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ransız HükUmet· lspanyol Hududuna Çeki di 
Bordo şehri de bu sabah Alman ordusunun eline geçti 

------ -~ 

~lplardaki Fransız ordusuna da geri çekilmesi için emir verildi-Fransızlar 
büyük silah fabrikalarını tahrip etmiye vakit bulamadan Almanlara bıraktılali 

ir dönüm noktası 
aha gelmiş bulunuyor 

Sonuna kadar muharebeye taraftar yeni bir 
Fransız hükumeti teşkil edilmek üzere! 

Eğer Bitler ve Muııolini harbi bitirmek 
kararında değillerııe Avrupayı ıaran ateıin bü
tün clhaoa yayılacağı günler uzak değildir. 
Bqeriyet en kanlı ve korkunç mücadelelere 
bundan ıoııra maruz kalacak, bu tahrip ve 
imhadan hiç ıüphesiz Almanya ve İtalya da 
mü tecuir olacaktır. 

Bulgar nümayişçileri 
yeniden bağırdılar 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

E'ra.nsanın ha\·ada ,·e karada 1 sını yakalayıp imha etmeleri , .e 
:ıl4ırımlar yaf:du:an motör ve :urh Cebclüıtarıkı behcmchul ellerinde 

retinin tesiri altında çarçabuk tutıııMları ile mümkiindür. İtalya 
'ğc ui{raması Almanya ve ltaL donanmasını her ne pahasına o -

h ınii§tcrek bir karar safhasına hma ol un üslerinde bastmp im-
nıiştir. Filhakika Fransa tes- ha etmek hu,urnnda da bııgiine 

olsa da olmasa da, bir kurtan- kadar bir teşebbüs azmi müttcfik-
başkanlııl;ı altwda donanma leıde göriilıniiş olmadıi(ına göre 

hava kunetleri muharebeye herhalde donanmanın İngiltere • 
aın etseler de etmeseler de Al- nin istikbalde ittihaz edeceği hatll 
Qy·a ve İtalyanın İngiltere ile harekete kadar yıpratılmadan 
kozlarını payetmeleri devam mahfuz tutulmak iskndii':"i anla· 
tektir. Fakat, İta)sa da, Al - iılırnr. 
~a da yeni bir dönüm nokta- ı İ>iiier ta~~rt~n •• -:-- L 1 ·de-
.,.. a ' •• • • ...,. .. okta 1 i~aret ettıgın1ı,. nn•h,.re.bc er 
sı da odu~. Bu donm~ ~ - ,:aın ederken İngiltcrele t_a:.rnı.z 
ıarahatle ışaret edeli~. a etmeleri ve bir imha lıarbıne gı-

italya ve Alman) a tt~~n ri~mcleri muhaklrnktır. Bunun 
ile muhareb.eyı bıtn: ı ar- şekli de herhalde en e' vel geceh 
sonra sadece Inı:ıltere ~~ hd·r , .c ı:iindüılü kesif ham akınla!."> 
be devam _mı .. ~ece., e~a 1.~ ı yapmak ıu:ctile İngiliz adaların-
Yoksa harbı butun dun) ) da İn~iliz milletini \ıldırmak, ge-

. la mı s·pa - n • k 
Yayacak bır yo ~ \ ni~ mik) asta tahribat )·apma • 
taklardır?. • .. t 

3 
paro~ütlcrle bozguncu indlrmck ve 

~il noktayı t~t~lit.er.~erın m·~c~k- bunda muvaflakiytt hasıl · 'ldi_-
bareketlerı gozonunc ko~ t • ği takdirde ;\tan~ kanalına JCr 

•. llerhalde diinY~ r~ka~ı ad e tirilecek uzun menzilli ağır to 
~z ettirdiğimiz ıkı ıht~ınal :n !arın torpito -.e tahtclbahirlule 
'ııin tahakkukunu beklıyor. u ' hu'·cu'm botlarının hima) esinde in· 
b· r . . kararına k 
<utler ve Muso ın.ın•n. . . de \ giliz sahiline asker ihraç ey~emc 
lıdu:. Harbi buguuku seyrıkn. ve İngiliz Jıakimi)·etine Brıtan)· 3 
adder ne ıcesın . ·ı..ar adalarında nılıayeı ,-erme ır. 

