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ETEM İZZET BENİCE 

itıer'in Yakında Parise Gelmesi Bekleniyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

areşal Peten lngilterede Fransız o:rdusu. teşkil etmek istiyen general Gol'ü 
geri çağırdı ve şimali Afrika- Orduları kumandanı general Noges'i azletti 
ustemlekeler mukavemete hazırlanıyor, Majinodan 300 bin asker kurtuld~ 

iman tayyareleri Bu.sabah Bordoyu tekrar bombaladılar 
ransız orduları Almanları Bordo'ya EN S O N DA K i K A 
ttdi~.mem.ek için mukavemet edecekıAJmanlar Liyona da girdi 

lngılızler Alman şartları bu sa hah Fransız lar~o;~;~ ~~z~2ika;:ı~:~~ ~::~- di~ı::ı:~~~;.o~~=:~i~::~ern5~t:: ve~:r~n;o~ı::~y~J~:~n~:ı::k: 
kalkınmıya murahhaslarına bildirildi :~.!ara çe_l<ilmektc devam ediyor- metre vaklasmış bulunuyorlar. tedir. 

Japonya, Hindiçiniye asker • 

başladılar Pariste normal hayat başladı, tiyatrolar açılıyor, çıkarmıya karar verdi 
gaz t 1 k Y h d. ·ı I . k Rorr:a 20 (Rath'()) - Tokycdan 1 tad:r. l ye karar veroij!ini Berlin ,.e Rcıar.a e e er ÇJ ıyor, a U 1 zengJ er SVlçreye a' J .TO! alınan habulere göre, Japonya Jaoonya, straleiik yer~~i işl(~l sef~leri . vasıt~sıl.e mihver devlct-

Hindiçini yi ;ogale hazırlanmak - için bir heyeti seferiye gondermı- lerıne ·bıldırmı~tır. ı 

t Ulll: !!.'TEM tzZET BE."IİCB 

llazırlıksız olmak, vaktinde ba
İıınnıaıwş buı.ıuono.k hazırbn : 
1' için zaman kazonNak belki 
\>\>etli mazeretlerdir. Fakat, ma

, e 'l'e maziden müdevver zafer
. in raba,·etinc kapılmak, her
. nün tuluu ile dünyaya relen 
niyet ölçülerine uyamamak 
teret deiil kabahattır. . K.e~dl 
tUne, kendi irade ve bılgısıııe 
IUnak ve onu yapmak ne ka
~ faydalı ise başkasına lna.nma

k, onu istihfaf etmek, rultuıç 
lllnk da o kadar zararlıdır. 
lııumadığın taş baş yarar .• ata 
\li &cniş bir felsefe etudilııiln 

; nıh in.san bünyesinin Türk 
~lindekı' huUlsasıdır. Hiçbir lnsa
,, hiçbir ıururun, hiçbir bakl-

1'ht iddiasının, hiçbir kazanılmış 
ferin en basit bir varlık olma
' dahi küçük ıörmiye hakkı 
~tı.r. 
~u umumi hükümlerden sonra 

ltefiklerin ve Fransanın düııkü 
hU&finkli vaziyetleri üzerinde 
b;,, tahlil tenkit ve mukayese 
~ınuna k~pılmaksızın yine bir 
t mücerret hüküm ve görilş 
tinde duralım. 
~ •ni dünya yani büyük harp

•onraki dllnya beş direk üze. 
de duruyor: 
"- Dünü kabul, fakat yeniye, 

t:e, tazeye inan 
ll2 Ferdi, milli dinamizm ve 
ttji bütünlüğü • ·f Milli vahdet, milli hedef, 
1 
li zihniyet ölçüsü 
~ Milli cür'et, milli tefevvuk 
1tas3 
t....: Yüksek irade, yüksek azim, 
l~linli sevk ve idare ve h§dise-
• tekaddüm ehliyeti. 

(DEVAMI S üncü sahifede) 

• 

) 

l --~· -= 
Bugiin Fransa ile Almanya arasın da nıiltareke müzakerelerinin baela dı~ı Versay şehri ve sarayı , e 

Fransız murahbaslarından General Hutzi nıer 

Londra 20 (Hususi) - Mareşal talimat almak üzere BOTdoya dön- mek sur~tile Almanların ilk sulh 
Peten tarafından tayin olunan üç mesi muhtemeldir. Maamafih in- şartını :yerine getirmiş bulunuyor. 
~şilik Fransız mı.ırahhas heyeti lçıta ihtimalleri de daima mercut Alman sulh tekliflerini Versayda 

_ ışqal altında bulunan bir yerde . bulunmaktadır. tebellfıit edeceft olan hu üc kişilik 
ağlebi ihtimal Versayda Alman ltalya murahhas göndermemiş- murahhas heyoti hareket etmiştir. 
mur.ahhaslarile temasa geçmiş - tir. Alman delgeleri her iki lıü - Heyete ayan hariciye encümeni 
lerdır. l!k mülakat uzun sürmemiş, kumet namına şartlaTL bildirmi.<- reisi ve eski sefirlerden Leon 
Alman yanın mütareke şartlan !erdir. , . · · ' ' 1 Noel'in rivaset edeceği anlaşıl -
Fransızlara teı·di edilmiştir. SON 24 SAAT maktadır. Diğg iki aza Hariciye 

Bundan sonra murahhaslar Ş<1rt- Nazırı Bodııan ile General Hut -
, !arı tetkik etmek üzere ayrılmış- .Londra. 20 (Hususi) - Fr31nsa zingerdir. 
!ardır . .'<artların neleri ihtiı•a et- hilkumetı murahhaslarını tayın et. ( DE\1 AMI 3 üncü sahifede) 
tiqi henüz anlaşılamam~tır. Şart- - - -- --
!ar nekadar ağır olursa olsun, mii- ı ltaJya' dan 42 Leh Bu sabah iki zakerelere deı·amına çalışılaco iiı 

~ zan;ıedi~mektedir. Fransız heye.ti 
klifi talımatı lıaiz bulunmaktadır. 
Müzakerelerde yenilmez müşkiir 
!<it l!lktığı takdirde, heyetin yeni 

