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Hitler ve Musolini Sulh Şartlarını Görüş iiler 
iman Şefi F ransanın mütarekesiz. teslim olm ını istiyecek 

ulh şartları içinde eski Alman müstemlekelerinin iadesi, Fransız donanmasının 
• eslimi, ita/yanın istediği arazinin terk edilmPsi, ağır tamirat masrafları buluna-

cak, Fransız şehirleri rehine tutulacak ve Fransa askerlikten tecrit olunacak 
~ransanın bu şartları kabul etmiyeceği, Şimali Afrikaya çekilerek lngiltere ile birlikte harbe devam edeceği muhtemel 

görülüyor; Majinonun bir kısmı teslim oldu, diğer kısımlarını da Fransızlar sür'atle tahrip ediyorlar •• 

Avrupa harbi karşı- Macarlar da Almanya'dan ve Japonya Uzak Şarkta 
ıında genç Türkiye .. İtalya'dan Triyanoı·ı muahe-lharekete geçiyor ınu? 

Wç bir ınilletin ne toprağında, ne malında 
g&ümüs yok. lılaeera, his ve beveııtea ouk, 
bütün dünya ile beııaplarım taafiye etmiı; •ulha 
• dık, kendi iakl .. f ve kalluumauna uyedea 
bir hedef içinde ve harp dıtındayı.z. Buna rağmen 
bir tecaviize uğrareak, müteco,·iz, Tdrk milletinin 
tarih buzuruuda bir Lere dabs nuıl ıahlanabile
ııeğini ve hôrilı:uia~aratahileceğini göreeektir. 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 
4vrupa harbi Mare'81 Peten'in ' •n bir umumi sulhun aktedile-

ke talebi ,-e şerrfli hir sulh ı 'ılr "-' i, medeniyetin daha ziyade 
•-ıu·ıa neye D1.üteva.k.kıf .bulun- 1 l~lli-ıptcn kurtaı ılmasıdır. 

• Bitler'den 50rma1J ı~e Y,.- nupa harblnın . ., dün a \'Uİ• 
bi bir dönüm noktasına gırmış- 1 yetinin i le İ><İ)' le mıı<lim, bula • 

Dün ltu sütunlarda Fransız 1 nıı., sırlı :lkıl:.eilere gebe oldıı&ıı 
i'uneHnin degişme.ınıo mıına- bir de•·irde muhakkak ki, en ay-
izah ve tefsire çalışırken .P~- "m olan vazi~el Türkiyenin vazi-

• 
1in iktidar mevkiine ee~n.)~~mın ~ etıdir. Cumhuriyet Türki~'esinın. 
llıütarekr ve sulh teklıiı ıle de 1 .!hassa İtalyanın da hane gır -

. lı bulun~bilece{ıini !ş.aret et- ! ı • '•i ile harici sh aset tutumunda 
L~· ancak ı,.;yle bir teklifın yapı- + hiçbir değişiklik 

0

olmadı;;ı muhte-
l"ilıneı;i için t•ransız ordusunun ıif tezahürlerle anlaşılmtş bulu -
~t türlü D1.üdufaa imkanını kay- .. uyor. Dostluklarım ,.e ahitleri-
'tıııiş bulunmasının 1918 kahra- niıı icanlarım gözönünde tut.ıo 

1 bu ihtiyar l\lare~al ta.rafın: renç Cumhuriyet 1.'tirkiyesinin 
nıüşabede ve te&bit edılmesı ııaro dışı vaziyetini ınuhafaza:ya 

llliinıkün olabileceğini ifade et- 'aik olan sebepler tebeddülsiiz ve 
tik. Bitler, bu dakikaya kadar tega:n·füsüz devam edivor. Türki. 
eşalin hu talebine cevap ver. ~·enin \'aziyetini ,.e Atatürk'ün 
i~tir. Hangi yoldan gide~e~T. •cihanda sulh, yurtiı. sulh> prensi

'->ısayı bir yıldırım d~besı ıle Pine dayanan harici tutumunu bu
vrmetten düşürmem~ ııu~- l!iinün vaziyetleri karşısında ıu 

il kiıfi addederek ,erefli, yanı, 

1 

~ekilde hulasa edeiıiliriz: 
Ilı bir sulha razı olacak mıdır?. - 1 lirkiye "ene bir devlettir. 

"5a topyelr6n Fransan~n t~lım ()smaııl1 ımparav.ırluiiunun enkazı 
sun mı istiyecektır .. F a~al, uzerinde kendi ırki, milli ve harsi 

ilti eekilde de Avrupa har~ının ·bünyesinin kudret kaynak ve te
'yeceği muhakkaktır. İngılte- ~ahür!erine dayanar~ı: Alatürk'ün 

henüz bütün iınkiınları ile tali- onderJiği ile kurtuluş harbini 
' tecrübe etmemiş bulunduğu yapm,ş, bütün düma ile olan he
harbe muzaffer olına.k, hayat sanlarını tasfiye etmiştir. Yirmi 

~asını başarmak için devam ~- yıldkır k~mdi nizam, kendi rejim 
,tı{i gibi totaliterler de ke.ndi· ve _endı sosyal bünyemiz i~inde 
için hedef ittihaz rttiklerı a•- hıçbır milletin ne t<ıprai(ınaa, ne 

',hayati, iktırndi ga~·eleri her- 1 malında ıtöz;imüz olır.aks;zın ken
de tahakkuk ettirıniye çalışa- di inkisafımua, kcnd, kalkınma
ardır. Bu itibarla Auup~ ve mıza mılletçe gayret sa· .dıycruz. 

1iin dünya yepyeni, karanlık ve Her turlü macera, his ,.e heves. 
hullerle dolu, şiındi)'e kodar ten uzağız. Harp dışındayız. Harp 
~lıudan daha farklı sürprızlerlc dı ında kalınavı da kenctirr.iz için 
~at olması muhtemel bir de\- aavc bi'ivoruz. Her t:irlü emek ve 

.,n eşiğindtdir. gayrct.mizin rniki insanlık hakla-
"~ olarngım, neler olabileceği'.'1 rının ve dün ·a sulhunun rnuhafa
. ı:ünler zarfında görmemız zasıd r. Bugüne kadar sulha hız-
, ıkün olacaktır. Gönlün ;,ıe- met ettik. B "Ünden sonra ona 
insanlığın daha ziyade kana baglıy .z. 

>a11rnaması ve beşeri hakları Milli. v:ı~d;timiz, yekpareliği -
"nünde tutan, insanlık hürri- mız, Mıllı Şeı etrafında tek vücut 

