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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: ı 

E EVRE BU SABAH BOMBARDIMAN EDiLDi 
k ltalyan resmi tebliği: Malta bombardım 

Bingazide lngilizlerle bir hava harbi ol 
n 

dildi, u 
Fransa - ltalya arasında kara harbi hala başlamadı 

İngilizler, Venedik'e kadar bütün Italya 
sahillerine, Libya sahillerine ve on iki 

adanın etrafına mayo döktüler 

aıyadaki lngiliz ve Fransız tebaasının emlaki m·üsadere ediliyor 
l>rçil bugün vaziyeti anlatacak-Musolininin l . ·rı·Las"J ~~MA N~~+-JJ 
1 •tt• v • d v d v •ı •t 1 d '( . erudl manyaya gı ıgı ogru egı - ı a ya or USU•ikikoldanPari•edoğrute.vecrühedenAlmantaarruzununistikametleri.niv~ycni.birmeidanmııh:ıreh.si

nın vukuu beklenen lltarn ve Sen hatlarım go sterır harıta 

'-nun kuvveti 70-80 ~r at hmin ediliyor Büyük bir Marn muhareb • 
1 

reni harbin Kont Ciano kumandanı bulunduğu bek 1 en m ekte d i r 
üc desteği 
A:rupaha;;ibugünücde.- hava filotilasına iltihak etti 
hı, iktısat . ilahı. iman sili· 
hı, İktısad silH.hı, iman ili· 
hı. Bu üç kudreti sonuna 
kadar götiirebilenler kaza
nacaklardır. 

6 
\'asan: ETEM İZZET BENlCE 

~Ütün alametler Anupa har • 

1 
i.~. bir dünya bar~inc .. ~ogrn 
lıı:ıni göstermektcdır. Onumuz. 
daJıa çok kanlı safhalar ',. ~ah
ı,, olacak ve muharebe belkı d~ 
l'ı neticesine ,-asıl o)nıak \'t• 

.rı~-Q)-·a l:eni forınunu vcrın~.k 
en asgari bir iki yıl daha su

•ktir. 
.~•ni Avrupa ,·eya d!inya .h~r
·~ııı üç dc;tejl:i tebellür etnııştır. 
~ . ·1·h tılar, ha\·a, iktısat, iman sı a · 
,'•dır. Her üç siliıhda da a~ rı •l'
ltunetli bulunan ,.e bu kuvve· 

~i sonuna kadar götiirehilecek 
'nlar kazanacaklardır. 
lo mayıs - 10 haziran nıü -

ld•le devresi bilhassa hava 
~lılarının taarruz 111iidafaa 
t . • 

ı111za bakınıından ordu • 
'da oynadığı rohi tebariiz et
'ııııiştir. Zaten, Avrupa harbi 
~larkcıı ta,·:varenin ,·eni harp 
~hları aras;~daki üstÜn kudreti 

Oliı1 edilnıi~ 'c harbin iuki~a -
~da bu ~ilahın müessir olacagına 
tet cılunn1uştu. Günlt·r \"l" hbcli -

1•t bu tahmin ve işaretlerin lıak
~ı tesliııı etn1i~tir. A\"u~trnl)a \"C 

l · tıada1:ı birer ta\ ,·are fabrıka~ı 
~ı· • . . 

rtıe gclnıek l·oluna doğru gö ~ 
/~n. ga~retler n1U~ınir nctlc<'le

'ııbı \'ermiyc haşladığı \·al.it Av
ı ~a ha, aları muhakkak ki yeni 
~tecrübelerden dogınuş binlerce 

1
' "•re ile dolacak ve bu taze ku\'

._ııer her kaxaıııldığı zannedilen 
1th·ayı l'eniden tartıya ve muha-
1\ıı •Ye koyacaktır. Bu hazırlık ve 
lı dıınan devreleri eelip geçinci
~ kadar vaziyetlerde husule ee
~ .••gan·ürler bu bakımdandır ki 
~)_tık ve esaslı bir ehemmi) et ifa
lı 1lli haiz bulunmıyorlar. 1'iha
~ ~ hunun zararını çekecek olan
~t Sadece bu hailenin bu safha -
~l arasında kayna~·ıp gitıni!:ı ol
~ k felaketine uj;ramı~ bulunan
~! olacaktır. Geriye kalanlar, sağ 
~b •nlar. yıpranmamış olarak ka
·~ .'ar ,.e kalarak ol:nılar icin hayat 
~akaff.!rin me\.·'ud bulunduğu ma-
ıı~ kaktır. AYtUJ'..t 'ı . LL.ı., u 11h.c ha
)t \~ebe.şeri faciadun A\·rupa dışı, 
~ 11

1 dün va ,.e İu~lliı: UonHn\ on· 
l~;•ıın geniş ölçüdeki ~ ~rdımı 
'• taracaktır ve bu yardım da 

s, I ı~th~lde ii,tiin hava kunctlerinin 
r•1 '1~ hınlerce adet ölçüsü içinde ' 
ıK~ •i stevli ve mütearrı7. ktı\"\"etle-

0' ~: 1"'>eleri üzerinde uçması ~ek-
ıı;;dc tecelli ve tezahür edecektir. 

\a siliıhı kadar iktısat silahının 
'DEVAMI 3 tincü ıahıfede) 

Bern 12 (A.A.) - İtalya bari • 
ciye Nazırı Kont Ciano, kabıne 

ictima ndan sonra kumandanı bu
Iunduj!u tayyare filotilla>ına ilti
hak dmistir. 

Pr ens UI!' b!'rto Musolınıyc çck
tı~i tel~rafta garp ordularının ve 
.ıskcrlerinin, kat'i bir zafer istih
sal e~mck azmilc, eski Roma as -
kerlerinin bıraktıkları zafer volla
nnda vü•ümek için her feda·kfır • 
lıkta hul.ınacaklarını, vatanın ıs -
!ikbalini •·orulmak bilmez mesaisi 
ıll' temine ralısan ~usolinive va
dettiklerini bildirmiştir. 
FRANSIZ VE İNGİLİZ SEFİR 
LERi ROMADAN AYRILDI 

. Roma 12 (A.A.) - İstefani a -
ıansından: 

Burada Fransız ve İnı;ıiliz sefir
leri ve bu sefaretler erkanı dün 
ak <am Romadan ayrılmışlardır. 
Hariciye nezareti teşrifat memur
__ (_D_EV ~MI 3 üncü sahifede) _ Fransızlar~ düşmanı ıeçirmemek i ç.in tallrip ettikleri köprülerden biri 

N ·SON DAKİKA 
Romaya göre Almanlar Parise 

30 kilometre yaklaşmış! 
Roma 12 <Radvo) _ D. N. B. 

aiansı bildir'·· r : Alman ,!eri kıt'a
ları Parise 30 kilometre yaklaş -
mı>tır. Fransızlar kahramanca dö
öiişüvorlar ve adını adım müda • 
faa ediyorlar. 

sında oiddetli bir muharebe ol -
mu<tur. Netice henüz mahim de -
o ildir. 

Alman kuvvetleri Noyi'den neh
ri gecmişlcrdir. Marn kwılarında 
çok kanlı muJ13rebeler oluvor. AI-
man ileri kuvvetleri Kompien'e 
val'mıştır. Şimal denizinde de Al-

[Son Telgraf - Bu haber Roma 
radyosundan verildi/iine göre son 
derece ihtiyatla telakki edilmed 

nıan - İngiliz harp ~emileri ara- tabiidir.] 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
----

Parisi yahut orduyu kurtarmak 

Cumhur Reisimiz 
Ankara'da 

Ankara 11 (A.A.) - Reisicum
hur İsmet İnönü, bu akşam saat 23 
te hususi trenle Ankaraya avdet 
buvurmuşlardır. 

Londradan verilen malumata 
bakılırsa. Fransız başkumandanı
nın Parisi sivillerden tahliyeııe ka
rar verdiği aıılaşılıyor. 

Bu karar bundan sonraki hare
kat için manidardır. Alman ku -
marıdanının Fransız ordularını c• 
nahlardan çevirmek suretile mu
harebe harici etmek maksadına 
karşı alınmış olduqu satılıın bu 
karardan muharebenin sonuna ka
dar götürüleceği de belli oluyor. 

Dün de bahsettiı)imiz gibi Gene-

ral V eyqant Fransız ordusunu so
nuan kadar muhafaza etmek için 
Parisi dahi feda etme!ie razı ol -
'llJ.UŞtur. Maamafih Fransızların 

Pariste ve ParU,'in yan ve önlerin
de lıer metreyi hayat pahasına 
müdafaa etmek azminde oldukları 
da vatpıkları hazırlıklardan farke
dilmektedir. Şehirde mtidafaa ter
tibatı alınmağa başlanmıştır. Şe
hir varoşlarında en çetin muha : 

(DEVAMI 3 üııcü sahifede) 

Baı;vekıl doktor Refik Savdam 
ve Ankara Vali ve Belc<tiye reisi 
Tandoaan. Reisicumhuru Etimes
utta karsılamışlardır. 

Reisicumhur. istasvonda. B. M. 
M. reisi Abdülhalik Renda, Genel. 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Cakmak, Vekiller, C. H. P . .ııenel
sekretcri, mcb'uslar, mülki ve as
k,,r, ı •rkiın tarafından "'litmlan -
mıstır. 

A " Harp azamı şiddetini buldu 
Paris boşaltılmış gibidir, kumandanlık askerlikle 

bildirdi ilişiği olmıyanların şehirden uzaklaşmasını 
Bern 12 IA.A.) - Ordu erkarıı

harbivesinin tebliği: 
Bu sabah erkenden Cem·'"' ~ö

lü mınt&kasında bir takım ecnebi 
tavyareler, hududu ııecmisler ve 
bombalar atmışlardır. 

Bu ana kadar bir bvn.banın Re
nens yakınına ve müteaddit bO'lll
balann da Traigny ve Dailen mın
takalarına düşmü~ olduii;u anla>ıl
mıştır. Cenevre üzerine beş bomba 

(DEVAl\II 3 uncıL sahifede) 

Blkan Antantı 
iktısat konseyi 
hey' eti döndü 

Önümüzdeki ayın 15 inde 
şehri rnizde bir Balkan 
komitesi toplanacak 
Balkan antant< iktı>ad komcyi

ne ı~tirak eden murahhas heydı
mizdcn Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum müdürü B. Kadri Muslu-

1 DEVAMI 3 ;incü .alıifede) 

Bu sabahki 
aktif miJdaf aa 

tecrübe•i 
Bu sabah saat 10 dan itibaren 

liman reisliii;inin ilanı mucibince 
Okıne,·danında tayyarelere karıı 
aktif müdafaa tecrübeleri yapıl • 
mıstır. 

İl8na 11öre cuma Rünü da Metris 
çiftli ainde okul sahası dahilinde 
avni tecrübeler icra olunacaktır. 

Kocalarını vu
ran eli bıcaklı • 
genç kadınlar 

Beyoğlunda bir adamın 
kafasını iakemle ile 

par~aladılar ! 
(Yazuı 3 jinciL şahijede) 

Italyadaki son talebe 
kafilemiz de geldi 

lsviçreden dönen bir talebemizin anlattıkları 
(Yazısı 3 Ünt'Ü salııjede) 

ÇERÇ~V~ 

Y ·· ı 1 ''' a o, ya o ... 
Tarih. hüyıik 'e ebedi hayat 

davasında parınai(ı olan her 
milleti korkunç bir imtihana 
çağırı~·or. 

-ı·a~aınak, tan1 ~·aşantak isti
,·en he.r millet, cesaretle imtİ· 
hana girer; kazanırsa hayat, in
~an o~lunun bu en aziz ınefkü
resi. bütün genişlik \'f' son..,u:t
luğilc hayat onundur; kay be
derse ölecektir. 

Hani Bir millet top;1ckün ö
lemez. öldürülemez. di:1 e kok
n1u~ bir lô{ \.·ardır. Bugün için 
mahud liıf, hakikaten kukınus 
bir mahiyet arzctmckte. Bazı 
milletlerin topyekiın ortadan 
kaldınfacnğını bize yakın bir 
istikbal gösterecek. 

Ortadan kalkacak, kaldırıla
cak olan milletler, bilhassa ta
rihin açtığı inıtihana aısk ve 
~e\· kle girmeyip kendilerine 
me,·hum bir istikbalde ikmal 
imtihanı arayanlardır. İkmale 
kalmak yok; kendisini bu aza
metli günde büyük saflardan 
ayırmak, milletler kollektiviz
ması ve büyük hamle meydanı 
d.ısıudn emniyet sahibi olmak 
yok. En emin yer, bombaların 
dü~tüj(ü meydan ... 
Bitarafların halini teker te

ker gördünüz. Şimdi bu mev -
taların gökte uçan ruhları: 

- Ah ne yaptım, ne ~·aptım 
da saflardan birine loi.itün kuv
vetimle iltihak etmedim? 

Diye rırpınıp duruyor. Bita
raf olmak; tarafsız, telakkisiz, 
hedefsiz. gayesiz yaşamak de
virleri ge~ti. Tek kader darhe
ıile bu devirler, esatiri bir u-

zaklığa düştü. Niçin yaşadığını,, 
neden yaşamakta dn·anı etti ... 
ğini. ne istediğini \·e kiıninle 
bt•rahcr olduğunu bilnıi~ t:nlere, 
tarih: 

--. ÖL!!! 
Di~·or. 

Bütiin bunları pcK ıyı b it ıı. 
lere de tarihin tınri u: 

-OL! 
Bu ~esi du~ an. İ('indc 3a~adı

ğııntz ~uh tu ~ nındnnh('rı l'"~İ 
ı?"eln1eıni~ zan ~nıa n:ıhı:ını diu
li)·elıiı~n. hıı nal :ıdaLı ıhtorıa
rı ~~..:en dül'tba~ı ınanıur fikir 
adanılarıdır ki. ınilictlerinc Llı
günkii Sırat küprüsü ge(~dinde 
rehberlik ~debılir. llu adc nla
rm kulaklarıncla ~ınla~ an ı.a
man parolası: 

- YA ÖL, YA OL!!! 
ihtarmdan ibaret. 
Öhnek i~temiyen, olnıak i~ti ... 

yen korkmak. Atını dörtn .. ia Sı· 
rat köprü~üne siirer \ e akıllı 
cürctinin ıniikclfatını bir ı.-ıın
ledc alır, Ba~hu~undan uı a~ı
~ına kadar İ\'İDdl.· ililhi it a'1118-

nın bu hitabını du~·an, hii nita
bın icabına bütün ruhu 'c bü
tün madde~ilc atılabilen h.ılltt· 
]ere ~ercf ,.e :-.a) gı~ 
• ·ı:ciP !"AZiL KISAKt a:J{ 

NOT - Ba .rköyunııe ~ . L I 
mütt-ka.tlerde, Bav !ı .a •. k 
Gök'r: 

)ı.f<;;•ktubunuz ye görıış·,\.,"'zt 
fıkirierımiz arasıncla taı bır 
mutabukat ifade ediyor.· :-;ıze 
tebr 1.-lerirni \"e teşekkur. r.-nı 
bıiuirıııegı vazife telakKı elle
riın. 
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iınh· Alt , ·oavı;c;. 