yahudisi bt.1 
sabah geldi 

1 

kadın birbirini 
ağır yaraladılar 

(Yazısı 3 üncü sahifede) (Yazısı 3 üncü sahifede) 
~~~-~~~~~~~~~~~~ 

Herşey hava silahına bağlıdır 
Harbin bundan sonraki neticele

rini hava s-il<ihı ta!}in edecektir, 
hükmünü vermek bugün için yan
lış olmaz. 

Almanlar ingiltereııe de hücum 
etseler, Fransız müstemlekelerine 
de taarruz etseler, en ziyade hara 
sillihile iş görebileceklerdir. 

dan kaldırdılar. Alman kun•aııda 
heyetinin değişmiyen harp ı:ıre1<
sipi, ttk cephede harbetmektir. 
Kııvı-et!cr,Jni muhtelif cephelere 
dağıtıp erns kaynağı dolaııısile 
kurutmak usulü. Almanların isine 
gelmiyor. Düşmanlarının eıı kuv -
~-etli taraflarına daha kuvı:etli o
larak gelip çarpıyorlar. Esası hal
lettikten sonra diğer işler tefer -
rüat kabilinden kalıyor. 

~Qstahane koridorlarında nöbet bekliyeu yaralı tl'ausız askerleri 

İngiltereyi sulha mecbur etmek 
için 1 mparatorluğun kalbini teş -
kil eden Britanya adalarının işqali 
lazım ııeldiğini Almanlar herkes. 
ten iyi takdir ederler. Nitekim 
garp cephesindeki en mühim kara 
kuvveılerıni asıl yurdunda ve en 
kuvvPtli tarafından vurarak orta-

Bunun için Almanyanın şimdi 
yegane hasmı olan lngiltere;ıe 
uzak yollardan, mesela müstem -
lekelerinden hücuma kalkacağını 

(DEVAMI 3 üncü :ahifede) . 

• 

lngilizler bir ltalyan müfrezesine hücum etti 

1 

bir ltalyan müfrezesine İnj?iliz yanlar 30 .kadar ölü ve birçok ya

kuvntlerı hücum etmişlerdir. İtal- ralı vermiştir. 
Ltın dra 20 (Husu.;İ) - Geçen 

pazartesi şarki llfrikada 300 kişi
lik, dört topu ve b ı r·k ac tankı olan 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Bu sabah 
Adliyeye verilen 

ÇERÇEVE 

muhtekirl~r . 
Üç tüccar hakkında 
Milli Korunma kanu· 
nuna göre muhakeme 

açıldı 
!':"'1ıriırıizde nişadır fiatlarının 

çok vük5elmesi ihtikar komisyo. -
nunun nazarı dik:Jıatini celbetmış 

• ve bu hususta esaslı tetkilldere J(e

~ılııni stir. Ezcümle •bazı tüccarla -
rın 12 liraya aldılkları nişadırları 
60 liraya sattıkları ve müşterileri 
eksik fatura aJıma~a mecbur ettik
leri de anlaşılmışt.ır. Bu suretle bir 
nisadır muhtekiri yakalann11ş ve 
milli ikorunma kanununa !(Öre ad
liyeye verilmesi ıkararlaştırılmış -
tıf. • 
Diğer taraftan demirleri Ticaret 

Vekaletinin tesbit ettiği hatan 
fazlava satan Baki Tezcan isminde 
bir tüccarla Yemiste vapur iske -
lesinde 6 numaradaki düliokiınında 
37 sandık limon saklıyarnk limon 
ihtikarı , ·apan İl ya Karakaş · is -
minde b ir muhte-kir ıınr.oncu da 
bu sabah milli korunma ikanununa 

(DEVAMI 3 üneti sahifede) 

1 Ki SACA 1 
Her yiğitin bir yoğurt 

yiyişi vardır .. 
Bıt sabah bir okuyucumla konu

şıırken: 
- Haı;ret, Almanyanın miita

reke şartlarının ne olabileceğini 
siz iki gün evvel haber verdiniz, 
bütün gazeteler ancak bugün ya
zıyorlar. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- En taze havadisleri Son Tel

grafta okumak, ak{am gazeteci -
liqinin ağır başlılıcjını onda gör -
mek artık itiyat oldu. 

Okuyucuma ve okuyucumuza sa
dece: 

- Her yiğitin bir yoğurt yiyişi 
olduğu gibi her gazetenin de bir 
hususiyeti olmak elbette tabiidir. 
• Dedim ve .. sözümü ş/iyle bitir
dim: 

- Son Telgrafın muvaffakiyet ' 
sırları da elbette ki bu hU8UBiyet
ten ileriye qeli!}or. Sadece NevııOTk 
Tadyosunu vaktinde dinlemiştik( • 

• • J 

Ne yaptın, Fransa? 
Fransa, ne ~aptın, ne laptın? 
1918 denberi zamanı geçmi

yor H geçmiyecek sandın. Hal
buki zaman o yıldan itibaren 
tayyareltr , .• otonıobilkrlc be
raber hızını yükseltınej:e baş_ 
!adı. 

1918 de ezeli rakibinin başını, 
dirseğin altında kıskaca aldığın 
halde, onu 1870 den e\·velki ha
line döndürmedin, parça parça 
Dükalıklar ve Kırallıklara böl
medin. Başta (Gustave Lebon) 
olmak üzere sayısız fikircilerin
den birçoğu sana ihtar etti bu
nu; kulak bile vermedin. 

Versayda rakibine imzalat -
tığın muahede biikümlerine zıt 
olarak (Rhin) bnuası ciğnen
diği zaman, muhakkak ki Ber _ 
!ine kadar askeri bir tenezzüh 
yapabilirdin. Üşendin, uyuştun, 
toparlanamadın, silkintmediJL 
O zamanki ordu şeflerinden bi
risi sana, c bunftan bö~- le askeri 
mes'uliyet kabul etmem!• dedi. 
Bunu da duymadın. 

O gün bugün rakibin, güncle 
8 saat" uyku h~kkı olduğu 
halde biç uyumamak şö1 le dur
sun, 24 saatte 48 saat çalışarak 
bazırlanmıya başladı. Fabrika
larda merdaneler, milyonlarca 
tonluk demir kiilçelerine silah 
terbiyesi yerirken, sen bir fısıltı 
bile işitmemekte inat ettin. • 

Tahtaravalli aibi bir aşağı bir 
yukarı; bir sağ, bir sol; fıciz, 
hatıl \'e şaşkın bir siyaset takip 
ettin. Neticede başına bütün hu 
felaketleri getiren (Halk cephe
si - Front Populaire) tecriibe -
ı;inden hic de ku~kulanmadın. 

Bu tecrübe, senin ye~ane gü .. 
vendii\'imiz tarafın, milli birlik 
ve biitünlüğünii lif lif çözdii ve 
dağıttı. (Mar!:eilleisc) le (İnter
ııational) in, (Jean d'Arc) la 
(Lenine) in evlenmesinden ne 
doğabileceğini niha~ et görebil
din mi dersin?. 

Tank, tayyare, sana nit ne 
kadar icat varsıl, 1ıepsi düşma
ııın oldu; kepsi de mucidi oldu-

• tun bir nie'Vzudıt, sana bilgisiz
li'1ini. duygo5l.ızl~unu, ihmali· 
ııi temsil ett'l. lllinyanın en iyi 
kurmay ların-a• l'iıliip olan sen, 

- tarihin en kötü ;sevk ve idareli 
harbini verdin. Halbuki bu za. 
mana kadar olan hütiin muha
rebeler bu harbe hazırlanmak 
içindi ve birer manevra idi. 

Davayı, hilyilk dav~yı S<ınu- • 
na kadar kavrcyamadın. Sen k.i 

idrak ne deınektir, insanlıı:~a iiğ
retmjş bıılunu:yorsun, i('inde 
yaşadığın da\· ayı ::?.!)la J;.a\rı)· a

madın. 

Vazheti düzeltmek üzere ta
yin ettiğin k~uııantlan, !'On har
be (l'ransa muharebesi) adını 
ko~·dıı. Hiç~ apılır mı?. Yani ln. 
gilıercden, \C tek başına da kal
mış &lsan biitiin insanlık capın
da ınüdafaa ettiğin (sebep -
Cause) den aı rılmış nıı~ dm-. 
Bövle bir sebep ui,'Ttıııda, hatta 
tek başına kaln1anın, ihanete 
uğramanın, döğüşe döğiişe eri
menin , .e bi tınenin ~c:refini na
sıl oldu da sezeınedin? İngilte
reye, sana yardım etn1edi dİJC 
hiçbir kabahat bulamazsın. İıı
giltercnin sana ilk ,.e büıtik 
yardımı ol&n 400,GOO ki~ilik koe> 
bir or-lunun, fena sc\·k ve ida
ren yiiziindtn ne hale ıreldij;ini 
~e ancak lngiliz dehiısile nasıl 
kurtulnbildij:;ini bizden İJi sen 
takdir etmelisin!. 

Ve nihayet. kendini hiç ol
mazsa, donann1a, ha\:a kuvvet
leri ve üç buçuk ki~ilik bir hü
kumet heyeti §eklinde, J ani ma
na halindt", lngiltereJc 'eı·a 
Afrikaya atamadan düşmana 
sulh teklif ettin. t:'stelik şerefli 
bir sulh elde edemezsen hsrbe 
deyam edeceğini söyledin. 

Aman Allahım, hayrei H hi
cabımdan ter içindeyim. Yani 
sen, düşmanının. bu şartlar al. 
tında seni şerefli bir sulha layık 
göreceğini mi umdun? Bu harp, 
iki taraftan birinin ,.a tam ö
liim, Ja tam dirim harbi değil 
miydi? ÖJ le ise karşılı .ıh ga
yeler ,.e kararlar dışında na!'ıl 
bir an]aşına iinıit edebilirdin?. 
l\lademı..i şartlar <crcfsiz olur
sa harbe dcrnm edeceksin, ne 
diye bunu cvnlden tahmin d
nıedin de, maddede is ter iste
mez de·vama mecbur olduğun 
şeye manada ihanet ettin?. 
Bac;tan ha~a ele geçer, çiğnene
bilirdiu; fakat tek Fransız, bü
tiin Fransız ruhunun ınümes
sili olarak İngiltcreyc gidince, 
Fransa manada İngiltere ile 
,.c İngi!ter<'nin safında herkesle 
)':ınyana miicadelt'-İne de\·am 
etmiş olurdu. Ru derin, bu aziz, 
bu ı..utsi manaya nasıl kulak -
]arını tıkadın?. Bu mana}ı yüz
de yüz kavrıyan (Reynaud) gibi 
şerelfi bir Fransız, başvekillik-

( DEVA.1.11 3 :incü .1ahifede) 
NECİP FAZU... K.lSAKÜREK 

• 
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POLİS 
YE 

l'tlAHKEl\IELER 

Sf:IU:FLİ Sl 111 

• 'A ..,11,DIR? - -
na t l3iz, bu teminat la
KırdJarııı in aumamak icap et-
t,xı.nf yaz k n klı idik. 

Çünkü. söy enen sözlerin daha 
akislerı kaybo d"an, İtalyanlar 
Mıs.ra tecavuz etti, emniyetini Hı
lil ettı. 

Esnaf 
cDzdanları 
Ay başından itibaren 
hiç bir esnaf eski cüz
danla çalışamıyacak 
Yeni mali yılın tıaşlaması mü

nasCbelile şehrimizdeki le>kmil es-

Fransa dastanı 

Oyun 
yerler: 

Talebeyi bir 
Alnııınyanın Fransııya te~ et. tarrnak için 15 

tiği sulh şartları zannedıldıı;ın - . 

sokaktan kur- Heyecanlı 
temmuz-ldeniz macerası-: 

oyun! 

Yazan: All..UET :)t'JU!.Ü 

Evvelki gün istifa eden f 
Başvekili Rcyııaud bir •Y 
evvel demisti ki: 

~· . elltı ı:un. Frans.ı füı.ricıye 
N.ıurı c,,ere.li bır suL.,,, razı ola
bile glnı stıyled~ı z.ı."llan, yüre
ğun parça parça oldu. :;;<-:-efli sulh!. 
FaK t bu şekilde talep edilen bir 
oulı• "n 0ereü kalır mı ki?. Zaruri 
bır ullı. mecburi bır sulh evet!. 

ller.ı<esin kula;..ma küpe olınalı.. 
dır. Müstevli d~vlctlerin bütün 
viııtlcri, teminatı hep göz boya - , 
n;..ıktır. inanmayın .. İnanan bu - 1 

dal:ı. ve safd11lcri de ika.. rılinL Eu' uk ' medeni Fra.,.,ız mil
i L ın suln istemesi kadar dünya.. 
da . J"'11 ol.an az hauıse vardı; !.:; 
nı ıup olma:n:akl.3.!. l\l~lıip ol -
c " sonra, \ aı:.daı: ~u:.h ş 'cfli 
' , refsiz vlmuş, ne çıkar?. 

ı TKA .tV.\YI.AR. 

Dur , n "1 mti.thış \•e en csr& -
re ~ z s;,ırprızı, m akıck kı. Fran
sı; ı~usun.un uu bale gelişidir. 
B~ v ı..k Fraru.ı lıl>an ac.yvr, a

z~ d" Hır!. 

~ ~E!E DUŞCRK"( 

Y ZILAR 

• Tariliı 'erıJe, de.> yar;, yazan 
E..·, zı)" oalu Vchdın evvelkı ı:.m 1 
çı .ın yazıs..ııı okud .ı.kt,m s nra 
tu\, •. m diken dı.<cn okıu. B~· 
gunK..ı hldı.selenıı sebeplcrını, ma
ni ~lıni bu şekilde tcfsır, bu ee
kılde muta:ea edebılmek ve nazi 
•ehn :ı Danz.ıgde söylediği sözlere 
bu uerece samimi olarak inana -
obil'. ek l(in, ınsamn nasıl bir dü
şunce •ahibi olması hız=, i<esti
remıyonıın. Bu yuıyı, tahammül 
ederek okuyanlara hayret etmek
teyı.ın. Yazanın da, dmra h.idıse
ler .nı bu aerece dar bir zaviyeden 
ve 115..,ari basıt bir hal tarz.ile der
ley1;> toparLya"I J>"ayret ve tar -
ı:ımlan dolayı mutehayviriıı:ı. 

TEMİ...,AT 

,Y__l\lE USULÜ 

Duı;C?. harp '-" ru bildiren nut
kunu suy~crA.~r.ı, bazı devlet,erle 
h" Cıtilliı olmadığ nı ifade et
mıştı ve bu ara:ia Mıs~ a da temi-

OTO SÜSLER 

A11~ ,.._pa }.Jrbı ı!--11ay"'· l"'. nialze-
me ı:;clme.ıı~1r .. u:n, lra ,,,~ay ara
ba.ann.n ta.mırı mur...;uarr.an ya
p.lamam~ tadı Rı ayete J'!'Ore, on 
araba da.tı.a .ıra;.J çt·~.aı1i.ş ve bek
livorm~!. 

Pek re olıltak?. Harp-:! \al'" c. 
Jarsı.. 1 bırcr ı. ... -l r, tram\ "'v .J.:..a
ları g"r"'Ju. .lil (e!Cıleccl~?- Zaten, 
araba az .1;,ııda, şillayet ediliyor, 
o '.Jut ne oL.ıcak . 

Bir t.ırııit.ın. e ,,,('n ç Jiık ça
r k • t ~ ı ıı.ulc Je ,ki
l or. B· .l.rır_ ta.mr ne !: ılde, 
bı= on.z.. 

Ist.mnısın~ bır .::r 1 tanbul 
.. ol..kl.ırı· o~ n .... ı} en ~ıd;ı;ı ı:ele
IL~? 

ACI PATLICAX 

OL IAK LAZI!f 

S.caklann hatırı sa ımaga baş

lauı. Ev,·clki ı:un, ,ı..ı kış .. fazla 
sıcak tcsıri"e ~ay ... lnus- .:>~ca1a kar 
m' dayar"1"? dı~ e bır söz ,·ard.r. 
Bavılanlar, kar b1 ınsanlar ınıy. 
d, acaba'?. Bır de ~u soz vardır: 
Acı patlıcanı k.ıragı çalmaz. 
Acı ;ıatLcan ol.ıruık en ıyı ~ey .. 

N~ kı,o, ne vaz ıns.ı.n mut ~sır ol
re.ız 

Za.cn, ı.~nya<.;.ı ne. pat •. can ol
maktan ba;.ka çare var ır-?. 

AH, 1ET RAUF 

1 

naf ceıillyetlcrinde esnafın cüz -
<!anlarının değiştirilıne.;tne ba&la
n.lmıstır. Bu muamele ay başına 
kadar devam edecektir. O tarihten 
ıtıbaren hiçbir çırak. kalfa ve pat