•cek olurlarsa hedeflen aşı - Bu pliınııı tahakkuk edip et~c-
: 1 . rak mcsi İngilterenin adalarda g05-

Fransa 

ştur. 
Lon.dra 21 (Husu i) - Alınan 

<artlarıuı bi.mil ".lan Fraııoız ~le • 
• . . . b ta~'·are ı e yetınm ,·ıne e) az "' . k 

t . · e götürme ıs· \ . kt · 

<\lrikayı ı;ima!indeıı başkıdya ·ıe terecein mukavemete, •inir t;;ham· 
. k A enı 1 h. ..d 

. amile ele ııeçı!m~ .' dalarını miilüne, fcdakarlıj;a. hava mu ~-
iın olmak ,.e lngılız ~ 1 . faasına bag" lıdır Herhalde lngıl-

Bordo\a· döndükleri zannedı~me • 
tedir. Fakat Fran•ız hüküınetı Bor
donun mükerrer suret.le boıı~~dar· 
dınınn edildiğini, ~ehrı h.ara ı e~ 
kurtarmak için açık ~ehır .olara 
Jlaıı ettikten sonra, ba~ka b•~.~~rc 
çekilmi~ bulunm~kta.dı~. Hu ;u • 

ÇERÇ~VE 
Tl ı<ga e)· · -e tahrip ve bı a _.ıar~ .. ,.e terenin durn1aksı:1.111 buna (ah~tı1:ı 

llıelı Bu suretle lngıltere · k · d 
1 • • . Avrupada- aşı ar ır. . . d 

- Kimya 
lnsauın Akdcnu '~ . . r _ Farzımuhal olarolı lııgıltcre a a. 
bakiıniyetlerine nıha) eti ~ e ·e lan da Alın•n işgali altına girer, 
ı. d k. üstem c .. e ' ki ~ve elaltın a 1 ın k B Fran'" ıııiistemleke \'C topra arı 
llarını taksim eyl<me . . u tak im edilir \e şimali Afrika İta! 
d. As d k" F ran<ıı mus- . . . • a ude ya a 1 d · on- :yan \e Alman ıstıla'-ına tııorar~ 
lekelerinin istismarın fa !kap 1 • \ totaliterler: 

b .. ·· k h"ssc te rı 0 u d b·t ' h da en uyu 1 C - Da\ amıı bu nokta a ı m·~-lb· •. .b. i ,.anın da e. r . 
ı· ılccegı gı ı spnn, . r \ tir. Kazandı«ımız za er ve arnzı 
'tliittarıkı düsürmek ,.~ .''0h.a 

1 
kafidir 

•· .k ı.. t ·rmek ıçın ar- . d 1 ·ı :-ı'! aya ..,taa ~cçı . . Ce _ Di~ ecekkr ,.. a ece ngı tcrc-
iltibak etınesı umula~ılır. · ·• nin mii takb<•l tr.arruzlaıına i<ar~ı 

1.. d .. t .. • .. takdırde Ingı l k" f. dd llttarık uş ugu . d ka· koyma~·ı kendileri için ?. ı a e- 1 
donanmasının Akdenız ~l r decekler midir?. Ederler•e harp 

"'ah nek tahnıin olunll?.':ı'"r;a's~- bitmis ,e Anupada "'Ilı iade edil-
adan ve havadan mu ·~· ·e 1 miş olur. Yahut da İnr,iliı adala-