e, Dlilletler hak.kına htlrmet C DEVAMI 3 üncü salıiteıUJ 
~~~--~~...:...:...:.:::.._::::..:..::=.:.:. 

Sulh pazarlığında Fransız filosu 
bıınku yazımı·da. Franst: or - <)ımı: haberlerin doğruluk. eiirilik 
rının mukad:lPr akı1'cıe doğ- derecelerinı harp tarihlerinden 

1iirü.klcnm•1 t · o!d r<)ıı ıı işa - (DEVAMI_} _ilndi sahıfedej 
· cırr.işttk. Fransız hu kumeı111in -
tQreke t'l.: suUı iste'71ı ile o a91r Sıcak havalarda 
lbeı en sa1ahiyaıur resmi bır midenizi vormak-

an da söy1e.ım4 oldıı. Bugün- tan sakınınız. Has-
~ransız kara kuvvetinın har -

1 
tal1"< getirir. Her 

lıı!ilıi üzerinde müessir ola - yemekte bir tabak 
Qcak bir hale düşmesindeki \;_.~ A Ankaranın 
Pleri ar04tıracak ı;e alakadar- y AYLA Makarnası 
dinliyecek vakit henüz gel -
· ir. Umumi bir halde aldı- Sıhhatinizin &arantitidir. 

desinin Jlkllm&Slnl istediler Fransız müstemlekelerinin mukad
deratı şimdiden mevzuu bahs ..• 

Muharebe şiddetini kaybetmedi, bir kısım Alman 
orduları Liyon üzerine inivor, sıra lngiltere in mi? 

Berliıı 18 (A.A.)- Stefaıd: 
Peteıı tarafından Almanya hll. 

.kıimefüıe le~di edilen notanın 
muhtniyatı hakkıoda Bertin mah
fillerinde beyan edildiğine pre 
bu n" ta lıir 1 tim: aç mahiyetinde 
olup, bir ll'slimiyeti ifade etme -
mckte<lir. 

Bu - mutad diplom8oi phı 
ile, muhariplerin menfaatlerile 
mc gul olan de\'letler vasıtasile 
«önderi} lniştir. 

Ortal:a bir tesli.ıniyet mevzuu 
bah>vlınadıi:ı i~in askeri harekit 
devuın etın~ktcdir. 

Berlinde Alınan cevabi notası • 
nın muhteviyatı hakkında sara
hatle hi~bir şey söylenmemekte -
dir. 

Musolini ile Bitlerin askeri ve 
siyasi sahalarda tehaddüs eden ye
ni vazb·eti iyice tetkik edecekleri 
muhakkaktır. 

LGndra 18 (lltısmi) - l\tu,olini 
\'e Hitler, Mare~al Peten hiikü -
metinin İspan. ·a ,,asıtasile muha
samatın durdurulması hakkında 
vaki olan talebini tetkik etmek ü
zere bugün Münihte gfüüşmekte
dirler. 

l\Iajino hattının gerisinde bugünkü vaziyeti gösterir harita 

Dün akşam Komadan hareket e
den Musoliniye Kont Ciano ve 
l\Iareşal Badogliyo refakat etmek
tedir. 

Berlinden gelen haberlere göre, 
bugünkü görüşmeleri müteakip, 
Bitler Fransaya şartlar derme • 

E 

yan etmiyecektir. Sadece bilikay
dü•art teslim olmasını istiyecek -
tir. 
Fransız Hariciye Nazırı Boduaa 

ise şerefsiz bir sulh yapmaktansa, 
Fransanın mücadeleye devam et-

1 

mek azminde olduğunu dün akşam ' 
beyan etmiştir. ! 
Bodııan Fransanın henüz elin - 1 

den silahını bırakmadığını, Mare-

o 

şal Petenin Bitlerden şerefli ııart
lar istediii"ini, memleketin manevi 
ve fikri inhilalini ifade edecek 
•artları kahnle .kat'iyyen yanaıı
•ıyacaİİ"lnı ilhe etmiştir. Boduan 
demiştir ki: 

•Fransa silahlarını bıralımağa 
hazırdır. Fakat her ne pahasına o
lursa olsun yapılacak bir sulh ile 

(DEVAMI 3 •incü sahifede) 

ı Almanların ağır şartları 
\ Nevyork 18 (Hususi)- Buraya nazarile bakılmaktadır. 
1
- gelen haberlere göre, Bitler ile Buradaki intıba. Bitlerin ağır 

l\lusolini bugiiu birbirlerine mü- şartlar koşacağı merkezindedir. Es-
1 !iki olmuşlar ve Fransaya teklif ki Alınan mii•!eınlekclerinin ia-

edilecek <ulh şartlarını P'Öİ'lişme- desi, Fransız dmıaumasının tes -
ğe ba•l•nıışlardır. lintl, İtalyanın a raLi taleplerinin 

Bitlerin mütareke yamlmaksı. kabulü, alfır harp tazminatı, Fran-
am Fl'ansanın kayıtsız •·e şartsız sanın askerlikten tecridi we bir 
teslimini iırtiyeceğine muhakkak .kısım Fransız ..,hirlerinİlı bunlara 

mukabil rehine olarak eıde tutul
ması gibi ~rtlar ,-ardır. 
Fransanın bu ~artları kabul et

miyerck, şimali Afrikava çekil • · 
mek s ıretile ve yine İngilizlerle 
birlikle muharelıeye de•am et -' 
mesi kuvvetle muhtemel görül -
mektedir. 

Açık denizlerdeki gemiler lngiltereye çağ:r ıldı 
Roma 18 (Rad~·o) - İngiliz a- [ 

ıniralli.i(i. açık denizlerde bulunan 
Fransız. Ilola~da, Belçika ve Po- ı' giliz limanlarına gelmelerini bil -
lonva gM111crı kaptanlarına, İn - cI,rmiştir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Londra 18 (Husuı;i) - Tokyo -
dan buraya gelen haberlere g<ire, 

·Fransa teslim oldu<Tu takdirde, Hin
dicini ile Felemenk Hindistanının 
v~ziyeti ne olaca<Tı orada günün 
mevzuunu teşkil etmektedir. Ja -
pon ııaze'leleri, bu toprakların A
merika ile İn,ııiltere arasında pay-

la'1lacaj(mı ve Jaoonyanın bu ha
reketi önlemek itin harekete geç
mesi lfızını geldiitini azmaktadır. 

J awn harıciye na rı, Amerı -
kan ııazetecileriniıı bu neşriyat 
hakkında sordukları suallere ce
vao vermek istemem·•tir 

Bu sabah 157 Müdafaadan çı
kan münakaşa 

ve dövüş! 
,Polonyalı mülteci 

geldi 
Asliye hukuk mahkemelerinin 

bulundulu es.ki şurayi devlet dai
r~sinde iki avukat arasında bir 
hadise olmuştur: 

Aslive 18 uncu bu'ku.k mahke -
mesinde ayrı ayrı iki tarafı tem
sil eden nvukat Aziz \'e 1\fustafa 
Krşat du.ruc;ma srrasında müna ... 
kasa"a başlamışlar ve hiikimiıı 
ihtarından sonra münakasa; mu. 
hakeme koridorunda dövüşe inti
kal etmistir. 

Neticede hadi•eye nöbetçi cür
mümeşhut müddehımuntlliği el 
kovmuştur. 

Bir çocuk balkondan 
düşüp yarala.:ıdı 

Beoikta•ta Kidciııde :Naıl Halit 
eczanesinin üstlindeki 12/1 nu -
ınaralı evde oturan Abdurrahma
nın pö}u Nurettı" evlerinin 4 met
re vüksrkliö:indeki balkonundan 
düşerek a'lır sur~tle ve basından , 
-.~aralanmıe:tır. 

ÇERÇEVE 

Bu oabahki k.ınv '· ıronelJ,. 15'1 
kişilik bir pokı alı , ültecı ka -
plesi Suriv,:l ... ~ .. tmck üzt::rc .,eh
rin1ize ~elmMir. İtal}anın harbe 
girıfıesinden ,nra ekspres trr n -
!eri pek tenhala<mıstır. 

Ezcümle bu,u..-,ku c. spresk de 
iki Fransız ·bayanı ve bir A' ni
kalı teknisyt:n ımak uıere ~· hri
IDi t.: uc volcu ~t!:nıstır. 

-----<r--

N~fıa inşaatı 
'' ' koort. meydan ve iskf'~-" gi 

bi, naf:a inşaatında licretle .'..fi 
miktarda i•·ı \"e tekr.;.,yen bJlu -
namadı1'ından Heveli Vekile: mili! 
korunma kanununa islinadc rı iş 
mukellefiyetini kovan yeni bir ka· 
rarname kabul etmi•tir. 

Kararnameye g;Öre, bu iscı:cr; 
~ehrimizde belediye hudutları 'ıarlç 
olmak üzere diğer yerlerdeki ı• -
sizler arasından alınacak ve 5 ay 
caJ,.acaklard r Kendileine :Nafıa 
Vekaletince münasi" vevmi \. ı ve
rilecektir. 

Akaiyoa Serisinden 

ugünkü dü 
-4 

DE!\TOKRASYALAR. 

Liberali.zn:aa ve kapilalisma 
nizamını çerçeveliyen demok • 
rasyalar, dünya pirincinin laljl 
ayıklanmıya haşladığı günden
beri hen.im en büyük tezadım
dır. 

vav 
mokr>syalnrla benber butiln 
insanlığm \'e ber tiirlü ideol6"
ya şeklinin kurınnlması gere
ken bir topyekun fikir "e lop
•·ckün hayat da\'&smda, bütüa 
ibtiliflarm susması \'e h·ıatla
rın birleşmesi liızıındı. 

- .. . 1 

Sovyetler Baltık memleketlerinin1 

Zira bu nizama aykırı bir ka
fa taşıdığımı bin kere hay kır
mış ve hiç bir fikrimden dön
memis olmama ra~men hH.dise .. 
!erdeki deha, beni demokrasya. 
!arın da\'asını tutmıya mecbur 
etti, Bu mecburiyeti tek kişi 
.kabam da •onuna kadar canla 
başla yükleneceğim. 

Ötedeııberi naziznıa 'c tlO

nıünizma ifadelerinden t:.ıua
mile ayrı ve onlara zıt olarak 
inanmıstnn ki, liberalizm ,.e 
kanitaJizn1a nizamı tabii l:o.ı\ a. 
tını yaşa_yıp bitirn1iş. e~~a. ·ve 
hildi>elerc talıakktiuı kurlı ctini 
ka) betmiştir. Fakat bu niz ... r.ın 
muhafızı olan dcnıokrası · lar, 
hlldiselerin en acıklı tenbil ı'.!'ri 
kurı;ı'1nda •ahlamp üzer!ç ine 
_çull;ınaıı iliınli kitaJ \'C ni;.;,.ltılb 
,-ahşet lıaıulcsini l enetekı~ r ";9 
insanlığın beklediği yepı <ni • ., 
si~temi kendi irJerinden c!o""ğu
racaklardır. 

işgalini tamamladılar 

Alman hududu • 
cıvarına 2000 

tan~ ve 140 fırka getirmişler3(~~ 

Tek millete, ,-alnı' Cermen 
toplulu&-una, dü;ıyannı etrafın
daki harn tabakasını bile baş
kalarından esirgi3'·ecek bir Yar· 
lık ihtirası. başkalarının ~ ol1.. .. 
luı(u hesabına bir rnrlık ihtira51 
aşılı~·an bir rc:jim, La~ diişıııanı 
komünizmayla yüzgöz olup ka
til hamlesini demokrasyalara 
tenih eder etmez, ferdi ,.e ıni!U 
istikliiıline bağh bir insan sıfa
tile bana düşerek fikir namusu 
ancak bu olabilirdi. Artık de. 

Her iki kanaatimden de zerre 
ka~·betm:~ değilim, Biitün olan
larıo, bitenlerin &)'rl<& teıJt et

(DEV.4MI 3 üncü sahifede) 
NECİP FAZIL JaSilÜKU 
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RO. IA I!ll.I 

MÜTEHASSIS 1 
E~ ıce yerleri mutehassı:;ı ola

rak. Romanyaci.ın bir adameagız 
nelr!'ı.:;ti. Birkaç ıı;Un oonra, bu zat 
vı:nı Taltl>im oazinOöunun işletil
m.,,,ıne talip oklu .. İyi, biı ı;ey de
med k .. 

Fakat, gazetelerde okuduk ki, 
bu mutehassıs, yeni yaptırılan Ga
lata ··,,Jeu salonu iistündee l~an
tayı da işlete<:ebn.iş!. 

Bilmi\·oruz. Florvadaki gazino -
lar da bu adama verilecek mi? 

Fakat bu vaziyette, şehrin bü
t!ln bu kabil müesseselen bir tek 
ata havale edilmiş olmuyor mu?. 
Kendı kammız<lan, türkçesi, bir 
Ta.ırk vatandaş çı.kıo buralarda İ$ 
yaparnvaeak m1? 

ŞÖYLE İNSAFLI 

KONUSURSAK ... 

Bir arkadaş anlattı: 
Gecenlerde Bebek civarında ilıir 

bahçeve "i . iş .. Bir dondurma ve
mis Otuz kurus almıslar .. Garson 
paras; da ayrı •• Bu fiatı pahalı bu
larak rmuş: 

- Yahu cok değil mi'.. 
- Değil efendım.. Henüz calııı 

ol.madıi(ı için ucuz tarife tatbik 
~horuz. 

- '""'okiıla calgı oldııPu günler 
kac k..ıru a?.. 

- 60 kuru a efendLın. 
Şrmd1, şöyle insan gibi. insaflıca 

lr.onı..: alını, lii:ks, fılan gibi palav
ralar. da bir tarafa 'bırakalım: Alt 
taraf Bebek civarın<la bir bah
"'<lc bır dondurma 60 kuruşa pa
halı m , ucuz mu?. Belediye i.ktı
Eat ımıdürlüğıi ne bııyuruyur? 

T .;1 ON --RALAJl 

Yenı çıkan on paralıkları _gor -
du uz mu?. Benim hoşımıa gidi
.. ır. R nei biraz donll'k amma, za
rar k_ Evvela, bu paraların al
lı<•• ocnz,yen bır hali olduııu için, 
beV!v~:um. Altın fuı.tları ıslediı.ıi 
k.ıdar vukselsin .. Beni a!aka<iar 
etmez. Çünkü, altın para, büvük 
paıa ile pek al1-1 verisim yok! 

l~izıın <ribi insanların hesabı, ki
talıı ne olacak?., On para, mühim 

b servet'- Fakat, nn para diyip 
"eçmevın .. Sazan. on r;ıara yüzün
den, .nsan tramvaydan inm~e. 
vahut. biletçi ile kavga etmcge 
mecbur oluy.>l". 

Yen ion paralıJ.t!ar, bi.7i, b.u dert
lerden kurtardı. 

OTELLERlN 

TARİFELEKİ 

Efendim, size de haber vereyim: 

1 

Yalova kaplıcaları açılmıı;tır. Gi
dio rahat raJıat kalabiliı. Kevif ça
tarsınız. Geçen Rl!n bir gazetede, 
muhtelif otellerin ta:i[e listesini 
"ördüm. Mübalagasız 13,5 liraya 
kadar odalar var .. Lüksınü.,. şöyle 
i.mis, böyle i:miş! İyi, güzel anwna, 
bizim memlekette, avda 13,5 lira
ya çalıı;an vatandaşlar var .. Bir 
memleketin bütün iktısadi bün
'"esl ve hayat şartları arasında mu
ayyen bir nisbct olmalı! 

Hem. zannetmem ki, bu fiata o
lan yerlerde haftalarca ııelio kala
bilecek babayiğitler wl~ ...ı.wıo.ı 

TRAMVAY 

TALİHSizoot 

İötanbulun tramvaydan yana 
talihi ••oktur Şu sıcak yaz gün -
!erinde istif halindeki arabalar i

de. miıtemadiyen ter dökmenin 
azabını dü~ünün! .. 

Fa.kat, Üsküdar, Kadıköy tara
fındaki tramvaylar daha rahat, da
ha ivi olmak lazım degil mi? .. Ne 
ııezcr .. 

Pazar ııünü Süadive istasyonun
da tramvay bekliven bir arkadaş 
sunu sövledi: 

- Ak,am., Vapura yetişece.Etiz. 
Halk dolınus bekliyoruz. Bostan
cıdan bir tramvay geldi, Yarısı 
bo<, Fakat durmadı. neden diye 
SOC'A turduk. Doğru !?idermiş, dur
mazmı.ş. 

Arkadan bir tramvay geldi. Za
ten dolu idi. stas ·-0nda biriken halk 
hücum etli .. 
Bostancıd.m dooru arabaya ne 

lüzum var?. Suadiye daha kala -
bahk istasv~n deiti\ mi?. Bu doğru 
""6talar, hi • ohnazsa Suadiyeden 
itibaren dol;(ru olruıı ! 

Bu ;, her halde doğru ~ir iş de
Pil' 

AHMET RAUF 

~upa Harbinin Yeni Meseleleri l 
ltalya hazırlığını bitirmiş miydi ? . 

İtal)u da müttefil..ler alcy!Jiue 
harbe girerken ellırlte bu işin e
nini boyunu ölçmüştür. O cihetten 
artık meselenin tetkiki safhası de 
gC{ıııi•tİr. Müttefikler aleyhine 
harbe girmek İtal) a için sonunda 
iyi mi olacak, çok makus neticeler 
mi vcrc<ck?. Bnnu elbette o ka
rarı verirken İtal)·anlar düşündü
ler. O cihet kendilerine ait. Bu 
bahiste daha ziyade durmağa lü
zum olnıa>a gerek. 

F.ıka\ mevaddı iptidaiyeyi ha
ritte ı ;:,atın alnıağa ınecbur menı
leketfor için harbe girmek kolay 
Uılerden değil. Çünkü zaten bu 
gibi maddeleri ;,.atan, visi. men
baları olan memlelı.etler, Ingiliz 
ve Fransız imparatorlukları bu. 
gıin harpte oldukları için artık İ
tal. &) a ihracat da yapmaz olu -
yorlar. Zaten on ayd11nberi gayri
ınuharip İtalyanııı vaziyeti bu 
itibarla nazarı dikkati celbediyor
du. Arlık harbe girdikten sonra 
ise kevfiyet daha ba~ka cihetler
den tetkik .-<!ilıııektedir. 

Çünkü, diyorlardı, Almanya ni
hayet harbi göze aldıysa bu key
fİ)·et . öyle olmuştu: 

Lehistana taarruz edildikten wn
.ra Fl'ansa \'e İngilte.renin bu emri 
vakii kabul ederek harbe kadar 
gitıniyecekleriııe bükmeden Al -
manya niha)·ct iki garp devletinin 
de harbe girdiğini görünce artık 
geri dönenıemJıtir. Almanya za
ten harp İçin kaç senedir hazırla
nıyordu. Almanya bugün harbe
deı·ek ilk salhada malum muvaL 
faki•·etleri de elde etnıis ise bu 
hep şu son yedi senedir" fasılasız 
devam eden hazırlığı sayesindedir. 

İtalya ise büsbütün başka bir 
haldedir. Hnbe,btan harbi, İspan
ya dahili harbi hep birbirini takip 
etmistir. İtalva hangi tarafa ge
~erek Avrupa harbine girerse gir
sin uzun sürecek bir mücadelc:.ııin 
istediği hazırlığı daha ikmal ede
menıiş !ayılıyordu. 

Petr•)l, den1ir, diğer madenler, 
kau~ul.:, yün, pamuk gibi mad.ı.e
lere muhtaç !.>_ulunuyor. Bnnlar 
hep dışarıdan gelecek. Avrupa 
harbi ile beraber mevaddı iptida
iye fi_atları da artmış olduğuna 
göre ltalJa on aydır nıevaddı ip_ 
tidajye eksi"ini taınanılamak için 
harice avuç dolusu para yetiştir
meğe mecbur bulunuyordu. Şiın
didcn sonra ise mevaddı iptidaiye 
müşkülatı ile iyideu iyice kanıla-
şacak demektir. · 

ALI KEMAL SUN!11AN 

Avrupalı askerı mütehassısların 