ronu• elı'ldcki 1939 yılına ait cüz
danlar milteber oLımyacakt•r. 
Bcıw ye teşkilatına verLen bir 

emir .• 1 ter:>muzd:m •übaren t;Sk
rn 1 esnaf n ellerindü.i cüzdan -
Lır•'l ıkı b:r surette kontrol olun
r l .. imi en .... ,Jiru.mi ir. Eski 
c:..z'lan!a ç ' • 'e caL,,t •• anlara 
ceza vcr!!ece.·tır. 

Dı~' · taraftan Jıu vıl cuM:ır. be
del rı n T C".1 yı .:ı nau:ran faz
lulıı:. .ı; .. nua baLl f n:ıf taraiın
cl;.ıı şıkilv tler yapılmıştır . 
Anı-ak bum; . ; cuzdanlara ko -

ı: ... Ian hır zam olma\ ı , em.f has
W1 ıın .,eni ... etıL. ı ıç n aza 
ba " a: nan Jıl - 100 ku"L ,luk bir 
\a.Jımdan ibare• bul.ınJuğu w- ı 
13$11 mı.--tı r. 

--- -()()>----

Alınacak işçi 
memurlar 

ve 

Toonık mahsulleri of'· nin si
kılannda calıstınlmaık uzere im -
tihanla bir başmakinist aLnacıık
tır. Bu imtihanda kazananlara B0-
100 lira arnsnı<la ücret verilec<>k
tir. 

Talı !er ayın 27 sine kadar ofi
sin Anı!<arııd:dti tı.ı:!..ım müdürlü
ne müracaat edebileceklerdir. 
ORMAN KORUMA TEŞKİLATI 

!ÇİN 
Orman koı:>1rna teşkilatı içın de 
eınurlar aı caktlr 
Eme li v yahut müstaia 1 va

ztm I:;_ :ıaı. rutbc:: 'lC tadJr (bm
başı G.3hJ) terciha'l .:'"llfu. ı :ı. -
r•le ve rL•b leri maa<ı ile. ·~nhal 
levazım m · .ırlü.kl rı a 1.1 aca..1\.-

den çok daha ağır. Gayet tabii... zda 30 mektepte 
Bunun böyle ~ı.lunıyacağını bek - • J k 
!emek safdillik olurdu. yerı açı aca 

Vatanperver ve kahraman Fran- Tatil zamanlarında ekser ilk 
sa, ordusunun büyük cüzütamları- ı mektep talebesınin vakıtlerini s~ 
nı Jııırp uıeydanlarmda critinciy~ kaklaı-tla ve mahalle aralarında 
ve son mukavemet inık~ları kal- 1 Teçirdiklerini ~ören maarif mü • 
mayıncıya kadar döi:u~tu. 1 dürlügu sehrimizin muhtelif semt-

Almanyn)a sulh teklif edilmesi- lerındeki ilk okullarda yaz mev-
nin n("ık \·e bariz sebebi. ana\:atan sımi ıçın birer co~·un yeri. açmayı 
toprakl:ırında, artık büyi,;k düş • ':arar.aştll'm.şt,r. Muht •lif senıt-
man kütldcrini durduracak bü.vülı. le-de 30 mektepte bu oyun yerleri 
miidafaa kuv,·ellerinin kalmayı~•- açıJacak \'e buralarda rr.üleaddit ı 
dır. oyun, spor ve.saıti de bulcnacaktcr. 

l"akat, bu süllı tabii, harbin ikin- 15 temmuzdan itıbaren sabah sa-
ci \·e dustanj kısn1iuın h.aşlangıcı 1 at 8 dPn 11 c ve -O;:!ledcn sonra da 
olacaktır. saat 16 den 13 e k:ı:iar açık bulu-

Şereili Frama, uğır sulh ~art- nacaK olan bu ıoyun yerlerinde ilk 
Jarıru a.ıa kabul etmiyecek vo mekteo talebesi muallimleri ne -
harl.ıe devam kararıııı verecektir. zaretind~ istif:ı<leli vakit ;:~çire • 

Uarl.ıin bu ikinci safhası. Fran- ceklerdir. 
sız iuetinefsinin ve ~ercfinin mu- Çocuklarıııı sokağın fena tesir-
kavcmeti olacak, bu, daha ziyade, !erinden bu st<rdle kurtarmak is-
~embolik H da tani bir mahiyet tiyen talebe , eli;cri şimdiien mu· 
arLedccektir. llnftalardaııberi, dur- hitlcrın:ıeki ılkmektcp ba,.rr.ual -
ınadan, dinlenmcdcıı mıiliarel.ıc e- lı... Jerine müracaat edip bunların 
den, sai: kalabilmiş son kıt'alor, ycı·Ierini ögrenebileceklerdlr. 
,·atan topra ·!arını adıın ad m mü-
dafaa ederek, tenulıa do;":rn çeki- Oyun yerleri iı,;tn velilerden hiç 
Iccekkrılir. U>lün düşman kuv- bir p:ıra a1ınmıyacaktır. 
\·etleri, bl!nları da ~zecck, bunları - - - -- --

da yok edecek, bcıı.;, kıt'a ismi al- jKUÇU. K HABERLERi 
tında tonlanmı_ş, :ısker elbisesini la- _ 
his delikanlılara artık, hiç raslan
ıruyacaktır. 

insanların mertlik ve asalet im. 
tiharu olan harbin bu yeni ve das
tani ~allıası topraklar üstiiııdc sa
hipsiz ya aıı >ilahların tetiğini çe
kecek nasırlı tek erkek parmaiı 
kalmadı~ı gün nihayete erecektir, 

O \'&kil, Fransa, dNin bir sü
küta büriinnıüştür, Ölen milyon
larca f'ran~ız d Iikanlısınm, taze 
\'e sıcak cesetleri, şimalden cenu
ba kadar serilmi~ 3 atmaktadır. O 
an. yine Fransa teslim olll!lyacak, 
le<linı alııııcaklır. 

* Denizyoıları idaresınin be -
yaz renkteki tekmıl vapurları si
--aha boyana<:<ı.ktır. * Dev Jete ait tekmil lüzumsuz 
kağıtlar Lzır. t klğıt fabrika:;ına 
ver ilce ek tır. * İ;tııwt'.'<leki deni:yolları ida. 
rcsinın fabr.ka \'e hanızlarında 
çai:şa.1 ışçııcr arasında yüzde 30 
nisl:;c>.,;..le tensikat yııpılır.alcta • 
a,r. Çı ar.lan i.>çılcr maı;ıiur ol • 
d"kiarı Je ·anne kendilerine baş
kd v 'rde i~ ;;i);.terı.mı:sıni .iı:te -
meh.tcı irıer. 

j~_A_v_r_~p_a~_H_a_r_b_in_in~_v_e_n_i~M-ıe_s_e_ıe_ı_er~I 
Bu n_ereye kadar varacak : 

1 :.mi.r. BunLırd n •.3 'n · d_ t ·as 
1 bddı :i tamamla:ırus olamara rüt
ı .clcrinc ı:ıore dP ıl, lıyakat 1r na-

Bu, bir kahramanlık das1anı, bir 
menkıbe de~il, 1910 da ı::cçnıiş bir 
'atun ıniidafaasınuı tarihidir. Yer 
,·!ixünde yaşı~aııların tiiyleri di_ 
ken di!..on olmuştur. Güzel Fransız 
\"alam meyııs \'e haraptır. Analar 
ağlamakta, yavrular çığlık kopar

-.'r E.u vıl E; ı.;>te 1 kız orta me;;,
tc-bı. Sar } •"'"'"' muhteııt orta mek
t p ,küaarda ~ üncu b.r orta 
mctttep a laca!<, i3eycıPlu k!z, Ge. 
lenveoi, Gaz.ı:o~~ J.P. 'a..-a ve Kwn
kapı orta mektep: ru... de lise sı
nıflar. il.ı.ve olunarak bu mektep
ler lise halıne getu-ilecektir. Çifte 
t·:ıdrisat ı.:sı.;lü ce kat'i olarak bu 
yıl ltaldırıL:ıc'.lktır. 

il ra.o yaz rue' siminin baş - • 
ladıgı en güzel ay. t'akat ~u son 
üç sc,ıc.:ıin haziran ayları .'h rup'l 
dc,h tleri nra,ı daki nıün~scba -
un gitgide IKızularak ııilm)ct en 
" lıı 1 ra gird:i:ıaı \'e niha
>" t ;ube vararak .iç bı.iyük mıl- 1 
Jetin bırlJir,fc ha. at w ıııen ... t 1 
muca eh.-si şeklınd" Ln~üu müc.ı .. 
dcleye tutuştuklarına ş.ıhit ol -
mnştıır. Bu ıiç ha:ııranı da 5ay -
m.ık kabil: 

IJalı.ı ene! A' usıurynııııı alın
dığı d.ı ir tıı.rafa bırakılırsa 938 
hazıraru Çekoslovak) adaki Alman
ların oradan ayrılma~ı mcsele:>i .. 
nin eu şiı!det V•' hararet P"YJ" et· 
tiğı bır aydır. lle:; ay ·"iı'en bu 
buhranın A ~rupada uyaodırdıfı 
beleaın her tarafa yayıum~tı. 

9l3 haziranı da Alıuanj anın 
kend inin çember i~ine alwc!ıi:rnı 
il rı sti.r rek h::ı) s.t bası araılı;ı. 
u.ı - ylediğ'i ıne,-simdir ki ~eı_en 
ilkbaharda Çekoslu\·aJ.ı anın a -

ıa>.ıle lıa lıyan bu bu.hrau 
Daıuıı: ı;ı~lesile eylülde Avruoa 
harbine kadar •·aru14tır. 

takil nıillctlcrini Fnr.,ız lmpı:ı.ra
toriuğu~ı.:n bükr.: ..ı altında blrleş
tirm k is.e:::ıi~tı. Netice l\apolyoıı 
Bonapartın aleyhine çıktı. Fakat 
.,mdikı Alman de•·let rci!ıi ne ka
dnr bü,yLk mu,afiaki) etlere .rcrse 
ersın bu h ta)n c!uşmiycr t:.r. Av
rupa şund.ki Alnı:ınyaya "iiıletleri 
\Crll>ıu; ondan başkas:nı i~tcn.eyiz .. 
gibi. 

İki M'ardcnberi çok şey oldu. 
inıdi ii~incti h~ziran. A nupada 

bugiin bü) ilk bec s:ıha Almaa ış -
gali altıııda buluıım·or. Almanlıkla 
lıi(l>ir knrab ti oluuyau ınil.} onlar 
\"ar ki İ!ıoter istemez hu emrivakii 
kabul etınis bulıme.vor. 

Bag-ün tnC\'ZUU bah..'\.Olan daba 
ziyade 1\lnıatı)·<Jn1n i.\iti.kbali için 
hcslediı:i tasav\'uı'larıdır: Buna 
göre A \"Tupanın şimali vr ıne-rkezi 
tanıanıile Alnıanyıı.nm olması is_ 
tcnİ}or. \"ani bircok '.Jhancı mil
letlerle birliLıc. Jl.;j •• ııe evvel o 
İn;! .. Jizlc o .. Jnıanın .nrasıuda ce
reyan etmiş olan sözler bilhassa 
bııı:iin hatırlan;a :l'rek. 

Yazan: AJj Kemlll Sl'N~1AN 

u: an :maas veri!cccl<t r. Bı "başı 
rüt ,i".l<!tn Y • "l olaıılar da bu 
vıız.foler ·'ınacaklar. fakat ken
<lilerinc maa v r -~ ret , ri
lea!ktir. 

moktadır. 
Tarih bu günü, sahifelcrir.c şöyle 

geçirecektir: 
Do~dular, yaş:ıd,lar, dü"'.ü~tü .. 

Ier ve oLfülcr. Eli siUı.h tutaı.ı tek 
erkek khlmadı!ı için Fransa mağE~ c'kl, veval" t ı •ifa trr az· ı 

keri r. s:ı.., ruo:nur .. .;.ır .. vev.L.. kd-
fi .,ı rer e talip çıkrnad,;r, t '! - RL~AT FEYZİ 
dird~ vec..ek hcsao memurlar• ra-ı=============== 

lüp oldu. 

mi eo 1 i av2: uc -.:tk orman ko
ruma h ap m~:ırlus'~·ına alı - ı 
nacaklar Jır. 

Or.man ,;;(, ma t k ı · 1 Jo1<tc,.. 
lı.ıklanna da ".llok:ı ev · t istifa 
rtır atl- d duıttorlar ," :ı,mi 170 
lı·a Ül'reı· 9.lmacaklardır 

Taliplerin hc-ırcn An' ara'la c.r
man i<ortı."lla ııencl komuta..Jı'!ına 
lTL rac at et:ıc .,,r1 icabevlem .:.kı.e
dir 

ltf aiye mensuplarına 
yeni e1bise 

Se .rimiz itfaiye runir \"e cf.md. 
ic.ıı vaz ık ve k.<:lık veıu elbise 
•·aptı ılm sı belcdivec{' {,ar.:ır:aş -
tırıl!:tıstır · 

Bu cllıl3elere 9000 • ra sarfolu-
1 na~k - . ..ıstosta .ir.-.ır \e efrada I <Ja_ _caktır. 

Y c ni İnşaata 
çık'Dıyor 

talip 

.r\\.'1.·upa har ın" 1 ..ı. !a.n~ıc.ndan 
sonra, 'ı~.nıi.a:_e ycıp 1.ıcük büyük 
rn;,a.ıt ı:ılerıne ı:ıek az talıp çtldıi'!ı 
1:orülm üştu. 

Hart in ,·ay lm:ı:sile l:Je a"1er son 
--ünlerde inşaat Uıalelerme rai{bct 
de ııittik~e aıalmışl;r 

EzeilırJe Be; oğlun-da Şişhane 
karakoluııda vaµılması kararla• -
tırı..ı.'l yeni Bc;-ol!lu maim ·idı.ır -
Jui! , .. ~aL' şubesi lıhaları in
ş2 ı•ı iç;., açılan 8'.! bin liralı';{ l'.!'.'U
na>,asaya da tek bir •alir çıkma -
,, • ._,Lr 

Defterdarlık d iresi bu ·üzdcn 
mezkür irıs:ıat için \eni.den bir ay 
1r. ad ·tle w ·bu sefer pazarlıkla 
bir rr1.iJ• '~asa arıı:ağı kararlaş -
tırnuştır. 

* Ortakoy camilnm yar~nda bü
VU.< bir s:ıhıl p;ırkı ynpıl.:ıcaktır. * ~:.hr.ı:ıitdc rn..z : buhranı 
ı:: VCtit c, '~'-'J?U hakk;ııdaki şika -
v.ctler ;.zerın~ te:kııucre b:ı.şla -
n ı.mı;;tır. * Dı ·arba.ıır emnıyet müdurii. 
Ekrcnı Vekilct emrınc almm.ı;tır. * Bır l:.o..çu \.; milyon lira sarfile 
insa olu::ıan İı:>mrdeki Çamlık tü. 
neli nybaşırda merasimle açıla -
caktı• * Satve da\·as nda beraet eden 
mlil~a Denrzıb:mkın umum ınülür ı 
::~ \"inlerinde:: Hamdı Emin Çap, 
Malıye Vrkiı.let• kırbswe umum 
müdürlüğü vazifesine dünden iti
bş.Ten başlamıştır. * Lokanta ı·c gazinoların yeni 
tarifeleri üzc•lnde göriişm<"k üzere 
ba '!nak~mlar buı(i.;'l belediye reis 
ml.i.J.\ ~i T.~ü'fi AkFc1;;1 r Jliğin<!e 
bir t:ıplant. yapaca"1arc'..1r. 
+ Şehrimiz radyos.wun faali

yete geririlmesi lıakkındalu kara
rın tatbikini temin eylemek üzere 
yakında An karadan bir heyet şeh
rim ·ze ı:cle~<tir. 

!l4 baı.iraru da Avnıpada ~inıdi
)"e kadac tarihin kaydetmediı:i 
h:up vesaili le Dırişilmiş en 0id -
delli muharebeleri eyrederek ::eç
ınektc \e ınub'cşem Fransız pc.ı.yı
tahtmın Alınan ~gali allına girdi. 
guı'i gı;rdü. Vcka"·i t.-~döndUrücU 
bir sur'al e ilerledi. 

ô le ki Fransa uilıayet du~man
larından •ulb i.stemcğe mecbur 
kaldı. 

Kimler Belediye Reisi 
olamıyacaklar ? 

Sernoaveleri ve mc. k ·~·ı Tür
kıve Cumhwiyetı hancınde teş -
kıl olun.ın ve mi.ii hudut anınız 
dahılinde çal~:ın mücsse ve t~ck
~.ıllerde maas ı veyahut ücretli 

----~------------
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Cıı sür'at arasında biraz da du
rup dti ünnıek, geçen "'nelerin 
had auııı gözöniıne getirmek lü -
ztım c ihtıyacı da kcndinı göstcr·I 
mektedir. Çünkü uzak, yakın ıua
:ıuıin ha safha ında h 1 ve blik
ı,,,1 içiıı ibret alınacak nice şcı Ier 
var. 

DJS J az aylarında Çckoslovakl·a 
A!uı.:ınlarını kurtarmak davası or! 
tayı< tıktıf:ı z:ur.an şölye denmişti: 

vazJ:e alanların bc!.cdive ı-eisı o
.amamaları kararlaştırılmıştır. 

Bu hususta yeni tıir .kanun Li
'ihası 1: :tırlanara ~ Büyük m•llet 
meclisine verilır.is ve ruznameye 
alınmıştır. 

Mak.>al yalnız Almanları kur-
tarıua'ktır. Yoksa ba~kalarır.ı Al-

1 ~~~~~~~~~ı~~i;;j 
nıan hükmü altına alma dcgil. t. 

&a ı!avnyı o zaman İııgillcrcde 
