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Uçüncü Büyiik Alman Taarruzu Şiddetlendi 
düştükten sonra, Almanlar yeni hedef olarak şimdi 

Majino hattını arkadan çevirmek hareketine geçtiler 
~~ İtalya, huduttaki 50 fırkadan 
o~...___ 

bir kısmını Alman cephesine gönderdi. 
llk--blanco 1 

• 
Parisin düşmesi ile Avrupa 
harbinin üçüncü safhası 
bitmiştir. Şimdi dördüncü ve 
onu takiben de beşinci safha 

Fransız hükumeti Tur' dan 
Bordo'ya nakledildi 

:: t.:::~:::ı;~ZETBENiCE - Hitlerin sulh taarruzu beklenmiyor 
~ Oıı mayısta başlıyan Alman .bü- ---------

iljJ~;::~:=n~:!::ad~a~~s:.·~~~ Almanlar, harbin bu yeni safhasını 
dı ve Avrupa lıarbının uçuncu 

,~~~~~~:.~:~~:.B~:~:.~;:; b.r imha harbi addediyorlar 
1 ~?düncü ~afhasına gırmıştır. Londra 15 (Husnsi) - Fransa ' 
~ llördüncü •afhoda Alman ordu- hükumeti, çekilmiş olduğu ve Pa

c ~ Iı:ıüıtefiki İtalya ile beraberdir. risten 235 kilometre mesafede bu-
~ safhanın Fransız ordusıınuıı luııan Tur şehrini de terkederck, 
~ıterek kuvv~tler_ tar.atından daha cenupta nordo şehrine yer-
lınoda ve yenı mudafaa batla- le~miştir. Hüküınct büyük Tur 

'ıııda kat'i muharebe) e mecbur şehrini de ikinci bir Paris tebli -
-?.~'İip imhası ve Fransanın kfpnı. kesine &oknıak istenıenıi§tiı·. Çün-
dıt;'. istiliisı hedefini istibdat euc- kü Alman tayyareleri bu şehri de 

g_ı aşikardır. .. . bombardıman etmc&-e başlamış -
.-hansız ordusunun soıı buyuk !ardır. 

'ı41 11•uzdaıı ve Parism du~ınesin- Almanlar, Paristeki bütün res
llfı'~ sonraki vaziyctıni lıisı"ıle bil- mı binaları işgale devam ediyor_ 

-~Oruz. Almanlara ,-e ltalyan - lar. Alman kuvvetlerinin yaklaş -
11~ &Ört! }'raosız ordusu ydr · •u1... '"" ~ı p · 1 • ,.·.:.. '-ir 

l zedelenmiştir. :Fransızlara ve ~ok muhacir kafileleri cenuba i-
tdizlere göre ordu nıuntazaın nen yolları doldurnıuşlardır. Mu-
1lde ~ekil~ ve dcni«len .' 1" lıaccret akını bir sel halinde de -
0ı-a kadar uzanan yeuı ınuua. vam etınektediı". Bazı Alman tay
lııevzılerındc saııa>aı;laın duı- ~arclerinin bu kafilelere de bomba 

~.!~dır. Ancak, tayyare, tank ,-e v_e ınitralyüz ateşi a~tıklan gö -
"" vasıtaların easıl •. itı,:uı.Jeıı rıilıniiştür. 

ıftl 'ıllıı :Pransız ordusi ıçin hır le- Fransız ordnsu panik verme • 
'~e endişe mevzuu yoktur. Uu· d · 
~ k en ve ıntizamla Parisin cenu -

llııı teminini de Aıne_rikadan be - bunda Troy Montero, Şartr, Legl 
elı.tedirler. Amerika insan ha- hattına çekilmi,tir. 1''raıısız ordu

"61 I •linden ıı:elebilen her türlü sunun kat'i muharebeyi ııe zaman 
~tuıını ifaya hazır buluı_ıdu~~u ve nerede vereceği belli değildir, 

' 1 de etmiştir herhalde ılk silfilı Alı;n~nlar Havr ve Monmedi ıehir- , 
~ lııühimmat vapurları ile tay- lerını de işgal etmişlerdir. 
ı;A e kafileleri de yolda bulun_ Almanlar, Paristen sonra ikinci 
O . iktiza eder. Bu yardımların h_e~e~ olarak Majino haltının ge-
ı 1Şnıesi ile birlikte İnıı:ilte_renin rısını tutmak istemektedir. Bu 

Fransaııın müstemlekelerınden maksatla Verdünü de yukarıda 
)enj kıtaat ıı:etirip harp hattı- bırakarak Ç6Virmek üzere Şalonun 

Pariste Sen nehri üzerinde tahrip edil!!liyen köpriiler 

cenubundan Sen Dizye istikame
tine yapmış oldukları taarruz bü
yük zayiatla püskürtülnıiiştür. Al
manların bu cepheden yeni taar- 1 
nızları beklenebilir. 

İngiliz seferi ku\•vetlcrinin teç-

hi2atı ikmal edildikçe Fransaya 
gönderilmesine devam edilmek -
tedir. Bu kuvvetlerin müh>m bir 
kısmı Aln·ııtnlarla temasa geçmiş- l 
tir. Cephe daha ziyade genişlemek 

(DEVAMI 3 üncü. sahifede) ~'<>llnıaları beklenebilir. Ancak, 
~d an ''e İtalyan hava ve kar~ 

~la.tının işte bu safhada, yaru 
\ dUııcü safhada Fransanın yeni
l topıırlanınasına ve taze kuv
letıe beslenmcsme fırsat ver

iq•ıı :Pransayıı tekrar yuklene-

EN SON DAKİKA 
ıılftı~1•ti ve kal'i neticeyi almıya, 
~~~b~- tasavvurunu başarmıya te-
1l , ·-~• edecekleri muhakkaktır. 

tqne kadar Fransanın göster. 
' 1 -:'ti," duğu kahramanca nıüdalaa 

1 nden sonra artık bir kurtuluş 
,•~ı nıahiyetini iktisap etmiş 
~~duil;u kin öniimüzdcki gün-
1~inde Fransız topraklarında 
teni mevzilerde cereyan ede-
1\\uharebelerm daha dikkate 

" ,•~ fedakarlıklar sahnelerini 
ıdİ la edeceği tabiidir. 

e "te:r, l•'raıısız ordusu bugünden 
-'ı ~htıacağı muharebelerle Al -

, Ve Italyan ı,niişterek taarruz
.,~:'. durduramaz ve mütecaviz

<! \ı 0rdüncü safhayı da kendi he-
i'tına tamamlamak hrsatına 

9 ,~ Glurlarsa harbin beşinci saf. 
~ ~~enıen başlıyacaktır. Bu saf

ı - 1~Veyş - Cebelütıarık - şimali 
'•a safhasıdır. Şimdiden Afri

,, başlıyan muharebe bu be-,, 1 

Nansi ile Meç arasında daha 
şiddetli muharebeler bekleniyor 

Roma 15 (Hususi) - Alman - kine siddetlc mukavemet e1ırnekte ıçm asıl intihap ettikleri mınta -
!arın Majino hattına karşı baş - ve hatta mukabil bir taarruzla Al- kanın Meç ile Nansi arasındaki 
l.adıkları üçüncü büyük taarruz man ilerleyisini bir müddet dur- saha olduğu zannedilmektedir. 
gittikçe şiddetini arttırmaktadır. ' durmu~ bulunmaktadırlar. Fakat Top sesleri İsviçrede hududa ya
Fransızlar bilhassa Şalon'un ce - -[ harekat tekrar başlamıştır. kın Bal şehrinden bile işitilme-k-
nubundan ba.şlıyan Alman t32yi- Almanların Majinoya taarruz tedir. 

r~olotof, Fransız v~ lngiliz sefirlerile 
J\loskova 15 (A.A.)- Tas bildi- j 

riyor: H_~riciye lıalk k~:ıniseri Mo_ 
Jotof, dun, Fraııaız buyilk elçisi 

•• •• •• 
goruştu 

Lahoııneu kabul etmiştir. Görüş- 1 elrisi Stafford Crippsi de kabul 
me bir saatten fazla sürmüştür. etmiştir. Bu görüşme bir saat ka

Molotof ayni gün, İngiliz büyük dar sürmü~titr. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdachr) 
~~~~--~~~~~~~~~~-~-~-~ ~~~~~~~~~~~ 

Babasını bıçaklıyan 
nankör evlat 

· 1 Safhada başlıyacak olan asıl 
' 1 ;ıı,cbenin alametlerinden iba- -

•t -
ıl ~ · Belki o safhada General 

Kasımp~ada hastane yokuşun
da 8 numarada oturan saka İbra -
hirnin oğlu Hasan. evden eşya ça
lıp satmak istemıs, babası buna 
mani olunca, bıça_ğını c-ekip baba
sının ka ·nına saplan1ı:;t.r 

~~o da müttefikler aleyhine 
ı ~<le geçecek, AllJ)an _ Jtal~·an
,iP ~>ol orduları Cebelüttarıkı 
011 ''.erek oradaıı hpan~·ol !''asına 

1
\·c \'C .- in1alı Afrikaya yayıl

ld. lı..-şebbüs ec'ecckll'rc.Ur. 
ı -1, 'halde Avrupa harbinin is

(~ lli Atı-ikaya, Afrikadaki zen
~I ~giliz, Fraıısıı, Belçika nıiis

ı .~kcleriue matuftur. Bu nlfın 
ı., ~ltk eıtırildiktcıı sonradır ki 
U tavizler zafer ba dönmeleri 
~· kendilerine başka başka he· 

r' ~ Ve şikıirlar aramıya kaL 
\~ kıardır. 

. ~ak, :Pransanın şimdiden son-

Ağır aru.ı olaı İbıa IIT' hasta
neye kaldmlrr ş. nankör evJat \'U

kalanmıştır 

ra göstereceği muka\'emet, İngil- ı 
tere ye Amerikanın yardımları bu 
planın tahakkukuna mani olabilir 1 

ve bütün hesapları altüst edebilir. 
Bunun için de İngillerenin kendi
sini harp sahasına daha geniş mik-

' yasta \·ermesi ve Ametikanın çok 
sür'atli davranması gerektir. 

Veygand tarihi karar arifesinde 
Cephelerden gelen son haber - ' kilidi addedilen 111oııtmedy'nin 

!er Veyqand'ııı tarilıi kararını ver·ı zaptı vehameti birkat daha arttır
mek mecburiyetinde oldw)ıınu an- mı,tır. 
!atıyor. Bıı vaziııete düşmiis bulunan 

Dunkü yaoımızda işaret ettiqi- Fransız ordıılıırmı par~alanmak -
mio biiyük tehlike tama mile baş tan kurtar», ek ayni -a nanda Ma
pösterrııiştiı-. Ma1iııonun arkasına jinoyıı mıılıofa·a edebilmek miiın
düşecek istikamette ilerlemeli• kün deijildır. Fransı· başkuman -
basl·;1an Almanlar St. Dizier'i al- danı ya Majinoıııın ,;,ı kısmını 
mtslardır. Bu taarruz dalıa ziııaıje ·Montnıedy'den Wis-'enboıırg·a ka
ink;sqf ettırilerek Arqonne orman; da>'» alelacele terkedecek. 11al>11t 
lızı:ınin cenup kıuısı d~- asılnııştır.1 Iıiajino lıattile Ar~omıe or~an -
Bunlardan maada Maıznonıın u.<lc (DEı' AMI 3 ·uncu sahıfede) 

Şimdi harekatın sıklet merkezinin intikal etmeğe ba~ladı;'\ı yukan 
yolları ve demiryollan gösterir harita 

Majino hattının guilerini, 

ltalyanlar ısıra taarruza 
hazırlanıyorlar 

• 
F ransa-ltalya hududunda sükunet? 

Akdenizde dolaşan lngiliz filosu şimdiye kadar 
bulamıyor karşısında hiç bir ltalyan • • gem ısı 

Kahire 15 (A.A.) - Dün akşam 
ııeşredilen deniz tebliğinde şöyle 
lenmektedir: 

Müttefik donanma cüzütamları, 
lıaııbin bid;ıyetindenberi, açık de
nizdedir. Müttefik donanma, sey-
risefaini himaye maksadile 
Akdenizde maynleri tarama 

Milli Şef 
İngiliz ve Fransız 

sefir'.erini kabul etti 
Ankara 15 (A.A.)- Reisicıım

hur İsmet İnönü, diin öğleden son
ra saat 16 da Fransız büyük elçisi 
Massigliyi ve 17 de İngiltere hü
yiik elçisi Sir Hughe Knatchbull -
Hugesseni kabul buyurmuşlardır. 
Bu mülakatlar esnasında Hariciye 
Vekili Şiikrii Saracoğlu da hazır 
bulunmuştur. 

Adliyeye verilen 
ihtikar suçluları 
Haklarında takibat 
yapılanların sayısı 

otuzu geçti 
Milli korunma kanununun tat

ibikini müteakıp, ihtikarı önlemek 
üzere faaliyete geçen emniyet 

(DEVAMI 3 ;incii sahifede) 

1 Ki SACA 1 
Bir selam eksik 

Bu harp çıkalıberi müttefikle -
rin centilmenliğine hayranım. 

Günlerce İngiliz ve Fransız tay
yareleri Almanya iizerjnde tıçtu ... 
!ar \'e beyanname attılar. :Pakat, 
günii gelince Alınan tayyareleri 
ne ana. ne baba, ne Paris tanıdı
lar ve h.er tarafı gürül güriil bom
baya ve ateşe boğdular. Şimdi de 
Fransız tayyareleri Roma üzerin
de uçmuşlar ve beyannanıe atn1ış· 
lar.. Bu haberi bizim mahuda söy
ledim de o da müttefiklerin h81a 
dHam eden bu centilmenliklerine 
işaret edereJ< şu cevabı verdi: 

- Evet. bir seHim sarkıtmadık-
ları eksik!. * • 

ve düı;man gemilerini tahrip etme 
faaliyetinde bulunmaktadır. 

Hic bir düşman gemisine rast -
lanmamış olduilu sanılmaktadır. 