al.sun, •enelerdenberi İtalyada bu· 
luuarak oraya dair mah1mat ye • 
ti~lirntiş olan İngiliz ve Fransız 
muhabirleri olsun şimdiye kadar 
nesriyatına bakılırsa bu mevzu 
hayli söz götiirür gibidir. Eier 
İtalya bugüıılı.ü A .-rupa harbinia 
artık yakında bitivereceğine laük
metnıiş ise elindeki ınevaddı ipti- ı 
daiyeııin nisbeten kısa bir zaman 
için kendisine kafi geleceğini, bu 1 
kısa zamaııda da harp biterse ltal- =============== 
yaoın zararlı çıkmıyacağını dii - ı~=~!!!~e~ 
~İlnınüş demektir, Bu takdirde 
lt.ıly müttefikler aleyhine A\· -

ruııa harbine girince elindeki me- 'ii~ii~~~~~~~~iii 
..addı iptidııiyenin ne kadar da_ J • 

\anuhileteğini hesap ctmis olıııası 
lazım. Harbin öı le kolay bitıniye
ceğini. seneJerre de\·am edece~ini 
de gözôuüne getirince harbe ka
rı~manın kendisi İ\'İD daha zamanı 
gelmediğini dü ündüğü söyleni -
··ordu. 

Harbin çıktığı eyliıldenberi İtal
ya hazır lanı~ or, iktısadi sahada 
kendisine iyi bir mevki tntmai;a 
\o't> hıtikbalin her ihtima\ine karşı 
ho~ Lulunınan1a~a çn1ışıyordu. On 
avdanberi elde edilmiş neticeler 
ise az değildir. 

Fukat harbe ı:irmek ayrı bir 
nıe eledir. Cünkii haı'i.ıin lıcın ne 
kadar sürec~i';i belli değil. hem de 
daha n • türlii ilıtimal!crle dolu ol
du 'U anla ıl nıı ·or. 

Bir de italvıının vaziyeti ile Al
manvonınki bir tııtulnıııyordu. 

Su ve buz derdi f 
Yaz mevsiminin İstanbula mab

Sıt• meselelerinden biri de sudur. 
Karı ık sular satılır. Bozlu suyun 
fiatı yüksektir. Buz narha ıörc sa
tılmaz. ~Jenba suyu di~ e kuyu su_ 
yu satarlar, ve saire... .. 
Alınan tedbirler nelerdir'.'. Hiç .. 
Hiç diyoruz. Çünkü, bıı mevzu 

cidden halledilmek üzcrı• ele alın
mı~ obaydı, yıllardaııberi böyle 
siiriiµ gider miydi?. Bugün bu sa
tırları 'ısunun irfn '.\:azıyoruz: Yaz 
münasebctilc s hrin her tarafın -
da, ••J finlerıİe, mc:·ire mahalle
rinde, herkes su satıyor, Hallt>rin
dcn belli ki, bu satıcılar muay• en 
bir se.rn1a e ile su sntabilttek va
zil elle deı;illcrdir. Bittabi kuy11-
dan dulduruıı geliyorlar. 

Sığınak 
ih i arı 

Bugün öğleye kadar 
yalnız Beyoğlu kayma
kamlığına 700 kişi 

müracaat etti 
Halkımızın sulınak ve siper yap

tırmaları hakk .• Jaki mecburiyeti
nın el'an liıyıkı veçhile anlaşıla -
mad.ııtı ıtörüJmüştür. 

Ezcümle bugün ôğlcye kadar 
yalnız Bey()l(lu semtinde 700 kişi 
kaymakamlığa müracaat ederek 
bu hususta heyeti fenniyeden iza
hat istemişlerdir. 

Ayrıca bır sığınak 18 - 20 liraya 
etktığı halde bazı kımselerin bu 
işte de ihtikara saptıkları g1irül -
müştı.ır. 

Dün bu münasebetle vilayetten 
kaymakaınltklara yeni bir emir 
verilmiştir. 

Bunda; her kaza heyeti fenni -
yesinin; sıı;tınak yaptırma işi hak
kında vatandaşlara izahat vermc
i(e mecbur oldukları ve sıbnak 
yerlerini dahi bizzat tesbit ede -
cekleri bildirilmiştir. 
Ayrıca; sıjıınak işleri dolayısile 

vapılmakta oı.n ihtikarın da önü
ne J?e<;ilmek içi.u icabeden tedbir
lerin alı.n<lığı emirde bildirilmek
tedir. 

Yüksek mekteplerde 
diplomalar merasimle 

verilecek 
Üniversiteye merbut olan yük

sek muallim. di.ı~i, eczacı ve em
sali yüksek mekteplerde de yeni 
yıl mezunlarının diplomalarının 
bu yil ilk defa merasimle veril -
mesi kar~ .ı...ı.ştırılmıstır. 
Diplomaları bizzat Maarif Ve -

kilimiz B. Hruıan Ali Yücel tevzi 
edecek ve bu münasebeUe bir de 
nutuk söyliyecektir. 

000 

Milli Müdafaa için 
yapılacak istimlaklar 

Hükumet, Devlet Demiryolları 
inşaatında ı.ı.zun gelen arazinin 
sureti istiınlfrkine ait kanunun; 
milli müdafaanın kara, deniz is
timlak işlerine de tatbikini temin 
eden yeni bir kanun layihası ha -
ıırlıyarak Büyiik Millet Meclisine 
vermiştir. 

Bu 'icanunla; fevkalıide hallerde 
memleket miidafaası için lüzumu 
olacak bina ve araziler, kanunda 
vazılı tekmil formaliteler bil.3hare 
ıkmal edilmek üzere, vergi kıy -
metleri üzerinden hemen istimlak 
olunup, parası sahipleri namına 
bankaya yalırılacaktrr. 

---<>--

Lüleburıazda 
kursu 

eğitmen 

.~. 
• lstanbul 1 POLİS 

Hopa yolu , l,_M_A_H_KE_.v;_.E_L~ER_. 
! ı Yeni ihtikar 3500 kilometre uzunlu- 1 Çünkü •• 
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Çemberlayniıı ve selefinin ikti

dar ınevkiinde bulunduğu devir
ler, •sulh. hayalile meı;bu bir 
•hatalar ,devı-i. dir. Ayni yıllar 
Fransada da, ayni hataların i;jlen
diği, yani, ebedi yahut, hiç olmazsa 
devamlı ve uzun sulha inanıldığı 
devirdır. 

l\lüttefik.ler, neden, daha üstün, 
bem de çok kahir, bir üstünlükle 
düşmanın karşı~ına c.:ıkınamışlar- ı 

dır!. 
llılültefikler, 1939 yılının 1 ey

liilünde, l'olonya istiliya uğradığı 
zaman dahi, nazilerin, bir &,Ün de, 
kendilerine so:lJıracağını ilınit et
miyorlardı. Dauııın cok daha ge
niş ve nıc,•zii bir geııi~leıuc, ist.ta 
davası dcf:'il, Avrupaauı ve dün
yanın yeniden taksimi davası oL 
duğunıı farketmiyorlardı. Ralhıı
kı ellerındc, binbir <;eşit istihbar 
vasılaları, ınü~a\·iı·lı.!ıJ, ıuütehas
sısfo.rı vardı. 

İngi 1 tere ve Fransanın ınadcli ve 
manc,·ı üstiiullıg:Unü, tahii ser\ el
lerini, sonsuz kaynaklarını nazi 
~ellecine sadece, bir liste halinde, 
kaj(ıt üstünde arzetnıckle iktıfa 
ediyorlardı. 

Demokrat cephenin bu kuvvet 
listesinin ınuhtcviyatı dogru idi. 
Dün~-a aüfusu un heınen yarıstna 
yakın bir kısmı lugiliı ,.e l"'ransız 
hakinıiyeti alt111d3dtr, DiinJa al
tınlaıının en ıuühiuı kısıuı onla
rııı elindedir. Dünya madenlerinin 
en mühim kısn11 )"İne onlardadır. 
Dünya ticareti, dünya sanayii on
lardadır. Hcr~ey onlardadır. 

Ilütüu bu nı.ıtldi ve nıanevi ser .. 
vet -.e kaynaklar, bu fev kalıide 
üstünlük kar · ısmda, Alınanların, 
bir gün kendilerine kar:;ı da harbi 
göze aldıracağım •anııetnıiyorlar
dı. 

lllantıkan böyledir. Mütt<>fikler 
karşısında harbetmck için deli ol
mak lazımdır • 

Ancak. .. 
Evet, ancak, bütün bu maddi ve 

manevi kaynaklar ,servet, niifus 
herşey bir harp kuvveti şeklinde 
organize edilmemiş, hazırlanma
nuştı. Yani, bu sonsuz ve çok :<en
gin lı.aynaldar, bir harpie, derhal 
i~e yarıvamazdı. Bu müthis kay
naklan harbe yarar hale intikal 
ettirmek, ; ani herşeyi, harp gaye
lerine göre isth;mar etmek. liızım__ 
dı. 

İşte, bu yapılmadığı içindir ki, 
bugün maalesef, müttefikler, ka
hir bir kuvvet halinde, düşmana 
taarruz edentiyorlar, müdafaada 
kalıyorlar. 

Şimdi: Harp uzıyacak, vaktile 
yapılamıyan bu iş yvılacaktır. O 
zaman, müttefikler, davayı kaza
nacaklar, kendi hatalarının ceza
sını bir hayli yorularak ödiyeeek
lerdir. 

gunda yeni bir sahil ' davaları acıldı 
• yolu İnşa Olunacak Mılıı korucınıa kanununa mu -

l .ılil hareketl~rinden dolayı ad -
Belediyece Üsküdar ile Beykoz ı yeye verilen bazı tüccarlar hak

arasında yapılacak olan yeni as - ;anda yeni ihtikar davaları açıl -
falt yolun inşaat şartnamesi ya - nıstır. Bu meyanda piyasadan ka· 
kında hazırlanacaktır. Ayrıca bu !ay Loplıyarak yüksek fiatla sattı
yolun Şileye kadar temdit olun - ğı '"" bu sw·etlc milli korunma ka-
ması da kararlaştırılmıştır. nununa muhalif hareket ettiği id-

Biliıhare bu yol Hopaya kadar d.ia.sile yakalanan Robeoo Foliti -
uzatılacaktır. nin muhakemesine dün akşam as.. 

Bu muazzam sahil yolu 3500 ki- liye 7 inci cezada mevkufen bar 
lometre uzunluğunda bulunacak !anılmıştır. 
ve hem turistik, hem de iktısadi Maznun kendioinin kalayla be-
kıymeti haiz olacaktrr. raber ~ağ. sicim. çav ve saire de 

Şile. - Hopa sahil yolunun bazı sattıı.\ını sö\"lemiş ve ihtikar yap
·kısımları asfalt bazı yerleri de vo- madığını, normal şekilde ticaretle 
kus itibarile .,evrioefere kolaylığı meşgul olduğunu iddia etmiştir. 
düşünülerek pa~ke olacaktır. Bundan sonra avukatı 3adi Riza 

Mısırda yapılan 
tetkikleri 

au 

Mısırın Nıl havzasında suva mü
teallik kanal i<ll'rini ve diğer te
sisatı tetkik eden Nafıa Vekaleti 
sular uınum müdürü B. Salalıattin 
memleketimize dönmüştür. 

llfomailevh tetkikleri hakkmda 
bir ranor hazırlamaktadır Mem
leketımizin büyü.< su progrnmına 
yenı bir veçh · verilmesi için bu 
rapordan istifade edilecektır. 

-<>-

Kahve fiyatlarına 
narh konuyor 

Şehrimiz fiat murakabe komis
yonuna, k:ıh,.cniıı perakende Ii
atlarını tesbit için emir verilrriş
tir. Bu tesbit tecrübe mahiyetinde 
olacak ve tatbikatta alınacak ne
ticelere göre ileride diger rıa'.lde
lerin de fiatları kararla<tırılacak
tır. 
Di~er taraftan simdilik gerek 

sehrimizde ve ırerek di.Qer ver -
!erdeki komisyonlar. ba<ka mad
dekrin fiatlarını tesbit etmiye -
cekler: alelumum fiatlara nezaret 
eyliveceklerdir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* 1 temnlUzdan itiııaren Ankara 

i·aJ) v5unda her sabah saat 9 da bir 
sabah servisi ihdas olunacaktır. 
Bu bir saatlik serviste her gün 
hafif müzik ve ~ünlük ilk ajans 
haberleri verilecektir. O gün İs
tabul radyosu da açılacaktır. * Tramvay arabalarının tahdit 
edildigi hakkında bir ak<am ga
zetesinin dün verdiği haber doğ
ru değildir. Geçen yıldan bu yıla 
kadar ancak 10 araba seferden 
çıkarılmı.ştır. * Belediye rei;li~i bir şoför 

Dağ söz almış ,.e yüzde 33 buçuk 
bir karla satıldığı mevzuu bahso
lan kalaylar ıizerinde milli korun
ma kanununun mer'iyete girme -
sinden evvel mua111ele yapıldıgını 
ileri süı·ınuş. bunu isbat etmek i.. 
çin şahit .ı::!b:,~ern1iş ve ayni za -
manda defterler üzerinde ehli vu
kufa tetkıkat yaptırılmasını talep 
etmi.ştır. 

Muhakeme -Ou talepleri kabul e
derek hiıkım muavıni Bayan Edi
beyi tetkikat ·apmak iclll naip ta
··in et•ııi.ştır. 

Bildwre, avul:at tahliye tale -
binde b ılunmus ada bu tak>p reel 
'.llunmustur. 

Muhakemeye ayın 24 üncü .gü_ 
nu saat 14 deci •\am olunacaktır. 1 

Madam Atina mahkü-] 
miyet kararını temyiz etti 

Geı:~ k.ziJrı fuh:;a tcş,·il: ettı 1i 
ve rancıevucu uk v Jl,g& .d...iü:ı.sile 
1 inci asliye- c ... za mah.kenıesınde 
muhakeme olunan Madam Atına 
ve arkada~lanrun uzun muddet -
tenberi devam ecicn muhaken:ele
ri dün neticekndirilmiştır. 

Verilen karara göre Madam Ati
nanın 21 ya• ndan kuriik bırkaç 
kıozı fuhşa teşı·ik ettigi sabit görül
mü.ş ve hakkıncıa 28 ay hapis ile 
lfü lira 20 kuruş para cezası ve
rilmiştir. 

Diger maznunlar •. beraet etmiş -
!erdir. 

Madam Atinanın avukatı Sadi 
:Riza l>tı kararı tem••iz etmiştir. 

Üç eroinci yakalandı 
Zeyrekte oturan Reiik oğlu 

Necdet ve Şcra!ettin ismınde iki 
eroinci ile Necdettcn eroin satın 
alan Todori adında bır beyaz zehir 
müptel:isı '(akalanarak adliyeve 
verilmi$lerdir. 

Harp karşısında 
İapar.ya 

't ~zan: AHMET ştiKRÜ ı:;S~r> 
. ıer il' 
ltalya harbe gireli, gazet~ r: Bi· 

nnn .. adan iki deı·a baiısettı e 'a• 
r- n . dı ·ıfl" 
rinde Ispaııyanın •harıı • ııJıl 
kalacağı bıldirildi. İkind Jıa~ ... ,,. 
cie beynelmilel Tanca """~n.·aıt 
nm l spanya askerleri . ıar~crind' 
işgalidir. Bu 1ki lıal'adıs 1'• ıııııJı~ 
azıcık durmak gerel:tir. Bır. edef' 
rebeııe karşı vaziyetini ta~ıt":,,.da'. 
ken, bir devletiıı •har~ dı<nelnı• 
kaldıqını beyan e'ıııes.ı, __ be;ı ~w 
!el miinasebetleriıı bugunkıı a ııe
ları içinde hu•usi bir manaY 
lıllet eder. . bU 

Tancanııı iı;yalıne gel:1"e." ıı;•' 
1 k · 1·· ·· ıarııak · ıare etı1ı şuıntt un.u. an . ,].; ltı .. 
mınıakanın vaziyetini bı_lın;'a,'11J" 
zıındır. Haritaya bakıldıgı kil~' • 
bu mevkiin Akdeniziıı garP . deki 
sını t~kiL eden boc/az ii:<rtıı 
ehemmiııeti anlaşılır. ıı• ~ 

· , ı·asııı · Ancak IspaııyoL mın,a' ıı!IS~sı 
zerınde buluna.ı Tancan.ı• ı·ıo4 

/O . 
bır ,-az-,yctı varaı •. ı-llnı J. 11 b!JıP 
ititafmı .-uya dıışurrnegt ıe~;1 hal 
ettiııi sıralarda Fas me_seıesı:ı. · 
!etmek içiıı 190J strıesınd ı·st• 

ıo ,ıa1ı , . 
sıra;;ıa bir k •. ferans ı 111~1~1 

Bu ko.ıferans güya fasııı t a;nı 
tamam/ığını tanıdı. Fok" 11~eıı 
··amanda :ı.ıek ,;yade eheııın .:.at• ,,_ . e eı.• , 
1-ıaiz oU.ı" Tanca şehri v n~· 
ıçiıı 1ııtsu~i bir idaTe kabııL c•,rck· 
Bu şe1ıriıı Aı-r.:ıpalılardaıt ."' gaın
kep ıusıosi patis teş!dlatı 'w.i ı -
ı·uk ıdaresı olaraktı. Şu iıu 1111~ • 

paııya 191~ senesinde saı,ıl cd•r 
taka ii er ne ıı.ma)lesıni ıla;nd,ki 
ken, Tanca ~ >/trınıa i.da1 e · ecbıL~ 
bu lıusıısııı" i de tanıma~' fil ,i ,J< 
rıyetınde ka:d. v~ JJ13 sen; 'fa•" 
Irı. 7, .. re Ftan~a ı·e Is.panY . .-ıı· ., . ,, , ... 
canı.ı tcibi olacaııı bıı 1ıus~0 rıJııar· 
ıicerhıde bır anlaınnı~a ı·a lıl W 
ı·akat 1914 1ıa hı q•lctı. \"e Ja • 
lô.f tatbik edılm dı. Jspa t° •· 
cat1ı J;enrli 1n .. ııtakas11Hı · ;!ldı· 

k ·· ·d · · b ı elıe bo• r tııe .unu 1nı ~s c?n. . . k ,-,r.e 
Bugüne kadar fa~an~ol 1'•• JI ,1 a· 
leri Tancaııı keııdı hııııaıe k 1n 
1 alan içine alrrıııııı çat f11 ./• I' 

' v.ız geçmemişlerdir. 19L-I 1;z"' r >1' 

paııyaya bıı fı. satı ve. errı~ t ~ ~ 
sa WH lıarbi1td<m /cııı·ı r 

1 
~ p' 

bir dedet olarak çıktırı f•' ~ını ;rl 
panua 1932 scnesi11de beıl"~e L' · 
bir idaTeyt kabııl etmek 11 ra b•' 
riııetinde kaldı. au .. dan "r;.caııı 
aralık Prımo d• Riı•erıı .. etrııt' 
İspanyol mıntakasına ill,~ık ol<l ' 
ıji diiı;iindı•. O da mut'at· 0 0 ~1ııı• 
madı ı·e ıns s,.,,csinde 11

1 
·eı1eıı 

ı•e beıınelmilel iclareı}i teY' ıtı' 
11eni bir anla<mı•ııı İtalıın cıa. ~c-. - . r.. ıt'lt 

hak etti. l.~te Tar.raııın ·'-Mel''' 
dar va:iııeti bu idi. ş;n>d: 0

11 
.ı: 

yorıız 1'i lspanııa. Fr~n- ~ etf""' 
mııı•:ıfakatile Tanc~ııı ışqa• b I'' 
t!r. Faf.:at a'Jni habere qore a .. ııJC" 

l ı· -
rıal tan,_,,....,· beınıelmi ' 

REŞAT FEYZİ 
Lülelıurgaz (Hususi) - Eğitmen -------------

mektebi a<;mak hakkındaki ka -
rarından bütçe darlığı dolayısile 
vaz ı;ıeçmiştir. Lakin Şofüler ce
miyeti bövle bir mektep açarsa 
belediye ı•ardımda bulunabile -
cektir. 

Cevdet Kerim 
İnce Dayının 
konferansı 

tini deı)iştirmenıcl:!edir. cı 0g· 
Harbiıı bu soııunru fıl:ro~ı ta'1' 

ru olsa bile, her halde ._,qul'.~ıe al· 
caııı. 1spanııoZ ınmtı.kası 11 ~ 1 o"Jlr.I 
ma1' için bir adım ıeşk_ l e z,0~1' 
süphe yoktıır. Esawn fıltfl d · ' 
bir ilhak .;mdiden yaP•ını1Sr ııı' 