dinliyenler çoktu ve Çekoslovak
' ll\.ı wıdcrck aylarca or.ıda tetki
kat ):pan İnviliz Lordu da lıaki
kall'n üdct Almanların Çekoslo
vakı ada )aşamasına artık imlı.iıu 1 
olannj acaj':uıı söylemişti. Fakat 
dava bu kadarla kalacal< ,·e 30il0000

1 
Su~ct de. tııbii oturdukları nıeru
loketle beraber - Almaıı~ aya gi
din c ıırtık Avrupada kavga i~in 
•ebcp hakikaten kalmıyacaktı?. 

S.ı;:un1'ü Aluıanyanın en ileri 
,ctenlerinden b:rjsi ile o zaınan 
(;'i>riışnıi.L; ve l.Ju!lu scrnıuş olan bir 
lngılıı u ce,·abı :ıldığ"ını yazı -
yurdu: 

- EJ:er AIIIlllnya büyüıpek is
ter de başka ırktıın oLu millet
leri <!e kendi hükmü alıma nl -
maı,.a k:ılkarsa 'anlış bir adım nt. 
mıı; tur. Geç n asnıı başında 
Fr • ipm) aratoru Bonapart bu 
hawu.ı ~% A•Tuııanıil ınüs-

• 

Lafta kalıyor 
Belediye iktı: at müdürlüi;'iinüıı 

gazino ,.e eğlence yerleri hakkın. 
da teshil ettiği J eni tarifeler mer
i,ı ele ı:irij or mu, girdi nıi, girecek 
mi, bilmiyoruz. Fakat, fiatlar a
lubildiğine yüksek olmakta ber
de.-amdır. Tepebaömda, kötü bir 
cazın baş ağrıttığı, bir<nd smıf 1 

değil, sonuncu sınıftan bir bahçe
de bir şişe bira 70 kurnştur. Ve bu 
asılı tarifede a~ıktarı açıi:a yazı
lıdır. Garson parliı ile beraber 80 
kuru< .. Mezesi de yoktur. 
Biranın ş • i bakkalda ZO kuruş

tur. Demek, yüzde üç yüz zamla 
satılıyor. Bn, bir tek uıisaldir. Bii. 
t!in ehirdc daha yüzlerce misal 
soylcnebilir .Bütün kontrol, tarife 
tesbit etmek i,ıi, ruüc:ıolele ve sai-
re h p laita kalnuyor ınu?. l 

Bt!RHA! CEVAT 

Fransız tayyarecileri ılngilizlerin yeni bir silahı 
r~ r.sız tavyarccJeri. son mu - ! İnı::iliz tayy;.rc fabrika~arı~da. \ 

·harebel~de pek büyük yarar - amele şlmdı I:aftanın vedı ı:unu j 
l..S.lar PÖsterdilcr çaL~a.ktadır. Geceleri de nobet-

Bunb.dan ('( J\U, pilot Yen:ı<ie, l..:se c:ı~ı!d:ğı için i.stJµalat ıırt-
her an UÇJnl) c. haz·r <bı.aunuyor -
!ardı. FaJtat. hıçb:r pılct. nereye maktadır. Kral geçen gün bir silah, 
...;dı-:c"ıni, ne •. .,,ac:ı~ını w ne ka- tab..nca, ımhral\"ÖZ fabrikasını zi
dar 1u.ı an icin<le dönecerrı hcrlciun- ~ aret ctmi:)tir. 
da !tat'i tal.iınat ve emır aI...adık- Krala DıinJ<erktcn ~etirilmi• 
tan sonra hareket etmez. ııanılusu e~ri. kabzası k:ı.nlı !ıir tü-

Ve \•aziiesini }':n>LP dönunee, he- fej, o sterılmiştir. Kral ~emiştir ki: 
mcn.ra'..,..'-ruou hazırlar, i:ımırıne b "'·1~hl ~ aHaıwi kahramanın u Slı..ı a son 
verir Vazifesi haricindeki müşa-
hedelerini, dUŞrr.ana verdigi za - kurşunu attığını ö,ıtrenmck istiyo-
rarları da ayrıca işaret eder rımı. Bizim erlerimiz vardır, hem 

Modern tavyarelcrin sü'atı. bu de ne yaman erlerimiz ... Şimdi on
vıızifelerin pek uzun sürml'mcsini !ara bol bol silah vetiştinneliviz .. 
temin eder. Bir esif tayyaresi, Kralın etrafı;:da işçi k!i'afetile 
Ren üzerinde 4400 .!dll'.Jllletre sür-

duran amele bu sözleri sakinane 
atle uçmak sartile iki saatte va -
1'.ifesini vaı:ı:ıbilir. İki saatlik bir tasdik etmişlerdir. 
uı;u~ 1·apan bir avcı tayyaresi 6000 Kral bilhassa Bren i.;mi '-erilen 
ldlC>!Iletre ~e katedebilir. ..,·eni tip bir top milralyözile ala-

Kanada günde iki milyon katlar oımuı, atı.s sahasında otıa-
dolar veriyor rın üzerine ı.ıturarak. bu otomatik 

tü!enqi almış. iki yüz metreden 
Kanada Basvooli Makenzi Kiııg hedefe do,l!ru ta."Tl isabetlerle alt

Kanadanın harp sanayii masra - mı.s kadar mermi atmışl!r. 
fmın .şım<li günde iki milyon do -
!arı ı:ıeçtii:ini stıylemiştir. Sür'atle Kral şunları sövlcmistir: •Bu si-
:pilot yetiştirmek hw;usundaki gay- lilı saat rtfbi! Bununla hedefi şa-
rcUcr arttırılmıştır. Harp malze- ırmak mümkün değildir.• 
mesi iınaliıtını arttırmak için eep- Fabrika bilhassa bu dllı.hlardan 1 
hane nazırına l!eıııs s:ı.Wtlyet ve- mebzul miktarda imal etmekte • 
r.J.mıştır. dir. 

Harpte güvercin 
Frans;z ord.ısu b1J.1? ;nkü muha

rclxde guv • cı:ıı~rden çok ıstifade 
etmiştir. Mesajları veyahut ~lan
ları avaklarına b::ıf!lı olarak tasıvan 
J?ÜvercinJcr sa!ıvcrildıklcrı zaaı;an 
ook yUksek irtifalara cıtımak, mit
ral~tız ve top ~ürültülerine ra,ğ -
men, saatle GO Jıilomelre u('aralı:, 

yol..ırını şa,ırmamaktadırlar. 

Harote ılK defa Mısırlılar gii -
Ycrciııleri kullan'llışlıırdır. Sonra 
ı:ıüvercin sulrun timsali olan bir 
m Ilık olarak ırösterilir, 

Mareşal Petenin bir 
fıkrası 

M.ı.ıc,,.,ı Peten •u fıkravı anlatır: 
La,·al - Musolini anlaşmaları za
manında İtalyan devlet adamla • 
r:ndan Kont Volpi Fransanııı Af
rika müstcmlekelerini ziyaret et. 
miş, Cezairlıı cenubunda, çeşit çe
sit ırklardan teŞekkü! etmiş olan 
le1iyonerlerden Senegalli bir ne • 
fere Kont Vo1pi hanı:;i milletten 
oldu)iıınu sormuş: 

- Sen hatıJti ırktansın?. 
Senegalli bembeyaz dişlerini gös.. 

terip gülerek: 
- Ben Fraı:ısınm! demiş. 
Mareşal Peten, Fransız Ai.rika

sında Fran:;.ınm nasıl sC'VildiJ!ini 
~~ f.tk:rasile anlatmak ; füor. 

• 
nın •onu 

Samatva maliye şubesi memur
larından Ali Osmanın oğlu 15 ya.. 
şında Cafer ile arkadaşları 15 ya
şında Şnafettin, 14 yaşında Tahsin 
ve o.nıan ismindeki ı;:ocuklar 
Marmarada korkulu bir deniz ma
cerasından sonra Mudanyadan şeh
rimize dönmüşlerdir: 

Eun:ar ı;oc;;en ak.şaııı .Timsah• 
ismınde.·i sandalları ile Samatya 
sı:_"ıl!.r.nde dola,md;,il çı'.:m;şlar, 
Rii.>tem, Sahlhattin ve Ekrem is
m "lneki çocukların sandalı da 
bu:.l.ırı takip etmiştir. 

lier iki sandaklakiler havanın 
,.e denizin güzcllı;,;ınden istifade 
ederek sahıldeıı epey açılnı:.şlar 
ve bir aralık karanlık basınca 
birbirlerini kaybetmişlerdir. 

İkinci o:ım!akla bulunanlar bir 
müddet birinci sandalı aramışiar
sa 

0

da bulamayınca mccb ur en geri 
dönüp vaziJeti a•Ielefrıe bilciir -
mişlerdir. 

Bunun üzerine keyfi;; et S~mat. 
ya poli.> mcrl:czine \·e oradan da 
Ada'•r. Kartal, Pendik µ~ııs mer
kezleri ile mücavir liman reishk
lerirte tcldon ve telgrafla bi.;iıril
miş, içiııde dört can bulunan bir 
san, ~ıın kavbalduğ'u haber ve -
ril11iştir. 

Dı .er t.ıraftan çocuklar :ı bulun
duiiu sandal; gecenin ı<ittikçe ba- 1 san karan.Jf(ı içinde yolunu kay. 
bedip akıntının tesirile l!ayıruz- ] 
adaya d<Jğru ilcrlcmeıl,e başlamış- 1 
t ••. Bu halden korkan sandaldaki-

- Fransanın kurtııluııı 
mucizl'nin ı:östcrilnınsi~eb 
olsa bile, Fransız nıill~1.j·r. 
eizeyi C'itsterıneğe kadır 1 d 

Ye gene iiç gün c,·vel 
ları süylemi1;ti: 

kljfl - Biz Fr osu: toıır• d 
dafaa edecei:iz. A HllJlB:, 
ral,J::ırımız isıil:ıya ı~r:rada1'j 
kaya geccccı: z. Afrık• 
raJ.,Jarınıız istiliiya uğr:ırsJ' 
rU::ıya :.~ip miıcadcleYe 
de, am edeccıtiz. 

Aııla~ılıyor ki biitaıı b~ 
politika cılebiyatı iınİI .' 
da şahsi kanaatin ifade>•) y 
Fran.;a bckJeniieıı u1ucll~ 
tcrelııldi. Ne de Frau;ıı ~'~ı 
mücadele:vi Amerikıı kıt · d 
dar gijh.i;ınei:e lüzuın grrct 
nıan ask~rlcri Par j,i i~ga 

1 
,.e asla ı:e~Jn1İ)eceF 1. ~ 
i\lajino hatllnın gerısıne d 
Jerlediktcu sonra Reyıı~u 
ve ,·erine geç-en Petcn · 

. l'f ctı• Almanyaya salh tek ı 
. . ·1 F a ııt lnıpltere ı c raıı> b• 

lıarbın ba•lad:••ı gundcı:ı · • ~ ·1 ·e l;i.f mevcut oldu"u su ) . 
B 'I 'l'f '-- D '\"Cll" u ı.Jtl a .u...ı·ptcn e' .

1 !ık ıncsclclerindeıı ba,la~ 
risin ısu ali •tunüue kadar .. 

· -..:~ n kll 
ba•·ada n 'denizde hnre -• ..... 
resine taalluk eden bır 

8
• 

!er korku \'e telişla uzun müddet 
bağırarak vaı larıııda,n ı::eçecek 
bir motör veya \'ap~run ış~ğ·nı 
..>i.tün bır üm•ile ?ek'em:.;!.rse de 
intizarlar, bo~a çıkınış ve ruhayet 
ak. t. kendilerini ııa~ rs:cadaya 
a•m~'-ır, 

rü~ farklarından do!lU' d 
1Iajiııo haltınııı denize ı.:.r 
tılmanu~ olnı> ından do r;.ıe 
!izler Frans ...... ları nıuah 
yorlardı. Hakikaten ~~eı 
mn>rallı bir müdafaa S15• e 

1 t.ıl.:tan sonra bunu deıııı 
ıa 

uzatnıamaıtııı manas. 811 r 

IXirt çxuk açlık, korku ve lıe
Y L-c:ın ..,inde burada bir müddet 
btklc ışler ve nihayet civnrdan 
!(Lem G~lba!;çe. motörü çccuk
larııı ba~rı.şrnal:ırını işitip imdat
larına yct~~tir. 

Motör kaptanı kazazedeleri içe. 
riye al.p karınlarını doyurmuş ve 
sonn Mudanyava götüruek ma
haır zabıLJla tcs..ill'l etmiştir. 

Di~·er tarafı ın ld yaşından küçük 
-çocı.klarm sand.ıl kullanmaları 

yas~ ol.lı.~ h.ılde bunların de
ILZtc açılma.arına n.ıs:J müsaade 
edılciigı de tahkik olı.4'1~caktır. 

Tren halasında ve gaz 
ocağında altınlar 

Ş L ımize gelen Suriye tebea -
s:nCia:ı Zeki Erses isminde bir Mu
sevinin buradan altın toplayıp Su
riyeye har,,ket ettiği haber alına
rak keyfiyet Islahlve polisine tel. 
gra!la bildirfüniştir. 

Bunun üzerine mumaileybin 
trende eşyaları aranıı:fış ve bir. 
kısmı üç ı:ıazocai!ı içine doldurul
m~. bir kısml da tren halasının 
şo.[.ıj borusu içine sıralanmış 50 
İngiliz, 12 Türk, 3 )'arım Türk al
tını ile 890 gram külçe halinde 
alt.o bulunarak müsadere olun -
mu~lur. 

Kurnaz kaçakçı bcıraya getirile
rek kaçakçılık mahkemesine ve
rilecektir. 

Üç gizli fuhuş yuvası 
kapatıldı 

Beyoltlunda Nurziya sokağında 
3Q numaralı Mehmet Habibbey 
apartım:ınının 3 numaralı daire
sini gizli bir rancievu yeri haline 
EYetir.o L;Ieten Madam Eva ile dos
tu Murat st,.. üstünde yakalan • 
mı.,lardı«. 

M.s sokaı!ında 11 numaralı Ay
şe , •tmelin ve Tak.sim Talimhane
de 1 numaralı Has:a!l. ile karısı Na
zirenın de randevu evleri de dün 
kapat.lmış, ho;ısi müddeiumwni -
H;~e verilmışlerdir. 

Salı günü 
tecrubesi 

bir düdük 
yapılacak 

Önümüzdeki salı günü şehrimi.2-
deki canavar düdüklerinin hep 
birden öttürülmesi tecrübesi ya -
pılacakllr. O ıgün, birçok nakil va.. 
sıtaları da canavar düdükleri öt
mei!e başlar başlamaz hep birden 
düdüklerini öttüreceklerdir. 

Alarm ~areti vermek üzere şeh
rimizın 12 yerine elektrikle işliyen 
canavar düdüğ>ii konulduğu gibi, 
ayrıca muhtelif mahallelere de el 
ile işliyen düdükler de tevzi olun
m~tur. Polislere de 50 canavar 
düdüğü veri.lmi.ştir. 

Vilayetteki pasiI korunma ko -
misyonu salı günü bu düdüklerin 
iyi ötüp ötmedi,itini tetkik için 35 
ınııhalde hakemler bulunduracak
tır. Maksat yalru.z düdükleri de
nemek oldıık'lllldan o gün halkr • 
mızın düôükleri i'.$itince işile gü
cile mcşqnl olup hiç telaş etme -
mc;;I lcıa> ey lem ettedir. 

Majino, ancak denize k:ıd~,. 
d :ı:ı zamandır ki Alman) tİı 
müessir bir müdafaa ııa 
lirdi. 

. F ııl• Dıger taraftan rnıı• sJ; 
litlertn Fran Jya pek :ıı ~ 
la<lıkl~rı~ '~ıı ~ikayet ed•~ 
lla'k;katen Alır.an taarr 

11 
cade!cniu dokuzuncu n) 1 

. . l' r 
ladıiü halde Jnı:ilizlerıı1 ~ 
ancak üç dört l iiz bin n~n 
derebildıkleri anlaşıldı· d 
) anlış tabiye neticesin, ~Ja 
Dünkerkkn bin mil~ıııı.0 
edebildiler. \ c bundall ı 
Fransa; Afm3uyıı ile yııl~a 
kaldL llu ruuddet zarLııı ıı 
de\ !et ada.oılarile F~aııs b 
!eri arasındaki iht:Jnfıll 
lendii(i tahınia edilebilir· 

Gariptir ki bugün frJ~ 
man) a)·a teslim eden ;~tlC 
harl.ıinde de dalına InP 'et 
ni şekilde reld~iyordıL f, 
dünün müdafii olmakl• şu 

·nde zanıru~tır. 1916 senesı ı• 
Iar Yerduna karşı ıurrıı ·y 
!eri zauıan, Pcten pek Jl 
~ruıştı, Martla başlıYD~ 
nlıian, mayıs, haziran, te 

0 
.. 

larında deum etti. r~te ıa 
cepheı.inde İnı:iliderıı; ·af 
geçmesi için Haig'a ya• 
Falı.at İn;{iliz .lı.umaııda~pıi 
geçmekte istıcal gosl• 15· 
Az kaldı \'crduıı sıı_kııt. •,. 
>ukut el>e)di, bclkı dt ıı 
19H harbini kaıanacalı. 1~ 
