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Sahip ve !; şınuharriri: YIL: -1 
ETEM İZZET BENİCE 

usolini talyan ordusunun kuman asını ele aldı 
' alya kralı cephede orduya bir beyanname neşretti; İtalyanın 
, ar be gifişi ile ispanyanın vaziyetinde değişiklik olmıyacak 

• 
cephesinde muharebe 

dün Almanların 
bütün şiddetile devam .. yuz elli tankını daha 

ediyor, lngiliz tayyareleri 
tahrip ettiler 

Sovyetler ve 
müttefikler 
lıovyct --;,atbuat;.,;-ıtlhai 
zaferi müttefiklerin safm: 
da ve cephesinde görm~~· 
tamamiyle yerinde ".e. du
rüst bir görüş ifadcsıdır. 

~aa: ETEM tzZET BEN1C& 

Q~rp cephesinde harb dün~-_amn 
ltııııe kadar medeniyetler ınkı
'lı bahasına dahi kaydetmcınış 
1Uııduğu cehennemi bir kıyamet 
4de devam ediyor. Fransa va
~t ııe olursa olsun dayanıyor. 

1~dradan bugün verilen haber
\, külliyetli miktarda ln~i~"~ı: 
~~ın Fransaya ihrac edıl~ıgrnı 
dırıyorlar. Den~Jere bakım __ o
Ve hakim buulndnklarını Dun• 
iıt tabfüesinde de bir harika 

' de isbaİ etmiş bulunan mül
lerin ergeç Fraıısay J insan "'e 

•re boğacakları muhakkaktu. 
al bir milyar insan bugun arz 

ları iizerinde İngiliz - J<'ran~ız 
. •ağı altında ya ıyor. Henü• ln
tı Dominyonları ve Fransız 
ten,Iekcleri ana vatanlarının 

'dıınına kafi derecede insan ka
~lığı ile gelmiş değille~dir. I.h-
1~ faaliyetin soııa erıne;ı ıle bı~
~e akın başhyacaktır,, hatta, 

lııııı ış · addolunabilir. Iht.iı~al, 
~aya ihrac edildiği biJdırılcn 
lij kuvvetler de bu kuv,-etlcr-

f' ilk gruplardır. . • 
~ltıerikada diin Ruz,-elt'ın sala
~•tli dili i!". ~ıüttefikl~re karşı 
~ senıpatısııu açıkca ıfade et-
1\ Ve teslibal bakımından her 
'iil yardımın ifa edileceitini bil
,11~iştir. İhtimal, hadisdedn sey

it gün lüzum bissettırırse A
eJ' 'ika filen harbe de nı.iidahale 

• JJ ~~!' vaziyetine girecektır. 
esi<~ . 'ıl'cr taraftan Sovyet Rusya 

\'lbııatının bugünlerde tevali e
J1 ~ neşriyatı çok dikkate şayan -

el -1· l'ravda gazetesi neşrettiği son 
e il 1'-l lllakalede nihai zaferin mütt~-
10.ıı""l~rc ait olduğuna So,-yetlcr_ın 
;J<OP -~ı bulunduğunu yazmıştır. Dıın
jj9• .,~Ilı umumi gidişini sojhıkkaııh 

8rJ9 ~~>aktan biı· müşahit gibi takip 
' ıı'~l~ Sovyet ma tbnatının bu ton: 

.,ıctı.;i , .' neşri ya ti hiç şüphe yok kı 

İngiliz mehafili italyanın harbe 
gimesini nasıl karşıladı ? 

lngiltere -Fransa ve it alya a_rasında harp filen 
dün gece saat 12 yi 1 dakika geçe daşladı ! 

-======:.::m..,,,==============================="""'===='==============-====~ -= ~ 1 

DINi.Z v°şLEl'V, 

• FltlltdıZ tiJLElfı 

• 1.N<1/L iz 
+ ir,-,n·1tN 

• -. .. ,. _,. 
~ • 'r/fAJJI. NU,f .. 

, ı. ; 19 YA 

Akdeni,de İtalyanın ve müttefiklerin deniz üslerini &österir harita 

Roma 11 1 AA.) - İstefani aJan- 1 

s1ı:ın diploma si mu·harrıri yazıvor: 
Italya, Moskovadaki i talY an ve 

Romadaki Sovvet sefirlerinin va
zifeleri başına dönm eleri keyfi -
velinin de EtÖsterdiği ve<;Jıile, Rus
ya ile Nomnal münast'betlerde ve 
mesai -birliPinde bulurunah arzu
sundadır. 

İtalyanın müsellah kuvvetle -
rinin başkumandanlığı hükümda
ra nivabeten Düçe taraf ndan ifa 
edilecek ve Maresal Badoglio'nun 
idaresindeki umumi erk iınıharbi -
ye kendisine tabi olacaktır, 
Dü~e, bütün miisellah kuvvet -

E N 
Mısır maliye 

Kahire 11 (AA.) - Kahire hü
kilımetL Irak ve Suu<li Arabistanın 
davetine icabet ederek maliye 

!erin doı:lrudan doğruya kuman • ı 
danlıgını yapacak ur. 

KRALIN ORDUYA 
BEYANNAMESİ 

Roma 11 (A.A.) - Kral - İm -
parator, harekat mıntakasında-ki 
müsdlilh İtalyan kuvvetlerine hi
tap eden aşağıdaki beyannameyi 
neşretımiştir: 

«Bütün kara, deniz ve hava kuv
vetlerinin başkumandanı sıiatile 
ve hanedanımın an'anesine tevfi
kan bundan yiıımi beş sene evvel 
olduğu gibi yine aranızdaki mev
kiimi alıyorum. Bütün cephelerde 
icravı harekat eden kıtaatın ku • 

mandanlı"ını faşizmin dücesi ve 
!İmparatorluğun birinci mareşali 
olan hükumet reisiine tevdi edi
~orum.» 

Harekat mıntakası , 11 haziran 1940 
Victor Eman uel 

Lon dra 11 (A.A.) - H9riciye 
nezareti dün gece su tebli~i neşret
miştir: 

Musolini İtalyanın harbe girdi
ğini İngiltere ve Fransa sefirle -
rine tebliğ edildiğini milletine 
bildirmiştir, 

Harp ilanına ait deklarasyOMda 
İtalya Kralının haziranın Ü inci 

(DEVAMI 3 iLnciL sahifede) 

ON DAKİK A 
müsteşarı Bağdada gidiyor 

ırnüsteşarını zH<ri g~en iki mem - ı mei!e memur etmistir. Müsteşar, 
leket arasındaki hudutlara müte- bu avın nihayetinden evvel Ba~
allik ihtilaflar hakkında karar ver- dada girlecektir, 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadar) 

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

Paris'de müdafaa hazırlığı 
Almanların cenahlardan yaptığı · 

• 

tazyikler gittikçe artıyor 
Londra: il (A. A.) - İng;ı;,. 

ibombtırdıman tayyareleri dün, 150 
Alman tankını tahrib etmişlerdir. 
Aşağı Sen mmtakasında dil4ma -
nın zırhlı teşekkülleri iz'aç edil -
nlli;tir. , .. 

PARIS MUDAFAAYA 
HAZJRLANIYOR 

Lon<lra 11 (Hususi) - C~phe -
den gelen haberlere göre, Alman 
taarruzu .ııu sabah da eski şiddeti
le devam etmektedir. Alınan kıt
'alarının ıtimdi Frıuı;;ı2.1.:0..:..ı.
cenahını, Sato Ti -erri ıstikame -
tinde sıkıştırmaga •başladıkları an
laşılmaktadır. Bu suretle Alman • 
!arın sağda Marn üzerine doğru 
inmek ve garptan Ruen istikame
tinden Evrö'ye doğru çevrilerek 
Parisi iki taraftan kıskaç içine al
mak istedikleri zannedilmekte -
<lir . 

Muharebeler bütün şiddetile 
devam etmektedir. Fransı~lar a
nudane mukavemet ediyorlar. 

Paris kendisini müdafaaya ha
zırlanmaktadır, Şehre giden ıbü -
tün yollarda barikadlar vücude 
J(etirilmektedir. Avni zamanda 
yollar her tü:ı;Jü vesaitle şehri ter
kedenlerle doludur, Bununla be
raber Pariste umumi bir vekar ve 
sükunet vardır. 
Başkumandanbğın talebi üzeri

ne nezaretler vilayetlere nakledil
miştir. Borsa kapanmıştır, Ba.we
kil Reynaud cepheye gitmiştir, 

Londra ve Paristeki bütün oo -
cuklar nakledilmektedir. Yalnız 
Londradan bir hafta içinde 120 
bin çocuk nakledilecektir. Bu ço
cuklar garbi İngiltere sehirlerine 
götürülecektir. 

Nevyork l! (Hususi) - Norveç 
(DEVAMI 3 iinciL sahifede) 

lwııı_,_~!llWllll-.-_,...."111 

Cumhur Reisi 
Trakya'dan 
· döndüler 

• li11n: ... •e ~usönnı ôır araoa 

IAşk yüzündenKumka
pıda kaiılı bir cinayet 

(Yazısı 3 üncü sahifede L 

ÇERÇEVE --------- • 

s~' •~d~'nde diirüst bir görüşün ifade
~Jı~"iıl~t;r. ll8discleri11 son inkişaf şekil-
9;1• ~t· ile olursa olsun Fransa biraz 
rd'~ıli ~b.sizliğe, hıyanete, gaflet ve 
pl~fO \~hırsizliğe maruz kalmakla be
bD f• "-1ı•r kendisini toparlamıstır. Ve .. 
ııJD.ııf akkak ki, bugün &arp cephe
''' ' ~ AMI 3 iLnciL sahifede) 
b~1 1 ,------------ ------------------------ -----
aı1' ~ 

pİstanbul 22 (A.A,)- Reisicüm
hur İsmet İnönü bu sabah saat 
sekizde trenle Trakyad.,ki seyaha
tinden avdet ve saat 10,30 da Hay
darpasadan trenle Arıkaraya hare
ket buyurmuşlardır. 

Dedi - Dedim 
;fııd! 

ıııı'1 1 

~tJ ~· 
~r.ı' " 

t!1,j$:11·f21!J& :ik.'1#!' ;) Türkiye'nin siyaseti __________ ........ _____________ .., ____________ _ 
,~·· 

et · .~ı 
ta' 

~Jl " 
ı~J, , Parisi kıskaca 
~rı 

:~ c. ~ Saııı ve ve.mitçe iistiin bir düş· 
1
8
1Ja, ~~ııq karşı gerıiş bir cephede son 

diir'" ~lıreı_!erile çarpışaıı Fralisız kıt'a-
0o~1 l~dıı.n de iyi mukaı•eınet ettiler. 
eııı11 ~ ı milyonluk_ Alman kuvveti -

.,-ar' 1 "ı tıı.arruzun bıdayetınde varmak 
· ,;ıı c, ~~edıy; b_üyiik hedefl~de;ı hiç bi

JI Jıt" \~ henuz ·varamadıgını ıddıa et-
3\ıf~ S . mümkündür. 
Jı.} ,~ 0 <sson'un şark ve garbından, 

~.,;:• Parise en kısa yoldan ilerle
ıstiyen A!marı fırkalannın 

almak planı ''Harbi ne arıyacağız, -Bir çocuk araba 

de lazımge/1.rse bir altında çiğnenip 
öldü 

mu'!Cabiı taarruzlarla ve fevkalade ne 
kahramanca bır mudafaa ile ta -
arruzlarını inki~af ettiremedikleri 
anlaşı!ıyor. • 

A!man erkiinıharbiyesi Soissoıı Q n 
mıntakasında nördiiğii mukavemet 
yiizünden taanu? istikametini şar-

tereddüt edeceğiz ,, 2761 plaka. sayılı vüJı: arab~ 
1713 ski! numaralı. Talip oJlu O
..,; erin idaresinde olarak Eminö -ka, Chateau Thierry'ye doğru çe-

virmiştir. <<Ulus un Diqer taraftan da Rouen üstünden! )) 
Sen nehrinin aı;ağı kısmından ge-

(DEV AMI 3 iLncii sahifede) 

mühim bir baş makalesi nünde, Uncular sokağmıi;L5 mr 
- marada oturan 5 yasında Alım41t 
oğlu Rıdvanı ci~neyi,ı;ı öldürmüş • 

(Ya ısı 3 üncu alı,,µıte) tür. Ara'ba<:ı y&kalanmı,tır. 

Dedi: 
- Haydi bakalım, konuş 

,imdi! K ulak kesild ik, semi 
dinlivoruz! 

Dedim: 
- Denize girmek içiıı kar

puz kabuklarının suya düşme. 
sini bekliyorum. Dün Boğaz
da sandalla gezerken elimi 
ıuya soktunı, heniiz soğuk! 
Eh, 15 hazirana doğru başla-

rıbı girmeğe inşallah ... 
Dedi: 
- Ne saçmalayorsun? Bea 

sana konuş diyorum, konu~! 
Dedim: 
- Hoş, bu mevsimde dağ -

!arda ve kırlarda da yürüyüşe 
çıkmak allkalt bir spor ... Esea 
rüzgarı toslaya toslaya, elini 
Jwlunu sallaya sallaya mesa-

leleri dilim dilim .kesmek a e 
güzel !., Sen sevme%' m isi• .. vol 
yürümeği? 

