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Cephelerde Muhare e Gittikçe Genişliyor 
Almanların Paris kapılarına geldikleri tekzip ediliyor 
enizden Majino hattının şimal müntehasına kadar Fransız 
hattı mülisık ve yıpranmamış bir halde dayanmaktadır 

-- - - - 1 - -- -

~et?eler o uyor. Başvekilimizin bugün 
Sehrin garbına gelen iki Alman fırkasile kanlı boğuşmaları beyanatı bekleniyor 
aris çevresinde şiddetli mu 

oluyor - Fransız kıt' aları bu sabah Paristen çekildi 
-- -

mısır'ın ltalya ile harp haline geçmesi 

Hükumet Parti Grupunun bu sa
bahki toplantısında harici mese

leler hakkında izahat verdi 1 Acı fakat 
endişeli değil! Ankara 14 (H!ısu'i muhabirimi~d<n) - Cuınhuri~· et JI«lk 

b I• r g u•• n m ese 1 es ı• adde d ı• ı ı• y o r Parti•i :"lkrli' "1'Upu. buı;iin iiğledcn en el '"at on birdc topiaııa-
Güniin da\'ası Fra!'sanın , 1 rak, hiikıimctin hariti m"eleler hakkında nrclii:i iz•hatı diııl<·-
mu'kaveıneti, Anıe~ıka.n~n nli~tir. 
yardıma yeti~mesi, ln~ı.lız. • l Meclis iii;ledcn sonra toplana<aktır. Bu toplantıda R ~nkil 
)erin hazırlıklarını bıtıre- il l l D 4d b b d • doktor Relik Saydam'ın a)·ni mem üıerinde he~anatı bcklcn _ 

Y.-=:::.::;,:.:::.:1 ::.:.~::d:ir.:.~-Z ... E_T ... B .. EN::":"1:-:c=1:=- ta yan tayyare eri rortsaı i om ar ıman ettı: 1 ;::·;:;:~~·;;:!;~,::::::: ~:;,:;:~',·.:::.;;,:•·"''" '''""":J 
.\!manya garp ceph~s~nde son ----.~---~· r· .. - Bükreş ı·;;;;~~~·".'I::;. ~atına kadar ber~e)·ını s.ar!ede- ~ 

"lı ve taarruzunun ş_iddetını art- • 
lıtarak dernm ediyor. Italya, Cer- \'"' Be/grcıd 
ilıtn savletini takviye etmek için 
~r~o.k fırkalarını, belki tayyare-
"tıııın bir kısmını da Alnıanların f Sofya 
hrdımına göndermiş bulunuyor. 
llıliınal bugün yarın Paris d~ t~r- Belgrat. Sufya, Roman\a rad -
'4.dilecektir. Vaziyet hazındır, yolarımn Hrdikleri bazı gayri rcs-
'-lıat netice ve zafer bakımından mi haberlere göre bu devktler 
'-la Ümitsiz değildir. İtalyanın harbe rniidahalcsilc lıu-
1'ransız Başvekili Reyno'nun sule gelen ~·eni vaziyeti ten . ...::: et. 

1'4yodaki hitabesi ve Ruzvelt'e mektedirlcr. Yine bir radyo ha-
töııderdiği mesaj bu itibarla çok berine .:öre Romanya Kralı Jlla -
llılteresandır. '"""'"-'~~·.c-- jeste Karol Yıwosıa,~a Kral :Sa-

llcyno, ibi Prens PauJ'e bir mesaj gönde-
it ._ Sonuna kadar dö~üşeceğiz. 'il::::::::~ .- - - rerek Romanya Krallığının bita-
1.ap ederse şimali Afrıkaya çe. raflığını nrnhafaza edecei:ini bil. 
~l~eğiz, orada döğüşecei:iz: Da- Paris civarında Fransanın büyük tarihi kıymette binalarJndan biri olan Ver'3y sarayı dirmiştir. Bclgrat ,.e Sofya hii-
"11 olmazsa Amerikaya çekılece- kfımetlerinin de fiili bir teca,·üze 
tiı, orada dayanacağız.. Londra 14 (Hususi)- Alman - bütün 21rhlı kuvvetlerile muha - miithiştir. u;,,.amadıkça bitaraflık hattı ha-" ı · ların Sen cephesindeki tazyikleri rebe ediyorlar demektir. Almanlar rcphenin bir kısmın- .,. 
. uiyor ve Ruz\'elt'ten ısrara ıs. g • . k b'J da Parise '\;irmi, otuz kilometre reketini nıuhafaza f'tmi)·c müte -

Qy0,. evşernıştır. Fakat buna mu a ı Almanlar, boş bıraktıkları ~er- • mavil oldukları bu haberler ara _ 
• J't• " ' d k• 'ki · l it J f k ı t· k ınesafededirler. Cenhenin dig" er 

. - "üer, bı'ze ~ardım ed .. ecekse.- ~arn uzerın e ı tazyı erı art - ere, a yan ır a arı "'• ırme - .,ndadır. 
.:. .-.., • t Al t d' ı p · · b ı· b'I k bir kısmında Fransız mukabil ta-.... bunu çabuk ve benuz vakıt mış ır. manlar, bıı son muhare. e ır er. arısı çem er ıye ı me ~ fl--llllllllllllılllll.-ı1'111illlıılllllıllll"llllllllllllıılllll 
'ıırken yapınız.. . . . . . he~·e 120 fırka soktuklarına göre, için Almanların ,·erdikleri zayiat (DEVAMI 3 üncü sahifede) 11 

8u hitabe ve bu mesaJ ışıtıldık- e e e • • • • ~il 'onra ilk gelen haber~er ~me
til.anın }'ransaya 600 hın tufek, 
le biıı makineli tüfek, 800 top ve 
~too.ooo obiis gönderdiğini bil~i
~lor ve yardımı daha rok genı~
bllllek için bazı husu.si ~-~n~ınların 
~asına te~ebbüs edıldıgını teba
~ ettiriyor. Ayni zamanda, 

ltalya l~viçreden 
taarruza geçecekmiş! 

Roma radyosuna 
,. 

gore 

Paris 
son 

Roma 14 (Rad~o)- Pari. etra
fındaki Alman taz)iki gittikçe art
maktadır. Sehrin garbind< iki AL j 
man fırka~t ile Fran'!'1Z ku\·,·etleri 
arasında ~iddetli bir muharebe ol
maktadır. 

Almanlar. diger taraflarda da 
tazyiklerini arttırmı!$1ardır. 

Fran~ıı. a~krrleri ncvn1idane 'e 
bii}Ük bir fcdakrırlıkla diigii,ii -
).'orlar. Buna rağmen '\alon • ~lir -
l\larn hattı birkac: ) erinden ~ arıl
nw.tır. Bu yarma harekttilc AI -
rnaıılar, !\1ajino hattını arkadan 
tebdil edcbilecelıferdir . 

Argonda Almanlar bir miktar 
arazi kazann1ıslardır . 

General Veygand. miidafaa i(in 
Paris e\·]erini kullanmadan \BZ -

geçmistir. Paris aeık sehir il3n o
lunduğu için Almanlar pfükürtül
mezs. t~slim olaraktır. 

!Sun Telgraf- fiuma radyofa -
rının daima il.tı)«t ka\dile telak· 
kbi l:hımdır.) 1 

Amerika. sefiri Parisde kaldı 
Lcmdra H (Hususi)- Fran,ız 1 rilıanın Pari• sefiri Bullit Alman

kıfaları Paristcn çekiln1istir. Şe· Jar şehre girer'ıe İn'-anca 2~\ iata 
hirde yalnız polis, jandarına ,.e iL ı meJ. dan \'ermeınegc ('alışn1ak İ('in 
faiye müfrezeleri kalmıştır. Ame- Pariste kalını. tır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadı:ı 
tan~ı.ı ordusunun karış karış 
~ihearrız ku\ vetlere ka~şı koy
~~ı:u .. 'e bir taraf.~an hatta ınuka
,•l hucumlarla duşmanı yıpratır
~tıı bir taraftan da yeni yeni barp
•. tle Cerrnen akınına kar · ı koya .. 
)•lınek için muntazam ric'atler 

gö~e, lsviç~e 1ÇERÇEVE 

o~~as~ (H:~k~~~~:e~elc~~~1~~~~:~:.~ş - Dedi - Dedim 
haberine Roma Bir 

•Ptığı kaydediliyor. 
~ llu ric'atler ve yeni muharebe 
ı,, tları }'ransız ve İngilfa iınpara
\ •luktarından gelecek yeni kuv -
~Herin yetişmesine kadar ınüte
C •ız ~ı~vvetlerin. sa\'letlerini dur: 
ilıUtabılırlcrse hıç şüphe yok kı 
liı"ttefiklerin lıarp talihi dej:İ~e-
1. •cek ve o zamana kadar da Amc
~-~lıların mebwl yardımı kcn. 
lııs~i giistermiye başlıy·acaktır. 
Ilı l:ıltere ve }'ransa asker bakı -
~·'lldan nihayetsiz kaynaklara sa
~Ptirler. Fakat, siliıh bak1mından 
_,~ıf oldukları ,.e silahlarından 
ti'him bir kısmını da bilhassa 
~a~dr muharebesi esnasında kay
ıle ltıkJerİ Çôrf.il'in resmi ifadesin
~( il anlaşılmış bulunuy·or. Esasen 
lıı llıan(arın da bunu nazara ala -
~~ Fransanın topa~.lanmasına, si
lle laumasına ,.e musteınlekeler • 
ı. 11, lngiliz dominyonlarından ge
):~k insan seline \'c Amerikadan 
ı· lışecek yardınılnra fırsat , .• \·a
~l bırakmadan bütün maddı ve 
C 31lc,j ,·asıtaları ,.e İtalyan yar
~1~11 ile Fransanın üzerine (.'ullan-
1~• ı:örüliiyor. 
~lıu.nuıı içindir ki, İtalyanın bar
.... h ı:ırınes~nden \'e uziyetinden 
it a muhım olarak giinün üç en-

tesan nıe\·zuu Fransanın muka .. 
(DEVAMI 3 i'1Lcii sahifede) 

Bugünkü harekat sahasını gösterir harita 

nızde ve Afrika topraklarında çar- Jngilizkr Habe•i•tanda Asmara 
pışmalar şiddetlenmektedir. İta! - ve Guaray ı tekrar bombardıman 
yan tav:varelcri dün Poı tsaiti bom- etmislerdir. Dirdana tayyare nıey
barılıman etmişlerdir. Bu hareket danı da bombalanmı• mühimmat 
kar•ısında l\Iısırın İtalyanlara drpolarınn , .e hanı:arlnra isabet -
l<arsı harp hali ilan etmesi bir gün (DEVAMI 3 üncu sahifede) 

Bafsız cesedin 
kim olduğu 
tesbit edildi 

Bu feci cinayetin maz
nunu olarak üç kişi 

yakalandı 
Bundan bir hafta evvel Merdi

venköy ıle K.ozyata~ı arasında bu
lunduğunu haber verdiğimiz ba0-

sıı: cesedin hüviyeti anlaşılmıştır. 
24 yaşlarında Ahmet isminde 

bir gene olan maktulün bir kadın 
meselesine kurban gittiği ve bir 
kaç kişinin i<tirakile bu feci akı. 
bele düşürüldüğü meydana çıkarı
larak polisçe üç kişi nezaret altına 
alınıp sorguya çekilmiştir. 

Lübnanlı bir 
rühban hey'eti 

M .. . . d.. t hl.k bu sabah geldi 
a1ınonun gerısıne onen c ı c 

Parisin sağından. Marn ve s~ - j mış bulundııijunu kabul etmemiz Roma ya, Papan~n sulh 
!tından Sen nelırını bırkaç ııerın- ıcabeder. tavassutunu rıcaya 
den geçerek ilerleyen Alman ta - Fransız ordular qrupunun ııan-
arruw Senlis istikametinden, ii. - !arına ve Paris üzerine tevcih e - gitmişler f 
"U"ncu·· bı'r kolla asıl •ehrı· tehdı'd dilmiş Alman taarruzları bu teh- L "b k · ı · . . b " , • u nan ı ı s esının en uyük ru-
ediyor. ditkar ı:aziııette inkişaf ederken hani reisi !il. $eınalinin reisliğinde 

Fı·ansızların du··n teşebbu··s ettı' k- Reims'ten Shalous'a kadar inen 7 kişilik bir rübban heyeti bu sa-
leri bir mukabil taarruzla Alınan- dördüncü Almaıı kolu dcı_ Majino- bahki kon\'an siyonelle Romadan 

nun arkalarını vurmak ~·e asıl 
Fransız kuvvetlerini ikiye bö!mckl 
hedeJ1erine do{iru iıer!emeç/e baş
ladı. 

Zarı sekiz kilometre kadar qeri at
mış olmaları mevzii bir mm•affa
kiyetten ileri qeçememiştir. Fran-
sanın merkezi önünde ve Marn ile 
Seıı nehri arasındaki harp vazi -
yeti dündetıberi pek d~ijişmemiş
tir. Bu itibarla Parisin kurtarılma
sı ihtimalinin artık pek zayıfla -

Bizce asıl büyük tehlike bura -
dan baş qöstermiştir. Marn ve Sen 
nehirlerini qeçerek o geniş sahayı 
ku~atmak istiyen Alman kuvvet -

{DEVAMI 3 üncü sahifede) 

şehrimize cı:Jmi;;tir. 

M. $emali kendisile görüşen 
bir muharririmize dünyavı harp 
afetinden kurtarıo sulh lehinde te-
•ebbüslerde bulunmasını Papa -
dan rica etmek üzere İlalvaya ı;ıit
tiklerini sövlemi< ve Vatikanda 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

IJedi: 
- Söyle, m:ılıııt mcvzııda ha

la .ükiıt jimna,tigin bitmcdi 
· 7 Dl1. • 

Dedim: 
- Italya harbe girdikten, ya

hut girdiğini ,·ehn1ettikten son
raki ~·aziyeti, Türk hiikiınıeti 
re~rrıi aı:;:ıile belirtn1eden ben 
şahsan ağ:tın11 açnıamı:ya karar 
, :erdim. Bugün fırka grupunıuz 
toplanı~or, bugiin Basvekilimiz 
beyanat verecek. Bekle!. 

Dedi: 
- Paris gidiyor, Paris lanı

yor, dü~ünen her in>an kafası
nın basını dayadığı bu san'at \'e 
fikir eşiği, kazma çivili a~akla. 
ra geçiyor. Dünya ııeriye git -
mekte?. 