KRALI DA .. 

Aln:3n bombalarından kaça ka
ça, canını zor kurtaran, dağ, or -
man, yayla, kar, lış, haftalarea yol 
ı;:iden ihtiyar Norveç kralı da ni
hayet te~lim oldu. D,.aha doğrusıı, 
ordusunu teslim etti, kendisi İn -
ı?illcrede solugu aldı. 

TPslim olmak da, a<:aba hastalık: 
gıbı ı;arl bir şey mi? Hain Bdçika 
.kralından sonra. Norveç kralının 
bu hareketine bakınca, insan, gay
ri ihti,·ari böyle dü:;ünüyor. Allah, 
hemen. rli::<·rlerini bu sari hasta -
lıktan koru.sun! 

Acaba, bugün, bir kralın vatan 
müdafaası için cephede ôldüi!üııü 
ıwrmıvec .. k miyiz?. 

ÇiNLiI.ERİN 
MEDENİYETt. ------

Garp cophesindekı cmua&!Zıı.m. 
i.smını Vl'rdil!ımiz muharebeler de
vam ederken, unutuyoruz ki, dün
yan;n ta obür ucunda, Cinde de 
barp de\ am etm~ktcdir. Hem de, 
bu beriki y ıllanmı.ş harp .. Seneler 
var kı, Japonlar, Çini ağır ağır 
istı'i ttmektedir. Çinliler teslim 
olmu} r ve müdafaa ediyor!M. Ja
ponlar epeyce zayıat da veriyor • 
br. 

.:>on gelen telgraflar, Çinlılerin, 
yapılan sulh şartlarını kabul et -
me ıklenn1 bildir.yor: 

Bır tek Jaopnlu nefer bile Çin 
topragında uldıkça sulh yapma
yız, diy rlar. 

Aferin Çınlilere! .. Bir çok Av -
rupa mı'letleri, f'inlileri, medeni 
ae~ı!, ıwrıdır, diye bef(enınezler. 
Fakat, o bcgenmedil<lcri Çinliler 
mukavemet ediyor, medeni iddia
sındaki milletler de çeıbucak pa
lbuç-bırakry(ır! Dünya, ı:ıe haziu ol
du! 

}IAÇTAKİ DÖÔÜŞ 

~İRKtN Mİ?. 

Geçen gün Şışli - Beyoğlu ta -

kımları arasında bir maç Y"l'ıldı. 
Mac; demek nedir?. Tabii arkasın
dan döğilş .. İki taraf oyuncWacı ve 
seyircileri ,biribirine girmişler, bir
kaç kişi d" yaralanmış! 

Bir gazete, bu hadiseden bahse-
derken! v 

.Çirkin şey!. 
Diyor. Neden çirkin olsun?.~ 

i(üşnek, y aralouımelt çiri<.iı:ı ahır 
mm?. Garp cephesinde 4 mil}lon 
in.san döj?üşiiyor, yüz biDJıerce in
san yaralanıyor, 

J)ALİMiz.t: 

SÜKÜR EDELİM. 

Beıı. ötedenberi söylerim: 1staı>
bulun otobüsten yana talihi yok -
tur. Hep cürük çarık şeyler kuYa
nırız. İzmir şehri yeni otobüs alır, 
eskitır, atacağı zaman, ,biz topla • 
rız. Yani, lzmirin artıkları ile ~ 
çiniyor112. 

Fakat, artık şik.iyet e1ımiyece -
ğim. Çünkü, İstarı.buldan da beteri 
varmış! Bizden de talihsizi var -
ınuı! Meğer, İzmitliler de, İstan -
bulun art k otobüsleri ile geçinir, 
l!iderlermış! Bunu haber veren 
gıueledekı havadisi okuyunca, 
kendi kendime; 

- Halimize bin şükür ed<ılim, 
otobüslt>rimizın kıymetini bilelim, 
dedim. 

PAZAR GÜNLERi 

VAPURLAR 

Vaı,.ı;rlarda hali yaz tarifesinin 
tatbik edilmeyişinden fikayetler 
yapıliyor. Halk, bilhassa pazar 
günleri, tramvaylardaki balık isti
fini gölgede bıra~ak kadar bir 
i7.diham içinde gezinti yerlerinden 
evine dorıüyor ~ Bir gazete: 

- Pazar gezintıleri halkın bur
nundan ı;ıelıyor, diyor. 

Burnundan gelirse, ne c;ilcar, di
yeceksinız .. Bir şey çıkmaz, fakat, 
bu sefer ağzından geleni sö,:ler. 

AID4ET RAUJ' 

Avrupa Harbinin Yeni MeseJeleri 1 

Almanya'oın Üzerine 
bomba yağdırmak •. 

Ayın ba~ında mncıetıklerin Pa- rilmeai onun bir ay evvel.ki mak.a-
ri•te wplawın yüksel;. harb mecli- leı&inde ileri sürdüğü mütaleam.. 
••· ~imdiyr kadar toplanmış olan- nı tekrar ı:-özden getirilince huli-
larıu onuncu5uııu teşkil ediyordu. sa olarak şu neticeye varılıyor: 
llu ıncclisiıı lınsu>iyeti gerek in- Artık zamanı gelmiştir, diyordu, 
.ciltere ve ıcrek.se l'ransa tara • ne bahasına ofu,.8 olsan Alın&D-
fından bazı ııah•iyetlcrin değiş • yaya kendi topratında taa.rnız eı. 
me ·i, bunların yerine diğer' ~ahıs- mek elzem. Alman milleti şimtli-
lann gelmesi noktasında toplam· ye kadar kendisine erişilemiy--
yordu. Fakat o<iytemejı:e lüzWJl iini. tııtulamıyacağını fan:etmek-
yok ki bu •imaların hepsi birbir le- tedir, Onuu için 4iındi ona göster-
rini cok eskiden tanıyorlar, muh- meli ki bu harpte Alınan milleti öe' 
telif >Urette i~ ba~ında görülmüş kendi !oprağı üzerinde utuab ce-
bıılunuyorlardı. Geçen harbin kecektır, Almanlar 'imdiye kadar 
ba>tııda Fransız kumandan - ba~kalarına ıztırab çektinn.işler _ 
!arından Franşe Despere'nin dir. Biraz da ıztuab sı.rau onl81'8 
yanwd.. İngiliz ordusu ile ir- gelmelidir. Üzerine bomba atıldı-
tibal temin etmek vazife>in- &ı vakit !>unu hoş .karı;dayıp kar-
de bulunmu olan General şılanuyaeaklar1 belli olacaktır. 
Spear, da bu meclise iştirak et- Almanya üzerindeki hava hare-
mi tir. Bu geueral artık faal ordu ketleri ı:il&ide artarken G<!neral 
hiznı<"tiııılcıı çekilıni~, meb'ııs ol- Spears'ın bir ay evvelki yuısında 
mu tu. Fakat şinıdi kendisi l'ran- SÖ> lediklerinin şimdi tatbik edil-
.. hükumeti nezdinde teoıas vazi- r dijCi anlaşılıyor demektir. 
fesini görmektcdır. Emekli İngiliz ALİ KEMAL SUWJIAlıf 

Generali Londra matbualındaki fı'at mu·rakabe-komı";.__ 
ya:ıılarıll• de a.)·r.ıca tanınnıı~tır. ~-

Kendisinin a kcri ııruluurir olarak. yonun un yeni kararları 
ya1ılarmdaa temin edilen istifade 
az değildir. Bu \'esile ile biraz Fial murakabe komisyonu dün 
harpten. ınuharebcoin gidişinden ak' m da Vali muavini B. Halili< 
ve bu lngiliz generalinin'fikirle - Nihat Pepeyinin reislil!ind<! top _ 
riııdcn balı etmek sıraı.ı da ıelmiş lanm tır. 
oldu. Hol anda, Belçika ..e Fran- Evvela koırUsyona sanayi ve ti-
ı;aııın şimal tarafı bir ay evvel Al· caret erbabından 2 zat aza oları* 
man taarruzuna uğradığı zaman sec;ilmiştır. Bilillıare mutıtehf mado-
müttefikkrin maruz lı.aldığı müş- delerin !iatları tetkik ve teabit o-
kiilıitın drrec:eo.ı daha unutulur gi- lunmuştur. 
bi dcgıldir. iste o günlerde meb"us Komısyorıca dün verilen karara 
general Sııcar. yazdığı makalede ~re manifatura ve ıııda maddele-
gcçen seferki A«upa harbini ha- rinin fıallarına evveiki günkü ya-
tulatı)or, <ınun >•>ılır gibi olmı- ni 10 haziran tarihindeki fiatlar 
yan ıııw;l.ül .. tın1 kaydederek bu - esas oları<'lt kabul olunmıu;tur. 
gun i~ın dersler çıkarn·ordu. Ge- Komisyon manifatı.ıra ve "ıda 
neral meb us, bugwıkü İngiliz baş- maddelerinden sonra züccaciye ve 
vekili • 1. <;ıırçil'iu en yakın dost- attariye fiatlarını da teebit etmelı:-
larıııdun olduğu gibi geçen harpte t<ıdir, Dij!er tarafan kavmai<am • 
de > uka!ıda ı.şaret edildiği gibi !ara da konrol için emir veril • 
l\Iare~~ı Fraıışc Desperc"nill ya - mistir. 

ııında bulunnıu~ ve 1-"ranSiz ku- \ii~~!!!i~~~il~-~ m ııdanının ~alısiycti ne olduğuna 
dair fikir cdınccck bir mevki sa
hıbi olnıuslur. Bu Fransız kuman
danı dostluk ve hbaplık sua>ın
da ~ek nazik, fakat iş başında hit 
hatır gönül tanımıyan bir asker -
mış. Onun içın mıişklil ıaın:mlar
da kat'i kararı •·c hemen kararını 
aynı katiyetlc talbik etmesi ken
di•inc kar ı maiyetinde pek derin 
bir itinıad uyandırmıştı. Bııgüo i
çin hundan lngiliz generalinin çı
kardıi:ı d<"rs şu oluyonlu ki müş
kül.ita ka.rı,t daha üstün azim 'e 
irade ile ku•·vetli şahsiyet sahip
lerine ihtiyaç bilhassa harpte var
dır. Kumandan evvela kendini 
ııe•dirccck, sonra kun·etli azın ve 
iradesi olacıık, cesarette de her -
kesten li tün bulunacak. 

Kaç senedir İngiliz parlıimeoto
aunda aza bulunan generalin şim
di Harb medisiııe de iştirak etti-

Aklımız ermiyor 1 
Hırdavat eşyası yüzde yinni ar

tar, birkaç liralık kumas 18 lira;ra 
"'1tılır. Krom, kalay, demir fiatları 
yükselir, bir gazinoya gidersini2, 
bir tabak kötü dondurman 30 kıt
ruşa yersiniz. lUağaza vitrinlerin
de, ıs, 20, 2S liraya kadar ayakka
bılar göriirriinliz. 

Holli•a. fiatlar \'e ha.vat pahalı
dır. Bunu, resmi makam ve ağızllrr 
da söyleraektedir. 

Öte tarafta, ihti.kıir lwmiııyona, 
halıi tetkikat, tahkikat ile, nazari 
bir takım i lede ujı:a "'· 
Akıl erdiremiyoruz, v-elam! 

BUIUIAN CEVAT , 

6 ıncı at 
yarışları 

Mevsimin en güZiM koşu
larından biri daha 

muvaff akıyetfe yapıldı 
İlıkıbalıar at varışlarının altıoc 

da oazar ll'ilnü An'larrada !lllLVd
fılkiTetle y.apıı.m,.tır. 1 inci Çan
kaya .ioaşı.ısımda albay !İaınail Halı;
jtı Tek,c;etrirı Sava isi:mii tay> birin
cıi, yine mumaile:Y'hin Tunaııı. ı · · 
$n\llitur. 
.M~ereit bahiste ganyan 106, 

plase 120 ve Jlii kuruş vermiştir. 
4 ve daha yukarı yaştaki yerli 

halis kan İnııiltt at ve kısra!lcları
nın girdiği 900 lira miikifatlı ve 
~O metre mesafl?li ikinci ık°"vfıı 
B. Ahmet Atmanın Karanfili 1 in
ci,. B. Sait Halimin Romanm 2 inci, 
B. Abınct Atmanın Özdeııniri 3 iiu
cü olmuşlardır. 
Müşterek bahiste ganyan 106, 

pliıse 110, 125 ve 120 ıkuruş ve~ 
lerdir. 
GAZİ KOŞUSU VE DİGm 

MÜHi.'d. KOŞULAR 
Günün 3 üncü ve en mühim kıo

şusunu teı;ıkil eden 5000 lira ikra
miyeli ve 2400 metre mesafeli 3 
yasında.ki yerli saf kan İnııiliz er
kek: ve diı;i taylara malıSu.ı cGazi 
koşusu• na 8 tay giıımiı;tir. Bu ko
.uda b~i miiı>terek en çok B. 
Sait Halımin hayvanları ve Bayan 
Nihal Fikret Atlının .Mis isiaı.lı ta
yı üzeriııd olduıtu halde B. Ah
met Atmanın Goncası 1 inci, MM; 
2 incı ve Fevzi Llıtfiıün Tahaisi 
3 üncü olmıışlardır, 
~erek bahi>te ıı:anyan 41 lira 

30 kuruş, plii:ı;e 370, 1180 ve 185 ılru
ruş verm.i~tir. 