mektir. Bıı vaziııette ak'a bı,ın ı,~ 
kım suallCT qe1iiJor? Tanı·o~1ısO "' 
panya tarafınclaıı işgalirıe1, 0,p o:· 

kursu Burgaz - lstanbul asfaltı ü
zerinde ve Burgaza 5 kilometre 
mesafe-deki Trakva köy enstitü -
SÜ bin:ı-;nda faalivele g~çmiş bu
lunmaktad:r. E!4ıtmen kursu mil· 
dürlüı!ünü Edirne ilk tedıisat mü
fetti"lerinden Haydar ifa etmek -
tedir. Nisanda başlıvan kurs vedi 
aylık tedris devresinden .,onra me
saisini bitirecek ve Trakya köyle
rine •·eni eğitmenler yetişmiş ola
caktır. 

Tekaüt olamıyacak 
memurlar 

VaJ, •nü 1 kıye müietti.;i ve kay
makamların tekaüt olamıracakla
rı ı e tekaütlülderinı istemivecek
leri hakkında Dahiliye \'ek.iletince 
yeni ·bir kanun projesi hazırlan -
mıştır. Bu kabil memurlar· ancak 
tahdi.di sin suretile vazifeden ay
rıla.bilPceklerdir. 

* Avrupa ile Balkanlar ve şeh
rimi?. arasında hava postaları ya
pılmasına calısılmı:rk1adır. * Yeni Türk - Alman ticaret 
muahedesinin imzası münasebe
tile Alınanlar bizden mal alma 
faa'!\·eline gecmislerdir. Mii:him 
noil,taı'lia zeytin,·a"ı. almak üzere 
de M. Behn isminde •bir Alman 
tüccan ~ehrimize .~elmistir. 

r--------------~--~----------------------------~ "' L Avr'=!lpa Haırlt;})ünDn DçDnı<dle!f1l ···JI 
--------------------~~------------·----------Hitler'in istila planı 

1937 de, Nalilcrin iktidar mev -
kiine - tıklerinden dört sene son-
ra askeri hazırlıklar bi: irilıniş. 
Almall" ·a harbe hazırlanmıştır. İş
te bu sırada Hitkr, on sene içinde 
tahakkuk ettirilecek fetih ve istila ı 
planını çizmisti ve Nazi şeflerine, 
Alman istilasının merhalelerini 
oösll>ren bir haı ita ııönc.erilıı~işti. 

ın:ıs de Alman Siid.,.krinden 
Konrad Henlein'nin evinde yapı
lan bir arastırmada bu haritanm 
bır niısha,ı bulu'l·lu, I,ondrava 
ııönaerild1. 

!Iıller, muvaUakivetlerini su su
retle taıin etmişti: 1918 de Avus
turyanın ve Cekoslovakvan:n ı;ti
libı !919 da Polon anın \'e Ma
caristanın ilba.Kı; 1940 da Roman
yanın Yugosla\'Y ıııın \'€ !3ulgar.s
tanın ilhakı, 1941 de Danimarka
nıl' Beh•kanın. İsviçrenin, Ok
rnn'·anır \'C simali Frnnsanln iıs
aali 1941 seı,esinden cvvrl bütün 
İskamld .ıv' a r-ıem 'e•« ile inin, 
Portckizın i Has.! Aluı:ın\anın, 

buyük Brıtan ·avı ıs.: '•• 1948 se
ne ,ıne bırakılmıstı. 

Goru'ii,. r ki bu plim d"'" ·tiril
m <tir Bundan SDnra,ın:ı ba a -
ltmt 

Almanyanın mayi 
mahrukat ihtiyacı 

Hitlcr geçen 12 martta erkanı -
harbiyesine kar<ı söylediği bir nu
tukta Almanyanın zafer veya 
maölubivetinin mahrukat stoku
nun miktarına bağlı olduğunu söy
lemisti. 

O zaınan<laııberi mih•onlarca 
ton mavi mahrukatın Almanyada 
stok vaı>ılmasına başlanmıştı. Bü
tün dJnvadaki meYcut mayi mah
rukat. umumi bir Alınan taarruzu 
icin ancak virmi otuz gün yeti.;e
bilir. 

I<'ılh.ıkika hır Klipcr tavvare -
sine tl~nt' i ,.,,,·ip dönmek icin 
43 bııı litre e•a!'s Uzıındtr. Kli -
pcr ın bu mahrı.kat masrafı. iki 
bom' ard.man tavrnr. inin mas -
ı·a! 1!'1 muadildır 

Bomba atmak bir 
hesap işi 

EsT·ıdcn ta\·varclerrlen bomba 
atır ak gcli<i ııüzcl bır şe,·di. Hal
buki ş ;:'.i herhangi bir yeri bom
ba .ıırak bir heoaP ve fen işi ha
lıııc >.rınis•ir. Bo rb ı hedef• ısa
..ıetle ntnbıımek icin b•·,·arec-inin 
ne'<ndar irtıfada lııılurd.;1'ınu, 

1 
si.ıı"at:nl ve rıı.z;!5ruı cereyarı sür~tı 

İzabe! renği... 
İzabel, İspanva Kralı 11 inci ~·;. 

!ipin kızıdrr. Avusturyalı Arşidiik 
Alberle evlenmişti. 1601 de İs -
Panya, Holanda,va karşı hal'p açtı 
ve Ostand kalesini muhasara al • 
tına aldı. İzabe], kocasını cok sev
diai için haro meydanında vanın
dan avrılnııı·ordu. Mahsurların 
siddetle mul<avemetini görünce 
kendi kendine ahdetti: Kat'i zafe
re kadar gömleoini deı!i~tirmive
cek! .. 

Muhasara tamam üç sene sürdü. 
izabd ahdinde sebat etti, gömle -
!!ini sırtından ·ıkarmadı. Artık bu 1 

11ömle~in ne renk aldığını bir he
sap ediniz Gbnıleğin hakiki ren
ııini ta,·in etmek kabil değildi. 1 
Sarı ile !Jeyaz ve ten rengi birbi- 1 

rine karısın><;. acayip bir renk hu- ı 

sule e>elr<1Hi. Ahali buna •İzabe! ı 
rengi. ismini verdi. 18 inci yüz 
yılda akademinin lı'.ı~atına da gecu.

1 
1 

ve istikametini hesap etmesi la -
zımdır. Bunlar hesaplanmadıkça, 
o kadar pahalıva mal 1ian bom
balar boşa gider. 

İsabeti temin için simdi mükem
mel 5letler icadedilmiştir .. Bu su-
retle bombaların 
rette bedefleıine 
olunmaktadır. 

muhakkak su -
isa,betleı:i t.)mi~ 

"Bize tecavüz edilirse 
harp Türk Milleti için 
mukaddes bir vazife 

olacaktır.,. 
Meb'w;lanmız tarafınd ıı muh- ade ed;lme.,,, İs:pamıanın . 1.(11 • 

telif vıliıyet mcıkezJ.e.:;nıi~ veril- "nda kalmasını temin fı:f11bı ııtı 
mekte bulunan konforan>IJr >eri- miş bir tıiı•iz mi? ispanya, ,,o'. ı 

iktifa edecek mi? Yoksa 1"'':11""' sinden olmak Ül.Cr~ bu akşam saat ı ırr• gibi Fraııko da miittefi : · İ:• ·,: 
19 da Cumhuriyet 1-I.ılk partisi u- yeni talepler k<ırşısında ıır~ i~ · 
mumi heyeti idııre azas,ııdan B. :.ı,,, Harbin Akdeniıe iıııi1:tı" ' 
Cevdet Kerim İncedavı l"•afından "1 ı .,,. rıı--ıo! 

panyamıı betJııelmı e ' dıf· • 
Beyoglunda Saray sıneınasında deki ehemmiyeti artmaı,ı~ ,ıı ao· 
halkımıza mühim bir kJnierans harbinde Akdeniz itilıifç:ıC~on f.' 
verilecektir. lü va?iyeti•ıde bulundıııid" I" ' 

B. Cevdet Kerim İncLdayı dün pamıa, mıı»azenede o k.,a~;., • .ı~· 
ak,,a.m saat 18 de Ünıver>ite kon- yük bir aiiırlık ifad ! eır11,Nı"°" 
feraru salonunda da bir konferans Su halde Fraııkonım /ıarP ;(İ' . 
vermi~tir. kalmakla beraber. lsıııır'''tor eJI' 

Hatip, Türk devletlnın ougii.nlcii ehemmiyetle müıenasıP ıış 0' 
milli siyasetı ve milli b.rliğiınizi ııotılar temin etmeğe ça 

bozmal;(a kalkanların °:.>aliyeti hak- .,;b;~k;;le;;,;n;;i;,;r·~======~-"". 1 
kındakı bu konfcrans,nda milli d beri 9 yettedir. Ge('en cvlıi! "'~ 11,rıı birlik ve disiolinımizi tebarüz et
tirmiş ve ·bunu tııkiben dünyayı 

saran ve endiı;eye sevkeden hadi
selerin 18 inci asra ir~a olunan 
menşelerini, tarihi .:>e ,rrinı anlal-
mış ve bililhı.re Türkivc hıikume
tinin takip ettiği siyas<·te l(eçmis
tir. 

Bu siyaseti •Yurtta sulh, cihan
da sulh• düsturu ile anlatan B. 
Ce,·det Kerim İncedıyı mütea -
krben .ş:unları sö\ lemi ,tir: 

•- Biz mütecaviz d~ğ'liz. Ma • 
cera aramıyoruz. Sadece sulh va
sıtalarından istifadeye <~!ısı) oruz. 
Bunu esas koyarak di!l;e: taraftan 
hç bir şey_ vermemek üz<>nı icabe
den tedbiri alıyornz. Dünyayı sa
J''in ateşin siraveti hem uzaktır. 

hem de ·akındır. Y~kla,nıaınası 
i in hükümet bütJn tedbirlerini 
"lmaktadu Yaklaşırsa lii?ırr-. gelen 
ı;arsılıık da konacaktır. 

Türk ordusu her tü.J,1 fec.;v~·il l 
emLliyetlP kar~lta hazır vazi-

b •"tı. l' ordusu. memlekPlin Lı · · rl9'1 

biinden istifade ·~derck Jı[ııı 
maktadır.• 

Bilahare de sunları iliı''P ' 
tir: r 1• 

• l 11 
•- Bize t!'cavliz ,·alcı ;ı ,,ı 

harp, Türk milleti için ııı~e p.J 
bir sey olacaktır. O !ıarP, 1, ~ 
Türk willeti için bir f,Jca>h. ıı~' b 

. . ~r 8 ' tır. Bız kanlarımızı, ıu al<,;ş 
galevan ve hisle, !ıiçoir 1\ıır ,t 
akıtacak del;(iliz. Bi.- .m~9rtJe 
karşısında hükıimetimız 

1
., ;çı 

~, 1 
rar verirse knnımızı J.st; 0 ıı5 

akıtacağız. Böyle bır -~~"11i',~ 
'beklemiyoruz ve asla ı5•e ııııt" 
Fakat böyle bir vaziyete J.i 
milletçe hazırız.• roıe~c; 

Ve nihayet hatip; ırıe ıcıı~ 
içinden bozmağa kJt~ışaJ1b, se 
vetlerin faaliyetlerı:ıdc·'1 

9 
l<~ 

derek hükumetimizin tıu1~ 1111 ııı 
ıcabcdcn t d'lıırı aldı1'·11~3 bıl ' 
ıberaber her vatandaşın. ~il· 
zifevi müdrik olması ıc 
tebarüz ettirmiştir. 



acarların mühim bir müracaatı 
tudaııcşte 18 (A.A.)- Macar a
p ı bildiri:vor: 
4.ri.sin zaptı ve Fransız ordu-

._•n :>ilahlarını terketmesi üze
. .., Macar hükümet partisine 
· llp bir heyet, Alınaaya ve İ
:- elcilerini ziyaret etmiştir, 
lt heyet namına söz söylivett 

r,Alman elcisiııe demiştir kt: 
•hrcriu azmi ve Alm•n ordu
ııu kuvveti, kabraınaalığı, ha

;ğı ve y_üksek maneviyatı, Ver. 
.lıos•; yıkmıştır. Macar milleti, 
llon muahedesinin de ayni a-

kıbete uğrıyacağına üı:ııit eyler. 
Macaristan, ga.} rımuharjp devlet 
olarak Almaayaııın yanıbasında 
bulunmaktadır ve memleketleri
mizin menfaatleri icap ederse Ro
ma - Bcrlin nübveriııe karşı VHİ
felerini yapacaktır. 
Alınan elçi>i tesekkür etmiş ve 

Alman ve İtalyan orılularınııı uğ
runda rarc11~tıkları yeni Avrupa 
nizamının :llatar milletine de ;ya. 
rıyacağı ün1idini izhar e~lemiştir. 

Ayni heyd, müteakiben İtalyan 
elçiliğine gitmi~ ve burada heyet 

namına sin söyliyen ut ııöyle k
ıuistir: 
Macariııtam iafirattan Daçeniıı. 

kurtarmış olduğunu hirbir Macu 
bt'iyyea unutıwaaz. Macaristan 
İtab•arun, bütiin kuvveti ve heye
can; ile, Avrupadıı yeni bir inkişef 
yoluada yürüdüğüllii biliyor. 

İ!tllyaıı elçisi, ve.-dii:'i cevapta, 
Versailles si.teminin yıkılın~•. 
Duçenin mualıedeler.in ve :-;un "i bir t 
surette vücude getirilen lıudutla
rın haksızlıklarına ka~ı $iya>e -
tini tetviç etnıekt~ir, demi~tir. 

F ransızlar T orino sanayi merkezini yaktılar 
~ııdra 18 (A.A.) - Nevyork 1 haber Fransız tavyarelerinin """" mile tahrio edilmi.~ oldugunu bil -

al Broadcastintı radvol.arı - ' tı~ı bir hücum n~ticesinde, bütün dinnektedir. 

p;;~~;~osubaÜ;Ükrl k~";.;;ü;~h;~;~ıaıdÜn gecelti tebliği I 
&o.cıo 18 (Rad110) - Fransız ı!iişman ileri lıarel;et, iııkisaf et- tır. Kı(alanmız bii.yük Oir cesaret 
"ıiik kararqahının dün geceki mektedir. ve kuvvetle lıarbe deııam ediyor. 1 
~'li: Luar'da ha~ deı-am edi- Di1"oni is_qal ed"ıı Al1n°n kuı• _ '~ ' ~ Alp cephesinde lıe11ih biıyii.k lı.are-
'lt. Orlean'da pek kanh n~uhare- vetleri E'raı~konte'ye yakla:;mLS _ kat başlamauııştır. 

oluyor. Ltıar nehnnı qe en 

Fransanın şartları kabul edeceği zannedilmiyor 
~ 18 (H..susi) - Hitlerin, Almanyanın sulh sartlarmın, Halen ce--helerdc muhareılı<.> bü- 1 

:;al Peten'e vereceği cevap - Hitlcrın evvelce <'llku bulan ta _ tün sıddetile dc,.·:ı.m edıyor. Ma - j 
bahseden, Slcfanı aıan>ıııa ö- Jeplerin:..cn daha çok a ır olaca - jıno istıiıkamlarının bir kısmı düş
<\lman devlet reisi_ 1I'üt1 reKe l;ına <Üohe edilmemektec.ır. ~·ran- mü<tür. Bir kısmında rnuhaftiUır 
ları dermcv.ın etmıyt'cek, •a

sanın da bu şartları kabul edeceği •ulh sartlarını bildiıvccktir. 
~ >ıutlar kabul edilmedigi tak - süohelidir. Binaenaleyh muhare-

ınu.harebeye devamı edik-ce1'.- beye dernın ooik-<:eginc muhakkak 
nazarıle 'bakılabilir. 

istih :iı.ıııları tahrin ve cephaneleri 
imha «tınektedir. Al.,ı.ınlar Mııl- ~ 
huz \'e Eoinal'c, di~t'ı bir l< • .;uıı da 
Li,·on"ıı doiıru yürüyor. 

F'ransız ordusu dört grupa cıyrılmış bulunuyor 
l..ındrıı 18 (A.A.)- Fran n< rad.. j ıın;;urlar ve hir Fransız ordusu batı ccnubuıın d<>i1ru ~ ukar; Sei-

un spikeri Alırnınyauın l\la- Laıgle, La Forte - Vidaıne ~ nc'c kndar L!-::ınmışlardw. Alr:!an-
1 Petenin deuıarşına henüz ce· Chateandun böh.,esi dahilinde ric- l2rın \'nrdıkfarı l.n ,, nok1):lfaı· 
~.Vermediğini dün akşanı geç at "t~ektedirler. Fransızlar ou- Nc•·ers'iıı ·imali •·e Dijonclur. Se-
ıt bildirmekte idi. rada bn·kaç •lefa mukabıl hüeuın- ine ııelıri Gr~ 'uı iistiuıdc g~çıl -

~Pik.er son g-ünlerde devamlı ı Jarda buiunınu~la dır. ıııiştir. Maginvt hııttt ,e\'rılıui ve 
. ir c~he ıne\CUt olmadı;;,.nı Paris ~~in setir \azif. i gtlmıüş bu hattak~ kılaattaıı ~?k bııyiıl;. bir' 
_leıniştir. Fransız orduları hır- tılan Loırc ordusu Loırea kadar kısnıt ~ekıtmu~tır. G rs kn!an l ·ıtn .. 
1tlden derin gcdiklt""rle al'·rt1mış 1 ~untazanı bir ~ckjlJe ric'at etn1iş- at muharebeye devaru ctm~·-te -
l lı'rupa bölünmüş ve bu suretle tır. Almanlar Loire nehriııi geçe- dir. 
~ il manevralarına kurban git- memişlcrdir. Alpleı· t·ibetin•Je Fran~1r. ocdu.çt_ı 
"ıı telbikesine 111aruz bulunu - Ü~üncü harekat sahııesi b(,ş altı ''aziyetiııi taınaıııcn muhafaza et-
A. U, gün cnel 1'aı·dcrois ve Chaınpag- mcklcdir. 
~A:ı Seine nehrinin garbında neda Fransız ccphc,,.inin inkıtaı ü- Fransız hJ.\'a kuYvc"1cri adeden 
tl'l'euks ile Cbartresin g-arbnı- zerine hastl olun sahuediı·. "\I - tllHı vazi,·ette u(ı,,a. ıua rağIJteıı 
lııgu;-. kuvvetlerine mc: up ı maular sabaha dogru doguya ve lıl.'nıiz kııdrcWdir. 

F ranaanın silahını teslim edeceği doğru d.;;~ğil 
deceğiııi söılcnı k kafiyen yan
lıstır. Fransa, Aımanyadan yalnız blııe;;inı ta:iil0 tarar veı'fPI "ir. 

'evyork 18 (A.A. ) - '·ational 1 
l;ıutastino kımıoaıı vası tarııfın
F'ransız hükümetı radvos.toun 
cesi üzerinden yapılan neşrı - hangi sartlar dahilinde Fransız ı;o- Fransa, tas.ıvı·urlarının anca e-

;-a ~piker, şunları sövleıni•tir. cukl:.ruım katli:iınını dıırdcırnıağa nı bır kabine ile latbik cdılcbiie -
tansanın siliıhlar·uı teslim e - muv:ı:fakat edeceğini sormuştur. ceoine hükmetm:slır. 

ir Kanada Fırka~ı F ransadiln İngiltere ve tlöndii
1 

'<:ıll<ira 18 (AA,) - İngiltere - metre rr.asefed<> bulunmakta idi. 1 aıt lı.ızın sahneler an.atırnrlıu-. Bu1 
F'ranoo.ya gitmiş olan bir Ka- In•iltPrenin batı sahilinde hir scfaletl<n ın"lelıt·'·ıı• obı• Kana-ı 
luıkası Fransız sahilın~ dön- limana ıhrat· edilen bu Kanadalı- da!ıla« ··ivccekleriııı bir 1<:.,·~ ':ı
i,.; emir almıstır. Fırka bu lar Fran>a Yel! .ı Ü7crıudP. hcdd-1 lırı a'ak 'lriimt'kt~ ıLln k:ıJ ·e 

i aldı.i!ı zaman Parıse cllı kilo- siz bir Surette yurüvcıı multe::ılere! çocuklarb p.ıylaşmı:;l:ırdır 

Libya'da İtalyanlardcn 600 esir alındı 
İlalvan ohnak üzere 6ll0 esir almı:;-1 "arc tahrip etınısl~rdir. 
!ardır İP.san ve ınall('ıne itiharılı 1 İn -

Hitler ve Musolini 
· şartları görüştüler 

(1 inci saiufedeıı devam) 
ölüm arasında tercih yapmak la
z:u.. gelir•e öliimü tercilı edecek
tir. Fransa ll"•"refli n1azisinin ınj .. 
ra.• !arına iJıanct etmiyeccktir •• 
Mareşal Peten hii.kiımetin ka

rarılll diin radyoda Fransız mille
tine bil diril': ve şu sözleri söy • 
leıniştir: • llluhaşamata niba)'et 
vermek çarelerini şerefli bir çar
