare ile sar
fetmek zarureti de kendini gös -
ternıektedir. Harp halinde masa
rif &ittikçe artmaktadır. Burada 
İngilizler şu kaideyi koyuyorlar: 
Mademki masarif artmaktadır. 
Çok para sarf edilen yerik kısıla
cak bir takını masraflar da var 
demektir. 

ALİ KEMAL SUNMAı."" 

Mekteplerde memur 
çocuklarına yapılacak 

· tenzi!at 
Y e.n.i ders yılında şehrtmizdeki 

leyli mekteplerde devam edecek 
olan talebclroen alınacak ücrt -

1 

lerde değişiklikler yapıhmştır. Bu 
~u~sta-ki listeye göre GaJatasaray 
lısesınde 260 !ıra, Erenköy kız li
sesinin Hk kısmında 185 lira ve 
şehrimizdeki tekmil leyli mektep
lerde 210 lira yıllık i.icret alına -
caktır. 

2 kardeş talebeye bu ücretler ü
zerinden yıizdc 10, memurin ço
cuk larma da ayni suretle yüzde 
1 O tenzilat yapılacaıktır. --Aranan işçiler 

Et i Bankın Guleman madenin-
•iinüldüğü gibi şimdi uridat te- <leki şark kromları işletmesi me -
mini için böyle mecburiyetlere de ~urin kantini için avlık 65 lira üc
Hızunı 0Jmadıg1 müdafaa edil -
mıştir. Zaten gerek \ ergilcr, ge- retle alaturka ve alafranga yemek 
rek muhtelif şekildeki dahili is- pişir!llesini bilen. b.ır ahçı. alınacak
tikraz tnrzları ile İngiliz hazine _ I tır. Isterse kantını kcndı hesabı-

na <la işletebilecektir. Bandırma 
&ine pek <;ok paralar girmektedir. .t...el eli h t · · · 3- ı· 1.1. 

H in. gı·1· · 1 K '(} e ye as anesı ıçın :.:ı ıra ay 1.t' 
er ıun canını, ma ını ra- ·· t1 h · 

lııı emrine vermeğe hazır olduğu ucre e arl<!iye servisinde çalış-
k.ırarı geçen gün parlamentoda mış 'bir hasta bakıcı aranmakta -
kı a bir müzakereden sonra ve- dır. 
rilirken bu İngiliz miJletinin ol- Yerebatandaki sağlık yurdu için 
guııluğunu bir kere daha gii:;teri- diplomasız hasta bakıcı. Cagaloğ
yordu. Mecburi tasarruf kaidesini lu sıh'hat ) urdu için de hasta ba
koy arak kazanç erbabının eline ıkıcı ve hademe aranmaktadır. Fa
gcçen paradan bir kısmını alıkoy- ti.hde Gelenbevi Ol'ta okuluna 20 
ınak şekli muvafık görülmediği za- lira avlık ücretle bahçivanlık ve 
man ile son kararın verildiği za- marangozluk bilen bir hademe a
man arasında geçen günler harici lınacaktır. 
tehlikenin arttığı, İngilterenin fev- =================
kaliide tedbirler almak lüzunıu 
duyduğu günlerdir. Fakat 940 - 41 
butçesinin müu.keresi günlerinde 
Maliye Nazırı bulunan Sir Con 
Simon mecburi tasarruf fikrinde 
ol.anlara karşı bunun tatbiki ha
linde ihtiyari surette hazine} e e
dilen yardımın azalınası neticesi 
görüleceğini ileri sürınuştü. Bu 
keyfiyet yeni . erait karşı,sında 
kı3 metini ka) betmi;? olmuyor. 

lngilizler burada hem fevkala
de hallerin İcap ettirdiği kat'i ka
rarları vermek zaruretini, hem de 
ötedenberi sadık kaldıkları esas -
ları telif etmenin yolunu bulu -

Mektep ihtiyacı 
Geçen gün, Maarif Vekili, yeni 

yapı]an Nişantaşı kız orta mekte
bini gezdi. Bir ihtiyaç nazarı dik
kati cclhetti: Bu civarda bir lise 
acıuak.. Yeni yaıuJan bina, iimit 
olunur ki, bu i~e eh-erişli olsun .. 

Be~iktas '\'e civarı, hatta, daha 
ilerilere kadar Boğaziçinden iti -
haren. bir kız lisesi Jo oktur. Hal
buki, bu mıntaka kalabalık olan 
semtlerdir. Nişantaşında \"Ücude 
getirilecek bir kız lisesi, herhalde 
büyük bir ihtiyaca cevap vere : 

Bugün, Fransız gazetelerinin de 
üzerinde durduğu en mühim nok
ta, iı;te bud'ur. Bütün servetler 
müttefiklerin elinde olduğu hal -
de, bu kudreti. daha genis ye ke-

büslerini işletmeımektc-dirler. cular bi~bırlerindcn ayrılmışlar - ı 
Bunlardan bazıları da; arabala- dır. 

Sümer Bank Scllülüz sanayi mü
essesesi müdı.irltiı!frnun kadrola -
rındaki muhtelif münhallere as -
kerliğini yapmış 7 lıse mezunu 
müsabaka ile alınacaktır. Talip -
ler haziranın 14 üne ctuna günü 
saat 14 de evraklarile birlikte Sü
mer Ban·kın İstanbul şubesi zat 
işleri servbindc hazır bulunma -
Iıdırlar. 

rını İzmit, Bur:sa gibi civar yer - Şisli takımı oyuncularından Re
lerle Anadoluya gbndermc_ği ter- rant bir taı::la sol lrnşı üzerinden 1 
cih etmişlerdir. ve bir seyirci de başından yara -sif bir plan dahilinde, memleket 

müdafaası için ebem vasıtalar ha
line inkılap ettirn1cktc, 1933 deu
beri, neden daha çok acele edil
memiştir?. 

nu ı:;uretle hulen sehrimiz dahi- lanmıştır. 
!inde islomekte olan · otOOı.islerin Hafil'.c,;e yaralananların sayısı 
saytsı aza1mıstır ve peyderpev de tesbit edilememiş ve birçok kim -
azalım~kta bulunmaktadır. selerin ötesi berisi sıyrılmış ve 

Filvaki, haı-p i~in yalnız para 
lazımdır, amma, bu ı>arayı sarfet
nıek şartile ... 

00 kanamıştır. 

Orta mektep muallim muavin -
likleri için lise ve muallim mek
tehi mezunları arasında eylulde 
blı· imtihan yapıla<:a'ktır. 
Diğer taraftan bazı daireler de 

yakında musaba'kalar açoca'klardır. 
oo---

Gayrimeşru apartıman 

Meşhur fıkradır, bilirsiniz: 
- Deve hi..r pula, demişler .. 
- Alamam, deıni~ .. 
- Deve bin pula demislcr .. 
- Çek, gebiu, cevab~nı nr -

miş .. 
Para, tatlı şeydir. Tasarruf da 

h i bir tedbirdir. Fakat, bazı, öy
le haller \'ardır ki, deve, bin pula 
dahi olsa, alnıak lazımdır. 

lngiltereye 200 milyon 
yeni posta pulu 
ısmarlanıyor 

Posta, telgraf ve telefon umum 
1 müdürlüğü yeni pullar bastırma

ğı kararlaştuınu.ştır. 18 kıymette 
bulunacak olan bu pullar İngiltere
de t:lıbolunacaktır. İlk partide 200 
milyon pul bastırılacaktır. Bunla
rın tab'ına 73 'bin 500 lira sarfolu

Polis sahaya i1k defa hücum e
den~k inzibatın bozulmasuıa sebep 
olan ve polisin emrine ilaal etmi
yen Garpis Avadis, Sal'iton, Di
ımitri. Asavi, Vahram ve diğer dört 
kişi .daha derhal Beyoğlu cürmü -
mc~h.ut müddeiumumiliğine veril
mislerdir. 

Yalnız yaralılar şikavetçi olma
dıklarından müddciumuımili:k bu 
10 suçlu hakkında sükuneti ihlal 
d.olayısile takibat yapmış ,.e bu 
suc:u da ciinmü meşhut kanunu dıticareti yapanlar 

Şehrimizde gayri sıhhi apartı -
man inşasının men'i ve bu süzden 
gayri meşru ticarete kalkışanların 
da çalışmalarına mt.isaadc olun -
maması, in~aatla hıfzı:;sıhlıa hii -
hükmlerıne ehemmiyet veı·ilınesi 
belediyeden istemmştır 

Vaktilc, harcamaktan <.:ekineıı 
müttefikler, şimdi, şiiphcsiz harıl 
harıl harcıyorlar. Jfakat, daha ev-

nacaktır. 
Pulların tal:>olunımalarına 

müzdoki ay başlanılacaktır. 
. --o--

öni.ı- şında ~fücre'k muhakemenin umu

vel, daha asude ve gcnis zaman
larda, daha dikkatli \ c yel'inde 
sarfetsclerdi, i~ i olmaz mıydı?. Bina vergisi taksiti ay 

başında başlıyor E ıgün, şu oluyor ki, zamanında 
alınmıyan tedbirler yüzünden, za
fer atlası. daha ağır ve pahalıya 

ı Maliye Vekaleti her vılc1ycte gö-
Bilhassa Fatih seıntlennde bazı 

apartımanların acele ve ~ayri sıh
hi bir şelr.ikle yapıldığı iıakıkında 
iddialar ileri süruldüğünden bu 
hususta sıkı tetkikler icra oluna
caktır. 

dokunmaktadır. l 
re bina ver,gisi taksit müddetle -

REŞAT FEYZİ rini teshil ederek tekmil vilayet -
=============== lere göndernıistir. 

Bma verJ{ısi taksıtlcri \'ihiyct-

Üsküdar tramvayları 
fevkalade hey' et ictimaı 

Beyoğlunda bir imdat 
sıhhi kursu açılacak 
Beyoğlunda da bir •imdadı sıhhi 

:J..."Ur.:;u. açırn ası kararlaşlırı1mış -
tır. 

Bu ıkursa Hnseki hastanesinde 
olduğu gibi halkımızdan 500 kişi 
i:;;tirak edecektir. Kurslar devamlı 
olacaktır. 

Üsküdar tramvavları şirketi he
yeti umwniyesi önümüzdeki ayın 
4 üncü güniı fevkala<le bır toplan
tı yapacaktır. 

Bu iQt.imada şirketin tasfivcsi Sıhhi imdat kurslarıııa devam 
mevzuu bahsedileceıktir. Tasfiye edenlere •bo.m.ba ile yaralananla -
kararı verilirse Üsküdar tramvay- rın yardım ve tedavi .şekilleri 
larmı beled'iye işletecek ve şirke- gösterilecektir. Ve 7.ehirlı gazlar
tin satılığa çıkarılacak olan t<>:;i- j dan korunda tedabiri de ayrı kurs
sat ve emlakini de satın alacaktır. larda f!Österilmektedir. 

lerin hususi vaziyetlerine !!Öre alı
nacaktır. Y:ı 2 ve ) ah ut 4 taksitte 
alınacaktır ve şehrimizde bina 
vergisi 4 tak:;itte alınacaktrı ve 
bunun ilki önümüzdeki ay tahsil 
olunacaktır. 

--<>-

Polislere çelikten nokta 
Bir İngiliz fıııması •belediyeye 

·müracaatla sokaklarda • polis ve 
'beledive nokta kulübesı olarak 
kullanılmak i.izcrc beheri 'i'2 ve 52 
İı:miliz lirasına <'~kan bombaya 
mukaviım çelık l!mliııbeler sahnağı 
teklıf etmiştir. Teklif tetkik olun
maktadır. 

r----------------------·-----------------------------, L Avırupa Haırl'Q>lnDn içinden aoa J 
Müttefikler Rus - Jap:>n harbi 

nasıl bitmişti? 
Almanların gizli· bir 

ıilahı daha 

mi ahkama göre yapılmasıııı ka
rarlaştırmıştır. 