lıayet temmuz iptidalar;ıe 
ruza geçti ve V crdu!' ~i 1 
tazyik de hailllcdi. ŞııJ• c 
kerin yirmi dört sene c''' ·· 
inı:ilizlerle a)·ni me~cl~t<e 
~ckişnıesi tarihin g-arıı>. 11 

1-"akat bunun hazin ııır ili ı 
varılır: Pctcn 1914 hu~b•:;r ' 
fer kumaııdanıdır. \. e ..ec< 
vcl ölseydi, tarihe ötl• i~•~ 
Bugün aıni kUI.ıaud•?' ıı5" 
liılılarnıın teslimini t 1'11 !< f! 
riiıı du~marııua bildirııı• ,ş 1 

bir ,. aı:ifcy i üzerine alııl 
nuyor. ~ 

Di;:er l&raflnn Aln••~~çe 
tereyi de maı:lup eıı~cd',eı.ıi 
ka\'u~muş ul111az. ingılt• !ı 
Berlin sefiri llender;ı0"~ıır 
reyi ıııa{:llıp etmek 151\iP 
nııı üt yoldan birinı ıa 
jiini söy !emiştir: ı~ 

1- Doğrudan doğrro' 
reyi istilıi et.mek. ·ıe 

2- Ta) yare bombala'' ;c~ 
ederek İn!!iltcreyi sullı' 
mek. ,o 

3- İngiltereyi abluf<', ı<' 
bıra.karak sulh yapıııO 

etmek. h . . . vDP~ 
Bunların angı;ını , J;••• 

sın, henüz AlnıanyanııJ af ıl 
ağır , ,. ni:ır olduğu ı..s?.r. ı; 
bir vazife 'ar deınd- ·' ,,ı.{ 
aleyh Frausa ile gör~viı l 
larkcn Almrınya, ~üplı dıı"' 
:züeyi göz önünde bul~ 

MEVLÜJ.. 
ıııı~ 

Gümri:k ~emurıarJll · ~ 
.. k rd• .. taz Oikamn kız ·ıı ·JJ' ı 

Meliıhat Öz~n ıorl< ,. 
lafı 22/6/940 tar.hıne fi"· 
martesi gunti tıı:J nJ;ll'

1 
cam.md<! Hafız n . .il 
kraat ewlec1>1t mc>' !J ... 
buvu rı' ı..::ı r· i ,, .. " 

• 



.ıl .. Ingiliz tayyareleri de Ren mıntakasını bompaladı 

.k Londra 20 (A.A. l - Hava ne • danlarına ve yerde tayarelere Ruhr'da. Ehin mıntakasınd.1 .. as • 
:• taretının tebli1ü: m 11vaffakrvetle hüc .anlar yaıırn111- keri hedeflere ve di.iı;ıınan ırmına • 

!. Dun öi!lcden sonra "Ve ıtkşa.ın, lardır. Hangarlarda yanwnlar çı- kalalı siıddetli surette bombar<İ:ı-
,..,ıliz hava kuvvetlerı < m<'n~p k 1 st edilin'"'' B" '--ili:z tayya· 
'~mbardMDan ta;"\· "Clerı, Amıens an mı ır. man ..,.ır. ır u~ 

\"c r. HJcn civarındaki t.ava mey • Dün gece, şimali Alman yada resi kayıptır. 

Alnıanlar lngiliz şehirlerini tekrar bombaladı 

l Almanlar şartları 
Fransaya bildirdiler 

rı inci sahifeden devam) 
A'nıanların sulh şartlan henüz 

:.at'i surette malum değildir. Ber
linde söylendiğine ı:öre, bu şart
ları Bitlerin yakınlarından birkaç 
kisiden başka lı.imse bilmemekte
dir. 

ni bulmuştur. Cebelütt:ırıkta Z3 
nakliye gemisi pulunmaı.tadır. 

İsviçre lıükıimeti Fransadan ge
len mültecileri yerleetirnıek için 
bir komite teşkil etntlştir. Şimdi· 
ye kadar 4000. F!ansız .. keri İs. 
,·içreye ıteçmiş, bunlar silıihlarm· 
dan tecrit edilmiştir. 

3 S O N T E L G I A F - 20 HAZİRAN' 1941 
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Reşit Paşan"ın Hatıratı· 

ABDOLHAMIT NiSfL DEVRiLDİ? 
\'aza.olar ı 

tak.eııdu F. SERTELLi ,. Cevdet Retiı \ULARhlRA!'t 

!''Kardeşlerine ateş etmiyeceksins 
/ onlarla birlikte çalışacaksın,. 

Londra 20 (A.A. )- Hava ve da- \"Ukua getirilmiş, fakat yangınlar mıştır. Tayyare dafi batar~·aları ha-
lıilı emniyet nezaretinin tebliği: söııdürülmilştür. rekete g~mi.t ve muharebe tay· 

Ancak malum olan bir hakikat 
varsa, ilk olarak Fransız ordusu. 
nun kayıtsız, şartsız silıihlanm ı 
teslim etmesi istenecektir. 

Popolo di Roma ga7etesi, Fran· 
sanın İngiltereye gerek paraca, ge
rek mevaddı iptidaiyeco her türlü 
yardınıına nı3.ni ohnak i..İ.7ere, Al· 
man ordusunun ınuhasamatın so
nuna k::;lar Fransayı işgali altın· 
da bulunduracağını yazmaktadır. 

H usus1 otomobilleri ile İsviçre
ye gelen Fransız zenginleri çok· 
tur. Bunların ekserisini Yahudi 
zenginler teskil etll!ektedir. 

•Ruz\'elt Almaıı, ltal~an, Fran
sız, İngiliz .-e Holanda bükiımetle
rine bir nota göndererek, Ameri· 
kada. Amerikanın hakimiyetinde 
olınıyan diğer müsteınlekelerin 
başka bir de\·lct idaresine ı;:eçme. 
sini tanımıya('ağıru bildirmiştir. 

Halit Bey valan söylemez. içi 
dışı bir, doğru sözlü, mert bir •· 
damdı; bunları söy !erken yeınine 
bile lüzum görmemi;ti. 

1 yar dolaşanlar, nıemleket memle-
ket irşada koşanlar da çoktu. 

Dü:ıman hava .kun·etleri, dün 1 Lincolnshire eyaletinin bazı yareleri düşmam karşılamai:'a ha· 0 e I ilt ·· · "d h ·· noktalarına ve ayni zamanda İn • • ce, ng ere uzer!ne.yenı ı;n ~- valanmıştır. Asgari Ü~ düşman tay· 
tumlar vapmıştır. lnı:ıltcrenın ş.ı- gilterenin cenubuna ve Gal eyale. . . .. . .. . d'" 
- li ·,_, --L"I · .. · bo ü"oe de bombalar atılnu tır, yaresı diışıirülmu,. bırçok uşma• -.....a şar .. ı:MLüü erı uzcrme m-
balar atılmıştır. Uç şehirde hasar Altı sivil ölmii:;, GO kişi yaralan- tavyaresi hasara uğratılmıştır. 

Hindistan zırhlı otomobiller yapmıya başlıyor. 

Elli Ingiliz 

Si!!ıla 20 (A.A.)- Hind ordu • Hind bük::nıeti, Kanada şasile<i ü-) düşiinmektedir. Bu plaa yakında 
laruıı,ı kuv\· ctlcııdirilınesi lınk - J zerine zırhlı otomobiller inşasllll tatbik mevI..iine konacaktır. kında .-erilen k:ırar netice :nde, 

meb'usunun hükumete bir müracaatı 
malların müdafaa ihtıyaçları lçin 
seferber edilmesi, bir enternasyo
nal liva ve yahut yabancılar le
jiyonu kurulması ve casusluğa 
~arşı lüzumlu bütiin tedbirleri a
lacak bir nazır ta~·in olunması o

Yukarı 
lanları da yardır. 

Lc ııtlra 20 (A.A.) - Cıiyterin gönderilmek üzere bir seri karar 
llarI. :nento ınııh.ıbirinin bildirdi. 1 sur tleri kabul etmişlerdir. Buka
Ri:ıe ı:circ, lııitün partılerc men • • rar suretleri ezcümle bütün mü
•aıı elli kad:ı.: mel>'us, evvelki pin dafaa vasıtaları n müdafaa tcd
~·aµtıkları bir toplantıda nnarntan birleri, harbiye nnaretinin kont
l:ıtidafonsı meselelerini tetkik et- rolu altmda bulıındurulnıasım 
tııi•Ierdir. Bu nı~b'uslar, dün de teklif etmektedir. Karar suret • 
l'eııi bir içtima l·nparak Baş,•ekile !eri arasında, bütün fertlerin ye 

Macaristanda ;eçim geri bırakıldı 
n.:J:ıpeşte :?O (A.A.)- Macar ı lan hır suale cevaben demiştir ki: ğu yerlerinde değildir. Maamafih 

lla , ekili kont Teleki, l\Iacarista- Bu seçimler başka bir zamana bu seçimlerin pek yakında yapıl· 
~a '.ıkmla.-da ilhak edilmiş olan tehir edilmiştir. Zira iki kolordu ması muhtemeldir. Zira, son hi· 
~-ukarı ~'Iacuristanda 30 hnzirnna 
ı. • d ·m 1 ve bir da"' livası şefcrber edilmi• diseler, harbin yakında biteceğini &\adar ynpılıııası ıc:ıp e en seçı .. ,., .., 
~r J:.ıi<londa porl:imeatoda soru. bnla:ndu,!;'U için, seçicilerin pek ço- göstermektedir. 

Fransız murahhasları tayyare ile hareket ettiler 
3 ,r., ~ux 20 !AA.) - Fr~ız 1 

ta JS'U , • tarc!< r. __ .ı ..:lJ lan· 
lıl-ı ctnı...:; Fr ..,-,a<l.ın :.ı.r hava 

·ı 1 it~ ~a::::ndan kalkan :r t.ıyue ı e , 
lıar- .et c.m. '-· .. ları.- bilcLr • 1 

:rnekt dir Muralıha:;ları ı:ötıiren 
tavva, cnin l:anatlar. alt;nda uzak
t an go~..:!·eb• .~cek beyaz renkte 
işaret \·:ırd r • 

İngilizler 
kalkınmaya 

başladılar 
{Dı:şınakıılcde~ .de~a.m_l 

Bu beş direğin en bı~.ncı ıw
•aııerini milletine, nıııhitıne ve 
diinyaya .-eren bizzat ~lutnfa Ke-
llıaI •\·e onun gidış!ne; temel, r~ 
t• b" da:ı.i<ikli'-ine tamamıle • ..- unye ,,.~.....: 1:1 • • im 
ıııtıbak edcu Türk mılletı 0 Ui· 
tıu. Onun içindir ki orta~~ ~oydu
~umuz bu beş esası yirmı ı~ yıl!'k 
llılicaJele \'e on yedi yıllık ıııkılap 
t • • d aheQavti'ınıızın safhaları ıçııı e 
,. blblıına ller ıni.'.;aller halinde o U 0 

ttirmck miimkündür. Ancuk, ınem.. 
lekctimiz henüz büyük ruh, ~s;ı:o
loj; iilimleri \'e filozoflar l:etı~tı • 
• . d - · · d"r kı mılle.. eıncmı:? ol u.,.:u ı(ın ı ,. . 
lin bizzat bünyesine bakım ~lan 
t•. 1W>ta(a Kemalden sonr." Tür~ 
llıilletmin en bıiyük \'e nndır Mılli 
Ş..fi ismet İııönü"nün şahsında te
~ellür eden bn yeni ölçiilcri me~
leketin umunıi kültürüne tama~nı
lc hakim kılmak '"" bcynelmılcl 
iliın k Eirsülcrilıe bütiin csash .. •ı ıle 
lokn1~1k mün1kün olaınauıı~. ,.~ 
~l.'.ltürk drn1okrasisinin lıusu~ıy.cti 
1J:rı1 dünyasının bütün ş_uhrlerın. 
c layık olduğu ehcınuııyetle te-
~rü, eltirileınemişttr. .. 
ŞiıııJi sa];a sola haklıkça dun· 

a'lııı bizim yirmi iki yıl boyunca 
•r, lıaliııde \'erdiğimiz esaslan 
'rcr birer adapte cıtij:ini ve her 
,;,ı, tin kendi biiuycsiue uydur • 
ak suretile buııun tezahür ~e 
· ·allerini ortaya koyduğunu mil-

i bir gururla ı;<irü~ oruz. . . • 
llu nrada inı:-iltcrcde de yem ~·~ 

llh dei:'.şikliı:i, so,~·al ,.e mılli 
alkmma tebeddülü oldaı:nnu ve 
iltı müdafaa organizasyonunun 

•ni <ihni:vet ye yukaı ıda miicer· 
cı ·ckild~ hulasa etti;'.:imiz hcş 
na dil'ck iizcrindc kurulııu)'a do;- l 
u ~ıttiğini mlişahede ediyoruz. 
aıta, İngiltcrcntu şinıdiki halde: 
1\- Ferdi, 111illi dinaıniznı \"6 

lıer ji bütiiııliij;-ii 
8- Yiiksck irade, yüksek azım, 
i:.iıılinJi sevk ve idare \ ' C hlldise. 
te tekaddüm ehliyeti 
C- Dünii kabul, fakat yeniye, 

'!ilce, ta7.eye inan 
ll _ ){illi ciir'et, milli tefe.- -

·uk ihtirası.. • 
ts~1slarının i-:inc ginni o1dutu

U soyliyebiliriı. t'ransıının dışın
Q bıle olsa bu esaslara uygun bir 
•ni Frans!z kümesinin dahi te • 
kklil edebileceğini •·e Fransız 
yal bünyesinin bu kümenin ınü~ 

ao~Iesi ile bu aua inkılaba du{ıru 
İdclıileceı:ini de iddia edebiliriz. 
%afere gelince, zafer ancak has. 
n ruh dinamiznıi \'C cür'et zij)i 

tinat etliği manevi silaha ve 
addi vasıtalara teievvuk elmek
elde edilebilir ki İngilterede ba

lın da tezahürleri görulmiJ e baş
~nın ı:;tır. 

l>ündenbcri İn!!iliz h3n kuv • 
~ile inin oldıı:ı geni~ ölçüdeki 
lif faaliyet bu tezı:hıirlcriıı bil· 

Fra ., _z. r"' Y'OS".ınun tasrih et-

(1 ınci sahifeden devam) 
ten çek.ildi de, sen ne diye onu 
bıraktın?. 

Ne diye İngnizıcrin tek dev
let teklifini anlıyanıadın ye ka
bul etmedin. Teklifin ruhu şny. 
du! •Frnnsa devlet ve- milletini 
kendi d;\·let ve milletimizle 
müsni hılk n seviyede kabul 
ediyor ve onu göğsünıüze ha!ı
yoruz; fakat artık itimadımız 
kalnuyan sevk ve idaresini ken· 
di elimize almak istiyoruz .• An
cak bu kadar güzel, haklı, za
rif ve Yerinde bir teklif olabl· 
lirdi, 

Fransa, Fransa!. Nasıl 19U 
deki Türk devleti hakiki Tür-

Ticaret müdürlüğünde 
bu sabaki toplantı 

Şehrimizde bulunmakta olan Ti
caret Vekilimiz Nazmi '.fopçuoiilu ' 
bu sabah da tetkiklerine devam et
miştir, Fiat murakabe komisyonu 
bu sabah ticaret müdiirlüğünde 
toplaıımıştır. Komisyonun bu top
lantısına \'&Iİ muavini Haliık Ni. 
hat Pepeyi, belediye iktısat mü • 
~U.-ü Saffçt Sezer de i~tirak etmiş
tır. 

-0--

Polisler Eylüle kadar 
miğfer giymiyecelıder 

Sehrirnizde fazla sıcakların b.,.. 
laınas. d<>layısi!e vazüe halindeki 
oolislerin ey!Cıle kadar miğfer "İY· 
:ır:iycrok kasketle dl>laşmaları kn· 
rarlastınbnıştır. 

--o--

l1<i kadın biribirini 
ağırca yaraladı 

Fenerde Salmatonıruk cadde • 
sinde 69 numarada oturan t'eride 
ile ayni mahallede sakin Hanife 
isminde 2 kadın bir çocuk mese
lesinden ka\ ga etmişler ve kun
duracı Iııçagile birbirlerini ağır 
surette yaralamışlardır. Polis tah
kikata başlamış ve kavgarı kadın.. 
lar tedavi altına alıııml/ilardır. 

--<>---: 

DOGUM 
Arkaıdı15ılarmıızdan Deniz harp 

akademisinde ön yüzbaşı Se • 
zai Talanın bir erkek c;ocum dün
vav:ı ıı-cbniştir. Nevza<la urzun ö
miirlcr diler aılesine de h<>yanı 
tebrik:at ederiz. 

hassa ba'iJnda gelmektedir. Bu, ay_ 
ni zamanda lngilterenin hasım 
karşısındaki kalkıruş Y~ silkinişi
nin bir delili sayılaroğı kadar has
ma tefevvuk imki:nlannın kavra
nılnuya başlan:nıış olmasının da 
bir alametidir. 