Dedim: 
- Da\'a büyük, da\·a aznmetli, 

da,·a sonsuz ... Bu da,·a)a veri
le<ek kurbanlar arasında Paris, 
(&ınsil ettiği biitün kıymetlerle 
Paris de bulunabilir. Kılın bile 
titremesin!. Da\'a o kadar bii
yüktür ki onu hak ede.ek taraf 
nasıl olsa me..cudüniin yüzde 
yetmişini elden çıkaracaktır. 
Kılın bile titremesin!. Paris gi
derse Fransız ordusu sağ!. Azim 
bir felaket olmaktı beraber 
Fransız ordusu da gidene bü-

itin miistemlektlerile İıogıltore 
vc biitiin ka)·naklarile Amerika 
!'.a~. Fran1,.a, Jngiltcre ve Aıı~t"' ... 
rikanın teın~il ettiği hi&rrı~ et 
ve i'1ikliıl diin~·ası içinde birer 
~ f"rdenge('ti ~ibi bekli~ eı~ crkt:k 
\'C nanıuslu ınilletler de t.ağ:, Kı
lın bile tjtrcnıc in!. 

Dedi: 
- Jn~an bu 'azivette tinıit -

si.:ı.Iit:e dii~nıe~ de ne olur?. 
D<dim: 
- İşte bu \aıi)·<'lte iiıııit,iz -

lii,:c di.ic.;ıni;yen ju~andır ki inc..:an 
denıne(ie liıyık. Kadcrin ,.e ta
rihin inıtihanıdır bunlar. f'ıni
din biitün şa·~aasile parladığı bu 
<nfcs anlarda değil, fakat her 
ümidin kaybolduğu kapkara 
anlarda bile ümidini ka~·bttıııi. 
yen, mutlaka kurtulmuştur. 
1920 dc, biitiin Tiirklerl< bera
b~r bütün in anhğın ümidini 
kf'tiı;i Türkiy~ hakkında ümit 
•alıibi yalnız birkaç ki•i deıiil 
nıi)·di? 

Dedi: 
- :\lanznra fdaketi :ındırı • 

yor. 
D<diın: 
- lllannıra saadNin tiı kcn

<foidir. SaaMt de haşlanı:ıçta 
korkulu \e hey betli tecelli cder. 
NECİP FAZIL KJSAKÜRE!i 
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DAH ~ EMİN YEii ---
ARIY ACAKI..AK 

da Kraliçe i, Ç'OC~ile 

bir e, La dradan Kanada~ a git
mt" .. Bu talihsu krallar (!) ve 
krrılıçeler, ge:rliba, canlarının kay
g s ndan başka bir duşiı.nce sahibi 
d •ıllerdir. Memleketleri. mitle~ 
l bırakıp gıtmek' 

B .ı?l<iisle, daha emin olsun di
e ki hır~ kureiarz üzeı:iA-

aaha uzak~ erlere gıtmeyı dü
" ı cekler, kanatlanıp uçacaklar, 
kı bılır. merihc, a~ a gıtme.nw yol-
lar ıu ar aklar ..• 

Yh. İ TİYATRO 

PİYESLERİ 

Bızim şehir tl\·alt'Q8U bir ilan 
ne~tt'dl yor: 

GC'lecek mevsı-m. içın pıJ es 1ıe
rt:ct k muharrirler, eserlerini ti -
l atro rejbörlüğtine getirsın, de
nı ı. or. 

Bu sene tı) atro piyesi yazan 
mu ıarrirler, mevzu bulmakta hiç 
u ltik çekmiyecekler.. Çunki.ı, 

d · \"a hadiseleri o kadar bol, han
ı:,ı arafa baksanız, bir facia, bir 
k. 1 edi sa:hnesi görürsünüz. Umu
n ayatm san'at eserleri üzet"inde 
~s.rı malum. Bundan sonraki san
a eserlerinde, hep 1939 da başlı
ya dünya buhrarunm izl~ri.ıı.i A-

ku' acağn. 

ITRİ YATÇILARA 

NE OLDU? 

Dıkkat ediyorum: İhtikar yap
t g ıddiasile yakalanan kimseler, 
ek erı a ıtriyatçı olll)"Qr. Bu ıtri
yatç lara da ne oldu?. Gazel ko
k ar va.pıp satan bu insanların 

asu mu çıktı?. 

Bir ıtrivatçı, su sogutmağa mah
sus bir kap olan şu termoz dedik
leri şevleri topluyor, diıkkanında 
stok yapıvirmu~!. Malum ya, ya
zın sogck su ihtiyacı faziadtr. İn
san ter döktükc;e, buzlu su arar .. 

Bunu bilen ıtriya~ı, yaman dav
ranmak istemiş amma, şimdi mah
keme huzurunda ter dökme.le sı

rası kendisıne geleli. 

SÜTCÜNÜN 

BEYGİRİ 

İstanbulun sütleri kadar siitçü 
bcvP-nleri ~ tekın degil... Baksa
nıza, bır sütçü be\ girı, ızavallı bir 
cocugu \aralamış.. Daha geçen 
;ı;un, 19 kı-şı, içtikleri .-,-ütten zehfr
lenm.ı.şlerdi. Ne olu~ m·?. Stitlerle 
sütçu bevgi.rleri elbirliRi ) apıp i~
) an bayragı mı açtılar?. 

insan, hangi sutun bozukluğu
na, hang-i sütü ibozugun hareke\i.ne 
şa~ racagmı b lmhor 

KADINLARI~ 

MARİFETLERİ 

İki genç kadın kocalat-rM 'Oı.çak
famışlar! Kıskançlık yüzünden o
lan bu vak'aları., zabıta haberleri 
ara:.ında okuyunca, tüylerim ür
perdı. Q.üşündum: 

Filvaki, kadın - erkek musavatı 
var, onlara bir takını haklar ver
dik amma, bu sefer, onl.ar, müsa
vat hudutlarını da aştılar, bizden 
üstün olmak gayretiı1i gösteriyor
lar. Karısını b çaklıyan erkek bu. 
zamanda nerede?. Kimin haddine 
düşmüş?. Fakat, hatunlar, bızim 
yapamıyaca~ımız C'\: leri ya.pıyÖr
lar. 

AHMETBAUF 

Ot6b0s 
sahipleri 

Bu sabah Belediyeye 
' müracaat ederek yeni 

taleplerde bukmdular 
Maçka - Bc,yazıt otobüslerinin 

Süleymaniye yerine Yeni.kapıya 
temdit olunması. belediyece karar
laştırıl~tı. 
Bazı otobüs sahipleri lıu ,')abah 

Belediyeye müracaat ederek, bu 
kararın el'an tatbik mevkıine k<:r 
nulmamasıdan şikayette bulun -
muşlaı· ve Süleymaniveve volcu 
çıkmadığından zarar ettikfel'ini 
ıbi!dirmişlerdir. 

Bu sebeple bazı. otobüsleri ga
raja çekmek mecburi yetı de hasıl 
oluu~undan diğer taraftan veri • 
len kararın hemen tat·bıkine g-eçi
lecektir. 

Otobüs ruh~ati\ elernıın çoklu -
gu da otobüs sahiplerınin şika ~ 
} etlerini mucip olmu;ıtur. 

Bunlar bil' hatta mutea<idit o
tobüsler tahsisi vüzünden müş -
teri nisbetinin mütemadiyen azal
dığını da belediyeve bildimüş -
Ier ve ~enı ruhsatıye verilmeme -
sini rica etmişlerdir. 
Ayrıca; yaz mevsiını münascbe

tile şehir dahili hatlarda i~ler 1kı
şa nazaran durgunlaşmış oldu -
~ınu bildiren bazı otobüs sahip
leri de sayfiye mahallerine na
killerine müsaade istemişlerdir. 

Bu talepler de tetkik olunacak
tır. Otobüsçüler, bilet ücretlerinin 
arttırılması hakkındaki dilekleri
nin de biran evvel intacını beledi
yeden .istemişlerdir. 

-----00---
Trakyada yapılacak 

spor sarayları 
Beden terbiyesi kanunu muci -

bince vatandaslarmuza beden ve 
spor hareketleri yapma,1%a mec -

bur tutulduklarından her yerde ve
============================= ni spor salonları ınsası için faa -

Sovyet-
1 1 

liyete geçilıniştır. 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri Bu cümleden olmak i.ızerc Edir-

nede <le 32 bin lira sarfile büvük -----
İ 

bir spar sarayı inşası kararlaştı-

n gİ lİz münasebetleri rıl~;~~~~ Çorlu, Babaeski. Saray 

Fransız müdafaı sı 
Paris ,,anıyor. Arhk, Sen nehri 

bulanık akıyor, güne!? mağmum. 
doğuyur, rüzgar inliyerek esiyor. 

Fransızlar, cFransanın kalbh 
adlnı verdikleri Parisi, kan akaa 
Sen nehrini daha çok kızıla boyı
yacaklar, fakHt, yine müdafaa e
deceklerdir. Parisiıı ıuiidafaası, 
daha ziyade bir semheliin, bir me- ı 
deniyetin, hür yaşamak istiyen 
lteşeriyet mefkôresiain müdafaa
sıdır. Fransız çoeukları, Parisi, 
hir ana, bir sevgili gibi koruya -
caklar .. 

Yoksa, Parisin sukutu, ne Fran:.. 
sız \'atanıaın ortadaa kalkma. ı. ne 
Fran.o;ız ord.usunua yek ()htıast de
m.ek değildir. 

ı-aris, güzel <tldıtğ'u itin, sevgili 
olduğu için, bir miJli izzetinefsin 
nabzı elduğu it;in müdafaa edile
cektir. 

Muhasara edilen Paris, eger su
kut edecekse bile, akıhlacak sou 
damla kanı artık kalınadığı için 
düşecektir. 

Parisin tarihine, Parisin roıuau.
tizmasına, Parisin lirizmasına la
yık şahane bir epope. Sen nehri
nin kızaran sularına yazılınadıktan 
sonra, Paris dfü~miyeccktir. ı 

Müstevli ordular ilerliyor; Pa. 
risin kapılarına l!elmiştir. Fran
sanm şimali işgal edilmiştir. 

Fakat, hür yaşamak, istiklal 
hazzından asla ayrılmamak yara
dılışında olan milletler için, bü
tiin bunlar ümitsizlik, bedbini kay
nağı değil; daha ~ok sahlanmak 
hırslaıınıak, ileriye atılı.ak kırba~ 
cıdır. 

Harp bitmeden, netice alınma
dan arazi kaybı, vatan kaybı de_ 
ğil: toprak kaybıdır. 

1914 trajedyasında, Sırbistan. 
Belçika, Romanya ha~tan başa is~ 
tila edilmiş, bu de\'letler, tama
men ortadan kalkınıstı. 

1918 den sonra, suÜı nıasast ba
şında, ayni devletlerin haritası 
facia perdesi açılmazdan en eltrl 
halinden daha geni., olarak d _ 
zildi. · 

İnsanların hürri~ et aşkını1 be
şerivetin hukuk 've mukaddesa
tını. dünya nizammm ınü\·azene 

Kartal ve Eyüpte iki 
büyük barm ma evi 

tesis olunuyor 
Şehrimizdeki esnaf ve seyyar 

satıcılarla tas.ralı amele V:.! işçile
rin ga}'risıhhi ye• !erek ya~adık -
larını gören belediye reisliği bu 
hu.susta tekmil kaymakamlıklara 
et?'ir vererek her kazada bulunan 
sevyar esnaf ve işçilerin sayısının 
ve ·attıkları mahallerin tesb.it o
lunmasını bildırmiştu·. 

Bn tesbitten sonra amele ve 
seyyar esnafı fazla olan yerlerde 
cbannma ederiı. acıtmasına çalı
şıla<:aktır. Kartal kaymakamı Bah
mıin 'erdıği izahata gt(ire bann
ma evlcrh ndcn .birincisinin Kar
talda tesis ıolunma::;ı için faaliyete 
geçilmi~tir. Bu sıhhi ve modern 
binaya 25 bin lira sarfolunacak \'e 
mahalli belediyesince çimento fab
rikas na \.'aptırılıp her ay 175 lira 
verilmek suretile bedeli 10 yılda 
ödenecektir. 

Müteakiben de Eyüp semtinde 
bü_yfık ,.e modern bir ~i barınma 
evi açılacaktır. 
Diğer taraftan e:snaf cemiyetleri 

müşterek yardım lbürosu tarafın
dan esnaf ve seyyar satıcılar iein 
açılması kararlaştırılan yurtl~ın 
tesisi hazırL~r pek yavaş Ritti~in
den biraz faaliyet gösterilınesi de 
bürodan istenilmiştir. 

---<oo---

Anadolu yakasının 
elektriği 

Elektrik idaresi Aanadofu \'a- l 
kasma verdi/H elektrik cereyanı
nın takatini arttırmagı kararlaş
tını.ıştır. 

Bunun ıçin Sara<;bumu ıle Sa
lacak aras ndan ve Tarabya ile 
Beykozun Sen·iburnu arasından 
Anadolu tarafına yeni kablolar 
geç?rilmPsine pa ıtrtesi ,gününden 
ıtibaren ba:;;lanılacaktır. Kablola
rın <lösennıesi isi bir buçuk ay de
\'am ede~e.k"tiı·. 

Bu müddet zartırn:la geceleri 
du.balara be) nelmil l işaretfu.r ko
nulacaktır. 

--o--

PC>LİS 
VE 

~IAHKEl\'IELER 

Yeni ihtikar . 
da()aları 

Piyasadaki ihtikar kontrol.le 
rinin sıklaştırılması üzerine pey- l 
d.erpey } eni ihtikar davalar1 açıl- J 

maktadır. Bu sabah da yenıden ikı 

1 
muhtekir hakkında takibata geçil
miştir. Diğer taraftan cürmümeş
hut işlerine bakan asliye 4 üncü 

1 
ceza mahkemesin.de dün a~am 
bir ihtikar davası neticelendiril -
miştir. 

Hadi.senin maznunu Mahmutpa. 
şada manifaturacılık eden Osep 
Karaka.ş isminde birisidir. Muma
ile.}(h metresi 80 kuruşluk opale 
1 lira istedigi için, Sıddık ısimli ıbiL 
müşteri tarafından polise ve ora
dan da adliyeye ~erilmiştfr. 

. Osep kendı suttı.~ı oµelin piya
sada 100 kuruş ı0!duğ1.mu, ihtikar l 
yapmadı.ğını söylemiş ve: 

"- Sıddıkm başka yerden met
resi 70 ku~a aldığı opelin metresi 
10 santim dar \'e cinsi de adidir> 

· demiştir. l\.lahkeme heyeti bu id
dia üzerine bir ehlivukuf tayin et
mieotir. 

Hulüs; Toptaş adındaki bır ma
niiatw-acı tüccar olan ehlivukuf 
Osebin iddialarını doğru bulm~
tur. 

Bu vazıyet karşıs n<!a Osebin 
muddeiumumilıkçe beraeti isten
miştir. 

l\1ahi:eme de beraet karan ver
mi~Lir. 

Kumar müptelası bir 
veznedarm hazin itirafı 

Izmit ~ğü veznedan Ha -
san Kuzayın esrarengız bir şekil
de orta<lan kaybolduğunu ve ka -
sasının a~üması i.ızerine llQ.l lira 
eksik eôrüldtiğiinü :\azmış.tık. 