1nınıya terkedilcrek ini!! ız ,~n 

1 

rınııı da)·anma'I, İngiliz orduln. 
1lnsız donanmaları harbın d. rının İngiliz ,e Frao'ıı donanma-
ı.h- rası ken ı- ' · F 
•"'il.asına ve taarruz sı . .., sının taarruzu, In~iliz ,.e ransız 

ine gelinciye kadar Atlaı~dge miistemlckelerinin ~iddctli mu -
~abilirlcr. Aksi halden A e. (DEVAMI 3 i.ncil sahifede) 
1ıtcle kalmaları itaha donanma· _ - _ 

et Biyariçe çekilmı~tır. Halen 
:,ap ;crnıt:k i(İn Alm~n ~11r.~~a .. 
Eıııı tetkik etınektc oldugun:ı şup
iıe yoktur. Fııkot Alman or.ıu,u 
$U dakikada rran!>.Un1!1 ~ar~~Jll -
dan fnzlasını i~g.al etnıı \!B:tt)'ctte 

" · · "' sanın .::artları bulundugu ıçın r raıı -.: 
kabul edeceği "" muh:ıs:mıatın. da 
bugiin ,:arın duracağı zannedıl -
nıtktedir. Şortlar Fraı~sanın. ~a
bulünden ,onra ne~rcdılccektu .. 

Alp hududundaki l!'ran.sız ku\· 
,~tleri de Liyondan ılcrhycn Al
man ve Alplardan harekete geçen 
ita!) an kuv,etleri ara~ın<la. sıkı. 
şıp k mamak için gerı çekılmek 
emrinı almı~tır. 

Fı;ansanın bugiinkü elemli h&li... . 
. . . Bir ok meb"uslar da İsviçreye g~t: 

diriyorlar .. ısviçreye sıvı~l';d~r- 1 mis~ir. 80 ya~ında olan ~y~n re•.•~ 
ba~ka 40 hın Fransı~ nskerı e ı enncni İspanyaya geçın!~tır. Dli 
tica etmi~tir. Bu mıkt~~ her saf' j Düşes dö Vinclsor da ispanyaya 
nrtınaktadu:. Bunlar sılahları a. ı- ve (DEVAMI 3 üncü sahıfede} J 
narak kamplara sevkedilınektedir. Almanlar &imdiye kadar yar~ 

milyon Fransız esiri aldıklarını bıl-

E N SON DAKİKA --

Fran an n t mağlUp 
~(A.A 1- lo,n••=" ~,.,~~ !.~!•"""''~ ~ ~:".;:~;,:~~~~.~.:;:: :~":,:. 

gizli silahı var mı? 
b . . A!llıaıı ıcat<aı-ıııdan dem ı;u-

~lmanyanın 
F'ransız ceplıesıııde ~lerını ı - \ caı arı! 

ij'TJı.ek üzere bulunan A!mıınla.1- ru~~r ~~yanın gizli sı!ahı orar mı
'ııı bundan sonra topyek_un lnqı - d '"o1c"mudur meselesmi halle· 
~•eııe döıım~!en beklenıyor. ek \ d~bifmek üzere harbin ba:ıııdaı:ı-

l3ii11uk Brıtaııya adaların_a P beri Alıııanııaııın kullandıqı sılalı· 
t:ıcıcth bır taarnızıın başıaıı:ası l~rı bir gözden qcçırınek ıcabcder. 
L !imailen teıkık edıldıfıı bugun~ \ Alına;,. kumanda heııetı, Polo".~ 
~dr. şımdııe kadar me11dana çı da meydana çıkarıııadıcjı buyak\ 
luıı!manıış Alman sılal~lar.ndan ~a klaTı FraııMda kullandı. ~fık· 
bıınsolıınmaktad.r. Haııa! ennı ;na- a~ısh ınaıııılerle ilk lıaftalar < PC!/ \ 
lıı! derecesinde genışle '711.l: an ~ıah t 41' yaptı. Şim<l de lcuçuk 