Dedi: 
- Allah Allah ne oldu bu 

gün sana yahu? 
Dedim: 
- Bu sene havaların, bir .e;. ,,,,,.,,. 

çık, bir kapalı, oynadığı ta Ua- ' -' 
ravalli faslı artık bitti. F~dl'a- i" 
iade zevkli ve berekeın• b1• .;, 
yaz geçircceğin1ize kaniiın .... 

Dedi: ~ ~ '. ~ 
- Çıldırtma beni, tek bir ll\t • 

söyle! 
Dedim: 
- (Sha!tesı rare) in hir sö

züne bayılırım: .Ellerinle a· 
,-yaklarına meşguliyet aradı
iın zaman dudaklarını sür· 
mele!!> 
NECİP FAZIL KISAKÜRU 
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SOK LAi DA' 

~:VE"UAıt. J 
1nı?ılteredp, ~P• mumm bir 

oervet m!'ııbal i<bı~! Evlerden top
lanan ı;onll'rden, !hususi fabrika -
!arda neler "apılmıyor, neler ya
pılmıyormuş! Bu yü.oden milyon
lar kazanan ış adamları varı:nıı;! 
Şu halı gördiınuz mü'. Demek 

kı. İstanbul sokakları milyonlar -
ca lira tll' örtülü! Kımbilır, Lcın
dra sokakları bu kadar pıs olsa, o
radaki mılvonerlerin adedı kaça 
ç>kacak?., 

Tc•vekkeb Anadolu<la: 
-1stanbulun taşı., t.oprağı altın

dır, demezler .. 

TiZ KOŞAN, 

TİZ YORULUK.-

Tı< koşan. tı1. yorulur. cıerler. 
Naıılcr de işte boy le ... Bırden p.u
lavıverıyorlar, bır tela,., bır giı
nıltu, onra pas! G<·~·eıı büyük 
haıpte de ovle olmuı;Lul Derken. 
efendım, netice malum' 

Bır a} e\'\·el. Holanda. Belçika
ya yuklerıdikJ rı Za.&\ankı yıldırım 
9iır'atı neı ede? Muthıı; yıpranı -
yorlar .. Malzeme, msan kaybe
diyorlar. Her nevi zayıata bak
madan taarruz, boyuna taarruz, 
amma, nihayet, bunun da ıbır had
dı ve hesabı vardu-. Tabıi, malze
me ve in.san eksıldıkçc taarruz -
lan da hızını kaylıedece .. vo,.ı:ıın 
dıi ecekleı .. 

KADINLARIN 

BACAKLAR! ----
Yaz sıcakları başlayınca. dün

yanın rnuhım nıeselderınden 
hırı de kadın çorapları. kııd'ın ba
c:..klandır. Ah. bu kadın bacak -
!arı~ .. 

ı.mdiden, çorap ,gıymiyenl~re 
raslcyorum. Bilmem, sız de gıOru
) r l'Ousunuz?. Bu cinsı ldtifin ba
cakları ııöziıme çarpıyor. dıyc. ha
l.r.,uza: •Dost başa. duşmaıı aya· 
ğa bakar. darbımeselı gelmesın .. 
Be ! .onların dtı.smanı sanmayın'. 

ıı .. yır, ıbilakıs! Efendım, Aıne-

rikada yenı ıbır icattan bahsedili
yor. Yaı.ın, kadınlara çorap giy
dirmiyorlar, o güzelim bacaklara, 
evveliı krem süriıyorlar, sonra da 
üstunü boyuyorlarmış!. 

Fena bir şev deinl! Fakat, bu 
ameliye, her gıin, her sabah mı 
ylf!>ılmak lazım, bilmiyorum .. 
Canım, bütün mesele, kadınla

rın bacaklarını _değil, erkekles:in 
~!erini boyamak!. 

KRALLARIN 

MÜDAFİLERİ 

Talisiz Holanda Kralıçesi, Pa • 
riste, fransıl'JCa bir gazetede bir 
makale neı;rederek, memleketini 
nasıl ve neden terketmeğe meCıbur 
kaldıgını anlatıyor. Hain Belçika 
Kralı da, neden teslim olduıtuflu 
bir mektupla Amerikaya bıldir -
mi.ştil. 

Neden bilmem. bütün krallar, 
kraliçeler, hep biıyle, nasll ve ne
den tabana kuvvet kaçtıklarını, 
memleketlerini yuzü:;tü bırakıp 
gittiklerını anlatıyorlar. 

Bcıı. onl<1ra, afi, şahanelerine 
maÖTuren, Lh sual sora.\ ım~ 

Memlekette kahp da ölüociye 
kadar müdafaa etmediklerıru ni
çın ve neden anlatmıyorlar?. 

Marifet bu sualın revabını ver
mekte' 

BiR OKUYUC'UMJ' 

CEVAP --
D C. imza ile bana mekll.1'J gön

dermek lutlunda bulunan oku
vueun d. 

Satırlarınızın muntazam olu -
şundan. ıncelı,i:ınden. kaı:tıt ve zar
fınızın zarafetmden bır bayan ol
dU>'lınuza htrkmettım. 

Zan ve tahminkrinizde aldanı
yor unuz Benı, bu kadar fa-~la it
Jıan etmevinız. Fatla haksızlık 
vapır ş ol:::uvor musunu7. Bah
•ettığinız me" .ııı ilı.: fırsatta av
det cde<·eğım. 

Iltıfatların 7a karsı müteşekki
rım. Sa.Yj?Jla, ın11 sunarım.. 

AHMET RAUF 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ____ , 
Dominyonlarla alış • 

verış 
Diınyanın iktisadi, askeri ve m.inyonu İçin peJ. lul.rlı olmuştur. 

ıiybı meseleleri b\rbirineı !WD de- Bu lngiliz dominyoaunun )eral-
rcce ltajib oldu-wıu söylemekle tmdao çıkardığı pek çok kömürü 
yeni bir hakikat k edilin~ de- var~ .. ._ lmparatorln~n münakali-
ğildir. Ablukanın tatbikine baş.- tı Umitburnıuıdan yapıldıkça o-
lamlıktanberi Almanyaya kooı:,u raılan ~ en İngiliı ~mileri t1e 
bitaraf ve pyrimuharıp memle • Umitburnunclan kömür almaia 
ketlelr .ıtayet e-kt• geri kal- başlanuş!ar, eenubi Afrika kömiir-
mamışlardt. Bilhası;a Holand.ıı al~ leriDe bu sureUe mil.kemmel bir 
verişinin ıızaldılCıadan hiç ınem- satı~ 1..-min edi.lmqtir. 
nun oletildi. Fakat kiiçük k-u- Avrupa harbinin büyük bir ne-
larınıa bitarııfhiına sonuna kadar tieeııi de İngiliz imparatorlui:unun 
riayete lü'Zam göcmiyen Al.manya anavatanla dominyonlar arasın _ 
nihayet Holandayı ılıı ele ı:ecirdi.k- olaki ilı.tısacli rabıtaları bir lıat da-
ten ıoonra ablukaya taallôk eden ha kuvvetlendirm~ olma ıdır, 
mühim bir -1.e de kend.ı1iiin • AıJ KEMAL SUNMAN 
den halledilmi~ oldu. BolaııdanıD 
denizaşırı müstemlekelerinden ı:e- K d h 
tirttigi mevadılı iptidaiyesinin ço- eşan a alkevi 
ğuau Almanlarıa satın almasına l } 
şimdiye kadar bir mini oJmadıtı ça ışma arı 
gibi Holandalı tacirldrin dr bu Keşan (Hu u.si) - Halkevi köy-
•·üzden ettikleri iı.tifadeain pek cıilük. »')'al vardım, neşnvat ve 
buyuk olduğunu söylemece lü- ~1 kolları hummalı bir faalıyet 
zum yok. lüttefililler için bu •• devresine ııeçmiştir. 
dü - ndurucü bir m ele dej:ildi. Bunlardan temsıl kolu hazırla-
Şirndi artık Almanlann eline ı:e- dı~ı "'ivesleri halkın istifadesine 
çen Holandaya hariçten mevaddı 
iptidaiye ı:iremiye<'Clktir. Mutte- arzetmektedir. KövcülUk kolu da 
fiklerin abluka,., denizden bu yel- kövlümüzün ihtiyaçlarile ali>ka . 
da bcııhangi itbaliıtına mini do- !anmakta. sosval vard11n l<olu aile 
me tir. Almaııyaya muh~ oldu- toı>lantıları tertip etmekte, n..,. -
j:u maddeleri biıyük bir nishette rı.yat ve kitap sarav kolu da kü
teınine va:.ıta olan bitaraf bir tüohanenin tanzimi ve zenginle.s· 
memleketten bundau soura Al .. mesı ı~••c messıul olmaktadır. 
ınanyanın bu itibarla istifadesi ~ 
kalmamı oluyor. Şu halde Alman- Müddeiumumi 
ya koın.ularıııın bitaraflığıııı tanı-
mıyaralıı ilerledikçe kenii aleyhin- değiştirilmiyecek 
deki a~luka . ah•mı ceaqietınit 
olemektir. Müttefiklerin menbala- Şehrimiz miıddettımumrsı B Hik-
rı genio olduğundan mevaddı ipti- met Onatın temviz mahkemesı a-
daiyeden, yiyecek maddelerinden zalıüına tavin olunarak şımdikı va-
dolayı m~külata uğramıyaulda- zifesinden avrılacaeı hakkırıdalı:i 
ruıı bu vesile ile ı:österen rakam- haberler Ankarada salilhıyettar 
far az manalı değildir. Kanada, adlıve erkanı tarafın<lan tekzip o-
AvU>tralya ı:ibi unıin dGmiayon- lunm.u.s ve bu saviaların a..ılsız oı-
larının sulh zamanında dünya pi- duiıu anlaşılmıştır. 
ya.a<ına çıkardıkları buı?day, lİİo, 'ı'===============-1 
pamuk, bak.ır, yağ, şeker ve kakao 
gibi maddelerin mühim bir Ju.,mı 
Almanaya satılırdı. Şin.ıdi bunl r 
l lmı lır, Fakut müttefikler do
muı.vonla•ın böyl~ artan madde. 
lnındrıı b ) uk ir kısmını ;atın 
al ın:ık tadırlar, 

llun) anın ikt.ısadi. siyasi ve as· 
kerı nıe cll'ieri birbirin~ bağlı. iş
te .bunun diğ<'r bir misali; 

lııı:-ilızler Akdeniz )olunu bıra
~arnl;; dah UlllD olmakla beraber 
tlıııitbıırnu larikU.c imııaratorlu
i;"ıın ınünalalatıuı )·apınağa b•>
ladıkları zaınan bunun daha 9:15 de 
Habeşistan harbi esuasmda dü~ü
nıllıııüs, fakat ·imdi tatbikine gi
ri ilmi bir tedbir olldıığu ~öy -
lenıııi~ti. Akdeniıdc bir harp olıır
sa lnı;ilizltr kendi iwparatorlıık
larile olan alı~veri !erini Ümit -
burnu yolundan temin etmeyi o 
..aman cö:ıününe ı:etirmişlerdir. 

Bugün bu kararın tatbik edil -
.melle ollDilSı ceaubi Afrika do -

~ızlar ayrı .. 
Diın bu •Ütunlarda çıkan yaı_ı

mız üzerine bir okuyucu bize te .. 
lefoa etti. Kız lhell!rİ ve orla mek
tepleri üzerinde durmamızı takdir 
ettiğini eöylf'di vl! şunları ilave 
•ili: 

- Bir zamanlar, Vekalet muh
telit tedri>ata daha fazla ver ve
riyordu. Fakat, son . enl!le"r.ıe gö
ruyoruz ki, imkan ni. betinde . or
ta te<Ui:ıatta - kıa n erkek mek
teplerini ayırma!.tadır, 1'n salim 
ve terbiyen usul de budur. Her
balde, Grla tedrioatta, kız mek -
tcıpleri ayrı Glmalıdır. Diiayanın 
!Mrçok ileri memlelı:etleriade de b11 
~ böyledir •• 

"t'OJWAN C&V AT , 

POLİS 
vıı: 

MAHKEMELER 
ığınak ve 
siperler 

Halkımız her kazada 
belediye heyeti fenni· 
yesine müracaat edip 

izahat alabilecek 

Sa Majeste 1 
İhiyar Norve( kralı da, ordusu

na: 
- Ateş kes! 
Emrini verdikten sonra, refaka

tine veliaht cbazrotleri .. ni aluak, 

Busabahkü 
kontroller 
Bw çok semtterde kay
makam ve memurlar 

ani fiat kontrolü 
yaptılar 

Otomobil ile 
caddeden kız 

kaçıran 4 gene. 
Ev ve apartımanlarda sığınak, ;,ngilterenin yolunu tuttu. 

si;ıer yapma haJı,kında konulan Londra ve Paris, talihsiz(!), ma-
"ııecb>ırivctın na>ıl yerine getirile- sum (!) kral ve kraliçelerle dolu. 
ceiti ve bunların nasıl yapılaeağı Bunların hepsini bir araya geti -
ekseri halkımızca anlaşılamamış - rirseniz, gıırb cephesinde. hiç ol-
tır. maı.a, kiiçük bir köprü ba~ını tu-

Bu münasebetle belooi veye bir tacak bir manga asker tertibliye -
bilirsiniz. 