1 mailey in oura a ~elmiş ol
ma.:>ı ihtimalini auşunerek Izınit 
rn.i<ldeiumu.'lliligi şehrimiz adliye
sini had1seden haberaar etmişse de 
dun ak~ö~ gaip veznedarın bu - 1 
ltmduğu Izımtten bildil'ilmiştir. 

.Mumaileyh sorgusunda kumara 
müptela olduğunu .soylc.mi::; ve te
essürle a:Lı:rarak: 

Ingiltere ile Sov) etler müuasc
batı arasında yeniden salah ala
metleri belirmiş bulunmakta~ır. 

askeri mütellassısları ve petrol iş
lerinde ihtisas sahibi olanlarm lıir 
takııu hesaplar çıkararak Sovyet.,, 

lerin Almanvaya istedil'i petrolü 
yetıştirebilrnaine maddeten inı -
kan olmadığrnı söylüyorlardı. Sov-

ve Uzunköprü kasabalaı ında da 
fbirer modern spor kulubü inşaatı 
kararlaştmlmıştır. 

ve kaidelerini, bu kadar Jıiçe say. Belediyede 
malt, pek kolay bir iş defildir .. tekaüt ma

.,_ Evveli az bir miktar zi.'ı an 
ettim. Bilahare kayıbımı kapatı
rmı düşüncesile kasadan para al

Faka.t talihim bır kere dön
mtŞU. 1104 lliası da kumar ma
s.:ısn:ıda harcadım!" demiştır. 

Herhalde Çörçil kabinesi bu 
bu u~ta kafi bir adım atmış ba
lunuvor. İngiliz matbuatının ne.:;
n) atı nikbinlik göstermekten ged 
kalmı)or. 

Harbin haşladıgs zaman ertah
ğ& rıkan türlü riva~ etler arasında 
şu da unutulnıamıstır: İDgiliz im
paı-atorluğuna taal'ruz itiıt Al -
ıu. nya buyük bir harekete ge~c
cek. füıslar da tayyarelu yollı.ra
t ıık Hhıdistandaki İngiliz kunet
lerıue bombalar atacaktı. Öyle ki 
lııgiliz imparatorluğunu taksim 
icin Betlin ile ~Joskova arasında 
'erilmiş kari!Marın hemen tatbi -
kine g~lheri~or, müttefikler ta
ralı çabucak mağli'ıp edili1ordu. 
Bunların hepsi özde kaldı \'e 

ancak propaganda diye dinlendi. 
Hakıkatte ise Sİ\1;} et - İngiliz ınü
ua ebahnın düzelmesi imkanları 
ar:.ıstırılrnıştır. Bu yoldaki mesai
nin neticesiz kalmı;ı. acağı tahmin 
edilebilir. 

yetıerin kendi zirai 'e sınai faa
liyeti için pe:trole a:ıami ihtiyacı 
elduğundan artık Almanyaya faz
la petrol göndermesi ihtimal hari
ci e-örlilüyordu. Şimdi de Avrupa 
matbuatmda görülen malumat her 
halde Seveyt - Alman ticari ve 

iktısadi anlaşmasının tatbikatı ye
ni nıü~kiilata uğradığı merkezin -
dedir. Her iki taraf ela birbirine ta
ahhiit ettiklerini yetiştirip \;ere
memektedir. deniyor. Ortada şöy
le bir hesap 'ar: 

Sovyetler 'enideıı :;ilahlanıuak
ta, nıotörlü harp vasıtaları yap -
maktadır. Soara petrol ohun, di
ğer me\·addı iptidaiye olsun pek 
lüzumlu oldupndan bunları da ye
niden biriktirmektedir. 

---0 - RF.ŞAr FEYZi a~ı rf btı sabc.h 
'==================~. 

başladı 
Müvezzi ve hat bakıcı-

ları alınacak 
Posta, telgraf ve telefon umum 

müdurlü~den dün şehrimız pos
ta müdürrui?üne bildırıkiiğine ,gö
re muhtelli vilayetler içın musa
ba'ka ıle müteaddit müvezzi ve hat 
bakıcıları alınması kararlaştırıl -
ıruştır. 

Talıoler ıo· temmuz carşamha 
günü saat 9 da şehrimizde ve di
ğer .-ehirlerde imtıhan olacaklar
dır. Şerait \'lla}et posta mer .. 
kez.Iermden öirenilebilır. 

--o--

Kızılay haftası 
Her yıl d uğu ı?ib · u j,l da 

önümüzdeki. a şehrimizde ve di
ğer yerlerde •Kızıla haf ası;. ter
tıp olmıacaktır. Bu mamtla ICa
beden hazırlıklara başl:an lm .ştır. 
Hafta n:ünasebetile tekmil hal -
kınım Kızılaya :ı; aztlmaga davet 
~ yarını milyon beyan.name 
dağıtılacaktır. 

Ayrıca, Kızılay sembollerini 

temsil eden canlı lev.halardan mü
rekkep bir kamvonlu alayla İs -
tanbuldan Taksime kadar bir ge-

Ayvansar ay- Defterdar1 çit resmi yapılacaktır. 
----<>--

mezarlıkları 
A vvansara" ile Defterdar ara

şmdaki büyük cadde imtidadınca 
u.ı:.anan mezarlıkların ,geriye çe
kilmesi icin faalivete J?eçilmistir. 

Bu suretle cadde j!enış.letilmh 

olacaktır. 

Beyoğlu halkevinde 
Beyoğlu Halkevinde enrelce 

başlamış olan sü~ü mübare~esi, 
Epe, kılıç müsabakalarına devam 
olunacaktır. El isleri serıisi de 
cuma P'iinü saat 11 de açılacaKtır. 

Be.kdi.y.e mutekai , eytam ve e
ramilinın 3; aylık maas evnatma 
bu sabahta! itibaren Zir.ıat Ban
kasınca başlanrlmrşıtr. Bu'2iin cık.
ş_arr..a kadar 325 kiş.:ve tevzıat ya
pı.Lıcıktrr. 

T \"613t ayın 18 ınci sal ~ü 
nihayet bulacaktır. 

HU.kimııeh; eski Beledi e mi.ıte
ka.i~ eyt.a.m ~e eramilımn de ma
aşlarına yüzde. 25 zam etmiş ol
~«undan buıtünden ıti:~ren m.a
~ bu zamla venlmektejlir. 

---<>----

Fatih-Atikali refüjleri 
bitti 

Bu itiraftan. onra mı:rmaileyhin 
tev>lti! o unm.asma karar verilmiş
tir. 

---oo---
Brr makinist mektebi 

açalı yor 
femleketinrizin makinist \"E! şo

lf:l ıhtı. acım tamamile temin et
mek uzer:e Cumhurıye1i Halk par
tisının hlmayesi altında heiediye
ce bir tnalcinist mektebi açıhn.&ıı 
.lrararlaştırı.J:mıştrr. 

Bu <>kukla avni zamanda şoför
lük dersi de verilee<..•ktir. Mektep, 
mütehassıstarm nezaretinde :.·a -
kında k~t olunup faali\'ete baş-

Belediyece yap lmasına başlanı- lı;-acaktır. 
lan Ei:lirnekapı - Fatih refüjlerinin ~ 
~tikalip.'.lşava kadar olan kısmı Eyüplülerin Belediyeye 
ikmal olunmuştur. Beldiye s~ ve d.. k - .. 

_sol taraftaQna da :yesil çiçekler un u muracaatı 
dikerek ~tird.i,ıU. bu refüj
leri önümüzdeki av Edrrnekapıy 
ikadar uzatacaktır. 

E}-üp halkı dün belediyeye 
müracaat' ederek, Eyüp ile Edirne
kapı ara::ıında otobü::. işletilmesini 
jstemişlerdir. 

( ' 1 Avrupa Harbinin içinden aaa l 
Bu: müracaat esas itibanle ka

bul olundu~undan belediye reis
lUH evvela bu yolu hemen yaptır
mağı kararlaşiıı.-mıştır. 

\..--------------·--------------------------------------' Tanklara karşı Fransız Bir lngifiz pilotu anlatıyor 
75 likleri Güler yüzlü bir İn~iliz pilotu 

şunu anlatıyor: 

lngilterede tayyare ve 
cephane imalatı 

toii.1er taraftan Rami ca.ddesinin 
l;aş.lanılaea.kt ır. 

IKüÇÜK HABERLERi 

ltalya 'nın müdahale
sinden sonra .• 

Yua.n: Ali Kemal st.J?IJ 
. ~ 1ır 
ltalya hal't) ilanına ı.ı:&llJll ~ 

meden muharebe ede~ek. sa• 
J'afta.n. harekata giriştıkteP i · 
miinasip zamanda res~.-ar ' 
harbedecek: diye talı~ jC 
rütenler vardı. Böyle ol~ı~ 
ya artık harbe. gfrdiğiDI • 
gı(ta ilan etti. I~te hu sure . 
anın vuiy eti nihayet b~ 

On aydanlaeri tievaın 1' 
gayrimuhariat halden çı~r! be 
tık muharipler sırasına gırd\~ı. 
de Ingiltere ile Fra-aya ~et 
Bwıun ltöyle olan~1 k ıııiYo 

mt-k. d.t.'l'in bir kehanet ıste ld · 
du. ltalyanın müttefikler 'cağ' 
ııe A \'l'tıJla harbine karışa lifl'e 
gösterecek ortada ııek çok. 'ttall 
ler ,·ardı. Onun için şi~t~f pı 
nm kararı müttefikler av-Si · 
nte düsürmüş değildir. ~ 
mesela daha bir hafta e\' pı 
uTayıuis gazetesinin siyas;. 1ı 
harriri bu ciheti ga~e! etr• ~ 
surette aalabyonllL Itab'~ ıe 
lacağı vui)et müttefikler~. gi 
hine olacak gibi göriinınedı~İ( 
müttefikler de bu hususta 
iimide kapılmış değillerdi. ~.ııl 
medisi.ain ~oa içt~ ~ 
haşuıda.ki en.uncu tepbıO • 
ıniittefikler İtalyanın bar~ıer 
ceği meselesini tetkik e~~ş .. ·· ~ 
mümkün olan çareleri ge ' 
alm~ardı. Sen güııle.rtle 4e •ıı 
ile Loncha arasanda J.ep hll 1jıil ~ 
lenin müzakeresine dc\•arıı ili 
diği anlaşılı~ ordu. ıııı' 

Şiındi İtal) anın harp ilıİJl ~ ıJ 
olması karşısında müttefikle ~· iti 
~ apacak'!. Bu sualin ce'-'abılll 111, Ilı 
İ;\ etle ileri sürmej{c kat1'ış pt 
me\"simsizdir. Çiinlrii har~tesİ' 
tabiidir ki her taraf kcudı 1't• 
'e askeri esrarını saklaıua Jıı 
0Dwı için İngiliz matb11•~ı 
hassa şu soıı sıralarda pek ·~et 
dikkati cclbcdecck bir nıabı. ,e 
zeden yazıları ne kadar Jtl1"1ı • 
malinnata istinat etse yine t• 
dairesinde kalıvordu. 11 ~ ·e 

İtal:..,an vapurlarının ınuaY60ııs 
bahsinde müttefikler tarafı 1 
hükıimeti ile bir anlaşııı•Y~ d 
mak için müzakereden ı~,ıı 
mamışlardır. Fakat artık İ ·1ir 
müttefikler ale~hine har~-"'' 
mesi bir emri\ aki olunca pd 
fikler de her.şeyden e\''f'~l_,u lı 
nizdeki me,; kilerini, ellet......- · 
lunan yerleri müdafaa ~1 
hakaaJdardı.r. İtaey aaın ..-~:.l 
tariki'le Almanyanın Ak~b 
miinakalitı kesilm~ ol.C~~ 
hıka .şiddetle de\'am ~J' 
gü:°den güne taıvikiai at'l""'~fi 

Ilk bakışta gene ra.J1"1'l _..i"ll" 
vetler budur . .Kal~~ or ~;..ttt 
ala~ı vaziyet: ltaly~_.., g•' 
fiklet aleyhine alarak _...~~. 
mesi takdirinde Ame~ gjıli 
gemilerinin artık A~ 4 
gelmiyecekleri Vaşin~ _:.od. 
ha nvel Komaya ailıliı-ıl.....,.... 
H~ gel'ek AhaaaJ!.!!")J 

rek ltalya.am la!ID4ian ~~. 
rirten iste4ikleriıü gefırle~1rt 
.&eri bir meseieeir. Miit~ ·· 
Abluka tazyikini ve tes~ 
terip dwurken .•. 

So\' et - in,Uiz müsıaselNltı 
ıne\ zuu bahsolurken Sov;} et - Al
nıaıı müııasebntı da hatıra gele -
bilır. Sovyetlerlc A1manya ara -
ı.rndaki anlaşnııya göre So\'yet 
Rus:} adan Alnıanyaya petrol ve 
diğer ınevaddı i11füiaiye gönderi
lecekti. Alınan\ adan tia yapılmış 
@tarak makine ve saire y~llana -
caktL 

Esasen Sovyet petrolünün Al. 
manyanın işine ne kadar yarıya
bifoceği meselesi yalnız Sovyet -
!erin bu madde·rn olan ihtiyacı do
layısile değil, Sovyet Rusyadan 
Almanyaya kadar sevkiyatm vak
tinde tem ini için 'esaitlıı kifi ol
ınamas.ı i_le de gözde büyümekte
dir. Sovyetlerie İngiltere arasın -
da müuuebetlerin dahJl ziyade 
düzgünlüğe doğru gitmesinin el
ltette müsbet neticeleri olacaktır. 

.. Deyli Meyl• ,gazete:>inin Fran
sız cephesindeki muhabiri. Fran
sızların meşhur 75 Hk toplan hak
kında şu malumatı veri or: 

cBen unutkan bır adamım, ha
yatımda da.ima (;Ok şeyler kaybet
misimdir. Mektepte iken kalem
lerimi kaybederdim. Liseye ~eç
tmı. S.itilol.arimi kaybetmeğe baş
ladım. Liseden çıktıktan ı)\)nra da 
tabakamı, çakmağ1m1 ve hulasa 
cep eşyasını kaybediyordwn. Bir 
adamın bu kadar da~ın olması kö

İngiliz gazeteleri, Çörçil'in İn
~liz Ba.svekaletine ~eldi.ii ı?iin
denberı İngiliz fabrikalarında haf
talık cephane imalifrnrn şimdi üç 

* Osmatılı ordusu kumandan -
lanndan \ ehip cPa.şa• dün vefat 
etmiş ve cenazesi bu~ün saat 14 
d.e AcLbademdeki evinden kaldt -
nlmıştır. Umumi harpte Kafkas 
ce-:;>hesi kı.mıaııdanlr~ yapmış ol.an 
Vehlp •Paşa• Habeş - İtalyan har
binde de bazı Habeş ordularına 
kumanda etmişti. 