tiğine ı;ıore, Paris belediyesi rr.L'C· 

lisi az.ıları, işgal kuvvetleri nez· 
dinde P:ırisin "Ilenfaatlerını tem· 
sil etmek üzere B. Jean Chiappe'i 
s eı_. rr ' ... _ı;Lr 

, Fran 
!;iye dc~ildiyse, onun hakıkl 
Tfü-kiye olınadıl:'ı nasıl (Anka.. 
ra) nıu doiusile belli o!Juysa, 
ıui!li k~hramanım ve (Anı.ara) 
nı laıracağın güne kaı!ar, sana 
tabii ,.e şcrcQi hayatını yaşa
mış, bitirmiş ve ka)·bolmuş bir 
!.;ülle dive ba'<makta mazurum. 

Yabaı~cılar arasında yalnız 
seni sc\.mlş ve diişınar.a teslim 
ettii:in büyük merkezde tahsil 
ra;ılorını doldurmuş bir Türk 
san'atkarı sıfatile, içim fırtına 
ve ~-angın dulu, saua soruyo-
rtun: 

Fransa ne yaptın, ne yaptın?. 
NECİP FAZIL KISAKUl>l:ı< 

Bu sabah da 42 \ 
Polonyalı 

mülteci geldi 
Polonyalı lUuscvilerin şehrimi· 

ze gelmeleri devam etmektedir. 
Ezcümle dün gelen 125 kişilik bir 
kafilellen sonra bu sahalı da 42 
kisidcn mürekkeı> Polonyalı !\fa. 
sevi kafilesi İtalyada11 şehrimize 
gelmiştir. 

Bunlar şehrimizden fllistine gi
deceklerini ve Almanların kor • 
kusıındau İtalyadaıı çıktıklarını 
söylemi~lerdir. Yarın da bir kame 
nın geleceği anla:;ılınaktadır. 

EDİRNEDEN' GELEN KIZ 
TALEBELER VE Ml'HACİRLER 
Yu\'os!a\·:ynnıu Gostivor cyale~ 

tind~n 7 kişilik, Debrcden de 5 
kişilik bir muhacir kafilesi de bu 
sabahki konvansiyonel yolcuları a-
rasındadır. 

Edirne kız muallim mektebinin 
t"enç ve gürbüz nıczunlarından 
ınürekkc'l 36 kişilik bir grup da 
ayni trenle şehrimize gelıni~ler • 
dir. • 
STOKIIOLM KONSOLOsu:ııuz 

Siokholm başkonsolo.uınuz Ha
san Nuri mezuniyetle şehrimize 
gelmistir, 

Üç İnıriliz diplomatı ile üç İn
oiliz kur.vesi de bu sabah gelmiş
lerdir. 

BİR BULGAR KACIT 
FABRİKATÖRÜ ŞEHRiMiZDE 

Horon Arrlrolay hınıinde bir Bul
ı?ar ka• ... t fabrikatörü bu sııbalı 
sehrimize ırclmiştir. Mumaileyh bi
ze muhtelif cins kağıt verip .muka
bilinde .milli mahsullerimizden al
n.ak istediğini söylemistır. 

2 Fransız teknisyeni ve aileleri 
ile Atinadan gelen 1 Yunanlı tüc
car ve refikası da ayni tren yol -
cuları arasındadırlar. 

Paristen ve Bekrka.dan ııclecck 
talebelerimizt beklemek üzere bu 
.ı;lb:ı.l:ı da büviiık bir aile KalabalıJ!ı 
Slılkccı is!as-nnunu doldul"lluş -
tu- Fakat bu;ıün:cü trenden tek ı 
u.J: talebemiz bile ('l!ıım~tır. 

-c Figaro> gazetesi de, eğer y:ıpı ... 
lacuksa, sulh müzakerelerinin 
JUadritte, General Frankonun o. 
turdu~u sara~· da cereyan edece -
ğini yazn1aktadır. 

Alman şartlarının gayet ağır o
laca;:ına hiç şüphe edilmemekte • 
dir. Fransız hükümctin:ıı müza -
kerelerde bıı şartları halifle~tir
meğe muvaffak olaca.~ını üıııit et
mesi muhtemeldir. Bu bakımdan 
Alınan sarılarının topyekün redde
dileceği zannedilmemektedir. Sulh 
müzakerelerine -Mareşal Peten ri· 
yaset eltilti takdirde, şahısların da 
müzakereler üzerinde tesiri ola • 
cağı mütaleaları ileri sUr.ülmek • 
tedir, 

Bununla beraber, diiler memle· 
ketlerde bulunan Fransı• koloni
Jerinden hCr ne pahasına olursa 
olsun harbe devam edilmesi \'e 
kendilerinin de hizmete hazır 6u
lundukları yolunda Fransız hükıi. 
meti!le telgraflar gelmektedir. 
Diğer tnraHan mulıareb<·ler de

\.·anı etmcktcclir. Luar ııchrini gc .. 
çen Alman kuv\·ctlerinin 100 bLı· 
dcıı fazla olduğu tahmin edilmek
tedir. Fransız orduları da, Alman 
ku\·vetlerinin llordo;..·a doj?ro yü
riiyiişlerini önlemek için tecemnıu 
etmektedir. Fahrikalard:ın çıkan 
yeni tanklar Ltıar cephesine göu-
derilıniştir. 

l\Injino Iınıtwı tcrkcden 300 bin 
Frans.z askeri kendisine yol aç. 
mata muvaffak olmuş ve d:ğcr 
l'"ransız kn\·vctlcrjlc birJc;:ıniştir. 

Alplardaki Fransız ordusu ile 
şimaMen inmekte olan Alman or
dusu &rasında lıeniiz temas olma
mışt ! r. İt~IJnn orôusu Cia hiç bir 
harckt lte buluıııııamakt 1dır. Bu
nunla beraber Alman o.-,fu-;.ı ital
yan ordusu ile iltis:ık peyda ~t~ k 
üzere cenuba doğru tuz~ kini nrt
tırnı,,.tır. Alnıa:.ılar J,iyoun Yar • 
mışlardır. · 

Alman polis teşkilatı ~efi Uim • 
!er Paristç bulunmaktaılır. llmıler 
Par;,; iyi tanıyan bir~ok pcliı; nıe. 
murlarını da beraberinde 11:ctir · 
mişlir. Bitlerin yakında Pari•e gc· 
lecej!i ve Gestapo scfinin Parise 
gdnı<'sinin bu hususta alınacak 
tedbirlerle ali.kadar oldu~u zanne
dilmektedir. 

Birçok tevkifat yapılmaktadır. 
Di!!cr tnrallan Pariste normal 

hayat yavaş ya\'aş avdet etmekte
dir. Po.ta servi.i başlam~tır, Tel
graf muhaberah da başlamak üze
redir. 

Konıedi Fran ez t:umartc. iden 
ıtıbaren temsillerine ba~lıyataktır. 

Şimdilik Parbte iki gazete ncş. 
adilmektedir. lliatcn \·e La Vik
tnar g-Jıeteleri.. Almanlar diğer 
biitiin galet 1 rin de çıkmasına 
müsaade etmiş'lerdir. 

Salahiyettar bir Fransız sözciisü 
Fransız hükumetinin sulh akdet
mek hıısm;undaki teşebbüsüne raf:· 
men, Çörçiliıı bir Fransız - İngiliz 
birliği akdetmek lıususundaki tek
lifi geri çe\·rilmcnıiştir. Fran ız 
hükUmcti ~imdi muhasamata ni
lıayet \'ermek yollarını takip eder. 
ken, Çörçilin teklifini de dikkatte 
tutın· ·tadır. 

Diğer taraftan İngilterede mii -
dafan hazırlığı de\·am eöiyor. Fran
sadan mütemadiyen gelmekle olan 
askerlerin kumandasıııı eski milli 
müdafaa müstesarı General Gol 
deruhte etmiştir. 
Bıımmla beraber Fransız Baş

vekili l\fareşal Peten, General Go
l'ün Fransız a~kcrlerini İngiltc -
reye davet edişini ~absi bir teşeb
büs olarak telakki etmek !.hını ge. 
Ieceğini ve hattii Generali Fran
saya davet ettiğini beyan etmiştir. 

Tuıınstaki Fransız kuvvetleri 
Imınandaııı General Nogcsin va
zifesine de nihayet verilmiştir. 

Londra halkından bli\·ük bir kı
srm Çörçilin son nutku üzerine 
şehirden uzakla~maktadır. 

Polonva ba~vekili General Si
korski de Polon.va kıt'alarına bir 
mesaj gönderert•k, İngiliz kuman
danlığının emrine girmelerini bil
dirmistir. Bu kıt'alar Fransanm 
cenubuna doğru çekilmektedir. 

Frasız ha\'8 \'e deniz kunetle-
rinin bii,·ük bir kısım şimdiden 
Afrika limanlarına varmış bu -
luemaktadır. 

İspanyol radyosu birçok Frana 
sız h8"a filolarının Palıiıa ve Ma
jcrk üzerinden Afrikaya doğru 
geçmekte olduklarını bildirmi ·tir. 

İngilizler Celıclüttarıkı da bo
şaltnınğa de\'am ediyorlar. Dün da J 
1200 sivil şehri tcrketml~tir. Şim
dıve L..ıdar ı;idenlc:.-uı sayısı ı:: bi-

Fransız hc:kümetı Tolon'un aÇlk 
şehir olımadı~ını il.in etmiştir. Bi· 
naenaley h Akdeniz in ·bu en mühim 
üssü mü<lafaa edilecektir. 

İn"ilterenin Va.•ington sefiri, 
Amerikı>da bulunan inııiliz tayYa· 
ci;erini "Önüllü olarıd< orduya 
iltihaka davet etrnistir. Kanada<la 
taliı!' ~ören TJılıotların ilk kafilesi 
de hı:iltcreve ı>ehniştir. 
Diğer tuaı:tan Fransız müstem

lekelerinde de mukavemet hazır
lıl<ları devam etmektedir. Tunus 
\"alisi Pcynt Tun·ıs"n mu.1<ave -
met edece;rini bildirmiştir. 

Alman ta\ arcleri bu sabah Bor
duyu bombard,man et.mişlerdir. 
Şehir mu.lıacirlerle doludur. 

Ro1!'.a 20 (Radyo) - Alınan. 
·hüvük kararııa!ıının tebli(i: Tul 
kalesi zaptolurı.-nuşhır 

Roma 20 (Rday-o) - Ccnovadan 
':ııldirilc!i~ire "Ör Fransız mebu
an meclisi re.isi Edvar Hcrviot 
"eleı.iy c r bulunduğu Liyon 
şdırine e !.ınişt:r. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Asker g ··zile 

cepheler 
(1 rııcı sahifeden de.· ı; 'J 1 

tahmin edem!yoruz. Oraya da 
lıam1esini G·<ıl kuvvet t•e icl'are 
rrıerhzi ola11 Britanya adalanıı • 
dan yapacal;tır 

/ıqıliz imparatorluğunun ana 
ı·atar.dan uzak parçalannı da l· aş· 
kal~rı"Ia b·rai<nıası okla yakm qe
lıyo- . Fal;;at işın esası, yukarıda 
söyledıJ .miz gibi, merke:de lıal· 
lec!'lecektir 

İ ıq.' teTeııe karşı hat'adan baş. 
kın tarzı"Ida ı•e şimali Fran.sadan 
de~ ı: yohle teşebbıis edilıneri 
muhtemel olan ihraç lıaTeketlerilW! 
karşı en müeosir silcih, hava silci
hıd ı r. 

Çü.nk.i taımarelerden indirilecek 
kuvı'et!erin t:aktinde sanlabil • 
mesi ve Britanya adalarının mul>
telif yerlerine ayni zamanda ya • 
pılacak baskınların tuıunabi!TM· 
sini önlemek ancak pek seri ha • 
reket edebilen tmmareleTle olur. 
Aksi tal:dirde Norveçte olduğu ı 
gıbi, aııak bastıkları yerlerde tak
viııe klı'alan qelinci)le kadın- tu -
tunacak küçük kut·vetler .>oııra -
dan sökülem;yecck hale gelirler, 
Almanların ln.criltere gibi hava 

müdafaası ku Vt'etli olan bir mem
lekete tayyareleTle indirecekleri 
ku ııvetleri gece karanlığından is • 
tifade ederek s1?1·ktemeleri kabil • 
dir. Bu takdirde ertesi sabah in • 
dirilmiş kuvvetlere üstün bir kuv
vetle oralara yetişebilecek en mü
sait rasıta yine tayyare!erdir. 

\ • aziyeti bu fekil4e gördüğü -
müzderıdir ki; harbin bundan son
raki mukadderatını muazzam lr.
giliz filosundan ziyade lıava si!Jhı 
ta.1 ,11 edecektir, diyoruz. 

Kolal:;uı Mehmet Nuri Efendi, 
Halit Beyden bu sözü alınca: 

- Varobu.n hamiyetli arkadq
larınıız .. 

Diyerek, Halit Beyin boynuna 
sarıldı, kendisine teşekkür ederek 
cemivete koştu. Nazilli taburunwı 
cemiyet emrine amatle bulundu • 
ğııııu müjdeledi. 

Ualit Bey bu suretle cemiyetin 
malı olmuştu. Selıinikte herkesin 
&özü Ilalit Beve dikilmişti. N3zilli 
taburu kahramanları ue yapacak
lar, neriye gidecekler, kimi koru
yacaklardı?. Bunu cemiyet rÜC>a
sındıın ba ı.a bilen yoktu. Herkes 
Halit Beyden •·e Nazilli taburua • 

' dan bahsedh·ordu. Bazan bir tabur 
askerin, efkarı unıwruyede büyük 
bir ordu kadar müessir oldutıı ilk 
defa o gün Seliııikte hissedilıyor
du. .. 
Selaniğe gelen redif 

taburları .. 
Na7.illi taburu, muvakkaten Se

laniğe y rlefilllişti. ileride nere. 
ye gidceeı;oi helli deı;ıldi, Binbqı 
Halit Bey, elaltından daimi surette 
cemiyetle tema. ediyordu. Kolnğa
sı !Uehruet !\uri Bey cemiyetle 
Halit lley arasındd nıuta,·asıııt rolü 
e~ nuyordu. 

Bu slrada Aydından redif ta -
burları da Selıiııığe çıkarılnuştı. 
Bunlar Aydnı, Izmir, 'l'ire, Kıırll· 
casu, :'1\anisa, Öd<.-ıtıiş \e Kasaba 
tabudan idi ki, -·.ti taburun hep
si de büylece, bir iki ı:ün içinde, 
kuınandaıı ,.e z:ıbitlerile elde e
dildık teo sonra • Ianastıra se.-ke
dilınişlerdi, 

'l:ı;la çıkarılan bu taburlar hu. 
susı tren.ferle yola çıkarılıyor \'e 
Vodfoeye ı:elince · Selini.k • fa. 
nastır şimendifer hattı üzerinde ... 
c~miyetin tayin ettiği heyetler ta
rafından karşılanarak, kendileri
ne icap eden dersler veriliyor, ltn 
suretle uğurlnn!yordu. 
Manastıra giden askere: 

1 * I 

Bir numaralı kahrarrıan .. 
• Bunların başında bınbaşı Tahir 

Be>i zikretmek lazımdır. 
• 'l'ahir Bey o zaman lzmirde bu
lunuyordu. Onun sayesindedir ki, 
İzmir ve ha, ali.si (hürriyet) in 
istihsalinde \'e isıipdadw yıkıl • 
ma~ında Selanikten geri kalma -
mı~. daima uyanık bnlunaıa~tu. 
Binbaşı Tabır Beye, İttıhal ve 

Terakki CemiJcti ( l numlra) yı 
Hrmışti. Ona herkes (bir numa
ralı kahraman) derJi. 

Eiııbaş.ı Tahir Bey İzınirde &"İzli 
beyannameler neşir ,.e tevziinde 
eu ufak tereddüt ve korkaklık &i.ıs
termemiş ve hürriyeti.o lst.ihı<all 
ufrunda kahramanca çal~ İa· 
tıpdad.ın zindanlarından, meııia
larıııdan, hafiyeleriııde.n hiç bir 
zaman \'ılm~tı. 

AJ'dnı vilılyetiııden &el- redif 
tıobwcları Selanikten lllanutıra 
gönderildikten sonra, Selıiııik U. 
lzınirin meı.ai birlijii yapma:.ıııa 
Iwum ı:örüldül:ü muhakkaı.tı. 'fet 
kilatıu >ıiralle genişletilınesi içiıı, 
doktor :Sazım liey bu i~e memur 
edilmişti. 

Abdüllıamit bu sırada Selanlk 