Londra ~ . . r nana vasıl 1 dır: - tir Fransız başkumandanlıgı, mev 
cenup sahılınde h.'.r ıı. F. sa- Fransız ba;kumandanlı(?,ının . ··e istihkam harbine gii-.eniyor-

bul n R.uyterın ıan. ı · lı .. "1:ııııet oı zı' akli olmuş . ~na .~. . . kert nazariye erı v.c .u~. ~ d Almanların kullanacağı t .. 
da ki daıını mubalıırı ~ az_ı~I ofre.llcri \ arasındaki şiddetlı (ıkır a)·rılık • ~!. ~~..;.vvelce aören de Gaulle, Rey-

ob. kfi Fransız ma ı ' '" "' " • kkınd k" ıe ı · ~hibiyetini ları. . naudun makine lıarbı ha a 1 

Frıonsız ord_usuı~un m:l~ oİmayı Bıı•l«ımanda~lı~, tan.klar!n r'~ kitabından ilhanı alarak. seri ha-
,.e bı1r..un u'l.frınc te_ ıın. . ha ha\a 'ku\·\ tlcrınuı ebcnımtlC ını .. .. h" ' ) 
dü~\ııen t•ram1< !ükuınctının .- ... telgraf haberleri 3 uncu sa ıte e 

( Devamı ve oıQer · 

\ \l ~ ,~ ~ G\' ~ 
~1 Aı:nıı:;altlar denı.de t•e ar~- c~p 'ı'a telbalıirlen vapıyormu~. 
~ )lıirıly tank'ardan tutur. d 0

•1 (D. EVAMI 3 ürocü calrifeda) , 
~lladdere kar,at ıukmaqa ka ar 

,, ""' f'l ~ ~ \l\~ 
l\..i) ~Öt°''-' 'v.. ~ wc 
J • 

-~-- ~ • 

Son badi>eler .. milletleri • -.e 
insanları iki btılume a}ırdı.etli 

Fe>ka\adc ulvıler, dehş 
sülliler; son derece nkıllılar, Jıu. 
dut•u• ahmaklar... , . 

Tabiı hallerde ekserıletı teş· 
kil eden ikisi ortası millet 'e 
. an tipi kalktı orıadan. 
ın~laui insau rakı. yahut ~u-

ar ma•asında belli olur. dı.ye 
b-r liıi vardır. ;\lillctler ,·e ııı· 

ı 1 da şimdi Hitler fırtınası 
san ar • b !adı 
kar<ısında belli olmıya a~ k". 

;\lillct görliyorsıınuz, a ır 
• k · ·n kralı -.e 

canını ku-rtarnıa ıc;:ı r 
kuınaudanile beraber tes ım 

baş . •fili t görüyorsu • 
oluverıyor. " e . . d .·· 

.;mdilik kazanç u;ın e )U• 
nuz •• ~- ,.. · kip 

.. en ağabeyinin ete .. ını çe ' 
!~Y pıhtı dolu bir kalble, 
ırın ve 
kendi sefil payını unut~ama.: 
sını istirham ediyor. l\olillet ıı:o
rüyorsunuz, toprakları ha~t~ 
basa istila edildiği ve kentlısını 
garanti altına alan kodam~n 
ordu rııhunu ve silahını teslım 
etmei(e hazırlaudığ~. h_ald~ •. ~· 
harbe devam edecegını soy!U· 

yor. 1 b' 
İnsan görüyorsuntız, o up 1 .. 

tenlerden hala hiçbir nem kap-
vor· hiçbir şey aıılanuyor, 

mı., ' tnsan 
hiçbir bina kuramı.yor. . deki 
görüyorsunuz, şinıdılık e_~ı.n 1 
bardaklar ihtizaz ctnıedıgı ha: 

d b ··ıu··n dünyayı saran bır 
e, u d - h. zelzele içinde ol ugunu ısse· 

divor. 
·iki dakika sonra su!~ ola~~-

ğuu, harbin b.~~. se~e. ~iıreceg~ 
nl, sonunda bır•Ingılız ınan~a 

' •. 