Amerika Ca:mlnsr &e~ 
e\·vel İtalya hükiuaet reisi~ 1ı 
:maltabtteierinde ,Akdeoiılil' ..,ı. 
halindeki va'Zh eti me~~'WJ 
solduğu kelay;a talamia ~-· 
tetlir. Bu hususta İtalY~..ıi. 
dikkati celbedilmemi~ d~ 
clenixde .sulhun devaını _ıs:;.,;t 
lece{; ehemmiyetle kay~i" 
F~~t ~ık harp ha~ b.ir .. :..i t 
kidir. Italyanın da ıştil'~ ı.if 
min etmekle Almanya }laf~" ~t 
e\ vel bitizmelt ve neticef!_ ... 
mel-= istediğini Dir kere a-j.-l. 
termiş oldu. Almanya ile t.,.r 
birlikte olarak şu netice~1 il'' 
mak istiyorlar: Kıştan e"'9'~, 

..::~·.:~~ !~t-b! eJd~,, 
·------------~-Şımdiye kadar İngiliz, Fransız 

İngiliz arazisinden 
getirtilecek mallar 
Hançteki İııgilız arazi inden 

m mleketimizc ~ tırılt"bılecek 

m lar hakkında dün Gumrtik 'e 
In ısarlar V ekaleli alıt~rndarlara 

bı enur ~ond rui~lir. 

Bu eme gcire Ad İngilız şar-

ki garbı 'e cenubı Afri ·ası, Rho
de a cenubi Afrıka ıttihadı, Ka
re nlar, İn~ilız orta Afnkası, 
~ iz Somalısı, Hındı tan , l\fa
la ası, Seylcin. İn ılız Gü7 an ve 
Sudanı. ı?arbi Hindistan, Jamay
ka, Laboga, Cebelüttarık, Malta, 
A\ ustralva, Yen z land, Pilislin 

Vt' Kıbrıstan ~etirilecek mallar da 
a'\' nen İngiliz malı gıbı anla;ıma 

hü · timleri dairesinde ithal oluna
cak r. 

emlekeUerden şehrimize ve 
dı ·r hirler!ınize getiı ilen tk-
m mallar ıb~ka h · bir memle -
kete ihraç ol amı,acaktır. 

• • 

Vatandaşlar işsiz 
kah yor 

Ecnehi ç.algıcılaraa vui{eleriue 1 
nilıa,ret ,;erilecegini cluynıu~tuk. 
Sonra. öğrendik kı, böyle bit' mev
zu dahi yokmuş.. Bu mesele bir 
<,ok hakımlıubn tetkik edilebıhr. 
:i"akat, bugün ::.adcce ecnebileri.u 
küçük san'atlarla uğraşanuyacağı 
hakkmdaki memnuiyetini ele alı
yoruz. Me\'sinı ~·azdır. Birsok bah
çeli gıuiaolarda ecnebi çalgıcılar 
iaaliyettetlir ve bunlann altlıkları 
üc~et de çok yiikse.ktir. • 

lşin garip tarafı, ltualaruı hi(
biri yüksek san'at kıymeti ifade 
etmez. Yani oualu, mutlaka isti
fadesi ıüım metalar Hğilllir. Bu
na ınukaltil, Dirçe.k Tüı-lc san'at -
kirlu• işsiz kabaaktadır. 

Mese.le. bu dlaetten baziadir. 
Btl&B>\N CBV AT 

«Top mermilerınin ve bomba
ların tarrakaları simdi cephelerde 
~t.><:e (1'\lndüz devam edıyor-. Fakat 
75 lik bir .fransız bataryasının Al
man tanklarına karşı açtıkları a
teşe şahit oldum. 

Fraıısada bir kövde bulunu -
yordum. derken Alm.anlanna ön-
lerıne ne ~elirse devırerek _gelen 
orta ve ai?ır tankları _göründü. 
Tanklar bir tepevi tutınaga çalı
şıyorlardı. 

O zaman Fransız 75 likleri faa
li vete ~eçli. Tankların top men -
zilinden ~ecmemeleri için acele 
etmek icabediyoı-du. Ateş başladı. 
Mermilerin tankların kulelerinde 
infilak edişini ve bu motödü 
müthis harp vasıtalarının parça
lara bölünerek. alevler icinde kal
dığını ııördüm. 

Hatta ağır tanklar bile. 75 lerin 
;ıteşinc mukavemet edemıoyrdu. 

Fakat Fransız toplarının üzerine 
de mermiler yağıy-0r ve zırhlı .kal-

kanları delik deşik ediyordu. Tay
yare bombalarının yukarıdan yap
tl:kları tahribat baska .. 

tü şey değil mi? 
Hafünuki günün birinde de müf

rezemi ikaybetmiyeyim mı? Scda
nttı cenubunda şiddetli bir hava 
muharebesi oluyordu. Bizim Hur
rigan tayarelerimiz bulutların ü
zerinde uçuyordu. Gök yüzü bom
boştu. Bir baktı~ altımızdaki bu
lutlardan dört Alman tayyare:..i 
belirdi. Bir tanesini ~eçtim, öteki 
arkadaşlarım <la benimle beraber 
dive. bu tavyarenin üzerine çök
tlhn ve bu tayyareyi aş~ırya in
dirdim, tekrar yukarıya yüksel -
drm, bir piıke daha yaparak ikinci. 
Alman tayaresini de indirelim. Fa
kat artık cephan~ kalmamıştı. 
Bu sefer müfrezemi aramağa ko -
yU].dum. Baktım ki, yapayalnız 

ortadayım. Hemen anladım. Filo
n un en ~erisinde bulundu_ğym için 
öte.kiler benim ne yapıo yaptı • 
ğınunu .farkında bile olınıyarak 
yollanmışlar. Eğer cephanem ol
sa •;ıdı, üçüncü avJ. da bır~knuya -
caktır. 

lıu:ruk misline vaı·dıihnı v-amıak • 
tadır. 

Tayyare imalatı haıkkında rak
kam ven1memeoktedir. Fakat iki 
haftaya kadar yalnız İn~iliz tay
vaı-e imalatının. kemiyet füba -
ri1e Alınan.va ile müsavatı temin 
edeeeiii bildirllmikted.ir. Bu tay
varelerin Alman tay~relerıne fa
ik oldaklan sımdi) e kadar elde e
dilen neticelerden anlaSJlmıştır. 

Silah. tank, top ve otomatik si
lahların imalatının .lıW' da son de
rece arttırılmıştıı'. 

Tayyare dafı topları 

* Şehrimizde un stoku kalına -
dliı -~üı'Tilnden toprak mah
sulleri ofisi ilk partide 1500 ton 
devlet buğdayı vermiştir. Bun -
dan has1l olacak un belediye em
rinde muhafaza edileceh.'iir. Ofis 
belıediye hooutları haricindeki ka
zalarımızın da un ihtiyacını temlıı 
edecektir. * Burdur maarif müdürü Ka
şif Denizliye, Mardin maarif mü-

D. E. A, yani tayyare dQfi taı>- dürü Rakıkı Kırşehire, Malatya 
ları. 1914 de mevcut değildi ve za- maarif müdürü Lutfullah Burdura 
ten o zaman hava tehlikesi de .vok- tayi nolunmuşlard.ır. 
tu. * Tekaüde sevkolunduklar.ı. 

Eskiiden, bir düşman tayyaresi halıde eskt yıllara ait mesken be
göriikl:ü mü, piyade neferleri sırt delle.rini alamam.ıs o1aı:ı Hk ıınek
üstü yere yatarlar tüfeklerini ha- tep muallimlerine bu istihkakla-

rının tevzii için Maarif müdür • 
'\raya boşaltılardı veyaluıt yüksek fü~ •bir cetvel hazırlayıp vilayete 
yerlere konulan mitralyözlerle a· ve~tir. 
teş edil:irdL * Fiat murakabe ko~yonu 
ı TaY'!are. ~ topları. 1916 da dün Valinin reUdi.Pinde toplana -
!Pagen adlı hır Fransr.z kumandanı rak t-OPtana ve perakendecilere 
tarabndan icat olundu. Bu U:!at • verilecek kar nisbetlerini tPsbite 
sür'atle tekemmül etti. dvam etmiitir. 

Bir l m iz l n oerd! 
HaplmlzinDerd1. 

c1eı1 
Sarayağası cad "'' 

Fener, Balat. Çıt,..,~ 
Fethiye, Drağman -~ f1:1 
halk'mın Edirnekapı ~~ 
~ olu ile muvasalaSJlll ld,r,J 
eden Sarayağası ... !!:)~ 
(Dratmandan ZincirP-..'.:d 
kadar) ınm parke clötC ~' 
ic;ia makamlarca i4'.•~...dt·. 
muamelesi ikmal ecti!JllR~' 

Nitekim Ayasofy• 1'':.~iil' 
nönü meytlanlarındaJI ~41 

cek parke taşlar~e. Y de yJt 
Sarayağası caddesı~Ar ,,etJ' 
pılacağmı du,,·an mez.ı;dit· 

l 
ler halkı sevinç içind~ ~e 
Şehrin tenha seaıtl .. eD bit. 

ikmal edihnediğini ~r . .,11 cı 
çik bahtiyar semtler ~b~ 16~' 
\'ar halkı da gazeteınıs -~· 
derdilderi birçok inı~alı ~r' 
tuplarile alakadar aıak• 
teşekkür etmektedirler· 



;arisdeki talebemiz hakkında hükumetimizin tebliği 
,. \ııkara H (A.A.)- Hariciye J soy, Budak, İşmell, At.ınersoy, Er- l risten cenuba giılenler şunlardıı': 
ııl •Uıetinden tebliğ edilıni.~tir: ...:r Uluand. Erkmenol, Yasa, Urgan Kalouklar, Oha)·, Aytuğ. Ba -
"~ ,~aris !>a~koıısolosuınıız Cc\'det Tiner, Yalabuk, Batuk, Eskici, E- "oğlu, Güreli, Copuroğlu, Bengisu, 

'lıfgcrdcn .Fr:ı.n adaki talebemiz pirden, Pekinci, Rona, At•an, Ge- Kulay, Aybar, Rifat Cirnboz, Ulu-
1: lkında Harkiye \'t'kaletine ge- lenlıe•·i. Görnalü, Elticioilu, Çor- cay, Dobra, Burcu, Cemile, Aliiye.. 

telı:nıfname a. nen a~iıtla - lııhaa, Dosdoğru, Anson, Bayjai, li. 
"' t• Çölgeçen. Kankat, Turgay, Azak- Yine :vardım göriip imtibanla-
d I:e mi ,.e lı,; "i talebeden bu oğlu, Dermaa, lleliloa, Arınay, Ba_ rmıo gec bittijp iddlasile şimdi-
r- le kaılar \'ize \'e pas.aport alan- raz, Tiner. ·e kadar gitmiyenler: 
ı• doksan hes kişidir. Bü)ük el- Bunlardan maada yardımsız ve- Gürsoy, Özba~, A}taç, Sayar, 

li~in talcberc . isti) en gidebilir> l'a konsolo>luğa haber vermeden Kocamemi, Akbay, Kamamcıoğlu, 
• ' li"en kalabilir. tebliği iizerine daha ı;; talebenin )'uzda döndüğü Taner, Pi.rinççioğlu. Taaancı, D_ic-

r• olo ·luğun nakdi yar.!lınu ile tahmin edilebilir. Yine iauc ve ia- leli, Bardayeşil, Çokdeğerli, Oz-
j• ı "izcsi a!Jp haber vererek gi. de para ından >C maariften gön- gür, Öztürk. Sebtık. Çautı, Dalay-

ııl nler şunlardır: derilen paradan tafsilat ve miktan man. Necip Alıiiycli. 
ı. 1-:t eaç, Bo) lu. Erbanoğlu, t:lu- ayrıra arıedile<ek )ardını ile Pa· 

-;.Bir yunan vapuru ispanya açıklarında torpillendi 
a•Jnt 14 (AA.) - Pazartesi 
•r verilmeden tor 
«nı Tinistcre burnu aç-.kları P · 
naber \'erildıne<len torpiU..nen 

Violando G<>vlan<lris Yunan \"3· 

puru mürettebatından sağ kalan 
20 kıöi Santiago-de-Galicia'da ka-

raya t'1lcmıst ı r. Bunların ekserisi 
yaralıdır. Torpıllenme hadıscsin

denberi aç bulunuyorlardı. 

~ Parisle lngiltere arasındaki telef on muhabereleri 
;ı: . dra H ( A.A. ı - Be. sabah ' rıs ile telefon muhabereleri inkt- ı verelerde teelıohurler •-ardır \"C tc
' irada 5~enildiı:ıne ı:ore Pa- } taa uğraıramı.ştır Fakat muha - lefon halka açı}: degild;r, 

" Itlyan karargahının 3 numaralı tebliği 
": 11\a U (Radyo) - İtal~an bü- ı geu~ mikyasta devam edilnıişti.r. 

1 
.Moiale ının!dı.~-.ıodau geluıişti.r. 

it •k karargahının iiç numaralı teb· Şımah İtalyan Afrikasında düş- Bu taarnız hafif zayiat ile tarde -
~'' Düşmanın :'ılısır - Trablus manın taukların müzahereti ile Mı- , dilm.i~tir. Elimizde kal.nı.ış olan e-

: Ududunda tanklar ,.e tanııreler- sırla olan hududumuzdak.i mevzile- sirler arasında bir İngiliz zabiti 
~ ~ aptığı taarruz piı:.kürtülmii - re karşı yapını~ olduğu taarruzlar ile bir İngiliz zabit \·ekili vardır. 
·•t. tardedilnıistir. Tanarelerimiz Sudan limamııı 

. · arki Afrika itahasıııdaki düş- Tan·arel.erin sür'atle müdaha - ve Aden tayyare li.maııım l\loia • 
ı•'~•n taarruzu da p

0

iiskiirtülınü~ - lesi İİ•eriııc birkaç tank tahrip e- lede aleliicelc me)Jaııa getirilmiş 
ı• ~r. Bir İngiliz zabiti .-i.r alın - dilmi,; ve bir miktan da hasara uğ- olan tayyarelerin i.un•öiııc malı -

ıtır. r•tıln1ıstır. sus sahuyı bonıbardınıan etnıi~tir. 
,'ta,\'yarelcriıniz, Sudan ti krin.i Sarki ltalvan Afrikasında 11 ha- İki tan·are üslerine dönmcıniş· 
'"ınbardıman etmi lir. Bir dii - ziran fecir ·,·akti Kenyada dü~ _ )erdir. 
~n tayyarc~i dii~iiri.ilınü tür. İki mau kuv\·etleri topçu atf'Şinin hi- Düsnıanın ı-;ritredeki ha\·a sefer~ 

il .. ı \·ar~~iz dönnı~mi~tir. ma~ e~j altında , e bir ha\"a bom- leri ehemnıi)"cbiz hasara ta sl~hebi-
rf . l)ijsmanın hareket ü ü ile ara. bardımanı yapmak suretilc taar- ı yet ,·erıniştir. Bir dü man tayya-
il~tt..i lizerindeki kesi( (;ialiyetlerine ruza gcçuıi!;'lcrdir. Bu hareketler, resi dü~liri.ilnıüşti.ir. 