vilayetinden: 

<- Uedif taburları gelmedi mil', 
Bala ne bekliyorsunuz~ Asıler ne. 
ıicn tenkil edilmiJ·or?. 

Diye soru) or, il eyin Hılmi l'• 
,a, sadarete ve nıabeJ·ııe telgra Lir 
yuarak: 
•- P.edif ıaburl.an Manastıra i

zam edilıni~ti:., 
'.farzında Ce\ arlar verıyordu. 
Doktor Nazim Bey Se!:U1iı.tea 

- Aydına gitmek üzere • kaybol· 
nrnştn. • 

l\lanastırda m thış bır ka)na.ma 
vardı. Redif taburlarıum ıstikbali 
pc.k parlak olmuştu. Dajia çıkan 
hürziyet kahramanları cbirler 'e 
kasabalar ara•:...da nı kik doku
yorlar \'e gelt>n askeri çol<. çabuk 
keJıdilerine bağlamak için yenı ye. 
ui tertibai alıyorlardı. 
Müşir Osman Paşa vaziyeti kav· 

ramıştı. Jianastıra hareket eden 
Redif taburlarının ıikıbeiinden pc• 
emuı görünmüyordu. 

Hadisat yıldırnn sür'atile iler-
liyordu. 

•- Kardeşlerinin üzerine silr.h 
atmağa gitmiyorsun!. Onlarla bir. 
liktc cal~acaksm! • 

(Devamı ''ar) 
••• • •• •••• •••••••• •••••• •• 

Deniliyordu. 
Askerin ruhu bu gıdalarla bes

lendikten sonra yoluna devam e
diyor, zabitanın heyecanı gün geç
tikce artıyordu. 

(Hürriyet) in istihsal edilceeii 
eHef saatler yaklaşıyordu. Seli • 
niktcn :'lianastıra gönderilen redif 
taburlarının, bu uğurda mühim 
rol oynadığını - tarihi aydınlat • 
mnk bakınıından • kaydetmek la
zımdı. Zira, hürriyeti her kuvvet
ten ve herkesten evvel asker ala
cak, ordu kurtaracaktı. Böyle de 
oldu. 

Yeni Romanya sefiri 
ieliyor 

• Yeni Romanva scfıri öbür~ 
Bükı eşten şehrimize gelerek An
kara ya l(iıı:iecektır. 

Diüer taraftan Rumen Propaı,""1 
da nezaretinde yüksek '1ıir memu. 
riyeıe tayin .olunan &ıımanyanın 
Ankara elçisi M. Stokya da bu sa
baıl1lti eıksoresle Ankaradan şehrı· 
mıze ehnistir. 

--o--

Tırhan vapurunun bu 
günkü tecrübeleri 

Alanva açık! : a karaya otlll' 

Bu sabah adliyeye 

(İttihat ve Terakki cemiyeti) ar
tı.k orduya güveniyor, bkerden 
yardım umuyordu. Böyle olmakla 
beraber, ~emiyet rüesası arasında 
kelle.ini kultuğuııa alıp diyar dl-

duktan oo:nra Oi.lr -'3 tamir olu • 
nan Tırhan vaDUrunun buıtün il.Jr 
tecrübeleri vaoılmıştır. Bu vapur 
İı;tan.bul • Bandırma hattına tah
sis olunacaktır. 

verilen muhtekirler ~ · 
(1 inci sahifeden deramj 1 KA G...., ITC1LARA istir.aden mahkemeye verilır '.Ş • ~ ~ 

!erdir. ' 

Cicekpazarındakt d ·k;<;ir .'1da Ambalajlık iade gazete kaiiJtlan bundan böyle •müteahhide 
1000 den fazla termos s.xkla<lı~ 1 verilmeyip doğrudan doirnya idaremiz tarafından saulığa çıkan-
irin dün sabah .ınuJıakeıne olundu- Iacahır. 
ı'!unu vazdı;'tımrz ıtri vat Uccarı 500 k.ilodan -ğı olmamak üzere tafıp bulunanların her hafta 
J ali Kaslero hakkında dün öi'(le • pazartesi ı,>iinleri sabahleyin saat 9 • 11 arasında gazetemiz idare 
den sonra mah'kümıye1 kararı ve- müdürlüi:üne möracaatlnrı. 
rilmiştir. füt karara ı:öre muına. !~~~!::':~~!:~~~:'.:=~~~==~~~~=~~~~~~=~~~ 
ileyh 2 yıl sürgün, 500 lira para ı 
cezası Ye 1400 kuruş mahkeme har
cı öden•ccktir. Mı.ımailaeyhiiı avu- ,.ııiım•mm•m 
katları bu;ıiin bu kararı temyiz et
mişlerdir. Karar temy:iııden gelin- 1 

cive kadar J ak. Kasteronun rneov
kırfi yct hali devam edCCE'ktlr. Fa
kat, mwnaile,•hin tevdtiDı.anede 
11erirdi~i her bir "Ün; 3 sürgün R'ii

Bugünden J•p EK' itib:ıren te 
TÜRKÇE 

ŞERLOK HO LM ES 
ve 

nüne tekabül edecektir. 
ÇOCUK DÜŞMANI 

._ _ _ ._.mı.._ 2 bfiyük iılm -------

HER AKŞAM 
TEPEBAŞJ BELEDİYE BAHÇESİNDE 

•:I SAFöV~ •• 
Çok lnymctli Sa.n'atkArları! n mtit eşekldl 13 ~lik Boyu ve Bayla:ri n iştirakile biiyük lıir 

Milli ve Arap oyanlan ve muhtelif v ryete ımmaralan : 



• 
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MÜHiM BiR KEŞiF 
" - sayesinde 
Buruşuk luklara Nihayet. 

Veriliyor 
Bu tecrübeyi yepınız. 

Metlmr bir cilt mütehassısı taralın
clan ke§lf ve cenç hayvanların cilt bü
cıeyrelerinden kemali itina ile istihsal 
edilen ve bir ıenç kızın taze ve saf 
cildinin unsurlarına müşabih olan 
cBİOCEL>, tabir edilen kıymeUi ve ye

lli ~her, halihazırda cilt unsuru olan 
aıembe renkteki Tokalon kremi etr -
~bine karıştırılmıştır. Bu akşam, yat
ma.dan evvel sürünüz. Uyuduğunuz 

iter dakika zarfında cildiniz, bu kıy -

N ç 
Görünmek 

ister misiniz? 

nıetH unsuru m~s edip beslenecek ve 
her sabah kalktığ1nızda cildiniz, daha 
sat daha taze görünecek ve gençleşecek
tir. 

Gündüzleri, b.,.az (yağsız) Toka -
lon kremi kullanınız. Terkibindeki be
yazlatıcı ve kuvvetlendirici unsur1ar, 
dahile nüfuz ederek gizli gayri saf 

maddeleri ihraç ve siyah noktalan iza
le eder. A.(ık mesameieri sıklaştırır ve 
bu surelle cildinizi beyazl0tıp yumuşa
tacakbr. Bu basit tedbir sayesinde her 
kad.Jn birkaç sene gençle6Cbilir ve genç 
lı:ızların bile gıpta edeceği şayanı hay

ret bir cilt Ve bir tene malik olabilir -
Einiz. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş orta okulunun her üç ruıı!ına da talebe alı
nacaktır. İfianbuldan istekliler doğruca Kasın1paşadaki okul müdür~ilğüne diğer 

- haUerde bulunanlar Askerlik §Ubelerinf! müracaat edeceklerdir. 

İstidaya ıunlar bağ!•• acakbr: 
a) Fotoğraflı nülus ciiz&anı ve.Ta noterlikçe musaddak sureti (Yaş düzel

t~er veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabul <:dilmez.) 
t>) Beş sınıflı ilk okul 5ehadetnmnesj veya orta okul tasdiknamesi (Doğru

dan doğruya sınıf geçmek ve §ahadetname veya tasdikanmenin üzerin
' den bir seneden 1azJa zaman geçmemiş olmak liızııntlır.) 

'°e) Uze-rinden bir sene geçmemiş çiçek aşı k3ğıdı. 
.el) Gerek kendisinin cerekse ailesinin Türk ırkından olması, kötü ablak ve 

' ! . fena töhret sahibi olmad.ıklanna ve mahkılmiyelleri bulunriıadığına dair 
ff hüsnühal kiğıdı. 

2 - Birinci aını1 için yaş 12 :ri bitirmiş ve 16 yı bitirmemiıı bulurunak, ikinci 
ft üçüncü sıru.llar için de birer yaş tarklı bulımmak lazımdır. 

S - Bu yqlara ait boy ve ağırlık hadleri mektep müdürlüğünde ve Asker
lik 1Ubelerindeki ask.er! lise ve orta okullar talimatının 71 inci maddesi özlerine 

- olmalıdır. 
4 - İsteklilerin hu tartlardan maada Deniz bastanesince yapılacak llhh1 

muayenede sağlam çıkması ve yapılacak ıeçme amavında kazanmaları da JA

zmıdır. 

6 - Yakandaki ıartıan haiz talebelerden 1 inci sını1 kayt oluımuık istiyen
ltr 1 Hazirandan itibaren ve 2 inci, 3 üncü ıımı11ara byt olunmak istiyenler • Bu 
mm:flann 940 tedrisatı erken başlıyacağından - hemen evrakile birlikte mektep 

m6dürlüğüne müracaatları um olunur. (~524) 

·. Jstanbul Mıntaka Liman 

r:c-._ - "' & Ü ~ E ~ e A N K = &&z • 

\ YERLi MA~~~a !:~~~r~~!~aıı ~~1:,~sesesinden • 
Manifatura titaretlle me:gııl bulunduklnnı mabaJli viJ:l.yet Ticaret Oda.lanndan alacakları veska.Jarla lsbat eden 
tüccar ve esnafa aşai:ıda yazılı Sümer Bank YerH Mallar Pazarları Merkez, Büro Ye 6ubelerfnden ya bbzat 

veya tahriren müracaat edenlere satış yapılacaktır. 

. Satış mıntakaları taksim atı aşağıda gösterilmi~tir. 
1 - &tanbnJ, Marmara havzası, Coruh viliyetlne kadar Karadcııiz savahlJindeki vilıiyetler tüecarlan 

• İST ANBULDAKI MERKEZİMiZE 
1 - Ankara, İzmir, Adana ve Mersin vHi.yetleri tüccarJan 

MEZKÜR VİLAYETLERDE BULUNAN ŞUBELERiMİZE 

SATIŞ BÜROMUZA 
1 - Yukanda 7aıılı viJ3.yetlerden pyri mahaJlerdekl tüccarlar 

NAZiLLi FABRIKASI NEZDINDEKI 
J\füro<aat edeceklerdir. 

C - Nazilli satıe büremnza yapda cak aiparişler İş: Bankası va.sıtasile iecJJ ye ıprih olarak da l'ÖDderilebiliT. 
AlikadarJar mii =1.z merkezile büro tnhelerine ya bi~zat «elmek ve ya m ektupla müracaat etmek sureUI.e 

m&ıbu teraU. VfJ slparbıı teklif varakala.rımızı taJl"JJ t'!debllecek1eri l'ibl ayni fddld e siparişlerioi de yapabilirler. 

!Uallarm fabrilwıd~ ·. ~ndıkla teslim metre fiatı ıunlardır: 

CiNSi FIA Ti CINSl F1A TI 
~AZLIK BASMA Zll.M Xr. GÖMLEKLİK n PİJAMALJX BASM 36,25 Kr. 

BAFiP ZEMİNLİ BASMA 30,!0 • HASSE TİP 22 29,%0 • 

• • u sı.ıo • 

15 Haziran 1940 Vazi yeti 

-· ,, 

KASA: 
AKTiF ' Lira P AS i F 

Sermaye 
Lira 

u.000.000,-
Alim: Satı klloııraır71.721.362100.881.833,62 

BANKNOT 10.564.717,- . ihtiyat Akçeııi; 
Ul'AXLIK 1.818.T/7~ 113.265.327,89 Adi ve fevkal.ld<ı 6.188.666,15 

Dahildeki Malıablrler: Hususi 6.000.000.- 12.188.666.l.5 

Tarlı: llruı 

llariçtekl Muhabirler: 
'.ılltm: Safi kllosram6.961.890 

Altına tahvili Jı:ebU Serbest 
dövizler 

Dltu dövizler • • 
lı:llrinır bakiyeler! 

Borı;lu 

Hazine Tahvillerlı 

Deruhde edilen evrak1 nak .. 
diye ker:ıılığı 
Xa.nunun 8 - 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyal 

Se'1edat CüzdBDJl 

----
J 61.045,05 161 o.c 05 • · •J, Tedavüldeki Banknotlu< 

9.412.678, 10 

6Cı.422,41 

Deruhde edilen evnılı:ı 
nakdiye 

Kanunun G - 8 inci mad
delerin_• tı.v11kan haz!-
ne tarafından vlkl te-

15~.748.563,-

dlyat 19.310.196.-
21.775.629,6< 'll.248.730,20 Deruhde edilen evrakı -

nakdiye bakiyesi 139.438.367,-
.R:artılıi!ı tamamen altın 

t>iarax- ilAveten tcıdavü- ı 
le vazedllen 17.000.0:>0,-158.748.563, -

Yeten todevUle vazedil<'ıı 1~.500.000.- 351.938.367,-
19.310.196,- 139.4'.~8.367,-

Reeskon t mukabili ıu,. 1 

TüTk Lirası Mevdu•t 31.087 .063. 75 
Altın S. Klg. 55.541.930 78.124.167.9C 109.211.231,6.5 

251.370.865.66 251.370.865,66 TicARİ SENEDAT Döviz taahhüdatı: 
ltııbam n Tabvil&t Cüdanı 
(Deruhde edilen evrakı 

A - (nakdiyenin karşılıj.' 
(Esham ve TahvilAt) 
(İtibari kıyrrıet1e) 

B- 6erbeıt eshrun ve 
tahvJıat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeU avam 

.\Jtın •e Döviz tızer:İl!.o 
Tahvil~t üzerine 

Biasedarlar: 
lfuhtelifı 

,. 
Aı tına tahvili kabil dövizler 3.265,54 

Djğer dövizler ve "1acaklı 

48. l56.53R,9' 
kliring boklyelerl 1!!.862.660,92 26.86~.926,~6 

115.916.637.89 Muhtel.11' 

8.259.629, 7' 56.416.166.68 

6.437.000,-
8.620,18 

7.808.722',- 14.254.342,lô 
4.500.000,-

20.460.982,49 

Yekün 631.120.829,15 

• 

Y.ekün 631~0829,15 

1 Temmuz 93 8 tarihinden itibaren: iskonto haddi •/0 4, altın üzerine •/0 3 . 

j RA D YO PROG RAMI 
Matbuat Birlıği Tek

nisyenleri kongresi 
k Türk Malbnat Teknisyenleri blrli-

18,- Program 20,55 Alaturka müzi iindeıı: 
18,05 Operetler (pi.) 21)0 Konıışma (sıhhat saati) 

Mutad senelik konı;remiz 16 ha:ıi-
18,30 Radyo caz orkesır= 21,30 Radyo orkestr= 

1 

• 

Sa/?!ığının ~ıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacai!• 
en •birinci adet bezleridir. Mikropsuz, ufak, yumuşaktır. En ;nce 
elbiBeler altında belli olmaz. Her eczanede ve büyük nı9• 
ğazalarda Feıni! ve Bağı 'bulunur . 

Kuleli Askeri Lisesi 

Cia ı l miktarı 

50 kiloluk tuz çuvalı 150,000 adet 

IV - İsteklilerin pazalık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

fiat ve miktar üzerinden yiizde 7,5 güvenme parasHe bjrlikte mezkür 

müracaatları. (5054) 

==========================-::;;;:::___.... 
ADEM r İKTİDAR 

H o .RM·o·e i N 
[_ab letl erJ he ~. ecz ııne~ e ~bu l~,!'_~ 1 

ılPoab kutusu 12SS) Galata, l.t.nbul· • · 
J • ~ _, 

~..::::;::=:=:=::::=:==-=-=-===R=e=ç=e=te==ll=e=e=a=t=ıl=ır.~;L~'I.__~=::~!:=~"':=:::::~:::· ':::~ 
un"' İstanbul asliye mahkemesi 9 istanbUl asliye albncı hukuk mah

kemesinden: hukuk h.:ikim1ğinden: ,·e~ill 
Vasfi kızı Fatma Soyseven k.t.ıl ,, 

Aksar,ydı:- tarafından Beyoğlunda Kalyoncu 1 :ıı: Müddej a1eyh: Bahriye: ... .. }dl 