İngiliz hava kuvvetlerine men~ 
sup tayyareler salı günü Tobruk 
limanını bombardıman ederken, 
bu civarda harekette !>ulunan İn-

ÇERÇEVE 

giliz deniz cüzütamları sahil batar
yalarına karşı faaliyete geçmiştir. 
Bu harekat esnasında hiçlıir müt
teiik gemisine herhangi bir zarar 
olman1ıştır. 

İngiliz ha,·a kun·etleri Kuır.an• 
danlı<1ı tarafından neşredilen teh

i DE\' AMI 3 üncü salıı)ede) 

Aksiyon Serisi.-:ıcien : 

BugUnku dünya ve biz 
-l

BUGÜNKÜ DÜNYAYA İLK BAK~Ş-

Kendimizi 24 saatlik hadi -
selere parça parça kaptırmış 
olmaktan, bugünkü dünyaya 
topyekun, halis bir fikir adamı 
edasile ve terkibi gözle baka -
nuyoruz. 

Bugünkü dünya üzerinde 
topyekun bir müşahede n to.ş
his sahibi olmak da\'ası o h
dar ehemmiyetli ki, gerisi baş
tan başa teferrüat... Paris düş_ 
müş. teferrüat; İtalya harbe 
girmiş, teferrüat; bitaraflar 
mezbahadaki koyunlar gibi su
suyor, teferrüat; Amerikalılar 
müttefiklere yardım edebilmek 
için hala tam bir demokrat ka
fasile kanunları eşelivor, tefer
rüat ... Şu teferrüat, bu teferrü
at; sadece dış görünüşlerile, kı
yamet çapındaki hadiseler hile 
teferrüat ... 

Bugünkü dünya iizerinde top
yekun bir müşahede \'e teşhis 
sahibi olmak, işte bütün bu kı
yamet planının baş ·i lliyetini 
ele geçirmek, asli sebebini ya
kalamaktır. Asli sebep ele geç
meden de ufaktefek neticelere 
ve her gün biraz daha ~-aklaşan 
büyük neticeye karşı ne tam bir 
fikir sahibi olunabilir. ne d« bir 
hareket hattı kurulabilir. 

Bugünkü k13·aınt•t diinyaıı.ını, 
biı·dcnbire inind<'n dışarıya vu
ran ve bütün insanJ11'a. bütün 
eserile birden yutulmak korku
sunu yaşatan hir ejderha do
ğurdu. Bu ejderha siındi~-e ka
dar kaç milleti,ıı ba~ıııı )-ediyse, 
işte hngüııkü _ dilıfi'ıit:.ji_zerinde 
tam bir müşahede \•e feşhise 
varmadıkları, 'tek ba~lıı'.!-·ma apı. 

.. • :~ .... 

şıp kaldıkları, ~a~mp k<iliiriiın 
oldukları için ~[yebildi. 
Apaydın n1anzara: 
Bugiin yer3 üziiııde yaldız bir 

millet. halis ismilc Ce<-men top· 
luluğu ınüstesua. biittin ıu..,nn
lık basit ve siiflı bil' oyuna l\ur
ban gitmek .-aziyetindcdir. Bu 
o~:un. her millete aciz bır nıan
tık hastalığı ao.ıfa:ıp n.aıa te
ker teker şahsi kun·etleriıu kı
faye-tsiz gö~teruıek, bô~ l cc her 
kuı·,·ct \:ithid;ni Obüriinnen tec. 
rit etmek. öbiirile birle~ınek -
ten alıkomak, davraıımıv« kal
kanları_ yıldırım humİeleı-ilc 
;\"akr\'ermck 'c soğanba~i. yer 
gibi millet başlarını birbir yi· 
yerck bütün dünya~ ı tek ıni -
dede toplamak ... 

Bütün dünya bütün kadro 
sile bu mide programının için
dedir. 1'-1ide sahibinin nıütt c:jki 

de. ı arı müttefiki de, çenek 
dostu da, sabık düşmanı dn. bi. 
taraflar da, husımlar da, her
kes ... 

Ölçii: 

Bugünkii dünyaya ılk h•kı -
şın t;erçeve1iyccegi, gct;ıni ... te '\'e 
gelecekte emsaJ,iz dehşeti kok
lcrine kadar idrak etmiycıı. bu 
dehs('tİ biitiin illetleri \ e ı.ta. c

lerıle kavranu~ an. bu de eti 
gt>huiş ve gelecek bütü11 dLiı , a 
görit~leri ölçülerine vurup şa· 
lııslandırmıyan, dolayısile ınev
kiini \e rolünu tesbit ctın.\en 
her ınillet, kendisini öz t · ~ ]e 
ejd.rhaya hazırlamış bir r_ 
bandır. 

:\l;CIP FAZIL KISAKl .. -· 



TELGRAF-

PAPA 'iN 
TALIHSIZLi(;t 

Şın dıye kadar mütemadıyen, 
sulh ta\ assutları yapan, mesajlar, 
notalar, mektuplar, telgraflar gön
deren, Papa, bakmış ki, bütün lafı 
güzafa rağmen ateş dtinyayı 
sarmaktadır ve hiç kimse, Papa-. 
nm insani fikirlerini kabul etmi
yor. Bu vaziyette, Papa da, kendi 
başının çaresine baknınk lazım 
~eldiJHni anlamış ve Vatikan sa
rayında hava taarruzlarına karşı 
miıdafaa tertıbatı sıgmaklar 
vücude ı?etirmeğe başlamıştır. 

ı Nasıl?. Tam bir dcvrialeJx?. se
yaha tı ... Artık, Isveçten tngilte
reye mektup vazacaklar, beyhude 
zahmet etmesml~r. 'çünkü, ceva. 
bını gelecek sene baha«ia mı-ak 
alırlar. 

Talihsiz Papa'. Hemiz bir iki yıl 
evvel bu makama geldi. Dünya 
da, P.Yle bir hal aldı ki, sormayın_ 
Allah. sulh ve sükun aostersw!. 

SAKAL MODASI 

YİNE CIKTI 

Yeni harp, yine sakaı modası • 
n.n çıkmasına sebep oldu:Cephe
lerde, bu ana baba gününde, sakal 
tıraş edecek vakit ve vasıta nere. 
de?. Biıtun muharipler, birer karış 
simsh ah sakal sahıbi! 

Geçen buyük harpte de böyle 
olmuştu. Hatta, Fransız askerleri, 
kendi aralar nda. birbırlerıne 
Kıllı... ismini t km~lardı. Kıllı 

de ınce as ·er manasına geliyordu. 
Buvuk harp bitince, saknllarmı 

tertemiz k :;tıren Frımsızlar, bu 
harp!-! de oyle yapacaklar. a'1a1 

sakalı ele vermıyecckler! 

CEVABI GELECEK 

SENE ALIRLAR 

İtalyanın harbe girmesi, en 
ı· ·ade, Avrupada posta servisle
rine zarar verdi, işte bu kadar ... 

Isveçten bildirıldığıne gore, me
sela Stokholmden Londraya ya
zılan bir mektup şu t rikle Ingil
tereye t{ıdiyormuş: İsveç, Sovyet 
Ru va j ponya, Amerika \ e Atlas 
0Kvanusunu geçerek Londra!. 

Avrupa Harbinin 

AMERİKANIN 

KEŞFİ İCİN 
Amerıka kıt' asını ;keşteden .Krtıı

tof Kolomb, acaba, bu işı başar -
mak için ne kadar masraf etti?. 
İşte bir Amerikan alimi, memle
ketinin bu şayanı dikkat cmaliyet 
fiatmı:. öl?renmek için uzun boylıı 
tetkikler yapmış, İspanyaya, Ce
novaya j?elerek kütuphaneler ka
rıştırmış.. Netice şu: Kristof K.o
lomb, Amerıkayı 'kesfctmek için, 
-gemi masrafı, diğer paralar ve 
saire, hepsi, topyekun, 16,830 Türk 
lirası sarfetmiş .•. 

Pek pahalıya malolmamış de • 
mek?. 

Fakat, neye yarar?, Baksanma, 
Avrupa harbi karşısında htıl.i keş
fedilmemiş, hala gayrimalum, ha
la meçhul bir ülke ihalind.9' 

VAPURLAR DA 

RÜCU 'IA GEÇTİ 

Otomobillerden, ıkamyonlardan, 
otobüslerden sonra, vapurlara da 
bır ~ınlık geldL T bıi okudunuz: 
Bir vapur, Arnavutkôyünde, de
niz kenarll}da bulunan bir apar
tımanın içine girmiş ... 

Dükkana giren otomobil çok 
görduk amma, apnrtıma giren va
pur, hiç duydunuz muydu?. 

Vapurlara ne oluyor?. Onlar da 
mı apartıman sahibi olmak isti
yorlar?. Yoksa, onlar da mı tank 
hücumuna kalktılar?. Yoksa, on. 
lar da mı, ıbitaraflara ani taarruz 
dalaveresini öğrenıyorlar?. 
Sahılde kimin evi, barkı varsa, 

Allah, cümlesini vapur hücumun
dan saklasın!. 

AHMET RAUF 

Yeni Meseleleri 

Parisin kara günleri 
Fr:ınsız payıtahtının müdafaa

sm.ı lüzum görülmcdif,ri, daha 
doğrusu o munzznm şehrig- harap 
ıolmnmnsı içön müdnfansındn ıs
rarın hesaba uygun sayılmadığı 
öğrenilince hi iyat yerine daha 
ziyudc soğuk bir mantık takip e
dildiği anlaşılmıştır elbette. His
si) .ıh okşıyan ve en ynkın görii -
nen keyfiyet herhalde Pari şelt
rinin her türlü imkanlar dahilin. 
de sonuna kndar müdafaa oluna
rak düşmana nihayet teslim za
rureti görülse bile bunun pek pa
halıya maledilecegi merkezinde 
idi. Lakin hesap böyle yürütül
medi. 

General Veygnnd soğukkanlı - ı 
lıkta birinci geli.)'or. Eski Fransa
ıım meşhur 1 umnndanlarından 
Türen de öyle imiş. General Vey. 
~and on.ı pek meftundur; bir de 
kitap ) azını hr. 

Harbin netice inde kat'i gale -
be\ i kazanacaklarına emin hulu -
na~ rııiittcfikler için Pari in mu
harebe sahnesi olnrnk harap edil
me i yerine acı da ol a zaruret 
k r ı ında onu bırakarak zamanı 
gelince tabüıtile tekrar sahip ol
mnk daha uygun görülmiiştür. 

geçirecegi tekamül afhnlarında \'e 

daha pek çok \•ekas iin göriileceği 
günlerde Amcrikalalarm mütte -
fiklcre fili yardımı gittikçe arta
cağı be bellidir. 
Yalnız u ıwktal'ı kaydetme -

den geçmemek lazım: Aıncrikalı
laruı Avrupa harbine karışıp ka -
rışınıyacağı hah i iizerinde im -
di)e kadar bir hayli tahminler yü.. 
rütübnüştür. Hoşa giden ihtimal
lerin hiçbiri yazılmadan kalma -
mıştır. Fakat Amerikalıların har
be girmesi me el i gel cck son
baharda )Bpalacak ri30 ti cüınhur 
intihabı ile çok girift bulunuyor. 
Aınerikadan salahiyetle hah ede-
bilen,' ziyete vaktf Avnıpalalamı 
yazıları gelecç_k teşrini aniden ev
'\'~l ,!>u h?su ta.kat'i bir tahmin yü. 
rutulenuyeceğı merke7Jndedir. 
Fakat müttefiklere diker uret -
lerle yardım icin hiçbir mani gö
rülmemektedir. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Y erem dispanseri 
genişletilecek 

1 
Belediye; merkezde 

Beyoğtu ve Kadıköyünde 
üç yeni büro açıyor 
Vatandaşların iş bulmalarını 

kolaylaştırmak ve işçi anvanlara 
i.şçitemin etmek üzere belediye re-. 
ı:>liği tarafından açılması tkaraı- - 1 
Jaştırılan bürolar y~kında faali -
yete geçecek.tir. j 

Simdilik üc büro açılacaktır. Ve 
bu büroların biri ~rkezde, dii!er
leri de Kadıköyünde ve BeyoiUun
da açılacaktır. 

Mahalli kaymakamlıklara mer
but ibulunacak olan iş bürolarına; 
her nevi iş istiyen kadın, erkek 
~atandaşlar müracaat edip isim 
ve adreslerini kaydettirccekler, 
işçi ve ihtiyacı olan müessese sa -
hiplerı de ayni suretle hareket e
deceklerdir. 

Bu bürolar faaliyete 2ectiıkten 
sonra belediye müstahdemin ida
resine bağlı olan ahçı, sutnıne, 
hizmetçi ve ~ ,gibi mustahde
ırnin subeleri de buroya devrol una.-

1 
caktır. ---oo---
Yazlık yerlerin yeni 

tarifeleri 
Yazlık içkili ve içkisiz bahçe, 

plaJ ve dij!er mesire yerlerıle dört 
sınıfa taksım olunan lokantaların 
yelli fiat tarıfeleri hazırlanmı ır. 

Bu tarifeleri tetkik ve tasdik et
mek üzere daimi encümen Vali ve 
belediye rei.si B. Lutfi Kırdarın re
isliğinde dun öglcdcn sonra bir 1 

toplantı yapıhnışlır. 
--o-

Bazı e'~alliyet mektep
leri kapan cak 

Şehrimizdeki ekalliyet, ecnebi 
ve hususı mekteplerin son teftiş 
raporları da dün mufettı ler tara
fından maarif miıdurlu,gune verıl
m~tır. Raporlarda işaret olunan 
noksan ve kusurlar avrı ayrı mu
allimlere bıldırılecektir. 
Diğer taraftan yeni ders yılında 

bazı ekallıyet mekteplerinin büt
çe dnrlıgı yüzünden gendiliklerin .. 
den kapanacakları anlaşılmıştır. 

Ezcümle Topkapıdaki Ermeni 
okulu uç ay.dı.r Türk muallimleri
nin maaşlnrını vermemiştır. Bu 
sebeple muşkul vnzi'ı; ete dı.işen 

ımuallımler tekrar maarif müdtir
lüktine muracaat etmişferdir. 

-<>-'---

lstanbui köyl~rine 
5 ebe gönderilecek 
İstanbul \•ilavetı köylerinde bi-

rer eb bulunduruknası beledi -
yeden temennı olunmuş ve bu 
ma:ksatla şimdılık 8 kö}e 30 ar lıra 
-ayhk ücretle birer ebe tayin olun
ması kararlaştırılmıştı. 