Sw;;lular tahkikatın tevsi ve ta
maımlanması için TaksLm karako
luna iade ediLmislerdir. Maç ta ne
ticesinden evvel hakem tarafından 
pay<l.os edilmiştir. 

oo----
Etraf1 açılacak tarihi 

nir çeşme 
Kabataş iskele meydanını sür -

atle acnişletecek olan belediye re
isliği meydanın tam karşısına dü
sen bakkal dükkanının istimlak 
isini ıbitiroiğinden iburasmı hcancn 
yıkacaktır. 

Bunun yanındaki iki bina da 
ev'kaftan satın alınıp Alip~a çeş
mesi meydana çıkarılacaktu·. 

Bu çeşme, tarihi kıymeti haiz 
olduğ.un<lan vı.kıLmıyarak muha -
faza eidlecektir. 

-0---

N ümune köyleri 
Her vilayette müteaddit nümu

ne köyler inşası kararlaştırılmıştır. 
Bu köylerden her birinde nüımu
nelik evler, çiftlikler, yollar, ha
lalar, ahırlar. kliımesler, fidanlık
lar kurulacaktır. 

Civar tE.•kımil köyler nümune 
•köylerden nürnune alarak, kendi 
köylerini sür'atle güzelleştirecek
lerdir. Bu cümleden olmak üzere 

Müttefiklerin en sonunda ~alip Rus _ Japon muhareıbcsi hangi Almanların gizli bir silahları Adanada 10 nümune '.kövü tesis o-
gelect:klc. ···{' itıımdıı·a'l bir vazi- muahede ile nihayet bulmuştu? daha meydana çıktı. Almanlar se- lunmasına başlanılmıştır. 

galip 
gelecekler 

yet de nüfuslarnın fazlalığıdır. 1904 de başlıyan bu harp pek hirlcri bombcırdJıman iı.:ııı yeni ·bir --- -- ·----
.Müttefiklerin bu nüfus fazlalığı tip hava torpilı kullamnağa baş- IKU" ÇU' K HABERLERi kanlı ohnu.,tu ve bir sene sonra 1 1 d 
Almanyanın on mislıdir. ~ am~ ar u·. Ilk iecrü•beleri bilhas-

İngilterenin nüfusu 46 milyon- Carlık Rusyasının mağlubiyeti ile sa cepheye yakm Fransız kö}·lerin- .__ ..... ..._ _________ _ 

dur. Büyük Brıtanya İmparatorlu- nihayet bulmustu. En mühim ınu- de yaptLkları .tÇin köylüler buna * Fransanın yeni Moskova el-
f.unun nüfusu ise 495 milyondur. ıharebeleri şunlardlr: Mukden, Li- •ekmek sepeti" ismini vermişler - çisi M. Labon hususi tayyare ile 

Fransaya ~elince, 42 milyon, 1 yao _ Yang ve Porartör ımuhasa - dir. Ankaradan şehrimize ,gelmiştir. 
Fransız·imparatorluğu nüfusu ise Bu torpil 2 metre bo.vunda ve :Buradan Bükres yolilc ve yine tay-

rası... ·' 
64 milyondur. Rus _ Japon ha!1bi, Portsrn.ot l metre kutruıı<ladır. İçerisinde 50 yare ile Moskovaya gitmektedir. 

Almanya, Avusturya ve Çkos- muharnbesile bitti. Rus murahhası libre ağırlığında yangın bomba - *Maliye Vekili B. Fuat Ağrah 
lovakya dahil olmak üzere, 65 mil- lan vardır. Atıldtğı zaman, üst ile Maarif Vekili B. Hasan Ali 
yonıiur. Yani müttefiklerin 650 kont Vit. Japonyava Sahalin ada- ıkısmından bir fırıldak açılırnakta \ Yücel dün akşamki ekspı·esle An
milyon nüfusuna mukabil Alınan- sının yarısını terketti ve Kore ya- ve sür'atle dönerek, etrafa su saçan' karara dönmüşlerdir. 
ların ancak 65 milvon nüfusu var- rımadası üzerindeki nüfuzundan tbir fıskıya gibi bombalar saçmak- * Evce apartıımanların çatı kat-
dır. .. .. .. • vcız geçti. Kore .vanmadası Japon- tadır. Şimdi Almanlar bu yeni !arma kum ve kirec serilmesi 

. . . Go. nullu estr ı vaya ilhak oıuııdu. 1 tahrip_ aıetini ~ehirleı-de de kul- 11aricıerinin de tuzıu kireçıe ha~ 
r il ı h d d lanma!!a başloonışl.ar. dır. • dalananması icin bucrünlerde vi-
ng. ız ~rm ava or usurıa ~en- Amerikanın yar ımı M tt f ki ı-. 

sup bır filonun kumandanı, sıs do- ısır ve mu e 1 er lavet oasif müdafaa komisyonu 
la_yı.s.ile yolunu kayb~imi$ ve R~y-1 1.~~ilter~nin Amerikaya sipariş i\1ısırın en çok okunan gazete _ tarafından kazalara tebligat yapı-
kJa' ıkc (İzlandada) ınnuş ve bır ettıgı son sistem tayyareler Kana- !erinden biri, «El·belaır• nesrettirri lacaktır. 
kaç saat sonra ha,•alanarak üssü- daya ve oradan da İngıltereye gel- uzun bir makale-de Mısıruı, mÜt- · * Evvelki j.?ece saat 22 yi 5 geçe 
ne dönmüştür. me~e baslamıstır. tefikler hakkında YCI' almasının Trabwnda, Fatsada ve Dikilide 

.Amirlcr.i. ~el k.Ja~ik hiıkfıımeti - Amerikan· !~briıkalıırına. miit _ sebeplerini yazıyor. cEl:belag. di- şiddetli zelzeleler olmuştur. Hiç 
nın, kendisını •sozunde durmak - yor ki; c İltihak cdil<:'Cek tarafı in- bir ıhasar ve nüfusca zayiat yok-
nun za.bitıik sercfile mütenasip tefiklcrlc serbest<:e alış ''e \'eriş tur. . tihaota tereddüde mahal yoktu. 
la• ittih~m edecek.lerıni ve l>u - yapabilecekleri bildirilmiştir. Sim- Diktatörler arasında, istiklalle _ * Köy muhtarları ve katipleri 
olmadığını söylemeleri üzerine: dive kadar gelt'n tayyarelerin sa- rini muhafazadan baska arzuları kin Çorluda açılmış olan kurslar 

- Yanlı~ telakki ediyorsunuz. yısı 3,500 dür. Yal~ız Fort fubri - olmıyan ki.ıçük devletler kin bir .bitmiştir. 
ben esarette kalacağıma söz ver- kası, ayda 2000 tayyare imal et - üınit \'Okbu. Halbuıki demokratlarla * On gü nevvel ortadan kaybol-
medim. Fakat, bır zaıbitin boy le bir ~. .. . . · 
itti-hama maruz kalıması do~u ımegı taahhut evlemıştır, vaziyetimiz malum ve sa,ğlamdı. duğunu haber verdiğimiz Izımit 
degildir. Gönüllü esir olarak Rey- Amerika hüklıaneti, yalnız tay - Bize müstakıl ve ve seııbest Yaşa- gümrüğü veznedarı Hasan Kuzay 
kjaciye döneceğiım.. yare de~il, 50 milyon Ingiliz lira _ ınak hakkını vermislerdi. Bu !bulunamamıştır. Veznedarın kasa-
Demiş ve sözuni.ı tutmuştur. Bir lık top ve sair mühimmat vere _ hakkınuza tecavüz etmek iste- sı a<'ılınca 1104 lira açığı olduğu 

ıkat elbise, bir ra<lyo makınesi, bir bilece,ı!ıni bıldirmiştir. Ilk partide müslüman bir miJletiz, ve de.......,.•·-
çift Sk.i almıs, motosiklete binmiş, 500 adet 75 lik top, çok miktarda •uv.r.. *Bu aıkşam saat 15 - 17 arasın-

cektir. 1 

. miveceklerine emindiık. Sonra, ıbi.z görülmüştür. 

lR k" 'k ·çı k h u· h ratız. Sempati, an'aneler ve dini - da Zeytinburnu sahillerinden dc-

yorlar. Fakat ingilteredeki mec -
huri tasarruf taraftarları ile bu
na muhalif olanlar arasındaki mü
nakaşalardan başka bir mesele 
çıkmaktadır. Fevkalade şerait kar- BÜRBAJ.'l ~Y ıavı e . ~ı ere ıma a ı u- 1 ımühimmat ~nderliece.ktır. Bun- miz bizi demokratların yanında nize doğru top at~ı talimleri ya-

_____________________________ c _E_V_A_T __ ' _k_um_e_t_c_t_e_sı_ı_m_o_ım_u_s_tu_r_. ___ ~~·--~'"'-"~h~ir~k-·ı_sn_1_ı_:v_·o_I~d-a~<l_ır_. -~~--=-y_cr_a_lnu_.::..Y_a_s_e_v_k_e_d...::.e_n--=.:.am~i=ll.;;er:..;wr=· ·:..·:.::.»~pılacaktır. 

İtalya ne yapac• 
.;t t$ 

Yazan: AHl\IET SÜKB"" 
İtalyanıa bugünkü harP t Jı 

smda takip edeceği !.ıare~~eıı 
üzerinde tahmin ~iirutıneıııı~• 
hanirler ne kadar u.san d 
gazete okuyucufarı ~a ~ pe 
bıkınış olacaklardır. 1tab ·f. 
pacaktır'! Harh<· girecek !"sili 
sa bitaraf mı kalacaktır· JJliİ 
ği gibi İtalya Atman) anı~ · 
fikidir. Binaenaleyh bll ~· 
icabı, geçen eylltlde Alnı~ 
birlikte harbe i~tirak et. d · 
Ve iştirak etmemesi blirilP İi' 
ıçın bir sürpriz olmuştur. ue 
ııın gecen evlfıldc AhuanY8 

· . . ,,. 
rabcr harbe iştirak ctıı~ 1' 
sebeplerini Hariciye Ve ta~ 
Ciano, a!Skeri harek~t ba!i 1 : 

~ir ay kadar .s~nra aı.ah n• 
Italyan Harıcıye Naıırı y• 
ittifak imzalanırken, Alfll:: 
Italya asgari üç sene ~ 1'lı 
pro,·oke etmemeyi ka!şı 1 

taj 
rak taahhüt etmi::ılerdı. ıı;ş 
anoya göre, Ahnanya j.Ştİ-
harp çıkarmamayı vadet~ . . r uııa raz da harbin mes'u ıye ._. 
m:rn"·a .. a yükleten bu beY ..,. 