1 ınci İnönü kıoşu;;unu teşkil e
dıen 4 ~ ·· okaşuda B. Sait Halimin I 
Hılna:lıatun 1 inci, Salih Temelin 
Subutayı 2 incı, B. F&bri Atlının 
Royu 3 üncü olmuşlardır. Ganyan 
170, plase 135 ve 200 kuruq ver • 
Dl.İştir. 

5 inci cÇöJ koşusu• nda B. Feh
ımi Sim.sar oı'!lunun Çelengi 1 inci, 
Niyazinin Boııkurou 2 inci olmuş
lardır. 

6 ıncı ince su: 1-nda da S... 

Çocujun muhiti 
Bir orta mektep talebesi olan, 

tanıdığım bU çocuk, geçen gün, 
İııtanbuluu büyük ı:a:ıetelerinden 
birinde tefrika edilen bir romanın 
lisanından ,tl<ayet ediyordu, Ce -
binden, keailmfş gazete parçalMı 
çıkardL Altlarıw kırmızı kalemle 
çDcüti satırları gösterdi. Okudum: 

cÇıklı kapıdan ..• , •geldi otomo
bil . ., ceocaklar üzüliiyorl..- bu -
na ..• , cbekleclim saatlerin ,_ 
sini ... gibi .. 

Görüyorsunuz ki, bu ibarelerlin 
kuruluşundaki türkçe hatası, 15 
yaşındaki çocukların bile gözün -
den kaçınıyor. Bu satulardaki 
zevksi21ik, şive dü~klüğü, onların 
-bile asabını bozuyor. İşin garip 
llOktası u: Bu yazılar, memleket 
okuyucuları tarafından not veril
miş olan kimselerin kaleminden 
çıkmıştır. Yani, iyi veya kötü, mu
ayyen bir kıymet ifadesi içinde te
bellür etmi~, az veya çok şöhret 
yapınq insanlarm yazılarL 
Çocuklarıa ayrı kütüphanesi ol

malı.. Çocuk edebiyatı, çocuk ki
tabı lazım ve aaire.. Bunlar hep 
malüm şeyler!, 

}'akat, çocuk dediğimiz nıüte • 
cesııis tip, kendi>ine ait veya de
ğil, herı;cyi okumak, bilmek, hiç 
olmazsa bir güz atmak zevkinde 
ve merakmda olan küçük insan
dır. l\lubitinde, kendi•ine hitap et
sin etmesin, ne kadar 3' azı örneği 
varsa, çocuk, bunların hepsi ti.ze
rinde durup, düşiinen, ınııhakeme 
yapan zekadır. 

Tramvay arabasının içindeki i
lin, berber dükkanının vitrini, 
duvardaki &inema ilinı, aile reisi
nin gunlük gazetesi, elektrik ida
resinin faturası, bütün bunllar, ço
cuğun teeessüsü altında bulunan 
yazı örnekleridir, 
Cocuğun sağlam ve köklü o

kur yazar yetişmesi için, yalnız 
kendi•ine alt kitapların meYcudi
:retlni değil, bütlin muhitinin doğ
ru ve güzel yazı öroekleril<! çerçe
veli olması lizım. 

it Halimin Şehnazı 1 inci, Fevzi I ::-==:==:==:::=":::=-===== 
Ltlliinin Meiılikası 2 inci, Mehmet Satılık Gulcemale 120 
AH Yalmıın Pasinsi 3 'ÜilOÜ geftniıt- L!_ 1. k t k ld 

REŞAT FEYZİ 

lerdir. U111 lra ıyme onu u 
Müı.iereık bahiste ganyan 125 ,kı> Hıili<-te Camialtı meV'kiinde de-