Ancak bu tahsisat ehır mecli
si~e kabul edılmemi., oldugundan 
köyler yine ebe iz kalmışör. 

Beleidye ıeislı ı; koylulerimizin 
yeni müracaatlaı ını naznrı cııkka
te alarak şımdilik b kove ebe 
J!Öııderılme>Sini mm af ık ,görmüs
tür. 

Bu eb lerın \ lıklar.; \ il}vetçe 
koy bütçelerine yardım \ apılarak 
köv bütcelerınden tesvıve oh.ına
cakt!.r. 

PC>LİS 
VE l, ·Kontrol 

l!~~tl~~ bDroları l\fAHKEl\IELER 

Fiat mürakabe komisyo- Hazin bir hayati 
Lif a bakılmaz 

İtalya, bugün nlışık olmadığı -
mız bir şatafat ve merasimle har
be girdi. Klasik «ilanı harp. usu
lünün bütün tezahüratı yapıldı. 
Fakat, buna mukab·ı, hiçbir cep· 

nu bu sabah da toplamp faciaaı j 
fiatlart tesbit etti Daha rüştiyenin ilk sıralarında 

hede, bü)·ük çapta bir harekt!te gi
ri~miş değildirj bu da başka me
sele .• 

Fiat murakabe komisyonu. da
irelerin saat 13 den sonra tatil ol
ması dolayı.sile bu~.ün öğleden ev
vel Vali muavininin reisliğinde j 
toplanmıştır. 

Faşistlerin 1939 harbine, tam 
dokuz ay sonra girişlerinde, zama
Dlll politik taktiklerinden riayet 
ettikleri. tek nokta, •teminat bah
si:. oldu. l\tusolininin, yukarıdan 
bakan bir eda ile söyledifi, bazı 
devletlere teminattan bahseden 
cüml ini hatırlarsınız. 

İtalya, İngiltere \'e Fransaya 
ka harp ilıin etmiş amma, {ilan 
.filiin de\'Jctlerin hudut emniyeti. 

K.ornis)'on züccac~. kırtasiye, 
. hırdavat ve ~ıda maddelerinin sa

tı.ş fiaUarını :tesbit etmekle mes -
guldür. Bu hususta aUtkadar tüc
carların da fikri alınmıştır. Hır -
davatçılar, malların çok mütenev
vi olduğunu söyiiyerek fiat tesbiti 
için bir hafta müsaade istemiş -
lerdir. Fiatlar yakında ilan olu-

ne ve taınami) etine riayetkar imiş 
ve bu devletler, bu nıühim nok -
tayı, ,kaydı malumat. etsinler -
nıi~!. 

Bu usul malumdur. ve tecrübe
si do n dokuz defa ) apılmıştır. 
Taktiğin mahiyeti aşikar: Tek cep
hede haı·bet~nek için, başkalarıııı 
kuşkulandırmamak, birleştirme -
mck 'e nra, sıra ı gelince de 
onların üzerine nsızm e birer bi
rer aldırmak .. 

Saral balkonundan söylenen 
ilam harp nutkunun teminat c.fas. 
Jı. na imınanak icin., in anın ya 
gözii kör, ya budala, yahut da, 
tecriibe iz, toy çocuk olması lil-
z11n ... 

Hnbe istnnla dostluk ınuııhede.si 
yapılmıştı. Arnavutluk itnlyanın 
müttefiki idi. Polonya ile Almanya 
ıırasında ademi tecavüz muahc -
desi ,. rdL Filfın, falan de\'letl re 
her hnftnbaşı bir teminat verili
yordu. 

Netice ne oldu?. Malfını .. 
l\fü te\ li devletlerin, diiııynyı 

paylaşmak için hazırladıkları ge
niş istıla plinıru tab kuk ettirir
ken, takip ettikleri politikada te
minat usalu, bir nevi muvakkat \'e 
zaruri tecil esbabı mucibesidir. 
~m iştir ayincsi, 

lafa bakılmaz 
lüstcvlilerin kuru lafına mı 

inanacagız. :yoksa bir iki yddar 
· yapageldikleri i lerc mi!. 

REŞAT FEYZİ 

Üıküdarda yeni 
hükumet konağı 

Beldi.re reislı~ı UskUdarda mo
dern bır hükumet konaj!ı in ı ı
çm çal~ktadır. Ü ·udar adli} e 
saravı civarında ·i bu yeru htlkU
met k na~mm U$ masrafından 
7000 hrası merıkez: butçe;,inden ve
rilecektır. 
Tekmıl Üskudar<iaki resmi dai

reler bu bına altında toplanaca -
f!ından devairde işleri olanlar bu 
suretle muhtelif \erlere gidip ~el
mekten kurtulacaktır. 

--o--

Muallimlerin gezintisi 
bu sene yapılmıyacak 

l)acaktır. . . 
Şehrimizde, An:karada ve Izmır

de fint murakabe komisyonların
dan başka birer de •fiat murakabe 
biırosu• kurulmuştur. Bu büro 
memudarı hcı· gün piyasayı kon
trol edeceklcroır. f}yrıca 30 vila
yet merkezımb~de de Ii:ıt mura -
kabe komisy-0nları teşkil olunmuş-
tu~ • . . 

TİCARET VEKALETININ 
TEBLiOi 

Ticaret V ekitleti dün 'bir tebıut 
neşredere • lbu teşkilata ve hal -
kımıza bazı talimatta bulunmuş -
tur. Ezcumle talebin arkası~ itha
]ilt yolunun kapanması ve. mal 
'j?elmemesı _gibi sobeplerle bır ma
lın fiatnn yükseltenler hakkında 
da milli korunma kanununun 32 
ve J9 uncu maddeleri tatbik olu
nacaktır. Bir malın zincirleme su-. 
ı-etilc müteaddit ellerden ,geçmesı 
de fiatın arttı-ılınasına bir sebep 
teşkil edemiyec~ktir. ~esela 50 
!kuruş kıymeti olduf!unu bildiL-ri bır 
malı 100 kuruşa alnn ve bu suretle 
halkın zararına satma,ga hazırla
nan tacıder de ayni maddelere ı!Ö
re cezalantlırılacaklardır. 

IKüÇUK HABERLERi 
* Silivrı, Çatalca \"e 3ar ~er~

zalarma yeniden 12 koy ml!ktebı 
yapılması kararlaştırılmıştır. * Dcirtten (azla memuru olan 
klituphaneler badem sabahlan 9 
dan akşam snat 18 e k dar açık 
kBlacaklardır. Memur sayısı uçten 
az olan kutiıphaneler aat 12 - ıs 
arasında bır ogle tatilı yapacak • 
lardır~ * Şehrimu Konscrvatu rında 
imtıhanlar .l>ıtnuştir. Bu yıl kon -
senatu~";lrdan 12 kişi mezun -ol -
muştfil. 21 talebe son sınıfa, 46 ta
lebe de diğer yüksek devrelere 
geçm.~"1erd ır. * Izcılik kurulta) ı önumüzdeki 
pa7.artes• gunu Anknrada Maarif 
Vekfiletınde toplanacaktır. Şeh -
rimızden murahhas olarak en es
ki Kalkaylarımızdan B. Samı Ka-. 
ravcl. Galatasaray Beden terbiyesi 
hocası Ismail Hakkı,. Kabataştan 
Hamdı ıştirak edeceklerdir. * Sirkeci ile Haydarpaşa ara -
sındakı ferıbot ınşaatı hal"b yü -
ziınden tehir olunmuştur. * Şehrimizde altın fıalları 10 
kuruş duşerek 24,55 kuruştan mu
amele görmüştür. 

kibarlığı, asaleti ve zekası ile ta
nıyıp hepimizin hürmet ettiğimiz 
eski asil lbir arkadaş dün ınöbetçi 
cürmü meşhut mahıkemesinin ka
pısında sarhoş, perişan bir va -
ziyette ?Ördüm. 

Bu sen, terbiyeli, zenııin ç<>CU.k 
nasil olmuştu da düşmüs, böyle en 
sefil bir sarhos haline ,gelmişti?. 
Bir merak kıskacı içinde .zihnimi 
dolavan bu sualin cevabını ve şen 
arkadaşımızı mes'ut bir aile yu
vasından ucuruma atan va'k'anın 
hlkavesini, biraz sonra - !bu defa
lık sarhoşluk sucu affedilerek be
raet kararı alıp mahkemeden çı -
ıkınca - kendi n,ı!zından şu suretle 
dinledim: 

- Mekt~bi nasıl bir heyecan ve 
sevinr kasırı?ası içinde bitirdiği -
mizi hatırlarsın. Ondan sonra he
piniz bir meslek sahibi olmak icin 
ayrı okullara daRıldınız. B n de 
'ticaret mektebine J!irdı.rn. Uzun 

.tahsil yıllarıru müteakıp diplomamı 
alınca evlendım. Ve hemen hayat 
arkada ımla beraber şarka hare
ket ettik. Orada babamdan kalan 
malları idare cdirnr; başbaşa çok 
mes'ut bir ömür yaşıyorduk. Fa
kat mel'un talih, kahhar ecel bana 
bu saadeti çok J!Ördü: 

Soauk bir daP' sehdnde merha
metsiz bir zatülcenbe yakalanan 
.karım, bir sabah dogan gimün ilk 
iJiıkları altında can cekiserek kol
larımda son nefesini verdi. Ona 
Ç-Ok: oek rok baalaııdıgımdan bu 
ani ölümle bülun hayalleı-im, e
mellerim altüst oldu, mallarımJZ
dan bir kısmını satıp Istanbula 
geldim. Burada, mahzun, tatsız bir 
ömür "ecırivor, bir turlu •O• nu 
unutamıvordum. Ve cger hayatta 
uzun müddet daha yalnız kal -
saydım, belki bır ı:run bu tahattı.ir
le büsbütün suur:;uz; iradesiz bir 
hale ıı-clecektim. Onun için tekrar 
evlendim. 
Havatıma karısan ikinci "Cnc 

kadın. zavallı annesinin ölümün
den sonra yaovalnız kalmıs bır 
mahalle kO(l'""mdu. Ve bir işe gi
ı·ip ha•·atını idame edebilmek için 
ı?,~ak bir tanıdıklarından tnvsiye 
almaüa ullrasırken oradan yıkıl -
mış bir kızlık, di!nenmiş bir na -
musla çıkmıştı. 

Bu sesst'Z facianın bıçare ıkcıı -
bam bana her evi nnlattt0ı ve ne 
··anacaaını sorduğu vııkit; temiz 
bir aıle - avrosunun nasıl korkunç 
bir uçuruma vuvarlanmak üzere 
bulunduuunu anladım ve ona ve
recek baska hicbir şeyimi bulama
dığım i"in ismimi bıraktım. 

Bu ikinci nikiıh. bmnci felaket
le yıpranan. bütun hisleri uyuşan 
ıkalbim için bir müddet veni filiz
ler veren bir bahar oldu karde -
şiıin .. 

Şımdı..ye kadar her y~l bu ay 
icınde \;:ıpıl makta olan Istanbul 
munlımicrının an ·anevi bÜ\-ük \'a
pur tenezzü.hunun bu yıl yapıl -
m..ı.sından \az geçılm.e.;ı kararlaş-
tırılınıştıtr. 1 

* Aksarayd3 Buyük Langada 
Alacacami sokağında oturan. şi.şeci 
Ahmed ismiııc'e sefil ruhlu bir 
genç; ayni evde 5 yaşındaki bir kı· 
za teca\ruz etmişhr. 

Onunla e\ len dikten sonra ken
dimi ) ine saadete kavuı:mu., sa -
ruyor kimsesiz bir kızca~ızı kur
tardıiım ıçin de kendi kcndi~e 
seviniyordum. Böylece geçen bır 
yıl içınde yeni yuvama cıvıl cıvıl 
bir erkek çocuk k!lrıştı. Yavru -
mun doğdugu ilk gece; çocuğumu 
kollarıma alıp mavı gözlel'ine ba
karken birden yine gözlerim yaş
landı ve yana yana içim burkula 
burkula düşündüm ki: 

Parisin müdafaa edilnuyeceği 
keyfi)eti Fransa hiikümeti tara- \ 
ünd n Amerika hükimıetiue bil. 
dirildiği d~ öğrenilince ıeçen bacp-

Vilavet idarci hususiyf müdür
ij.i,ğünün la~vinden evvel tesis o- ============================================! <- Bu çocuk ilk hayat arkada. 

şımm olmadığı için yine saadetim 
bütün değildir.• 

te Parisin tahlile i ve her gün 
dl4tnanın gelip girmesi beklenen 
o helecanlı günlerin acı hatırala
rına dair Fraasızlar pek çok nıeo
lubeler naklederlCI'. Bunlar ara
stnda ea ehemmiyetlisi ve Fran
s11larca unutulur ıibi olmıyaw 
da hiç şüphesiz Parisin o kara 
ıünlerinde o zamanki Amerika el
çi.-.i .Miron Berikin şehir halkının 
maueviyaluıı yüksek tutmak için 
uasıl hareket ettigidir. Amerika. 
nm o zamanki Paris elçisi bu e
ierki harbi göremedi. Çoktan v• 
fat etmiş bulunu) or. Fakat f'ran-
117.larca hatuası daima yaııyor. 
Çünkü Pariıi o zamanki askeri lü
zum üzerine tahliye edildikten 
sonra da Aıuerika elçisi oradan 
&itmemiş, beklemiştir. Her sabah 
çıkı)er, şehri dolaşıyor, etraftaki 
siperleri g~iyor, her konuştuğu 
Fransıza da ilerisi ic;\1 ümit, em
niyet ve kuvvet verı3 ordu. Kara 
gunlerdeki dostlugı';n 'bu hatırası 
}"ran ızlarca unutulur gibi değil
dir. Geçen harbin her türlü saf. 
laalaı ında muhtelif rolleri olan 
t'ransaz devlet adamlarının l>ırak
ngı hatırat da Amerika elçisinin 
adJ daima layık oldugu 'iıkran 
du)iUlarile anılmaktadır. O ~a
ıııan Amerikalılarm Fransa n ln
i(iltereye karşı göstermiş olduk -
ları ~uiun şimdi bü3 le hatıra
ları tazelenirken yeni dünya ile 
eski Avıupıuun t;arp memleketleri 
uasıaclald merbatiyetin bu kara 
polerde yiae fili neticelerini gös
termiyerek kalması imkinsa sa • 1 
) alnıaktaiır. Onu için lnı barbU. 

lunan İstanbul verem dıspanseri
nin fakfr hasta halkrmıza temin et
tiği büvük fayda nazan dikkate 
alınarak burasının ihtiyaca ı!Öre 
~enışletilmcsi kararlaştırılmıştır. 