Horhor caddesinde Kırrnatulumba so- luk EnH yokuşta 5 No. da ;\;a;,ı'I )f.e' 

Müddei: Salahaddin 

kak 29 No. lu evde. Eener tarafından Kocamusta n ~f ol"' 
&eli mescit caddesi 47 No. da Na.Z

1 
Jd\li' 

MUddei Salahaddin tarafından müd- lu Ali Soyseven aleyhine a~ınış 0 olBl'-
deialeyh Bahrlye aleyhine açılan bo - boşannıa davasının yapılrn~ta iJCll ,,. 
şanrna davasına ait yenileme ar.tuhal muhakemesinde: Müddeaaleyhın r 'Ve 
sw·eti milc.ldeialeyhe tebliğ edilmek ü- metg5bı meçhul olup dava a.rıı.ı~v. 1 ta"' 
zere yazılı adresine gönderilmişse de davetiye mahkeme divanhane.sın~ ... 
ınumailcyhin ınezkt'\r ikaınetgfı:hını terk Jik ve gazetelerle de i);'.lnat jcra jŞ 1• 

ile semti meçhule gttiğinin beyanile iade djği halde muayyen günde geı111_e~d,gJl 
lalınması üzerine hukuk usuiü muha- bir vekil de göndermemiş oJdıtğtJ dB'" , .. 
kemeleri kanutlunun 141, 142, 143 ve muhakemenin gıyaben icrasına t d"' 
l 83 üncü maddelerine tevfikan iade kı- vac1 vekili iddiasını şahit ile is~'\rıe "~ 
lınan dava arzuhali ile tahkikat gününii leıncsine ve evlflik: vesikası get.ır saııJ 
gösterir d avetiye varakasının m ahke- sine ve muhakemenin 10/ 7/ 94° ıcıı .. 

me divanhanesine asıJmasına ve 940/178 14,30 a talik edHmiş olduğu g1yaP µAP' 
numarada kayıtlı işbu davaya müddei- rarı makamına kaim olmak ijzere 
aleyhin (15) gün içinde cevap vern1e- c;>lunur. (27670) ~ 
sine korar ver ilmiş ve bermucibi karar _____ _;_ ___ --:'.;)<il"' 

arzuhal ile davetiye varakası mahke- Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk }1 

me divanhanesine as ılnıış olmakla mu- liğinden: _ 35 ııtl .. 
mafleyh Bahrjyenin yukarıda yazılı Beyoğ~u Aynalıçeşme caddesı dııirt" 
müddet zarfında davaya cevap vere - maralı apartımanın 1 numaralt ri .. 
rek tahkikat için tayin kılınan 5/7/940 sinde oturmakta iken 10/ 5/ 940 ~eıtO 
cuma günü saat (10,30) da mahken-ıe- hinde ölen Yunan tebaasındall l .k,O .. 

Ralinin terekesine mahkemece e 01-• mizde hazır bulunması veya kanuni bir - başlD il>" 

vekil göndermesi lüzumu tebliğ yerine nulmustur. ll3n tarihinden - sufeııe 
geçmek üzere ilfın olunur. 940/178 üzere alacak verecek ve saır 3 s1 

alakadarların ı ay mir~u;ç1ıar1:ıc 11ıı. .. 

Tecrübeli ve İtimatlı 

BİR KAl'ICI 

İş arıyor. İsteklilerin (kapıcı) ru -
muztıe İstanbul 1,6 posta kutusu ad
resine ,yazmaları. 

içinde Beyoğlu 4 üncü sulh bul< d•tiJl 
Jcin1liğine müı·acaat etme1eri :rrıud Jc<a'" 
de müracaat etmiyenler hak}olld

3 
,d' 

"' nunu n1edeninin 561 ve 569 uoc~. jljll 
deleri hükümleri tatblk eanecef:l 
olunur. 940/ 87 ~ 

-===========================~ 19)0 Fasıl heyeti 22,20 Melodiler (pi.) ran 940 pazar günü Eminönü Halkevi 
• 19,45 Ajans haberleri 22,30 Ajans haberleri. salonlarında aktedilecekti. Ekseriyet Sahip ve neşiryatı idaro eden Başmuharriri 

Nil haziran HO günO adalar arkasındaki sahada büyük toplarla abş yapıla- 20,- Alaturka müzik 22,50 Cazband (pl.) hasıl olmadığından 30 haziran 940 ETEM İZZET BENİCE 
Reisliğin den: 

-lır. Bu civardan ceçecek merakibin müteyakkız bulunmaları ilan olunur. 20,30 Konuşma 23,25 Yarınki program pazar günü saat 13 • tehir edilmiş-
•5099• 20,45 Halk türküleri 23,30 Kapams tir. Basıldıi:ı yer: SON TELGRAF Matbaası 

============================r.==================================ı====================================~='~ 
ve kaçması bir türlü olamıyordu. [ il H 1 R s 1 z K • M ? 

11 

]. tu~b.~!~d~~nım!. Pantantifinize ıınısak kokusu sinecek. }fiç ol~;~ 

Şehza!leyi Papalığa 
sizlerin halinD: 

Çünkü §Övalyeler sıkı tedbirler ...,. ı A.. sa, beş dakika için müsaade e sııf· 
almış bulunuyordu. 1 '+"' .... maalesef istediğiniz parayr vere. de dükkanıma uğrayıp, şu pa 

Macarlar, Cem Sultan irin ağır _ miyeceğim. Sadi Beye de söyle - rnaları atayım. 
basıyorlardı. Papalık nezdinde ve dim .. Çok fazla istiyorsunuz. Ma- Memurlar gülüştüler. 
Dübosson hükumetini siyasi cep- Yazan: Iskender F. SERTELLİ Aşk ve macera romanı: 41 hnızın bu kadar değeri yoktur. Ve cevap ve ,.!er . 

Sonra, üstündeki taşların da kıy- rmeaı · deCe' 
heden tazyik eylediler. İkbal · · k or S8 ıı· 

- '"ca ederım· ;müddeiumumi - o.·.~ yt;z lı"raya. metsiz frenk taşı oldug' unu anla - sesını çı armıy . ..ı~ 
Nihayet siyaseten muvaffak ola- ''" • . . ~ -Allahım, bir gerdanlık )1·~~ııe Yazan: M. SAMI KARAYEt. mıyan Macarlar, Fransa Krı.ıhna bey, kat'iyetle hitap etmeyınız... - Uç yüz liraya gerdanlık olur dım. Yalnız altınına para verebi- den başuna neler geldi! ~"' 

Bir kere de ·beni dinleyinız!. mu?. lirim. Razı olursanız yarın dük-

t l• d" . k bir elçi yolladılar. • . a-~a y 1 .. 1 b ka"nıma ug·rayıp paranızı alınız'.• Sadi Beye işi açmasaydıın-;.bal~ es ım e IDIZ, yo ,sa - Evet ... Dinliyeceııun uuu ' - an :s soy üyorounuz, eye - D ,,. ı Macarların gönderdi;,; elçi Va- b t d 1 t hkı'katı iptidai fendı·• D . d 11. •. .b. Kuyumcu iyordu. Cemal bey, ... pııes 
za ı a an ıı;e en a . - . .- . emın e arze ıgun gı ı, Karabet Kellekesenyan bu sözünü de du,·mus, ~" 

Çok haraptır rat piskaposu idi. Piskaposun ma- ye evrakında cürmü itiraf ettı.ııınız !bu bir köylü ;pantantifıdir. Bunla- b J • 

İyetinde erguvani elbiseler giymiş yazılıdır. Hatta İkbal de, kuyumcu rın elli liraya kadar satılanları da Müddeiumum1 bu rnektuntan üsbütün artm~tı. 
) Kardinahn söylediği doğru idi. eövalyeler bu abdı yerine ı:etir - .. enr. farışın oğlanlar bulunuyor- Karnbet de inkar etmiyorlar .. Bun- vardır. tekrar şüpheye dü.ştü. • dlJ 
:Şövalyeler ne bıristiyanlık yemin- miyorlardı. du. lara ne dersiniz?. J\füddehımumi dosyay; tetkik et- Sadinin. İkbal gibi saf bir ka. lkb 1 I" .. d .. lüğii n 
terinde ve ne de şövalyelik düs - Macarlar, Türk şehzadesini ele Macarların elçisi, şebzade Ceınin _Müsaade ediniz de anlatayım: ti. Sadinin bir küçük mektubunu ~~ i~al edip kuyumcu Kara - a pO IS ~U ur. ı sı~ıl' 1 
turlarında durnıamıslardı. geçirmiş olsalardı akıllarınca bü- talebinde ısrar etti. Lakin muvaf- Bendeniz hırsızlığı hiçbir zaman buldu .. Okudu.. e e eraber uyuşması ihtimali, Cemal Bey, Ikbali bıra , 

Dübosson, kardinahn son sözü- tün RumeliyiJşgal edeceklerdi. fak olanıadL • kabul ede;,em. Şurasını da ilave - Buna ne dersiniz? maıznunları tekTar t!!<'ikiföaneye tırmağa lüzum gördü. rraııııtl· 
ne cevap bulamadı. Durdu. Elçi, Papanın ehlisalip teşkilinde en Çünkü, bu sıralarda Beyazıdı edevim ki parava ihtiyacım da _ Diyecek bir sözüm yok. Ta- götürmeğe sebep olmwıtu. - Haydi. söyle Ikbal da ııt 
urar etti: ziyade vahdetini buzan Macarlar Velinin İtalya üzerine hücum ede. yoktur. K;zancun yolunda. Ailem vaswtumu rica eden bir hdma Zabıta yeni delail üzerine, bu dedi. Karabet bu mektubUll 
_ - 'J'ürk şehzadesini Papalığa oluyordu. ceği şayiaları eırafta dolaşmağa zengin. yardun vadettim. İnkar etmıyo • yoldan da yeniden tahkikat yaıp - demek istiyor?. j'aıı· 
Ceslim eylemezseniz, Sultan Beya- Hulasa Papa ile hıristiyan hü- başlamıştı. _ Sadada gelelim, rica ederim.. rum. insanlığımı hiç lıir zaman mağa başlamıştı. - Hiç .. Ne demek istiY0fl3rabel 
ındm bazırlıkları sizleri ve hatta küındarlar Türklere karşı zalimn- Sultan Beyaııtın İtalya üzerine _ Şimdi bendeniz de bunu an- dostlarımdan ve yardun2 muhtaç Şüphesiz ki yeni tahkikat bitin- tantifi satın almak istiyeıı d 13eıı 
ltalyayı harap edeceğini biliniz, ne bir siyaset takip ettikleri esna- yürüyeceği Fransa Kralına da bil- latacağun, beyim! Ikbal, ko_mşu - oforılardan esirgemedim. ciye kadar, maznunlar tevkifha - ıbeni dükkanına çağırıyor U· 

.tedi. da Cem Sultan Buvalemide elim dirilmişti. muz Nebahat hanımların hızmet- Müddeiumumi bundan sonra, nede kalacaklardı. de gittim. 
Dübossoı_ı, binbir bahanefer ile bir nıahpes hayatı geçiriyordu. Pava ortalığı velveleye vermeğe çisidir. Bir gün yazıhaneme gı:_Idi? kapının dışında bekliyen Karabeti Sadi bu işe fena halde hiddet - - J5:iminle gittin? ,,tıı1l' 

Papanın elçisini Rodostan uzak - Şövalyeler, Cem Sultanı Fran- başladı. Hıristiyanlığı harekete memleketi olan Sıvasa gıdecegını ve daha sonra İkbali çağırdı.. lenmişti. -, Sadi Beyle işe başl~~(!ıt11-
laştırmız:tı. Fakat, Papa ile kat'i sannı içerilerine götürmüşlerdi. aetirnıeğe çalışıyordu. Onun iste- söyliyerek, eski tipte bir altın pan. Ve ayrı ayrı sorguya çekerek, i- Kanıda gürültü koptu. Sadi: Yine onun yazıhaııesine ug 1y9· 
olarak nıükalemelerini kesmemişti Cem, sıkı bir muhafaza altında idi. diği şehzade Cemi ele geçirmekti. tantifini satmak ve bunun yerme fadelerini aldıktan sonra, hepsini - Yahu, heni zorla hırsız mev- Onunla beraber gittim ç~~~riııd6 
işi sürüncemede bırakıyordu. Mayiteindeki beylere, 0 derece e- Venedik hükumeti de şehzade öteberi almak istediğini ilave etti. kefalete l:ıağlıyarak, serbest bı • ilı'.üne düşürüp elinize ne geçecek?. Cemal Bey kelimeler u 

Paparun maksadı bütün hıristi- hcınnıiyet verilmiyordu. Zaten, İkbali tanırdım. Ricasını reddet- rdktı. Diye söyleniyordu. Müddeiumu- duruyordu. 
1 

d 1 d · ' 1ı· "ki k Cemin Papalığa verilmesini talep • • yan hükiim ar ar arasın a ıttiıak maiyetinde ır ı işi 1<• 1 nı :ş!ı. medim. Tavassut ettim. Çarşıya Maznunlar adliyeden çıkacaı, - mı: Tekrar sordu: 1 d1P1•· 

k 1 f k f · h 1 edivordu. Venedikliler şöyle di- b ş a ~-akdetme , on.arın mu~a a a ını Şehzade Cem, ariç e münase- yorlardı: beraber gittim ve aldanmaması i- ları sırada, yıldırım Cemal, müd- - Sakin olunuz, azizim! Adalet . ·.-..Bu işe Sadi Beyle. ~ .. ıü )19 1 
istihsal eder etmez Türklere karşı batını bu bir iki beyle temin ey • çin, tanıdığın kuyumculard~n. K~- deiumuminin yanına gelerek, ye- yerini bulacaktır. Suçunuz yoksa, ıtıraf edıvorsun! Işın ıçyu ııJDJll9 
hareket eylemekti. Papa buna ah- liyordu. Cem Sultan, firar etmek - Eğer, Cem Sultan, Papalığa rabete uğradun .. Pantantifını go- ni bir takı.ın vesikalar daıha getir- boı;yere telaş etmeyiniz. Tahkikat kında neden bize fazla ırı 
ıletnı.işti. için çalışı,·ordu. Cemi en ziyade tesUnı olunursa Sultan BeyazJt, İ- zünün önünde sattık ... Parasını a- memi< olsaydı, üçü de o gün hür- neticesini sükünetle bekleyiniz!. vel'miyorsun? .j.lll? 

f ~ kae rma"'a B b D""k · talvava hücumdan vazgeçer. b d "b tt• · tl · k ak! dı ld · · pe S"' Fakat işin çatallı tara ı varuı. ı·~,'.' M savaı;an ur on u csı lıp gitti. Mesele un an • are ır. rıye erıne avuşac ar • Dedi. Karabet de atı ı: - Daha ne söyliyeyıırı i ·e • 
Macar Kralı şehzade Cemin kcn- w Sultan Bevazıdın hazırlıkları Bu değersiz ve köylü işi pantan- + - Dükkanım kaç gündür kapalı Karabet beni aldatmasın d ygitt•{ 
ıı\isine aiı olduğuııu söylüyordu. Burbon Diikesi, şehzade Cemi arttı. Donanma emre amade bulu- tifle Nebahat hanımın gerdanlığı Cemal Bey, ımüddeiumumiye kaldı, beyefendi! Masa.mm üstün- di .aeye uğradım .. BirJıkte ıııı .,.. 

Çünkü Cem Sultan şövalyelere kaçırarak Macar Kralına teslim nuyordu. '.['iirk ordusu tam mana- arasında dağlar kadar fark vardır. şöyle bir mektı.ı!I). ııetirmişti. Bu de - eve ı;ötürmek üzere - bir kilo Nihayet razı oldum .. para 
«ıeslim olduğu zaman Macaristana edecekti. lile baımlı. - İkbalin gerdanlığını kaça sat. ımektup Karabet İinzasile tı.l:ıale pastırma almıştım. Dükkanda faz- dım. 1,atl 
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