ri.ili. plıise de 110 ve 125 llrur<ış ver- mirli bulunan Gülcemaı vapuru _ 

~~~~r taraftan 7 temmuzda i8h- nun satı.şı a'fUl 24 üncü ı?iinü ya
riınizde başlanacak olan at Y~ı.t- )lllocaktır. 
ları hazırlıkları faaliyetle devam Va:oııı-a yeniden döviz olarak 
etmektedir. 23 bin hıııiliz hraııı; yani 120 bin 

Berber dükkanları 
hakkında bir emir 
Şehrimizde bazı berber di;klrMı,.. 

larında lAyık1 veçhi.le temizlrı'!e 
dikkat ohınrnadııl't ~ır. 

Ezcümle eon ı;ıünlelde us1'u"a ya.. 
ralanndan astalananların fazla
lı,tı beledi~nin nazarı ciüd<atini 
ı»·bet~tir. 

Dün tekmil ikarmakamlıklara 
verilen bir emir le berılıer dilıldkiın
lanrun daha 9l!lc. kontrol edilmesi 
ve ois mtura kullanıhnasına da 
ıkat'ivven m<ıVtlan verilmemesi 
tebli" ohınm ustur. 
Diğer taraftan bazı berber d.iiılı:

&:B.nlarında, araya lı;üçii]ı:: bir bö 
konarak öbür vanda su, şerbet ve 
yahut J(a.Z'Oz satddı,i!ı da ıııörüldü
l!ünden bu kabil satıslara müsaade 
ohınmı•.·acaktır. 

500 lira llaymet k.onulmuşt.-u. 
İki İngiliz .fınrııw. Gillcema.Ie ta

lip buluımıa:ktadır. 
--O-

Kimlerden müruriye 
ücreti alınmıyacak? 
Belediyeler le vilayet hususi ida-

relerinin ellerinde bulunan iskele, 
rıhtım ve l{eçitlerden alınacak mü
ruri ve ücretle!-i tetıbit edil~ek dün 
beledrve e tetılil! olunmuı;tur. 

Bu emre 4l;<ıre bademe 12 yaşın
dan as.ağı cocuklar, ııec;irilen na.kil 
vasıtalarının sahip ve sürücüleri, 
jandarmalar, oosta memurları, 
muhacirler, mevcnden sevkolu -
nanlar, ziraat ıcin geçen köy aha
lisi, oosta taşıvan ~vvanlar, as
keri, muhacir havvanları ile mal 
ve esyaları ve rıostalardan müru
riye ücreti alınmıyacaktır. 

Y raltı 
Santralı 

Elektrik, Telefon ve 
Havagazı santralları yer 
altında inp olunacak 
Şehir pliirurun lanzirnind<! ve 

mühim bina yerlerinin tayinip. -
de ;pasif korunma şartiarının da 
ehemmix_etle göz önüne alınması 
kararlaştırılmış ve ,ıı., maksadla 
Ankarada bir nizamname hazır -
lannuştır . 

Bu yeni nizamnameye göre 11-

mı.ımi ve hususi büyük, mühim 
bina yerlerinin tesbitinde burila -
rın .bır arada toplu bulwıdurul -
mamalarına, bombardıman hede
fi olacak askeri tesislerden, istaıo
YQnlardan, tayyare meydanların -
dan uzak bulunmalarına dikkat i
lunacaktır. 

tsT Aınl_UL ŞElHİR PLANI 
TADİL OLUNACAK 

Tel<!fon, elektrik, hava\i(atı san
tralları tercihen yer altında yapı
lacaktır. Aksi takdirde bu santral
ların mümkün olduj\u kadar giz -
lenmesi temin olunacak ve cere
yanı temin edecek tali elektrik 
santralları da yapılacaktır. 

Yangınların genışlemesini ön
lemek üzere de kagir bınalar ara
sında asgari 20, ahşap binalar ara
sında da asgari 30 metre genişli -
/(inde gec;idler açılacaktır. Şehir
cilik mütehassısı M. Proat'un İs
tanbul şehri plı'ını da bu esaslara 
göre tetkik 'olunacaktır. 

Üniversitede bu sabah 
başiayan imtihanlar 
Üniversitede h11kuk fakültesi 

3 üncü sınıf elem<ı ımtıhanlarınm 
netice.si dun talebeye tebliğ olun
mustur. Bu sabah lan itibaren de 
elemelerde geçen 3 üncü smıf ta
lebelerinin imtihanlarına ba.<<la -
nıl.mıştır. 

Huıkuk fa'kültesi 1, 2 ve 4 üncii 
sınflarının eleme neticeleri henüz 
alınıp teblij! olunınamı.otır. Bu işin 
de avın 15 inci cumartesi gününe 
kadar neticesi alına"aktır. 
Ayın 17 veyahut en geç 18 inci 

l(Ününe kadar sözlü imtihanlara 
başlanılmış olacaktır. 

Yardım kutuları 
Halkcvleri şubclerit\İn vazifele

rini tamamile yapabilmeleri için 
her Halkevinin uy,gun zamanlar
da paralı müsamereler, balolar ve 
'kontierler, tenezzühlcr tertip et -
mesi kararlaştırılmıştır. Ancak 
bunlar yılda ti.' defavı geçtımiye
caktır. 

Aynca, Halkevlerinin münasip 
yerlerine yardım kutuları da asıla
bilecektir. --Floryada yeni gazino 

Flor''ada yeni yapılan ııaznomın 
methal kısını ınşaa tı da bitmiştir. 
Belediye relslil!i ıı:azinonu.n etrafı
nı da istimJak edio yeni ve modern 
bir bahçe V'i.icude getirmelti de ka
rarlastırılımıştır. 

Bunun icin 2000 lira sarfolunup 
a \'10 15 inde faali vete ııec;ilecek -
tir. 
Diğer taraftan Floryadaki eski 

ahırların da Ylkılması için bir mü
nakasa açılmıştır. 

(Avrupa Harbinin içi ın<dleırıı ana J 
Denizaltılann ceddi j Geçen harbin blançosu

1 
DerıUaltılarırun büyük ceddi, Umumi harpte Fransanın şımal 

1716 de A.merikada, mühendis 
Bu..ıtımel'in .vapLıi(ı •Tortu - kap
lu:mbaga) dır. 
Bakırdan, 2 metre 50 santim 

yüksekliğinde kocaman bir yu -
murta tasavvur ediniz. :kte Buııh
mel'in denizaHısı bu şekilde idi. 
İcerimnde ancak bir k1'i bulun11-
vordu. stenildiiii zaman dol.duru
lan veya •bosaltılan bir su deposu, 
bu kocaman yumurtavı denize 
chıldirıyor, çı,kartı:vordu. İçeridekı 
adam. elıle bir manivelyaı ceviri
vordu. Bu suretle arkadaki küçüik 
OO!'Vane dönüyor, bu gari;ı denizal· 
tını yürütüyordu. Arttl< si:.r atiı-iu 
derCC<!Sini tııkdir ediniz. 

Bushrnel, cKaplumbaJ!a• nın pek 
müthi~ bir silah okiu~nu, düs -
man gcmHcrini bitırabilcce,ıiinı id
dia ediyordu. Kaplımı.~anın üst 
kısmındaki ·küçük bir sand>kta 70 
kilo barut bulunuyordu. İçeri.;; .
deki adam, maniveleyi hızlı hız,.ı 

cevirecek batmnak istedijii .l!emi· 
nin ı,ıltına geliyor, barut OOl.u sa.'l
dığı bıra'kı vor ve sür'atle uz.ıkla
şıymdu. Aradan bir mü-ldet 1?«;
tikten sonra sandık, birdenbire 
patlıyordu. Bu adam şimdi me -
zarından kalksa da denizlerin h•
lini !'Örse .. 

ve şimali şark.isinde 620 :;elıir, ka
saba ve köy harap olmus, taş taş 
üstünde kahTıamı.ııtı. Yıkılaıı evle 
rin sayısı 893,792, harap olan bü
yük ve küçük fabri.k!llar da 7,787 
idi. 2,731 kilomelıxıluk denıııyolu, 
61,382 kılaınetre şose bozuın,uş\u. 
Araziyi ziraate elverişli bir hale 
ııetırmek içın 375 milyon metre 
murabbaı vcrdım dikenlı tcll<'r 
kaldırılm.ış. 333 milyon metre mi
Ubı toprakla, harp zamamnd'ı 
kazılan siperler sığınaklar drı1du

rulınu tu. Bunların .masrafını • ıtl-
manya ödcycccl<!• dıvorlardı. P'a
kat, Almanva metelik vermeclı. 

~mdı bu yerleri yeniden har"'' 
ediyor. 

lngiliılerin yeni fener 
gemileri 

Bu fener gemileri otomati:ktir. 
İçerisinde adam 'ba lunmadığı hal
de tamam iJO. ay iı;lemektedir. 

İnl(Hizlerin bu fenerleri icat et
m<!lerine selbe Alman ta:Y'Yarcleri-
ı:ıin il<ide i:>ir sahil fenerlerine, fe
ner •onıilGrilıe tıurruz eWııelerkllıı, 

Zavöllı adam! 
K.openhagda oturan bir Almaıı, 

altı sene evvel Gestaponun gizli 
ajanlarından ikisi tarafından •Na
~i casusluk teskiliıtına girmesi 
ıçin• vaki olan teklifi 1<at'iyyen 
reddetmiı;ti. 

O zamandanberi Gestapo, bu 
zavallı adamın hayatını, akla s1'{
nuvan vasıtalara müracaatla ze
hirliyordu. Bir aralık Kopenhag
dan ka~ırmı ya bile te ebbüs etti. 
Fakat bu teşebbüsü akim kalrlı. 
Adarnca~ 1 7. sviçrede dostlaruun 
hnnavesine sıiTındı. 

Fak.ıt Gestona, "1cıirının pesini 
bırak; vordu. Arlık Polsen, bir 
gôN.'be hayn\ı va0amıva m<•cbur 
kaltnL~lı. Daima 'ilum korkusu i
rinı.le cchnnc•mi bir hayat yaşı -
vordu. G cclcri biı· saat gözlerini 
ka"0 vıo rahat bir uyku uvuya -
mıyordu. Sun on s kiz ay içinde 
tanıma 30,000 kilometre ver do
la<tı. Nihavet Lon~raya kapaıtı 
atmıva muvaffak oldu. Ertesi gü
nü ..... lis ecanio burosuna ltıüra
caal elli. 

- Gestaponun elinden kurtul _ 1 

mak ~üç olmu<tur. Hamdo!ııcn. 1 

ben... talibn yardımlie havat.ı.mı 
'kurtardım. Gerçi çok zahmet çek
tim. Fakat. dfuıdeııberi Londl'ada 
ik~n<limi Q(llc emin buluYQrum. 

POLİS 
ft 

MAHKEMELER 

Metresini öldü
ren evli adam 
mahkum oldu 
Fener yolunda vuıkua gelen bir 

cinayetin muhakemesi dün 2 inci 
aP'ır cezada neticelendiril.ın.iştir. 
Hadisenin suçlusu Ya.kup Toı:ıuz 
isminde evli bir ara.çlıdır. 4 yıl 
beraber .vasadıirı metresi Fatma 
isminde bir Araçlı kadını, kendi -
sinden ayrılrr •0 • na kızarak arı>ba 
icnde bı"~kl, ' ;. up öldürmekten 
maznundur. 

Mahkeme, karıı.r e9babı mucibe
sindc, memleketmde Kevser adın
da bir kadınla evli .buh.ıııan suoı: -
!unun burada da nikahsız yaşadı
iiını. bir ara geçım:;iz!ik vüzünden 
Yakuıp tarafın<ian dövülen ve ha
fifçe yaralanan Fatmanın, Kadıköy 
sulh ceza ınabkemebinde açtıi!ı da
,·adan Yakubun yalvarması üze -
rine vaz~ectiğini, ancak bundan 
biraz sonra evden uzakla~ı.p ı:ın gün 
Yakubun semtine uaramadığıru 
anlatmakta ve cinayet sabahı Fe
nervolunda Mazhar bey köşkü de
nilen kö•kün volunda araba içe -
risin<ie rrôrdütTü Fatmavı evine 
ça >ıran Yalrubım. ret cevabı ala
rak. arabacı Rıza tarafından atla
dıg1 arabasından yere indirilince 
h.id4ete kapılmasını, takdiri tah -
fif sebebi adde~mistir. 

Di"nr taraftan Fatma, suçlu Ya
kubun nikahlısı olma(•~ından. suç
lunun •hen, onun Hlise.vin adlı bi
rilc arabada gezdiiil' i. onu bana 
t,rcih ediTJ kf'n<.lisile evlenece(!ini 
isitt>m de ne yaptığımı bileme -
dim· yollu müdafaasını. tahrik se
bebi mahivetındc bulmıyaraık red
detmislir. 

Netice olarak suçlu Yakuo 18 
yıl ~ır ha))S(' mahküm edilmiş ve 
bu sebepler nazarı dikkate alına
rak cezası 12 vıl ağır haııse indi
rilmistir. 

Mafrküm amme hizmetlerinden 
de rn.Uebbeden mahrum bırakıla -
<ak ve 60 lıra da .mahkemt; masra
fı ödevecektır 

Kartalda bir otomobil 
kazası 

Kartalda mfü'-'Sif bir otomobil 
kazası olmuştur: Maliye Vekili B. 
Fuad Ağralının pazar günü bindi
ği taksi arabası bir köy !üye çar
parak öldiirmüstür. Taksi şoförü 
korkusundan kaçmışsa da yaka -
lanmı:;tır. 

---oo---
Mevsimin büyük yüzme 

müsabakaları 
Kız ve erkek gençlerimizi yüz

meye teşvik için İstanbul su soor
ları aianlıihnca her yıl tertip olu
nan bü•·wk yüzme müsabakalan 
bu vı! Büyü-kdeı·!'de icra oluna -
ca.ktır. Buna her istiycn yüzücü 
girebilecektir. 

Diiıer taraftan 29 haziranda Be
be'k le Anadoluhisarında •Boğazı 
vüzerek geçme mÜ•abakası• yapı
lacaktır. Buna da Galatasaray ve 
Kurtulu.ş snor ku lüoleri yüzücü
leri gireceklerdir. 

--O-

Gizli radyo kullananlar 
Radvo abone bedellerinin öden

mesi müddeti bu av sonunda bi
tecektir. 

O vakte kadar 10 lira abone be
delini defaten \•ermiyenlere pasta 
idaresi bir mektup ııöndererek bu 
narayı % 20 zamla istiyecektir. E
,;;.er ,.ine nara ödenmezse mahke
meve müracaat olunmadan hemen 
haciz muamelesi v:ıpıla<:aktır. 

Diaer taraftan bazı semtlerde 
~'>Stadan izın abnadan radyo kul
lananlar görülmü.;;tür. Bunlar Pl!Y
derpev mahkemeve verilmekle -
clirler. Ezcümle kapalı çarşıdaki 
cfükkanında ruhsatsız radvo çalan 
Mustafa Erol isminde birisi 2 inci 
sulh ceza mahkemesine verilip dün 
25 -lira para cezasına mahklı.m e
dil.mıstir. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Köstcnccden Polonyalı muha

cirler alarak llavfaı·a götüren ve 
volda lngiliz kontrol ı(emileri ta
rafından tevkif rılunan Sakarya 
vapuru Pıre limanına vasıl olmuş
tur. * Llmanımızdaki iki İngiliz şi
lebile Karadenızdclri 'bırkac Fran
sız şilebi, İtalyanın harbe ıı:Cmesi 
üzerine simdilik Akdenıze hareket 
etmi"cceklerdir. 

• 
Harp ve Sovyetlef 

birliği rJ 
() f5~1 

Yazan: AHMET şüKB 
1
,t• 

• d .. 
Almanya ile demokras•.,. bai • 

fer arasındaki muharebe"' •. , ~et 
. geç~ ...,. 

ladığı zamandanberı ari"'' r- . 
gö~ İn~iliz ve Fransı:ı b aıd•şLI # 

1 

litikalarının, Sovyetlerle tıs ~ıil ,ı~ 
mamalarındaki hata_rı ~·tir. 
vuzuhla tebarüz ettirDl15 ttıl't 

Demokrat devletlerin ~?~(1111•11 
den şüphe ifade eden po '1,,,ııııt 
Moskova görü melerind~ sk•'' ; 