• 

kağıdı .. 
r . n Beri ine gireceğini. lngıl : 
ını . bir fırka Aln1an a. .... "kerı 
tue~ından işgal cdikcci!ini. na· 
tara ın S etlerin k•· 1 1 a da,ayı O\) • 
sı o . . S •tlerin bu ı~tc 
z.anacagın1. O\!~ f.! .. nc
hcr tiirlU ınah,·oldugnnu 7an 

denler ,·ar. . k - farında, 
::\lurazı ruh•!-- at t "'p. . \ ·r 

b
: .k •askınlıi:ı ifade ıçın_ ~ı 
\\) u ' ' • . . 1 ·!er ıçın· 

misal ı;östcrılır. En a e\ r 
de ,anan in~ant en kıymc:ı ı şc-

. k üzere odasına 
,:ini kurtarına 1 .. , ··ı . k k . "kın ll':l)l" 
dalar da or unc .. • . lb. ' • ı· d hır e ıse .. den mc~ela e ın e . zun • d.. Halbukı 
fırc:usile ~eri.ye oncr.. .. ev-

.. danı cenetlerı, nııw: para CltL · , » d 
her çekmecesi ayni qdada ır ... 

Bu kıyanıette ı,aşu:ınıya?, go~ 
açıp kapayıauyıı ka~ ,ın,.ehi 

.b. ·stikametini kestıren, ru 
ı;ı ıı . b. kay
bütünliif:ünden hıç ı~ şey . I· 
betmiyen millet ve •.usan, u -
viler ve akıllılar, yanı cennet 
\'kler safında kendisini kurtar
~ı olacaktır. Sefiller ve. ah • 

şklara )·ani cehennemlıklere 
ma • . d.b. bat-
acııııı~·orum. Yerın ı ıne 
sınlar!. z 

llitler, Ş:Uurlu ,.e ~1~.ursu a 1 

milletleri ,.e insanları ınu~ak 
~a gotürmez nir tnr..'da ıfade 
eden bir kiın~·a kağıdı olmuş • 
tur. Bitler kazansa da kalh<:ts 
de milletler ve in•a?lar ~u kım 
,.a kağıdının ifadesıne g~re ta~ 
{ive ve n1uan1elc gurıncgc ma 

kÖmdur. ..,RE.,. 
NEUP FAZIL KlSAKU ·"' 

- =·oT· _ ş. İlgi.\·e: Her ır~. 
ogleye kadar maıbaadavıır~ Sı 
zı beklivoruın. 
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ele ua 
vergisi --

·Kahve ve 
·limon 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Kanlı sigaraların Çörçil'in izahı 
. Ü ı;:s :Jf:ıı 

111ı 1,rnr.u·sız 

OI,t ı •. IU?. 

. t·· hava bu-cie!a g;, ·ulmu, ur. k kabi Tekmil müessese ve eş- Napolyon'un mezarı 
Paı·isin, istila altındaki hayatı-

Şehrimizde perakend~ 
satışlar için de evvela esrarı 

Yazan: AHMET Ş(rKr. I şın•1' 
lı .. ransa Alrnanya'-'3 . 3 U İ 1 ıriliJ 

için teklif yapmıştı. Jşte 'hı-,~ bit 

-1~;;-;;; havad~ 're öyle içer
hvor kı. .. l\lc,c\a, bir Fransız ge-

a ı L<ıncıra radyoo;un<la nutuk 
ncr ı t- 1 .. ku·· 
soylıyc: J~, düşrr:nnın mo or u. \-

1. " ay su m yo • . -
anın ... a .. " · llerinı e. 