·' J • barr 
sonra birkaç ay, ital)'&, • Jll 
rışınak piyetinde olnıadıl1 

lelyip durdu. Bitaraf olJll IJJlf 
ilk günden ilin etmiş!i. l'~,ıf 
kuki manası her ne ıse '·--~"
şında• idi.! Bu aralık .~ ~ 
Sovyetlerle birlikte yürıır · 
zi~·et alınıştı ve İtaly.a bll edi. 
duyduğu iğbirarı gizlıvefll ~& 
,.a cbarp du!)ındaıo idi. Fa 
yan harici ı>olitikasının 
bilenler, İtalyanın fırsat 
ğmı anlamışlardı. ifİ ' 

Taymisin siyasi mutıarr 
nen şunları yazmaktadJ!.: ler 

c.Eğer Komada son güJl ' 
fında yapılan müzakereler -
dilirse, müttefiklerin, g;' ~ J 
günkü ve gerek istikbal ~..,il 
yan ~me_şru emellerini> ta e 
(unda ue kadar ileri - ve 11 

rok ileri - gittikleri anla 
tar.» ·;eti 
Şu halde İtalyanın vaı•~ 

~a sarih olarak anlaşılıll 4 
ltalya, aşağı yukarı, . l9~ti~ 
başladıktan sonra tak_ıP etıJJ~ 
litikayı bugün de takıp deJll 
dir. Yani Almanlarla • 
devletler arasındaki bil" bO~ 
dan istifade temin ctnıe" ~e 
Bu aistiCadeı. uiu hududll -''°' 
mi, askeri harek;.tın iaıkİ~ aJi 
re darla~ıp genişlcnıt;kte ~ ı.i' 
yüp küçülmektedir. ıtalY' 
.raftan müttefiklerle pazat'ıJ"' 
diğer taraf tan da AlınaP~ 
Jıal harbe iştirak edece~ 
bir his vermektedir. Filb~ 
dan birşey kaybetmez. JJ'~, 
Almanyayı ümitlendirer · · 
yor, hem de müttefiklerte ... d 
pazarlıkta daha ağır bjlSI""'. 

yor. ı,e 

Bundan İtalyanın hat 
yeceği manası çıkarıl ıııi' 
Italya, iki şeyden emin ol 
hal harbe girer: aJl 

1- EV\·ela AlnıanYaıı Jı. 
kazaoa_cağından emin ~·.-:.. 

2- ikincisi bu .zafer•0 t • 
bir zaman içinde kazaıııl' 
dau emin olmalı. . 

Bu iki vaziyetten e.ııı•0 
dıkça İtalya harbe gire~ 
kü İtalya uzun bir nı 11 
asla tahammül cdeıncı. S 
İtalya, bütün hazırlıklal"~· 
men, hala fırsat kollaına ~ 
ğer müttefikler mağlup il' t 
caklarsa, pazarlık suret ~ 
edeceği - her ne ise - ~&it· 
cistifadelerle.. iktifa e~İ{ıbi1. 
ğer müttefiklerin ınal Je el" 
\'e hu neticenin de sür'at · 
dileceğine kanaat get~ısı 
ratorlu.kları pay laşıuıı:k 1'f , 
rekata iştirak edecektir• ,eıı, 
ninin neticeden ve } aı1t;ı.s ol'e 
den değil, neticenin ~e1-~ır. ;.' 
dan ne derece emin ouu-". 
sundao bellidir ki, Fl~~e 
Alman zaferi bile kendi5 • .ıer' 
verdirememiştir. Faşist la t'J'• 
mi ihtiyat gösteriyor. 'f e, · 
yeni başlıyaıı taarruzUJJ 
bekliyor. fı' -- ti 
Florya plaj larııı• 

yok mu ? . ,p'ı 
Flor.va plajlarında yef11J ı 

~azino ve müstemilatı 1~oStl 
münakasaya, Taksim ~a ı:ıııt11 
!etmesini üzerine ala.il 
grupu talip olmuştu. aıl' jS~ d 

Fakat yıllık kira o~a:. oiiP" 
len 23 bin lira çok görU~yıı 
mezkur grupun münalc: v,P, 
miyeceği sövlenmekted~}<İ.l 1 

ayın 20 inci perşembe ~ 
lede belli olacaktır. 

ıoeıl' 
Posta, T el2raf fetl 
larının yeni kıY• ve ıe1 

Şehrimiz posta. teb~r.afi ;ciJl 
fon idaresi müstahdorll1.rı 
elbiseler yapıLmıstır. ıı1'ııl-'~ 
Bunların kasket ve Yrıı sif 

•konulmak üzere 1336 ~ı .,,g1'' 
3492 adet müvezziler jçın ııı"' . 
reti 5150 adet posta rtt~~ıı 
hat bakıcı ve 240 od~Cl uıdC~1 

-
reti de yaptırıll') öntırll . 0ıııP . :z;ı 

elbise ve kasketler tel/ 
caktır. 
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Sevk ve idare dehası 

'f unus ve Fastaki İtalyanlar arasında tevkifat 
:.~ .a 10 (Radyo) - T!inusta l maktadır. Bunların çoğu, 5 inci l "aptıkları balıaneoile tevkif <!dil-
'' >Sta bulunan ltalyanların va- ko1': ınen»-P oldukları, casusluk mektedir. ..._,._ .,,,,_ .. '"' 
e ı J!itgide ,·ahim bir şekıl al-

ı~;~ltnanJarlD lrlandaya da asker çıkarması mümkün! 
1~ 'llıdra 10 (A.A.) Clare kont- De Valera dem.,tır .ki: hususunda yapacağı her tıirlıi le-
$ ı da kiıın J.:ıınide bir nutu« Harbin fecaviine k•tlanmamak şebbüsün kendisine pahalıya mal 
; ı eden de Valera halkı derhal 
ııoı·afaa kuyvetlerine efınlıllu ya- , 
• ğa davet etmiştir. 1 

arzusunda olduı,'11muz için mus -
t<!vl.nın bura a a.>Ker çıkarmak 

olacag-ını daha şimdıden ilan et-
melıvıız. 

l< 
,i 

~ iat mürakabe 1 

~~. omisyonu bu 1 

İtalyadan bu j Ada vapurunu 
sabah gelenler altüst eden 

l ı'h: } 1 (1 inci salııftden dcı·amJ 
~~qQ top anıyor lamış!erdır. Bc.rıların anlattıgına 
1~ C gore itah·a hwnmalı bir harp ha-
·'•. sabah Belediyede l zırlı~ındadır. Napolıden Trablus 

tı • garbe ve Arnavutlu~a vapurlarla 
;lı Yiik ve mühim bir mühim ır.iktarda :c.ker h<·vkivatı 

$td • • ld yaoılmaktad:r · 

aarhoşlar! 
Hemen cürmü meşhut 
mahkemesine verilip 
mahkum ediloiler ! 

• 

(1 inci sahifeden devamj 

deki bildiğiniz taarruzlarında, 
hiçbir yiiksek . c• k ve idare, ya
ni se,·kulce~·'? Jeniliği yoktur. 
Bütün yenilik t3bi;ye sahasında; 
eski umun1i harpte ıncydana <:ı
kan tank ve tan·are gibi silah
larııı yeni bir terkip ve düzene 
sokulmuş olmasındadır. Mütte
fiklerin de bütün gallet ve ih
malleri i~te bu sahada oldu. 
Almanlar eski ... c bayat sevkul
cey~ pl3nları üzerinde, yeni ve 
taze bir t:ibile ı.askını elde et
tiler ve etn1e~c çah~ıyorlar, i~
te o kadar ... 

Silah yenili;:i ve iı.sıünlü~üne 
da)·ana!l tiıbiyc baskınları ise, 
bu yeııilik ve üstünliııııi telafi · 
edenıiyecek milletlere karşı taın 
bir müessirdir. lesela ilahe -
lere karşı. Fenni, sınai ve iktı
sadi kaynakları Almanlardan 
pek üstün olan müttefikler, bas
kın tesirini ruhlarından ~üküp 
atabilir ve mukabil tedbirlerle 
onu eabucak savabilirse, garp 
hücunıuııu göze alritak cinnetine 
düşen Alman sevk ve idaresin
deki büyük hata. büyük harf-

!erle yazılmıya ba~lanarakıır. 
Hatta~ o zaman, Alnıanlaruı ilk 
baskın tesirini elde eder etnıe.ı 
müttefikler külli kun·oıi ,.e 
Paris üzerine yürüıneyip garbe 
,.e şimale dön.mü~ olnıası, en 
büyük bir se'"·kulce~·~ ve bir 
sevk ve idare halası diye güste
rilecektir. 

Bugün bir kaç mulıarı-~rin 
söylenıeğe ba~ladığı bu hakika
ti, ey adil okuyucu, ben 31 ma
yıs tarihli ve (ilk merhale) 
isimli yaznnda bildirdinı ıni. bil
dirınedinı nıi~ 

Almanlar harbi kazansa bile 
bu hakikat deı:i~ıniyeccktir. Zi
ra halis bir Alman olan yine 
ınütelıa.,,sıs Fon Rittcr di:yor ki: 

Bir ordu hatalı bır sevk ve 
idare ıle. aıışman ordu.;unun 
mukabil hataları yuzunden za
feri elde etse de, hata daima ha
tadır .• 

Hele müttefikler, •ahte gul
yabanilerin insan ödünii pat
latma tabiye iııi önliy<·bilsiıı •c 
i~i hakiki sevk ve idare deh:isı
n'a döksün de neticeyi ;:örürsü
nüz. 
;o.;ECİP FAZIL KlSAKÜ EK 

c lctıma yapı 1 Geceleri sokaklardaki elektrik 
1 .J ·t ınurakab komisyonu bu - lambaları mas.·eterup ma,·i ve az 1 Bir fabrif:ada amele olduğu tes- h k h b ı 
dır at 16 da Valı \'C bdc<hve re· .aya neşreLmektedirler Tekmil bit edilen Reşat ve Mehmet Ali T . t . e e er •. n 
ı j' Liıtfi Kırdarın rcıslıgin1,e kaldırım, refüjlerin kenarlar~ ve- I ı.sırnlerinde ikı kafadar dunkıi pa- ar 1 e 1 tll U ar • 

rP lııacaktır Bu to..,Jantıua şc•h- sai.ı nakliye \'e vavalar tarafın- zar akşamı Adalarda ııezmeden :r. in ekmek, et ve saır zaruri dan görülmelerinı temin için be- dönen halkla dolu Burgaz vapu - • şl' ddetl'ısı• 
.. ı11 •~ları ile stok mıktar .ırı te>- ya!a bovanmışlardır runda sarhoşlukla rezalet çıkar - en 
"
1
Jd lunacaklardır Bunlardan lıi- Buvük cadde ,.e meydanlara mı-lar ve yokulard.aıı Hüseyinle 

:·il! ~Örülenlcrin azamı toptan ve harp lehı~dc af1->1"r vapJştırılmı:;- bazılarına, kendılennc reoıni bir (1 inci sahifeden devam, Almanların be~ gvnlük asker 
,iJıı etiket konma mecbunvct. de tır. Bu afıslerdc •Hazır ol~ Zafer üniforma sahibi süsü vererek teh- :uodern harp: Silahlı dört mil- ka~ bı yarım milyonu gcçıni~tir. 
ıı~' ~nacaktır. Ayrıca kazalarda ı Italya~ın! .Tunus. Krorsika Ci - dit elmi.>lcrdir. yon insan, binlerce ta.vyarc, yüz Tahrip edilen Alman tanklarınıu 