<;Ok mı.iracaallar vaki olduğu gö- Norveç kralının, ordusunu bıra-
rülmiiş ve dün vilayet seferberlik kıp memleketten çıkıp gittiğini, 
miıoorlı.iğü tarafından tekm41 kay- henüz kı 8 bir ajans telgrafından 
malı:amlıklara bir emır verilmış • öğrenmls bulunuyoruz. Şüpbe yok 
tir. ki. 0 'da. bütiiıı diğerleri ı;ibi, mu-

Bu emre göre üç kattan yukarı faS5a1 bir , müdafaaname., bir 
tekmil kagir binalarda birer sı~ı- .e>J>abı mucibe layiha-. veya maz
nak ve Üç kattan aşağı apartıman- batası, Iıazırlıyacak, dünya efki.
larla tekmil ahşap evlerin bahçe- rı umuıniyesi karşısında, kendisi
lerinde birer •Sıper sığınak• v~ya- ;ni tenıize çıkarınat;a ca!ı.sacaktır. 
hut da birer sıoer hendek yapıl- Şimdi. Loııdrıı ve Parisin en 
ıınası meoburidıı-. lük, apartımanlarında veya sa) fi

yelerinde. "talihsiz ve n1ağdur ... 
Her şahıs bulunduinı kazanın insan roliinde, dünyayı kendileri-

belediye heyetı lenniyesine mı.i ne acındırmağa r•lışan bu majes-
racaat ederek bunların nasıl ve kaç teler, düne kadar ıniikellef ve 
liraya yapılabilece~i hakkında ica- muhte:;em sara)larda ,icra~·· sal
boocn izahatı alabılecektir. Ayrıca tauaı. eden en talilılı adamlardı, 
her kazada yapılan nümune şi - Onlara acımak mı lizın1?. 

Havayici zarurıye Hatları bu sa
'Qahtan itibaren fiat murakırlıe ko
mis"onunun kontrolu altına alın
mı•tır. Birl'Ok semtlerde kayma -
k:tm ve beledıve subesi müdür -
!eri ellerindeki tekmil vasıtalarla; 
esas fiatlara göre her nevi satışa 
arzolunmuş maddelerin Hatlarını 
bu sabah kon trola baslamıslardır. 
Bu kontrollar herııün devam e
dec"ktir. 
Diğer taraftan dün ak ·am Vali 

muavini ~. Haluk Nihadın reis
li~inde tonlanan fiat tesbit ve mu
rakabe komisyonu da; tekmil eşya 
ve maddelerın azaml tontan ve pe
rakende fiatlannı tesbite koyul
mustur. 
Toptancı tüccarlara yüzde 10 

kar bırakılacak. fazla kiır isteven
leı hakkında muhtekıı muamelesi 
yapılacaktır. 
Manifaturacılar bu kar nisbe -

tinin vüzdc 10 dan yı.izde 15 e çı
karılı~asını istcınişl~rse de kabul 
olunmamıstır. 

---<J~--

Bir mebusumuz daha öldü 
perler de istiyen halkımıza örnek Jla) ır ... 
olarak .ıı;iısterılecektir, Onlara diişmau nu olmak la-

Bahçeleri küçük olan evlerde zım'! .. 
siner kazılmıvacaktır. Eğer kazı- Hayır ... 
tırsa. bombaların lesirile yıkıla .. llfllletlerini yüz üstü bırakan ve 
Qilecck olan bina1arının enkazına ınernl~kctlcrinin en kara günüu-
dayanabilır bir sekildc kuvvetli de. valııız kendi •canı aziz. lerini 
olarak yapılacaktır. kurtulmak ka.vgusuna düşen hu 

zavallı insanlara karşı na~ıl bir his 
3 AY HAPİS VE PARA t~ımalı!. 

CEZASI VAR! Yıllar ve yıllarca, ckmci:iai ye-
Siperlerın derinliıı;ı 2 metre ve diği vatanın, saye inde, ihli~amlaı·, 

a~ız geni :i 1 metre, dibı de 0,80 ziJnetkr. debdebe ve daral itinde 
metre genıŞlJ,i!ınde olacaktır. öınür sürdüg"Ü ıneınleketin baba-

Sığınakların büvıiklükü. binada sı, reısi, hiımisi. koruyucu,u olduk
oturanların atledine_göre olacak ve !arını iddia eden krallar!.. 
tercihan bodrum. katındra yapıla- Evet, sizlere ne demeli?. 
ı:a:ktır. Ben, lügaıta, bunlara söylene-

cek lıikırdı:vı bulamndım. 
Badruım katı mevcut degilse. ze- REŞAT FEYZİ 

min katındaki uy.ııun odalardan bi··i=============== 
rı sığınak haline çcHılecektır. Ekmek fiatları 
Bunların içinden su, elektrik ve- ucuzlıyacak 
vahut hava ~azi boruları ıreçmı ve-
celrtir. Yeru yıliıı ılk mu.lısulu bu ay 

Her sıı:tına~ın kaoısı bulunacak- sonun.da ı;ehrımız piyasasına ge
tır. Diğer kapı ve,·ahut pencereler tirilecektir. 
dL•arları kum torbalarile tekviye Dı~er taraftan ekımek i.malinde 
olunup tu~la ile öriilec:ektu; Bun- kullanılan sert bu~a.vlar nisbe
ların yerleri de kuımızı ile i.:;aret tınin yüzde 25 den yüzde 40 a çı
lenecektir. SıAınak kapıları demır karılması belediyece karalaı;tırıl
veva tahta olabilecektır. rnış olduğundan. bu .veni çe~ni ek-

Sıirınak veya siper yaptırmıyan- mekJer vaoılınası yakında fırıncı-
lar azami 3 ay hıtPis ve 300 lira !ara tebliğ olunacaktır. 
ı:ıar• cezasile teczive olunacaklar- Sert bujiday fıatları. yumu.şaJı: 
dır. bui!<iavlara nazaran kılo basına 12 

Edirnede ilk okul 
sergileri 

Edirne (Hususi) - $ehrimiz ilk 
okullıırı lar&fıııdan açılan sermler 
bu sene de ziyaretçilerin takdir -
!erile karsılanm1;1tır. 

--<>--

Yarınki aktif müdafaa 

para daha ocuzdur. 
Gerek bu ucuzlı>k ve gerek veni 

mahsullerin boll.u2u dolavısile 
ay sonuna d<>in'u şehrimiı>de ek -
mek fıatlarının kilo başıne 10 - 20 
ı>ara ındırileceği kuvvetle ta:hrnin 
olunmaktadır. 
~ 

Edirnede zehirli gaz 
kursları 

Ankarada vefat eltiı!ıni dün te
e>ürle haber verdıo1mız Si.iri 
meb'usu Halü Hulkıdı·n sonra Kır
şehir meb'usu doktor B. Yusuf Zi
ya Someı de Cerrahpaşa hasta -
nesınde vefat etmistir. 

Ceııazesı yarınkı çar~&mba günü 
mera5>mlc kaldırılıp namazı 'l'eş

vıkı~c cemıin<lc kılındıktan sonra 
asri mezarlıea defııodlunacaktır. 

---O-

Yeni 10 oaralıklar • ur ık para buhranını önlemek ü-
zere, Ddrphanl'<le darbeJilmekte 
olan yeni bronz on paralıkları.mı
zın yarın sabahtan itibaren piya
sava çıkarılmaları kararlQ'itırıl 
mı.ştır. 

Bu suretle bilhassa tramvay -
!arda ufak para sı·kıntısı çekil -
mıvecek ve yenı on oaraloklanmız 
pivasada 40 milyon adedı bulunca 
çıarılmıyacaklır. 

-<>--
Tekmil evlerin çatıla
rına kum döşenecek 
Sehrınuzdeki te'kımil binaların 

çatılarında da yanııına karşı ted -
bırler alınması kararlaştırılrnı.~tır. 

Bu hususta dün kaymakamlık
lara verilen bir emre .ııöre tavan 
aralarında bulunan tekmil esya -
Jar kaldırilacaktır Çatı ;ırası tava
nına 3 - 5 santım kalınlrıtınd.a kum 
SeI"ilecektir. 

Çatı arası tavanı ile kiremit al
tındaki tahtalar da - yanmıya kar
sı iı>lidai bir tedbir o\!nak üzere -
tuzlu siınmüs •kireç ile en az 3 defa 
ibadana olunacaktır. 

Beton çatılara kum !azını de -
:<;(dır Sıoınak \'C siper mecbu -
rivelı ile beraber bu tedbirler de 
her halde yerine getırilecektir. 

tecrübeleri 
Yarınki carı:amba ı:unü Okmey

danın<la ve cuma günü de Metris 
rifllıi?inde ta<yarc defi toplarile 
aktif müdara .. tecriibeleri yapıla
caktır. Bu tecrübelere sabah saat 
1() da b~lanılacaktır. 

Trakya mmtakası C. H. Parti 
mülelti i B Ra«•" Akça dün ak
sam şehrım11.e gelmiştır. 

Zehirlı uazlere kar. ı korunma 
tedbirleri icın lüzumlu bil.ııileri el
d" etmek Üz!'r<:' sehrın muhtejif 
semtlerindekı okullarda açılan 
kur· · ra bir hafta ıcınde erkek ka-

lpsale bol suya kavuştu 

1 dın bırwk halk ısLırak elmislir. 

İsviçre silah batında 1 
İsvicre. her ihtnnale karşı ha~ır. 

Taarruza uı?rarsa muhakkak mu
kabele edecek. vatanseverlığini, 
cesaretıni gösterecek. 

İsviçreliler sulhe bağlı bir mil
letlır Fak<tt scrcfını, ıstikliılini 

müaafaaJan çekmmivec:ektir. İs
virrelıl('ı son üç vüz senC' içinde, 
istikliılını muhafaza ırın Cermen
lerle bir :ok kerelC'r carpışmaktan 
cckinmemistır~ 

lsvıcrc. 1476 da .Korkusuz Sarlu 
1499 da da Avu:;turya imnaraforu 
Maksı.m11' en·ı mıat!lU.o etmiştir. 
C'ok defalar Fransa•·· ita!\ aya. 
Prus,.ava kafa tutmustıır 

İsı·ırrC' di.ını anın en eskı cum -
huri··ctı.iır İsntre koııfl'Cierasyo
nıı 14 i.ıncu ı·iız ,.,ıın bidav<'linde 
tPE'SSÜS etmt: tır i ,.ı_.c t\lritünde 
hır bir Kral voktur. R·)n ile Ren 
ara "'\~;.ı şcrbest \'C rahat vasanıak ı 
istt"<'n bır nıt>rrlekettir 

i~,·ırı clıJr.rin ccsaretını isbat i · 
cin ı• vak avı naklooclinı 

J91Z de hvkrl'Cle bulunan Al
man İmnaratoru ikıncı Vilhelm, 
a<k('ri moneıTalnrda hazır bulun
m • tl All:ı k•t'alarına mensup bir 
asked tt>brik ettı ve ııülPrek şu 
sOzlerı .;,i)vlemıs· 

- r()k ''" askersiniz. fakat mev
cun~d ı ancak ·250 000 ki>i. Şavet 
500 bın kışilik bır Alman ordusu 

İpsala (Hususi) - Kaynaklar
dan şehrimize gelmekte olan Kadı 
\'E' Ortaçe melerine erilen sula
rin tesisatından yeniden 1200 met
relik bır ilave yapılmıştır. 

Geçen harple bu harp 
arasındaki fark 

Alman tayvarelerinııı Parisi 
lbombardımanı münasebetile, Fran
sız ıı;azeteleri ~eçen harbin bazı 
hatıraların· anlatıVQrlar Gecen 
harpte. vaııi 30 ağustos 1914 de. , 
Alman tavyareerindcn ilk bomba 
Parı•e düsmüstü. il teşrinisani 
1918 de ise Alman tayyarelerı ve 
Zeplinl<'r Parıse ve civarına muh
telif kal>brada 1200 bom;ba atmış
lardı. Bu bombalar birkaç kilo -
luktan. Zeplınler tarafından atı • 
lan 300 kiloluk bombalara kadar 
«ıkıyordu. 

Gecen umumi harbin dt;rt senesi 
irinde Parıse ;·ap:l:ın bornbardı -
maoılardn ~00 kisi Öl '1Uş, 600 kiöi 
'Uralanmıştı. Fakat •Sı-ınoıı Ber
ia• denilen uzun menzoıı: Alman 
loplarının at!'larını da bu hesaba 
katmak lfızınıdır. 

llaJ~- .akı Alınan~aı~ c\·vc!kı güıı, 
~·anı <lört st.nc içinct:" de~il. bir 
~ünd<' Parisc ı aptıklorı lı.wa hu -
cunıunda 1.080 bon,ha atınışl=ır, 
2'>4 kışiyı öldıir:.nü ·•er ve 6.~ ki
'1Vi de varalarruşlard•r. 

hudutlarınızı ae,.er,;e nasıl muka
bele edeceksiniz'.. 

İsvi0reli asker tabii bır ta\•ırla 
su cevabı ''ermis: 

- Adam basına iki kursun at -
mıya mecbur kalırız. işte o kadar .. 1 

Tahtakalede bir ak~am üstü vu
kua gelen çruc cür'etkarane bir kız 
kaçırma hadisesinın muhakeme -
!line dün 2 incı ağır cezada başla
mlmı.ştır. 