pı madan sonra asker tiktte lte
niuı le arastırmağa hazır olup ol
madığını sormak içi», düa gece 
dü~mana müı·acaat ettim .• 

Fran.s.ız halkı, bükümetiıı kara
rını biraz hayretle. fakat mutava
atla karşılamıştır. •«u•JE bükü -
metiain bn kararına biraz tia pc. 
risan bir halde ~-ollara d<ikiılcıı 
yüz binlerce 1nuh

0

ncirln kafiielc -
ı·inin va:ı.j~·eti de sebep J:,~terile
bilir. 

l"ransa, llitlerin cevabwı bek -
lcrkca. bir taraitail da nıuhacebe
ler bıilün ~icdc!ilc de\ anı clmek
tedil' . .ı\Juıau ' orJu.:Ju Dijon, Be
zan!!ion .rotu ile i '"·içre hududuna 
da,yaıı1111~ ve bu st«re.Ue ... '\Jajino 
hattının arkasuıı taıuamiJ~ ~arnn*'" 
tu·. Ba Dııııto.-ıkaUn l·.ıhnı~ ulan kuv
vetlerin vazıyeti son derece müş
küldür. 

~dajino istihkiml rm ı tepçu- ı 
laca eikrimleki ""l'iuılıe.ı·i INldei
rn~l~ri için emir vttitd ~ zgı:ıne - .f 

dil kte<!.r. l'ilhakilı.a ıiü11 öı;le -
den sonra .')ant 15 d<'Jl itiL.Aren, 
f~rans,zl:ır bütlin ~ ajino boyunca 
Zigfrid Jıatıarma devamlı ~c şid.. 
detli bir ıık~ açmış J,~iunnıakta
dır. zj6"frio. ı1atl1tıd:ı 1 tuplnr da 
mukabele etnıektedır, 

Bir A?ınan t..-bli.;ine göre !\leç 
kalssi de d- · ~111üş Ur. Alnı ular Lu
arda U-..h Ud çalı n l·r.ın ız 
ku\·vt;flcrinin toplan ıalar.ıııa ımi- ~ 
ni olwak icin ga.~Yret .:iRC etınek L ... 

ılir. 

liıc :ar?~ı k:ıvvet de Parisin ce- j 
nubıında!u F nı.usu Jwvvctkriııi 
tazvikc h:.. ~aını~tır. 

:r-i;.!\'york IJcı-~!d fi zetesi, ie:ıp 
ederse, Frau. .z hilkt·mct m.·rkc -
zia.in B<ı:doılan şimali Afr,kJ~·a 
n•klobı:.. < ı:mı yazıuaktodıc. 

Unayted Pı·es de Fransız deni-. ' 
ve hava. kıı netleri ile.' rk enl11-
ların;n fngiiizlc•lc bcrabct harhe 
devam cdeccJ;iui .. ildiruıel<tedir 
. İn:il!~r-t'nıil vaziyeti ... grolm~ 
ln;;Hi:l Ba~ ekıli Ç<.rçil, t · iil:iı.
nıct h:uiu..:lc lJ!r lu:;iliı - Frunsız 
lı.irli;:1. \'iic:udc i.et.i.ru~ck içıu F.ı:aa
sız hüımııı-uu., ttllitıc lmlunuıus 
ve: c İc.~ıltcı· .. \ Hıtlcı-iznı iınha e: 
tl~Hnciy2 : ad.;.U' b~1rhc devanı ede· 
<et.Ur. f'~ artık clayallamaz 
bir hale 8'-'lruiştir. Diin)a da .. aa.ı
nın bıricik mii;lafii ot.ırak biz ka. 
lıyoruz •• tlcınlştir. 

. İn~iliz teklifine göre, Fr nsa ve 
ln.,iltcre lıir kül teşkil edcrleı· ve 
lıu devletin aJı da Fran.a - lngil
tere birlit;idir. 
Fransız hiikumeti bu teklifi tet

kik etmektedir ve hen1iz cevalımı 
vcrıneınistir. 

ICraJıu iuıza~ıııı ta._ıyan hu tek
lifle ~ii~ lr de Hı,.cktedir: 

cBüyük Brıtau .. ı.,a ıi.ırıp:raturJuğu 
ile Fran· Cunıhariyeti di.lnJa yü .. 
z~ııd1c~ e ...... 1rc0i.ı : .. aldırh.~ak nı~ks..ı- j 
dıl- ... ı.c Lek ·,det lıalinde bırlc~ 
mckt~diı-l~r. Uu de• Jetin a<keri ve 

mali bütün knvvetleri birle,üft
leeek ve müştereken kull:ıa.ıla -
c.ı:ktıc. Harbin bütün tahribatı 
ınüştereken tamir olunaeaklrr. it
tihadı bir tek harp kabinesi idare 
edecek, her iki memleket meclis
leri birleşecektir. Fransanın elin
de kalaıı kuvvetleri ile İngiliz lrnv
vetleri harbe devam edecektir. A.. 
merikadan azami yardı111 is ene -
cektiT.-. 
Kaııad> ve Avustralya hüktl -

metleri de harbe unm kararını 
ye11ilemi~Jerdir. 

Almanların, Fransedaıı onn 
İneiltc:eye ..ıe taarruz ilotirwıllui 
tekrar .veailennıektcdic. cl>eyli 
lrleyl. ga;r.etcsi, Abna».ların N r
vecte k"iıllaııdıkları büyük boın
bardmıaıı \'e nakliye tayyareleri
nin bir müddc.ttenberi bic l(ÔLÜk
-dikledni, Almanların hii~ ük 
ltontbardırnan ta):yarclt'l"jn.in in. 
sasına hız verdiklerini, bunların 
İııgilten·. e kıu·~ı kulhtnıla<:ağını 
~azruaktadır. Roma radyosu da 
N&rve~ limanlarında yapılmakta o
lan ıl..lnıaı.a tcccınnıularını n1anal1 
bulıruıkt dır. Almaalıu· ~ ;a
hilleriııd~ ele h u ı [nTiyetler 
tio'-"itermckt~ Abnaa p•ra 0

l('İİleci 

nıüteJı.ıaJı ta1iınler -':aµ .. ı. ·ıtı ldı:-. 
Alnıanlar, lııg1llerc)'c sa1J1lc1cak 

ihra'C h.ıre-kctin~ 13..ni ~lnıak isti
yecek i.ır,Hiz fi)O"una karın «ulla
nılmak ü,.cre kti<:iik cep !ahtdba
hirleri lıa:nrlamakta•lır. 

Aluıa;,Jarın !:'"tün hu rı .. ~ır1ık -
lart, inxil'_ er~y~ b .. cwna karar 
vern.İ> oldaklannı g""1eraekte • 
ıiir. 

Esti Fnın~ı:z basvekili Re~ n ud, 
sc,-aha.t.i esuasmda Fr ·anın 
IDerkeziı:>ı!e i · ımduılkıı huek.ct 
cde.-k n • .tii~mım Ul)")"arelen bom
balar at.ıu& ,.., .Keyıuı ııa refa
katinde oıılunan ac:kcri nıai~·" ti er .. 
kH.nı Ye !\İ\:il halk arasında UYtat 
olmıQılur. 

Ame:il,,a Haı·ici:-·c Nazırı Kor
del lia!. A it... bükUıu.:t.inuı •·a
zi)'ed riil; kaılc takip i:"inıcktc lll _ 
d.uğıı bi.lı.as;.a Frs uı Ame
rikaJ.ak.i •ni.~ .uıl •kelerinin \'aEİ
)·etin;n ıui;lahaza edildi~iJıi '-liy -
lenıistir. Ayand.:.an hir zat, bu ıuUs
tc111ll~kclcrin hiUta eıti i(in Ante
rikanın htrp ğemılcria.ia. gıindf' -
riill1t•~ht ıJtc.rni ... tır. 

FRANSIZ DOr>,\ /lfAS!NlN 
VAZİYETİ 

Ne,·rork 18 (Hususi) - Fr:ınsa
nın Alman sulh tekUUeriııi ıka'>al 
edece~ı ıxk zannedi!meınektedlr. l 
Almanların, Fransız donanma>ının! 
t dhtlıoi talep criecekl~rı şüphe- ) 
sız addedilmektedir. Fransız do -
nanm::..sınuı halım nerede olduiiu 
.belli değildir. Bir habere göre do
naııma bütün cıizö tamlarilc bir
likte Okı-.rnu.a aulm~tır. 

...._ -- -
ilmi ve sıhhi filmler 

Frerı~i, rna1'1!·ra \'e dıaer sari 
!ıaslalıklaı haKluııda HaU~dc -
riııe m-Ütt>adait il, i Vt! sıiıhi filLm

ler 2örn1erilmistir. 

Bunlar halk< r.v.a nıecc.ı.rı ı ;:;is-J 
terileco•};t r 

hire ıs (A.A.) - Slliıhıvt't-

1.ıu, membadan alınan h:ı.lıt'r -
Pöre dün Ubvada harekatta 
ilan ·mü~fik kıt'alar iki yüzü 

İtalyan üolerine vaııılan ba.>k•n
larda İnl'iliz ta\•varcleri yüz tay - ""iliz ve l\.Iı"".r Z<.ı.yi,ıh pek ehem - ı .. _.~.~-~'""'''"::"'"":"=~--.. =-,.·-.,..-----... =-•=.,.. . ., . .,, .. r:"--•=-.... w ...... ,_. 

ınivetsizdiı-. ~,.... ·ıı Ç.Ef\l;EVE 

iman harbi 
karşısında 
erıç Türkiye .. 

1 (Başmakaleden devam) 
'O<ie toplanışırnız diınyaya ör
bır miUi nizam olduf(u kadar 

.li ordumuz, milli varlığımız, 
hüvivetimiz en büyük güvenı
dır. Dünvanın şef •. diye çır.pın
bir devirde sulhw1 ve harbin 
i, fatliıi olan İnönü giJıi bir 

~ sahibiz. Her tüı;<ü fesat, si-
1 entrika, narti aynlığı, kanaat 
ı dı.şımızdadır ve Türk, her 

ct~ Türktür, birdir, her şartta 
1 ~illi hususiyetinin sahibi, bu 

1 vahdetinin mümessilidir. 
~İliilüyorld, apaydın bir gidiş 

irinrlcyiz \'C harp dt~ındayız. 
taarruz ve teca\·üzc uğ'rama8 

-'.~ da bu yolun dısına cıkacak 
lız. Ancak, herhangi bir teca
, htimaline kar ı da kendimizi 

t1'küle, maaideki ~a{erlcrimi
barikuliidcliğine ve gı1rurıına 

1!trınış değiliz, Her türlü ihti-
1 dcrpis edere-k en uyanık, ("D 

t ve en büyük şefe sahip bir 
1•t \e devlet olarak ordumuzu 
lııodern vasıtalarla ve mcmle-
;ttıi.zin co~r~fi imkiın ve üstün .. 
ı°tınden ıslıfude ederek l\lusta-
eıııal hudutlarını müdafaaya 

"laıııış bulunuyoruz. 
ir tecavüz vukuunda mliteca
~1, taarruzwıun kendıbine ne
_~ı~lolacağını gürebileceği gibi 

·~ de Türk ordusunun, Türk 
. ~linin yeniden •eniye istikli
·~orumak yolunda ne muriznl 
1~alar yarntınıya muktedir ol-

~ .... ~'-..-<-. ' - ---

Rakı, şarap ve Sovyetlerin . 
bira fiatları Alman hududun-l 

İ~ilı lokanta ve e~krıce yer
lerının veni fiat tar ·tei'!ft daimi 
enciimen tarafından tasdik olun
mu::;tur. 

Birinci sınıf lokant~ ve e~lcn -
ce yerlerinde r.ıkıla<; ü.,crındeki 
fiatın yüz.de vı.l.: elll'>i, ~arap ve 
biralar yüzde yüz yirmi•i kadar 
bir zamla satılacaklard,r, 

İkinci sıntl vc·rlE>1·di? i~e rakılara 
sise fiatının vü~de 9Q nı, şaraba \'e 
biralaıa yüzde 80 ni, ücü'lcÜ sınıf 
yerlerde rak•l«ra vüza,. 75, şarl!'.
ve biralar da yüzde ;;~ zam yapı-
larak satılabilecektir. · 

Bu fiatlarda meze d:.hi! dc•gıldir. 
Mezeler por,iyon he abile >atıla -
caktır. İçkili verler ic;ıı ıenıek 
fiatları talıdii olunnıamı-;lır, 

Çünkü bu takdirde mücs.;ese .oa
hiplerinin porsiyonu a1aıt1p .kö- ı 
tü malzeme kull .. nacaklaıı tah -
min olunmuştur. 

Yeni tarife1er birkaç güne kadar 
ka'imakamlıklara teblı~ oluna -
cakt.r. 

ıinğuna tekrar tekrar şmbitlik ede
cektir. 

Bütün bu sebepler Tiirkiyeye 
tecavüz yolunda herhangi bir mü. 
tccavize cesaret vernıiyeccği ka
dar muhakkak ki; l\lilli Şef, ona 
inan, onun etrafında tek vücut, 
tek baş halinde toplanısmıızda 
kendi varlığımızın, kendi hüvh·e
timizirı, kendi ırki ve milli t'CVhe
rimizio üstün cesaretini te~kil ve 
üade ediyor, 

ETEM İZZET BENİCiı; 

da tahşidatı 
Londra 18 (Hususi) - &J,·yet

ler, Baltık ır.eml.-ketlerind'C'kı ış

~allerini tamamlamışlardır. Bu 
suretle Baltı.ğa tamamile Jıakim 
bir vaziyete geçml.$ bulunmak -
tadırlar. 

.İsvecten e:elen haberlere göre, 
2000 den fazla Sovvet hücum ara
bası Alman hududu civarına ge
tirildiai gibi, ayrıca, 140 fırka da 
tahşit edilnıi;;tir. Hlıcum araba -
larile beraber mühim mi·ktarda 
ma\i mahrukat da getirilmiştir. 

Sovyetler, bu memleketleri. Fin
landiyayı da aralarına almağa c;a
lı5arak, Sovret Rusyaya kaqı as- ı 
keıi bir ittifak akdetmekle itti -
ham etmi~ler ve bu vaziveti So,._ 
yet Rusyanın emniyeti aleyhine 
görerek, isgal etmislerdir. 

S<>vvetlerin, Polonyada Alman 
hududu civarmda da tahı;idata de
vam ettikleri bildirilmektedir. 

YENİ LITVANYA KABİNESİ 

Kaunas 18 (A.A. )- Bay •Pe -
lecs. ba.şvekileti deruhte ederek 
yeni Lltvanya kabine&ini teşkil 
etmiştir. 

Basvekil muavini ve hariciye 
nazırı Bay •Krov Niktivicus•, mil
li müdafaa. nazırı \·e oı·Ju kuman
danı "eneral •Nltkokas•. 

; ksiyon Serisinden 

Ü 
-4 

(I in<:ı snlıifeden deı•amj 
tiği gilıi, Iilıeraliltna ve kapita
liz:ma J~1ıan1ııııa 1nu~-Utzlar1. 
d~mokn.syalar, l'~jimlerinin ta
bü hayatını ya~a ... ıp biiirın~ \'C 
dün.)a. b~~rşeJe raf:ıııen Jcı>y,•ni 
bir da\'rpııı::-.J.ı sonunda gah11 g~ .. -
lecek ve ınalUın dH~ıuaularuu 
tasfiye edecek olan denrnkrıı:.
yaların kendi içlerinden do.ı.;u· 
racağı yepyeni bir nlıama gebe 
kalmıştır. 

Avaz a'\o·az haykırmanın ,;inü 
gelmi;tir ki, bu@uc kadar de
mokrasy•ı!ar kaç felike!e ıı!:t ı
dıy,a, i>te liheralizına ve kaııi
taıizma n:ı:ımı ?~indeki biin1·c· 
sinin artı';;; 7am:ın ,.r mekiıı .... 
tahakki.im edemr111esı :, üziinftt·n 
uğradı. Bugünküne nisbette 
hem fikir, h.,m de i~ h~cım ~p
heleı·He O) uncak Kadrosunr:.ı. 
elan 19t t tecr!l~,inin maı!rttt 
ve yatalak ;;aliı>leri, hf'r bakmı. 
dan taarruz kabili~·rtlcriai ;,_ 
nıine (Maginot) dedikleri ,·el11u1 
hattının ger inde körl~ürir
ken, öbürü, karşı yere diktiği 
(Zigfried) hattın~ maddı ve 
mancwi taarruz; endüstriyasının 
mask~si olarak <«kil. 

Galip, bütün girifUiği i inde 
ald•nırken, wa:fuı> bütiiu ba
aitlü?i i.(-iıı.de aldattı. Galip, kalı 
sağ, kah sol teeühe aplarile 
şaı;k.ın bün~-esini delik de~ik e
derken, mağlup bir ·anlıı>J bile 
•·ahdet halinde kı:ısil etmenin 
ne azametli silah olduğunu i•
bat l'tti. Gıilip, mantığı iiliıs et
tirir!..eıı, ınaelüp ciııncti ihya et.. 

b'"z 
ti, Calip, 1?1addeci telakkilerin 
tesirıle maddeyi elin-den kaçı
rırken. mağlup rulocu bir klik
ki altında uıaddeyi kıslııvrak 
Nti"ladı; \'e işte!. 

Bu Cide!) nidası, topyeluin 
den1okr:ısy:ı kadrosunda ümit
siı:lil{in netiee.i değil. lıelki aıı
lı)anl.art'a iimiııli.n sebebi!. 

lld.üşa.bedesi )>rlı: bazia el>11 da 
bu~ün ancak bir kıubivle cik
tüii;iiıııii ilitu cdeu ve ö.biiı' .ku
tuplarilc diı.ıd•k ayakt.. ıluraıı 
demokrasJalar, dava,·ı eu geniş 
ve köklü planıla kauadıı.Jarı ve 
(i~te!) nidasını çuılatıp ,ahlan_ 
dıkları gündür ki, düsmanları
w ta<fi)'e edcbilecekl~r ,-e in
sanlı,;:, beklediği J epyeni sis
temi baJi'ıslı~·acaklardır. Bu a
zim hamlenin zamanı, araların
tlan bir kutup devrtlmesilc bit
ıni~ de~l. ba~lamı~ oluyor. 

Olçiı: 

Davanın biricik kurtulu -;ek.. 
li, büyüklü kü(iiklii bütün de
mokrasya]arrn, yıltlıt"tm harp
lerine ~ bir yıJdırım idrakile • 
ayak1an1nalan ,.e vah::-~t reji
m.ine br>;ı, hatti. dalilet reii
mini de maiydlerine ahtı ileriye 
atılmalarıdır. 

NECİP FAZIL KJSAKÜBEg 

NOT.- Dünya demokr-a
arı içinde ytıpyeni, ~siyetli, 
genç ve hepsin.den ayrı bır nü. 
\'İVet temsil eden Türkiycnin 
vaııyeti, yarınki (Netic<') yazı
sında. 

SON T E l.. G .RAF -1 UHAZına..."1 ım 

10N-TELGaAF'ta taribi &rfriluuı : 10 ...... . ~ .. 
ReŞil ... P"a anın Hatıratı 

ABDOLHA iT NASIL DEV iLDİ? 
Yar.anlar: 

18keader F. SERTELLi Cndet Rqiı \'ULARKIRAN 

Jon Türkler idareyi e le aldılar, 
bu kuvvetin önüne geçilemez 

İşte AbdülRhıııHlin oha üç se
nelik inadı mukn•emetini - ipi 
(iirümü bir teı.ltih gibi - kıran, bu ı 
• hakikatle kirip arasınd• miite
reddit - yemin4ir .• 

Siileyınaıa . azifia ded;ı;.; cibi, 
HiiM:yia Hilmi P•şa bir akşam 
Yıldızla nıakine başında kıınu~nr
kea, Abdiılhawiılc Ruıuelidr ken
disinden ba~ka jontüı-k kalınaılı
ğına yemin etmişti. ALdülhaıııit 
bu M;zc iuann1ak nıetburi\·etinde 
kalmı>tı. Kızılı.ult·ın biivl~ ·olmak
la beraber, l'iedauile gü~lcrce mii
ca.Jelc- l"tmi~, hürrivcti:n iadrsine 
bir tiirlü 'ltU\a{alal edemcmt~ti. .. 

ist<'.nbula gidi? gelmek 
y· sak! 

•İhihat ""Terakki ttlllİy ti. İs
tnnı. 1 gi41ip ge.lınc.nill ınaJmırla- ' 
rnu tlii~iln<.-rek, • giiııkr*' ı.eya - • 
hati mcaetınişti. Zabihlndan n:ra / 
~ııenıurinden bazılarıı- kecbp 
lstanbula ka~ıııaga tetcubU.. etlik
leri görü1ii)nrdu. Bu e.uuıui,yet .. 
le, bu firarla a da ııilı:ıyet veril -
nıiştı. 

l{czalık bir takım ispiyonluk -
lorla İsfa ltalda>t gelenler ele vrr
d:, bunun da ınuvc-.kkatt!n 
-iiac gerilmişti. 

Bu ınihıasc.bdle, htanhııla git
ıueltte o as Ü{ÜJU:Ü orılu crkjw -
har9i. e .rei.s.i iLa:ııaıı ve lelnzm1 
ıeui ha._ im il" 'ıar cL.ı Drdca;;wç
t.:w ı:erı ~cv.rilruişti. 
Şuı a an burad:ıu firar t>dcn za

bila1'11l arcı şıılıane~ c mazh:ır ol
d .. ıt..1.ırı \ e h~ı,1en kıt'alarına ilti
ha!,.1 ... rı 11.m;;ını;ı bildiriliyordu. 

Pacli 1alııu bu il·adcsi :\launstırda 
UH\llttl ıtnt.i\'at.clıesindc ok•nu.r • 
iten. Man~stır n ıtakası it a.n
tlanı 0..Htaıı t<d~>et paşanın bir
deubiı-c - nel'eden g .. ·ldiği rlli ol
Dlı?a - iıir kurşunla yaralanııı 