~ Royno'nun hitabına karşı Amerika'nın mütalaası 
Va ııı,ı:tou 14 (A.A.) . Ri.oytrr. ı soyleııntl tir: cHi.len yapılması \ Bu mütalea dün akşam elde edi-

l ite ·nonUD hitabı hakkında dün mümkün olan her ;ey yapılmakta- lebil~ıı >egane mütakadıı· 
~ ~nı be az ara' da u si1zler dır .• 

ltalya~ların Malta Üzerinde beş hava hücumu 

Italya İsviçreden ta .. 
arruza geçecekmiş! 

(1 inci sakifeden devam) 1 
ler ohnustur. Mühhnmat depola
rının alevleri elli kilometreden gö
rülıüvordu. 

:\1JS1r - Trablus hududunda da J 
bir car...,ımıa olınu · İnl(ilizler yap-l 
tıkları bir baskınla İtalyanlardan 
bir subavla 60 nefer esır almış -
!ardır. 

İnı::iliz İmoaralorluğımun her 
tarafında 1talyanları~ tevkıfine 1 
de\"am edilmektedir. Inııiliz filosu 
Akdenizde cevelanlarda bulun - ı 
maktadır. Dün 5639 tonluk Telce ' 
ismindekı bir İtalvan vapuru ya
kalanmış, Hayfaya f'Ötürülmuş -
tür. Bircok İtah'aıı vapurları İs- I 
p,am-a limanlarına iltica etmekte- . 

dir. 
İnfl'iliz hıik\ımetı İtalyaıun har

be ~irmcsi üzerine. Bulgaristan, 
Yunanistan, İsviçre, Yuııoslavya 
ı·e Karadcmizdeki Sovt·etler birliği I 
limanlarına mal ihracını vasak et
miştir. 

İtah·anların ·akında Fransa. •a ta
arruza ~eomeleri beklenmektedir. 
Bu taarruz do~rudan ck>iiruva Alp-! 
!er cephe•ın<ien değil , hviçre top
rakları danenmek suretile Scmp
lon. Senbernar, Leman ve Cenevre 
ü>erinden yapılacaktır. Bu yoldan 
'-'arıılacr.1< bir taarruzla Llyon, Sent 
:Etyen l!ibi çok ehemmiyetli sanayi 
merkezlerı istihdaf edilmektedir. 
İtalyanlar bu suretle larsilva mü· 
nakale volunu da kesmek istemek
tedir. 

Ayni zama;ıda Fransanın şimal
de hacbetmektc olan l<uv\•ctleri de 
tehdit altına ~ırmi., olacaktır. 

ltalva ile Almanvanın İsviçreyi 
favdas1z bir mukave.ınellen vaz 
gcçmel(e ikna ettıkleri de söylen
m(•ktcdir 

İtalyan tavya relen Malta ada
sına yenı bir aıkın daha ~- apmış -
!arsa da. puski.ırttilmuskrciır. Halk 
ile askerler arasında telefat ol -
mustur Dört İta van tayyaresi 
düsi.ırüln' .ı.;;tür 1 Romadan "<)en bır habere göre. 

Paris çevresinde şid
detli muharebeler 

(1 inci sahifeden devam) 
arruzları üzerine yedi, seki-ı kilo
metre gerileoıele nıccbur o1ınu~ -
!ardır. 

Vaziyet seyyaliyetini muhafaza 
etnıckte, Fransız ordusu anudane 
mukavemette bulunmaktadır. 

Parisin ~inıali garbisindc ve yüı 
kilometrelik bir mesafe dahilind~ 
bütün köprüler atılmıştır. 

l'aı i> etrafındaki ıııulıarcbc çok 
şiddetlidir. Almanlar ehrin ~ima
linde Senli ile Betı arasında en 
a~ağı 12 fırka ile taarruz etmekte
dir. Şimdi asıl taz~·ik sağ cenah· 
tan gelmektedir. 

lngiltcrcden gönderilen ~eni 
ku,·vetlcr Sen crphesind.~ lı:ırp ı 

hattına girınh•lerclir. 1 

beri veret:ektim. 1.-.akat sansür nıö
>aadc etr. iyor. Yalnız unu söyli
.\'Cb'liriı.ı: Paris harap olmıyarak
tır .• 

Parisjn açık ~ehir ilfın edildiği 
binaenaleyh müdafaa edilmiyece'. 
~i Aınerika \'asıtasile Almanlara 
bildirilmi tir. Bu >Uretle şehrin 
harap olmasının önüne ge~ilmiş 
bulunulmaktadır. 

Ameriknda )'üzlerce pilot Fran. 
sız \C lngilızlerle beraber gönüllü 
olarak çarıp~mak idn hükümcte 
ıntlracaatte bulunınakta iseler de, 
hu müra('"aatlar kabul oJunnıa -
nuıktadır 

e-' laJta 14 (A.A.)- Röyter: f Harp ka~ağı kontrolii dol"-Jt,ile ı nın İtalya.ı·a iade ohınması ıçın 
t"', lıun :ualta üzerine üçü öğleden harbin ilanından end lal taya . erbest bırakılnu~tır. Filhakika, 
~· lı 1 ,.e iki ·i ö;ileden sonra olmak gl'tirilmi. olan dört İtalyan ,·apıı- hükümet, İtalyanların taltada kal-
e, ere beş hala hütumu J apı!mış- ru mü. adcre edilmi~tir. Bu , a • ınasını arzu etınenıektedir .. 

İngiliz lıükıimeti dün Fransız 
hükU:nctinc bir nıt1saj göndere - ı 
reL. lngiltercnin Fransa\·a ,.e so
nuna kadar bütün varJııiile var -
dıma de' nm cdccı:-ı:i. mes'ut ~ g-tin
lerin zannedildiğinden daha kısa 
~>ir zaıuan zarfında idrak edileceği, 
Ingiltereıtin tanıirat masrafının 
payla~ılnıasıııı ~lmiden kabul etti· 
ği bildi.rilmcktcdir. 

~ 

SO.'! TELGRAF'ıo tarihi tefrilı.a11: 1 

Reşit Paşanın Hatıratı 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
tazaalar ı 

(ıkender F. SERTELLi ~>deı Re9iı 't ULARKlRAN 

Kosva halkı meşrutiyeti istemek 
hususunda birleşmiş gibiydi 

Koıva Jandarma ku
mandanı Galip beyin 

sözleri 
Bu arada Kosvada da mühim 

toplantılar yapıhsor. Arna\'utlar 
sili.hlanarak, kıyanı halinde so -
kakları sarıyordu. Artık ihtilal 
tanı nıanasile ba~lamış sayılabi -
lirdi. 

ı 
ı 

t'irzo\'jk ci,·arında toplann1ış o
lan l"irm.i bine .vakın silahlı Ar· 
na\ utlar, Seınsi Pa~nın tesiri al-
tında kalarak: 1 

- Padişaha kim karşı koya<ak1 ! 
Gibi sözlerle bağırı5ıyordu. Ar

navutla: isin farkında değillerdi. 
Taın bu sırada toplantı yerine ~·e
tişen Kosva jandarma alayı ku
nıandanı nıiralay Galip Bey bu 
büyük kalabalıii'ı cemiyet lehine 
emaleye mu\'affak olmuştu. 

:\liralay Galin Bev Arnavvtlar.a 
hitaben: • ' 

- Padi~ah ııe mılıet arasına gı
ren \'e vatanı mah\Cden bir takım 
zalimleri ve hır'1zları aradan kal· 
dırınak ve memleketi yıkılmaktan 
kurtarmak istiyoruz. Kanunu esa
siyi tatbik \'e millet meclisi.ni tc~
kil ederek bir hiikünıeti me~ruta 
,-üc:ucie getireceğiz .. Bizimle bera
ber oluRuz, elbirlii(ile bu hedefi -
ınize çok cahnk \'arırız, dedı. 

Zaten Kos' a ahafüi de kısmen 
bu ınaksadtn husulüne çalışanları 
tanı~·ordu; (Kanunu esasi) \"e 
(hiikU.1neti nıcşruta) tabirlerine 
yabancı değillerdi. 

· Halk bu toplantıdan sonra, gün· 
lerce süren müzakerelere ba~Ja .. 
m1stı. 

Galin Be)in bu toplantıda \'C 

Arnavutların ayni ınaksat uğrun
da ("Blısmal:ırını tt>min hususun
da büyük rohi 'ardı. 
Arnavutların il~ri gelenleri, u

leına ,-e nıeşayihi de kendi arala
rnıa alını. lar, onların da rey \'e 
mütalealarına baş\"urmuşlardı. 

Kosva 'ah~i 'aı:i~:eti ve .kendisi
ne te\·di edilen muhtırayı aynea 
nıabeyne bildirml -ti. 

Kowada Japılan bu toplantılar 
tepeden inme bir yıldırım tesirile 
İstanbul lıükümetiııi ıııüthı~ bir 
.sarsıntıya uğratmıştı. 

Kosva sahrasında 
Besa .. 

Arna\'ut)ar. cemi}cte ve $3hsan 
da miralay Galip Be)·e \'erdii:i sö:ı:;. 
de dnracaklarıııı, yedi kisilik bir 
heyetle bi!dirnıi~lerdi. Meseleyi 
bü;>ük bir cemaat huzurunda (Be
sa) !arla tc~ it etmek istiyorlardL 

Bir sabah binlerre halkın. ecda
dın11zın kanlı ve şanlı muharebe
lerine sahne olan Ko~va ~ahrast
na doğru ilerlediıh görüldü. 

O gün giden kafüelcr, birinci 
Sultan Jluradın ıııe,hedi müba -
rekleri önünde durmuştu. 

İhtilalciler, vazi~eti büyük bir 
•oğukkanlılıkla idare ediyorlardı. 
İlkönce bir hatip cıkarak. Ama -
\'utlara IBcsa) nın hede{ini ve 
toplantının gayesini bir daha izah 
etti. Bn nutuk Arna\'tlta sö~len
digi için. t'n iptidai düşiinceli ve 
basit göri\~lü kimseler bile i -in 
mahiyetini kolayca anlamışlardı. 

Bu hitabeden sonra yine türkçe 
'e arna\·utça bir{ok nutuklar söy
lendi ve ezcumle: 

- Biz, ) alnız 1ne~rutiyetin, ka
nunu esa""inin ilc\nını istİJOruz.. 
Zatışalıanc ~ine makamında otu
racak. :'llillet meclisi açılauk .. Hü
kümct crkiını deği~ecek .. :'llillet, 
mcdise seçeceği meb'usları gö:ı
dcrerek... 

Denilmişti. Bunlara taraftar ol
mıyan bir fert ;ı:oktu. Bütün bun
lar iki bü) ük mu!ıtıra bali.nde le>
bit edilerek, yapılacak C;br teshil 
\'e (Bcsa) larla teyit edilmişti. 

Genç bir hatip: 

• <t w 1 purlardan birisi, İtalyan tebaası- . 

~ Fransız harbiye nezareti namına verilen beyanat 
:. t'ron ·ada bir mahal U (A.A.)- zanan Fransu: hattı, müliisık ve [ Londra 14 (A.A.) - Londra<İakı 

AJmanlar~n daha c,·,el Xornıaıı
di)ada bir lngiliz fırka:.1111 ':t•vir
diklcri ,.e GOOO kişi}) c>ir ctnıeğe 
ı,ıu\ af fak olduklan •anııcdilnıck
tedir. Sahil çok sarp ve ham pek 
si'H olduğu i~in bu kuvvetlerin 
hepsini gemilere irkap etmek 
mümkün ohnanıı~tır. 

Cephcdt>n dönen Fransı:t. Ba:-;.. 
,-ekili Re}"nonun Ruz\•elte gönder
diği mesaj diin dğledeo sonra ncr 
redilıniştir, 

İngilizler, son hafta içinde Fran- I 
•aya 300.000 a ker •·e 200 tank gön.. 
dermişlerdi.r. 

Gerçi bu · •)·hlerden bazıları, 
halkın fikrini le \'İŞ )'Ollu beya -
nalla bulunmuşlarsa da, Galip Bey 

===============ı tekrar imdada yeti,miş: 

- l\lilletin .1.elameti içi.n, hükü
nıeti me~rutanw ,·ereceği her em
re boyun eğeceğiz. De\'letin ka
nun ve nizamlarına riayet \"e 
itaat edeceğiz. Ancak, zalimlerin, 
müstebitlerin devrilmesini istiyo
ruz. 

•· nsız Harbiye ı'ezareti na - yıp<annıaınış hi.r haldedir. F;·ansız büyük <"!çili~ Alman or-
\ıına söz söy!cmeğe salahiyettar Son günlerde Amerikadan ı:e - dularının Parı.s kapılar• isinde bu-

Re}·no bu ıne ajında bilhassa di
yor ki: 

10 yaşlarında 
bir kız ce•edi 

bulundu 

l zat, dün ak_"'m şu M) anatta len bombardıman tayyareleri, çok lunduguna dair Vaşirıgtoııdan 1lı-
r ~I ınınuştnr. müessir olmuştur. Fakat bu tay- nan habenn hiç bir sun·tle teyıt •Parlı,in, ônünde, arkasında ve 

yanlarında döğüşüyoruz. İcap e
derse şimali Afrikaya geçerek, yi
ne döğü•cceğİ•. Bir diktatör daha 
l"ransa\ ı arkasıııdan hançerledi. 
Düşmatılarınıız Paris önlerinde 
bulunuyor, bizi teslim olmağa ic
bar ediyor. Fakat teslim olnuya_ 
cağız. Lakin yardıoıa ihtiyacımız 
vardır. Bunu Amerikan milletine 
bildiriniz, demokrasileri ve hür -
riycti kurtarmak ıçııı çarpışan 
Fraıısaya acele yardım ediniz .• 

•1j h..'tınden i'l>lajinot hattının ~i - yarelerden daha çok miktarda gel- edilmemiş bulunduğunu b'1 sabah 
', ide miiııteha noktasına kadar u- mesi laz101dır. saat sekizde bilctrmiştir. 

~- Ren havzasına 10 dakikada bin bomba atıldı Beykoz ile Derekövü arasında 
dün akşam 10 ya.şlarİnda bir kız 
cesedi buhnmu.ı;tur. t"' tondra 14 (A.A.) - İngiLz tay-ı 

' •r eri Almanranın Ren havzası
ıddetle bombardıman etmiş - j 

· '"dır. Bn akııılardan biri 10 da.. 

kika sürmüş ve dakiıkıı<la 1()0 bom
ba atılmı.ştır. 
Di~r taraftan İnJ?i].iz tan·arele-

ri Boulonıı sahillerinde .bir Alman 
torpidosunu da berhava elati' - 1 
!erdir. 