Vak'anın suçluları Enver ismin
de bir gençle arkadaşları Kadir, 
Salih ve Halittir. 
Davacı da; Bedriye adında kU • 

çıük, .ııuzel bır fabrika işçisidir. 
Bayan Bedrive dünkü muhake

mooe hii<lı:;eyı şu suretle anlat -
mıştır: 

•- İşime gidip gelit>ken Enver 
pşune takılıyor ve benı rahat bı
rakınıyarak hep söz atıyordu. Bir 
gün kendisıne bundan vaz geç -
mesinı sôylcdım. Aradan kısa bir 
zarnaıi gcctı. İşten rıkmış, ablam
la beraber eve gidiyordum. Tah -
ta.kaleye gelcliil'imız sırada,. üzcri
mızc doı!Tıı bır otomobil ııeldi. 
Adeta çi.ınevec:ckmiş gibi_ ıtelıp, 
yanımızda durdu. Kapıları açıldı. 
Irıntlen dorı bes kişı cıktı. Ağzımı 
kapavıp otomobile attılar. Etraf· 
tan gurenler de saoırmı.,lardı. Hu; 
'hır se.v ~·apan olmadı. Otomobil 
hareket etlı Ot Jmobil hareket e· 
derken ba,ırınak isıl'Ciım. fıogazı
ma bır su.talı t'akı davadılar; ooğı
ramadblıı. Otomobıl. bin. Balatta, 
Enwnıı kı•kard0'1nin e\•ine gö
türdü. Enver. l'Vden bir adam yol
lavın. Tahtakalede k~ndi:;inı ara
,·ıp aramadıklarına baktırdı, Gdcn 
~cvup i.ızerınc, b~na bir çarsaf ,gıy
dirdiler. Tekrar bir ot<.>mobile atıp 
Top ·apı' a ~öıurdülcr Orada, bağ
lar, mezarlıklar arasından geç -
tik. Bır ı•t•rdc otur<.iuk Ben kcn -
dımi kaybetmı im. Aklım başıma 
ııeldilb zam.ııı kcndimı bır evde 
buldum. E111·01 dl' yanımdaydı. 
Kendısine. encı bana dokunmaı:;a 
kendisinı af!edio >ikavclci olmıya
cağomı sövk>dım Gidin karakola 
teslım olmaü.ı kC'ndısinı ikna el
tim. Evin sahibi de. isin bu mer
kezde ol<luı:··unu ö~rcnince Enveri 
leslun olmaita tesvik etti. Gi<lip 
teslim ol<luk ! .. • 

Enver. BC'dm·cnin bu söılerıııi 
kabul etmem;- kC'ndisile konusup 
kararlastırarak beraber kaçtıkla
rını. zorla kaçırmadıl!ını ıddia el
ınistir. 

Mt>hakl'me. sahit celbi i(in baş
ka bir nüne talik olunm1l4tur. 

Valinin ıular idare
sindeki tetkikleri 

Vali ve Bekdıve rC'ı.si Liltfi Kır
dar dün akşam sular idaresine gi
dernk bir saat meşgul olmuştur. 
Mırmailevh. veniden satın alına

cak tesısatın tedariki ve yeni açı
lacak çe$nıeler üzerinde de ala -
ka<larlarla görüsmüştıir. 

Diger taraftan adaların su işi de 
tetk.ık olunmuştur Büvükadanın 
uzak semllerınc de su verilmesı 
halk tarafından isten.dıginden bu
nıın temını ıçm ıcabeden boru 
miktarı tesbıl olunacaktır 

Harp dolayısile boru tedarrki 
miisküllesmıştır Fakat hiç bir ak
saklığa mevdan verilmivecektir. 

!KÜÇÜK HABERLERj 

* ilk mekteplerın haziran dev
resi mezunıyct ımtihanları bitmiş· 
tir. İkmal imtihanlarına Z2 hazi
randa başlm.ılacaktır. * Yunan ıs tan cam fabrikaları; 
rnemleketımıze cam satmak ıçin 
tekliflerde bulunmuşlardır. Bu 
teklıfler telk•k olunmaktadır. * Nurı ismınde bır deli dün İz
mirde Bahribaba parkında kadın
lara saldırmı• ve parkin yanın -
dakı memleket hastanesinin deli
ler kotıusuna yatırılmıştır. 

+ Eleme imtihanları İzmirde de 
rnuvaffakıyetsız geçm~lir. Fakat 
Vekaletın emn üzerine imtihan 
evrakı ,.eniden tetkik olunarak 
ders vılı içinde iyı notlar almış ta
lel>eve hakları verilmi.şlir. * Adapazarında altın bir kazan 
içinde Cenevizlere ait bir define 
bulunmuştur. Defınenin kıymeti
ııın bır milyon lirayı ııeçtiRi tah
mın olunmaktadır. * Turk Maıbuat Teknisyenleri · 
Birli{(ının vıllık kongresi 16 hazi
ran pazar günü Emınönü Halke -
vındc yapılacaktır. * Askeri ve mülki makar"lar
<Ja bulunan baıı zatlara muhtelif 
mektuplar yollamaktan maznun 
ve mevkuf eski İzmit mtıl:mrn B. 
Sırrı Bellioğlunun muhakemuine 
dün İstanbul komutanlığında mü
teşekkil ;ıskcri mahkemede başla
nılmı;;lır. Diıva, suçun mahiyetine 
ııöre 161 inci madde mucibince 
l:ufi olarak ~rulmektedir. * Bazı kimselerin kendilerine 
avukat süsü ı·erip telefon rehberi
ne dahi isimlerini bu şekilde kay
dettirdikleri görüldüğünden bun
lnr alPyhıne cezai tak.ibat icra J· 

lunmaktadır. 

Harp karşısında s· 
leşik Amerika 

Yaaan: AHMET şüKRÜ f;S ~ 1 
1914 harbinden farklı olf. ıı! d. 

defaki harbin başlang~c1.1\Jıi 1~ !eşik Aınerika sempatı ıt~ bllll < 

bitaraf değildi. 1914 Jıarb• b~I •a 
dığı zaman, ben Amerikad• .01,ı 
duğuın için çok iyi batıriı\,~),\ 
Cümhur Reisi Vilson, bo.rP b•f''I'\ 
dıktan sonra ne~rettij:i bır , 111p• 
namede Amerika halkını ~al•''f 
bakımından da bitaraf . ıi 11.l; 
davet etmişti. WiJ•,oıı d•11111 re! 

- merı a ı ar ıçıo ,, · · A 'k 1 1 . . ""'"'~' • b 
men bitaraf kalinak kiifİ d •• tol 
Biz Avrupada olup bitenl•~eJll ıy 
tamanıiyle likaydız. Bu ı0~0r1 (/ 
ancak Avrupa kıtasını ~]'k 

11
eo l '-İ 

der. Amerika hükfımetı re~~. l 
taraf kalacağı gibi, Aıııcrı ııelıı! ~ıı 
!eti de kalben bitaraf kalı••" er •t 

Bu defakl muharebede ~':.,. ". 
halkınm " mpatisi hanı!'. c~
olduğuna ~üphe yoktur..•; 11,ıl ·~ 
bur Reisi Ru:tvclt. An1crık tııı ı 
tini bitaraf kalnııya dıi"~t ;. ıtl 
ıuistir. Fakat 191' harb 11'bc d"' 
nıi Anıerika, tedricen bat_ st~ e 
ru kaydığı ve nihayet 191' d<( 
sinde iştirak etıiğ'i halde. b~i lı" 
harpte serupatL"!.i, kendısı IJır 
be ~urukJemen1i~tir. Bu11uP 111&1,J 
sebepleri vardır: bu defa ~c -;,lf 
kayı_>empatisi 1911 1ıarb• 1 s•'' •• 
rak ettirmek içiıı arada•~ ~{.,b~ b 
ye yakın· bir ıanıan gC'çtı. 0ıııı ~~ 
1939 harbi bn~lı) alı bir scıı• ~{ '· 
ınıştır. ikincisi, Aıneriko. ~r. ,,v 1' 
ne irindc itihıl dev lctkrı) 1' ıcı ilf-let 
tığı bir takuu ınalı uıuanıef~iıı;İ)lt 
la• ıs.ile, I9H harbinin ııt '11. Jl 
nıaddi ~urelte alftkala.nuıı!l .. pıl 

k•''' bııı Almanya tarafından Mi tl 
ınası Amerikayı biiyıik 111~ bı• d t 
rarlara •okaeaktı. lla~buk• ıc 111• 
tahı . uharcbcnin netıccsı) j\P' 

deten alakadar olmakta•• cb•"' 
kalılar kaçındılar. fakal en ;,ıı 
nıiyetlı ;ebe .. 191-1 harbıı•• ,er' 
raklcrinin Amcrıka halkı u~.ı~ 
de husule getirdigi h;ı)·nl >~111e 
dur. Amerika bankacıları. ıti .\ 
ka endüstri sahipleri ,·e h:iııC ~ 
nıerika hüki1n1cli, 1!>1-l hıl~. ·iıll'lı 
rcrken, ne dl1~i.tnürJcr~e d~•; )-\IJ. 
]er, Amerika nüllcli, b•~ ~~ıe•1 

1 .,e,k bir ideal u~ı·unda sur 1gııı' b 
mi,ti, Bu ;vüksck ideal de 0 ııı•d' 
Ciimlıu_r Rei~i ~Vilsoıı ta~ıoıİ'i~: 
şoylc bır vecıze ıle ı~ade c ~, t 
lo.anlar içiıı duba ıııiircff< ı•••~·' 
ha me.'ut bir dünJa ~·ııI~ b~•". 
Amerika halkı ı~u hıırb•• 1:11 
· · · · k · t Ve bd ,J,. ıçın ı tıra etmı~ ı. dil'' 1,,. rakte, buu da, kendi k•11 iJJtl • 
re cdemiyeu eski dün . .t•, ";.rt"P ı 
rio ~lerini tanzim gibı bıl' ~eP~1 

siyon vardı. Aınerikalılat.~ dul•\ 
lerini kurtarıcı rolünde ıı•'iP' •'',. 

Amerika bu ga:venin tc•:,11eı~ 
cok kan akıttı. Çok P".'0 0ıuP c' 
t'akal Alnıan)·a ınagluP .. 1ul•11 t 
artık yardımına ihtiyaç ıı• gal•. 
digi anla~ılır anla ılın•" çe~''bi 
devletler, Amerik~daı_ı Y.~cri -l, 
diler. Sulhu kendı bıld• rik,ıı 
tanzim ettiler. Hatta_ J\Jlle bilt •;, 
zaferde bir rolü olduıı;unu ot• , 
kir ettiler. Birkaç seııe sO .... ı• 

.ı..ıarı Y".·ıer• 
kendisindeıı borçland,.. ·ıclitd' ,, 
tarı ödemiyeceklerini ~· ıııi ,.e•' 1 
Bu, Amerikalılar için yır 1,ııı•d~. 
dir tesiri alımdan kurt':,ııııııt~e 
derin bir hayal sukut~ . b•Yb ; 
Amerikalılar kendilerın•. 11,1 ffj,,.. 
yere kau akıtmış bir ın• l<İ ,,ı 
yetinde gördüler, Zafere!• . 1,ııet1~ . " . d•· ·~' rinl ınkar eden gahp ı.~rl• ~ 
kadirna~inaslıkla ve n•",ıab• 1' ,. 
itbam ettiler. Ve bir def• ı•"''~if 
rupanın mücadelesine k•~ seo• Ji• 
ya karar verdiler. Yirıtll ;;ıil~ • 
Amerika, kendisini harbe ~•"" 
yenlerin mes'uliyetioi ar• 
dır. c1ıtı "; 

İşte bugünkü harp b•şl~f' 1<•7, 
man Amerika'nıD AvruP• 8..,.•0,,. 

vaıiyeti bu merkeıde •~J~,I ft ib'' 
beraber, Amerikalılar ı .ere• • 

k · b" ük' k -el• •'' ıno rasıye uy ·~·" ıı11sJIY~; .ıı 
millettirler. Ve Nazı ~ 1<r-''" 11 •un zaferinde kendi deıııo ·•••'~ 

J\Jllet"' · 1• 
için tehlike ı:örıliiler. . -,-cıi•'ıo· 
bugünkü harbe karşı va~~ flİb~;~ 
yin eden i.mil, göriinduJıi>İ ~ ,ıı' 
gifü ve Fransıı ~cın_P~ ,c t.' dC' 
Nazi antipatisidir. ınııılı• biıl• 1,. sızlar hakkındaki ijbırıtl'cl .. ,ııı~·~ı· 

. ıJ, (" 
vanı ediyor. Fakat Naıı aıeJıl ııl'~ 
ğı tedricen bu hislere ·ta ı'''("~ 
maktadır. Acaba Anıer• Jllı! 1,,1 
harbine i tirak edecek re·~· ı• 
üpheli fakat Amerika ı''J' ,~· 

harbe iştirak ı•ı me•e bıl•• ,~ııel, • 
, • 1 Jl pv 

(erıne ıniini ol•nı:tk t\'1d 111 Y' 
lcrc clindl"p gı::u.•n yilr 

11 

caktır. 