etmiş dei'ildir. Bilıiki.> ~,~~;• 
daki hava, Sovyetlcrtı; >""~ 
devletler araStnda 193'> ıf<lı 1 ,.iil'~ 
kadar geri giden karşı! aıi ı-• .' 
sebetlerrlen doğmuştu. l'I . polıll" 
viki altında Sovyet harı1c; ;~bit İ· kası, demokrat dcyfetlet. re"' ~ 
!iği yapnuya teşebbüs ottı· \ b;tv 
ta Üçüncü Enternasyoıı• tıı• 1' 
memleketteki komünistJ~r• k b•~ 
juva partilerivle birle:;cr<pJı!' 
cephesi kombinezouları Y"ıer WO' 
iciu emirler verdi. Bu seıı•dıı iklY 
de Lııriiterede ve t'rans• sar , 
darda bulunan zümreler, ıııiit' 
yetlcrle işbirliği yapmakt•

11 ;:;ıli 
. ki d'l f•i •. ten1ırren s;e o ı er. . ,.~ 

karşı demokrasiyi koru~ 8 
.,.0111•11 

lan halk cephesi komb•PIJ'~"o 1' 

her memlekette ytkıldı. ft•"st' 
çerden y1.pılan tahrikatl•~,,.,tdd0 
da olduğu gibi, hazan da ııı"' • 
yapılan müdahalelerle; ltik~ıı·~ 
oldııi;u ııibi. Cemberleyn ;,; M 

1
, 

ti, bu miidd~t zarfı':'d." l'lkifdc .ı~ll' • 
manyasını bır veya ıkı şe .. &iJt.:C 
min etmei:c çalıştı. Hitit< 

1 ~jilPib 
dirmemek için Sovyetle~tıııcJilel ~ 
konferansma i:;lirak ettırı ,·a ~·"'. 
Ve nihayet Çekoslovak>•cİ!il'b• 11 

Alınanyanın yaptı/::• 5011 ~ıı,.tl 
•erine Sovyetler, sul~ . 10 1,.r•~ 
dc,.fetlerin Bükreşte ıçt'fo";ıtc t 
k~.if ettikleri •aman, 50,~,.~~.ı 
bunu reddetti. Hulasa hbir'u:, 
için demokrat devletlerle r s•' 

ustu · ııl' hayal s.ukııtu dof:urnı · ı;tiV' , 
yeller, Ingilleum.iıı bu P0 <;jıclıf it 
da Alnıaoyayı Sov)·etJerc .dtl ~ 
mak maksadmı istihdaf d~ltl· il~, 
politika ınanevt8'1t .;eı k•'" 11' ı 
şartlar altındadıf\ki l\f.o>iİ 111ii.ib~, 
zakereleri ba:;ladı ve tab. ti•' b, 
bir netice vermedi. Sovr aol•~ 

9
, ' 

!akis Hiller Almanyası 1
• ~akııfl 1 

makta kendi emniyetler• I• 
dan fayda gördüler. . e 11,,1• 

Bütün bunlar artık tariJı fr'"'ıİ' 
muştur. Şi.ıııdi iugiltc~e v°.ııi~l~0 
Sovyetlere lı.arşı taktP. re~ ,. 
politikayı terı.iııe çev•{'.;oi 'J,. 
devletle anl~ınak çare •ii,ii~ ır 
maktadular. Bunun en.~ \<~~it· 
!ili de Strafford Cripps 1 ~11,eS' ıi 
vaya sefir olarak gönder• rd•obt ıı 
Strafford Cripps .eııel• r• ~·' 
Çcmberleyn'in So•yetl;J.;1 &e0, 

takip ettiği politikayı tc ıör p•1~ 
bir sosyalisttir. Konser"" ok ı{'. 
sinin elinden ikidaıı alı11 d< İliç• 
birkaç sene evvel, ingiJle<i~ıel< .. '~ 
ve liberal partilerinden ";,;ııtı•~~ 
bir .halk cephesi. k0";ı, '" 1 kurulmasını ileri sü•"'·br•( ed), 
yüzden isçi partisinden ı ipP' )~1 · 

mi<ti. 1''akat Strafford c: c•'"·,i 
madı ve münferit olar• nc~relll~. 
Bu aralık - ~ubat 1939 - . d• 111

1 • b" f krası.1• 1 bı be.)·annaınenuı ır ı dcrbSı ııı 
giltercniıı Sovyctlerle ıaıı••S' 1• 
ittiafk muahedesi inı~· ' c•" o 
tavsiye etmekte idi. Cr1Pr1· ',dıl<. , 

· sı ~o q beri ey n tarafında~ t~m ııı o 
1
, 

zünırcnin elinden Jktıdsr .,, o 1' 
nılv bS' 

masıı~ı Avrupa s11Ibu na k~ ~(o,., 
dar luzumlu guruyord_u kil ll"~cP 
fazakar partinin bngıın ve ı; 

1
,0 

kili Çörçil, Duff Cooperbaliİ 0 yı 
gibi eski hükiım~te. ~~i yaP'11"0• 
züınrelerivle de ışbı~lıg diY"'d l• 
Mesai partisine tavsıye e ,,sif' e j 

Filhakika Cripps'i~. ta 1,pıl1'~0 
tiki kombinezon bugun criPP' ,, \ 
bulunuyor. Binaena_ıeyb . di~l<'et' 
Moslı.ova'va gönderılm">.' S<>") ~ 
layık .bir hadisedir. Bııg~r it~l~ii •, 
lerle lngiltere arasonfl". çııO ;· 
babi, mevzuu dej:ildıt~tıı',J; 1

1, 
Sov3·eller harbe i<liral< d• ~~
tcınezler. t"akat Sovyetle:, ı.Jl~.1. 
manyaııın bütün Avrtl~8ie11ı~ \, .. 
kümiı altına almasını '~ibi• f, • 
Birço~larınm hesapları d•f<İ ; , 
yetlerın bu harp hakl<JJI ol•'' ;t 
ı.apları da yanlıı; çıkD1 1ş yı ıe J 

tır. Binaenaleyh An.uP~r· ,ıe 1. 
eden Alman tehlikesı devi•!'~.; , 
Sovyctlerin demokrat elet' 11• 

yürekten yüreğe göriı~IJI ~ 1° ti• 
zımdır, Cripps'i. l\~o~k0 j,';;ı.ıııl'Jııt 
derni<- Jc yeni Jnqılı% aıııtıaJ5. p:I' 
Sovyet dostluğunu kat 00ıı 15 ·~• 
susundaki samimi a<"u:osf<O~~ı • 
etmiş oluyqr. Bu anu ~ ingıl ;;>' 
ayni hisle karşılanırs_8·d• ııır 
Sovyet mıiııksebctlerın 
lab beklenebilir. 

J. Kınalı, Burgaz ve HPybcli a- 1---------- s•t ) 
Mekteplere par~ 1~ 1 dava liman id;ıresinin V&1.ti ile 

bol su götürülecek ve hale" tonu 
84 kuruşa veriLmekte olan bu su
lar halka % 20 tenzilatla satıla -
caktır. * Cok çocuklu hakimler!' yapı
lan "ardtm sekli yakında d".insti
rilecektir. Hazırlanan yeni kanuna 
göre bu 'kaft:>il hak.imlecin çocı>I< -
!arı Adliye Vekaletince pansi von
larla leyl.1 meideı>lecde ok\ıtub -
caklaıdıt. 

alınacak talebe yer· 
di et ,.e 

Bu yıl şehrimizde ,·cıııcl<te~ 
!erdeki muhtelif or~ ıaral' 1 • 
liselere leyli, meccanı ~ J;ııf9 ,.e 
kız, erkek talebe alını kJl)'ııi ıC 
la.;lırılmı.ştır. Bun.Jarıı_ı,,üıll~il' 
kabul muamel~~crı?e 0 inde ~ti 
ay Maarif müdürlüklcı:ıntl!ı:ıll ~ 
nılacaktır. Taliblerın ~tıt-
da ai!'usLo.>ta yapılacıt 



-Büyük bir Marn·mu
harebesi bekleniyor 

o 
filo 

t Ciya ava 
u u başında! 

İlk ltalyan.-resmi tebliği 
~ ~an oroulan umumi karar - Bombardmıan tavvareleri ve 1 dönmü,lerdir. Bu esnada diğer 
P"" n: 12 (A.A.) - l numa - bunlardan av~:ı olarak a:"cu tııyya- ciizütamlar simali Afrika arazısı 
,~ :ebliğ: relerinden ınure!cl<.eo bır kuvvet, ve limanları üzerinde ke'lif uçuş

•""lıazıran tarihinde, gece yarısı ı;in doğarken ve güneş batarken ları yaomı.slardır. 

(1 inci sal .. eden detıamj 1 
a•ılmı•tır. Bir a,kerle bir kadın 
telef olmuştur. On iki kiı;ınin has
taneve kaldırılmalarına lüzum ha
sıl olmu;;tur. 
Bombaların nereden. geldiğini ve 

ne tip bombalardan olduğunu ta -
yin etmek için teknik bir anket 
açılmıştır. 

nehrını ııeçmek içın "~vretlMini 
ıkı misline çıkarmışlardır. Alman- • 

r sun'i bulutlar altında kıöprüler 1 
1<urarak, nehrin cenub sahiline 
tanklar çıkarmağa çalışmaktad,r. 
Fransızlar durmadan mnkabU hü
cumlarda bulunmakta ve Alman· 
!arı tutınağa çalışmaktadır. 

(DEVAMI 3 iitrıcü salıifd.e) ı 
il.arı istasvoııda hazır bulunu o~ -
!ardı. Ayni trende Fransız ve In
"iliz gazetecileri, dığer ıbır takım 1 
İngiliz ve Fransız tebaası da yola 
<"ıkmışlardır. 

.ıeçmişlerdir. Lib •.adaltl İtalyan iis 
!eri muvaffakiyetle bombardı 
edilmiştır. 

Ingiliz donanması italvan şar
ki Afrikasına mühimmat ~öturen 
Urr.bria l(emisini Kızıldenu•de tev
kif etmi,%ir. İngiliz amirallik makamı; İtalya 

sahillerinde n mmtakaya torpil 
döküldüi.tünü ilan etın:ıi tir. Bu 

deniz ve hava kuvvetlerınin Maltadaki askeri tesisatı şiddetle Bingazi hududunda İN(iliz iay-
iel' derı». edilmıs olan vazi- onbardıman ederek ' ikar bir yarelerinin bir. akın tesobbüsü 
,ıı~n tanzırni ısi tamamen ık-[ takını neticeler elde etmisler ve tardedi"::'i~tir._.rk!. düşman tayya-
iıf loiilmiş bulunuvordu. sonra salimen hareket üslerine esı du,urulmustür. 

:: Sanayide çalışan 16 yaşından yukarı çocuklar 

Paris 12 (Hususi) - Fransız 
hükumeti Parislen eekilmi&tir. 
Simdilık Tur şehrinde kalacağı. 
zannedilmektediL Baqve1<.il Reyno 
el'an cephede bulunmakla ve Şo
tan kendısine vek.iılet etmektedir. 

Fransız kuvayı küllivesi arn 
nehrinin cenu00na çek.ilmekte -
dir. Almanlar En nehrinin cenu
ıbuna yeni fırkalar geçirmiştır. 

İngiliz Başvekili Cörçil'in bu -
-ün avam kamarasında beyanatt 
bulunması be-klenmektedir. 

Paris mevki kumandanı bir teb
lj,ı! nesrederek, askeri mükellefi
yeti olmıyanları şehri teri<e davet 
etmistir. Fransız planı, duşmanı 
mümkün oldu~u kadar hırpala.rrıak, 
ve üslerinden uzakl~tırarak yor
mak ve ondan sonra kat'i neticeyi 
almıoktLr. Paris mev4ci kumandanı 
i940 - 41 - 42 efradının ilan edilen 
~nlerde subelere müracaat etme
lerini de tebliğ etmi,tir. 

mıntakalar şunlardır: 
Venedik, Triyeste, Şer ·o, Dussi

ana adalarının etrafı, Brendizi, 
Bari limanları, Otranto korleri, 
Sicilyanm >'llk sahill ri, M6ina 1 
tıoiiaxı, Bingazi da il olmak ve 
Mısıra kadar uzanmak üıcre Libya 
sahilleri, Rodos adasının i!I'ali 
garbisinden başlamak üzere Leros 
Italvan üssünu "" ıhti,·a etmek ıi
zere iki ada sulan ve Arnavut

İtalra Nazırlar meclliiınin du:r
man tebaasına ait emliıki mü.ade
reye karar verdiği bildirilmekte -
dir. Gıda maddelerinde harbin 
devamı müdetince değişiklik ya
pılmıracaktır. İtalyada yeni fev
ka.Iade \'ergiler ihdas edilmiı;tll'. 

Dün sabah on İtalyan tayyaresi 
Malta üzerinde uçarak bomb ac 
atm ·lardır. İnsanca zayiat lma

bir İtalyan tayyaresı düşii_riil
nıüştür. 

11' a 12 (A.A.) - İkbsai Ve-
.' 'lııden teblig edilmiştir: 

ıll" ~aırunwıun 3 uncil madde;;i 
ı ~ t:ıce saniyede sayılan iş 

!erde 16 dan ukarı yaşta kız ve hükmtine tevfikan 17/1941 tari
erkek çocuklarla her vasta kadın hine kadar devam etmek ü1.ere, 
işçilerin geceleyin çalıstırılmaları- İktısat V~kiıletinLe umumi izin ve-
na, 50 inci maddenin ikin;·ı bendi rilmistir. 

,,~ vyetler Baltık memleketlerinde hazırlık yapıyor 
~ lsinki: 12 (A.A.) - Havas bıl
,ıı ~t·: 

ıl' 1°t Rusya lılikümetile Bal
Iİ' llıenıteketleri nrasında yapıl-

makta olan si.vasi ve as ke· 1 mü • 
zakereler Sovvet Rusyanın bu ha· 
vali üzerinde tam bir hegemon -
vas.nı tesis edecektir. Rusya bu 

suretle Baltık memleketlerinin 
askeri kuvvetlerini kendi hesabı
na kullanmak salahiyetini istih • 
sal etmektedir. 

:; Amerikada vergilere bir milyar küsur zam 
", ıngton. 12 (A.A.) - Mebu • ı lunursa şimdiye kadar varidatları- cektir. 
rı Ilı !isi <ııı: milyar dort mıly~n nın az olmas,ndan dola\\.! vergiden Avni proje milli duyunu 42 
ı· 1 k vergı zaml~rına daır. ka- mı..,tcsna tlltulmu, olan iki milyon mil vardan 49 milyar dolara arttı

kabul ederek ayan meclısıne ki<İ mükellefler meyanına gi;e • rılmaktadır 
,, <otir. Bu kanun kaba! o- · · 

~~eyrutta hava hücumlarına karşı tedbirler alındı 
' tut: 12 (ı\.A.)- Ha\'lls ajan- gand'ın riyasetı alt:nıla olarak it-

, rı,·or: tihaz edilmiş olan tcdbirlc:in mü-
ı an 11 harbe girmesi Fransız kemmeliyetine 'e neticede mütte-

her türlü tedbir ittihaz edilmi:;tir. 
Şehrin tahliyesi için emir veril
miştir. Bütün İtalyan tebaası tev
kif olunmuş, İtalyan müesseseleri 
kanatılarak askeri muhafaza altı
na alınmıştır. 

ası altında bulunan me.mle- tiklerin muzaffer çıkacağına tam 
eı rı mütehavyir etmemiştir. bir itimad vardır. Ahalinin hava 
~ ada, 9 aydanberi General Vey- hlicurnlanna karşı müdafaası için 

Romada bir hava tehlikesi işareti verildi 
!Ua: 12 (A.A.) - İste[ nı a
ndan· 

• Yelkı
0

gece saat 1 45 de Roma
~- ı ava te~ likc i ış etı \'eril-

miştir. E,asen bir kıswı karanlık 

içinde bı..lunan şehır, tamamiyle 
zulmete garkolmu ·tur. Tay• are 

ıtl" 1 i; ng "liz ha va nezaretinin en 
o lldra: 12 (A.A.) - Hava Ne-1 de faaliyetlerine devam t'tmişler- 1 

,a• li aşağıdakı tebligi neşretmış- dır. Zırhlı harp tanklar.\ lan mü-
1 rekkep kollar ve motörlu kıtalara 

1o• Ye Sen nehrine kadar olan ra $atılmıştır. Ağır bombardı -

diıfi batan·alan faaliyete geçmı~
tir. Saat 2.20 de alert ııib))et bul
mootur. 

son tebliği 
cıvarındaki mühim noktalara ta
arruzlarına devam etmişlerdir. 
Di!!er taraftan şarki Almanyadaki 
askeri hedeflere de hücum edil -
mi ·tir. Bir tayyaremiz avdet elme;
miştir. 

i· n 24 sa.at zarfında orta ve ağır taarruz. edilıni:; ve şimendifer hat- ı 
·' bardıman tayyarelerimiz Ru- ları ile ıro~rülı!r de mühim hasa-

an münakale yollan üzerin- man tayyarelerimiz bu ~ece Möz 