Parisdeki Amerikan sefirinin gönderdiği • mesaj 
Bu mesaj Amerikanın kalbinde 

yet etmiştir. Bazı kanuni mania -
!ardan dolayı Amerika yardımını 
genişlctemcmektedi.r, 

Yapılar tahkikat neticesinde ce
sedin Dere.köyü halkından İbrabi
min 10 y~ındaki kızı Emıne ol -
duğu anlaşılm~ır. 

Eminenin sudan hayvanla geçer
ken di4rül> boğulduğu anlaşıl • 
mıştır. "' L,, ira 14 (A.A.) r.cuter: ' 

'' "'· Dullit. mesaı1ıu Paristen d_rın 
' e wich saati ile sz.at 18 de ııon-ı 

: tir. Mesai, aneak bu sabah 

~~omanya hukii- 1 

1~~eti deniz sefer-\ 
,. lerini tatil etti 

') rendiğiıniz.ic ııore Akdenız 
ı on harp vazı)eU dolayısile 
acıya hW<ümetı ac aenız sefer· 
" tatıl ctmeı:ı kararla.ştınnu; -
Bu sabah Galata_)iaki Roman

kumeti sevrusefaın acente
en aldı21 ız maltimatn naza- ' 

• l)u karar acente~ e ildirilmis
t \e badema Rumen gemileri 

ız Rumen l=nllifı ara nda 
klerd.ir. 

~., .\ence - İstanool • Pire ara
a eyen Transih an va \'..ıpu -
'arın s.ıbah saat 9,:> da d.ı Pi
n limanımıza ırelecek ,. bu

<; ~n yük, yolcı.. arım -ara~ Ro -
ara gideeektır. 

)(" .ı. mucibınce b dema 1 rtan
.' - Ktstence seferi r. e } a -

nı '·' aca:ktır. Ancak acenle bu 
ı.,. m yapılmanşından mu\•akkat 

:Unu sô~ len:tktedır 
lrınanmıızdu bul-o>ıan Yunan f 
•:ı rları da dun ak m ald lan 

r üzerine Pıre~ c hareket et-
• 1 t..,,rdir 

Uqcr taraftan dun de yazdı -
I t gibi bade!"!'" vapurlarımız 

den ileri ı:(itmı~ eceklerdir 
Iı .. ~en İzmirden ılcrid ~ liman

ızda bul nan Çanakkale ve 
rum vapurlan Rodos ada na 

an pazart i 'eya sal gü
.m nım.za Jüneceklcrdir 

~'n.ırdrn lıarekctiru 12 saat tehir 
ıı,. olan İzmir vaPUru da bu 

Yıne Greenwicb saati ile saat 6 da 
Vaşinglona v~tır. 

B. Bullit, mesajında ·İn.side ga
tes of Paris• •Paris kapıları içinde• 

u sabahki 
ihtikar takipleri 

ltalyanın harbe girrnesinı vesile 
ıttıhaz ederek kalay fiatlarını 345 
kuruştan 380 kurusa çıkaran bazı 1 
_l.lC'ırler J-ıalokında takibata geçil
miştir. 

Bu meyanda bazı tacirlerin ka
lay \'e ni adır sakladıkları şüphe
sile dr tahkikat yapılmaktadır. 
Emnıvct mtıdtirlüiiünün alakadar 
memurları bu hah bu mevzu ü
zerinde bazı ifadeler almıslardır. 

Beş veni mektep 
inşasına başlandı 

Kartal kaza.>uıın Karna, Kw·t
dogmı.", Şeyhlı, Soğanlık ve Ba
şıbüylık köykrıııde vilayetimiz -
ce 1000 liı a verilmek ve ü.st maf 
rr.asrafı kö\ lünun ·ardımile te -
miıı ed,lrnek üzere bırer yeni mek
tep binası yapılmasına geçilmistir. 

Bu mcktepl •r eylüle kadar ta
mamlanmış olacaktır. Köy odaları 
"" ogrei:nen i"<lmetııahı da bu 
mckteplerın icinde bulunacaktır. ı 

. sabah saat 8 de hmammıza gel -
mhti.r. Etrüsk de bu aksam gele
cektir. 

Bazı gazeteler İzmır seferlerinin 
de muvakkaten yapılnu}-acağını 
yazmışlarsa da bu sabah Denizyol
ları umum müdürlüğiinden aldı
ğımız maltimata ~öre bu haber 
,·anlıstır. Pazar günü ulat İzmir 
postası limanmtz>dan hareket ede
cektir. 

tabirini kullaMUö, fakat Parıs ka
pılarından ne kasdettiğini bildir -
,rrıemiştir. 

, . . . . .... 

Asker gözile 
cepheler 

Fakat Reyno bunun kafi olma
dığını söylemiş, AmerikaD.ln haki
ki yardımını bir hak olarak iste
nıi.;;;tir. 

Bununla beraber Amerika müt
tefikler emrine 600 biu tü(ck, 40 
bin mitralyöz, yedi buçukluk 890 
top ,.e bir milyon obü• nrıııi~tir. 
110 tanare müttefikle· e gönde • 
rilmek üzere Vaşingtona gelmiştir. 

Londrada bulnnan Fransız milli 
radyo müdürü radyoda sfö·le de· 
mişti.r: cSizc büyiik bir sÜrpriz ha-

---<><>--

Lübnanlı bir rüh
ban heyeti bu 
sabah geldi 

(Y a::ısı 3 üncü sahifede) 
Papa tarafından kabul olunup sul
hun .kurtarılması icın yall•ardık - j 
!arını beyan etm~tir. 
Lübnanlı rühban heveti ~ehri

mizden dol[l"uca mem leketlerıne 
gideceıktir. 

~KAGITÇILARA~,1 
Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa ~ıkarı
Jacaktır. 

560 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her hafta 
pazartesi günleri sabahleyin aat 9 • 11 arasında gazetemiz idare 
miidürlüğiine mü.racaatları. 

-ı 

(1 inci sahifeden de •amj 
lerinden muntazam ric'atlerle or
duoıınu k,,ırtanıı.aıja çalışan Gene· 
rol Veygnrıd ClıalarıJ'n kadar iler
lemiş kıırvetler karşısında çok 
muhataralı dakikalar ya~amakta -
dır. Bu taarruz kolu, Verdün ile 
Metz müstahkem meı·kilerine is
tinat eden Majino hattının başını 
binrıisbe tthlıkesiz mıntııkadan çe
ı·ırmek ıstiyor. Eğer aynı Alman 
kolu St. Diziere hiza!arıtıa kadar 
;nerse Verdünün solunu koruyan, 
Argonne ve Meu3e daıjlanııın ce
nubundan şarka doğru kıvrılarak 
Maıınonuıı vaziyetini hiçe indire
bıhr. Bundan maada yuknnda i:alı 
ettigımız şe.kilde, Fransız asit kuv-, , ....... BugüodenTAKS1M s· d 

l"t"ıbareu ıncmaıım a velerinı ılci büyük pıırça!ıa ayır-

mış olur. AY s EL BATAKL/ 
zu~~~~n::~'e:~~~ii~a~f:a~u'.'.:n~al DAMIN KIZI 
d~Ü< bulunan Fransız orduları-, Yeni koo~·a - yenialalurka şarkılar 
mn ktımaııclasını alan Veyqand ılk Baş Rollerde: 
hatamn doi7urduğ1ı tehlikelerle 1 FERİHA TE\"FİK • CAHİDE - HAZIM - TALAT 
uijraşmaktadv. 1 Alrıca: F R A N K E N S T E i :-J'in O (';. L U 

. Harbin b11. son safha.nnda qöze ' l•••••••mı~••••••lllJ~~~~~~~~~~~~~~) 
batan başlıca iki oü.yük tehlike İstanbul Hava Aktarma Anbarı 
ı•ardır. Biri Pnris ötı!erindeki va-

ziyet, diijeri Majinonun sukutuna Direktörlüg~ ünden : 
kadar daya.nalnlecek taamızım ht-
kişafıdır. 1- Hava birlikleri içın bezi ambar tarafından verilmek surctile 

Her halde Veygaııd qibi buyük 78'50 takım er <;amıişın dıktirilecektir. 
b' k d p · d 

1 
2- Pazarlıkla ihalesi 17/6/940 Pazartesi ,ııünü saat 15 de Yeşi.Hcöy 

ır tı".'an ~n arısteı'. . a ıa çok hava aktarma ambarı satınalma komisyonunda yapılııeaktır. 
e.hem.mıyeth olan bu ıkınc1 leh- 3- İsteklilerin numune \"e şartnaınevi görm~k frzere her ~ pazar
lıkeyı elınde ~vcut bütün imkan- lı.iia gireceklerin mezk\ır gu_:u:le 75 !ıra rnuvak ·at tcınınaUarile Jro-
lar!a dcfctmeqe ugraşacaktır. misyona müracaatlarL (4913) 

- Bu isin dinle alakası yoktur. 
(Me ruti:vel) kabul ve ilin cdili.r
se, hepiniz, huzur \·e refah için
de yaşıyacaksın1z!. 

Demesi üzerine, ulema da halk
la beraber olduğunu söylemişti. 

O günlerde Resneden gelen ban 
kahraman zabitler de Arnavut -
!arın arasıııa karışarak. cemiye -
tin maksat ve lıedefini biraz daha 
açık bir ifade ile izah etmişlerdi. 

Kosva halkı tamamile müttefik 
gibiydi. Herke>: 

...._ 111eşrutiyet isteriz... 
•- Hürri:yet İ5teriz .... 
•- Adalet isteriz ..• 
c- Kanunu esasi isteriz .. 
Demei':e başlamıştı. 

Acı fakat 
endişeli değil! 

(Ba:rıuakalcden devam) 
\'Cmete devam edebilmesi, Ameri
li.aıııo sür'atle yardıma yetişmesi, 
lngilizlerin hazırlıklarını bitire -
biln::ekridir. 

llnkikati itiraf etmek lazımdır 
ki, lngiltere bu harbe bütün hü- ı 
''İleti \."e imkitnları ile girmek için I 
henüz btediği ve aradıiı \8kti 
bulamamıştır. Bu \'akti bulup ha
zırlıklarını tant n1anasile ikıııal et
titi'i günlerde i. e harbin sekli, sey
ri, cehresi lamamilc değhecektir. 
İngilterenin herhalde A\"ustralya, 1 

Kanada, Cenubi Afrika, Hindis. 
tan gibi merkezlerde harp sana
yiini en azanıi had ve nisbet dahi~ 
linde ve bu harbin bugüne kadar 
cereyan eden tecrübelerinden alı
nan derslerd<.'n istifade ederek art
tırdığı muhakkaktır. Ayni zaman
da, Afrika, Akdeniz, Avrupa mın
takalarında dö~Ü>erek mil) onluk 
ordular için a ker. subay. pilot, 
makinist ,.e tcknİ~\·en vetistir • 
ınekte olduqundan da süplıe ~dile. 
mez. Amerikan sana~;inin de yar
dımı ile hu.sulc gcl<.'eek bn vazi -
~·ettee sonra Lıgilterenin deniz -
!ere hakimiyeti sahasında birden
bire Avrnpa harp mıntakalarma I 
lllil'-·onlarca askrr ,., binlerce af'ır, 
hafif tank, top ihraç ettiği ,.e ee 
modern ve ~·ine binl~rce ta~:yare
.nin Alaupa semaları üzerinde uç. 
nuya basladığı görülecektir. 

Nitekjm, bunu ifsa eden en bariz 
delil de diin İngilterenin Fransa
ya gönderdiği yeni temin mesa -
jındaki iki memleketin her ıztı
rahı bertaraf ederek \·eni bir bah
tiyarlık denin<' ku·ıışaca~nı ,.e 
bn devrin umulduğundan daha (Ok 
yakın olduğunu. bildiren riimle
lerdir. 

ETEM lzzET BENİCB 

Diye bağırmıştL 
Bundan sonra muhtıralar imza

lanmış ve kurbanlar kesilerek, 
binlerce halkın göklere çıkan gür 
seslerile dualar ~ apıluuş, herkes 
geç vakit ·ükt1netle dağılmıştı. 

Kos\'a sahrası çoktanbe=i bö)·le 
büyük bir kalabalık görmemişti. 

Arnnvutlar millet meclisinin bir 
an e\•vel a~ılmasına \"C oraya ke:ı· 
di istediği meb"ıı.1.ları secip gön· 
dermeğe şiddetle taraftar gorü
nüvorlardı . 

Bütün dilekler besalarla teyit 
ve tesbit edildikten sonra, halk, 
küme küme, ahradan ayrılıı·ordu. 

(Devamı t'ar) 

ltalyada tahsilde 
talebe kalmadı 
34 Polonya multecısı, Fransaya 

gidip Alınanlara }.arşı döi!'iismek 
üzere Cıu sabalikı konvansiyonelle 
şehrimize gehni;tir. 

Parise 2.1tmek uzere Pireden ha 
;ek et eden fakat haro dola yısıle 
yan yoldan di.inen 9 Fransız da ay
nı trenin volı:uları araS1nda buıun 
maktadırlar. 

İtalyava ,an ıalısiLne giden ta
lebelerimızılen B. limur Baba Pa-s 
ile İhsan R ı Yalınçay da ou sa· 
bah İtalya<.. ehrimıze dönmüş
lerdır. ita!} ada talebemizden an
caK bır kişi kalmıstır O da b~n 
\ a. n gelecektir. 

Yol~ular; İtalyadaki bir~k ta -
nhı mebani ve kiliselerin etrafını• 
Ye bu meyanda Mil.lnodaki büyük 
tarihi kilise ile Romadaki Viktor 
Emaooel galerisi etrafının k.lrnilen 
kum torbalarile kaplanıp muha 
faza olunduğunu söylemışler ve 
bazı hirlcrde kadınlarla çocku
ların daha emin yerlere n:ıklo
lurıduklarını gördüklerini ilave et
mişlerdir 

Sabiha Aksan i>mınde bir Türk 
baYaıu ela anıı trenle ROıll1;ıdan 
.:;ehrimıze ı:elmistır 

Bayan Sabiha, İtalya halkı ara
sında harp ale,·htarlıi(mın fozla 
c.klu~ınu ooylemıstır 

Dün 5,5 saatlik biı.- teebhurle 
şehrimize ı:ıeldi~in. yazdığımız Or· 
yent ekspres• •in badema, Milano • 
Belgrat - Sof} a güzergiılıını takip 
edeceği anlaşılmıstır. 

Bu sabahki eksores ıki Alıınan 
karı ıwca, bır İsviçreli aoktor, bir 
Yun;ı.nlı tüccıır ve bir İsvicrelı 
mar:ızcl ~ır Türk baran olmak 
üzere şehrr.mızc 6 volcu ııetirmis
tır. 



On iki altın lira 
1 Çeviren: S E M 1 

Galatadaki eski Şer'iye mahke
mesi binaı;ının önünden geçiyorduk 
Y anırndaki .ihtiyar dostum durdu, 
f;i.ildü; 

- Sen, dedi, şu binayı görüyor 
musun? &ki meşhur Galata Mah
lı:emei Şer'iyesi !burasıdır. Gençli
ğjmde bir gün buraya düşmili; -
tilin. 