yttc )·u1 rJanuıbı ortahgı bir 
halli heyecana dü~ücmü tü. 
Arı.k bu uzu,·Lını ve ltu tebliğ

lere de .kiıı c kırmct ve chemıai
ycl verıni~ urüu. 

Srlanikten kaçuıağa te~ebbüs 
edcu Scrczli eczacı 1\.1iha1ak:i)·i va
puı·dan hır kadın kıyafetilc ~·aka
layıp çe\ mL-ılerdi, 

Halk a" ••ında: 
- Hafiyeler kahbece k çı:rer -

lar!. 
- Hür ve cesur vataa;.e,., crJer 

de lıürcjyeti kazannıak için dağ
lara çıkıy.,rlar .. 

Gihi. l>irbjr(ni ınüteuakız söz -
lcr dolaşıp clurı.yordu, l\lüfeıtişi 
uıııı.ıııılik hiaubul •eyalıatiui kari 
surette JnCıh:tıni~ti. İstanhu!dan 
bunw1 ~rhcbi sorulduğu zaoıaa: 

- ..... e :-..ap.tthn1 •. jontürkle-r ida
reyi d~ ııldılar .. Bu ku•·vrtin <;_ 
nune geçmek imkanı yoktu.r:. 

ee,·abı ,.-eritiyordu. 

Ate~ ~"I<:a~ı i. icc ·arruı.:}lı. Iler 
kö~edcn: 

- htanbuh k~~ıanlar vatan 
hainidir. Onlara, layık oldnğu ce
nyı VC\"('l~stl:. 

Sc~leri ytik!ıcliyordu. Bunları 
sö~li~ ~nlcr ın1lerdi! Firarilf'tt, 
kinı rczn veriyordu?. 

Bunu henÜ• halk ayırdcdemi -
yor, fakat güzle görtilmiJ'U. bir 
kuv• etin ortada ın(\tlu~ rol OT••
d.ıi(ını ~eziyordu. ... 
Konsoloslara tebligat 
yapıld ı : Korkmayın !.. 
Bu arada "cne .. iler de telaşa düş
müşlerdi, Ecnebi t~beasından o
laıılar k"n:.olusluuıelere kof8Cak: 

- :\Ialtmıı, canımız t"hlikede-
dir. Bizi hit11a)e eclia!. 

Diye bağı.r~ınata ~e octalığı 
vel-.el~ye vermeğe bulad1lar. 

tİttibat ve T~rakki Cem.iyeli. 
K11D1clide ı.uluoan bütün koaso _ 
loslara ~· mealde bir mıthbra 
gönderdi: 

.Türk n,illeli, e.;aretten J<urtul
ma!a ,-e hiirrı. e.mi istirda.:ıa Ka
rar verınistir ve hunwı içi."I te,:-

kiliıtlanmıstır. Bu münas<-betle, 
Rumelide bulunan bütün ecnebi.. 
lerle hıristiyan teıbcanın ve dij!er 
vatanda.$1.arımızın mal ve canları 
her türlü taarruzdan :ına..-uıı<iur. 
Maksadı meşruumuzun istihsali 
uj(runda ka t'i bir mecburi) et hasıl 
olmadık$a kan dökülmiyecektir 
Bo~ ·ere telaş ve \ehaşiye sebep 
yokt"r. Herkesin iş ve gücıle mcş
e:ul <>lma.uıı tavsiye ederiz.. 
- Bü:iik dnlctler konsolo .ları ha 
d.isaü soi{ukkanhlıkla uzaklan ry 
redi~·orlardL 

( Dc1,aım ı•ar) 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sahıfe<ien devam), 

""'""' adamların hahrafanmicn 
öıireneceijiz. 
Bııgin için bugüwkü t•nıyeti 

tetkike ~a!ışacafjız. 
Frıınınzlanı& sulh tekliflcriııe 

Almon!Jadma dalıa bir cevap ~
rnıdı. Gelecek cevabın kayıtsız ı•e 
şart= teslim olması ihtimali de 
ı·ardır. 

Fuı,aı b:.n 11la fngilterc ile Al
~na1ı:1a ar.:ı-.nda 1.~evcut .olan ha.r· 
bnı ~emen n <ayetlend rı.eceı;ı ,ıel 
urnulamM .. 

lı . ıLıer~ l:arbe devam edaegi,. 
nazıtrtm, Alnı.aıı _....:nın yegane 1 as
mt'1ı anıU11a gelıı1nek tızere ı eb .. 
uuslere ~ıyacagı da muhakl.ak
tır. 

l 119ıldı:: a ' lu mm · ga1ı ve l ıı<
parıı:to rlı.k yollarnun teııdu;ı, bu 
teıı.?OOrulenn başınd.ı geı. 

fıer iki ,,ıkta da Fran:;ız doıum
ması Alınanl/a ve İtalya içın ha
ııatı bir mevzudıa. Ea;;r Ahı.ın!J4 
ı·eya İtalya Fraıısız donarımwmıı 
olduqu qibi .alabil,rler. c, Afrika 
çöllerl>ıde ba•1aınl{I olan kara 1ıarır 
!eri, lıatıa şimalde lııgil;z arıa ı•a
tanma teı•cih ed;!ecek bir taarruz 
i~in kııvcetl• bir vaSTtayı e!ıle eı
mio olurlar. 

Çüııkü Italııa donamnasıııa ka
t~1acak Fransız donanması .. Ce -
t>elüttank kapısı ofdtık~a şıip,ıe -
leıımıı; olan Al..-ı:lenizdeki lnıı-.liz 
filostınım ra?'i,retini çık 'n1 ~kiil
leştirebilir Böqle bfr thı,ma• 1-fır
şısında İrı<1iliz aııa ~'atan fi!osunuıı 
h r u~ı.::de topiuttnıaS? me e!csi 
me4aana çı~ar. Ai;d~nL'li ıTakıp, 
~m.alde ana ı·atıın fııosu m t.oplıı 
bulmıdunrıak yolunu ihtiııar eclil
s , .lp-:1~ re A lıi.standaki İngili;. 
m<mfautlerı ııu.:ıuta ka'ır ı;., telı
likıwe düser. Bıitiın fılo!lıı ,ıkde
ni.::de top1a"71ak" da ana ·ata em
ııiyetı telılıı<~y diışeceg g.bı Ak
de!ıi.z qeçıtı~nnın bu sırada :ıp -
lıeli olu,,u itıba rıle A narat ını fılo>11 
du bii.yü.kl,, ·-J'..4 i&e kıya,, ed ' -!-ye
cek /,\ltfor da" b:T aha ··3 m.:J küm 
ediınıis olur . 
İfk bu nıi.ıum ve ha!laıi sebep

ler dv:aymledir k., Froı• a ıle 1ıa
µılacak oulh pauıriuıınd.ıı bıl , a 
deniz kuı:vetler-:.rıin tesliıuı me l'
lesi en kan.şık re can ahı~a1': r..eıı· 
:ulıırdan ı: ri. o!amkt ır. 

:;r:.----

Jki yaralama 
bir kaza 

ltaoım~·-·da A'1klar cadd.,,.indt. 
·1: nuuıarada oturan Mehn1et kıs.
kançlık yüzünden metreı.i Salıah•
ti bıçakla yaralamış n yahlaıı • 
mı~tır. * Awnıyda Horhor cadd.,,,in. 
de 1:; numarada mukim l\Ielınıet, 
Merund:o Rüştilp""8 haaında Ah· 
nıcttcn alacağ'ını istenı~ğe gitnıiş 
fakat ı\hmetle Kemal ve Mehmet 
Ali İ•mindeki arkadasları tarafın· 
dan laıcakla yaralanm15tır. C rilı-
ler yakalanmıştır. . 

Dün ~ece saat 24 de Beyoğlun
da Paraıakkapı tramny cadde -
~inden c:re('mekte olan ınali,ye nıu· 
hakeıııat müıiiirJiiı:ü nıutemedi 
li:cnana bir motosiklet tarpıp ya.. 
ralamıo;tır. 

~KAGITÇILARA-.. 
Ambalajlık iade gazete kij!ltları bundan !tüyle müı-lıhide 

verilmeyip d$udaa doin1Y• idJremiz tarafından uWığa çıknrı
lacakbr. 

5141 ki1Mla11 apğı olmamak üzere talip bulunanların her hafta 
pazartesi günleri sabahleyin l>l&&t 9 - 11 arasında gazetemiz idare 
11\iidiirliiğiiae müracutlan. 
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lnhhlarler U. Müdür2üğünd 

f.iaal M.ktarı mub. % 7,5 Eksıltme 
bedeli teıniııatı 

Ura kr. Ura kr. saati Dalga Uzuııhıta: -
İnanmak ihtiyacı I • • 

ıekll 

Pazarlık 14 Dm ipi 
Bileme m~inesi 
zı.m,para taşı. 300 adet 1500 - l12. 50 A(ıi< ekııil1me 15 

10.000 lıır-
1648m. 18ZKc/1ı. llO Kw. 

T.A.P. 31.7 m. tMllS &/a. lZO K.
T.A.Q. lUSm. 15195 ~ IO Kw 

1 Yazan: REŞAT FEYZİ l 
I - Şartname ·ve nümwıeleri mucibince yukarıda cins ve mi'k

darı yazılı iki kalem eşya hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 
n - Zıımpara tası: muhammen bedeli muvakkat teminatı e'.ltsiltme 

a. ı;m, öjleuld:i n.n -a.t 
15195 lrllosild TAQ - aq....ıan 
3L7 metre/ HiS ldı..ikl TAP kt
aa dalııa postaluile yapılmakta 
olan: Genç kız, ince kaslarını ltaldıra1 

rak. ıııa,.,-uyan, lı.anı olmıyan bir 
tonla sordu: 

- Acaba?_ 

ilı:albin sevııisine bir türlü lnBDDll
yor, kahkahalarla j('Ü.li.ıyonnu.ı;. 
~ünler, haftalar ı;ıeçtikçe, erkeğin 
aŞkı alevleniyor, buna mukabil 
eeıx: kızın kalıl<ahaları da fazla -
luıvomıu:ş.. Oğlan , aşkın ıztıra -
bından deli:ve dönmü.• .. Kız, hW 
merhamet ııöstermemiş .. 

ııaatleri hizalarında yazılıdır. ı 
m - Eksiltme ve pazarlı!lı: 24/VI/94.-0 pazartesi ııünü Kabataşta 

levazım ve mühayaat ~indeki alım kom.İıSyonunda yapılacaktır. 1 
iV - Şartname ve numuneler sözü ~ecen subeden parasız alına

bilir. 

ECNEBİ Dh,J,ERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGRAMI: 

Kelimeleri yanyana ııetirlşteki 
rncharetinize, sesinize verdiğiniz 
ahenııe, •kuvvetli ve coşkun akan 
bir nelıJr halindeki konuşma tar
zınıza hayranını .. Fakat, acaba? 

Erkek, ııözlerini karneriyenin 
sarma•ık dalları üzerinden ayırdı. 
Gene kızın yanına daha çok so -
kuldu. 

Uzakta. niİne<. denizin koynuna 
l{iriyordu . 

Bahceye alaca bir karanhlı:, dur
~ bir ,segsizljk çökmüştü. 

Gene adam, sev~ilisine daha ~ 
yaklaştı; usul usul .konuştu: 

- İnanmak ihtiyacınızı anlı -
yorum dedi.. Elvet, inarunal<. Bana 
lnanmô istiyorsunuz... Kendi 
kendiruze sorduihınuz sual hep ay
ni: Acaba?. Bu •acaba• sizi rahat
sız edivor, pfuı)ünüzü bııı*uyor, 

kall:ıini:ıi acrtıyıor, fakat, ben müs
terih ve daha rahatmı .. Kalbimin 1 
ı:rtıratıından başka bir acım yok .. 
'1ünlrü, henüz 'bana inanmamış va
siyette.iniz. Fırlı:at, inanmak isti
'""lrsunuz, inanmak ihtivacmdası
mz. Yüreğimin en gizli sesini öii:
renme1ı: istiforsunuz .. 

Size evet diyQrum, evet sizi se
viyonmı. 

Güneş batrnıstı. Bahçenin ye<ıil 
ren.kleri kay.boldu. Kameriye da
ha küçüldü, karardl .. 

Gen• kı2, bin:len ürpermişti. Ye
rinden kalktı: 

- Sahil daha aydınlık. dedi, yü
rüyelim .. 
Xuın döşeli v<Kda, :van:vana, o

muz omuza, yÜrüdiiler. Penizin 
koku"1J, rüzııarm serinlii'i viizle -
rinde dolasıyordu. 

Genç lr.ız , ııöfıüs ııeçirdi'. 
- Bu •özlerinizi bir ııenç kıza 

ilk defa mı sövlüvorsunm?. Sizin, 
daiına bu şekilde kon~tuğunuza 
hilionedece~. !(eliyor .. 

- Neden?. 
- Bilmiyorum. icimde öyle bir 

his var .. Beni üzen ve muztarip e
den de bu<:lur. 

Erkek, iç çekti: 
- Yalan deıhl, dedı . Sizi bir ço- · 

cuiı: verine kovmak istemem .• Fa- 1 
Jı:at, inanınız ki, !hiç kimseyi bu 
kadar samimi sevwedim.. Kimse 
ile de bu kadar acık konuşmadım. 
Hayatı örtebilir miyim? İnsan de
nen varlı"ın zatlarını saltlıyabi -
lir mi•-tın?. O zaman. size hakaret 
etmi$ olmaz mıyım?. Size temin 
ederim ki kalbim, şimdiye kadar 
~u derece heyecanla, hic bir ~a 
kadın için aırpmalrtan vorulma -
mıştır 

Sahile aelmi~lerdi . Rıhtumn ü
~erine, bacaklarını d~nize sal'kı -
tarak oturdular. Gece. bütün ııü- ı 
zelli.ki sularda yıkanıyordu. 

Erkek, uzaK sahillerin ışıksız ka
ranlı "ma bakarak anlattı: 

- Size ma.sal söyliyecegim. Dın
le"iniz Evvel zaman icinde, bir 
erkek. avın on dördü kadar ~el 
tıir kızı ııeYIYOl'rolJ4! .. Kız, bu 

...... 
1'o. 90 

Bir '7iın, artık, ojilan yasamak
tan bıkmış .. Ölmefe karar vermiş!. 
Ku:a bir mektup yazmış: 

cSensiz yaşamanın. hayat olma
dıinnı anlıyorum. Allaha :ı.smar -
dık.> 

Kız. ilk defa, bu mektup üzerin
de diişünceve dalmış! İlk defa. yü
reiıiıı<le bir acımak hissi uy an -
mış! .. Ertesi sabah ııün dol'ma -
dan, <>"lanın oturdui(u deniz kena
nndaki kulübenin önüne ~itmiş .. 
Pencerelere bakmış.. Sımsıkı ka
ıpalı .. Hiç ses yok! Merak etmiş: 

Acılba oalan nerede? 
Kulübeye daha cok yaklaşmış, 

V - İeteklilerin tayin olunan j(Ün ve saatlerde % 7,5 ~venme 
paralarile birlikte meikfir lkomisyona müracaatları. (4710) 

OL 

SAÇ OÖKÜLlllESİNI 
ÖNLER ' 

.. . . 
KA~lttllYI .·KESEi! 
, -- : . -. 

iZAM 

KEPEKLElfDEN" 
., ESlR '!IRAKl'llAZ 

kanının önüne i!elıniş. Kulak ver- ----------------------------
mis .. Bir inilti var .. Tak tak, bnlı 
iıızlı kr.,•a vurmuş; içeriden of{
lanın sesi: 

- Kim o?. 
- Benim. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
U. idaresi ilanları 

Birinci servis 
İranca Saat 12.00 
Arapça • 12.15 
Ellence • 13.45 

Fransızca • 14.00 
İnıriliue • 14.15 
Bulgarca • 14.30 

• •• 
Program 
A;ans haberlen 
Alaturka müzik 
Halk türkü.Zeri 

İlı.inei ııerviıı 
Saat 17.30 

• 17.451 
• 18.'5 

• 21.001 

: ::;:ı 
12,30 
12,35 
12,50 
13)5 
13,30 
18,-
18,05 
18,30 
19,30 
19,45 
20,-
20)5 
21,-

Kanı,'1k program ( pL.j) 
Program 
Solo ve aTyalar (pi.) 
Çocuk saati 
Fasıl heye ti 
Ajan.t haberleri 
KonUfl'l'(l 
Müzik: Küme hey~i 
Kon~a (/kıisııt ve Hu.-
kuk •aati) -

21,20 SeTbest saat 
21,30 Küçük ot'kestra 1 f 

- Sen kimsin'!'. 

- Beklediitin insan .. 

22,Jo Ajaııa haberleri Pirinç Unu · Mercimek - Bezelya - yu ıı 
Muhammen bedeli (3893) lira 85 kuruş olan muııtelıf cins ve ~~,2~ Cazbant (pi.) nı ııair HLBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdıt• 

el:>'at 37 kalemden ibaret ceman (1247) kilo (250) gram çelik (217/1940) Yarınki program fl 
- Benim bekledif{im insan yai'. salı j(ÜnÜ saat (Hl,30) on buçukta Ha""<iarpaşada Gar bina.sı dahilin- 1---------- ÇAPAMARKA MÜSTAHZARJl 

deki komisyon tarafından açık eksiltme osulile satın alınacaktır. 1 Askerlik işleri l ı M. Nuri ÇAPA Kurulu' t a rihi 1 qt5 ki... 
- Sen i<iJil6evi sevmiyor musun? 
- A ... Omı sorma ... Seviyorwn, 

amma, o 'beni sevmiyor ki.. Sevil
meden sevmenin bir budalalrlı:, bir 
delilik oJ.duaunu anladım.. Artık 

Bu işe 4!irmek istiyenlerin (292) lira (4) ku.ruşluk muvakkat temi- ---------=---- ~;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;~~~~, 
nat ve 1<anunun tavin ettil!i veııai:kle birlrkte eksiltme 2ÜJ1Ü saatine İhtı·yat yoklamaları 1 -~ • 
kadar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait ~artnameler ikom:isyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Beyo1'lu yabancı As. ŞUbesin - APARTHJAN VE l• V tA'liPLF: :İ~~t• 
<JÜnesin yüzünü görmeımej!e, haya- ı------ -- - (4.906 ) den: ~~~~: Sığınaklarımızın kapı ve peocerderini yaplll 

lntiyat voklamaları için tayin istical edioiz. Tiplerimiz: j'.,ııı' 
tı görmernei:t<' karar verdim .. Bu
rada kuliii>emde, tek .başıma, son 
nefesime k.ınar yalnız yasıvaca -
J!ı,m. 

Kız bu cc,·al) üzerine, hüngür 
hün'TÜr ağlamaita başlamış ve iı:a
pp·a daha hızlı hızlı vurarak yal
vaı·mış: 

- A 0 ac kauıvı .. Ben senin iste
<'' " in, beklediain insanım .. Seni 

8a n ta, .... _ _.,.. 
Hezk.es bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
sevivorum.. , 

feeride. oİ'lan acı acı j(Ü!mİilı.. karşı ırayet tesirlidir. Bartak oolu<:anlanmn büyüklerd~ ve Küçüklerde 
İnler aibi, cevap vernliş: aebeb olac.afp v.hlikelt!r göz. önüoe: alıurak soluc.an hastalık.lannda bunu 

kullaRmalan faydabdır. 
- Günler var ·ki , vemyior , içmi-

· ·nrum. Me<:alsizim. Kaoı"ı a0 acak Hekimferfmize ve halkımı:ra tavsiye edilen bu 
takat kaldı mı ki? Kımıldanayım?. müstahzar her eczanede bulunur. 

Gen• kız, omuzları sarsıla sar - Kutusu 20 kuruştur. 

sıla a«larnaifa bas!am ıs!. Bütün L~!!!:'.!~!!!!!!~~~vc!"!"~""~"~·~·~<·'.!"!"'~·~"~' ~~~~ kuvvetile çürük, tahta kuiiibe ka-
pısını omuzlamıs, içeri l(irmis .. Bir 
de ne llÖrsün? .. > ... T ft.SI- JH ILANI 

Gazetemizin 1 haziran 940 tari!ıli nüshasında intişar eden Kadıköy 
vakıflar müdürlüfıü ilanı sehven İstanbul defterdarlığı başhitı altın
da neı;redilmiş oldıı/iundan keyfiyet tashiben ilan olunur. 

Masalın burasında . o zamana 
1-adar, adeta nefes almadan din -
leyen "enç kız , birden. P"enç erke-
~n bovnwıa sarıldı Hı<:kırıvordu: İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 

- Ne olrnu• .. ne gö~ü~? .. ~!ah Mahiye elli lira ücretli suvarı binicilik öğretınen!iiôi mün haldir. 
~~~a r.abuk soyle.:. O~lan saa mı TıJip olanların tarihi ilan~an itibaren 15 j(Ün zarfında Ş. 3 müdürlü-
ımış .. Ya•ıvor mu ımış... güne miiracaatları. (4990) 