'at .~uı·aka~·· komı yonları botı bızımdır!• oibı malum ibare bı"ıılerce otomatik silah, toplar, miktarı ise 1000 den fazladır. ... ""' ~ Vapur koprüve van.ısır yanaş -
i ı nacaktır, 1 ve teraneler ı:orülmt•ktedir. maz azılı sarlıoolar pcJlt>e teslim tanklar. General Veygaııd orduya ncş-

leuiye ist tistık ve r.esrh·at.. Her tarafta sı •ın3klar ka.:ılmakta olunmw.tur. Cürmiı n'esiıuda ba- Modern ordular, kullanmakta ol- rettiği bir cmriyevmide dü~ınanın 
~·ıiru·· ,..,. f Şef k iktı :ıt müduru m "zeler b< ıt ı kt b h.. dukları muazzam insan kütleleri ga)·rethıiıt pek yakında kırılaca-r • .c..'jrC ı - .~ ışa ı ma.ı a ve aı> u- kan Sultanahmet biri1'ct sulh ceza · b·ıd· k S d d · 

p<" -t, makine ve sanavi tc!U> ou- fJLırnet daireleri Romadan başka ahk . R t M h t ' derecesinde malzeme i>.tihlak et- gmı .. ırerc : •on evre eyız, 
~ 'il lt şube ki 1 m emesı eşa ve e me .... - ınektedirler. Bu çelik tufanı altın- / ;,·i da;,-anınız. c!enıektcdir. 
. 111 ildürleri. oolis a ıncı yeer na ~ unmaktadır . j livi birer .ı:ün haose mahkum et - da iıısanlar, muntazaman toplarla ) Paristcn bildirildiğiııe göre A-
. -it Faik lbu sabah saa' 10 bıı- Irak ve Iranlı ikı talebe de Ital- mı·sıı·r. ı m•rı"'··· sefı"rı· Bııltı·ı bugu··n Reıs" ı·-ıt endaht :yapıyor ar \"C tasa\'\•unı '"" -..a 11~ heledıvNl~ beleı.lı' ' r_cıs mu- Yadan mernleketlerıne dönmek Ü- . ---<><>-- ganikabil olan bu hercümerce bir cumhur Runelt namına Fransada 
~ Lutfi Aksoyun re.s,ıeınd<! zere aynı trenle bu sabah ·ehri - ş h • l " • nizam .-eriyorlar. Domreınide Jan Dark abidesine 

nnuşlardır. mize gelmışlcrdir. e lT meC lSı Londra lO (llususı)- Alman - bir çelenk koymu .. tur. Bu mıina -
ıi • tcti:rnada sehrımuin t miz. - İtalyada bulunan Yakrn~arklı fırrın iki milyon kişi ile girişmiş >ehetle söyledi~i nutukla demiş-
.11.ıl llııarı, esnaf..n kontr'>lu ve ıh- talebeler de;peydcrpcy ır.emle - f evka /ti.de oldukları ·bii\ ük Fraıha ıııuha - tir ki: 
~· llıevzuları ile haıkıl'UZ_ın. ~a- ı ketlerine avdetı tcrcıh etmis bu- rch<>i• bütün ~iddetilc devam et- •)Jüstevliler kadın, erkek ,.e ~o- j 
.,; ~l"<leki bclcdiveye aıt sıka\et- lunmakladırlar. f / k ıncktedir. Cepheyi yarmak içi:ı cukları öldürürken, onun önunde 
,~ıı lıısbit olunmu.ş ve kararlaştı- J İSVİÇREDEN GELE~ BİR Op anaca gösterilen biıtıin gayretler, isteni- .Jaıı Darkııı he)kelı yiık><liyor. ı 
•'~ ·r "'ALEBEJ\II. zı· N so·· Yl E"l.KLERI. 1 len ııeticc)·i \'crınami• ise de, bazı Bütün hür insanlar fransanuı za-ı ·"..; · ı. , ·'-' Belediye reislieı şehir meclisıııı ' ' 
~-ı Lo Alınan kolları ltucn ~ hruıe var - feri iı.:in dua edi~ orlar .• 
.1. " d w z_an.da tahcildc bulunan lale- fevkalade bir lopbntıya çagırma- 1 S 1 · · • Dı"a.·cr t·•raflaıı Aınerı"ka C•ınıhı·.r 
~ il k agına b l ınıs ar ve en ne ırını geçnıeıı:·c '""' ... 

> ~' gunun UD c. Prıınızdcn iktısat doktoru B. ğa karar vermi,tir. ınıı.vaffak o!ıuu~lardır. Reisi, Aıneri!..an ıııilletini ;,der -
~' tar klıyan kadın Kazım Melek bu sabaı ... _..kspres- Bu toplantına: Üsku<lar - a- Alınanlar daha ğ1a su~sso - her ha!e o-etirmek üzere kurulan 
1b~;I sa le şehrimize dunmüştuc Mama - dı.köv ve havalıoi halli tramvav - uun ~arkından ve garbından En koordinasyon konıi>yonuııa geniş 
;,"ı tııekapıda SultanS<!lim ma - ıleyh kendisile !!Öriısen bir mu - !arının satın alınma! ı için meclis- ı nehrini ge~tiklerini ... e Fransız salahiyet 'ermiştir. 

~ısıl' 'ntle 15 numaralı e\ı:le otu- ıarrırınuze Lozanda devlet he- ten salahivct istcnc""kt:r. kU\·vetlerini taldıı etmekte olduk- Meksika Cumhur Rebi Karde -
,_ J.; L. ıkalı kaçakçılardan_ Ah;ne- sabına ~ku} an 10 talebemizin h:i-ı Ayrıca; 1940 mali yılı bllt.,;c.sıne larını bildirmektedirler. nas bu harpı.- l\fek>iknnın mü ite-
~ '' 'iltısı Nadide şüphe uzenne len tahf•llerine deı•am ettiklerini. konul.mamış olan bazı miıhim şe- . Diin, harekat sabası ıs.; millik fiklerle teşriki mesai edeceğini bil-
. b~ 'arafın<lan yakalanmı>lır. hükumet "'lizden emir alırlarsa h" ·sı . . h 11 . . _, ·~l ı·r bir cepheye genislcıniş!ir. l>ugun dirmistir. 
.. b . . 1 k . . . . . ır ı;· erıııın a ı ıçın -,,c "' ı 1 d R'°L.". C'.·.Plll:SI·. ·oL·, ALı'lı\." 
• tı"lidenin üzeri arandıi!ı vakıt ı mem e etı nıze döncceklcrını. ken- meclısine mwızam bır büt e ve·- ak-ama kadar daha zi~ .ı e geni~- ..., •' r ·' ·' 

o.f~;ı '! buluna.mamıstır. dı hesapfarına tahsıle eıden iki rilccektir. li)eceği zannedilmektedir. AJıııaıı- ILEP.Lt;YIŞİ DURDURCLDU 
·ıı• ~ L. ltk talebomızın de ı·arın s~hrımize "~ larm Ruene rnrınaları vazi~eti da· Paris 10 (Hususi)- Kuen va -• ı• '<t kueağıodaki 4 ay · çocu- • · ~ ,,,- Fe\·kaliı.de toplantı bu ay niha- k d k ı; • ıı kunda'"" acıldı~ı zaman su- lecek. lerını söylemiştir. ha kiritik bir hale getirmişt'r. rMlarına a ar gelen Alman uv-

~' o;; y B vetine doğru vanılac:ıktır. Fransız ordusunun sağ" \'C sol cc- vetlerinin bu yeni han1lc:>İ dur -
it llıalısusada saklamnı.s mühim .. ıne : Kazımın verdiğı i"aha.ta -<>--- nahlarıııdaki Alman taz~·iki eski durulmııstur. :lluharebe bütiiıı 

~bıJi'atda e.srar ele geçiri.Jn:ı ·tır 'h~e, Is~·ıcredc de ı·esıka usulu ı Salıncaktan düşen bir şiddetini muhafaza etmektedir. şiddetile ·devam ediyor. Almanla-
•J \~i esrar satıcılığı yapan ve ~ .as 

0 .~nmuı;tur. yi;·ecek mad:de-
0 
.. ldu·· Almanlar şimdi bilbas.a Ruen ruı uğradıkları zayiat son derece 

~ı rocu<•unun kundai{ında e~ivesı a ıle verilmektedir. ., ı yavru ıWlltakasına yüklenmektedir. nıüthi:;tir. 
f)~ eden Nadıdenin kocası Ah- yım eşyasına hen\ız vcsuca Fransız hatlarıııııı arkasına pa- Fransız askeri nıebafili, Alman 

Jı de aranmaktadır ko~~aınıştır. Fakat bunların da ı Dün Vefa caddesinde 4 bnumka- ra.,,ütçüler indirıııişlcrse de, bun - ba~kumandanlıgının Veygand -
--~ --o--. mı ~rlan 1."0. mahdut ve fiatları ralı evde ölıimle biten fecı ir a- far muha~ara edilmi~tir. Ma;ino hattının başka bir yerin-
v ~o Adl" "f azamı YÜ.ksektı·r. za olmustur: d b" ·· · 1 b ki -~- . "\ l en Parisin etrafındaki tayyare mey- en ır SUl"prız aarrıızu e e -

ıyeye ver DiCER YOLCULAR Bu evde oturan Lale isminde d 11 ınekledı"r. danları, yollar ve emiryo ar ı\1-
ul~' muhtekirler İsvicr~nin Kahıre sefareti ateşesi bir genç kadının salıneah yat.r- man tayvareleri tarafından tek - Almanlar, SoiSl>OU mıntakasın-

{ f ti}., 
1 

hakk da tah- M. Pahud bu sabah isvıcreden sch- dığı 6 aylık rocui(u 3alıncak ipi - rar bombardıman edilmi~tir. da da hattı harbe, yeni piyade lir-
·~· ta'adr yapan ar m t mü - rimize g-elmLştir. İsvicre ba.;kon - nin kopması netice>inde vere dü<- Bir Alman tebliği, Narvik ch·a- kaları \e yeni zırhlı fırkalar sev-
~' evam <!den emnıye .. 1 M , müs ve kaldırıldığı Etfal hasta - rında İngiliz Aınırali Mar.,al"ın kctınişlerdir. Düşnıaru.n uğradığı 
ıs ~~ 7 muhtelif ~ahıs ve mu- so osu · •fart.< tari!fından kar- nesinde ölmü.;tür. kumandasındaki filo ile bir deniz zayiat muazzamdır. Şampanyada 

, t· 1 h adliyeye te,·di et!!'" -tir. sılanan ateşe buradan Mısıra qi - · - · ld zırhlı fırkaların mua,·euctı" ol -
ol. , 1 · · .. S decektır. 3 k" rk b. p 1 1 ·ı ·ı muharebesi cereyan ettıgıni bi ir-''J ''.ardan kalay muhtckırı er- yen • ısi 1 ır 0 onı•a ı 31 e 1 e nıektcdir. Almanlara göre, bu mu- maksızın, taarruza kalkan Alman 
ı•'' GıritJivanııı şehrimizden Bur- İsvi~reli bir makıne mühendisi Edirne .l(ümrük muha!aıa müdürü harebede İngiliderin 2%,500 ton- piyade fırkaları, Fransız kun-et-
ı j ~itti~i anl~ılm"i ve 1-emen Irana ııitmek üzere şehrimize gel- de ayni trenin yolcuları arasında luk Gloryns tayyare gemisi ve bir !eri tarafından durdurulmuş, düş-

tif·, ıne tcvessul olunınu~t.;r. miştir. Şehrimizde yerle~mek isti- bulunmaktadırlar. İn<'iliz muhribi batırılını~tır. İngi- ınau piyadelerine bü~ iik tefen ıık-
.,,ııll~"==============================';"'=============== liz nlakaınları İngiliz tayyare gc- tarını gösteren Fransız piyadeleri, 
~Jdeıı' Nebahat kadehleri doldururken misinin batırıldığını henüz teyit Almanlara müthiş zayiat verdir -

iP1~1 "- il Hı R. s 1 Z K • M ? il rnır:ldandı: etmemiştir. ıui~tir. 
iP Jİ V 1 ~ _ Bu «ece eğlenttmiz burnu _ Yine Alınanlara ç~re. ~iğer bir Düşman kuvvetleri, Aisnede an-
•'"'ıı·ct muzdan geldi . .Misafırlere karşı ne muharebede de ln~ıl~zlerın 21,000 cak iki noktadan geçmişler ve şid-