Tekrar yürüm(·ğe başladık. o da 
anlatıvirdu: 

- Bir gün Galatada işim vardı. 
Mevsim yaz. BlKam buram terli
yoruz. Öi(le sıcağında köprüden 
,geçmenin ne felaket olduğunu dü
liÜilün. Simdiki gibi tramvay da 
Yok. Eminönüncl<m bir J>ohnu:;>a 
atlamıştık. Bekliyoruz. Daha ilci 
yolcu Jaı.ım. Deniz üstünde.bile 
ıııüneş öyle bastırıyor ki, terden 
testi giıbi sızıyorduk. 

- Kalkalım artık, gelen olmaz
sa, akşama kadar bekliyerek mi
yiz? dedim. 
Kayıkcı inad mı inad! İki onlu

ğu feda edemiyor. Derken biri gel
di atladı. arkasından da mintanlı 
biri:;i söktü. 

İhtiyar dostum yüzüme baka
rak. dedi iti: 

- Sana ıbu adamı tarif edeyim. 
Tıknaz, boclur bir Karamanlı! E
l.inde koca koca paketler! Kayık 
bir ayak evvel kalksın da gidelim 
diye bu Jı.oca paketlere ehemmi -
yet vermedik, hatta paketleri al
mak için kendisine yardım ıbile 
ettik. -
Karamanlı kayıkcının elini tu -

tarak .kavıJ!ıı atladı. Kayıkta an
cak za:ınf hır adamın ilişebileceği 
dar bir yer vardı. Karamanlı, iri, 
hantal vücudünü oraya s~dıra -
madı, kendi.sine rahat bir yer a
nyordu. Elile omuzuma dokundu: 

- 'Şöyle biraz sık:ıışıverin de, 
ilişelim, dedi. 

Çare,,iz sık.ı.ştık. Karamanlı iliş
ti. Biraz sonra bana: 

- İ~e üstündeyim ciğerlın, 
fl(iyle biraz s~ıver, dedi. 

Yine "1'ıldık, o, biraz daha yer
leşti: 

- Asmaaltından buraya kadar 
aoluya soluya geldim, dedi. 

Kendisine en çok yardım eden 
hayır sahıbi yolcu, dizlerinin üze
rinde lıutt.u,itu paketleri Etistere -
rek: 

- Herru;erim, dedi. Artık al ıbu 
paketlerini! 

- Kusura kalma ciğerim, ver 
onları buraya, ver! 

• •• 
- .. 

Bana şu cevabı vermez mı·ı 
- Bu kadar naziktin de neden 

bir faytona, bir gupaya binınedin? 
Sert mukabele ettim. Biraz sin

di. Fakat az sonra, yine söylen -
meğe başladı. 

- ıBen senin ıba.,ına bir iş ç>ka
rayım da. o zaman gör! 

Av, ay! 'Ne oluyoruz? Şaşır.ınıq
tun. O, durmadan söyleniyordu. 
Bir de baktım: 

Karamanlı,· kendisini i:ıaklı gös
termek ic;in şövle konuşmağa ıbaş
lamaz mı? 

- Namııslu adamdır, diye giın
dık kendisine senetsiz, sepetsiz 
para verdik. On iki altın, ciğe -
riın, tam on iki altın! 

Çok geçmedi, karşı tarafa çıktı
Rurıız zaman, zaptiye yetişti. Bizi 
çala yaka Galata Mahkemei Şer'i
yesine götürdüler. Hakimin iıu:ıu
runa cıktık. 
Karamanlı hakimin huzurunda 

hüngür hüngür ağlıyordu: 
- Ocağınıza düştüm, diyordu, 

bu adam beni kül kiimür etti. Za
ten şunun şurasında gaç paralık 

esnafım ki? .. Sermiyern ne ki? Ser
çeye degnek beredir ci,lterim ... 

Hakim bana sordu: 
- Bu adamın parasını neye ver

mi_y irsun? 
Baktım, iş ciddileşiyor: 
- Aman elendi hazretleri, de

dim. bu adamın ben kim olduğu -
nu bile bilmiyorum. Bılf{ün kayık
ta rastladım, i;;te o kadar ... 

Kararpanh bir yerine bırak sa-p
lanmış gibi cıyak cıyak bağırma
ğa başladı: 

- Dünyada ne adamlar var, 
dedi, şimdi de inkiıra geliyor. 

Hakimin önüne koştu, elini, ete
ğini ill:>tü; 

- Ah, acımak da mı ııabahat? 
dedi. Sözüne inandık, senetsiz 6e
petsiz yirmi dört altını verdik. 

İhtiyar dostum acı acı R(ildü: 
- Artık kendimi tutamadun, 

mahkemede bağırdım. On iki altın 
şimdi yirmi dörde mi çıktı? 
Kişi dilile ilzam edilirmiş. Ka -

ramanlı hemen atıldı: 
- Gördünüz ya, dedi, on iki li

rasını ıtiraf ettı. 

Huliı.sa cancaöızı.m, mahkeme o 
yclda karar verdi, Karamanlıya 
on iki altın lirayı bayıldım. 

Ü9küdar ikinci sulh hukuk mah
kemcsinılcn; 

Üski.idarda İcadive mahallesin
de Avarcıbaı;ı sokağında 16 No. lu 

Paketler tamamivle onun dizle- hanede sakin iken 12/1/940 tari
rininde değil, yarısı da ,benim diz- hinde vefat eden ve terekesine 
leriınin üzerinde idj. Paketlerin mahkeıınemizce vaz'ıved edilmiş bu
birinde yağ, öbüründe de et var- lunan Nikogos kızı ıHayganoş Ka
miş. Mevsim vaz demiştim ya! rauülden alacak ve borç iddiasın
Yağlar erirse, veni yaptırdığım el- da bulunanların bir ay ve vera -
bi.seleriınin hali ne olur, diye dü- set iddiasında bulunanların da üç 
ı;ünüyordum. Karamanlıya: a,v icinde vesaik ve senedatı ka-

- Arkadaş, şu paketleri çek, nuni,·elerilc birlikte Üsküdar ikin
yaiilar eriyor, tistüm, başını her • ci sulh hukuk ha'kimlii(ine müra
bad olacak, dedim. caat eylemeleri ve aksi halde ka

Sen misin söyliyen? Birdenbi- nunun ahkamı tatbik olunacaJtı 
re kaşlarını çattı: ilan olunur. 940/202 

- Nireye çekeylm, dedi, bun - 1--------.;... ____ _ 
ları ııa.vetlen iyi sardırttun. Sen iLA...,,, 
hıç meraı:: etme! Ferdiye Gazi Evrenos'a 1936 da 

Ben de kızmıştım: verdiğim umumi vekaletnamenin 
- Merak etme olur mu? Çek şu hüıkünu;üz olduj(unu bildiririm. 

naketlerini! A. Tevfik Evrenosojtlu 

'i' adıİ\Ö)' Sulh Birinci Hu
kuk Hakimliğinden: 

Kadı·köyünde Kuriıağalıderede 
birinci N abizade sokağında 44 sa
yıda iken halen nerede bulundu
ğu bilinemiyen Yusufa .hazinei 
maliye namına İstanbul maliye 
muhakemat müdürlüğıii tarafın -
dan aleyhinizde açılan 7050 ku -
rw; ecri mislin maa masarifi mu
hakeme tahsili davasından dolayı 
ilinen vaki tebligata rağmen mu
ayyen ,ııünde mahlcemeye gelme
miş olduğunuzdan hakkınızda gı

yap kararının 15 ı:;in ml.iddetle 
ilanen tebligine karar verilmiş ve 
muhakeme 5/7 /940 cuma ııünü sa
at 10 a talik kılınmış olduğundan 
o gÜn ve o saatte mahkemede biz
zat veya vekil göndermek &uretile 
hazrr bulunmadıi!ınız takdirde 
J?ıyabınıztla davanın intaç edile -
celti ve i!An suretinin divanhane
ye de talile edildi~i tebliğ maka -
mında ilan olunur. 940/202 

Kadıköy Sulh Birinci Hu
kuk Hakimliğinden : 

Kırklarehndc operatör Hayret
tin Becer eşi ve Karacabey mal 
miklürü ölü Sadettin kızı ve va
risi Vecibeye: 

İstanbul maJ;ye muhakemat mu
dürlüğii tarafından Sadettinin Ka
racabey mal müdürlüf(ünde nuıs
tahdeım bulunduğu 1337 tarihin -
de vazifei memuriyetine tesey -
yübünden dolayı hazinenin muta
ııarrır olduihı 208 lira 62 ıkuruşun 
maa faiz ve mahkeme masrafı ve 
veka!et ücretinin varislerinden 
tahsili talebile aleyhinizde açmış 
odluğu davnın ilanen vaki tebli
ııata rağmen muayyen günde mah
kemeye gelmemiş olduRıınu:z.dan 
ha.kkınızda 15 gÜn müddetle gı

yap kararının ilanen tı>bliğine ve 
davacı vekili davaya ait vesaiki 
tahkik edip >braz etmesine karar 

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

l 940 İKRAMiYELERi : 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 

3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubat, 1 mayıa, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılu. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

. sınıfıt>l 
1 - Bu yıl De~iz gedikli Erba~ orta okulunun her uc ıaJd 

talebe alınacaktır. Istanbuldan istekliler doğruca Kasımpaşa< e 
müdürlüğüne d1ğer mahallerde bulunanlar askerlik şubelerırı 
caat edeceklerdir. 

İstidaya şunlar bağlanacaktır: ti ( 
a) Fotograflı nüfus cüzdanı veya noterli'kcc rnusaddak ~u~illl'e 

düzeltenler veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabU -~pl)lll. 
b) 'Beş sınıflı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdi

9 
ta' 

(doğrudan doğruya sınıf geçmek ve şı!hadetname 'eı 0)Jll 

namenin üzerinden bir seneden fazla zaman geçır:eJ11ıS 
Jazınıdır.) 

c) Üzerinden •bir sene gl!Q!Demis çiçek aşı kağıdı. '51• 
d') Gerek kendisihin gerekse ailesinin Türk ırkından °~ıre 

tü ahliı>k ve fena şiihret sahibi olmadıklarına ve mabl<U· 
bulunmadığına dair hüsnü hal kaP'ıdı. ., b~I 

2 - Birinci sınıf için yaş !2 yi bitirmiş ve 16 yı bitirmeort'~a~ 
mak, ikinci ve üçüncü sınıflar içjn de birer yaş farklı bulu 
zını.dır. 

ü<lilrlii 
3 - Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri mektep ın 71 · 

ve askerlik şubelerindeki askeri lise ve orta okullar tabnıatırııJI 
maddesi özlerine uygun olmalıdır. . pıl 

· · ce ,a 
4 - Isteklilerin bu şartlardan maada deniz hastanesın oda ~a 

sıhhi muayenede sajl'lam çıkması ve yapılacak seçme sma'1 

malan da lazımdır. . . . J<avd<'ı_ 
5 - Youlkarıdaki şartları haız talebelerden 1 ıncı sınıfa 9 ~9' 

mak istivenler 1 hazirandan itibaren ve 2 inci, 3 üncü sınıflat ;:ıııdall 
hııımak istiyenler - bu sınıfların 940 tedrisatı !'rken başln·acaiJ8P 
hemen evrakile birlikte :mektep müdürlüğüne müracaatları 
nur (4524) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünd•11: 
Cinıl Mıktırı Muh. Yüzde 

Bedeli 7,5 
tealnatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Bel ipi 10.000 kR. Pazarlı!< 
Bileme ma'kinesi wııe I 
zımpara taı,ı. 300 adet 1500 - 112 50 Acık eJ<sı ·e 

ı - Şartname ve nümuneleri mucibince vukanda cin>Jı~ac:ı>: 
darı yazılı iki kalem eşya hizalarında yazılı usullerle satın ~ı .,ıç:ıl 

II - Zınıpara tası: anuhamanen bedeli muvakkat temın3 

saatleri hizalarında yazılıdır. .. .. J{abat 
ın - Eksıltmc ve pazarlık 24/VI/940 pazartesi ı;ıunu1 cs~tıf· 

levazım ve rnübavaat şubesinde'ki alım komisyonunda yapı 3 sıı al• 
IV - Şartname ve nümuneler sözü gecen subeden para 

bilir. 
verilmiş olduğundan tavin kılınan'------------------------------ V - İtiteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde 

paralarile birlikte meıkür ık.emisyona müracaatları. 11}/7/940 cuıma gÜnü saat 10 da 
mahkemede bizzat ve vekil ıı:ön
dermek suretilc hazır bulunmadı-
1\:ınız takdirde ımuhakemenin ııı-

- aben intaç edilecei!i ve ilim su
retinin de divanhaneye asıldığı 
tebliii makamında ıliın olunur. 

940/30 

18,- Program ve memleket 
iaat ayan, 18,05 Müzik: Senfo
nık müzik ( pl.), 18 ,30 M ü.zik: 
Cazbant (pl.), 19.10 Müzik: Ça
lanlar: Fahire Fersan, Ş<!Tif İç
li. Okuyan; Semahat Ôzdenses, 
19)J5 Müzık : Zeybek havaları, 
19,45 Memleket saat ayarı, Ajans 
ve meteoroloji lı.aber!e1'i, 20,
Müzik: Fa.sıl heyeti. 20,30 K011ıış
ma. 20,45 Mü.zik: Çalanlar; Fahi
re Fersan, Şenf İçli. Refik Fe1'
san. Okuyan: Melek Tokgöz, 21.
Müzik: Halk türküleri, Muzaffer 
Fıratlı ve San Recep, 21.1 O Konuş
ma (Biblıografya,ı. 21.30 Küçük 
orkestra (Şef: Necıp Aşkın), 22,30 
Memleket saat ayarı, Ajans ha
berleri; Ziraat. esham - taht•il<it, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat), 
22,50 Müzik: Cazbant (pl.), 23,25/ 
23,30 Yarınki program ve kapa

Devlet Dcmiryolları ve Limanları İşletme 
U. İdaresi İlanları 

Muhammen bedeli 2200 lira olan 2 adet Motopomp (Elektrikle 
müteharrik yağ tulumbası) 24/6/940 pazartesi ıı;ünu saat (15) on 
!beşte Haydarpasada Gar binası dahilindekı komr.;yon tarafından ka
.paL zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın 165 liralık muvakkat teminat, kanu
nun tavin ettiği ve,ikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
ısaat (14) on <kirde kadar komisyon reısliğine vermeleri lazımdır. · 

Bu i~e ait şartnameler ıkomisyondan parasız olarak dağıtılmak

tadır. (4749) .... 
Muhammen bedelı (33.000) lira olan aşağıda yazılı iki kalem döşe-

lmelik derı 25/6/1940 sah günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ~irmek istiyenlerin (2475) liralık muvai<ıkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aym gün saat 14 e kadar 
"°misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (165) 'kuruşa Ankara ve Haydarpasa veznelerınde sa-
tıhnırktadır. (4779) 

-400.000 Des. 2 Döşemelik 
200.000 Des. 2 Döşemelik 

deri yeşil 
deri kınınızı. 