Her yıl yüzlerce fakir vatanda -
şımrıın hayatını kurtaran bu dis -
pan.seı- pek dar bir binada oldu -
!undan buraya evveüı yeni bir 
pavyon ilive olunacaktır. 

Eaki hesabı bırakmalı 
Bir kere ynılmtŞh, inanmamış

tık: Belediye, Florya plajlarını ki
n:y a verttek; fakat, talip yok. Ha
ziranın ortası olmu~tur. Neden ta
lip yok?. Basit •• E\•vela, dünyalllD 
fevkalade vaziyeti malüm. Her
kes, bol keseden hovardalık edip 
para h'arcamaz. Tutacak adam, 
kazanıp kazanmayacağını düşü -
nür. Bundan başka, Florya plaj ve 
gazinosunun bir senelik kira be. 
deli %3 bin liradır. Halbuki nıev
sim ancak üç ay sürer. 

Üç ayda hem masrafı çıkara -
caksınıı. hem kir edeceksiniz. 
Böyle, fevkalade dünya ahvali 
karşısında, belediye, istediği kira 
bedelini indirse daha makul ha
reket etmez mi?. 

Devletler daJü, 1eni ildısadi 
.. rtıara ıöre ı.reket ediyerlar. 
Belediye, bili, eski bildiğindeıı 

Btl&BAN C&VAT 

r---------------------------------------------._. _______ ""' 
l Avrupa Haırbölfllön Dçlnd~n aaa 1 
'-------------------------------------------------J 1915 de ltalyan 

müdahalesi 
İtalya nihayet harbe ı!irdı. Yir- j 

mi sene evvel, 23 mayıs 1915 de de, 
müttefikkr lehine harbe gırmiş 
Ye eskı muttfikt Avusturya - Ma
caristana harp ilim etmiştı. Buna 
sebep de Triyeste ve 'l'rente hak
kındaki emellerınin Avusturya ta
rafından reddedilmesi idi. 

Viyana hükumetinden kuru bir 
vaitten başka bir şey alamıyan 
İtalya Fransa ve İnt?iltereye dön
dü ve 4 mayısta •İttifakı müselles• 
devletlerilc olan mukavelesini 
yırttı. 20 mayısta hah an meb'usan 
mecliı:>ı, 74 muhalif re} e karşı 407 
reyle ve avan meclisı de ekseri -
yetle hiikiıınetin bu kararını tas
vip ve kabul etti. Sonıno kabinesi, 
italyanın bu cdonu un~· hakiı 
gösterdi. Kral ünanoel ertesi gü
nü umumi seferbcrlık beyanna -
mesini imzaladı. Artık söz topa 
duşu\ordu. 

İtalyanın 24 mayıs tarıhinde neş
retti!!• ilk harp tcblı,gı, dıkkate de
ğer bir tarihi vesikadır: 

·Harp ilanı uzerıne, Adrivatik 
sahillerine taarruz edileceğini ve 
bu suretle alkın maneviyatının 
kınknasının ısten('(f gıni bıliyor -
duk. Düşman torpıdo muhripleri 
24 mayıs sabahı saat 4 - 6 arası.nda 
Adrivatik sahileriınizi ve ayni za
manda Venedik tersımfo.Sinı. hava 

ı-; a ·p tarihinden 
bir latife 

Alman propagandasın· 
dan bir nümuoe 

Harp tarıhinden de .laLifcler cı
karmak mumkundiir. lı~iliz.ler bir 
zam.anlar, Afrikada zencılerle mu
harebeye tutuşmuslar ve muka -
vemet karşısında çetin çarpışma
lara mecbur olmuslar. Bu muha
rebelerde bilhassa eteklikli İskoç
va neferleri buvük muvaffaki -
vetler cro tennişler. Çünkü zend
ler bunlardan daha ziyade vılıyor
muş. 

Fsir edilen bir zend sorauya çe
kilmiş ve İnjliliz askerlerinin iyi 
harbedı etmedıkleri kendisinden 
sorulmuş. 

Zenci de dem.is ki: 
- Askerleriniz ivi muharebe 

edıyor amma, biz en ziyade .karı
larınızdan yıldık. 

me~danını bombardıman etti. Por
to - Korsini, Ankon, Jesi ve Bar
letta'va da birkaç obüs düştü .. • 

24 ak~amı neşrolunan 2 numa
ralı tebliğde, Karniole hududun
da neticesiz topçu ateşi teati olun
duğu, İtalvan kuvvetlerinin Fri
ule doğru yurüd'Ükleri ve Kapo
reto'vu işJ!al ettikleri bildirildik-
ten sonra şövle nihayet buluyoı>
du: .70 Avusturvalı esir aldık. Za-ı 
yiatımız 'hır olü ve birıkac li'aralı-
dan ibarettir • .-

Alman radvosunun heı· ~eşit 
propagandalara tevessül etti~i ma
llımdur. Gecenlerde de Fransız 
kadınlarının faziletlerinden, daha 
sonra k~nçlıklarından bahsetti 
Fransız kadınları, kocalarını Fran
sava aelen İnl!ilrz askerlerinden 
kıskanıyorlarmış. 

Bundan bir müddet evvel, Pa
risli hasta bakıcı kadınlar, mezun 
İngiliz askerlerine Parisi dolaştı
rırken bu kadınların kocaları bü
yük bır memnunivetsizlik izhar 
etnW. Fransız ı!azeteleri soruyor: 

Acaba Aldman radyosu cephe
de oldukları için birşey görmiyen 
kocalardan mı, yahut hakikaten 
:ı;>ariste olup da vine bir .şey ı:?Ör
mi•·en kocalardan mı bahsediyor? 

Acaip silahlar 
Bir İn~liz ~azetsei, Belçikanın 

işgali sırasında millivetçi F1aman-I 
lardan bir mcb'usun üzerindr .ve-1 

ni, fa:kat kork~ bir silah bulun-ı 
d~ yazıyor. Bu si:ıah sadece 
bir stilo kalemidir. Fakat mürek
~eple ,vazı yazacatı yerde, 7.ehirli 
.l!BZ mermileri atmaktadır. 

Daha neıer ititcceiiz? 

+ 
Çocuk scvgısi bir eşi daha kalp

ler.de bulunınıyan bir şeymiş!. 3 
yaşına basıncaya kadar yavrumla 
oynadım, güldüm. Eski, ilk hüvi
yetime döndüm. 

Fakat bir gün ••• 
Evet bir gün en mel'un bir ha

kıkat, en kahir .bir aldanışla al
lak bullak oldum: 

Elim oyuncaklar, kalbim emel
lerle dolu olarak eve dondügı.im 
bir akşamdı. Böylece kapının önü
ne gelince zilı çaldım ve sonra he. 
men tıer akşam mavi deniz gözlü 
yavrumun beni içeriden karşılar
ken adeti oldugu gibi, kedi, ıklli 
taklitleri yaparak onun incecik se
sile cevap vermesini bekledim. 

Fakat hayret, i'ieriden hiı,.~ir ses 
gehniyordu!. 

Bir müddet daha bckledım ve 
sonra türlü ezici, öldurücü ihti -
mailer altıpda aşağıya inip kapı -
cıyı odasında aradım. Orada elime 
UEatılan küçük bir zarf oldu. Ka
nın olacak mahluk, şerei.ı gıbi is
ükbalini de kurtardıgtm nan.kör, 
bu mektubunda çılgın bir sevda 
ugruna beni ve yu\•asını :feda et. 
meğc mecbur kaldığını bildiı. iyor, 
iki ay evvel tanıştı/!! genç bir işı
kile Ankaraya hareket ıçin çocu
ğumu da beraber aldığını, kendi
sini affetmemi söylüyordu. 

Bu ikinci hayat sillesi beni artık 
büsbütün YJPratan, öldüren bir 
darbe oldu . .Fakat Jçimi asıl ezen, 
beni düşündüren çocutumdu. Ko
casının evinden en aiır 'bir na -
m.WliU&lvk damgası ile be.; !l .hu 

İtalya'nın kararı 
Yazan: AHMET süK.RÜ ~!\l 

l l\lnW11) 
İtalya, bir sene e,·v~ b }ıııt 

ile imzaladığı ittifak ıc: ~1 1r.d 
girdi nu be'-·anat a . tııl . "' r ·or 
derhal ~u sual akla gc ı~b.~ ~cP 
~ a Almanya ile ittifa.~ı 1 

8cıı. 
e\•vel imzaladığına gorc, be gır 
geçen eylulde neden har 
uıcınişti?. dolııl 

ilerhalde aradan geçe~.,.i ~P 
aylık askeri harCk.Mın şe) ı. 0 ı.ıı 
e,ü~term!ştir ki Aluıan!• t~111ıu l 
dar hazırlıksız dcğilmış. -

1 
51ııı t• • • • 0ııa talya ile muahedesı~U!1 1 rototı) 

kip eden birkaç ay ıç!~e ik 1111ft 
ile giriştiği ınuharebcY1 pilall'et 
gibi kısa müddet içind.c .,.t1ıırd 
leudirdikten sonra bu ıl:•tıı b• 
da en geniş askeri har~r~tiğİ b 
laınıştır. Almanyanın gı ··tt b 
askeri hal'ckit çok bfö ıl{ 111 i 

' sor ı 
malzemesi stoklarının ıo"ı:ır• 
tilzanı etmektedir \'C bu/ ğııııı 
r.enelcrce -evvel toplan 1 

süplıe yoktur. 
1 

tiı.ı it 
İtalynya gelince; bu d~\' .c 9cı ol 

zırlnnmak i'in zamunn ıhtı) filfl~ 
duğu l;iİmdi anlnşılmıŞtı~ şı11dı 
kika geçen eylulde harp d 

9 il•'' 
zaman İtalya, hazırhksı~ ~~( .;ell 

harbe tckaddüm eden bırdiğt'.'' d 
içinde biri Habc i tnnlla.' . 111ı:: ' 

r ispanyada iki harbe gıt'~r tı•' 
bu iki muharebede . ı!ıı~ ~iııııe 
malzemesi israf etmıştı· pıııııt• 
aleyh yeniden stoklar tolıJ ot 
!ııecburiyctinde idi. A~l~~~ 5to1' 
Italya, geçen dokuz a) 1 tJllİŞ < 
larm toplanmasına haS~~ri it~ . 
hazırlandıktan sonra ns .. sait gı. 
katın da Almanyayu ınıl bC git 
~. . l d w b. .. de 1ı11r ı:ını an a ıgı ır gun 
miştir. dder' 

· ·ıı · · 01ult• l < ltalyan mı etmın ··ııı" 
bakımından bu kararın ş~•" ı• 
ehemmiyeti üzerinde .~"~·p "r' 
ittiı·. Italya çok ince ~içil ve 
mak ın cburiyctindcdır. dıtll 
sen Kont 5u ur zanıaıııo it•I>. 
böyle ince ölçüş 'c tnrUŞ si'et1

• 

diplomasi inin bariz bUS.~lı ·bır! 
te kil etmiştir. İtalya nıı ıııı l>• 
ğini temin ederken de '~işted 
liğe kavu~tuktan sopr• bbİİsl~ t 
mek için gil;iştiği t~11 ııit11~ 
daima galip gelen tar~f. 
yürümeğe dikkat ctın~tır~eti ~ 

İtalyanın bu yeni tı~re ıı>•P 
merikad:ı derin bir iğbır~11ıı 
dırmışlır. Ve Amerika 

11 
.,. • 

rei i Ru:t\•elt bu karar~\. lr" ~ 
derken Amerika mi~Ictı::- el• 
birarına şu chnnçerı tu tı.,, s' 
hançeri komşusunun ır re&İ'' 
lanuşhr• demekte bu. kt!'''.ıe ift 
liıki tnrnfmı \'eriz bır ıf~i itJU 
zah etmiştir. Anlaşıh)or dır4~ 
karnrınm Amerikad::ı 0 >1111 

d• 
akis, demokTat devlctleftrl' .,,ıı 
b .. ··k ··1 ··d ·1a·h ··c tıs ... ,d uyu o çu e sı " it: aa-

zcmesi yetlaoıak sureti ltııl>ıı~ 
sahada ifade buhnuştur; -ette. t' 
harbe girişi, askeri ,·a~0111eııııS 

1 

delTi~iklik husule gct~~JtİŞ tııı> 
Çünkü "erci Fran a ıtıLI cePl1' 

"" • . 1 ·atı nt altındadır. Fakat ıta ) ) 1rfll 
sinde kafi miktar asker 8 tır.sill 

Fran:.ız tebliği Alp et:~ ,s~ 1 
deki me\·zilerinde f''yan.~i ~ 
lerinin İtal)·an askerleri :<tit· 

ıd ·rıtt"' ' mekte olduklarını bi 1 e ıııı 
ğcr taraftan denizlerde d' 1tıl 
da yapılan ilk .. ravnd! l~flll ııt 
ticaret filosunun \'C Jt:ı • ğf'd 
zin depolarının za)·iı.ıta ıt 
bildirilmektedir. bİıctiri' 

Musoliııi harp ilanın• dt 1ıııfl11 
ken başka ınilletlerclell ılıJ' jı 
dcrek bunları canlaşıı•• 1pıııcl• 
rüklemck niyetinde 0 .Ji tıl~ 
bildirmiştir. Bu sözl~r_l1r JJll ıc 
hemdir. Acaba Musohtı' illet . 
lerle ismini zikrettiği . ~eıııiştı 

. k i5 ... 
tcmınat mı verme .. e>f' 
Gazeteleri daha düu 511'°,ıı>ıt 
talyaya ilhakını isterke;:.~.., 
Korfo ile Giritten babS eıfJle). 
Yunanistana teminat ~&I' 
teıuesi gariptir. Diier t'" ..,,ı 
$Ajero ıuetcsinin b1'. ~ 
Polonyanan yolunu ~ _, 
teri yoluadaki ihtar '1 ~ 
Mr tehdit vardır. Fa~ ri -e 
kın misallerle kıynıe e.,,...
duğu anlaşılan bu tenı• · 
bu tehditlerin alaka;: icİ" 
emaiyetJerini koru• -
tMiea teöirleri .ıauık 
DU)'acaiJ şiiplaesiatlir• 

sefil mahluk ~nu _be!1~ bel' 
ıbütün hay~tıyeturıı 

götürmüştü sanki!. ~ lC 
Arkadaşlarım, mah gıbi 

bu hadise bir bomba ..,.oıd\l 
Şerefim, itibarım rnah ç~f' 
kendimi yavaş yayaŞ ~a 
dim. Çılg.n gibi şu~a yerle 
Beyoglunun en s.efıb ervet 
birkaç yılda son aıle ~10cıı 
yedim. Beş parasız k~ tiiıtl' ' 
t..vuç açmağa kada~ dilf y~ 
te böylece artık şınıd r ~~e 
larda, arsalarda yatır.~Jerill 
rü altlarmda. dub~ ~lii ~ 
rünerek bana ınavı deJli ·~,.ce 
mu hatırlatan mavı &ırP":"' 11 

betile iliklerime k.aciaf ;cd1 

pere hayatımın 9()lla er 
be.klivorum!.~ ~ 

RJ\Ll.IP 



Cebelüttarık açıklarında bir 
deniz 'muharebesi mi ? 