Gene erkek kuvvetli kollarıle, -----------------------------! 

olunan müddet !bitmek üzeredir. (Tip GM - J. Demirden). (Tip GB. ı-
Beyof(lu ve Be.•iktaş >bölııelerin _ Demirden). (Tip H - 2. T abladan). k pı ,e 
deki - abancılardan şimdiye ka _ Fabrikamızda yapılao yukarıki tiplerde I~ ,ıU

pencerelcrin niimuncleri Vilayet Scfcr.b~r 
dar yoklamalarını yaptırmamış diriyetindc mevcuttur. Gi dip görebilirsınıı. 
olanların cumartesinden maada Müracaat nıaballi: 
her gün öıl'ledcn evvel .şubeye ge- M Ü N İ P 
!erek --oklamalarını yaptırmaları 
lA.zı:mdır. Haziran sonuna kadar 
.ııehniyenlerin kanun mucibince 
cezalandırılaca"ı ve öi:tleden son
ra hiçbir müracaat kabul olun -
mıyaca~ı ilitn olunur. 

1 

11 

13:i r, R nınt 
Haziran 

5 

1559 Hicri l 
Cemazilevvel 

_.....;._~~--~ 

1940, Ay 6, Gün 170, Hıdır 44 
18 Hazirao SALI 

Vakitler --
V~tiı Ezani 

Sa. Da.. Sa. Da 

Güneı; 4 28 8 45 
Ögle 12 15 4 32 
İkindi 16 16 a 32 

AGam 19 43 12 ()() 