:,~~~ isken der F. SERTLLLİ Aşk ve macera romanı: 3 3 kadar mahcubwrn bilıeniz.. • ~~~J:~on?.~:'~~r ·~~~~~le ge~:i~~r.'~ ~~ıı~:~:;ıi;~~~;u~e~~:.';'ı::!~i;e: 
t<" 1 - Sadi başını salladı bir denizaltı muhribi balırılnıı lır. lerdir. 
,,J~ '!tat onu acaba kiın calmı.ştı• mesini de kaybeden venç kızın - Üzülmeyin, Nebahat hanım! 
~,; Itı\ rnellı mücevherin, Neba- a. tık soz s<ivltımri!e mecali yoktu. Bunlar her zaman, herkesin başı-

·''b <\ ~ali~lcri tarafmdan çalındı- .Mühendis Sadi: na gelebilır. Ben en ziy&de Nev-
P.,rıi ~ıın temin edebilirdi' - Sizı karilkola i!'iitürmctliler zada acıyoru.m. Zavallı çocuk, kü-
' .r YıldırLm Comal: mi, ~e>kip bey? "Uklüiründenberi ·bilirsın ki. hır -

· ~ l.ıücevlıeri muha. ak ki ta - Di\·e sordu. Şekibın birdenbire sızlık ovunundan bile hoşlanroaz-

t, llr den biri çalm~tır. canı sıkıldı: dı. 
"ıeını:; olsavd •. Nobahal ta- - Ne münasebet?! Beniım, ka- - Evet. Ben de en Ç"k ona karşı 

ingiltere İtalyanlarla 
müzakereye hazır 

SO'.'! TELGRAl-"ın tarihi tefrikuı : 5 

Reşit Paşanın Hatıratı ] 

ABDÜLHAMiT NASll DEVR\lD\? 
'ı azanlar: 

fa.kender F. SERTELLi _,- Cr•d"" R~iı 'IUL.4.RKIRAN 

Bu mille.tin parasını yiyip istika· 
metsizlik gösterenlerin akıbeti 

cKanunu tabiat her ferdt" mÜ-• 
.dafaai ba~·at hakkını ita eylemi~· 
c. ve bu uğurda istinıali crbir , .. e. 
cşiddette kendisine ıne?uniyet. 

«\'Crmistir. Bu l.Ayetega~·~:ir Uir. 
•kanundur: Kuv\·ei bazu İ.lt" tağ-• 
cyiİ' edilemez. Taarruz.atı cina-• 
ı,ye-tkilranc ve müdafaatı nte~ru-• 
cai ıuuhikkaıu .. 'yi istilz·un eyler.• 

l 
l 

c Gerek bükiunetin 'e gerek ıncn- .. 
csubini olan bazı f'daninin n1eslİi• 
•şehvet ve ikbal ile O>maıılı Tc-• 
crakki ve İttihat he ·eti aleyhin-• 
ede uzatnıağa 'başladıkları hatvei, 
.taarı uzJaı-ı buj!ünkü hududun-• 
.Ja tevkif e)·leındidirlcr. Arlık• 
.kıhfıııdan çekilıui~ olan ı;eyfi a .. 
ıdalet \:C ectadeti millete kendi-• ı 
f'sini carpanların ~utlkıbetJcrİ• 
•n1cs'uJiycti aurak kendilerine ail• 
, kalacaktır.. ı 

Güruhu süfeha ''e cüh~la 1,iı- .. 
01clidirl r ki Ü!tntanlı hükluneti. 

cbir nıillet ve bir de tinısali mil- .. 
Jet olan padiµJıtau ibarettir. Bu, 

«ikisinin ara..,ında dcnilerc, ~h ... 
•\'et esirlerine, rezillere, ikbal• 
c sarlıoı,larına bir ıuevkii nıabsuS• 
•yoktur. Bu gibi edani artık salıai. 
chayştı ümmetten ~ckilnıcli; men-~ 
.. bus \·e m~ .. ·uıo olan ıne\"cudi-• 

yctlcrine bir uiha.)·et \·er111<.'1idir-• 
•ler. Ümmet Padi~ahı, padişah da• 
•Ünııııeti ile bilavasıta gö.rü Üp• 
sevi~ccek, ~ ekdiı!;erinin ağU)U• 

eh iirnıct \'C rnuhabbeiiue atıla -• 
caktır. Bu ikisinin har~ın:fıhı• 

cittihat ve vi'.'talindc ağyarı bed-• 
csiyrcte mahal \:c me\·ki.:yoktur ... 

.him eyledi. Bn dakikadan ;onra• 
•isbu kat'iyülmefat hükmü adli-• 
.nin tatbiki icap etti!. 

cEy millet vekilinin \.ekili~ Sen> 
•ki Manastır vilayetinde hakkı• 
•vekaleti ifaya. hulefa ve vükela-• 
•nın sıfatı gayrimüfarekattcn ol-• 
.duğıı \eçhile her zih.ak.kın bak-• 
c kını kendisine itaya menıur \."C• 

•bununla mükellefsin: laiyct. 
cnıeuıuriniııin içindeki zalcme ve• 
•erazilin tecavüz ,.e taarruzlarına• 
•bir had eek. Umunıunuzun alı-> 
.. ,·aline, seni vekil edeni ,·ekil• 
cnasbevliyen bu milleti nigeh-• 
cbandır. Nikabı riy·a ile te:.cttür. 
ccylcıniş olan cdaniniıı le\·hi ku-• 
clübüııde nıenku~ olan cümeli ci-• 
naiyeyi bu millet okumaktan ıİClZl 

•değildir. Bu milletin parasını yi-• 
•yip i>.tikametsizlik gösterenleriıı> 
akıbeti ahnli elbette yaman ol-· 
sa gerektir.• 

( Deı•a11ıı t·ar) 

Asker gözile 
(1 inci sahifeden deı•am) 

cih edebilecekleri bir m.ultabil ta
arruzu önlemek hedefi11i güttük -
!eri anlaşıldı. Sen nelıri kıyı.Zanna 
kadar indıgi lıaber ı•erilen bu raa" 
ruz grupıınun bundan sonraki is
tikametini ya sahile Havr"a ı·eya 
garba Paris"e teı•cilı etmesi tabii
dir. 1 

Sua.wtı·-un iki ıarafından Parıse 
doqru ilerleyen. Alman kollan En 
ııehrinı birkaç yerinden grçm.4 -

•Oomanlı Terakki vc İttihat ce-• 
•nıivcti kendi ale)·hindc Scliıniğe• 
cgönderilm!ş \·e birkat; ~ün ınn-• 
tkaddem otuz senedir dariilfc>e• 
ck8\·a tahvil eylemi~ oldukları> 

! 
!erdir. 

Cephelerden t•e muhtelif kay • 
naklardan alı11an 011 haberlere 

1 bakılırsa, Alman kuuvetlerinın im. 
ci.sitanei vatana iltica etn1i olan. 1 citleri. su.ason istikametinde PariSi 
, 0 iki ~ah. ı feimin bir daha bu• seksan kılometre kadar sok.'Ulm~ 
•taraflara a,·dct etmemelerini bil-• btı!uımyorlar. 
ahassa kendilerinin menfaatine,. 
colarak tavsi)·e ,.c .i\lanastır, Se-• 
c liınik, Üskiip tn<'"' kilerine so ... 
• kulmıya ('alı an fasikine ric'•t• 
ceylt.'melerini emreder .• 

•İşbu ~emiyeti mukaddese eca-• 
•niptcn balılar, maaşlar, rlİ.~f\:et-• 
•ler kabul eden \ e sahai St'rabı • 
ıikbalde kendilerine bir mevkii • 
ha)·ali tedarikine yeltenen lei-• 

cmüttabi' süfehanm ve emsalinin,. 
•USiu oturmalarını halisane ihtar. 
cile hakkı m~ru ,~e :sarihini mü--. 
•dafaa ve istihsale kıyam \'e az-• 
•ıneylemiş olau ümmeti nıukad-• 
ıdese ve muhteremenin. hıfz ve .. 
«sıyaneti hak uğrunda r:alrmei. 
cmütearrızin ile ati)·en vıık.uu .. 

, miitehakkık görünea ınu•araa• 
.vemiisademesinden tabiülhusuı. 
«olan kanlı ve feci Jııanzaralann• 
•mes'uliycti maddiye ve ınanevi-» 
•yesinin kimilen zalcn1e ,.e ıuüs-• 
•lcbidinc raci olduğunu beyan ey-• 
eler. 

)fohkcmei insaniyet ve me-• 
,deuivet kabili temyiz olnuyan• 
clıükmünü ita ve umum ~miin• 
•ile müttehimlere lehli&' ve tef-• 

Zayiata lıiç aldmnadan biran ev
vel Parise girmek, diger tarafıan 
da Fransız sol ceTıalnnı denize doğ. 
ru sürüp çet•irebildikleri kadarını 
muharebe harici etmek gaye.-ıle 
lıarcket eden Almaanların ayui 
hızı clalıa giinlerce idame etnı<'le -
Tine imkan yoktur. Esasen bunu 
Fmru;ı.z Ba~kıımandam da sbyle
m4tir. 

Bugünkii vaziyette Fra= Baş
klı nıondanının bütün gayreti ili
man taaTTUZ soluğ1mu Parüten ve-

1 ya kat'i bir netice almadan et>t>e! 
kesmektir. Bu mahada erişmek 
içi ıı de icabederse, 1914 lııırbi,,de 
olduıiu gibi, yine Ren t>e Sen ne
hirlerine istinat ederek Parn önle
rinde büyük muharebeler kabul 
edece,Pni rahmin edebiliriz. 

Macar Ataşemilteri 
geldi 

Macarıstanın Ankara seCareti 
ate.şemiliteri af.bav Odav hı sa -
hah Ankaradan şehrimize gel -
mistir. 

Almanya İtalyayı zorla 
lharbe sokamaz 

(Başmakaleden devam) 
Akdenize sirayet ekilleri tesbit 
edilmiş olduğuna göre Alman dip
lomasisinin Halı a:vı bu ) olda ikua 
1'debileceği \e ltalyanın böyle bir 
iknaı kendisi için e!'>a lı bir teınin 
sayabilecei(i akla gelıni)·1'ceği gibi 
ha)ale de sığmaz. Bu itibarla bu 
ta.ıhınin üzerinde durmamak ve 
Alman diplonıa...isinin bu l oldaki 
ga~--retini senıere alınaktan u:zak 
sa} ınak daha doğru olur. 

1 

1 

1 

yan harbe sürükliyenıez. Almaı>
yanııı böyle bir taktiği ancak İtal-
yaam, 
-Aınau Almanya Dalmaçya ••· 

hillerini de alıyor. Biz daha evvel 
davranıp buralarını alalım •. 

ın h b d · µh tııni rakolda isım yok.. ımahcup oldum amma .. Polise bir 
1 1ıtl r ic' irın en şu e e - Sadi cevap verdi· j şey söyll'mek de hakkım değıldi. 

1·~P ısı ı~ı. . 
~( d "llrım Cemal karakola gıder- - Karakola ;:ıdenlerin bu isle ~ademki bir kere iş zabıtaya ha-

ıP-ıı '1ı.ırcu Nevzadı da bırlikte bir alakası var mıdır .a;ııvors~ _ ber vcril<lı. Polisin i,.ine karısı! -
J>ııı'' ·~üştü. nuz? l\fanasız bir :;üphe ·""'"n" maz. 

aın Re'kip. Ne\'Zadın kara _ birçok kimse! ri karakola Ro::ırcn Rc'Ssam Şekip ilave tli: 
· ·1 polı·s kori erın1·11 h - KPndısıııden ,ti-" ı olıru -"İ<Ii:;inc çok .-evinmişJı. Şe - sıvı 0 Yaı ın ma - - '"' 

·~ çok Neviauı keııdııw r.kıp cu~ ola~aı.ııııdan eminım. yan insanlar icin. bunlar gecici 
"'oı-ııu. - Yann mahcup olacak dive a- hadıselerdir. Karakolda ifade>ı a-

. · damcağız vazife:;inı vapmasın :mı? !mır .. Döner gelir. Orta<ia merak 
ıo evine dönmek üzere ıken Şehöuvar da Şekibe vardım etli" edilecek bir sev k.ok. 
hatin dtRcr :ışrklarile bah - 1 _Öyle ya .. Bu is mıisamhaa _gô- Şehsuvar gozlerini açarak: 
~aldıi'ını <'Örünce dondu· Ha-; türiır mü? Aramızda süphe edilen- - Zatıaliniz hayatta kırk binli-

ıJlıJI ·ındaki büfenin önune gel- !er hesap ,·ermeli, alın karaları ralık bir servet ka.ıbeLmemişsiniz. 