·pe' - 00 sı Üskudarda 4 
yapıldı 11,ee: 

- . . pırıB eti 
• Sıgınak ve sıı>er ' 8 iliP ~ ıe . . . uetır ,.e 
burıyetının yerme ~ trol ılg 
rilmediği hakkı~da kO~er 1'Bıl'1,ı 
kikler yapma~ uzere j(ur~IJll ~ı 
kontrol komı•vonJarı ·~ııoe 1, ,..,.hrı"' ·r 
kararlaştırılmıştır. ~· alı b1 M' 
kımız bu lıu.sıısta h.u~·c 1'

0
· t' 

Jivele ~eçmı.ştır. Si.Jn<I O<fB 40 
-·alnıı Ü<>küdar kazası 
ı>er kazılmıştır. 



\ Ulusu'n bir akal SQ;! TEfCRAF'tn tuıbi tefrikaıı: 6 • s 
Reşit Paş nın Hatıratı 

lngilterenin 
ra 11 (A.A.) - Aıniralhk ı 

ndan nesredil n bir tebliilde 
daki geınHerin kavbolmuş 

sker gözile 
cepheler 
(l inci sahifeden detıam) 

bir koluııu denize docjru, di-
~lunu da Parisi qeni4 bır ku

Ya dii'?-urecek surette iter -
qe çalışmaktadır. 

n kumandanınm di.inki.i ha
lere nazaran, Pcıriri iki ce
n ku.~aıma pldnını tatbika 

•t etti!ii göriilÜJl<>T. 
nlann bu ku*at ma esnasında 
Öftünde büyük bir muht1Te

"'1neğe 1ıa.ırlaııdı~ı zanlledl
IJıihim Fransız kuvvetlerım de 

ve mııharebcden har~ kıl· 
hedeflerini kolladıklaTi tah
edilebılir. Çünkü Alman ku

ııı stratejik pl4nı piaiko -
Pl<lnla ıevhit eı""'k imkônı
lefer elde ettıgıne zahiptir. 

n kumandanı ihtımal bu 
nilşimde haklıdır. Paris gıbi 

Ueti Fransız kumandanının bu
bir ham venneden bırakma-

'ıızı olamıyacağını hesaplamcık
. Yalnız ı·arf&Andaki Frazı:nz 
~>naııdamııın p kolo,.k se -

le stratejik bir hataya bile 1 
QÖre göre düşeceğine inan -
"1~kiüdür. General Veygand 
"'4ııdanlığı eline aldıgı gün

. maııevi cepheyi kurtar • 
Pahasına harı> kaidelerini zer
Uımaı etm4 bir asker de/jildır. 

"~ ,..,· m. vaziııeti yalnız askeri ba
miitalea ettiğini şimal or
hakkında verdiiii kararla 
{1tir. 

'"'"""'''"'a Kralını>ı silıilıını teslim 
üzerine fimal ordıılarını 

ile paha.nna olursa owın kur
mevzuu bafu;olmuttu. Ale

toplanan müttefikler harp 
leri General Veygaııdın 

h~üdahalesini istediler. Fran
.""tkumandaııı nazırları dinle

ıont"a fi< aıkerce cevabı 
· tir: 
• nkü vaziyette ~imal ordu

•---••11 vazifesi düşman kuv,vet -
· mümkün olduğu kadar iş -
., ibaret kal.mı.ştır. O ordula
""'lbeti halokında şimal ordu

r:.ı_,~:•r •Upu kumandanı General 
'a lazungelen emirleri ver-

ı 
1 kaybet iği gemiler 

addedilmeleri U.zıın ~eldi~i biHi- ı petrol vapuru, Oıl Pıoneer, Alı:asc-
rilmektedir: ta ve Aı'<ient. 

Gloriaus naklivc vapwru, orma ' ı 

Paris' de müdafaa 
hazırlığı yapılıyor 
(1 i...ci sahifeden devam) 

ordularının teslimini, Ba~kuman
danlık aşağıdaki emri yevmi ile 
bildirmiştir: ·Mağlılp olmadıguruz 
halde siliıhlarımızı bırakmak mec
buriyetınde kaldık. Fakat müca
dele bitmiş degildir. Anavatandan 
d~arıda bu mücadele, bu toprak
lara tekrar Norveç bayrağını di
kınciye kadar devam edecektir .• 

Norveç Hariciye Nazırı Koht da 
radyo ile Norvec ordusun1.H1 teslim 
olduğunu dunyaya bildırmU,tir. 
Norvectekı bütun irı.ııiliz ve 

Fransa lıata!arı da. l alınıruıı -
tır. 

deki düsınanın mu vasata hallarını 
bombardıman eltikl~rı bildıril -
mektedir. 

A.bbeville, Amiens, Bcauvaıs ve 
Rouen mıntakalarında Alıran zırh
lı arabaları. motörlü !toli.ır• ve tah
sj<latı bombardıman edilnıi t.r. 
Somme, Aisne ve Mcuse nehirle -
ri üzerindeki köprüler de bom -
bardıman edilmistir. 

Charleville ile Fumav arasında 
Ardennes ormanından gNen yol
larda yan,ııınlar cıkırılmı<lır. 

Prusyanın Ren mınlakasında 
ve Ruhr' aı1lceri hed,.fler€' taar
ruz edilmiştir. Dört İn~ili ·" tayva
resi üslerine dönnıemi lır~ H3.va 
kuvvetleri takvivc edilmU,tir. 

Ceneral Vevgand dün Alman • 
laruı harb cephesini İıi~icreye u
rzatacaklarını ve buna karsı l'azı.m-

:ı~':r.tedbirlerın alındı.l(ını söyle- Üç yerde bulunan 
Amerikada da harp sesleri yük-

selmektedır. Bir kisım halk Ame- .. d" rikanın derhal A.lmanyaya i!Anı uç cese ın esrarı 
haı~b. etme ını ve mevcut kuvvet- Merdivenköy ile Kozyatağı a.ra-
lerı~n bir kısmını derhal Fransa- smda bası vücudünden ayrılmış 
ya ı«>ndermesıni hükumetten iste- olarak bulundu'•"nu haber verdi-
mektedır. "~ jiimiz ceset hadisesi hakkında bazı 

Kahire halkına 900 bin gaz m-;;;;:' ip u;;ları elde olunmw;tur. 
kesı dağıtıl~ır. ~ inci !<.ola kar- Cesedin üzerinde 10 :lan fazla 
şı tedbırler alınmıştır. Mısır Na - yara .:;örülmü>;tür. Polis ehemmi. 
zırlar medı"ı yeni bir takım e- yelle tahkıkata devam etmekte -
ıi t!'h&b.·at kabul etmktır· . d. .., ır. 

lNG'ILİZ TAYYARELERİ Birkaç gün evvel T pfıanede bir 
GERİLERİ DÖGÜYOR evin bodrumunda bulunan Abdul-

Londra 11 (A.A.) - Hava neza- !ah ısimli Tonhaneli serserının ce
reti tarafından nesredilen remıi sed de rı<-ı kaldırılnıı:ş. Kendı
teblii\'de büvük ve ort.a hacmıde sinin davalrtan öldüğü şiiıphesi 
bombardıman tavavrelerıııin mu- kuvvttlenmi$tir. 
harebe ccoheoinin hemen ııerisın- Topkapıda Merkezefl'ndi kabris-
miş ·bulunuvorum. Siı; de 0 emir. !anında ölü bulunan 24 yasında 
!erin if ını kolayla !ıracak vesa- Balıkesirli M ta!a oglu Ha;on.n 
iti hazırlayın. · da <bir cinayete kurban ~ttıgı ırnv- t 

O vaziyette bu kararı verebile- ve!le tırhmın ulunmakladır. Müd-
cek kadar sor;..ık kanlılık ue asker- deıumumı muanni Cevaa Mor~ 
lik gösteren General v eygand (tr· rııporuna ıntizaren tahkıkatı de -
dularını kıskaca d~ürecek vazi _ :-'-·i"'.n'."ıe_ş;..t-:ir_m_e_k_t_e:.:d:.:i:.:r·~-------I 
yeti qo. riince Panse de ehemm'yet ZAYI. 3586 ~ : numaralı bis;klet 
ııennıwrek kat'i kararlarım vere- plaka.mı kavbettim. Yenı ını ala
rek gibi bir asker olduqıı mulıak- cağım. Hükmü yoktur. 
kaktır. Fedon Panayotıdıs 

Ankara 11 - Ulııs gazetesi Jei
yaset ve kuvvetımıze ıtı.ıııad• ser
levhasile ve Falıh Rıh:ı Atay im
ızasile vazd.ıl!:ı bir maka ede ez -
cumle dıyor iti: 

•Bizim bır milli politılcamız ~ r
:Lr kı, eskiderlberi yurd emniyet 
ve utıklalmı müdafaa zaruretle -
rmdcn cloi(ım.ıştur. Kimsenin top - . , 
ra~ını ve haltk.ını istemiy uz. Ve 
~ıiç ıbir tehdit ve tehlike kaqı -
sında, tıaprak hakkm>12 zerre -
sinden fedakarlık etme.vız. ıt · a
yi millıye mucızesi bu azim eseri 
idı. Millı hurriyetı bu kiyaselle 
kurtardık, milli devleli bu i aset
le kurduk ~nlı;ü millı kudret 
ve beynelmilel itibarımızı bu si -
yasc\'C borçluyuz. 
D~cı huzur amili, Türk r<lu -

sunun millı vazıfe ıcapl.ı 111 her 
zaman an daha iyı başarabılecek 
kuvvet ve kabili}·eHc olma» a-. 
Şunu haber l'l'relim kı, ordu -

muz geçe-o cylulde heri bir sani-
} e va kıt ka;ılıL·tnwk.atuı en yeni 
silahlar ve müdafaa tertiplerile 
lı;uv' et ve l.:abıliy, tı i artı.rmıŞ -
tır. O le dcnılebilir ki, menılcke
<in cugraıi şartları ve tabii imk:"ın
larile birl n n1i.ida!aa va~ıtaı.arL
ııuı, ) enı 1'urkiyeye A\'rupanın 
büvuk bir dedct eheııımiyetini 
lı:az ndırmıştır. Bu rt ,.e madd 
ımk.in ra, bır de, son Fraıısu: ınu
ka,·emctindc l(i:irdügümüz üzere, 
tesiri asla onlardan az olmayan 
manevi iımilı, Ti.ırk askerinin en 
c ı« \• lilardan son İstiklil ırr'..ıca -
delesine kadar kendini isbat eden 
cesaret, iman ve kahramanı.hl da 
ilave edelim. Ne için rahat olma
lıyız? Çünkü sı~ aset \'e ku veti -
mize "ÜYcnivoruz. Rahatilz olan
lar ya ı;ıaflet içmdeaırler; yahut 
l•er zaman oldugu gibı korkaktır -
lar; ~·a rnilletin cesaret ve ima
nını zaafa uğr~tınak i<::n meçhul 
efendilerinden vazife al ış ar ır .. 

Bir gün ahrp elm"l:e mf'C'lıur o
lacak mıyız, olm acak mıyız~ He
men bır Kelime ile hı:ıber vere! ı 
kı. h bı ne arıyacagız, ne de ) ııp
n ::ın. lazım gclji,.,,~ zaman Ot1.U rf k 
mılle ıin butün kudrctue kar~ı
la akta hır an ter!'ddut e'.3ece iz. 
D urumuz, geçenlerde tekrar et
tigımız gıbı ~u olmalıdır: .Sulh 
hali l!bedıyen dcv-.ım erıecekmı 
gıbi çalı mal<, yarın ahrp edecek
miş z ı;:ıbı madd!'teıı, manen hazır 
olmak .• 

Turk millctıne laf yılgınlıgı al -
tında bazı memleketlerın yaptıgı 
ve mukadder a!Gbcte uıuadıg; ~i
bı ~ol şa;ırtacaKfarını zaıınedcnler 
hata etmektedırler. Çunku bu vıl 
bir kazaııc menfaalinın spekulas-' 
yoncu hesaplar1lc aranmış d il
dir. Bu yol. Türl<: ınıllı mudafaa-
sın;n tabiı ve zamri icaplarilc ta
vın rn tc-;bıt ~dılınişt.ir 

.5ryaset '"" kuvvetin en bıiyu -

mc>n 11 v~hdet. r. Bızler bu vah
a · ı polis inzıbatil değil iyaset 
ve kuv\'etıınize olan milli · tımad 
ile temin etm • ır. Bu tenoinat 
ı e ne b ıin kıymetinden brr ·'Y 
.k betmıı;tir; ne de yann edecek
t r. H~ imııeye h.urriyeli ba ı~
laaamaz, hurrıyet ancak n ugu
n:. da her an yapılmasına karar 
verılen f akarlıkların mulı:iıfatı 
olarak de,-am eder. Bu meml~eu 
lrikum ve tecavıiz<kn, o memleket 
ıçinde \ aşayanfarın h dutsu.z ve 
teı eddut.süZ müdafaa ve mtıeadele 
karan masun bll.lundurulabılır. 
Biz o k rara sahıbız. Onun u;ın lbu 
memleket hakkında he ngi te
a\'ÜZ niveti besi iyenler, nasıl kanlı 
ve miıthis bir nı.accra il~ kar~ıla
nacaklarını bilmelidirler. 