Yatsı 21 47 2 04 1 
İmsak 2 07 6 24 

5 inci kat No. 

YENİ HAYAT 
TürJdyede neiac.etile ş-Oh ı i't 
buiıan iıalılild ..,.. - YENl 
HAYAT k~ bixdir. 
O d.a ABDÜLVAHİ'l' TURAN 
ll>811lııa6ıı<lır. Ka'ıveciler i.Qin 

nefis lokumlarımız vardır. 
adrese dikkat: G.Jata Necatibey 
"·kJ~•i No. 92 Telefon: 40058 

!(en• kızı. sarI01.$tı. Titrek bir sesle: Kuleli Askeri Liseıi Direktörlüg~ ü:ıden : ""_,,_·······-·············-· ................... ,_._. 
- Üzulme, droı, """' "rır .. Ya- Salıibi ve neşriyatı idare eden 

şayor. Senin içiJl yasıvacak... Kuleli ve Malteoe askeri lisderinin ikınci ve üçüncü sınıflarına ııir-
- Peki, sus, sus biraz .. İnanı - mejie istekli ve bütün ııirme şartlarını haız olan namzetlerinin seçme Baş muharriri 

voruın , sana, artık inanı,.orum.. sınavları 21-22-24/baziran 940 ııünleri Kuleli ve Maltepe liselerinde ETEM İZZET BENİCI! 
Sus biraz .. Sessizliğe ihtiyacım yapılacaktır. Namzetlerin en ıı;eç 21/ti/9'10 !(ünü saat sekizde işbu lise-

Yuaıı: M. SAMİ KAKAYEL 

lerde bulunmaları . (61) (4942) Son Telgraf Matbaa& 

duiıunda şiipbc yoktu. 
Beyazıdı Veli her ihtimale karsı 

~zırlanıvordu. Etraftan sulh ta
lep edenlerin adedi artınıı;lı. Lakin 
ne olur ne olmaz kaydile ehlisalip 
ordularının ansızın teşekkülii ve 
Türk arazisine diihulüne mani oL 
mak için hazırhklı kalmak isti -
yordu. 

[ ~ li H RSIZ 
\:azan: lskendcr l'. SERTELLİ 

Cebinden bir kiığ . t pnrçası çıka
np Neriman hanıma uzattı: 

Aşk ve macera romanı: 

ııaı;:;:a;;:, ~·,,,,, .~ ,, 
DAKiK VE TAMüLAYAll - : .• 

RALCO SAATLARi. sızı SON DERECE 

le ı<örnu ır .. ikbale hitai:ıeıı yaz - ı 
nuı,. Blı ı; uıı Ikbal gerdanlığ ı .Sa
dinin yaL~ıanesinc götürmüş .. Ku
yumcuya bırlikte gitmişler .. 

- Alç"~ oğlan! Nihayet foyası
nı <: :kardı m eydana. 

* 
p.,ı;,. Müdüriketi.. 
Yıldırım Cemalin oda5~ 

Suriyeye doğru harekete geçecek bir Türk 
ordusuna karşı koymak kolay değildi 

~lısır Sultanı Kaytbay, Beya -
zıdı Veli ile sulh ak detti. Padişah, 
iki müslümao hiikı1metinin bir
birine girmesinin zamanı olma
dı/:ını takdir eyıemiıti . Hır;stiyao 
Auupa miislümanhlı: ale} hıae yü
rürkeu iki müslilmaa devkıtin bir
hirlerile harbi devam ettirmeleri 
ltud.ı.ı,k elu.nlu. 

-Bu yazıyı taıuroa:anız bile, 
imza size yabancı olmasa gerek.. 

Neriman hanım kağıda şöyle 
bir göz attı: 

-Evet .. Saidin imzası .. 
Heyecanla ru<uuıağa başladı: 
cİkbal! İşlerhn arasında senin 

yapamıyacağıni ilerı sürerken, im
zalı mektubunu okuyunca, derhal 
kanaatini de~iştirmişti . Cemal be
ye teşekkür etti .. 

- Bizi, çok rica ederim, her j(Ün 
vaziyetten haberdar ediniz. Bu, kı
zımın en kıvmetli cihazı idi.. İlobal 
de bizi irimizden vurmuş demek. 

- Al~ak falan diye. kimsevi ta. 
yip etmiyclim. Kimse hakkında 
ooküm!cr vermıyelim, anne! Ne
ticesine bakalım. Zira. doktor Şi-
na.si 'hadisesinden sonra bemm gö- Sabah, saat on.. . 
züm yıldı. Yarın Sadi ao tahlıye Cemal. muavine sorU)~:ııı• 
ediliı"se, yüzüne bakacak yüzümüz - lzmite tPlgraf çekıld b ~e 
kalmaz.. · _Evet, üsdat! .. Bu sab9 

Beyuıt, babası Fatilain fethetti!i 1 

krallıl<ları muhkr.m &W'ette idare
ye, ve Tiirk millotinill TWIB boy
lum& ~oeru, Macu hudetlanna 
Miiru iı..rliyen kolhruı.ı bu yer
lerde temeriıöae ç~ordu. 

Bütün hareketler Sultan Cem 
üerine oluyordu. Sicilya hüku - , 
ıneti Babı,filiden dostluk talep et
mekle \eraber Dübooıson ile de b .. 
raber barel<et ediyordu. 

Sicilya aeeta, Babıali ile tehdit 1 

mukabilinde dostluk le· ;sine çalı. 
roordu. Sicilya bükiımeti Diibos.
sona gönderditi elçi ile şunları bil
dirmi~ti. 

•-· ·Katolik mezhebinin reisi o
lan Papanın ve sair hıristiyau bü
kiiındarlarıo yardınıile Türklere 
kar~ı bü\ ı;k bir ordu hazırlıyabi
Jeceğiz .. Hıım de yaloı, müdafaa
da kalmıyacaiJıı. Uıırbi S.Utan 
BeyaLıdın memleketinde icra ede. 
cek ve ona göre elimizden gelen 
fanlığı yapacağız.• . 

1 Dübossou sıkılırsa ~ehzade Cemı 
Sicil,-.ya nakledecekti. 

Fakat, Papanın bötiin emotleri, 
Türk İo)paratorluilJna karp Av-

rın>&da teşkil edeceği ehlisalip fi
kirleri zirüzeber olmuştu. 

Beyazıd.ı Veli Mısır Ü2crine or
dularını sevketmişti. Kaytbay pa
di'8lwı ltareketini pahalı ıördü. 
Suriyeye dolrıı harekete ııeçecek 
bir Tiirk ordusuna karşı koymak 
kolay deOildi. 

Kaytbay, işi tatlıya bai:ladı. Be
yozıdı hoşnut edecek tedbirler 
aldı. 

Sultan Beyazıt, Kavthayın bu 
hareketi üzerine ordusunu çekti. 
Kaytbay da l\.lcmIUkleri Kohire
ye çağırdı. Ordusunu geri aldı. 

Bununla beraber Bcyazıdı Veli 
buırlıldarmda devam ediyordu. 
Fakat, hu hazırlıkların nereye te. 
veccüh edeceği belli değildi. Türk 
oordusu miikemmel teşkilat içinde 
idi. 

Bütün bıristiyan ' ılevletler Be
yazıdın hazırlıklarından •ekini -
yorlardı. Bu hazırlıklar nereye 
ka.şı idi?. Orası mal&m değildi. 

Yalnız, Beyazıdı Veli ordusu -
nun h.asırlıklarıua ııeloep olarak 
malU.m olan bir..-y varsa o da Pa
.. ya ve hıristivanlara karşı ol • 

İsllınin en lıüyök hiınisi Türk
lerdi. Türk orduları il:.yi kelime
tullah için ohlisaliplerc ~şı yü. 
rüyordu. Bu, hleale karşı iki müs
lümaıı hükfunetin birbirlerile har
betmesi hamakat olurdu. 

Papa, Türk lmparatorluğile Mı
sır ordusu arasında harp başladığı 
zaman katoliklik aJemine şu he -
yanalla bulunmuştu. 

• ... Hıristiyanlık timdi kurtula
bilir .. Toplanınız.. İki müsiiman 
devlet birb.irlerile boğu~urkeo biz 
hıri.ll.tiyaolar Türkler üzerine yü
riiyebiliriz .• 

Fakat, Papanın ümitleri ~ok siiL 
medi. Haber aldı k.i, Türklerle Mı
sırlılar snlh aluletm~lerdir. 

Bu haber, Papayı öldürdü. Çüıı
lı.ü. Sultan Beyazıt muhakkak şim
di İtalya üzerine yürüyecekti. 

lDevamı vcıT) 

anııariyenle nıe~gul olmayı ihmal 
etmoclim. Verditin emaneti çarşı 
~eki kuyumcuya ıötürdüm.. 
Emaaete kıy .. et takdir edemedi. 
Yarın bir aralık yazıhaneme uğra. 
Çarşıya beraber ıidclim .. Ve ema
neti beraber ;atabm .• 

Sadi 
Neriman hanım birden bire fe. 

nalaştı: 

- Vay alçak vay .. Demekki, kı
zıma, gerdanlığı çalıp satmak için 
kompliman yanıvormuş .. 

P<>li:; hafiyesi, Neriman hanımın 
elindekikıiğıdı aldı : 

- Merak etmeyın , hanımefen
di! Bu vesik<ı elimizde bulunduk
ça, sariklar bir şey inkar edemez
ler. Sadi adlivede sorguya çekikti. 
ÇarŞ>daki kuyumcu İzmite .l(i.tmiş .. 
Yarın öbür ııün onu da buldurup 
tevkil edeceğiz. Üçü birden yiU.. 
leı;ince her şey meydana çıkacak 
ve ger<ianlığı elimle alıp siııe geti
receğim. 

Neriman hanım, Sa dinin bu ili 

- Hepsi cezalarını görecek, ha. 
nırnefendi. Müsterih olunuz! 

* 
Gerdanlığı satın alan 

kuyumcJ .. 
Neriman, kızını çağırdı: 
- Cemal ılıey geldi ayol! Sen de, 

kıonışuya geçecek zamanı buldun .. 
Nebahat lioka"dane bir tavurla 

sordu: 
- Gerdanlığımı. mı getirdi? 
- Hayır. Fakat, gerclanhğı saiın 

alan kuyumcunun ızini bul -
muşlar .. Herif İzmite git:ınij.. Ya
kalayıp getireceltleımi<; İA&nbula . 

- lir.bal nerde imiş? 
- Telwraf çe&mı.ıer .. &~n 

eeliy~ 
- Ya Sadi? 
- Gerdanlığı m~erek ralmıi-

lar. 
- Sen de inandın mı b.ı ııiiılic -

re? 
- İnanmamalt Jı:abil JRi a ia:zımT 

Sadinin i.ımalı mektııbuıw mwinı. 

- Bu, Şinasi ile ölçıilemez a kı- gelmeoz, ilk işim o okl.ıı· ııııJsJ 1(ı 
zı.m! Elde vesika var. Ve bu vesi- _ Hangi iş olduğunu l 

ıkayı ben okudum. değil mi? J ~ 
- Sahte bir mektup olması ib- Ş'._,_ . T ..ı.. deyiJJc'>.,ııı · 

timali y<>k mu? - ..,,..esız . ....,., :f{ııY~ .. ., 
- Kabil degil. Sahte mektuba lebi olduğunu anladı.m . ot ı1'ıı5 't 

ne hacet! Hem bunu kim ve ne L meselesinden bahsetrrı1Y 
çin y~cak? nuz? :f{ııl'~ıııe tıı 

Nebahat yavaş yavaş annesinın - Tamam .. Tamam.. ıJl ~ . 
sözlerine inanmıva başladı. Karabet. Nebahat baııJJll vı1! 1 

- Demek ki, Sadinin mektubu- danlığını satın alan adaı;;;ı~i 1 
nu kendi gözünle gördün.. Oku- - Evet, beyim .. Ta ııe ~ı• ~. 
dun, öyle mi? çarşıya ..ittim .. Tekral' ş1ıtl 1 

~ Evet a yavrucugwn, bana ve yaptım. Komşuları: .l{.ıf Wd\f 
göo:lerime inan divonım sana! Son- gerdanlık satın aJmıŞ~P'\ 
ra Cemal bey ~ çocu.k değil. za- ~ra, muvaakkateıt ıaJ<l~t ~i 
bttamızın en degerli bu' memunı. kapadı, :lzmite bir dava gil'' d 
Böyle esaslı bir ip ucu yak:Maıma- gidece;;ini söyledi. O~ııt!• 
sn.ış olııa, İkbalt Sivastan buraya dükkana ugı·adıgı yol<-
tıetirtic mi idi? 'Sadiyi tevkif ~ti- diler. ye~ 
ren de odvr. - Bu tahkikata JüZUJJI jl< 

Nebahat, adeta Sadi »e sı>ç or. Cünki.ı eMe veı;lks vaf· etfl· - .'.: 
tağı imiş gibi bu çocuk]..& arkada, ~elince cürmDrıü ıtıraf )1\1>~ .,. 
1J111a o kadar fazla ~ edıyQtO- di ile btrlilde gent.aıılığı ,ı;<l ~ 
dıı ~ .. NH>ay"':", Nenman h&lllRl . cu Kara.bete ~ıJ>I P"yl t 
dlll bWW\ıvıdi· 1 - Paraları aralar~ b 

- Hıall do•' t • ı 'bükerek için ~. deji.l mi ~t? _ _, 
iıı;irı aöld~ h'-liyccwu, Ne- (ve-" 'ô 