(1 inci sahifeden devam) ı mıittcfiklcrlc pazarlıga gırı t.ı(ini 
grafo gazetesinin başmuharriri yazıyorlar. Almanların Avuotur -
radvıxla bir nutuk sövliverek, !tal- yada yapmış oldukları tahşi.d~t, 
yanın behemehal harbe girece - d~a .".vade llalyanlan harbe. SO><
ğini ve Almanyanın Fransayı ez- ~aı< ıçın Alma?ların hır ne\'t t.az
mek üzere olduğunu söylemiştir. Y•ki olarak telakkı edılmekte<;iır. 
Bu zatın sövlcdiklerine göre ita!- Loııdradakı kanaate _gore, Ital
va, ancak Fransa harbi bittikten ya anbean harbe girebılecek h.al
sonra, harekete ge<,•ecektir. Italya dl!dır. Fakat. Musolınının bugun
bütü nhazırlıklarını bitirmiştir. k~ vaz;vctını .muhafaza etmesı de. 
Ancak Düçenin c-mrinı 'beklem<'k- müınkundur. Italyaıun bu vazıyetı, 1 tedir. hudutlarda ı:ıuazzam Fransız kıt'a. 

İtalyan siyasi mehatih Telegrafo larını tutma~a sebep oln.ıa!l_<tadır 
ba.şm;.harririnin bu sözlerin<' hu- ki, bu da AI;nanya ıçın ·buyuk hlr 
susi bir kıymet atfetmektedir. kazanç_ teşkıl eder. Bu.nunla bc-

ltalyayı harbe sokmak için Yu
goslavyaya Alman}·anın taarruz 
elnıcsi ihtin1aline gelince, eli:"cr 
it lya mutlaka harp dı~ında kal
mak isterse v~ istiyorsa böyle bir 
tedhir de ancak .Almanya ale) hi
ne olur ve hatla Italya için bilakis 
Berfin - Roma ittifakını bozmak 
ve Almanya aleyhinde harekete 
geçmek vesilesi olabilir. Annk, 
Italya harbe girmek istediği za
man Alman ·anın Yugoslavyaya 
taarruz etnıesi ve İtal)-"anın daha 
başka noktalar üzerine taarruzunu 1 
kolaylaştırmak ga)esiııi ı:iitnıesi 
;mevzuu balısolabilir. Hiçbir za
man Almanya İtalyayı zorla har
be sokamıyacağ"ı gibi Balkanlara 
inmeyi ıtöze alınası da yiııc İlal-

Gibi bir .kaygısını tahrik için 
olabilir ki, ltalya kendisi için teh
likeyi kaygıdan daha üstün bul
duau takdirde de hi( ~üphc yok ki 
böyle bir oyuna girmez ve bilakis 
Almanyannı bir gün Tiryeateye 
Ye güzel İtalyan linıanlarına ve 
ılık ,ahil şehirlerine de inebilece
ğini he.aha katarak tehlikenin ö
nüne durmak yoluna girebilir. 
Ha ita, böyle bir veçhe değişikliği 
ile de kendi hesabına ve milli men
faati adına cıı uygun hareket tar
zuıı ihtiyar etmi~ alur. 

Hulasa her türlü tahmini ve 
mütaleayı bir tarafa bırakıp bu
günkü vaziyet üzerinde durınak 
liızımdır. Bugünkü ... aziyette, İtal
yanın kulat:ını bütün hassa iyeli 
ile garp cephesine »erip Fransa 
mukavemetini dinlediği ve ölçhiğii 
muhakkaktır. Her ey, garp cep
hesindeki vazi).elin iyiden iyiye 
ta,·azzııhuna bai;lıdır. tıel ,.. varsa cezalarını ı?Örmclidır. Bunun acısını, ka\·bedeıı duvar a-e ı,'"Ocuklar, ne y,ıpırorsunuz 0-

ıcl ., Nebahat sakaklarını uifusturdu.. zizim' 
·e ~... ' • 7 Ve oturdutın ı·crden kalktı.. Şekip. lafı uzatmamak icin ce -
·iO' ,::"var ııiıl<lu: - k b vap vermek ist<!mivordu. Sadı gö-

'' ~ ,_uertı"<i,-oruı, ressam beyi _ Bevlcr .. Birer soğu· ira içe- b" . 1 k , ' ' nüllere ıraz serın i ve"mck dii-
.,ı,r' ':Unuz.. !im mi? ~üncesile Nebahati' döndü: 

k 59rf •h · avaş yavaş yürüdJ Sadi. Sekip ve Sehsuvar .. Üç a- - Şimdi, şair Şehsuvar bey si-
, ~·' 1 ~hat bir t nsır k0ltı4!a otur- sık birbrlerine? bakı.:;tılar, ve hep ze lıavatın felsefelerinden bahse-

:;,. · ~ .. Rcn"İ oap.sarıvdı. .'lcş'esi bırden cevap verdiler: • derler .. Hepimrz müteselli olur ve 
' ~3 " lı. . - Hav hav icelim.. h.er sevi çarçabuk unutu\'eririz. 
~c~' Sinirlerim.., kadar bozuldu ki. !)ehsuvar, Ncbahate yardım e- Ovle değil mi Şelısııvar bey? 

0ıııP" t "t'ek, bir şeyler sövlomek ıs- divor. bira şıselerini açıp ııenç kı- $ehsuvarın çehresinde birdenbi-
J •. Fakat, itidal ve muhake- za uzatıyordu. ın11vamı var) 

İtalvanlar Fransadan sonra, Al- raber. Ingiliz mehafili. Italya~ ta
manyanın İ~giltereye karşı hare- leplerini halen meveu t olan lngi
kete ııeçeceğine kani bulunmak - lız - İtalyan anlaşmasının çerçe -
tadır. vesi dahiliooe müzakereye İnıgil -

Popolo Ditalya ııazetesi, Korfo terenin. hazır bulunduğunu bilılir
ve Girit adalarının da İtalyanın mekt.edir_. __ _,o----
Akdenizdeki emniyetini tehdit 
ettiğini söyliyerck, bu adaların da 
İtalyava ilhakı lazım geldiği mü
taleasını ileriye sürmektedir. 

Fransız gazeteleri ise, İtalyanın 

Bir mebusumuz öldü 
Bir müddettenberi rahatsız bu

lunan Siirt meb'usu B. Halil Hul
ki Ankarada vefat et.mi tir. 

ETEM lZZI..:T BENİCE ----

~KAGITCJLARA--.. 
t 

Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 
verilmeyip doğrudan doiruya idaremiz tara[ından satılığa ~ıkarı
lacaktır. 

500 kilodan aşaifı olmamak üzere talip bulunanların her hafta 
pazartesi günleri ~nbahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz idare 
müdürlüğiine miiracaatları. 
~ .......................... ı ..... ... 



NAZLI KIZ 
lı~~-Y-az~an~:_R_E_=.Ş_A_T~F_._E_Y_z_t~~-1 

Kızın adı Nazlı idi. Kendisi bu J N~zlıyı _ogluma al~ak istiyorum._ 
ismi hiç sewnezdi. Fakat, :1:1e ya. P." 

1 
EPer, munas1.., gorur, sorar_, soruş 

sın?. Bir kere takılnuş. Nufus ka- tlll'ur, muvafakat edersenı.z, her 
gıdına geQ1J1iş .. Kütüj(e düşmüş.. ıhalde çok hayırlı bi~ is yapmış <r 
Annesinin anlattı{(ına göre Nı_ızlı, luruz. rocu.klar mesut olur, bız del 
baba annesinin ismi idi. İhtıyar mahzuz.. 
kadın . ·bır torunu olunca.hem de Komsu köşk sahibi, oğlu _bakkın-
ikız doğunca, kendi ;tdını vermek da uwn boylu izahat verdi. Mes
istemiş, hu teklife o zamanda. kİmr leiı:inı, meşrebini anlattı. Sonra, 
se itiraz etmek cür'etini göstere- cebinden bir foto.ııraf çıkardı . .. 
memı;;tı. 

Nazlı iııınile rnı.isemma, tam adı
nın manasını taşıyan bir genç kız
dı. Hakikaten, nazlı mı, nazlı idi. 
Çıtkırıldım, ürkek, hassas, içli bir 
tip .• 

Bır aile dokto~u vardı. Nazlı 
için: 

- Bu çocukta maraz halinde bir 
hassasiyet var, derdi. 

Genç kız büvüdü, serpildi. Yası 
on sekiz old{]. Evlenecek çağda 
~elinli:k devrede idi. Birkaç talip 
de vardı. Neden talip olmasınlar?. 
Güzel bir kı:ı.dı. Kimse: 

- Ağzının üstünde burnu var, 
diveıne:ı.di ya .. 
Hallerı vakitleri de yerinde idi. 

Nazlının babası iyi kazançlı bir 
adamdı. Azıcık dünyalıkları var -
dı. Hatta, eve damat girecek de
likanlıya küçük bir apartımanı dü
kün hediyesi olarak vermeği dü
şünür, konuşurlardı. 
Nazlının annesinin bütün endişe

si. kızının hali ince, hassas olu.şu 
üzerinde toplanıyordu. 

- Koca kahn çekmek kolay mı? 
dive üzülürdü . Bizım kızımız naz
lı büyüdü, nazlı yeti>ti, elini sıcak 
ırudan soııuk suya soktUNI1adı.k. 
Anuna, el, bunu düşünür mü? İş 
isterler .. 

Ortadaki mermer masanın uze
rine k(r·arken: 

- İşte efendim, ıbu da resmi .. 
Söz bekliyorum. İnşallah olur .. 
Havdi Allaha ısmarladık .. 

Dedi ve çrktı gitti. 
Bu Jıadise. evin içinde, günler

ce mevzu oldu. Fakat, Nazlıya ha
lber veri1memisti. Bu ziyaretten 
sonra, ııünün her saatinde, ana ve 
bıiba . komşu köşkün oğlunu gö
zetlivorlar, bir de yttkından gör
mek istiyorlardı. Fakat, bu köşke 
J!ir; ~ e>kan, bôyle bir genç adam 
yoktu . 
Komşu zat, ilk ziyarete geldii!i 

ıı\in: 
- O,iiluım, henüz 30 yasında, de

mişti. 
Aradan birkaç uün daha geç -

mişti. Akşam, güneş batma sırasın
da idi. Nazlı, halecanla, koşa koı:;a 
hahçeye Rirdi. Dot1ru annesinin ya
nına <teldi. İlık defa, hoppa bir ha
li vardı; annesinin boynuna sarıl
dı., şapur 9UPUr yanaklarından 
optüı 

- Anneciğim . dedi. sana bir şey 
sôvlive~_eitım? amma, darılmıyaca:k- ı 
s,n, degıl mı.. 

- Sö•·le, bakavıan, nedir o?. 
- Söz ver, evvela darılımıya -

cı.ğına .. 

..=ı:::c111 .... llİİİİİİİİi:İİİİİİİİİİİİİiiiİEİİİİİİ.-19((J lKRAMIYELERı: 

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLAN! 