Sivaset ve kuvvetınf/. hakkında 
sizı ~üphcve düsürecek bütün tel
kinlerin ancak, esaacn but n tec
rubeterde mıllctı ,-alnız bırakmış 
olanlar:n korkaklııı:ından yahut, 
esasen hıç bır ıaman do~ru dw;un
memiş 1lanlar1n akıllarından. ve
ya esa><ın her vakit bir efrıid'ıyo 
kullu.~u adet edinıni~ ol - .ı- ah
lak zaafından geldıl(ine suphe et
ın.e} ııuz. 'I'arlaln.rmızda, ma.sannıu 
bJ ında, uk .ınını.zrla, tabrik.i -
nızda rahat çah;ınız. Ve bir gün 
vauf e ı;aF;tt'ılırsanız bunun. sıze, 
h n·:yptın z, şE"-refınİ'Z ve yurd 
nuz için n: 'rnddes fedakar klık 

tını habet' verrni:ı. .._c ını ha
tırınıı.Ja tı.;.tunL~l. 
Bız k Y.~ e me<tdan n o-

ruz. Fakat hiç kimse de Turkı e -
nın mevtt1 '1İ v etıni küçÜKSC\ emt•z. 
Bu harn. uzun suretnkt. 'c daha 
bir suru ihtilatlar "" eglııcek
tir. Harp ınkı<af ettı1<çe 'I ur kın -
nm azı(e ehemmi\ et ve k v -
veli artacakt.r. Korkak, bedbin 
veya kötücülcrın hükdmlerinl gü
lumsıvuck rt>C!dediniz. 

~--,,.--

ABÔO HAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
\' a:ıaalar : 

f kender F. SERTELLi - v~dM Retiı -..·uı.ARK.lRAN 

Arnavutluğun muhtelif semtlerin
de milli alaylar kuruluyordu 

cBo hakikati onlarw menfaati-• cYıltiız, Taşkışla, Babızaptiye• 
ene olarak. oalara tefhi.m et. Bi~• 4gibi engİ'ri6yon müessesatına.-
•lirsin ki ~ana uıillet yüzlerce,• •n1asum J?:öndern1ek istemiyoruz.> 
•binlerce \ıraları annk bumın İ-• •Buna nihayet veriniz. Aksi tak-• 
•(İn veri,·or. iJbclte bunua bir• cdirde mes'nliyet si1e aittir ... 
c -·n \ardır: Aldıgın para ile. ıııBiz nıaruzatın11zı kavlcn değil> 
•gordüğüıı hizmet mukayese edi-• cfilen de nazarı biikUmete arze-• 
~krck -ve sorulacaktır. ,,.azifcİ• edeceğiz. Maksadın soz ile değil,• 
ciıısani.vetin sana emreyledigi La-• ,filen ele &ireceğini çoktan anla-• 
•rik ii2erinde yürü. l\laiydiıtde• •clık., 
•buluııan nıenıurlarından akli -• •Kaaınıua hiakmü her yerde• 
•"İvendi fe,at cyliyenle•·İ biz pe-• •caridir ve hürmetle kabul etli-• 
, kala tanırız. Bunlara ilıtaratu clir. Fakat $iddetle devam eden• 
cl-..ayırbahanemizi lütfen tebliğ, •i>.libdada tahammül edilemez.• 
•CJ ic. Müdafaai m~ruamızın in-• c.Ahra.rı iinıınetin kanı, i.stibd dı .. 
.tac edeccgi kanlı neticelere ma-• cyıkınak icin cevelana ba;lam~-· 
•hal kal ıımalı. için hakı;a taar-• «tır. Bugün hainlerin bUtiln 2ôz-• 
•ruzlarma nihayet veribiD. • •lcri, Mana:-,tırda toplanan ahrart• 

c ız ıliiiuaek he.esinde ele-• cmillete çevrilmi tir. O<.m nlo 
<ğilu .. Zir"' dökülrn kanlar k;tli-• cTerakki C• ni) eti d•• bu mıhlı-• 
dir. Fakat (kiıllü ınuzıuı yuktel) • cnt.~ını 1\tana~tır vila~eti vali ıne> 
diı~turunun haritaj icraatınıızm • 

4.bİ.r kenarında uiribaklkat ile '.\ a ..... 1 c:takdime lüzum rörınu tür ... 
•zı1nn~ oldubrunu gürmckte):iz... Os ult Terakki Cemi eti 
uAlcıni İtı~anı.)ete ınuzır \.e bir.. Yukarıdak..i nıuhtıranın bir SU· 

4SCtnikatil olan heha~inıin :,ahaİ• reli vali~:c göndeTitmış, bir sureti. 
.. hayatta ıkai mazarnırt c~ e-ınele-> de lıüküntet kapı-.ıo• ve ~Oıe çar ... 
. rıııe artık ıne~:dau \.·crihniye -• pacak htın ınDbim .)erlerine y .... 
ccektir. Cinaye er, rezaledcr,. p tarılın tr. 
"zuluınler ndıa-" et hulsua. K na-• 23 haıir 1324 sabahı lanastar 
•DU iusallİ.>ei. ltükümran ulsun... ha!k.ı bu muhtırayı okuyunca, so-

Ey milletin :llanasur .ekili!• kaklarda k ·nıe kuıııc dola 111) a: 
.llafevkına arze(mek üzere sa-• «- lliirr·, et nedir? İ) i bir ~ey .. 
na il nı eytcıiz ki bir ıniJletin. se, biz onu isteriz ... 

•kanunu hn ) erde "'}an ve her. Dil c o) lenip bağırı mı~a baş-
ınc\'kid~ hükiımfcrınadır. Bina-• lamı,_ lı. ltalya'nın ha:rbe 

• • • «enaleyh it tU lİ hazıraİ il!--• Z, t l RISİ p Dlft 9lumün .. 
gı_ !Şl •lebide v~ .utlın niı ıarafınd n• d n tc eh it ed •n ahali ınutc -

rı met sa~tfec!en devam/ talebi hak c\l,·ui~ı i~in ıııamuıı reddit ve dalgın ı.okaldarda yü -
,olarak iste ılmi ol D z 'a m. rtivor "e bu arada Saiiıhatt n ve 

günü;r::in ilk dakıasından yani g,'Ce eli düli•tio vaıı ı.ta K<la c lbon·• lla n T un L-•Ie Arna~ .. ııu -
varısından bır dakıka sonradan ""' • ede hic bir lüzumu Lau .. ni )<>k-• guıı muhtclıf •cıntlcriae giderek 
itibaren kcndisile Iıı~ılte:rc ve ctur .. l{:uıun ve ı eluJümi üııı.wet• lnillı ala)'lar kurnıa]'ta devanı e .. 
Fransa ar·a~1 nda harp haııni mev- •her ıııevkidc vardır. i\la7.oun ta-• diyorlardı. 
cut a<ldcttı.,tı bilcfirılmektedir. Bir •nıdtklarınızın mensup oldukları. Bu iki fedakar arkada~ ayni u-
kaç haftadanb1.. .. ri Dtic·cnln Alman- •ıtle\·aki n1c:.akiınint: tevdi edil-• n1anda Yunan, Bulg:ar ve Sırp \'&-

yanın yan· ıda harbe girPcegı bcllı wıeleri icap ede ,en İstanbul&> tanda~larıımzı da oekavctteıı. uzak-
i ı. İ!alt"a.ı nıilletiniı • u\'Uk bir ccclbedrımelcri o, ·"nfur eııgizis-• la•hrmaı:-a ve teı.kine çalışı ·or -
kı mının harbe taraftar olmadtğı c\·on hatıralarını uyaudıracaguı-• tardı. 
da malum idi. Onun kazanc temin edan sitldetle rcddediltteklir. Bn • msi Pa anın ölümü sarayda ve 
etmek istcdı pek asıkiırdı. Düçe • ·ale ıııhayet •eriniz. Hük me-• Bal11ali muhıtinde lı:orkunç bir 
bızim müttefiklerimizin Alil' is- eli uli nizce muhim tanıdıtmız• t ir ~aom , Abdoilhamidin uy -
tılasına kar,ı en çctın bıı m..ıca- .zevatı men ap elduklan melta-• kusunu kaçırmı tı. 
deleve girbtı~imiz bir anıla harbe ekime tevdi edinı:ı:.. (Devamı var) ' 
~irmi ;tir. Düce .şüpb,esiz kat'ı ad- l.a==============~========~======-
dett•~ı Alın n muuııTeri ctınden .Sov)'etler ve 'Bı·r genç nışanla 
bir hi<st alaca.,ını umıt ed vor. Fa- • 
kat vanılı.;-oı. İngiltere ve Fransa ,. L"k[ ı d 
hukümctl<'r' son haftalar zarfında mutfeTl er Sllll yara a 1 
Musolıniye İtal•·onın Akdoıizde- (., • ıa!.aledea oievam) D '- k k l k -

Ar tırma ve E~siltme Komisyonundan ~Üessesı: ~ .!r 
kı vazvetı lıakkıııduki taleplerini un ~ece aş" >e ıS anç • vu-

ı;inde devam etmekte bulunan d K '-- ıd •-- ı b k' 
: d!lSt.ıne bir ıstisarc ile t~tkik et- zun en Wlh•P a ""'" ı ır va a harp A,·rupa harbinin, belki de L 

me2e h 0 zır bulunduklar nı -~,kca o ınu,tur. 
Aıı ç~ .. Mu.uıuıaeD M. Tenıioat Şırt ıa· Şekli 
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180 
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l'npalı 

KJpalı 

KaıJak 

kaoalı 

Kapalı 

Kaı>alı 

Kanalı 

Eksillme tarını 

26/6/910 Car ınha sıru I!\ 

?o/li/940 Çarşamba >-Wt la 30 

Z8/6f.HO Cuma ant 15 

28/6/94ll Cuma saat 15.30 

3/7/940 Car~amba saat 15 

3/7/940 Car;;ami.ıa .,.~ı 15.30 

3/7 /!+40 Carşamba saat 16 

5/7 /940 Cuma s.ıd l 16 

hl/71940 f'R!·samba saat H-

rııeC: 'Z._ııeyııin 4200 5400 80 --;7;,;0;;;-2------;:;-:-'.:".';:----~:::-::::-:::-:-::--:::----:-------ııclı - • KapaL 10 7/940 f'ar'3mba saat 15.30 

1 
ve ~' Sıhhi mü seıtelerin 1940 mali yılı ihfr·arları o baptaki şartname ve ıuaunelerl veçhile ekailtmiye k ı -t 

J<9ı' ;ı ~ - Eksntme Cagaloğlunda Sıhhi ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan kom is; onda yapı:~k~~ş ur. 
~ıııı~, 

3 
- Eksıltmenın ~ ıınn ve saatleri, mu.ham.men fiat. muvakkat ııaranti miktarl.Mı karşılarında göstcriamişti.". 

ıo.e 
1
, lqlıı<ıe - Kaı;ıalı zarfla yap~a~ ek.slltmeler ıçın ıhale saatinden bır sal\l evvel isteklilel' teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını ma.ı.tıu-z rnUka 

bıf J
3 4 

kt;>mıs.vona vernıelerı .. lazımdır: Mektııplarda tekili olunan fiatlann hem vazı hem de rakamla yazılması kanuni mecbu .· ttir -
~ 

1
, ~~:~~er umum mue-1eri:n b~tün ihtiyaçları veya bir muessesel'!'İ.n bir artnamc dahilinde bulunan bütün ihtiyaçla:ı

1

~~in teklifte 

"ı; Iııtekliler 19'!0 ücaret odau vesikasıle 2480 sayılı kanunda .vazıh vesikalar ve muvakkat. -ant· --'-'""~ b k kt ı k ~narın içerWiııe lııo)malan üzımdır. (4'119) ...-
1 
-- ftYll an a me up arını ,... 