ıol-·~~------fillllı.---Alııl_.-..ı ____ lıllllld'lıllllıA.-.Aıı-~lllıllll_.8'1111.-ıııllli'ıilllllııl~illl'ılllWlll 
~ aalkan antantı 
~ konseyindeki 
~ }'etimiz döndü 
r• 

2 milyon yeni 
1 O paralıklar 

piyasaya çıktı 
;ı (l ınci sahifeden devamj Şehrimiz Damıta matbaasında 

eo ile Ticaret Vekaleti müşa - basılan \ \ni 10 paralıldardan 2 
ti• ·tinden B. Hasan Sürur, Deniz mılyon adedı bu sabah niyasaya 

·ıJI ti Orhan Tayyare ekli.peri cıkarılınışttr. 
.çi. .an, Şimendıfeı: 

0

eksperı Emin Parlak bronzdan ve sau r~nkte 
tP ~balıki konvallôiyonclle şelırı- olan bu yeni 10 paralıklan.mızdan 

11~ ~ dönm~lerdır. peyderpey 38 milyon adedi daha 
'Piyasaya çıkarılacak ve bu suret

b~ t•vet reisi Trabzon meb'w;u B. le tramvay, vapur, otobüs ve tren
i!' · r 3aka ile Tıcaret Vekaleti lerle alış verü,te ufak para buh
ıl· leşarı Atinada kalm,,;lardır. 
tı· n oradan İstanbula gelecek - ranı kalmıyacaktır. 
·ti 1r B. Hasan Sür.ur kendisile Orgene-ral A---s""ım--G-öndüz 
0

, «~n hır mulıarrirımize kon -
it tııukarreratı hakkında &Jans- Ankara 12 (Telefonla) - Suri-

ıııl "' nedtlmiş olan teblil?e ilave ~~~=i ~ı~~0~:':.~~:':~a~:~~;-
ı' •cak fazla bir şeY bulunma - 1 

Kırşehir mebusunun ce
nazesi bu sabah kaldırıldı 

Ölümünü dün teessürle haber 
verdiğımiz Kırşehir mebusu Dok
tor Yu:suf Ziva .5<ımer'in cenazesi 
bu.gün öğleyin Beyoii'lwıda İstik
li.l caddesindeki evinden mera -
simle kaklırılını.;tır. 

Merasimde valı \'e ibelediye re
isi B. Lutfi Kırdar jle Parti vila
yet idare heyeti reisi B. Fikret Sı
lay, askeri Tıbbiye mektebi tale -
heleri ve kalabalık bir halk kütle
si hazır bulunmuştur. 

Ekspres artık 
işlemiyecek mi? 

İtalyanın harbe girme0 ind n ev
vel hareket c~mis olan son ekspres 
bu sabah şehrimize gelmı.ştiı. 

cO nı. mutavassıtlaıdan mürek - nera Asım Gündüz maiyeti ile 
bır komitcrun 15 temmuzda ı..:bir::':.;l~ik:;te=:;_;:<eh~r.!:im~iz~eW!d!!,önm!.!!!:!.\iı!!:s~ti.ır:!,l. :0·--1 

~· rırni1.de toplanacaııını söv lem iş yan etmiştir. 

Yarından ıtibaren artık ekspre
sin "elmiyeceı!l tahmin olunmak
tadır. 

İtalyadan bir musevi tüccarla, 
İsvi<Teden bir Yugos\,avvalı bavan 
ve -bir Türk tüccarı bu sabahki son 
ekspresin yolcuları arasında bu -
lunm•tadırlar. 

llalkırn memleketleri arasında Balkan Antantı gelecek İktısad 
~ 'ti inkişaf j ·n yeni tedbirlerin konseyi de Atinada toplanacak -

tO 
~ tnitece tesbit olwıacagını be- tır. 

o 
yı 

,, 
ııı 

;o 
ı• 
,ı· 
~ ~tş'e ve tebessüm ifade eden 
o ~ıu, kıelirdi: 
;· ' lia şunu '1:ıileydin, delikanlı! 
l· ~ölt, zaten birbirini Jrovalıyan 
~- k fırtınalardan, felaketlerden 
r· t deııil mi? Ufak ir tebessü-
r· 'il arkasından, derhal bizi a~-

Cak veva can sıkacak bır hadise 
:ı !\ lr.arşılasmaz nuvız ? 

m Şekip: 
~ ~ Güzel 'bir felsefe" Çok yerin-

1e l:ıbır bavat tahlili.. 
ıve mırıldandı. 

ı· b .lat hayretle $ehsuvarın 
ı• ne bakt.ı: 
:ı Defterini:adeki Şalgam. pan-

~ felı;cfclerine hiç benzem:ıyor 
sozleriniz. Şi i sizi 1<ar r da. 
la So!M'nhaver. vabut Şke;;ııir 

il uvor ~:ıııo ın. 
·~ u esnada Sadınin köşkünden 

ses duyuldu: 

Aşk ve macera romanı: 34 

- Pancar, şalgam felsefesi de 
ne demek, hanımefendi? Bu tel
mihi akşam üstü de yaptınız ... 
Doi>rusu sözlerinizden birşey an
lıyamadım .. Ne demek istiyor -
sunuz?. 

- Ne demek istedığimi bala 
anlamıyacak kadar kısır zekalı 
bir insan olmadıi\ınızdan eminim 
Sehsuvar Bey! Nasılsa elıme ge~ 
çen felsefe defterim·deki fikirle
rinizle, imdı söylcdıgıniz makul 
ve mantıki sözler arasında o kadar 
bü} Lik farklar var kı .. 

Ressam Sekip ıçin içın ı;ilü -
yordu. O, Şehsüvara bir mıızıplik 
yanıldığını çoktan anlamıştı. Şaire 
döndü: 

- Size kıymi.,lar, azizim! Şu 
defter hikayesini bana da anlatır 
mısın.iZ~ 

Şelısüvar kısaca anlattı: 
- .Felsefe defterimi Neriman 

hanım almıştı. Bu defteri Sadi 
Bey .görm~ .. Kendisinden rica et
miş .. Neriman hanımefendinin de 
·V..Zü tutmamış .. Defterimi dadive 
verm!4 ... Ondan da Ncıbabat hanı
mın eline geçmiş ... Nebahat ha -
nım defterimi delisaçmalarile do
ludur diyor. 

- Ya annesi?. 
- Cok takdir ettiler... Ve bir 

çok satırları eıoberledijtini söyle
diler. 1*er deli saç.ınalarile dolu 
olsaydı, o da benimle alay etme
sini bilirdi. 

Nebahat tekrar atıldı: 
- Yemin. ederim ki, defterde 

felsefeye taalluk eden bir tek sa
tır yoktu .B~tan başa saçmalarla 
dolu idi. 

Şeh.süvar hi delinden dişlerini 
gıcırdatıyordu. 

Ressam ~p: 

Parisin tahliyesine devam edil
mektedir. Halk, bilhassa rocı:ıklar 
sükünet içinde şehirden ayrılmak
tadır. Fransız kuvvetleri Marn ve 
Sen bovunda yeni bir mukaveme
te hazırlanmaktadır. Pariste bari
kadlar irn;asına devam olunmak -
tadır. 

Alman tayyareleri Parislri cıvar 
mahallelerinde yangınlar çıkar -
mışlardır. İtalyanın İngiltere ve 
Fransava harb ilan etliğini bildi
ren gazeteler dün son defa olarak ı 
çıkmıslardtr. Pariste sadece bi" tek 
haber sahifesi neşredilmektedir. 

Pari,;teki sefaret heyetleri de 
şehirden ayrılmışlardır. Yalnız A
merika sefareti hala Pariste bu -
lunmaktadır. 

Harp, cephelerde büyük zayiat 
verilmek suretile azamı ·iddetini 
bulmuştur. Almanlar Şampanya 
cephesinqe yenı fırkaları harb hat
tına soktukları için buradaki taz
yik daha ıiyade artmıı;tır. Alman
lar Ruan ile Veron arasında Sen 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sahifeden devam) 
Tebeleri ka!ttıl etmek üzere grup
laıımalar yapılmakt.adır 

Cephenin diyer kısımlarında Al
nıaıı taıırruzu yine cenalılara karsı 
zorlamalarla ınkişaf etmektedir. ] 

JWuen'den gelip Sen nehnmn a· 
saqı kısımlarım geçen motorize 
kuvvetlere karşı Fransızlar var 
kuvı•et!.erile muharebeler vererek 
adım adını çekiliyorlar. 

Diıjer cenahta yani Fraıısızlr.rın 
saii cenalıı üstüne tevcih edilm4 
olan Alman hilcumları ise, büyük 
bir mkuavemetle karşılasıııor. An
l<UilZıuor kı, Fransızlar Ma1ıno hat
tının ınulıafaza.'lnı imkansızlaştı

racak bir ilerlemeiie mani olmak 
üzere di4nıanlarına burada daha 
şiddetle mukabele ediyorlar 

Esasen l\fajinoya istinat ederek 
bu mıntakaua daha fatla kuvvet
ler tahşit etmiş olma1arı da pek 
muhtemeldir. 

Dunkü haTekıita nazaran t•azi -
yeti şöyle lıulasa etmek miimkün
diiT: Almanlar Fraıuızlanu Jiaii ve 
sol cenahlarına tevcih ettıkl~ ta
armzlarını sol cena/ıt.ıı dahı ılerlet
mek imkanım b1.1lm11.ilardır. Fakat 
sağ ~alıtaki taarruzu ehemmi -
yetsizdir. Fransız kumandanı da, 
biLyük Fmmız kurvetlerimn a -
rılmasını hedef ittihaz eden bu ce
nah taarrvzlaruıa karşı ~ehirler

den ziııade ordunun kı•mı külli -
sini muhafaza etmek üzere icabe
deıı mırn tazam gerileme hareket • 
!erini ııaııa.ş yavaş yaptırmaktadır. 

Bira kadehine sarıldı: 
- Vay çapkın vay! Demek ki, 

<beni Nebahat hanımefencinin gö
ızünden düşürmek için, iıöyle ba
yağı bir silah kullanmaktan çe
kinmemiş .. Alacaitı lsun onun. .... 

Bir hafta sonra •• 
eriman hanım, ziyaret gece -

sinden bir hafta sonra, ga.ze!Me 
şbyel bir haber okudu: 

.-Oöztepede Babıiı.li hük!fa
sından merhum Kadri beyin 
kızı Nebahat hanunın bundan 
\bir hafta onca kaybolan ger
dan~ının Sivasta izi bulun
dugu haber alırunıştır .. 

Neriman hanını gazeteyi elinde 
sallıyarak, bahçede oturan kizma 
doliru ıw.,ı..ı: 

- Nebahat.. Nebahat.. Mii,ıde. 
Nebahat hav.uz başında ir ,şcz.. 

lo~ uzanmı.;;. kitap kuyordu. 
Neriman haıumın sesini duyunca 
başıru kaldırdı: 

- Ne var, anne? Şehsuvar bey 
mi geldi? 

Neriman hanım birden bire şa
saladı: 

VAŞİNGTON VAPURUNU 
BATlRACAKLARDI 

luk sahilleri. 
İngiliz nazırları dan Atle avam 

kamara~ında be;anatta buluna -
rak, dtin İtalyanların 24 ticaret 
~emısıni ka,·bettiklerini bildir -
mı tir. Bu gemilerin 14 Ü zapto -
lunnıuşhır. 10 u muttcfıklerın li 
nıanlarmda ultmu ordu. Üçü de 
ınıı r etmiştir. Bunlardan All!e
şira. limaıunda ıkendısinı batırnus 
olan Selina İtai\·an vapurı.. 10.000 
tonluktur. Elli dvkuz tayfası ile l 
iki yoku sandallarla İSPanvava 
çıkmışlardir. 

İTALYA HARP İLAN E'ITiôl . 
AMERİKAYA BlLDlRD! 

Vaşington: 12 (A.A.) - Harıci
ye 'azın CordeU H 11ll, İtalya 
biJ.yuk elçisi Prens Colona'ı:ı n Clün 
sabah kend1'ini zivaret üderck -
talvan.n harbe gmııgine dair ltal
ya hükfımetinin 'bir memorando -
munu kendisıne tevdi ettıgıni 
)"an e1!r. .• B. H 1. b.ı ülakat 
eı;:ı da !tal} an!!l haıtıc e
ıanin her tarafta büyük ir a '31. 
sukL tu te,·lıt ettii,i ,.e bu ük bır 
ınsani trajedi manıaras ve ıl 1 

iıalva hükümet elç ınc • tnlli-
tir. 

Londra 12 (Hususi) - Anupa
dan dömnek istiven bin Amerikan 
tebaasını hamil oldul!U halde Por
tekiz arıklannda ;efff eden A -
ım~rikanın •Vaşington• vapuru bir 
Alman tahtelbahiri tarafından 
durdurulmus ve tahtelb.ıhirin sü
varisi gemiyi batıracai!ını. . andal
lann indirilınesi,,i bilıdiıımi>tir. Bi
raz sonra tahtelbalıır :kumandanı 
vapuru baska -Oiı ı.ı -ni zannettiği
ni ve youlna devam etıme:;ıııi bil
dirmiştir .. 

Cebclüttarık limanında da anı- -------------
bolia kargosu kendisini batıımış- ·Kocalarını 
tır. Tayfanın } arı!iı sandallarla Is- 1 

panvava kaçmı~. diger ~'ansı İn -
gilizler tarafından esir cdilır,iştir. 

vuran 

Cenubi Afrika ve Hindıstan da 
İtalyaya harp ilan etmi.,;lerdır. 

Cebelüttarıkın tahliyesine de -
yeni harbin va.m edilmektedir. Şımdive kadar 

2,000 e yakın insan Fran.6lz f:asuıa 

{i d ., • ge tır. 

Ç e S t e g l İngiliz mehafili i tal> anın siı.a.h 
altında bı:ılw1an askeri .ku v•etle-

(Ba~makale4ca devam) 
ve buna bağlı bütün havat mad- rıni 70 ila 80 fırka, yani bır t>uçu:k 

milyon asker olarak tahmiR et -
delerinin rolü ve chemmilcti de · J 
meydandadır. Almanya ,imdi bİt' mektedir. ltal.vanııı kuvvetli hava 
mum ve bir cıra halindedir. Bütün ve deniz kuvvetlerini e hesaba 
hızı \'e kurnyı hayatiye rnin isra- J<atmak lfızımdır. 
fı ile yanmaktadır. Bu yanı belki ital.van ordusunun kullarulalıile
onun daha bir müddet yayılnıak, eeği birkac hedef rlerpi ~dılmek:te
geni~emek, muvaffak olmak hır- dir. Cote D'anır dahil olmak üzere, 
sını tatmin edecektir. Fakat, · - Korsika, Malta, l •lMS bunlar me
gün m.nm dibine gelecek, çıra sö- .vanındadlr. Tuııuo a gelince, İnl(il
necektir. Diiayanın hayat ve mad- teredeki telakkiye göre, Fransız 
de kaynakları müttefilıJeria elinde kıtaatı, Libvadaki İtalyan kıtaatı
olduğu gibi bwıların ta$.lnmasına na kar ı hareket eim kte buyük 
miisait deniz vasıta ve kuvvetleri bır memnuniyet duyacaklardır. 
de yine onların elindedir. Şimal Mısır, C<>ktanberi Mıısoli.niniıı 
harbinde deniz kuvvetinin yüzde tama ettit:i ir yerdır. Fakat Lon
alttuı~ altltilllı kay beden Alman drad&ki kanaa ta nazaran, 500 kilo
donaDllla>wm İtaly- donanması metrelik sw;uz bir çöl bu rnevsim
ile takviye•i de İtalyan el.onanma- de zırhlı kıtaat için geçi.im i ımüıı
sı Akdeniz.ie mahsur bulwıdu - kül olan bir mani teskil etmekte -
i!ıına göre bahis mevzuu degildir. dir. Liby .da 200.000 ve Ha e is -
Müttefiklerin deniz hakimiyetini tanda SD,WO italvan a keri mev • 
zerre kadar deği~tirmek her ve.;- cuttur. Bunların hepsi, iaselerini 
bile mümkün olmadığına ııazııran temin edecek olan deniz münaka -
ıniitearrızlar Avrupada tahtı it • liitının mdanıesine bağlıdır. 
ıı:aUerinde lmlwıdardukları ve na- Kı brı.ı;ta askerbk ya mdaki bü.
fiz aldukları •ahalar dısından tek tün İtalyanlar tevkif edilmi~tir. 