'raclrit 15 (A.A.) - Buraya ;te- ı yan denizaltı gemisi, dün sıılıah boiia-ıda birçok müttefik harp ııe-
haber!ere ,ll[Öre. ha'fif surette Senta limanına girmiştir. mileri görülmüş ve saat 2 de Bo-
llt ııiiranuş bulunan bir İt.al- Cebelütıarık limanı aç>klaruıda i(a:ııda top sesleri işitilımistir. 

Litvanya' da vaziyet vehamet kesbediyor 
leaunas 15 (A..A.) - D. N. B. Basükis memur edilmiştir. 

nya Başvekili B. Neııkys, dü.n General Bastikis. bundan birkaç 
kabiuenin istifasını vermiştir. (!\in e\"Vel ihtiyattan muvazzafa 

!ııi kabinevi. ~en~ bir esas U...,. nakledı1erek harbıve mektooi mü
en kurmal,ia Litvanva ordusu- durlıiğıine tayin oluninustur. 

kaç g.ün evvel dahiliye nazırının 
istifası gibi, Sovyetlerin 25 mayıs 
tarihli notası ile münasebet ha -
!inde vaziyetin vahimleşmesi ile 
sıkı surette alakadardır. 

sabık baş kumandanı J?eneral Kabine deJi:işmesi bundan bir 

( Unanistanda bazı gıda maddeleri için vesika usulü 
~tina 15 (A.A.)- Başvekil Me- vesika usulü ihdas etmek meobu-
' • "yeni vaziyet dolayı.sile hü- rıyetinde kaldığını bıldırmiştir Et· 

tın, ekmek. şeker, kahve, istihlakınin de azaltılması i~ap 
~arua, pirtnç ve kuru sebze için edecektir Elektrikle reklamlar ya. 

pılması memnudur. Trenlerin, ~l
purların ve<ıtobüsleriıı srforlerı de 
azaltılacaktır. 

Belgrad resmi ajansının bir tekzibi 
· ına 15 (Radvo) - ~l~t 1 bir Almanın evinde 60 Yugoslav 1 bazı Alnı nlann tevkif edildığine 
tnl a1ans. tekzip edıvor Jngilız ! jandarm ıh. _ 1 

; ajansı lıırafından Blagraıta a e ı:;esı bulunauguna ve\ dair verilen haber asılsızdır. 

lnıanlar, Bükreşe bir milyar ley altın gönderdi 
:iik~es _15 ~A.A.)- Riiylcr: ı kı)·metiniıı ı_edi)·csini garanti ct- ı sına b.ir milyar !eylik alt~n tc~di 
~· gtınku klırmg anin n~sı mu. ~ek u~ak,adıle, Alınanya sanıldı- eylemıştir. Altın. tayyat"c ıle Buk-
•nce »apılacak Romen ıhracatı gına gorc Romanya milli banka • reşe gelmb bulunmaktadır. 

omadaki Holanda elçisi vazifesinden ayrıldı 
~'l'oUrs 15 (A.A.1- Holandonın 1 ile hali lıarntc bulunması doloyı. 
~~>a u.,.dindt'ki elçiliği şu teb- sile Komadaki Dolanda elçisi~in 
l tıe~rt:>tnıiştir: . ~ ıne~l~keti i<"rketmesini talep ey-
lı.aı)"a, llolandaya harp dan et- lcmıştır. Bunun Ü•<rine. Holnnda-

Holaııda hükı'.ııncti de Kraliçe 
Vilhelmina uczdiııdeki İtal)·an el
çisi ile Dolanda Uiııdi~tanındaki İ
talyan konsolmlarındaıı memle
keti tcrketınelcrini talcn etmiştir. ~i~ o!-1nakla beraber, ltalı a.n ııın Roma ckM pcr~cınbc günü j 

kıuncıı, Dolandanın Alınanı 3 • Romadan hareket etmiştir. 

Tancayı ~ğal eden lspanyolla:rın 
?•uca ti (A.A.)- Böyter bildi- mi~ ol~ukları bir muhtırada İsı>an- ' bulundukları ve işgalin tanıam..ile 

bir muhtırası 

1°r: yol kıt alarmın enternasyonal mm. muvakkat mahiyette olduğu bil • 
~~.Paııyol makamlarının Tanca- taka~·ı, bu mmtakanın tam bita- dirilmekt<:ılir. 

ı lngiliz ba'jk.onsoloouna ver- raflıguu garanti icin işgal etmiş 

Muhacır kafileleri askeri harekatı işgal ediyor 
't'>\ırs 15 (A.A.) - Fransız ku
~anhğı, isgal altırtla bulunan 

laka.ıar hal:kının muhacereti • 
&skeri >harekatı haleldar ede -

bileceğinden Fransız hükumetini 
haberdar etmiştır. Bunun Ü"<'rine 
Dahaliye nazırı, bazı .verlerde si· 

villerin yollarda seyrıseferini me· 
netmek için tedbirler almayı ka-
rarlaştı~mıı; t ır. 

~eyno'nun nutkundan 
tran.a 15 (A.A.) - B. Revna • 
lıun radyoda sövlemiş oldui?u 
lkunun dün ne:;redilmemiş olan 

neşredilmemiş bir kısım 
lıatırlıyarak, kalkınma J?iınü ge - yatında, idealin ne kadar ver al
lincive kadar yaralı vatanın etra- dı((ını bilivoruz. Nazi Almanva · 
fıııda :;ıkı bir surette toplanacak - k · t ldı" ·ı· t _ Darçasını verıvoruz: , sına arşı vazıye a ııını ı an e • 

.• ol la~~ 1 ""kcek ~ıin!erde her ne rıısa mekte bu .mi Jet daha tereddüt e-
Un, Fransızlar milletin mazisıni Büyük Amerikan milletinin ha- dece.k ı:nitlır? 

Ingiliz tayyareleri ltalyan somalisini bombaladı 
/.;lirobi 1$ (A.A.)- DüA Kiı... dalı üzerine isabetli eodahtlar ol- yare dafi toplaı·ı tahrip ı·dilmiştir. 
hı tayyare meydaıuna ka~ı, mu~ •·e yangınlar çıkmıştır. Düsmanı.ıı şiddetli müdafaa a. 
Ubi Afrika bava knvvetleriai.a d_ ltalyau Somalisinin en renuba !eşlerine rağmen, cenubi Afrika 

• u,~n mıntakası üzcrind - yine tay-
Pıııış olduğu hücumlar esna>ın· yare me)danında sair binalara isa- tayyarelcrindeıı hiçbirisi hasara 
ltalyan kışlaları, kıtaat tahşi- betler vaki olmuş ve dü~manın tay- uğramamı.ı;tır. 

dliyeye verilen\ Bu sabah A vru
'1luhtekirler j padan gelenler 

(1 inci sahıjeden devam) l ne) 1 t ? 
.. rlüğıi ve kontro~ teşkilatı bul er an a ıyor • 1 
aki mesaisini bır kat daha 1 

~tırmıstır. ftalyad k' ı· ·ı· 1 h . 'llıUnun tatbikinden buırüne ka- a 1 ng 1 iZ er şe -
. ihtikar sucile adliveve verilcn-'rimiz yolile memleketle-
. rı sayısı 30 u geçmiştır. Son . 
l\l~rde ihtikar kontrolları ıııda rıne dönüyorlar 

lerıne de teşmil olunıllUS - İspanyanın Ankara ~efirinin hu-
Öı · . , lOOO susi katibi M. Vlademir bu sa -

ger taraftan magazasında .. .. ı bahki ek.;presle şehnmize gelmiş-
fazta termos sal<ladıl!ı goru· tir. 1 

tiçek pazarında ıtriyatçı Jak İ.ıı,ll[il(e . 
~nun muhakemesine dün renın Sofya elçiliı(i mat- ı 
~ olunmuştur Neticede mev· .buat ate:;esı M. Ko..tık, yollar ka· 
~ buhınan mum~ileybin dUJd<a- palı oldu1ıundan memleketine Su-

. rıye volıle gıtmek üze h · ·• 
bır kesif icrası i~ın muha· 1 zc gelmiştir. re şe rımı 

e avın 19 uncu ııuni.ı saat 4 bu· • . . 
bırakılmı.;;tır. Yal<ide ~mınde bir Amerikan ba-

Yeni şube binaları 
~asından vazgeçildi 
Valiyetı hazıra dolayısile yapı· 
· isler ve ınşaat ıçin az talip 

ı· ettiği ve in aat malzemesi 

1 !atının yüksckligi nazarı dik
i,. alınarak bu vıl yeni beledıve 
ilkkuk \"e tahsıl şubeleri ı~a

'1.:1.an \'az geçilmesı kararlaştırıl-, 
~ır. Bu rnakı>atla bütçeye ko- ı 
•nus olan 60 bin lira başka i..;-

1 
ı\ :iOrfolunacaktır. 
nu sebep yuzündcn yeni oıa- 1 

ı~.; bes• ae insa olunm.ıvacaktır.'I 
ız. bu vıl 90 bin lira sarfile 

· Ogknda Sı.haı karakolunda 
~ern bir Bcyoglu oıalmüdüflü

ınası ~ olunac:ıktır. Bu bi
.ııı inşaatına da iınümia.deki 
1~inde ba lanı'acaktır. 

--0-

s..&uıgar vapurları 
f:ra 15 (A.A.)- Bulgar deniz 
tııları, Bulgar vapurlarmJA 

tı.Qe şeyrini menetnıi tir. 

yaıııle muhım bir JaPOn kumaş 
fabrıka:;ının mlhııesı;ı!i M. Kaku
rata da memleketimiz.de i,; yap -
mak üzere avni trenle :;ehrimize 
gelmişlerdir. 

M. Harri Naftali isminde bir 
Yahudi ve 6 Polonyalı ile 5 İngiliz 
deniz ticaret adamı da memleket
lerine_ şehri!!'~ yolile dönmek ü
zrre Italyadan şehfrnlze ı:elmiş
lerdır. 

M. Harri Naftali İtalvadaki 
Muse,·ılerin peyderpey memle • 
Ketten çıkmakta olduklarını söy
lemiştir. 

LOZANDAN GELEN BiR 
TÜRKÜN ANLATI'IKLARI 

Alman dil profesör M. Hogge ·ve 
Lozanda ticaretle meşgul B. Ce _ 
vat da bu sabah memleketimize 
dönmüşlerdir. 

Mumaileyh, avın 11 inci günü. 
Milanon.:n bombardıman edildi • 
itini, İsviçrede her sokak başında 
askeri memurların yabancıların 
l:üviyetini · sordı.ığunu ve Lozan 
bankalarının para vennediğini 
.öylemb;tir. 

Bir amele 2 inci 
kattan düştü 

Emınönü Halkevi inşaatında ça
lısan Tahsin, ikinci kattan düşe
rek agır Yaralanmış ve Cerrah 
paşa hastanesıne kaldırılmıştır. 

Zehirli köfteler 
Carşambada oturan ve sebze ve 

nıeyva halinde hamallık eden Nuri 
sen'llr köfteci Fethiden alıp yedi
ği köftelerden zehirlennüştir. 

Nuri Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmı< köfteler tahlilhaneye 
göuderilmi.tir. 
~ 

Şehrimize sebze ve 
meyve ucuzluğu 

Bu sene şehrimizde meyva ve 
s.cbze fiatları cok ucuzdur. Ezcüm
le çilek 10 kı.ıru.<a kadar satıldı -
ğından şekerleme ve konserve 
fabrikaları piyasadan çilek ve di
ğer me.vvaları recel ve marmalat 
için toplamaktadırlar. 
Diğer taraftan domates de pe

rakende 20 kı.ırusa kadar düşmüş
tür. Bamye ve patlıcan da vavaş 
yavaş bollasmaktadır. Marul ve 
erİk ise bu vıl pek az olmu tur. 

Silivri ve taksim otelleri 

yapılmıyacak 
Silivride modern bir turistik o

tel inşası kararlaştırılmış ve bu
nun yapı1masında mahalli ,bele -
diyesine bir yardım olmak üzere 
belediyece 10 bin lira ayı:ılmı.ştı. 

Harp vaziyeti d<>lavısile gerek 
·bu otelin inşasından ve l(erek de 

1 
Taksimde; yıkılmakta olan stadvo
mun arkasında yapılacak tarasli 1 

Oçün.cü büyük 
Aln an taarr zu 

(1 ınci sa'. ifeden devam; 
suretile muharebeler bütün şid -
nc!iııi muhafaza etmektedir. 