!inden ışten vazgeçıp, e kaddera-
teklcrini memleket ınu . 
tından çekiyorlar mı•. Bu nasıl ış, 

~-. 1 anlıyamadık, .....,l(rusu .. 

hasın ay başına kadar 
defterlerini tasdik 
mecburiyeti kondu 

d . 'ılk gelen telgralfar, ka -
na aır · d' 
famda cok hazin levhala.r çız ı. 
Beni en çok dW,!induren cumle şu 

oldu: 
Parisle normal bayat başlamış-

bu iki maddeye narh 
konması kararlaştı 
Ş l . 'zde kahve fiatlarının e ırımı 1 afın 

fiat munrkabe komisyonu. ar -
dan te~bıt ve ilan olunacagını yaz-

Dün sabah Ankarada Keçiören 
yolundan geçenler ııarip bir man
zara ile karşılasmışlardır. Yolcu
lar, Ankara - Keçıören . yolun~ 
Kalaba köyü civarındakı vıraı ~ e
rinde· ön çamur!$ ile tc). 'IC"k-

k ·1· ç·' ·ı '-"yle tarı Ba"i\'e ı ı orçı ,,.., . h" .. 
. K ras.111 ı.ı 

andadır ki Avam aıua . . !'ı4ıJ .. 
k .. ylcıııı~tlr. d zu.runda nut ııou so . . di:,..;ri e 

tuk biri mazinin ta\·zıh 1 1•. 1 . 1~ .... 11ııfl • J ı· po ı 11' ... . istikbaldeki ııgı " vrıhr-
izahı olmak üzere iki kı~ırı;• ııingil .. 
('0 .. rril maziyi izah ederncıt, hti1;ı .. ve' rl ve tavyareleri sayesinde 

kazund,..:. :u, Frans~""la.rın da. b_:.ı 
t~·l sılanlar -.·apa~~~.nı il;rı su .. 
ru" or. Başka bir havadıs: ~anada 
he.r - '.ı maddi ,·e manevı sef:ı-
ocıı.g.ru ) a;:ımağa karar vermı.o-. 
Bir ba. ka ha,·adis~ Yenı Zelanda
da mecburi askerlık kabul edıle
ceknıış!. 

ı:.AFL İS 
ytJaı.,ll.,ıü?. 

Dünkil sabah ı::azcteıcri!1de.n. bi.. 
· de bir serlevha gucıime ılişli. 

rın . 'tb-
Şöyle deniyordu: ·lhlıkara eşe 
bü.se bile meydan yok!. 

Tıirkçede, bu ciımlen_in man.ası 
şöyle izah edılir: ihtikara .katır
yen meydan verilmiyor ve ilıtı~ar 

Avın 4 üncü günü. resmi gazete 
ile ;,eşrolunup mer'iyot rneV'kııne 
_giren yeni muamele vergısı k~nu
nu mucibınce bazı ~>i;has v~ mu -
esseseler veoıden vet'l(iye tiı.bı tu
tulmııslardrr. Bu lnısusta dun .def
terdarlıktan tekmıl şubelere hır e
mir verılmiştir. 

Emre göre yeniden muamele 
V-'n:i.sı mü.kellefiyc:tine giren tek.
mı! ~ah.,; ve müesseseler tutacak
ları defterleri l temnı= pazar -
tcsi günü ak;a.rnına ·1 a<lar def.trr
darl>k bına3ındaki büroya getırc
rek ta;dik ettirmeğe mcdıurdur -
lar. 