1 adet 2000 liralık = 2000~ lirı 
3 • ıooo • = aooo.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

JCeşideler: l fubat, 1 mayıs, 
ı ağustos, l ikınciteı;rin tarih
lerinde yapılır. 

Genç kız. biran evvel evlenmek 
iotiyen tazelerden değildi. Talip -
ler, birer birer reddedildikçe, bu 
halden, hatta memnun oluyordu. 
Cünkü ev kadını olmanın maddi, 
manevi binbir mes'uliyetini düşü
nüyordu. 

darı~=~i::~i ~:i v:ri:::~l .. 1 _,,,, .... ts ..... tan.,......,, __ b .... uı.....--a .... c .... ı .... c .... di ..... y-e .... si_il_a_n ..... ı_ar_ı---..; .. I 
r.un oğluna. verecek misiniz? .. 

Anne, şöyle bir geri çekildi. Kaş-ll.1!.-----. .... --........ .-_,.......,a..,. _________ ===--=--.!I 

Fakat, netice ne olacaktı? Naz
hnın annesi, babası ·bunu merak e
diyordu. IBövle, seneler geçecek, 
.lı:ız 'büvüyecek, va<ı ilerlıyecek, 
kartlaşacak mı)·dı?. Şimdi, tam 
2amanı idi. Evlendimıeli , müna -
•ip, kibar, naük, iyi bir insan ev
ladı olan bir delikanlıyı damat o
larak almalı idi. 

Seneler geçbkçe, oo mesele, da
'ha mühim olacak, daha çok üzüntü 
veren bır hal alacaktı. Kızın yaşı 
yirmi beşi geçince, şimdiki talip -
ler azalmaz mıydı? 

Nazlı, kendisi, bütün bunların 
farkında değildi. Sayfiyede, yeni 
tasındıkları köşkün bah<;eSinde, a
l'>adarın altına şezlongunu uzatı
yor, roman okuyordu. Aksam üs
tü de, asfaltta gezinrvor, )'Ürüvüs 
yanıvordu. Sayfiveye tasındıkları
nın on beşinci ırünü idi . Bir a~m, 
.kom..., kö<U<ün sahibi olduğunu 
ııövliven, kıranta bir zat misafir 
.ıeldi. Bahçede oturdular. 

Nazlı asfalta çıkmıştı, Kmışu 
köıık sahibi, lıos besten ve kahve
ler irildikiteıı sonra, dedi ki: 

- Efendim, bir istirharna gel
dim. Bendeniz, Allahın emri, Pey
gamberin kavlile, kızınız bayan 

larını çatmıştı: TabmiA 
- Sen bunu n~redcn duydun ba- b d li 

ilk 
Teminatı kayım?. e e 

Naz:ı önüne bakıyordu: 57.40 4,30 Fatihde Hocaüveys Mah. Şelll6ettin cami so. IH üncü 
adada 2918 harita numaralı ve 57,40 metre murabbaı sa-- Adnan sôyk-di .. 

- Ne, ismini de biliyorsun, ha ... 
IJ{ız, sen haltlar karıştırıyorsun? .. 
Yoksa_, Ha, yoksa .• Görü.şüycr mu
sun. o çocukla .. 

Nazlı aj(lamaita basladı. Hüngür 
hün"ür a~ladı. Annesi dayanama
dı. Güler yüz ı>östemıejie mecbur 
oldu. O vakit, Nazlı, bir roman l(i-
0bi, macerayı anlattı. Me{(er, onlar, 
çoktan işi kararlaştırmışlar .. 

Nazlı, içini çeke çeke: 
- Seviyorum, hem de çok se

vivoruan. annecikirn, 
Dive yalvardıkça, kadıncağızda 

el etek tutu,tu . 
Gece, Nazlının babası, durgun 

:\)ir halde eve geldi. Daha bahçe
deki •ezlollf(a, vorıtun yorgun otu
rurken, başını iki tarafa sallıyarak, 
af{ır aiıır karısına söyleniyordu: 

- Şu kızın vaziveti beni düşün
dürüp duruyor. Bu nazlıyı ne ya
paca((ız bilmem.. Hala, bir karar 
veremedim .. 

Karısı hemen atıldı: 
- Hiç üzülme. dedi, Nez!ının bü

tün nazı f!eçti .. Mel!er, CJ nazlar, o 
edalar hep bize karşı imı:;; .. 

400,00 

39,00 

84,00 

840,00 

150,00 

105,00 

30,00 

35.00 

30,00 

3,02 

6,30 

63,00 

11,25 

7,88 

halı ar:;a. 
Fatihde Hocaiiveys Mah. Hacı!idan So. iı4 üncü adada 
98,30 metre murabbaı sahalı arsa. 
Fatilıde ~arı.güzel Çarıkcı Kemalettin Mah . Sarıgüzel 
So. 100 üncü adada 1784 harita No. lu ve 9,75 metre 
murabbaı arsa. 
Fatıh yangın yerinde Muhtesip İskender Malı. Balipaşa 
ve Kasideci So. 136 ıncı adada 27,75 metre murabbaı 
sahalı arsa. 
Fatihte IGrmasti Mah. Boyacrkapısı So. 57 inci adada 
138,37 metre murahbaı sahalı arsa. 
Aksaray yanııın yerinde Mesihpaşa Mah. Aksaray Cad. 
56 ıncı adada 944 harita numaralı ve 20 metre murabbai 
sahalı arsa. 
Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa Mah. Gümrükemini 
So. 45 inci adada 35 metre murabbaı sahalı arsa. 

2,25 Aksaray yangın yerinde Azim.icar So. 13 üncü adada 
10,00 metre murabbaı 6ahalı arsa . 

2.63 Karagüımrükte Karabaş Mah. Güldede So. 77 inci adada 
69.37 metre murabbaı sahalı arsa . 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarrda yazılı 9 parça 
arsa ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartname
kr zabıt ve muamelat müdürlüğü ikalemin<le ~örülccektir. İhale 20/6/ 
940 perşembe günü saat 14 de dairniencümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mclı.tuplarile ihale günü muayyen saatte da
imi encümende bulunmaları. (4&44) 

-- -- - -
-·· 1 _ __.,.___ ___ -_~_ ---- - - --

Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

Muhterem doktorların, ecza depoları 
ve eczacıların nazarı dikkatine: 

DOKTOR RICHARD WEISS'in bütün dünyada tanınııııı r 
.. t•h" ve dinç hayvanatın husye ve hormonlarından mu• 

T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 2~ 

18,- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Oda mü
ziği (pi.), 18,30 Müzik: Ra!1yo ca.ı: 
orkestrası (Şef: İbrahim uzgür), 
19,10 Müzik: Çalımlar. R~en 
Kam, Cevdet Kozan, Vecilıe, O
kuyanlar: Necmi Rıza Akısk«n, 
Radife Erten, 19,45 Memleket sa
at ayarı, Ajans ve meteoro!ojl 
haberleri, 29,- Müzik: Fasıl he
yeti, 20,30 l{on~ (um,nd ter
biye ve bed'1ı terbi!lesi), 2G,45 
Müzik: ÇaJ,,nlar; Cevdet Ço~il'l, 
Kemal .V. s~ııhun, Fahıi Kopuz, 
İzzettin Ukte, Okuyan: Nebile 
Raif, 21,-- Müzik: Müzik Foik
lorumuzıir.ı' ornekler, Sl'clı Ya
ver Ataman, 21,10 Kon~ma (Fen 
ve tabiat bilgileri), 21 ,30 Kon
ser takdimi: Halil Bedii Yönetken 
ve müzik: Radyo <JTkestrası, (Şef: 

Zafiyet, ademi iktidar için kullanılan 

1 VIRiLINET 

Devlet Demiryolları ve 
U. İdaresi 

Limanları tşıetıııı 
İlanları 

ıı;;ıe~ 
Muhammen bedeli 2200 lira olan 2 adet MotopomP (J5 

müteharrik yağ ~ulumhası) 24/6/940 pazartesi günü saat dan 
lbeşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafın 
:palı zarf usulile satın alınacalktır. . t 

Bu işe girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat teınıJl:,:nı 
nun tavin ettii(i vesikalarla te'kliflerini muhtevi zarfların~ ıııd 
saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vemıeleri JaZl~11,ı 

Bu ise ait şartnameler !komisyondan parasız olarıtk da 
tadır. (4749) .. . 

. • ııaJe 
Muhammen bedeli (33.000) lira olan aşağıda ya1.1lı rkı .. jJe 

melik deri 25/6/1940 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulu 

H. Ferid Alnar ), 22,30 Memleket 
saat ayarı. Ajans haberleri; Zi
raat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 22.50 Mü
zik: Cazbant (p!.), 23,25/23,30 
Yarınki program ve kapanış. da idare binasında sat_ın alın~caktı~. . ıninat 

Bu !Ji<' j(U'mek istıyenlerın (24 ı5) lıralık muvakkat ıe t t4 e 
----------------ı nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sııa 

YENl NEŞRİYAT ı komisyon reislii!ine vermeleri lazıncdır. zııelrf' 
Şartnameler (165) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve ___ _. 

tılmaktadır. (4779) 
Majino • Zigfrit 400,000 Des 2. Dosemelik deri )'eşil 

Bu isim altında Fransız kurmay _2_00_:,,oo_o __ n_e_s_. _2_n_ciı;..:.seım __ e_li_k __ d_e_r_i _kmm __ ız_ı_. - ----
subaylarından binbaşı (Caza!) ta
rafından yazılan bu roman mukte
dir •bir kalemle dilimize tercüme 
edilmiştir. Günü-müzün hiıdisele -
rini çok evvelden h"ber veren bu 
harp, hevecan, askerlik ve casus
luk romanını okuvucularımıza bil
hassa tavsiye ederiz. 

İstanbul Valiliğinden 
Maliye hazinesine izafetle İstan

bul maliye muhakemat müdürlü
f(ü avukatlarından S. Bılik tara
fından Galatada Kılıçali caddesin
de 126 No. da Ali Sadettin aleyhi
ne kazanç verızisinden dolayı 
39 - 8043 evrak 36468 dosya No. 
sile Şurayı Devlet (4) deavi da -
ire'il,rıde açılan davada dava edile
nin halihazır ikametı?ahı meçhul 
olmasına binaen kendisine tebli -
!'(at yapılamadıiiından tebliğ ma-
1kamına kaim olmak üzere davacı 
maliye hazines i tarafından Şurayı 
devlete , ·erilen arzuhalin İstanbul 
vilayeti divanhanesine talik olun-
dui!u ilan olunur. 1476 

lstanbul Valiliğinden 
!Maliye hazinesine izafetle İstan

bul maliye muhakernat müdürlü -
ğü avukatlarından Ö. Bans tara
fından Hoca AHiettin mahallesi 
Makulyan han 6 No. da komisyon
cu Bünyamin aleyhine luızanç 
vergisinden dolayı 39 - 7144 Har. 
37427 dosya No. sile Şıirayı Devlet 
(4) deavi dairesinde açılan davada 

KUPONLU VADELi 

dava edılenin halihazır ikamet - . :~. 
ııi'ıhı meçhul ohnasına binaen ken-

disine tebligat vapılamadığından T f C A K E T B A N K A S J 
tebli{( makamına kaim olmak üze- T Ü R K 
re davacı malive ha~nesi tara - ==,...====================="""'
fından Şurayı Devlete verilen ar-
zuhalin İstanbul vilayeti divanha
nesine talik olunduğu ilan olunur. 

1219 

Sahip ve neşiryatı idan eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

mile kaçmağa karar vern1iş ol -
duğı.ı anlaşılıyor. O, herşeye kat
lanmağa karar vermişti. 