Bu arada Hitkıt-in yeni bir sulh 
taarruzuna girişmt.-si ib ti malin • 
den bahsedilmektedir. Söylendiği
ne göre, Bitler yakında beyanat
ta bulunacak, Fransa ile İngilte
reyi Alınan hakimiyeti altında ya
~atmak istemediğini, fakat artık 
lngiltere ile Fransanın silahlarım 
Lırakarak, Alınanlara istedikleri 
1nüstemlekcleri vern1elcri Jizın1 -
geldiğini söyliyeceklir. Hitler 
Fransa ile İngilterenın denı~kra!l 
us~llerinden de vazgeçnıelerini ve 
bu ıncmleketJcrdcki yenı rejimin 
başına Berlinin emellerini güden 
adamların getirilmesini istiyecck
tir. 

Bu yeni Alman sulh taarruzu • 
nun da daha evvelden akamete 
ıııahkuın olduğuna şüphe yok -
tur. 

Almanlar şimdiden yeni sulh 
mü:ıakcrelc.riuin Versay ~rayın
da, geçen 'ulh muahedesinin ak
tedildiği saatli salonda ı apılmasını 
da düşünmektedirler. 

Londrada Hitlerin 15 haziranda 
~a~ise girereğini So)·lcdigi \'C bu 1 
ıddıasını tahakkuk ettirdiği zik • 
redilınekledir. Fakat 15 eyhllde de ı 
~oııdraya gidercğinl sôylen1İsli 
işte bu iddiasını tahakkuk ettir' . 
ın~i nıilmkün ol.ruyacaktır. 
Almanlarııı Pari ·e giri i hakkın

da şu Wsiliıt verilmektedtr: 

g·e7.en polis ve jandarnıalar görü
ııt..&yordu. 

Paris dahilindeki binalar sağ • 
lamdır, köprüler atılmamıştır. 
Yalnız Fransızlar çekilirken, Pa
ris civarındaki askeri fabrikaları 
berhava etmişler ve buralord.a 
mühim tesisatı alıp götürmüşler· 
dir. 

Parisle Londra arasındaki tel.;_ 
fon mubaberatı kesilmiştir. Pari
sin sukutu bütün medeni dünya
da büyük bir tesir uyandırmıştır. 
Londrada Almanların 1870 de de 
Par.ise girdikleri, fakat bn şehri 

, zqtedeme.tikleri, hiç bir ordunun 
hürriyet ve ideal timsali olan bir 
şehri zaptedemiyeceği söylenmek
tedir. 
Almaııya sevinç içinde kayna • 

maktada-, her taraf dôoatılmıştır, 
kiliselerin çanları sık sık çalinalı:
tadır. 

İngiliz Kraliçesi majeste Eliza
bet dün akşam radyoda Fransı.z 
kadınlarına bir hitabede balun -
mu~, İngiltcrenin elinden len 
biitün yardımlara .(ıevam edeteği
ııi süy liyerek denıiştir ki: 

<Sizin gibi kahraman kadınları 
olan bir ınill..:t ölnıez, kafi zafer 
b ".tlmdir .• 

lngiltrrc hiikümeti, :roo,ooo ço
cuğun Kanada ve Anı tralyaya 
gondC'rılıncsine karar vermi~.tir. 

Fr.ınsızl:ırın İtalya hudı;dıına 
ta~it ettıkleri ~U fırka askerden 
ınühim bir kısnınıın garp r~phe -
lıı;sine l!akfoludJugu an!.ışılırı tır. 
lUTLER SULH TAARRUZUNDA 

BULIJNMIYACA.K 
R">ma 15 (Hususi) - Bugünkü 

şerait dahilinde Hitlerin sulh ta
arrazuna gc"t'ceği ıannedilme -
mektedır. Eger müttefikler tara -
dan Almanyanın emellerinı tat -
min edici bir teklif vaki olursa, bu 

E,·veliı iki zırhlı fırka sehrin si. 
mali garbisindcn girın~l~r \C tep
tcnha cadde!erdcıı sür'atle geçe • 
rek, Şanzelize'deki hükümet daire
lerini işgal etıııi~ler ve burada bir 
geçid resıni yapnııslardır. Pariste 
herkes evine kap~nnıı~ ve i~tili 
ordusun~~ girişini görnıen1ek için 
perdclerı ıııdir;nişlerdi. Yalnız so
kaklarda hazin tavırlarilc devriye ı t. uf tetkiı< edileceklır 

• 
ita/va Mısıra karşı 
taarruza geçecek 
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Gayrinıenkul Satış ilanı 
Beyoğlu sulh mahkemeleri başf:~tıpliğinden 

Hatice Saime ve Emine Ratıl>e ile Yı:.nan toııaasındJn Apı t.ıl ve 
Niko!i ve Petro o.ğlu Nıkvla ve Vasi! .kızı İz.minenin şayian ve !!' te
reken m.ı' sarnf bulundukları Galatada Kemankeş Kararr.· stafa paşa 
ınahillesinde Helvacı sokagında eski 7 .vem 23-25 No. !arla murakkam 

j ıki k,;ı,ınlı kargir ve i<;inde terkos suyu ve elektrik tesisatı bulunan ve 
halen ayda elli lira kira bedeli getirmekte olan, alt katında bodrumu 
ve arka tarafında dep0 odaları ve bır halası mevcut gazoz ve müskirat 
mağazası olarak kullanılan büyük bir dükkan ile 25 No. lu kapıdan 
~ilip ayrıca merdivenle çıkılır ü.st katta Üç oda bir haladan ibaret 
ve mensucat fabrik86l olarak kullanılmakta olan. ayda on yedi buçuk 
lira kira bedeli getirmekte bulunan bir daire ki tamamı (5610) beş bin 
altı. yıiz on lira '1<.ıymeti muhammenesinde ve tskriben 120 metre mu
rabbaı mesalıai sathiyesinde olan bir ııayri menkul şuyuunun izalesi 
zımnında açıık arttırmaya komılmnştur. Birinci açrk arttırması 18/7 / 
940 tarihine tesadüf eden perşembe gunü saat 14 den 16 ya kadar Be
voğlu sulh mahkemeleri başk.aUp!iki nezdinde yapılacaktır. Aarttırm• 

bedeli muhammen kıymetin % 75 ini buhnadığı takdirde en son arth 
ranın taahhüdü baki kalmak iJzere ikinci arttırma 2/8/940 tarihin• 
müsadif cuma gUnü saat 14den 16 va kadar icra edilerek en ~-ok artlı
rana kat'i olarak ihale edilece&tir. Birı.kmiş ve ihale tarihıne kadar bi· 
rikecelk bina ve belediye ver«ilerile evkaf icaresi hissedarlara ve telliı
liye rüsıımu ile 20 senelik taviz bedeli \'e ihale pulu ve tapu hardarı 
müşteriye aittir. Arttırmaya iştirak edecek kim~erin ~ayri merrkulün 
kı. eti muhammencsinın % yedi buçuğu nisbetind pey akçesini ve
ya milli bir bankanın bu nisbette teminat mekt.tbwın getirmeleri 
şarttır. Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tarafından ihale 
günü den itibaren yedi Riin içinde mahkeme kasasına ödenmesi mec
buridir. Aksi takd.:rde ihale !eshedilerek kendisinden evvel en viiksek 
teklifte bulunan kımse arzetıııiş oldultu bedelle alma_L!a razı olursa 
oıı..1 ihale edilecek ve o da razı ohnaz veya b.ılunmaz.>a hemen on beş 
gün müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacsk iliın alakadarlara 
tebliğ ed.ılmiyecektir. Müzayede llOflunda en çok arttırana ihale edile
cek ve her iki halde birinCl ihale edilen kımse iki ihale aras.ndaki 
farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. ale farkı ve ı:ıeçen ııünlerin 
j,. 5 faizi .avrıca lıii.Aıne hacet kalmaksızın tahsil olunacakt•r. İpotek 
sahıbi alacaklılarla diğer alakadarların gavri menkul üzerindeki hak· 
farını, hususile maı:rafa \'e saireve dair olan Hdialarını evrakı müsbi
telerile 20 gün içinde satış meımıra olan mabkeme ba.ıkiıtıpliğine oil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerilc sabit ol-.,:ıdıkça 
salış bedclit:'ın pavlavmas:.ndan hariç bı~akılacaklardır. !\iüzavedeye 
iştirak edenlerin bütün şeraı'i kabul etmiş ve evvelden öıt?enmış ve 
bılerek gavri menkule talip bul'Unmuş oklukları addedilerek sonradan 
ıtırazları mesmu olamıvacagından satış ııünunden. evvel gavri meıı!ı:u
liı gezip görmeleri ve futa malumat almak istiyenlerin 9-10/5 No. ile 
mah'·eme başkiüiplıil;ine mıiracaal etmeleri ilim olunur. 940/5 

APARTnIAN VE EV SAHiPLERiNE 
Sığınaklarımızın kapı •·e pencerelerini yapmakta 

istical ediniz. Tiplerimiz: 
(1 inci sahifeden devam) !arın geldii!ı anlasılmıştır. (Tip GM - 1. Demirden). (Tip GH. 1- Yarım 

!iğde bombalar isabet ettirildiği BİR İTALYAN VAPURU KEN _ Demirden).°'(Tip H - 2. T abladan). 
bildirilen ltalyan gemilerı. 9 bin DİNİ KARAYA OTURTTU Fabrikamızda yapılan yukarıki tiplerde kapı •e 
tonilatoluk San - Giorgio kruva- Madrit 15 (A.A.) _ 6107 tonila- pencerelerin nümuneleri Vilayet Seferberlik Mü-
zörü ile iki denızaltı gemısidır. Bu toluk Edda ismindeki İtalyan yük' diri)etinde mevcuttur. Gi dip görebilirsiniz. 
üc gemide de büvük yangınlar çı- \·apuru, bir İngiliz harp geınıslnin ' Müracaat ınahulli: 

nı<:altı gemısine de muva'Jakıyetle Tenerife sahilinde karaya otur. - "'"'~.;,-.~"· Galata, Ömerabit Hanı yanında Çanakçılı Han 
kar1lınıştır. Diöcr bir ltal.van de. ı takibi üzerine Kanari adalarında i 1 M Ü N l P H E R S E K 

hücuın vap;lmıştır. Birkaçı Mısır mak mccburivetinde 'kalmıştır 5 inci kat !ile>. ~l • 32. Telefon: 4:1739 

sahilleri a~·ıklarında olmak i.ızere A k !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
birçok ma.vn tahrip edilmh;tir. S er gÖzile :ss;:öiii~..:>:11-----.. 8· U GÜN..--------.. 
Bır Holanda vapuru Akdenızde & 

İtalvanlar tarafından batırılmıs- ce '\heler s u .. M ER Sı'nemasında 
tır. Bu vapurun mürettebatından .l 

1 
aort bşi ölmüştüı. fl mcı sahifede" det'am; 1 • • • 1 

Nevvorktan gelen bir habere gi>- !arına ve Verdün, Metz kalelerine İGüzel sevim i 1 M P [ R 1 O AH 6 [ H T ! lf l nın en ~~ize 
re. lıalyanlar Trablustaıı Mıs.ra istinat ederek kısmı kiillıden aıın spaııyol yıldı:ı:ı H l4 t 0 msih 
kar~ı şıddelti bir la~rruza haz.ır- bır müdafaa yaomaqa ugra.acak- A y ş E Tamamen sözlü ve şarkıli 
•anmaktadırlar. tır. B()yle bir müdajaaııa tesebbiU i k 

ıııııanyol<·a opva'lı 
İTALYA. FRANSA etmekle Fransız a.•li kut·veıleriııi , 

CEPHESİNDE SÜKÜNI•:T parça parça kullaıunak t•aziyeti Ve İstanbulda ilk defa Fraru.ızca sözlü 

Londra 15 (11..sustı - i.al.ı·anın hw.•I olacakıır. B A T A K H A N E K 1 Z 1 
haro ılfüundanberi Fransız • İta!- Bu takdirde Fransız kısmı kül
va hudutları ÜZl'rinde bugüne ka- !isi muhtelif gruplar lıaltııde he

ııilz istila edilmeın4 arazı üstünde 
dar kayda değer hu;bir hareket ol- kendi!erim mümkün otdugı< ka • 
mamıştır. Yalnız hava faalivetlcri dar pahalıya maletmeqe çalJ.iiarak 
olmakla ve Arfi.ka topıaklarında döyü.ı;me!)e 111.alıkiı.m olacaklardır. 
da küçük çarpı>malar vukua gel- Bıı ınürıferit cıaııretlerııı derecesi 
mektedir. ne olursa olS\ın, aıırı a)lrı cıırp14a-

Geçen ııece bir Fransız h~va cak qruplıınn akıbetleri Dönkerkr 
filosu Veııedık civarında mayı teı• tahliye edi!m14 olan General 
mahmknt stoklarını bombardıman Blanchard ordularınınkırıden da
e.derek. yakmıştır. Dı~er bir tav.va· ha feci oCmağa namzettir' işte bu 
re filosu da Roma üzerine beyan- sebeplerdendir ki, ya.zmunn ser-
nameler atmıştır. levlıa3ında ~al Veygand'ın 

inııiliz harp .ııemileri de İtalyan tarihi kararını vermek rrı.ecburi
sahillerinde bazı sanayi tesisatını yetinde olduğunu. bildirdik. 
ve demirvollarını bombardıman Harbin pek talihsiz ve çok gay-
etmıstir. ri müsait bir devresinde kuman • 

lnııiliz tayyareleri .de Li.bvada dayı ele almıo olan General Vey
İtalyan müstahkem me\"kıi Kap- gand Parilı gibi Majtııoyu da in -
rizzo'yu bombardıman ederek, tah- rakmak kararım verebilır. Bu ka
rip etmiştir. rar da Parisi terketmek gibi, aQır 

İtalyan Somali.inde Kiomo.ya bir karardır. Fakat buııdan sonrııki 

RAYMOND llLLANO ve SALLY EİLERS tarafından 
Bugün saat l ve 2,30 da tenzilatlı mabnckr •••• .. 

r.---B~ ~ü~ü~ !ı~b~!<'te c:mll ... -

1 - SEV IMLİ HAYDUD 
TYRONE POWEB - llENRY FONDA 

2-LOREL HARDi KODESTE 
Türkçe .;;zıu 

Bugün saat 1 ve ı,3t da tenzil.İltlı matineler 

UGON SARAY Sioemasmıla--
Mevsimin en biiJiik ıt1anffakiyeti 

ÇIKMAZ SOKAK 
ANNIE DOCAUX n &OGEB DUCHENE 

Fransız mukavemetiııi temin ede-
mevkii de tahrip edilmi tir. Bura- GOŞOLAR GElJ0 YQR !ardaki İtalyan tahaşşüt kampları bilecekse, yani bırakılacak kı11 • • 
da bombardıman edilmiştir. metle kurtanlııcak kıtffl>et ara • 

Ayrıca: 

sıııdaki fark Fraıısanııı lehinde ise, Büyük bir Kovboy filmi 
Batırılan ve.va zaptedılen İta!- kat'-nınnk •nrun"dı··. r~-aı V"".~ im••• d · · 1 ••••• "' ·- - • ""''•• -,,- Bugün saat 1 ve 2,30 a tenzilatlı nıatıne er 

yan gemilerinin miktarı 210,855 gand'ın verdiqi kaTnrm mahio/e. 1-----------------------------
tonu bulmustur. tini buqüıılerde gelecek cephe ha.-
İtalyanın Kahiredeki büvük el- berleri...ten anlarız. • 

cisi Kont Mazolini Suriye. Fi!is • Eğer Maji11onu" btr kıamutııl 
tİ]l ve Romanva Yolile memleke- sadece hafif bir kuvvetle mii(ia. 
tine dönmektedir. faa edilmek ~ ı:uktı.t et"tt. 