tır. 
Zavallı Paris!. Ahnan ordusu -

··rrııli ııazi zabıtasının cmrı nun ı~~ , 
alt:nda norınal ha~~t- Fr~sa~ll 

ndaıı ziyadesı ışgal edılnuş
YH~rısı devanı ctınektc, perişan ol. ••P . t'k mu!iJ FranSız ordusun~n gıt ı ç~ 
zayıilıyan ınukavcmetı.. Cenubı 
Fransa, şin10ldcn kaçıp gele.? se: 
fil, perişan m;l)'Onlarca multecı 
ile dolu .. Yollarda, yavrular ana-

mışttk. ··tem 
Bu husU6ta aldığımı~ m~ . d-

.. e şehrunız e mim malümata ııor ·u 
bulunmakta olan Ti<:aret V~ 
N . T~"~g· lu başlıca gı a 
azmı ~""""""" ·· • L 

maddelerinin fiatlarının da sur~ 
le tesbit ve iliın olunmasiştın~ B~ 
mi.svon azalarına bıldırm rr. 
teobit yapılıncıva kadar toptan .ve 
perakende kahve fiatları ıle h. -
mon fiatları da kararlaştırılıp ılan 

leri v~ direksiyonu büyük bir ka· 
. b' tayaya çarpıp parçalanmış. ır o .. 

ıımbilin teI'kedikmiş oldugunu gor-
roişlerdir. .d. 

Bunun üzerine hemen ha . ıse 
polis ve jandarmaya bHdirilmı:;tır. 
Vak'a verinde kanlı sıgaralar 'e 
kan d~mlaları ela görülmüştür. 

' • d lu ı· tere ile Fransa ara5l!t a . 01r1'. .. 
. . . t b . cttır 

fııı mahtyetını e aru~. _ ..,ı;ıl~ 
tedir. İn~liz Başvekılıt~'~ı;rptcıt 
rinden anlaşılan şudur kı. la~ııu~ 

· ı pılaıı aıı evvel Fransa ı c ya k.ıt':.131~ 
ya "öre, İngiltere Avrupa ı.cd• • 
na on dört fırka asker "\' r b•>· 
cekti. inıtilizler harp ba!:.ni ıcr· 
lamaz, bu fı.rkaları sevk ···•hc~in .. 
dir. I•'akat Flandrc m~ha•1• ,,;Jit· 

İvı amma, butün bunlar, haı:> 
başlaır.adan önce olacak şeylerdı. 
Harp çocuk oyuncaj!ı n:ı k.ı •. bu _h~-

1 klar ..nrıHme en gırılmı.ş .. z1r .1 • ""'"" • • 
Bitbbi, hazırlıksız harbe gırmenın 
ouııu, Fransaya böyle maloldu. 

OM,ı\R DA 
~- - ~ 

SES ÇlKARDL-
hfa~arlar da, b:ızı şeyler istiyor· 
lar "' .oylıiyorl<lf. UJgiıne ks.dar 
ses ç.karmamalarının sebebı . ne 
ıdı. acaba~ Dcmokrasılcrın bıraz 
sar. lmasınc fırsat bilmek, tam a~
laki bır hareket olmasa ııerek. 
Sonra, insan bazı şeyler ~er, fa. 
kat bunlan bizzat kendısı ala -
bih'.:-se, mc,;ele yok.. Bir derec~e 
kadar ... Fakat, ş.imdı,_ Macarlar, ıs_
tedıklerinın veruınesı ıç~n, yı!l~ 
danberi dalkavukluk ettıklcn aga
be\·lerınin tavassutunu ıstıyorlar. 

Ya:ıi, ötekiler alacak, bu berıki
Jcr~ 

__ Buyurun, diyecekler ... 
Bu işin muvaifakiyeti, kahra -

man .(n asaletı nerede?. 

TAP.in >İZ 
niıı 15TIFA 

1 Hem kimin haddıne ... o muyor. . . . - ak 
Hatta o kadar kı, ihtikar yapm . 
de;;;ı ihtik5.ra niyet edıp teşebbu-

. . . eg"e bile mevdan lıırakıl-se gırı.şm , 
mı yor. b' 

Bu serlevhayı koyan gazete, _ı-
raz diu;ünsc, halkın idrak .ve g°:' 

.. .. nur·· met etmesinı bıheydı, 
ruşune . . ~ d. 
bittabi böde hır laf etmez ı. 