hayat maddesi almıya ve taşımaya Adada her ırece ış.>klar söndürul
muktedir olamıyacaklardır. O hal- mektedir. Diğer yerlerde de · ta1-
de, stokları bittiği günden itiba- ,·anların tevıkifine devam edil ek
ren de tecavüz ve taarruz silahla- tedir. Bunlar tecrit kamplarına 

eli bıçak ı genç 
kadınlar! 

Dün ııece selırrn.ıulc üç ai'(ır •a 
ralarna \0 ak'as: o'lmuştcır· 

Tak '.'ilde Yem. . ırde Çav ar 
saka ında oturan iP n ; a 
ilıaşı caddesinden eçerken bir 
müddettenberi a n •· a kansı 
A!ebaudraya tesadüf etıni>tır. 

Perikli, karısına tekrar baruı -
mak teklı( etmiş, fa1<at adın bu
nu kabul etmeviııce araların a 
d<:a\ga kıın~tır. e ede Alıık· 
sanora çantasından c:ık:ırö, ı lıır 
hıcakla kocasına hucum edııı ı·a
rala'lllşllr 
Kadıköyiınde 6 yol aglır.da yor

gancılıJc eden Hüse:vin ı arısı 
Fatma dün gece ederınde kavga
ya tutuşmuşlardır. Netteede Fatma 
eline ı:el'irdigi bir su .ah ('akt ıle 
~ocasını :ı.ralamı ır. Carıh ka -
dınlar yakalamnıs, yardlanan ko
calar tedavi altına almnusfrdır. 
Beyoghında Yeişehirde Arna -

'VUt Cafer namile ma 
kabada\'L; bir kavga netır inde 
İstinvel. HiımidJn k ~ııu iskemle 
ile ağır surette ·aral.ı ıstır. 

ltalyadan son 
talebe fi esi 
bu sabah geldi 

rmdan mııhrımı kalKalıJar ve ~- ,-'-olun--',..-'ır. ·•vustral-da 
te "tt f'kl . 1 .,, ,.., • .., ..... ,,. n ·~ italvada tah.>ılde'bu1Wlmakta 0-

0 zaP\ao .ııw e ı erı arnt""- 17.000 ı··-l\':an teç'-'( .. •,·ı balarından Avrupamn barb . .aha- "' · "" """ lan talebeleriınizın kafılcsı de 
Londra 12 (AA.) - İtalyanın b '- h --'- .. ,,, __ , 1 

!arına akacak insan, hayat ,.e ıno- u saua ;,=rımıze """'1ll" er -
tör ku,•vet ve maddeleri tecavüz- hariıe girmesi ıiızerlne, Tunustaki dtr. 
leri def ve tart, hakları ve ada!&- askeri tedbirler hüsbiitWı arttı~il- Bu meyanda fmdıi<.cılık ı tis3Jll 
ti tevzi, sulhu ve insanlığm hürri- mış ve örfi idare ilan edilmi~tir. yapan B. Nuri Savbn, lısan tah-

!;'iu".!e~"r:.:~::'.!'..3::~ıı;~;::.::. fı~~~~~:~o~~~~i~~~ bütün ~~ıı~: Fı:Uk~tö.ell~ ~~eu 
Bunun için de ayrıca vakit ve i- Fransada ı>turan ve ayısı bir eden Ziya Fahri, İ ail Hakkı bu 
man knvveti lazımdır. ~füttefik- milyonu bulan İtalyanlar hakkın- sabahki kon\'ansiycıııelle e ış -
lerde de bu kuvveti bolu boluna da da tedbirler alınmaktadır. !erdir. 
&örüyoruz. Fransadaki ital~·aolarm .çoğu ital- isviçrede tahsilde ıbtıl n .. ıe 

Yirminci asır medeniyetinin varnn hariıe iştirakini ta \'İP etme- bemi:rıcien İh an Ünsal da ayni 
semlıolii ve insanlık hürriyetinin ıniş, hatta Fransız ordusunda hiz- trenle hll sabah eh.rimi:?.e 1(elmiş 
tekamül ve tekilsüf ehri olan Pa- met etmek arzusunu göstermiş - tir. 
•isin le ler ·~·nd lerd1r. Mumaileyhin \•erdi~i ız· ata 

• v 1
'

1 e cayır cayır Fransa ile ltalva ar•·sında ol - · -yanmasıaa ve tarihin ,.;mdiye Jı:a- ~ ~re Isviçre - Istanbul volcwuğu 
dar kaydetıneıniş bulunduğu viis- duğı.ı gibi, Habeşistanla F'ransız 5 gün devam etmiş ve ltalyaıtaki 
'at ve dehşette bir mulaaı-ebenin Somalisi arasındaki butün köprü- e~er trenlerin aS!teri nakli ata 
Fransız arını zor ma na ve lEI' atılmuıtır. tahs!s olunması dolay ıs ile yolcu
İtalyan haıoçeriıWı; Reyno'ntm İngiliz deniz kuvvetleri İtalyan lar Italyada iki ,gü.ıı .kalıp tren 

dediği gilıi Fraıısanın ·aralı bir , ..,,m=ÜB=te=ml=ek=ele""'r=in=e=k=a=rş=ı =h=a=re=k=e=t=e==b=e=kl=e===· ş=ler=d=ir=!,.. ···=· ====-=-=• 
zamanuıda ve ııeridea saplalUJIHt- 1 -

na rağmen Fraru.ada 8Örülen ruh,s .... --.. Bugün Matinelerden itibaren . .._ __ ,, 
mukavemet ve inan üstünlüii.ı, in- - •• • 
gilteredeki zafer aznı ve iradesi s u M E R s • d 
müttefiklerdeki umumi iaıan ve ınemasın a 
iradenin eu. kuvvetli ifadesidir. 

O halde her ,;·•·e ve müdahale
ye rağmen Avrupa harbinin üç 
d•eteğiude, yani bava, ikt.ıaat ve 
iman ·Haltında israr edebilir ve bu. 
üç km·vdin de ergeç ve bü .. n te
.fe11VukLrı ile müttefikler saiın -
da kendi&ini gö..terecetini iliınad
la bekli)·ebiliriz. · 
'.. • 1 ••• 1 ••••• 1 ••••••••• 1. 

Güzel sevimli ' . . . I En \!!:Üze! 
İspanyol yı~ IMPERIO ARıGFJNTI A' ltn temsili 

AYŞE Tamauıeu södü ,.e prlub 
iepaoycııW. kopya• 

ve İstanbulda ilk defa fransızca sözlü 

BATAKHANE KIZI 
RAYMOND ILLAND \'t' SALLY EİLERS >taraf ndan 

L A L E' nin Tükenmez kaynakları ~' Ru.;W< bey .. Anneniz çağırı
r Sizı. Biraz gelir misiniz? 
' di vava.şt·a kalkarak: 

Bana müsaade ederseniz ,ııi
v 11, d~ annemin yine mide 

ısı tuttu galiba ... 
f' l'lxıhat: 
,-e ~lemezscn, vann e(iruoiırüz 

İrısan ;ı defteri ozden i<e<;irir
ken, adeta bır tımarhan ' kaçkı -
nırun deli saçmalarını okuyor sa
nı . HaHıuki, sizinle konıı.şurken 
bamb ka bır kalıba girmiş görü
yorum sızi~. Ölçülı.i sözler ... Man
tıki Cıkırler... lanaL, hatta fay
dalı diışimceler ... Evet, ha at bir 
fırtına ile mucaacledeu başka ne
dir? Şekspir de, Sfıenser de, Zola 
da bunu söylemi4 amma, .ı;izın on
lardan çok daha yüksek bir ifade 
terzınız var!. 

- İltifat buyuruyorsunuz, ha
nımefendi! Bunu anlatabildiınse 
ne mutlu bana!. Fakat, itiraf ede
vım ki, (~am ve pancar lllli
yesi) nin i · ü.zünü iWl.ıi kavn:y&
ınadım. Ben.im fel6efe defterimde 
bu kelimelerin yer bıılmaııına ıırı
Jcan )'Oktur. Çünkfi, ibendoo.ı zi
raat mutehassısı deiiliın ... 

- Artık meı;ele anlaşıldı, dedi, 
Sadi Bev size güzel bir ovun oy
n;u 4. Nebahat Hanıma - sizin 
defteriniz yerine - deli saçmala
rile dolu başka bir defter ver -
mış ... .Mesele bundan iı'lıarettir. 

- Yok canım .. Ba ka bır şey 
söyliyecekti.m. Şelısuvar gelseydi 
memnun mu olacaktın? 

- Şu dakikada cidden memnun 
olurdum. Öyle bir adamla deli do
lu konuşmıya öyle ihtiyacım var 
ki .. 

Emlak ve Eytam 
bankasına teşekkür 
Eski tekaüt ·kanunile maaş alan 

dul, ~etim ve mütokait ınaa.;ları.
na ,·apilan zamlar dolayıı;ile maa& 
hesaplarını ait ~ı mal sau
deklarında kısa 'bir mtiddetle ye
tistiren ve iki gündenberi de çoi< 
bii.\ ük bir gayretle tecnvata devam 
eden emlak ve eytam ban:lraıımın 
maa - sahiplerine kaı"şı f!Ö8terd'ı.l!i 
iJrolavll'k, sür'at ve son derece na
zik muameleden dolayı, al<l:kadar 
q'kuyucularmıız bankav, oilhassa 
teşekkür ebırıektedirler. O!<c \-UCU

larmıızın 'bu aleni ~klc1ılerini 
biktirıneki vazife savarız.. 

Görülıneıniı iki eni filiıuden nıürekkeb bü\'ük proııranıı 
bekleyiniz. 

Y n.dan itibaren 

1-MAKSIM BAR 
~](1 l3 y• 

J9" ~?'erek, delikanlyı başile se • 
P' 'l adı. 

~lli:ıttısüvar, Sadi ,l(ittilüen sonra, 
alıate cevap vermek istedi: 

- Vallahi ıyi keşfettiniız 005-
tum! Sen de ııimdi ~ Ku
ıııura bakmayın .. Şairler biraz saf 
01-lar .. Jfııdiuleri ~ · · «ö
mrler, deri.ııliğine aıilıfuE etmek 
iAaınez.ltr. 

Nenman hamın, kızının yanına 
J'llkl~tı: 

- Haydi eanmı, gevezeliği bı.· 
tak! SE!nin gerdaııbftın Sivasa ka
dar yok:uluk ,.apmış .. 

cı>evmm fil') 

Parisııı en ıııe bur barında c:evrilen neş'c ka~ nağ'ı 1 

2 - ALKATRAZ KALESi 
ılnıerikonm en nzdı gang•ittlerinin yattığı m bnr 

bapish:uıcd geÇ<'n mace.ı:a, 



Gayrimenkul Sahş İlanı 
Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 
İstanbul Küçükpazarda Bodrwn sok.altında 6 numaralı hanede 

ikamet etmekte lken 13/8/937 tarihinde ölen ve mira<>Çısının 
talebiyle terekesine mahkemem.İ7.ce el konmuş olan müddeiwnu
milikten mütekait Rızanın tasarrufu altında bu.ltınduiiu tall'U
dan cel'bedilımi.ş olan resmi kaydının tefriki ile ani aşı lan tapu 
kaydında (Hoca Gıyao;ettin mahalleııi Badrum hanı sokağı 548 
ada 18 parsel eski 66 veni 8 ) d.ive yazılı me>ıkCır gayrimenkul 
terekenin tasfiyesi zımnında mirasçıların talebiyle açık arttır
maya çıJ:arıhruş olup bırinci açl'k arttırması 23/7 /94-0 tarihine 
ımüsadif salı ~ saat 10 dan 12 ye iı:a.dar >kinci açık arttırması 
ise 7/8/94-0 tarılıine mücsa.dil çarşamba günü saat 10 dan 12 ye 
kadar İstanbul Sultanahmette Tapu dairesi alt katındakı mah
kemenıiııde cra kılınacaktır. K~ükpazar caddesine yakın ahşap 
ve üç kath birinci katta zemini .kırmızı ta.şL taşlık üzerinde iki 
oda bir hala ikinci !katta yüklü dolanlı iki oda bir hala ve zMıin 
katı zemıni çimento döşeli merdiven altı ve ooka~a ve bahçeye 
çıkılır iı:apıları mevcut ve bir de alafran.ga ocai'ı bulunan elek
trik ve su tesisatı kezal;k mevcut işbu gayrimenkule 2330 lira 
la:ymet t.ı.diı: edihni.ştir. İcra kılınacak birinci arttırma günü 
taliplerin kıymeti muharnmenesinin % 7,5 nisbetindeki pey .W.
çesini hiımilen müracaatları liızmı olpu birinci arttırmada tek
lif olun«ıılı: bedel muhammen kıymetin r < 75 ini bulmazsa o gün 
,aavrimenlrul. satılmıyarak bu müzayedede en yükı;ek teklifte 
bulunanın taahhüt hakkı baki kalmak üzere ikinc arttırma gü

be:k.lenectık ve ikinci arttırma günü teklif olunacaık be-
nive baliğ olursa olsun ve başkaca talibi çık -

ınal.Sa tayin kılınan münteha saatte talibine kat'i ıhalcoi 

i<ıluıa<:aoktır. Muterakmı vergiler terekeye ve ~; 2,5 telliıliye ve 
Jlıale pulları ve topu masrafı ile 20 senelik evkaf taviz bedelı 
müşteriye aittir. İpotek sahibi alaca:klılarla sair a!acaklıların hu
susile faiz ve masrafa danr olan iddialarını 20 gün içindc evrakı 
müGbitelerile mahkememize dermeyan etmedtkleri takdirde 
ipotek sahibi alaca'1tl.ıların hakları tapu sicillerile ve diğer alacak
lıların ise malı.keıme ilamı ile sa<bit ohnadı:kça terekenin payla.ş

ıru.tandan hariç tutulacaklardır. Gayriımenkul çarşı ve pazarn 
yakın ve avda 20 lira da kiraya mütehammildir. Daha ziyade 
tafsilat alınalı: istivenlerin her gün sabahları saat 9 ile 10 ara6ı 
mahkemede memuruna müracaat edebilirler. Satış <artname ·e 
teV'fikan icra kılınıp hu suretle müracaat eeecek!ere _gösteril
mek uzcre ilan tarihinden itibaren ac;ık tulundur.ılrr.a'İ<ta~:r. 

Taliplerin bu suretle miiracaatleri lüzumu ilan dunur 
9,17/142 Tereke 

İstanbul Bakkallar ve Müstahdemini 
Cemiyetinden: 

Cemiyet mensuplarımızın senelik sıhhi muayene cüzdanlarının ye
oile.ştı:rihnesine başlandı. Bu av zarfmda alıl-kadarların ct•mi\ et mrrke
zine müracaatları sırasında. ellerindeki cemiyet hüvıyet cüzdanlarile 
birlikte nüfus cüzdanlarını da getirmeleri ve nüfuı; cüzdanları oWrııyan
ların da ikamet teı.kereıerini ioiıraz etımeleri lazımdır. 

Ağaran saçlara 
JUVANTiN 
KANZUK 

Saç boyaları saçlnın tabii 
renklerini iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çıkmu:, daima 
sabit kalır. Kumral ve siyah 
ı-enkli aıhhi saç boyalarıdır. 

INGILİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BJ<:YoGLU • İSTANBUL 

Yazan: Rahmi YAGIZ No: 121 

Donanma Geliyor 
Da vust kendisini bir kadının 

duyunca, merdiven başında 
çağırdığını 

durakladı 
Bodrumda ) akılan iki mumun 

titrek sarı ısığı oraya sığınanların 
)·üzJerini pek seçtirmiyor, duvar
lara akseden iri gölı:elerio loşluiu 
içinde belirsiz bırakıyordu. Bod -
rumda derin bir sessizlik vardı. 
Kimse birbirile lakırdı etmiyor, 
arada bir yaşlı bir kadıDlD içten 
tektiği: 

-Allah ... 
Kelimesi yahut: 
- Yarabbi sana sığındık cümle.-i 

bu derin •essizliiri ihlal edi)ordu. 
Biraz evvel ataklarından kaldı -
rı1dığı zaman sızıldı)·an, ağlaşan 
c:ocuklar da şinıdj susmus1ar, de
rinden akseden top se,lcrini anne
lerinin eteklerine )·apı'jarak din
liyorlar. toptopadak kesilen bakış
larını mahıend<' toplanan kalaba· 