Yunan hüK"meti, billlrafük si - ğini haber alırJıık, Fra'llSız kum. 
yasetini azimkiır bir surette mu- ki.illisini1l kurtarılmaaı ihtimalim.. 
hafazava devam edecektir. Son lıeniiz taınamlle · kaylıolma<Uğına 
zamanlarda Yunanıstana Alman- lıiikmedebiliriz. 

Güzel dutluk 

ZAYİ RADYO RUHSATNAMESİ 
1938 n.i<;anında sahibinin sesi 

mücıaesuinden almış oMuiıum 

9690 numaralı 656 Markoni mo -

ZAYİ - İkamet tezkeremi kav -
beUim. Yeııi,;ini alacai:ımdan e&

kisinin hükmü voktur. 
Yugoslavyalı. Selman Mustafa 

delı bir radyo için P. T. T. müdür- -------------
1.üj{ii Panııa!tı merkezinden aldı • 
ğun ruhsatname \'e makbuzunu 
ka'l'beUHn. Bu .kerre kaydından 

ikinci bır nüshasını çrkartacahm· 
dan eski ,ınin hiilmıü kalmamıştır, 

Emanucl Hoffer 

Çırpıcı yvlunda Tepebağında 

Şakir ağa dutluk bahçesi denmek
le maruf dut bahçesi son derece 
güzel<Lr. Mezklır dutlar son de-

HER AKŞAM 
IST ANBUL'UN MERKEZİ OLAN 

rece tatlı ve iri olarak satılmak -
tadır. Bahçenın ~zelliği ve dut 
ağaçlarının gölgeli iti pek güzeldir. 
Aile ile b~raber ııelenler dahi ser
best oldu,iiu ilan olunur 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE 

·ıl S IF ö V E lı• 
i~linı!We 18 ~ililı: .az hey~li. 11-tilli oyunlar 1 e varyete numaralan 
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Gözleri yalcmaa, ıu ile (•kmn, ınrpil<1erı aökmes. Terkibindeki 
B A L S 4 M i N cevheri sayesinde kirpikleri besler ve uzatır. Siyah, 
licfvert, kumral, yeşil reıılderiııin bakıştaki.ftiswıkir cazibesi şayanı 
haynttir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - BEYOOLU - İSTANBUL 

J TECRÜBELi BiR MUHASiP 

1 
MÜAit tartlarla günde 2 - 3 ııaat, yarım gün veya 

bütün gün çallf"1ak here muhasebe itleri arıyor. 
Teklifler A. L. rumu:ı:ile İstanbul Posta kutll8u 176 

ya müracaat. 

Istanbul Defterdarlığından : 
Mubammen 
ıabı bedeli 

Oı&üdarda İead:iye mahallesinin Ari!iye se>k&J:ında 
210 zıra milttarında1ti eski 19 yeni 21 numaralı ar· 
ııanın mülıkiyeti 
Balatta Hmrçavu.ş mahallesinın Çorbacı çeşmesi 
namı diğer Mescit sokajiında ıÜin eski 34 yeni 19 nu-
maralı hanenm yinmde on yedi haıine hissesinin 
mill:kiyeti 
Kasını.paşada Sururi iMemnet e!endi mahallesinin 
Mevlevihane caolllesinde eski 90 yeni 82 numaralı 
44/81 metre murabbaı mesaılıaswdaki arsanın mül-

Liu Kr. 

50 

994 50 

k.iyeli 200 00 
Beyoğ)u Çukurcuma mahaJlesinin Ekli yokuş so -
kaitı.Dda i<iin 25 sevili erin yedide bir hazine his -
sesi 267 14 
~e Yeni:köyde Penaiye mahallesinin Yeni
mahalle sokakındıı esiri 1 yeni 7 numaralı 300 arşın 
aM!ahasındaki arsanın mülkiyeti 540 00 
tMoiidarda Murat reis mahallesinde eski Allame 
caddesinde eski 8f8 mükerrer yeni 12/10, 54 metre 
murabbaı hane arsası. • 54 00 

Muvaltkıt 

tmiul 
Lira Kr. 

3 75 

ı:ı 00 

16 50 

40 50 

4 00 

Yukarıda yazılı gayrimenlruller hizalarındaki muhammen bedeJler 
iDerinden ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Art

1 

ı_ı_s_T_A_N_B_U_L __ B_l!:_' L_E_n_l_Y_E_s_ı_ı_L_A_N_L_A_R_ı ...... 1 
Tahmin il'< 
bedelı teminat 

576,00 43,20 Arnavutköyünde İkinci Elçi So. da til .Numarataj ve 61 

576,00 43,20 

480,00 36,00 

672,00 50,40 

480,00 36,00 

620,00 46,50 

480,00 36,00 

432,00 
576,00 
504.00 
504,00 
504,00 
432,00 
648,00 
648,00 

1296,00 
432,00 
432,00 
432,00 
5'ffl,OO 
504,00 
l>Of,00 
li()4,00 
576,00 
3'0,00 
576,00 
288,00 

32,40 
43,20 
37,80 
37,80 
37,80 
32,40 
48,60 
48,60 
97,20 
32,40 
32,40 
32,40 
43,20 
37,80 
37,80 
37,80 
43,2(> 
27,00 
43,30 
21,60 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

kapı Ne>. Ev 
63 No. taj ve 63 

ıkapU No. Ev 
57 No. taj ve f{/ 

<kapU ıN o. Ev 
59 No. tai ve 59 

•kapu Ne>. Ev 
69 No. taj ve 69 

Jrnpu Ne>. Ev 
65 No. taj ve 65 

kapu No. Ev 
67 Ne>. taj ve 67 

kaPll No. Ev 
LUtfiye So. da 39 No. taj ve 19 kapu No. Ev 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
) 

• 

>45 > 22 ••• 

• 9 > 5 > > > 

• 11 > 4 > > > 

>25 > 13>>> 
> 43 > .21 > > > 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

5 > 2 • > • 

~ > 3 > > > 

3 
21 
41 
47 
53 
23 
10 
13 
19 
33 
51 
55 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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8 

20 
23 
26 
11 
6 
7 
9 

16 
25 
27 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 

• 
• 
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• 
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• 
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• 
• 
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• 
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Tahmin bedelleri ile ilk temınat miktarları yukar>da yazılı 27 parça 
l(ayrimenlml ayrı ayn satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameler zabıt ve muamelat mü~ .kaleminde görülecektir. 
ihale 26/6/940 çarşamba .ırünü üsaatl4 de dahni encilmen<ie yapılacak-

Itır. Taliplerin ilk teminat mak.buz veya mektuplairle ihale günü ırw-
..:yyen saatte daimi encümende bulunmaları. (4816) 
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AHAR GÜNLERi ©~ 
Y ACMUR Y ACAR SlNl SiNi 'I' 

' 4 • S!TKI BABA VE MUALLA '\ 
, Muhtelif saz ile ı 

1 YALANClLICtN SONU - Birinci kısım \ 

~ YALANC!LICIN SONU - İkinci 1ı_, P ı ı 

~ , -, ~ e~•,~İ1i\ 
,;~,,,,,. -· ,- - ·\!)' 

Kuleli A•keri Liıeıi Direktörlüğünden : 
tırma 20/6/940 perşembe günü saat on dörtte milli emliik müdürlüğün- Kuleli ve Maltepe askeri liselerinin ikinci ve ücüncü sınıflarına gir
de 1ıoplanacaık komisyonda yapılacaktır. Satı.ıı bedelleri defaten ve nak- meğe istekli ve bütün girme şartlarım haiz olan namzetlerinin seçme 
den ~ahut ikinci tertip mubadil tasfiye vesikasile de tediye oluna- sınavları 21-22-24/haziran 940 günleri Kuleli ve Maltepe liselerinde 
bilir. İQekillerin muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komisyo- [yapılacaktır. Namzetlerin en geç 21/6/940 günü saat sekizde iııbu lise-
oa müracaatları. (4632) !erde bulunmaları. (61) (4942) 

!'ıo. 87 Yazan: M. SAMİ KARAYEl.. 

Beyazıt Mısır Sultanının üzerine harekete ha
zırlanmıştı, evvela Suriye işgal edilecekti 
_ Sultan Cemi si~e teslim et - j 

meii an:u ederim. Fakat, Papa 
hazretlerinin müsaadesi olma<lık
u ne yapabiliriıa?. 

Cevablarma şunu da ilaveyi u
autmuyordu: 

- Maliımu devletleridir ki, Pa
pa, hıristiyanlığın nazımı ve ha • 
mi.sidir •. 

Dübosson, Papaya da ~ yolda 
cevab '\'eriyordu: 

- Şehzade Cem'in şu sıralarda 
İtalyaya getirilmesi mahzurdan 
salim de/!ildir. Sultan Bayezidc 
karşı kunetli bir ehlisalib teşkil 
edilinciye kadar Sultan Ccn1in 
Fransa krallı~ı dahilinde bulun
ması daha muvafıktır. 
• Sultan Beyazıt, kardeşi Ccmin 
hayatını adını adım takip eyliyor
du . Beyazıdın casusları hemen her 
gün İstanbula bir maliımat yollu
yorlardL 

Padişah. kardesi Cem Sultanın 
Mısırdn bulunan validesi Çiçek 
STiltanla gi,Jice muhabere balin
dr bulunduğunu öğrenmişti. 

Cem Sultanın casusluğunu ya • 
panlarm en başta geleni Vene -
clildiJerdi. Venedik hükümetinin 

Be\·azıt ile arası mükemmeldi. 
Venedikliler; Şehzade Cemle 

Mısırda bulunan validesi araı;ıada 
vaki muhabere suretlerini ele ııe· 
çir~lerdi. 

Venedikliler, mektupları yaka
lar yakalamaz derhal İstanbula 
yolladılar. Padişaha buliıs çakı • 
yorlardı. 

Beyazıt, Cem Sultanla valide • 
sinin ,.e l'llısır Sultanının muha -
beratına vakıf olunca Sultana ha· 
her ~·olladı. 
~ Kardeşin1in çocuklarını ve 

refikasını tarafıma volla)·ınız. 
Bc~·azıdın Sultana yolladığı bu 

haber ayni zamanda tehditimizdi. 
l\lısır Sultanı Padişaha $U cevabı 
verdi: 

- Sehzadenin refikası ve çocuk
ları tarafıma eman~ıtir. Yollana -
maz. 

Bunun üzerine Sultan Beyazıt 
veziriazan\ına şu emri \'erdi: 

- l'llısırWarın, Raınan oğulla
rından aldıkları kaleleri derhal is
tirdat ediniz. 

Veziriazam, P~ın iradesini 
bcıneo Karaman valisine bildirdi 
ve valiyi bu işe memur etti 

İstanbulda büyük haz.ırlıklar ya· 
pılmağa başlath ve donanın~ ,. 1 u 
lıüvük bir faaliyetle hazulanı) or
du. 

Snllan Beyazıt, Mısır Sultanı ü
zerine harekete karar vermisti. Ev
veli, Mısır Sultanının elinde bu
lunan Suriyeyi istila edecekti. 
Padişahın bu hareketi Rodos şö

valyelerini şaşırttı. Dübosson va
ziyeti fena gorüyordu. Bu hareke
tin ucu nihayet kendisine de do
kunurdu. 

Dübosson endişe içind~ idi. Pa· 
disahı, iki defa donanma hazulık
larından vazgeçirmeğe çalışnuşb. 
Fakat, şimdi birşey yapaınıyaca
lını düşünüyordu. 

Dübossonu korkutan Padi~ahm 
Mısır üzeri.ne karadan hücumun· 
dan ziyade denizden ele hareketi 
idi. 

Hic şüphe yoktu ki, Türk ordusu 
l\'lıı..;ır üzerine yürürken doııanuıa
sı da Adalar denizine çıkarak Su
ri,·e sahillerini vuracaktı. 

Türk donanmasının hareketi, 
Rodos üzerine de salgın yapabilir
di. Dübossonun Türkiye inıpara
torluğile denizlere ait bir ınua -
hedesi yoktu. Padişah, l\lısıra se
fer yaparken Rodosu da kuşata -
bilirdi. 

Dübosson, Türk padişahının ka. 
rarı üzerine derhal şöval~·e mec
lislerini topladı. Her ihtimali !!ÖZ 

önüne aldı. 
Şövalye meclisleri her ne paha

sına olursa olsun Pıt~bın nıel -
huz bir hareketine mukabele et
mei(e karar verdiler. Rodosu tah
kime basladılar. Şövalyeler. bazır-
lanı;ıı.orlardı. (Devamı var) 

Yazan: Iskender F. SERTELLİ 

- Evet, anne! Görfu;tüm .. On
lar da fazla bir şey söylemediler 
amma, haberler birbirini tutuyor. 
Polis Sıvasta İkabli tevıkif etıın4. 