Yazan: Rahmi YAGIZ No: 126 
mını tarif edemedi. 

- Bana da öyle .. 
- Pekala, şimdi ne yapacağız? 

- Evet.. • ı.slJ>II· ,)< 
1\lilovir de ayagıı ıtı•• ;• 

kanlının kolundaıı tıı 

No.83 Yuan: M. SAMI KARAYEL 

Cem Sultanın bu yazısından tamamen kaç
anlaşılıyordu maya karar verdiği 

Şehzade oradan oraya elden ele 
kaçırılıyordu. Burganof şatosu, 
doğrudan doğruya Dübossonun 
kendi malikıinesi idi. 

"ehzadeJi kaçırmasınlar ve ya
hut ka~masın diye bu büJük ku
runu vusta ~atosunun ~yük.sek ka· 
lelerinden birine hapsetmişlerdi. 
Şehzade Ceme tahsis 11lunan ku

lenin ismi, \·aktile şö\'alyelerden 
birinin namile anılan Lıistik kulesi 
idi. 

Sultan Cem burada yirmi gün 
J.-adar kaldı. Fakat :<,\'alyeler bu
rayı da emniyetli bulmadılar. Da
ha içerilere doğru götürıneğe ka
rar verdiler. 
Şö,·alyeler Cemi Burganoftan 

aldılar.. lfonteye götürdüler. Bu
ranın sahibı Dübo. sonun kardeşi 
idi. 

Ş{;valyeler Cem Sultanı ~alodan 
•aloya sürüklüyoı lardı. Her şato
ya geldikçe karataşların ruhu sı
kan ms - karşısında kalın 
kuleler lıcinde teluade ıztuap du
yuyonhl. 

1)4' b deı, ..... deyi Montey-

1 

1 

den de kaldırdılar. Morterula ge
tirdiler. 

Bu şato, dört köşeli, üç kat du
varlı bir yerdi. Bir tarafında büyük 
bir göl \'ardı. Etrafı su ile kuşa -
tılmıstı. 
Şövaheler burayı da emniyetli 

görmediler. Şehzadeyi buradan da 
kaldırdılar, Buvalama getirdiler .. 
Burada tam iki sene kalındı. Bu 
şatonun da bir tarafı göl, her tarafı 
su ile muhattı. 
Şehzade Cem, satodan şatoya sü

rünüy<ırdu. Hassas kalbi ezili -
yordu. Bakınız Cem nasıl feryat 
ediyor: 

Tacü kubavı terkedıp uryan 
QJayım bir zaman 

Gunbette sc·yrnn eyleyip 
m.hnıarı ola\ ırr !bjr zama n 

Çcnkü rıbab n solıil:;c tı matrah 
tamam ..,ı <lu herr.an 

Bezm belada ııey g•bi ni'.lfın 
olay1n1 bir zan1,n 

lüh düşun ' r. kdlı! durup, kih 
Güleyim k.uı ağla-.p 

Y.ch kan yudu,p sarhoş olup 
~ekran olayım tıir zaman 

Bı: şlirile Cem Sultaıun tama-

Fakat şövalyeler, Cemin kaça
cağını sczdikleti için sıkı bir ne
zaret altında bulunduruyorlardı. 
Şehzade ,kaçmak fusatını elde 

etmek için maiyetinde bulunan 
bcndcganından Sofu Hüseyin Beyi 
kafir kisvesine koydu. 
Şehzadenin bendegılnından Ce· 

liıl Bey de yanında bulunuyordu. 
O da Sofu Hüseyin Beyle beraber 
oldu. Yani kafir elbsesi giydiler. 

Sofu Hüseyin Beyle, Celal Bey 
Burbon beyine gidecekler arzılıal 
e,,1=-eceklcr, firar çarelerini arı
yacaklardı. Şehzade Cemin canına 
tak eylcmi~ti . 

Dübosson caniyane hareket ey
)i)·ordu. Kendisino namusu üze
rine söz \'Cren, şerefini ,.e haysi- 1 
yetini teslim eden bir adamı dini 
ayrı bir hükümdar elinde baziçe 
ediyor. ona adeta esir hayatı ya
şatıyordu. 

A\'rupa lııristiyan hükumetleri 
içinde Cemle alakadar olmıyan tek 
bir hükumet vardı .. Venedik .. 

Bu sırada yeni Papa, sekizinci 
İnosan, her tarafa murahha~ lar 
gönderiyor.. hıristiyan hüküm • 
<brkrı bir yere toplıyarak Türk
lcı·e karsı ehli sa] lp seferi hazırla
nııya ~a!ı<ıyordu, 

Bu ittifaka Papa, Napoli Kralı, 
Mi!iır Dukası, Floransa Cuınhuri
,·eı., dahil olacaktı. 
. Hetia, 'Iiirkler an••zın Sicilyaya 
donanın.; Jarile hi.i r u.m etmesinler 
dh·r. K:ı• i 1 Kral.ına bile haber 
''crmi~Jcr<li-

(Devamı var) , 

Donanma Geliyor 
Milovi~ Bluz'unku çıkardı, saçlarını çözdü, 

ne kadın, ne kadın 1 
Ben sorup öğrendiğim noktaları 

sıralayınca Lenanın böyle içi a
levli bir ~~ıkı tarafından kaçırıl
dığı neticesine varıyormn .. 

- Ben, buna inanmıyorum .. 
- Sebep? 
- O, sizin bahsettiğ-iniz çetin 

delikanlıların hepsi askerde .. Şim
di cephelerde döğüşüyorlar. Şe -
birde kalan pa~azadeler, iltimas]~ 
zadegan çocukları da böyle işlerı 
başarına kabiliyetinden çok uzak 
in!Çanlardır. BinaenalcJh kaçırma 
işi zayıf bir ihtimal .. 

1\liloviç yeni bir bardak daha 
doldurdu ve çekti .. Macar güzeli
nin yanaklarında ebrüli izler mey
dana getiren alkol buharı bıı hari
kulade çchrc~·i. pcriJcştirirccsine 
bir tesir yapıyordu. Davustun da 
binbir dÜ'.<Jiince ile bunalan din1ağı 
iki kadeh likörle biraz bujlulanınış, 
delikanlı muvakkaten bütün hu
zursuzluğu unutmuştu. Şimdi, yal
nız karşısında oturan ve inci dişw 
leri arasında tuzla kavrulmuş fın
dıkları ııevcliyen peri kızile meş
gul -0lu:vor, birlikte Lenanm ne 
-0lduğunu münakaşa ederlerken 
iki genç de birbirlerinden hoşlan-

dıklarını kendi kalplerine tekrar
lıyorlardı. 

Miloviç tekrar sözü bu mevzuda 
açtı: 

- Muhakkak olan Lcnanın ka
çırıldıt:ıdır ' 

- Kimiıı tarafından? 
- Onu bilmiyorum. Bana otel-

den verdikleri mahimatta, o ak
aksam geç vakit bir adamın Le
nayı çağırdığı, o da dışarı çıkar
ken garsona şurada bir otomobi
le kadar gidip geleceaim. Madam 
J\!iloviç r.rl_irse gitmesin. Beş da
kıka beklcsın dediğini bildirdiler .. 
Madam Lena, dönmek için gittiği 
otomobille hareket etmiş. Acaba 
bu hareket edişi kendi rizasile mi
dir, yoksa zorla ını olmu~tıır? Son
ra, otomobil, şimdilik İstanbulda 
ancak sayılı birkaç kişinin istifa
de etti{:i nakil vasıtalarındandır. 
Bu sayılı adamlar da ına!Um: Şeh
zadeler, Sultanlar. Nazırlar ve bir 
kaç sayılı tüccardan ibaret. 

Davustun kafasında bir fikir 
şimşeklendi. Delikanlı bir sualle 
işi aydınlatmak istedi, sordu: 

- Otomobil nasıl bir araba i1Uİ4? 
- Bunu siz sormadınız mı?. 
- Bana söyliyen ırarson bi(i -

Delikanlının bu sualini, kafası
na çektigi yeni bir likör kadchile 
uuymamazlığa gelen Macar artisti 
bardağı yerine bırakırken söylendi: 

- Ooof, ne kadar dıı sıcak var. 
Beni ateş bastı doğrusu!. 

Davust ayaga kalkmıştı. Bile -
ğindeki saate baktı. 1\liloviç, tu-
valetinin bülüziinii çıkardı. 
Saçlarını dağıttı. Geriye dönünce 
delikanlıyı ayakta gördü. Söy -
lendi: 

- Ne o, niçin ayağa kalktın ka
piten? 

- Nerede ise sabah olacak. Eve 
dönecci!im!. 

- Bu saatten sonra mı? Artık 
ne araba bulabilirsiniz, ne de baş
ka bir vasıta .. Yaya da gidemez -
siniz! Burada kalmanızda bir mah
zur yok ya?. 

- Bilmem!. 
Milovic Davusta sokuldu. Deli

kanlının ceketini sırtından aldı. 
Yeleğini çıkardı. Kendisi de ya -
nına yerleşti. İlk tanıştıkları ak
şamı, Yat kulüpteki Bulgurzade
nin suaresini hatırlatan bir söz 
girizgahile konuşmağa giri~ti .. İki 
genç ve güzel insandan ıniirekkep 
bu çiftin muhabbeti koyulttukları 
sıradaydı .. birdenbire tünelin ve 
diğer fabrikaların düdükleri acı 
acı ötmeğe başladılar. 1\filoviçle 
Davust durdular. Bu sese kulak 
vermeğe kalmadı .. elektrikler sön
dü.. Delikanlı yerinden iuJaıh, 
haykırdı: 

- TaVYareler geldi.. 
- Düşı:ww ta,yyareleri.. 

- Yürü.. . uı? 
- Neriye gidıyor (l) ·ı 
- Evin alt ka!J113;j911ıi1• ; 
Karanlıkta el yo~cr" 'f~ 

yerek kapıya geJdı ·ıı ,;;l> . e11 ı ~ il~• 
dafı toplarının gcc -uJıııP•rıı 
yırtan infilakları ~u~uıaır.19 
kin bir motör ses• t ıet 
zıldaınağa başJanııŞ :;di~~Jl 9~. 
Apartımanın ıu esi•''· ıı~' 

koşuş~nların ayal<
1 
5,ııı cı~ ,Jı 

yor, aglıyan çocuk • raıı l ~d~· 
dilden Allaha yah'".,11ııY 0111eı sanların duaları dllY c1cl• 1 

0
41 
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venleri indiler. B!JJ ı.orıı1 ' 1 
mundaki kalabalıı:~ JJet'G~~ 

jstııl1 8 
(1) B" " k haıpte . ııW uyu l •rııı" ,.e 

defa hava lıücuın. ·ııııCii j!1I 
Bilhassa harbın uç rnprı ıS 
senesıncl~ hava Jıüc~3şJsP~ 
ve ıcece yapLlmaga . 1 . .;e • ~ .. ·"'S' bll zamanlar henuz ~-:rıerı el 
va korunma tedibi .. ~öııl 
Pibi proııramlı ve r:,, Jl111~J 
fından kontrol. edı yalıııı jııJ! 
'bir şekilci< dpgıJdı.;rdcJ<ı 11ıı reler gelirken şelı !('· bll ıl 
düdüklerinin çaJaca alt k:;;rı 
yan halkın evlerın rı S(i!l 0oı 
çekilmelerinL ışık 1~,yaı·e el~ 
!eri bildirilmıştı. T ;,uruı: ·•'' 
larının bodrumlara 'faY~ iJ1 
ği de ilan olunmuşt~a şeıır ke 
c:ı.mları gece yapılı vat•~ \ı) 
trik cerwanı muv;ııJ<ll' l<iı. ~ 
yor, İstanbul kar• 