lıkta dolaştırıyorlardı. 

\"arım !-:ıaat sıirc.:n nıahzen dev~ 
resı, lop st-:llcriıı n kc~ı)ınesi ve 
eleklrikl('rin tc•krar yanıuasile ni· 
ha)·etc erdi. Da\ u,tla Macar dil
bcrı. bodrumu dolduran halkın a· 
ra~ındaıı kapı.\ a doğru yürüdüler. 
Uoduınuu dı ·ıııdaki ta~lıkta ve 

mcrdi\'en ba~ıııdaki elektrik lanı
.haları ~anını~. ortalı{:• parlak bi.t 
1tığa boı;ıııu~t.u. :\liloviç Dnu,tu 

~cdedi: 
·- Bitaz acele edelin1 kapiten ... 

Galıha tcl&şla kapıyı da kilitle -
medim. 

Ve .. bu ikaza biraz daha can
lanan delikanlı Miloviçle birlikte 
dirseklerile kalabalığı )ararak 
merdivene doğru yüriidü. 

Birinci katın ıncrdivcnini çık
tılar.. İkinci katın sahanlığında, 
4 numaralı dairenin aralık kapısı 
öniindc arka" döniik bir kadın 
huhuıu~·or, '• ağıdan ~ıkacak ha~· 
kalarını beklıyordu. Buradan ge
çerlerken bir ses i~itildi: 

- Abdullah Be)!. Abdüllah 
kaptan .. 

Bu, tannan bir kadın sesiydi .. 
Davust, J..c:ndisini çağıran bu sesi 
dul un<·a bulunduf;"ıı basan1akta 
durdu .• geriye döııdi.i. 4 nuınaralı 
dairenin kapısındaki kadınla yüz
JÜ:te. gö1göze geldilrr. Davust bu 
ani kar"Ja~madan dogma bir hay-
retle mırıldandı: 1 

- ~felek ... 
Genç Jıadın da bu kuşılaşma -

dan büJük bir he) <'Cana kopılmış 
olıh:ğunu gö~tercn renk de/:iştir -
ınesilc sar!-ıılıyordu. Da\.·ustun dur-
dugunu ı:ören Milo\ iç bağırdı: J 

L 

İstanbul Belediyesi İlinlan 1 
Bebekte Rwnehhbarı cadm>sindc 48 - 50 eski ve 70 yeni kapı nu -

1 

maralı hane enkazı sahlmaık üzere açık arttırmaya konulmuı;tur. Tah
min bedeli 1400 lira ve iWı: teminatı 105 liradır. Şartname zabıt ve nw.
ıı:ıneı!t müdür1üini kaleminde ,ııörülece.ktir. Dıale 24/6/940 pazartee:i 
ııünü saat 14 de daimi enoiirnende yapilacaktı:r. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mek~larile ihale J!Ünü muayyen saatte daimi enoiimen· 

I de buhınınaları. (4'141i) 

------
Devlet Demiryolları ve 

U. İdaresi 
Limanları İıletme 
İlanları 

Muhammen bedelı (33.000) lira olan aşağıda yazılı iki kalem döşe
melik deri 25/6/1940 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınaeaktır. 

Bu jşe girmek istıyenlerin (2475) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesıkaları ve tekliflerini aynı J?iin saat 14 e kadar 
komisyon reislil:ine vermeleri Iazıır dır. 

Şartnameler (165) !kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tıhnaktadır. (4779) 

400,000 Deı;. 2 Döşemelik derı yeşil 
200,000 Dcs. 2 Döşeımelik deri lrnımızı. 

T ASHIH iLANI 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Ellsiltme Komisyonundan: 
1 - Azı 82500 çol!u 99000 :kilo olan ikaraıman eti koyun eti olarak 

yazılmıstır. 
2 - Zeytinyaj(ı, ze;1in ve sabunların şartnamesi dahilinde ilim 

edilecek iken sehven tereyağı şartnamesi meyanında ila nedilmiştir. 
3 - Kuru erzakların heyeti uımumiyesi bir şartname dahilinde iken 

tHtip hatası olarak tereyaj°(ı da ayni hizaya yazılmıstır. 
4 -- İrrniıkli makarnanın azı 7500 i:ken 75000 yazılmıştır. 
5 - Unlu şehriyenin fiatı 21 kur~ iken bir kuruş )'azılmıştır. 
6 - Şehriye Hmi·klinın aı.ı 2800 ÇQİ{U 3800 iken 2000 - 3000 yal!l

mıştır. 

7 - Beyaz pevnirin azı 8250 ÇQİ{U 11200 ·kilo ve fiatı 45 lkruuş oldu
j!u ·halde listeye tkrclxlilmemistir. 

Tertip hatası olarak yukarıdaki yanh<lıklar yapıl.mı;; olduğu cihet
le keyfiyet tashihrn ilan olunur. 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul ceza ve tev'.kif evi için bir senelik 2750 kilo dağlıç eti açık 

eksıltınl"l(e konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1875 lira olup muvakkat teminatı 140 lira 65 

kuru:;;tur. 
Bksiltme 22/6/940 cuma lesi saat 12 de Sirkeci Aşirefendi sokak 1 

numaı-ada atllıve l<·vazım dairesinde vawlacaktır. 
Bu husw.1~ki öartname tatil günlerinden maada her ~n mezıkiır da

irede görülebilir. 
İstekliler yazılı ııön ve saatte kanuni vesikaları ile birlikte bu da

irede toolanacak satınalma komisyonuna müracaatları ve HAn ücreti
nin müteahhide ait olduğu. (4fü7) 

İs1anlnıl aslh'e 3 üneü hu4<uk ] 
mhakemesinden· 1 

Taksimde Alt:nbakkalda Çemeni 
sokak 65 No. da mukim ~1akbule 
tarafından kocası olup evvelce 
Feriköy Kahramanbev s kak 1 
No. lu boyaı:ı Mehrneıhı evinıie 

anLk.m iken hali hazır ıkametga
hının meçhul oldui'u taavvün eden 
sabık Şi.~li tramvay deo<'6u \'at -
manlarından Arnavut Cafer aley
lhine mahkemenin 939/739 No. lu 
dos,·ası ile açılan .ımiplik davası
nın muhakem<>si sırasında: M. a
levh Caferin hayat ve mematı 
hakkında malıimatı olanların bır 

sene zarfında müracaatla bildir -
me1eri lüzuımunun iliınına karar 
verilmiş olduğundan lkevfıyet ka
rarı mezklırc tl'vfika 1 i1fln olunur. 

ZAYİ : 2.552 plirka ve 3875 nu
maralı ehliyetnanıemi ka.ı: bettim. 
Yenısini alacagırn. E9kısınin hük
mü yoktur. 

Veli Erkaya 

- Her kap iten. ha~ di yürü~ene .. 
l\lelcJ.. sözü aldı: 
- Burada, biiylt• hir rnziı ette 

karşıla'$acağın11zı hi~ uu.n1aınış
t1nı .• 

- Ben de ö~le .. 

İstanbul asliye dördüncti tica -
ret mahkemesinden: 

Deniz yolları idaresinin İzmir 
vanuruna İzmire nakledilmek ü
zere 13/4/940 tarihinde yüklenen 
A. K. markalı 4000 kilo si:kletinde 
200 teneke beyaz peynire ait 2'r25 
No. lu konişmentonun postada za
vi olduğundan iptaline karar ve -
~ilmesi Yani Devletoitlu veıkili Ga
lata Karnköypalas hanında avu -
.kat Lazaraki Kürkçü oğlu tarafın
dan ıba arzuhal talep cclilmi.ş ol -
makla ticaret kanununun 638 inci 
maddesi mucibince ziyaı iddia o
lunan Jwnşimentonun 45 gün için
de mahkemeye rbraz edilmesi lü
zumu, ibraz ediLmediği takdirde 
bu muddelL'l hitamıııda iptalme 
karar veıileceğı ilim olunur. 

(940/243) 

Sahibı 1•e neşriııatı idare eden 

B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telı:raf Matbaası 

sına ı·ıkı:,ını da pek ha)·ra alamet 
savınıyordu. Kimbilir ~telek han
gi nıaksatla ,,..e hangi va:.cife ile bu 
t'-\'C gönderilnıisti. \"e .• ~undan an· 
laşıldı<:ına gör; bu ev de şüpheli 
bır mahaldi. Delikanlı artık bu 
geceyi burada geçiremezdi. Melek 
ikinci defa: 

inci 

GEIJNCIK SiGARASI ÇIKTI. 
t:a mftflıDlpesettflerl de dahil oldatu halde her sınıf tDtDn 

tlryakllltnl memnun etmek azmında bulunan 
iNHiSARLAR iDARESİ 

ôa kerre piyasaya arzeUlt)i U('lu ve uçsuz GELİ!\ICİK siğaraslle, 
fçlml tatlı ve kokulu olmakla beraber mevcut uevilerden daha 

ince bir siğara arayan tir· 
yakı zOmresini tatmine ça• 
hşmışhr. 

* Bu evsaf, bilhassa ba• t® yanlar tarafından aranıl• 
dıtı için GELİNCİK, aynı 
zamanda onlarında slpa• 
rası olacaktır, 

;\lilovie bu rnziyete fena halde 
luzmıstı. Davusta bir defa daha 
seslendi. Delikanlının yine ayrıl -
madıeını görünce ilive etti: 

- Kapitcn .. 1·erbiye ve ıuua~e
ret icapları refakat edilen J..aılın
dau ayrılına111a\ ı 5.rnirdir. Yanın
da bir. kadın bu.lunurkeu taslanan 
diğer biı· kadına ancak ufacık bir 
seli\111 'ermek kifayet eder. Bu 
yaptığınız hakarettir .. 

- Giizcl arkadaşınız ne söylü~ 
yordu kuzum?. 

Dile sorunca Da' ust izah etti: 
- Sizinle bö)· le a~ ak üstii ko -

nu~ınaın.ı kızdı .. 

--------------------------------------

Davust öziir dilemek istedi: 
- Pardon Frav .. Bir yıldır a

rayıp bulamadığım bir akraba bu .. 
- Ben akraba filiıı. bilmem .. 

Derhal ~ ukarı çık.. 
- Bir dakika .. 
:\liJovİ4; hon1urdanarak n1erdi -

venleri tırnıaııdı. l\-lelek, fran~ız
ta ha'" kıran .\Iacar dilhcıinin ne 
ögrenn1ek istediğini Davusttan 
~ordu. Dı•Jikanlı tuhaf bir ,-a:.ciye
te dü~ınüstü .. ~iluvi<.: ani bir hid
detle kendisınc çıkışmı~ ve oda
sına çekih11i~ti. 
Artık Davust için tekrar oraya 

l'itmrk imkansızdı. Çünkii, haka
ret gördügünü iddia eden J\tiloviç 
muhakkak ki delikanlıya kabaca 
bir harekette bulunacak, izzeti -
nefsini kıracaktı. Bu takdirde Da
vus( için :\liloviç ebediyyen kay
bolmus sayılırdL. Meleği hemen 
bırakmak da delikanlının işine gel
memişti. Genç kadından öğrene -
cei>"i birçok ~eyler olmakla ben
ber onun bu c\·de, bu >;&aite kaqı-

- Maamafih çok güzel kadın .. 
'Si~i tebrik ederim. Avustur\) alı 
operet ı ıldızı değil mi?. 

-EHt. .. 
- Bugcce onun misafiri miy-

diniz?. 
Davust mukabil bir sualle Me

leğe hitap etti: 
- Sizin burada ne i~iniz var?. 
- Bir arkadaşıma misafir bu-

lunulorum .. 
;\felek bu sözii sö)·lcrken mani

dar bir göz kırpışla delikanlının 
gözüne baktı. Bu harckctile: 

- Ben de artık Beyoğlunun ar
ka sokaklarında yerleşen kokot
lardan birisi,yim ... 

Demek istedi. Zeki delikanlı bu
nu hissetti. İçin için: 

- Melek, bravo, iyi rol yapı -
yorsun!. 

Dedikten sonra ilave etti: 
- Neler söylüyorsun Melek?!. 

Bu mümkün değil, senin gibi dü
rüst, temiz ve bir de yavnuu bu
lunan bir kadının bu vola diq. 
mesine imkan yok .. 

Melek dudak kıvırdı: 
(Devamı var) 

lstanbul Asliye Mahke
mesi 9 uncu Hukuk 

Hakimliğinden: 
Maksim IMaro kı2:1 Katrin tara

fından Beyoj!lund.a Osmanbeyde 
IPios .hanında ol.uran 1wcası GHigor 
eğ.hı Edııar aleyhine mahkemeniıı 
940/292 No. su ile açmış oidukı> 
boşanma davasının yapılan muha
kemesi sonunda: Kanunu medeni
nin 134 üncü madde.;ine tevfkan 
tarafların boşanmalarına ve mez
ıkiır K. nun 142 nci :madde6i mu -
cibince müddeialeyhin hir sene 
müddetle evlenememeı;ine ve ll 
kuru~ muıhakemi! masrafı ile da -
vacı vekilinin ücreti vekaletine 
~dir ohınan yiıımi liranın mi.id
deialeyne ait ohrıesme ~6/94-0 ta• 
rihinde karıır veri~ olduj!ıu ve 
yazılan iUlrnn bir st.Keti de m«tı
keıme dWanhanesine taliık edildi
irinden müddeialeyfun ilan tari -
binden ititıeren 15 Riin zarfıııda 

tanym daft etmediği t&kımde 
hıiiı1ımün kesbi kat'iyet edl!<'e~ teb
liii: makııırnına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

ı~tanbul asliye ikinci ticaret 1 
mahkemesinden: 
. İstanbul ıbi!lectiyesi vekili aV'lllkat 

Salalıattin tarafından Sirkecide 
tramvay caddesinde Meriç oteli 
altında No. ıı dükkanda Şerif oj(
lu Rifat ve esıki maliye ittisalinde 
8:6 No. da .kefil Hüseyin oji;lu iibra
hiın Naci aleyıhlerıne kira ve tah
ribat bedeli olan 425 liranın talı6i
line mütedair açılan davanın cere-ı 
yan eden muhakemeo;i sırasında: 

Davacı vekili tarafuı<lan icarei 
ıımızafa hakkında müddeialevhlcre 1 

teklif edilen yemin mahkemece 1 
müvecceh ı;törüldüi(ünden müdde- 1 

iale,ıhlere icarei muzafa hakkında I __ 

Gün~ 
Öğle 
İkindi 
Akşam 

Yatsı 

imsak 

yemin ettirilrnıısine ve müd<leia - .--...,,,._....,_,,,..-.------ 1 
leytılerden Şerif oi'lu Rıfatın i:ka- Dr. J.-tafız cenıa 
metı;ıahmın meçhuliyetine binaen ~ 
yemin daveti.yesİl!in ilanen tebli- LOKMAN HEK;ı,ssısl 
kine ve ımıuıhakemenin 26/6/940 ta- DAHİLİYE MÜTEll 
rihine miisadif carşam ba günü sa- Divanyolu 104 JıJ" 
at 14 de tali.kine ıkarar verilmiş MuayeDf' •aatleri: P•f."~:39S 
olmakla tariki ilandan itibaren 8 Lriç her gün ~.s - G. Te · 
ııiin zarfında mahkeımye arzuhal - - •·es' 

ı·vet ,,. ·e' , 
vererek yemini eda edeceitini bil- dair verilen kararın kat 1 k° d~' 
diııınediği ve muayyen günde de bedeceğine ve bu hususta 1

0,,sil'e~ 
eeli" yemin etmedi~ tııkdirde ye- tiye de mahkeme divarıh~e,.fı<1 

mirıden ı>Ülml etmiş sayılacağına · talik edilmiş olduğun<Iarı 1Jı il' 
k . ol-ıf'· 

ve yeminin mevzuu na dahil va'kı- tebliğ· makamına arm .,;.) 
aları kabul etmi$ addedileceğine zere ilan olunur. (27;nv 