- Nankör kız! Ona bu kadar da 
iyiliğim vardı. Demek ki, senin 
~erdanlığına .!(Öz koymuş. 

- Ya Sadi?! Acaba .!(erdanlığı
ma uöz Jrovan ha~i? 

- Kim kimi tesvik etti dersin? 
Nebahat biııkaç saniye sustuktan 

oonra: 
- Belli ki İkbali teşvik eden 

Sacliclir, dedi,' Et bal bu işlere akıl 
erdirecek kadar zeki •bir kız ol • 
savdı, isliyeceği suça ortak ara -
ma>Jdı. 

- Simdi ne yapacağız, kızım? 
- Hic ... Yıl<lırım Cemali bek · 

!emekten baska ne yapabiliriz? ... 
Doktor Şinasi tahliye 

ediliyor .. 
Akşamüstü .. 
Ana 'kız sokağa çıJmıağa hazırla-

nırke:r. köşkün bahç~ kapısı açıldı. 

- Kim geldi .. Gördün mü? ı 
- Hayır, anne! Görmedim .. 
Neriman hanı.m merdivenlerden 

~iir'atle ineli: 1 

- "'inas "eli'\"Or .. 
Nebahat, annesinin arkasından 
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lstanhul Dördüncü icra 
MemJrluğundan: 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHA 1 

kl'<"'d• 
işte 7üksek bir lD 
araaan bu me.tJ'edet 

he]JOlnl ıb• 

KREM PERT(r 
temin edebilir· 

1- KREM PERTJ:V: Jjlr 
• jl"J• 

wvalet miistal>' 
1
, 

dır İnce blr Jtııı• . ~ı· 

7apılıı;ındalti bu> 
·- JrJ'.~ 

J'eti ibb.ırUe yuı tıı· 
çlıai ve buru1ukl~'" 
nn leşekkü!İill• ,,...,,., 
olur. Deriyi ıeııç 
ıerııın tutar. 

;ı..- KREM PERTJ:V: ıJı' 
GiizeWlt vasııasıd"· 
Geııif].emil ın..-n'; 
~arak eli 
"~"- !<Bbarcıl<· 

pı..u Lu.n.. ve lı:!' 
lan r;iderir. Çil ve eııl 
keleri izale eder· 'f 

1
, 

mat ve •e!laf bir Jıl 
ııe'<lrir. . sır 

ı- KREM PERTEV· Jl<f' 
cilt olevasıdır· tı· 
l\lddelerinin iftOJ" ,, 
nı düıeltır. Sivil<" 
siyah noktalar"1 ~ 
bürüne mini ~ e" 

Cilt adalesini 1>e5li1 

nır. kuvveUendlrlr. 1 
1 ·-~~~·~~~~~..::::..~~~~~~~~~---._.... 1 ı Kuru ciltler için yağlı ve yağlı cilt · er için yağet' 

,
1 1 hususi tüp ve vazoları vardır. ._....__.. 
\..!; = 5""' 

1 KIYMETTAR 
BiR ÇiFT KÜPe. 

Sandal bedesteninde teşhir edilmekte olan biçimi ı:ıfü:ü!Jıle;; 
derecede nadir ve yedi kıratlık bir çift Pero küpe 20 hazıra1l 

sembe günü saat 2 den itibaren müzayede ile satılacaktır· 

MÜNAKALAT VEKALETİ 
Al}adoluhisarında Yukarı cami b 1 M k L" R" t" d ' sokağında tütüncü İsmail evinde .stan U ınla a ıman ıyase ID ed ' 

mukim iken halen ikametgahı DENI.ZCİLERE ILA" N 
ııneçhul olan müte~effa Nuri paşa .,ı 
-kızı ve müteveffa Ismail Hakıkının . Saf8~o ıo 
ikarısı Ayşeye: 1) Jstanbul elektrik işleri umum müdürlüğü tarafından , ir J<Sb ~ 

Müll!a yetimler malları ö • 1 nu · Salacalı arasında mevcut kablo çıkarılarak yerme yenı ·bıvıbvrt' ' 
dünç sandığına izafetle istan- ve Tarabya koyun~ın cenubund~ı Nale.t burnu ile Beykoz Se ı.ı' 
bul maliye muha:kemat mü • arasına vemden bır kablo vazedilecektır. .. el< ol. 
rJrlüğünü~ 9/2 /337 tarihli de- 2) .. 19 Haziran 1940 da başlanacak ve 45 . ııün kadar s~~ j!UOd~; 
yın senedile alacağı bulunan vaz ışı ıçın kullanılacak dubada beynelmılel ışaretler gece ]<iP rd 
214 !ıra 39 kuruşun berm.ucibi •bulunacaktır. Bu mıntakal~rdan geçece;. gemilerin dubanın Y8 ı 
senet ';o 9 faiz, ~" 3 komisyon ve gççmemeleri ve bu hizada sür'atlerini kesmeleri bilclirilir. r~sı11'ı 
% 10 ücrctı vekillet ve icra mas- 3) Sarayburnu - Salacak ve Nalet burnu ile Selviburnu . 

8 ~ost(f; 
raflarile .!(ayrimenkulün paraya vaz'edilecek kabloların sahildeki iki nihayetleri maıkfıs çapa i]e·:ıl' d'-I 
çevrilmesi yolile dairemizin 938/ rilecek ve geceleri tenvir edilecektir. Gemilerin bu kablolara ys 
38% sayılı dos.vasile vaki talep .mirlememeleri ilan olunur. (49481 
üzerine namınıza tanzim kılınan * * 
ödeme emri ikamet.!(iıhınızın meç- • 

1 
huliyeti hasebile tebliğ edileme· T ASHJH .. •ıısıd. 
diğinden tebli'J(atın bir av müd- ıe•'' Jt 
detle il.anen tebli<ıine karar ve - 13/6/940 tarihli sayunızda çııkanve (Denizcilere . ilan) set taka 1 
rilmiş olduğundan tarihi ilandan taşıyan ilanın ilk satırında (Münakalat Vekaleti Istanbul J1ll1lret ııı 1 

itibaren işbu ,bir ay içinde 938/3896 man riyaseti) denecek yerde (Münakalat Vekaleti Deniz 'fica 1 dosya numarasile dairemize mü- dürlüğü) denmiş olduğundan tashih olunur. (4947) 
1 

racaatla ıborcu ödemeniz veyahut • 
ait olduiıu mahkemeden icranın Beyoğlu Kadastora Müdürlüğünden ' 

1
, 1/ 

· b akW- d. b' k ılı11't' .ııer~ ır . ı .ıgına aır . ır ' arar Be yoğlunda Halaskar Gazi mahallesinın kadastrosu yaP lr.ııl' 
.!(etır·m·e.nız lazımdır: Aıksı ~kdırde Bu mahalleye ait kadastro tesbitini bildiren askı cetvelleri ve ~ 1 111.ıJll ce~rı ıcrn. yaoılacapı ve Yıne lbu Beyoi'dunda Sıraselviler cadde.sinde 48 No. lu Hriso ver.!(i apar 1111'".~~~ 
muddet ıcınde mal beyanında bu- b. . . k t d k-~ tr 00· .. !" "ünd' iki. ··ddetle ası ı.v, 

w • • nın ırıncı a ın a öU3S o m ur ug e ay mu ıe -J 
l~ntt .bulu'.rıımadıgıı:ız takdirde \lakadarların bu müddet zarfında mijracaatla askı ve p1anlaf1 ı~ 1 ·~ 
hapısle tazyik olunacaııınız ve ha- ı ve takip ederek itirazı olanların askı ve ilan tarihinden iti'bareıı !<~pO~ 
~ate ;'1~~~f ~eyanda bulundu- içjnde kadastro müdürlü.iriıne müracaatları 2613 sayılı kadas1';,rı ıf·U 
";:{'uzdıral • e apıs cezah. s~le ce- nunun 25, 26 ve 3542 sayılı nizamnamesinin 32, 33 üncü nıadde ,.,,,,.., 
z an - ı aca.gınız ve re ının sa- cibince ilan olunur. •4918• ~ , lı 
tılacagı malumunuz olmak üzere ~ ~ 
:ını baptaki ödeme emri tebliğ ma- Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri t 
kamına kalın olmak üzere ilanen ETEM İZZET BENİCE ~ 
tebliğ olunur. 938/3896 Bnıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 

Aşk ve macera romanı: 36 

koştu : 

- A ... O mevkuf değil miydi? 
Şinasi köske doğru yürürken, 

Nerimanla karsılaştı: 
- Bu sabah bendenizi tahliye 

ettiler, hanlJllefendi ! Şimdi tren
den indim ve ilk işim sizi ziyaret 
et.mek oldu_ 
Nerimanın elini sıktı .. 
Gülerek mırıldandı: 
- Gerdanl•~ı calaru Sıvasta ya

kalamı•lar. Bendenizi de tahliye 
ettiler .. 

Neriman hanun özür dliedi: 
- Görüyorsunuz ki. hakikat hiç 

bir zaman gizlenmez.. Meydana 
çikar. Ben de zaten bu neticeyi 
bekliyordum. oqlum! Tebrik ede
rim sizi. Vallahi. bu işe sizden faz. 
la ben ürnlınüştüm. Eğer aile doı;t
larınııı•n bu derece rahatsız edile
ceğin· önceden keşfetmiş olsaydım, 
o gece kat'iyyen polise müracaat 
etmezdim. 

-- ('ık isabet etmissiniz, hanı
• oe{endi! O gece oolisı çai!Jrma
mı.q olsaydınız, bu isin hakiki fa
ili mevdana çıkmıvaca.ktı .. Biz de 
ilelebet surlu bir in.an gibi. töh-
met altında vaşl\·acakt.k. J 

- Hırı: zın kim oldui?unu ôÖY- İ 
lediler rrı s.ize? , 

Eve•. Beslemenız İkbal çal-' 
muı .. 

Ve alnının terini silerek ilave 
etti: 

- Bir de su0 ortağı varmış. Fa· 
kat, kim e>lduğunu öğrenemedim. 

- Ah, ben o kıza ne iyilikler 
yapm•ıtım. Gözüne, dizine dursun 
'bütün yaptıklarım. 

Şinasi dudaklarını büzerek: 
- Artık yanınızda alnı açık bir 

insan gibi oturabilirim. Deitil mi 
hanunefendi dedi ve taşbktaki 
hasır koltuklardan .birine oturdu. 

Bu sırada Nebahat de merdiven
lerden inivordu. 

- Gecmis olsun, de>ktor bey! 
Di ver ek güler yüzle Şinasinin 

.yanına sokuldu: 
- Tahliyenize nekadar sevin • 

elim bilseniz .. 
Şinasi derhal ayağa kalktı: 
- SuC9Uz bir insan olarak, ~

nün birinde vine karşınıza çıka -
caitımdan emin değil miydiniz? 

- Emindim .. Ve hakiki hırsızın ı 
biran evvel meydana cıkmasını 
sabırsızl>kla .beklivordunı. Demekl 
iki, gerdanlığımı İkbal çalın,-

- Evet. O ve ıınkadaşı.. , 
- Fakat ben. Sacliden de bunu . 

ummazdım. Zavallıvı bugün tevc· 
kif etmişler. 
Ncrınıan hanım Sı;ciiııın adım 

vermek istemivordu. Kızının boş 
•bulwıarak Sadinin isrr inin ağzın
dan kacırmasına canı s -ıJd· Şi
nasi kaslarını kaldırarak: 

- Ya. demek ki, İkbaliı. suç or
taib ,ocuKluk arkada ı. .z Sadi 
Beymis, öyle mi?! 

Diye gülümsedi. 1 

Nebahat pot kırdıitını an;adı, fa. 1 

kat kendisini birdenıbın: top!ıya- J 

~ 
d •cıl'ıt ma ı . _ . . ·;.ıı w ,, 

- Şey, dedi, bu bır ıbtn ıJl'.ıı• I · 
bir olsa ,gerek. Biz, dost!~ .,1111 ı: 
hiç birinden böyle bir se ~ 
elnıc·yiz. e ııır ~ 

Doktor Şinasi mağrur~ıı .' 
da ile sigarasını vaktı: Jlfoılı~"' 

•"e . ı - Pa;a ba•bam ,-ak"' ııı"' ' 
karloda, Prens dü Gal ile]< tıi" 0 

.
1 

şıya poker oy namı~ .. J?~>1 eı:J<ıl' ı ı 
bin liraya bakarada kagı a ııer,,.ı> 
bir adamdır. Ben de onuııl e • :JP~ 
üç kere Avrupa seyaba~Jeı111 ' ·~ 
tım .. Dünyayı gezdim. adel•' "1 
gözü toktur. Zaten pa~aı iil )I " 

den, yüksek terbiye .!(öT~~ı~. tıi:ı,, 
zim J(J.bi kimselerden ~a~. ~ 
hırsızbk ummak .. Amall .. pe•;' ıl 
Düşündükçe tüylerim ~>"esıt' )~. 
hala. Bundan büyük ter _,er>l~ A.'. 
olamaz do~rusu. Bereket ·J<. )<!~ ~ 
sizler hakikati ııören rıaP ıa~ı 
insanlarsınız. O gece., bjıııı ~ ~ 
pespaye kimselerin bW' 1 .a.ı~ " 
ve istihfafla bakışJarırıı tti ,t;l~ 
tamı yorum. O ne re:-.ı l\ıer ~' 
hım! 'le oayağılık.. f'olı i ~.;f~ 
lu~uza girerek, birer ca:ow~e 
rür gibi. bizi karakola ]<ııl<D 
!er Annemi, teyzenıı .. J< ,rr 
simi kefalete baeııvar\adD' 
bıraktılar. Beni sabaha ııra· • 
rakolda alıkoyduktan SO adi' ' t 
sal ah nnlis müdirivetiııe·ııôt~' \'ı 
oradan da tevkifhaneve ~ 
ler mi?! . ~i 

Nebahat kıza. roı: wr: 1~ Vah vah. Bu kadarer<W' ~ -: 
d"c"k crınıbıl.s<'vdı~" '\,ccı ~ı; 
bu undu dıye rıabeı. J!-0 j{tl" jl t 
hte buna çok üziiJduın :_, ~ •• ~ coev,..... '<I 