- ~ ~. cihan harbinin onun<" harbi de- l s·).,lcmislt•rdı. MuMliıli hu t~klifi K n'ıkapıda Tülbent<;t nıaha -.... ~ "'- ğildir ,~ nıuhareb~ bir an zauae- 1 b · l 
r '<ldı·tıııı·, ·r. Nı··ın•. Çuıl"t·ı· "uso- e ın e tur n 'ille ·va ita Zlma -• - "'' dildi'i ıı-ıbi kı-a olmak ihtimalin- h lınl n1if\nc-ntini harbin ft.ta\iinc b len an B. O:. nuı kızı Perl an 

ki d 
.. . den nzaklaşmı tır. Bundan o~ le ıle bir daiıc<le cal , n s;.ıdık ı min-

alma a aııa daha büvük bir ka- mahar'IH·nin müttefılder lehinde, 
zanc temın edı;eel'ini dü .nü or - müttefiklerin kamcılannı.,, zim- de bir gen~ ni an!: b"",uum:ıkta-
du Söyledı~ı nutukta Mu><ılını ev- teri ve ı;<'nis hazırlıl..I rı saye in - dırlar . 
ve la ı akın 1.aman:ı ai. tl'rihten tie yeni bir yıpr tma Hfh sına 18 ) aiında genç ,.e gu:el lıır kız 
bahı;etııüştir. Bu tarıhin yarım va- ııireccgini tahmin edcbiliri,, El - olan Perıhanın aılesı. sun zaman -
itler, miitc:nııdi tehditler :;ant.aj _ ltette ki. bu safha da lusa .. ıım~a- !arda, Sadıkın fazla kıskanç bir 
l:ır ve nihavct aza,ı 22 milletten cak ve muka&il taarruzlara nıüsa- .ııcıtç oldu~unu r<irerek k.~larmı a-
ıbaret olan bır mıllcllcr cemiyeti it olmak i~in bir ha) li uzun süre- vırmağa te<cbbus etm1 lcrdır. 
ile huilısa cdılebilece~iui iddıa et- cektir. Büyük Harpte de böyle ol- Bunu sezen Sadık düı. gece bir 
miştir. Musolıni İngiltere ile İtalya muş ve fakat ilk ko~anlar çabnlı: aralık Penhanrn evine ~imiş ve 
arasında 16 nisan l!r.!8 d~ aktedilen yorıılmu~lardı. Arazi kaybetme- evde kımse olmadıgından lc<ıpıyı 
itilafı zikretmeği unutmu.<tur. Bu ııin, ilk devrelerde tcakuıı edecek kendisine Perihan acmıştır. 
itiliif mucıbınce iki memleket a- 1'azı muvaffalıiyetsizliklerin ba Sadık; nisanlısına an3. ,.e baba-
rasındaki bütun ihtilatı~" halledil- reııit harplnde a.ıa bir ""iri ol- sını dinlemt>mesini ihtar etmi ve 

ı · maınak gerektir. Yeter ki milli miş o uyordu. Italya hüktımeti bu •- Artık benfnıle beraber ya-
noktayı o zaman tebaruz ettir mi - ir* ve i- •yak.ta darabil in sıvacaksın. İstedi~ım ı ere b ra-

ve ordu maneviyatı yüksek olarak lı Akdenizin statüi<o malıimdu. her l(idecel'ıiz.• demistfr. 
1 

bani lı:at'iyetle kabul edebileceği 
leride Mkacn bütun ı!>tllafların sabalar üaeria4e eliade silahı, top.. Fakat Perihan, ailesuı•n söz ve 

halli icin oir usul kom•lmustu. laamış olarak 1'ulunabil in. Btı • şerefini her eye tercilı edece -
Aşikir ve malüm olan biı nokta llUll icindir lı:i, kaylıetiilmi~ şehir- ğini ve bu teklifi ltat'i} yen kabul 
vardı: Ne İngiliz hükümetı ne de leriıı, ıu.tti kaylıedileeek tehide. etıriveceğini SÖl'.le\•ince Sadık ka-
tnı;liz mHl~ti İtalvaya ilarıı harp ri-. '° veya ha ılüşıanı'll, _.. .. masnu çaltip Pen'hanı muhtelif 
etme1< i tememi<-lerctir. Çu.nkü or- ltu savletin halı:ikate ve ruhu mati.- yrrlerinden varalamıstır. 
tada esaslı veva .muslihane <;are- deye ..&. bir teMl'i lııw;ule &elıuek- Mı.icadeleyi ve kızın feryalları-
lerle halledilemiyecek bir ihtilaf sizi" «Wn ve ......ıa belki de ılün- nı işitenler hemen kosmU<;lar, kız-
mevcut olmadığına kanı bulun - yauk bir laaccii merc baha .. na da- eaııızı Haselı:i hastanesiJ·ı'? kaltiır • 
makta idiler. Müttdik hükümetler hi ol a müttefiklerin zaferi tecelli mıslardır. 
İtalyanın serbes1ce' nza ettiği bu edecelııtir. ıtilaf mucibir.ce hareket etmek ve ..;;;=:;::.:::.:;::.;... __________ I Bu sabal1 hastaneden aldığımız 
kendilerile İtal,·a arasınd~ çıkan malumata göre 9 bıçak yarası al-
her ü kulu müzakere etrr.ek ac- mış olan Perihanın ~araları di -
zusuııda olduklarını mütemadi.ven kilmistir. Vazi~·eti tehlıkeli de -
tekrar etmektedirler. MW>Olini kas- • jtı.ldir. Firar eden Sadık ar:ınmak-

tadır. 
den itilafı Yırtma\•ı ve silioha aa
rıtmayı tercih etmi tir. Bu harbin 
1talv~''I iirükliveceği ft Jaı..etten 
\,aJı.uz o mes't.dlür. 

Duçenin zikrettiği memleket -
!ere taarruz elimi"'e"etıinc dair bu
lunduğu vaide gelince on .. n takip 
ettıı<t siyasetin ne kadar opn<ır -
\unist v~ nervasız .:ıldui:!unu d~nya 
yakında ö ı rnecekti~. Bucün ale-
en ve resmen vapılan bır vaid 

onun metodlarına uvt?un !'.elen sa
atte pervasızca ihh\l edi:ecektir. 
Hitler de Danimarkan \C>\ a Bcl
cikaya taarruz e mivect ~i kat'
iyen vadetmı ken bu memleket - ., 
leri istila et.miştır. Binaeroaleyh bu 
gece Sınyror Musolini tarafından MlUlftl.ı•• Saat1 "a.tmı~ olayaınti:'-

J 

Tevkif olunan ihtikar 
suçluları 

Kalay ihtikarı :I' apmak o uç ile 
aranHn Scrkis Gıritlivanın Bur -
saya ,ıııttıw ve zabıtaca } akalan -

1 

ması ic;in emir verild~ini dun yaz
, mı tık. Muma ile h j akalamp şeh

rimize 11etirilıniş ve bu sabah Ad-

\ 

liyeye verilmi tir. 
Diğer taraftan Kontuvar şirketi 

ımüdürü Joze( Naum da kalay ih
tikarı suçile .bu sabah Meshud suç
lara tevdi ilurunuştur. Her ikisı de 
muhakemelerinin karar safhasına 
kadar mevkuf bulunacaklardır. 

sövlerıen nutkun ihtiva etti~ te- \ b\ı hal 1ıqı .. ıu 1.-.., 

minata hid>ır memleket kıvmet -----------~--ı vennıvecekir., j yasi ma!1(illerinde İtalyanın har-
i'SPANY A VAZtYıETiiırt be ı?i~iııtıılspanvanın tanıı ha-
DEC~ rrketınde tı:ctıir cr,.ı;.,klik husule 

Dit Tabibi 
Ratip Türkoilu 

Aar .. : llrk...We VIFau - -
- .. kal 1'e. .. 

..._-,~-"--Madrit ll (A.A.) - Madr·it il-- ııetirmediıiı beyan edilmektedir. 
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Düny•un En M.fhw Fabrikaları .._.T_ttE EVEJ\ READV C0. 
( Creat ~) LtcL Soeietenın "*""'atı olan 

BEREC 
lngili2 Mamulatı 

Cep Pitteri, Radyo içiA anod-bataryaları, Telefon pilleri ve sai. 
re pitlerimiı &•h*ttır. · -

Her Yerde ara1iniz: 
ftrlriye Genel Deposu : Jak Dekalo va Şsı., lstanbul, Tahta. 
kale No. 51. 

GA YRIMENKUL SATIŞ ıLANI 
lstanbul Dörclincii icra Menaurlufundan: 

Ödlne a1-n t>Ua mı*aıbilinde İpotek verilen Samatyada Koca
~ malı• inin Seeilci ao~a~nda eski 9 yeni 13 kapı :No. 1u 
llir hane ~ eayili kanua hök&nleri ne ~re açrk arttırmaya sa~ 
••n1m....-. 

Jlududu: Bir tarafı peııukar .Ali? hanesi ibir tarafı Hasan ve s.tiye 
ft Mı ••ıet hane ~ aı'kMı Acavni hane ve bahçesi ~J>ıh•i J..eb.. 
h.,:9er aokab ile mahdut .. -.. ere . .kuyusu olan bir ev. 

Evsafı: Meı.ık~ ıayri menlkul Kocamustafapaşa caddesi ii2erinde 
Mlen müdefaaimillıye caddesinde 13 taj No. sunu havi ahşap iki katlı 
ilene olup memur hanenin J8llin lı:.Unda zemini çini dö(leli oceiı ha
Yİ ü taışbkta bir oda bir merdiven altı ve üstü taraçalı müşterek ku
)'tl)u bir avlu ve arkada ulak bir bahçe vardır. 

Biriaci kat: Yük dolabını ha'\'i ufak bir sofada bir oda mevcuttur. 
lleı6tır hMe ahşap olup tamire muhtaçtır. Zemin kat pancereleri de
.. ~ve sal tarafı Y-• duvarJdlr. Ve ayda 5 lira kira 
ae« +tıedk. 

M. &ııllMI: Tmnemı 51,6 metre IMU'.tlt>eı olup bundan 11 metre 
~bina ınüt ....... ~. 

T._ ekınan kıJmM: Tama111-. 3 yeminli eiıli vukuf tarafından 
'CılOO) altı yüz lira mymet tllldir olumnuttur. 

ı - :İlibu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 19/6/1940 tarDıin
den itibaren 939/4947 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muay
,_ mllll8l'a.smda herilmin ~ için açUııtır. İlinek yM&h olan
.,._ tala maıltbnlıt almak i9tiyenler, işbu şartnameye ve 939/*47 
4Jmye mımansile ~ miincaat etmelidir. 

8<in/q, 
il 

bilhassa çocuklar tarafından alınffiası gayet 
kolay müessir bir müstahzardır . 

Barsak ,Solucanlarına 
ı... 

kiqı f8fet tesirlichr. Barsak solucanlarmm büyüklerde ve K:üçüklerde 
sebeb olacağı teh~~r göz önine ala1tarak solucan hastabklarında buau 

kuHanmalan f aydaladır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
mOstahzar her eczanede bulun_ur. 

Kutusu 20 

2 - .Anb.naaya iftirak icirı yukm'ada yazılı kıymetin yüzde 7,1 İstanbul beşinci icra memurlu- ı 
•. fM»de pey v.,. miıll bir benbnm teminat mektubu tndi ediJe. iundan: 
cıelıLW. (Vedde 124) Yasef Sirnant.of: M~ Aramir Haliç vapurları itletmesinclen ı 

J - İpote& aahibi lılacMI.Jerla dilllll' ~Jenn ve irtifak hllkkı apartımanının 7 numarasında Jak 
~ ıayrin.....W iDlriDdeki blılr1lnnı bu.ııUe faiz 'ft masrafa Benzonana nezdinde iken, elyevm 
Mir olılı:ı iddiaıMnm il1:ııu ilin ~ iübaren yirmi .mı içinde adresi meçhul 
evrakı miilbitelerile birliık&t memwiyeıtimhıe bildirmeleri icabeclltr. Abi Şişlide Rumeli caddesinde 50 No. 
baidıe bMl8rı tapu licili ile Uıbit olrn.adık.(a aatıa bedelinin ı>aY1-- Hasan Ali apartımanında mukim 
mndan hsic blrlar. Vıda Karakonun bakmak fSUtile 

4-s- aa.wilıa. Jriinde ..u.rıaa,.. ilürak edenler arttırma eu1aw- Mackada Aramir apartırnanında 7 ilini-....... w l:üz\lmlu =·)')meh almla w buala1 tamamen kabul No. dairede mulciım iken, elyevm 
Mmll ed w iöbM' oiıımmllır. Fransada mahalli ikameti meçhul 

1 - Sık ve doğru seferleri ihtiva eden yeni seyrüsefer tari -
faniz 15 haziran 940 tarihinden itibaren tatibik olunacaktır. 

2 - Vapurlarunızda parasız seyahat edenlere verilmiş olan 
pasolar 15 haziran 940 tarihinden itibaren muteber deAildir. Paso 
hamilerinin bu tarihe kadar Galatada Mehmet Ali J>868 hanında 
51 No. lı idare merkezi bürosunda kontrol eefliğine. eski paso
larile birlikte iki fotograf ve yirmi üç kuruslUk pul ile müracaat 
ederek yenilerini almaları bildirilir. 