•• Muhammen bedeli (3893) lira 85 kuruş olan muhtelif cıns ve 
eb'at 37 hle.nden i•baret ceman (1247) kilo (250) ı;ıram çelik (2/7/1940) 
salı günü 6aat (10,30) on buçukta Havdarpaşada Gar bınası dahılin
deki komisyon tarafından açık eksilt.nıe usuhle satın alınacaktır. 

İstanbul Deftcrdarlığından:s0~a~ 
Taksimde Büyük Panııaıtı mahallesınde Şehıt Muhtar JeJl 

Mimoza apartınıanında piyano muallimligi yapmakta iken )la 

me<:hul Andrc Un~lvariyc: .. is~.,ı!l3 ' 
936 mali yılı verııisi hakkında izahat vermek uzer? 1<~sb8t ed 

vetinızi istemiş ve ~cldean_ızı yedinfad: mevcut vesaik I~ ı e!l pıt 
kinizi dermeyan etınış olduj(l.lnuzdan ılan tarihınden ıtrbıl;' ı~ ı 
gün zarfında Galatada Hüdavendi,ııar hanında Istanbul 2 .N°;)ıet" 
komisvonuna müracaatınız tebliğ makamına kaim dnıak 
olunur (4884) 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

Vakitler --
Güneş 

Öğle 
İkindi 
Akşam 

1 Yatsı 

.. ~t~nı~s:ak::_ .. :..;"""""":: 

Bu işe l(irmek istiyenlerin (292) lira (4) kuruşluk muvakkat temi- Sahibi ve neşriyatı ;ııare 
nat ve 'kanunun tavin ettiili vesaikle birlikte eksiltme .eünü saatine Pefro/ ATı• •am · · 
kadar 'komisyona müracaatları lazımdır. l lfı M Baş muhal'f'lrı ıcı: 

Bu işe aıt şartnameler komisyondan parasız olarak da,i(ıtılma·ktadır. S~lıınıııza parlaklık ve gii•el· ETEM İZZET B~ ,P 
nıs . · (4906) lik verir, cazibenizi arttınr. Son Telırraf J\fatbJI~ .... 

c=~ii;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::==;===';'.:;.:=::::;:::;:::;:=~::;::::~:=:'i:===:;;;~~~~:;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=;==::::~~::::::=:'.'::'.'.'.':~~::'.':'.::=if::'.:~:'.~:=".~~~~=;~~~.-·:a Rodos şövalyeleri, Türkleri ez - ı [ R ]. iftihar ederler. Bilhassa Yıldırım rada tevkif etmis. Fakat, 1~0 
mek için fırsat kollayordu. Bütü.n ..... ,I H 1 s 1 z K ı• M ? il Cemal ı;ıibi, Ingilizlerin Şerlok '!ık istanbulda imiş. }3eıı;fTıı1ı'_~ 

1'0.86 Yazan: J\f. SAMİ KARAYEl.. 

Mısır Sultanının maksadı Cem Sultanı almaktı, 
Rodoa şövalyaları ile görüşüyordu 

Elçiler, mukabele etti: 
- Cem Sultan hakkında görüş

mek üzere elimiıde bir talimat 
mevcut değildir. Bu hususu Dü -
00..sondan talimat aldıktan sonra 
ıı:örü ebiliriz. 

filçiler, Papayı atlatmak isti -
yorlardı. Liıkın Papa Cem, mese
lesini tamamile eline dolamıştı. 

ı~apa son sözünü sö)'ledi: 
- Dübossondan Cem Sultan 

hakkında liı.zını gelen talimatı alı
nız, ondaıı sonra Kiskarın kardı .. 
nallığı hallolunur, dedi. 

Elçiler Papanın ısrarı karşısın
da donakalnıı lordı. Elçiler, işın 
idare cdilcmiyeceğini anladılar .. 

Sultan Cem'i Na.ııoli kralı da is
te)ordu. Rodos cl-;ileri Krala, 
Papaya .-erdikleri ('C••P gibi mu
kabele eylemi~lerdi. 

Zavallı Cem Sultanın hayatında 
yeııı mac~ralar hazırlanıyordu. 
Türk şehudesiııi n1enfaatleri için 
hıristiyan devletler elde hulwı -
durmak latiyodardı. 

Bir Ş@zade Cem Sultan scbe -
bile, otuz uııe süren Fatihin fütu
hatı, bqmeti bir anda sükuna er
~ü. l'vklerin donauma hazu -

lan Rodos övalyelerinin sorı:usu
na tiıbi hlmıstı. 

Müslüman J\t1'ır Sultanı da Ro
dos ,,-Oval)·elcrile müzakerede idi. 
Padişahın Mısır üzerine yürüme .. 
sinden korkmordu. O zaman Su
riye "' Mısır. tehlikede kalacaktı. 

Jllısır Sultannım da mak<adı 
Cem Sultanı almaktı. Görülüyor 
ki, Cem Sultan kimin elinde olur
sa Türklerden yakasını kurtara -
caktı. 

Rodos şövalyelerinin Cem Sul -
tan dolansile ilibarları artmıştL 
Ilıristiyanlık aleminde, müslü -
manhk dün;,·a::.ında nüfuzlarını ge
çiriyorlardı. ' 

istanbulda Türk padişahının ha
zırlıi:ını duyan Avrupa derhal ha
rekete geçiyor .. lliibosson'a elçi -
lcr, naınclcr, mektuplar yağdırı ... 
)'Orlardı. 

Dübosson da, Anııpa hiiküın -
darlarının telfışlarından nyrı ayn 
istifadeler temin ediy·oııdıı. Üste 
de, Sultan liayezidi ehlisalib kor
Jı:u,ıle ve bilhassa Cem Sultan ha
reketile tehdit ederek bu telaşlar
daı. iki kat meniaatlcni:vordu. 
Jıkları bile alelade bir hükiıınet o-

bu meselelerde Şehzade Cem. sılab · ...,. ~· Holmesıne taş cıkartan değerli, bu isi yapabılcceııınc ı;aııll ~'l.' 
vazifesini görüyordu. ~ cesur bir zabıta aneınurundan bu ruan. Bakalım bu ta.hkı ~ 

Cem Sultanın hıristiyan eline ~;;;;;;:;:;;;;;:;::=:=====ELLt===::::::o=;ı;;ıı;:;;=========.J muvaffakiyeti beltliyebiliriz. nereve varacak.. )ı"rııJll 
t 1. 1 · Tü' kı··k Yazaa: Iskender F. SERT A k 35 •' e• ım o ması ve ge(mesı r u ş ve macera romanı: • Nebahat havuz başında fazla ka- Bu esnada Neriman 
için azim bir gaile olmustu. Şeb- ]amadı. rak köşke giriyordu: . , .• ,'fııft: 

d · b h k't t 'h h Nebahat yattı'" yerden doğru- man k nd. · ·· ı · c ı 11 ,~ za enın u are a ı arı uzu - ... e ısıne soy ennce, erna d _ Nt!bahat, nerdcsı ıefoll 
runda affolunamazdı. lup kalktı: bey bize: Annesinin: - Şim i ne yapa - N o 'l'e 

Ge d canız? - e var, anne. 1 H 1 bö. ı ı ki b be T'' k - Ne dıy· orsun, anne.. r an- - Adresini, nereli oldugu· nu o··g· - " eli a Y e 0 ma a era r ur ksa Sualine, heyecanlı bir tavırla sındaylilJl.. -~iV 
imparatorluğu son derece kavi ve lığını Srvasta mı bulunmuş yo · ?. rend>m.. cevao verdi: Neriman hanlilJl :rııeıv el 
intizamlı idi. Kar,ısmdaki Avru - - Evet. Gazetede kısa bir haber Demişti. Simdi anlaşılıyor ki, _ Telefona gidiyorum, anne! bkanıreasına çıktı: darı ıı .. 
na hıristiyan devletleri zayıftı. var .. .Ben de şaştım dogrusu bu işe. <ınun buradan çıkışından süı:ıtıe - d b 

1
• 

1 
_ şı·mdı·, senı·n ar1<aı1 1< 1.-"'.; 1 Gazete en. • u ma umatı nası ve .v·" 

Bütün oynanan roller birer pa - Netıahat ~azeteyi okudu. enmis ve Sıvasa kadar gitmiş. ld ki d·uydum, biliyor musun pı'' 
1 d • Un.den a ı arını soraca<>ım. sJ " 
avra an ibaretti. "''·ündu... - Sıvasta polis yok mu? Ben · " Nebahat hayretle anne 

1
, ... 

~~ - Söylerler mi acaba?.. v~ 
Sultan Bayezid ..e Vüzerası Av- _ H,ç de şaşılacak bir şey yok, Cemal beyin orava kadar ııittiğine _ Yabancı biri değilim. Çalı _ ne baktı: , r-:e D 

rupanın oynadığı rollerden haber- anne! İkbal bu hadiseden sonra ihtimal veremem. _ Ne bileyim anne· • 1 
dardı, hattii, hıristiy·an hükumet- nan ~erdanlığın sahibi sıfatile bu- Su'yle b~klııın·.. . pı'" o•\ 

hemen hastalanarak memleketine - Ben iddia ederim ki, ~u daıki- nu sormaık hakkımdır. u· !< • 
!erinin zaafiyetini biliyordu. d ı kadar Yıldırını Cemal Sıvastadır. Nı>bahatin annl»l 3 . ı gitmişti. Demek ki, ger an ıgımı Köşke doğru ıkoştu. 

Fakat, ortada korkulan )·alruz Çünkü bizi on gündür aramıyor. T od ·ro· yandı: . ·ı· ...nJıS çalan o imiı;.. elefon asına f(ı ı. <l v· 
bir nokta vardı. O da Şehzade Ce- kad · - İşleri roktur. Yalnız bizim işi- Nebahat, nazete ı·darehan~ı·n _ - AYQl, bugiın Sa ı~ 

h R 1. - Gözü köralasıcava ne ar ı- ' " ~· 
min Ana doluya veya ut ume ı- mizle uğraşacak değil ya. den fazla maıu· mat alaca"ını umu- 'kif etmiş.. r' 

d yiliğiıniz vardı. Babanın zamanın- " d Je 
ye geçerek Türk or u>u erkıinmı danberi hınzıra öz evlat gibi ba- - İyi amma. ben kendisini bu yordu. Telefonu actı: Nebahat ş11.>ala ı:_ .ı:ırıi'· 1 
ikiye bölmek, fikir ayrılıkları vü- hafta irinde iki kere telefonla a- - Sadiyi mi tevkif c · sO' 

d · k b ı · k kardım ' - Kimsiniz, beyefendi? .. Yazı neSı ... ~ cu e •<etirme ve, u suret e Tür · d B h t d b. k ·· - Evet. Simdi an '"-"' . ' " .. d t f 'k t k .. b. hl.k b' ra ını. ana asa ır, ır aç gun- ış· !eri müdürü mü? .. Çok aliı. Ben- N'• ıı~· '"' vatanı ıçın e e rı a yara ma tı. - Bövle nankor ır ma u u ır d" ·f · 1 · ded"l Cok canım sıkıldı. ı • • 1 ıı 1 " , 

l. 1 . b' h ld 'd· p h. d.. • ur vazı esme ge emıyor ı er. deniz, mahut nerdanlık sahibi Ne- .,. ,_ ~ I" ta va. nerışa.ıı ır a e ı ı. a- de evlendirmeğc, ç ız uzmeı;ıe N · h · ı b " nerdanlıkmış bu .. ~ır",.cıı o" 
h ·ı· N ı· .. _ ı ·ı h L d' ı - arunan anım sevınç e asını bahat .. Gazetenizde bugu··n bir ha- ~ 0,v .., ..ı pa, a a apo ı ıua ı ı e ar e ı - kalkmıştın, anne. salladı: Janmla darılmama s )la.~" 

0
,. 

vordu - Ne ~.·apayım, yavrum? İnsan- ber gördü:m de ... Ha, bu haberi Ali h b . urıı ,,ş 
- . " . Hakkın var. Nebahat! O halde Sıvas muhabirinizden mi akbnız?.. a u işın enraıı .. oııv~ 
Hoş bu iki hükumet harh halin- 1 k d · ·ı k' ikoklıyalım da Narını· aı1 h 0 'lırn bır ,. 

de olmasalar bile Türk imparator- na:ıer:v~~id:~: CJ{duğun~ anlıya- Sıvastan Yıldırımın gelanesini bek- 'l\:~ckkür ederim· Yıldırım Cemal du.. ~ ,,,, . 
1 - k ha b k · liyelim. Bev hiıla Sıvasta mı acaba?· .. De- •.. 
u~na ar~ı r etme ıçin ne lım Ve ilave etti: ı·•I ~e '· 

1 dı, d · "alu.m" ya Cemla bey su··rP- anek muhabiriniz, Cemal Bec. in t ın • , para arı var ve ne e kuvvetleri - ;vı • . ·' _ Sıvastan bir e ~f dat' 
kiıfi gelirdi. Nebahat f(azeteyi elinden bı - rizlcri çok seven bir zabıta me - Sıvasa ıı:eldiğinı ya»yor .. Baska Gerdanlığın Sadi tara ırl . 

raıktı; :ınurudur Bu ı·şı·n '·ısa da olsa taf:silat vermiyor, övle .mi? '-'' I>übosson da, Türk imparator- · - " • ' ·•· dıi(mı bildiriyormuş. ~ı !~..,.. 
Juğu ile başa çtkllamıyncağını bi- - On gündür Yıklırı.m Cemalden ı:azetelere aksedişini bile isteme- Nebahatin konusmru;ı uzun sür- -.O halde ger<lanh~< 013,9. 

liyordu. Böyle oldnğu için şöval - bir haber yok, dr.i?il rni? miştir. medi. Sadi mıiştcreken caııı;::31, \l~ 
yeler her tarafı bin:r suretle ida- -Hayır .. O da arayıp sormuvor _ Hakkı yok mu? Gerdanl4(ı Nebahat telefonu kapayınca dü- Yıldırım Cemalın tak...., 
reye ~alışıyorlardı. artık. bulmuşsa, bunwı şerefi doğrudan ı;.iinmei'e başladı: ğilmiş. • ,ıe ııJf 

Dübasson, Mw.r Sultanına şu - Bana öyle ı;ıeliyor ki, lbu işi doğruya kendisine ait olmak la - - Şu Cemal Bey de ne garip - Gazete >darehan<> 
yolda cevab vermişti: meydana çıkaran odur. Çünkü, İk- zundır. Meslegine QOk bai?lı olan adam! Sıvasa uittii'ı:ini bize bile tün mü? ıne~aııı> 1 

(Devamı var) balin yanımızdan cıktıjiını o za- udııta memurları ancak bununla haber vermemis. Zavallı İkbali o-