5 -~ 11 teamuz 1840 tarihinde perşembe günü saat olan Yasef Sirnantofa şartla ferai 
J.4 den 16 ya bdar istanbd 4 incji icra ımemuriuiunda Ü( defa bağırıl- eyledi~i Tcpebaşı caddesinde veni l 
ehktan soma en (dl arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mu- 47 No. apartımanın 120 hissede 20 1 S TA N B U L BELE D 1 Y ES l . l L 1 N LA R 1 l bammen knr-meün vür.de 75 ini 'bul-- -a sa•·· istiyenin a1acaıına hissesinı şarta ademi riayeti ha - ________________________ __,_ 

·.z ·-.z ..., sebile iadei ferdma İstanbul as-
IÜC,'bMı Glan -~ alacaklıl• lbumnuı> da t»ecıel bunların bu .eayrimen- live 5 inci hukuk mahikemesınce Yalbk ilk 
kul ile temin edihnis alacaklarırun mecınuundan fazlaya çıkmazsa en 19/1/940 tarih ve 94-0/14 No. ilamla/ kirası te•l•at 
tok arttııanın taai1hüdli baki kalma üzere arttırma 15 gün daha tem- karar veri.Lmiş ve mumaıleyha ta- 12,00 0,90 IU}JQiı çar.şıaa Gelincik So. da 27 No. ıu diBCkib (l "Di 3 
dit ecmetı• 21 tewmwuz 1840 tarihinde cuma ~ünü saat 14 ten 16 yaka- rafından işbu iliıım infazı zımnm- sene müddetle) 
dar 1st. 4 ünciı icra memmiuAu edasmda arttırma bedeli satış istiyenin da 1940/2048 No. dosya ile daire- 400J)O 30,00 Mahmutpasada Dayahatun Mah. iHamam So. da Mah-
alacalma Jijçbanı olan di~ alaclııkhların bu .ıavrimenkul ile temin ~ mize müracaat edilmis oldu~un - mutJ)aıta hamamı (1 ili 3 sene müddetle) 
dilmiş alacHları mecfDıtlUndan fazlaya cıkmak '8rli}e en çok arttır!lJla dan, berayı teblii adresihize .cön- 24,00 1,80 İshakpaşada 13/35 numaralı imrahor Aliağa mektebi 
iıale edilir. Böyle bir bedel eWe edilmezse ihale yaoılmaz ve atıs tale- derilen icra emri mahalli ikame - binası (1 ila 3 sene müddetle) 
iti düşer. tin meçhul o1ması hasebile, icra 125,00 9,38 Karaağaç müessesatı pay mahalJı avlusunda :kain 6 nu-

1 - Geyıtwwwkui \.,...ne iblie olunan kimle clerbal veya veri- hakimliğince 20 J;tÜn müddetle ila- maralı ot deposu. 
in Jlliillı.t ~ ....-yı wnaeue -.ıe kanırı fıeaı,c,lvnwak bndilin- nen tebliQ'ine karar verilmiş ol- Yılhk kira muhammenlerile i~ teminat miktarları yukarıda yazliı 
._ eınel • yiik9lk 1eklifte buNıwn kimle •aetınit cidulu bedelle makla, ilanın neşri tarihinden iti- gayri menkuller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açJk arttır.ınaya ko
almata razı oluna oaıa. ruı om.az veya bulıımmu11 hemen on bet ıün baren 20 gün zarfında, ilamda va- nulmu.ştur. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlü~ü kaleminde 
.....,_ arttmaaya ClkanbP en ook aırtbrw ihale edilir. İki ihale zıh hususatı yapmanız lazımdır. ı;?Öriilecektir. İhale 24/6/940 pazartesi ~ünü saat M de daimi encümendt' 
arM'nd*i ~ w ~ .-. içia yibdıe 5 den .bea1> o.lunacak faiz ilam hükmüne muhalefetin; 343 ! yapılacaktır. Tal.iplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ~hale aü-
w etiler unrlıar Ql'lca le@nne ıı.- ulmelıımnn memuriyetimDcıe üncü maddedeki cezayı müstelzim nü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 4706 
••• ..ı.tı oı.un11r. ()ılaclde 133). olacağı ve ıbu isten .mütevellit me- -------- ----------- --- ---

sarifi muhakeme ve ücreti veka-
"I -Allcı •"ırma bedeli MriciıMle o1ank yamız tasııu ıerat haram ıeti vine bu müddet icinde ödeme- 1 l rı his•rl•r U Mu··dUrlü-Aünden: . 1 

7inni .enelik wııkıf taviz bıd "+i ""ihale karar ııuDuım vennele niz, ödemezseniz. cebri icra yapı- ----------·-------"---------' 
meeburdm. lacatı ve bu müddet idndc mal be-
Miter-ım Wi!l1dı.r tıeaYirat w temel ve tellllive ftlllllinden mü- yanında bulunmanız, aksi halde, 

tne1lit belediyıe l'Ü9UIDU ft ~ wıbf icu.i ahc:ıJta Ut olmayıp hapsen tazyik ve tecziye olunaca
arUanna beclll1indftı tamı oluaar. lınız yapma ve para borcuna mü-

Cinsi Mık tara Muh. Yüzde 
Weli 7,5 

teaiaab 
Liıa Kr. Lir• Kr • 

Eksiltme 
Şekil Sıati 

a.taı aıayıwnenkul y'*-1ıdıa pM\iıen _.. latmt>W dGnliillıcü tedair icra emri yerine kaİııll ol-
.ile• ~ odwır •• -. ilinw ~ ll'Ctuma ~ mak üzere ilanen tebliğ olunur. Bel ipi 
dlıh 'ıı4 Atl8clıll Mil olunur. 939/4947 40/2048 ı 

10.000 tqr. - - - - Pazarlık 14 

--=--=-=---------------------=====-ııı=-==ı============- Bileme ma'kinesı zımpara taşı . 300 adet 1500 - 112 50 A<;ıık eksiltme 15 
ceyap vermemişti. Macar krah 
Türkiye ile .mubarebe halinde idi. 

Dübosson, Sultan BeyHıdı daha 
ziyade Macarları ileri sürerek teh
dit eyliyordu. 

! 1 - Şartname ve nümuneleri mucibintt Y\.likarıda cins ve mik-
1 darı yazılı iki kalem eşya hızalannda yuılı uMlerle satın alınacaktır. 
1 il - Zımpara taşı; muhammen bedeli muıvöSat teminatı e'ksi:ttme 
saatleri· hızalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme ve pazarlık 24/Vl/940 pazartesi günü Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesinde'ki alım k~onunda yapılacaktır. 

No. 84 Yaaa: 11. SAMI KAllYBL 

Macar kralı ~latyas Papa ile, Dü
bossonun çevirdikleri fırıldağa a
gah olmuştu. Mektuplaruıa ce,·ap 
alamayınca derhal hareketini de
li$tirdi. 

IV - Sartname ve nümuneler sözü j{eçen şubeden t>ara&Z alına
bilir. 

Macarlar ailihlarsnı Şimal düımanlanna, yaai 
., Alman lmparatorlupna çevirmiılerdi 

Matyas, Türkiyeye bir sefir yol
lıyarak muharebeye nihayet ,·er
di. Beş senelik bir mütareke ak
detti. Bu suretle Macarlar, Türk
lere kanı olan silahını Almanlara 
ebetli tliqmanlarma çevirdi. 

1 V - tateknlerin tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 ıüvenme 
paralarılc birliktt' mezkur komisyona müracaatları. (4~10) 

Yük.rek Müheadis Mektebi Satınalma 
Komi•yon•ndaa : 

...... laarekituu, .... Be- 1 
7i DM1111• tlikbtle takip e11i,....._ 

........ tetı•Wlll m•v.tfald -
,,.. aetieelı•ıetk ehma. .... hal 
....... ile ............... k•••· ...... c- ............ tat· 
Wk eJlincekti. 

.,......, ittifakla tamaıalan -
....... ....ai1 .... u. Dü.,_.nua 
ır.rkt11ia ittifak tamamlanma•an 
Türk tlon••-m Aluleaise çlk
_... idi. Bu hareket kentlisi içm 
tehlikeli olurdu. 

Halbuki, Sultan Be7azd, bu 
unlarda dona~ını Kuatleaise 
~armıştı. 

HuırlanDU4. ce111e hazar Türk 
doaanması uzun müddet Hali(te 
duramazdı. Herhalde fütuhat pe
•iDde yürüyecekti. 

Ttirk dOD111UDasının ltazırluıp 
Dehulaalace inünde durması it.o
._ Myftai lrküUiyordu. Her ne 
..._ ...... Jle7azıt söz 'Vermişse . 
tle • ~ M olmadı. 

ÇiTiidi elvevm orta.& 'Pa,.am 
ellJilaJjp ittifakı tama•lt .. IS 
~ ... 

Ttirk donanması Kara ... ise çı
lunca Düı...soa derin ltir nefes 
aı....ıa. 

Fakat, DüHuoa dieiialyenl•: 
-Tllrk tl01W1mau KantleaiMe 

.. p)lllaktı? • 

llaeUlarıa hu hareketi devleti · · 
aliyyqe Wraz aefea vermi,ti. Sul- Mekte~in 1940 mali senesı 1819 iMiyacı ... iıda eösterilıdiii teki· 

Çek ıecm•• Tlrk ...... _ 
sınıa Xaradenizde ne yaptliı işi
tildL Donanma Liki ve Aqmnan 
taraflanm ve kalehriai seri bir 

tan BeJaat, seaeler._beri devam • lenle eksıl1rnelere konulmuştur. Fazla tlllıilit i(ın Gümüpy~ 
e4en Maearist.n multarelteleriae yüksek mühencüa mektebine müracaat. •4619. 
Wr mtit.reke ile nilaa~ et verilmit E.rzakan cio-1 ilk te•at lkllla...ill 
ltulaatluiundaa tlola) ı memnun- Ura Şekli Gini 
du. 

hareketle fetheylM.l. Türk mül- Macarlar, silihlannı •imal tlüş-
manına, Almanya İ•paratoruaa 

küne ilhak eyledi. çe\ irmi,lerdi. Macar kralınm ita 
Bu sırada en ziyade telişta hu- hareketi Anupayı telaşa düşürdü. 

lunan Macar kralı idi. Macar krab zaten, istaabulda yapılan do • 
Papaya ve DübosSf\na şehzade nanma tedarikatı Avnpa hüklim
Cemi almak için mektuplar yaz- darlarını korkutmıqtu. Papa, Türk-
.,...tı. Macar kralı diyordu ki: lerin donanma hazırlıklarını ya-

- Türk şebzatlesi benim mül- kındaa tetkik ediyordu. 
küme ıeçmek üzere memleketin· Papa, Türkleria tlonanma Jıazır-
den cıkmıştır. Muahedeniz höy- lıldanaı.a sebebini Bodos Beyi Dü-
ledir. $ebzadeyi d~rhal teslim e- bouoa4an sormuştu. Bu bapta ma-
tliniz. Muabedenize sadık kalınız. lumat verilmesini rica ediyordu. 

Dübosson, Macar krabaın mek- Halbuki, Sultan Beyazıt, Rodos 
tubuna teıa. ıöttermekle beraber beyi DiibOMOnun tehdidi üzeriae 
eevao vermedL donaamas ... n hazırlıklanadan 
· Macar kralı, Papaya, luriatiyaa- v~mif, laatti Çanakkaled• 
lana reisi ruballiai ufatile müra- ı tlışan ı•mileriain cıkmıyacatıa. . 
eaat etmi~. . videylenüıti. 

Fakat, Pa•a tli Mdar laltcWri (Devamı VOf' J 

S..tl 
Ekmek 423 Kapalı 18/6/lNe 11,00 
Zeytinyai ve ısaıre ~56 Acık 18 • • ll .30 
Un ve saire 122 • 18 • • 14,30 
Yumurta ve saire. 195 • 18 • • 15,00 
Süt. ikiıse voiurt 117 • 18 • • 15,30 
Sade vai 659 Kaı>alı 19/6/1940 15,08 
Silivri yoiurdu 150 Ar• 19 ,. • 15,30 
Toz şeker 302 • 19 • • 15,46 
Peynir 160 • 19 • • 18.08 
Recel ve bal 112 • lt • • Jl,15 
Yaş sebzeler 422 Kaı>ah 20/tM40 11,00 
Pirinç 197 Adr IO • • 11,30 
Kuru erzak 124 • · ~ • • :16,00 
Kuru ye-mit 96 • 30 • • 11,JO 

8Mip H .. z' )Ma W.. ... Bsı zt 1 1 

' .. t -- t&ati DMlal 

~--... 1 
~ - .; 

~ . ~ 
Pır& ... ~ ünu 't~ercimek • Heselya • 

w .- HUBUBAT UNLARI Kuvvet kay~f 
ÇAPAMARKA MDSTAHZAR~. 

M. Nuri ÇAPA Karalut tarilli 191 

TECRÜBELi BiR MUHASiP 
Mü•it prdarla ginde 2 • 3 mat, yanm gii9 ~ 

bitün gün çab9mak lmere muha•be itleri 1 
Teklifler A. L. rumuzlle letanbul Poeta ku,-

•••••••• ... ya müracaat . 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

Petrol Nizam 
Sae1-uuza .-.rlaldık " ...... ' 

lik verir, cazibenizi arttmr. 

Asliye yedinci hukuk hakimli -
kinden: 

Şetefeddin vekili avukat M~ 
tafa Nurinin Halit Rafet, Yefı?ane 
ve hadiye aleyhlerine açtıiı alacak1 
davasında: müddeialeyhlerden Ha
lit Rafetin J;tösterilen ikmnet.Jeihın
da olmadı~ı ve bulunduJtu mahal- · 
lin meçhul oldutu namına yazılan 
dava arzuhali zarfına posta memu
ru tarafınd~ verilmi~ mesrubaUan 
anlaşılmış ve davacı vekili de ilA-
11en tebüılat icrasını istemiş bu
lundu~ndan dava a~uhal sure
tinin ibir av zarfında cevap ''eril
mek üzere ve tebliA' makamına ka
im olmak üzere ilanen yapıknış ve 
mezıkür müddet zarfında müddei
alevh tarafından hicbir cevap vatH. 
ob~adı~ndan müddei vekili mü
racaatla gün tayinini istemüı ve 
müddeialeyhlerden Halit Rafetin 
ilanen davetini talen e~ bulurı
malda H. U. M. K. nun 141, 142 ve 
144 üncü maddeleri mucibince ve 
Gir ay müddetle ilanen davetine ve 
tliBen sabahları 1stal1bulıda nefJl'e
dUs ~lerden lbirilile neşrine 
karar verilmiş ve namına yazılan 
davetiyeniR bir nüshası mahkeme 
divanhanaine a111mı~ obnakla 
miictmialevh Halit Rafetin muha
kane .rünli olan 12fl/MO C1D8 
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