Ca,·ır cavır artan fiatlar karşı. 
s~nda. i.ş, palavra~.a .~ığar ~ı, ya~~ 
Av·~tır. Doğru ~runrnege, dogr 
söv lemeö-e çaJı.>alı.rn... Açık ol -
maKtan zarar gelmez. 

KA(HT 

OL"IAYINCA ... 
Bir gazetenin verdiği _navadis 
d~ ise, İzmit kağıt fabrikası, ar
tık. gazeteler kin kağıt yapmıya
cakm:ş~ Kağıt olmayınca, gazete 
çıkar mı?. . 

Bu haberin bir yanlışltk eserı ol· 
masını muhtemel görmek ıstcrız. 
Hem, o zaman halimiz nice .. oı~r?. 
Mevsim k!.ş değil ki, buz ustune 
vazalım.. Zaten, yaıxhklarım;zın 
bir çogunun buz üstüne yazmak-
tan ne farkı var?. . 

- R~man;a-nazırıarı topyekün .. ıs. 
tua et~ler, ancak, Krala veroık- l 
!eri u tifanaıneye tarih atınam:ş -
]ar. . Yan~ gllnü belli değıl. .. Kral 
ne vakit isterse, o vakit istifayı ' 
kabtıl edecek ve yeni bir hüküm.et ı 
kuracak!. . ·ık 

Il.Jyle kabine istifası tarihte ı 

Gazeteler çıkmayınca, tenkı.de 
uji;rıyan bir çok müessese \'e daıre 
erkanı geniş bir nefes al:rlar: Olı., 
derler, &rtık, kusurumuz gorülmu-
yor, söylenmiyor. ..d. 

1 
..•... 

0 Belediye ikt:sat mu ur ugu ıs_, 
sevincinden şapkayı havaya atar. 

AHMET RAUF 

ı Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Almanlar sulbü nasıl bekliyordu? 
1 

Alnıauya ile İtalyanın Fransay~ 
sulh için ,.._rtıannı tayin. ettılı.lc~ı 
öıtrenilılikten sonra Avrupa kıta -
.., ,.,._ J'P.f.İ.kt:ck .l'İJ;!'!İ.~e~Iİl\:lllieP 1~ 
çin yenıdtn l·eniye iimit kapıları 
açıldığını an;atan haberler de &•
liyor. Bunlar velev ki daha riva
Yl.t ıuahİ.)'clinden üteye gcçıne .. 
uı ~ ohmı. Herhalde Avıııµa kıt'a
sı üzc:-j.ıHlc yeni bir uizaıı1 kur • 
nlnk i~ti}enlcrin emelleri nerelere 
~:adar 'arııeagını diişündürtc(ek 
mahiyettedir. Suya atılan taş ;;.i· 
bi lıer vak'a bir çok halkalar \Ü
c11dc getirerek gidiyor. Onun iç'D. 
nıe•tb lıugüu vrupa)·a i>tedik -
leri gibi bir şekil .erme) i dili;ü • 
nenler ve bunan itin de eJler~u... 
dck.ı kuvveti kat kat kili gören
inin daha evvel ne gibi şeyler ıliı
şunınu~ oldukl:.rwa daa şayanı 

dıkkat yazılar yazılmı.,, Avrupa 
waıi>uatında bunun ctrafınt!a nıü
lahazalar yürütülnıüştür. Bn:ün 
bunları haıırlanıakta bir fayda 
var. 

laylaşacaktır. Lakin İngiltereyi 
maVlun etınek onu büsbütün kolu 
kanadı k:ınlmış bl '""lı t'l'.nn-.,e; 
dei!ilwr O.nıı ica e aı: 
)'anın aedıgınden çıkamaz blr hale 
ı:elmelidir. 

Tarihte Ye diplomatlıkla en bii
vük yanlış hnrekctlcr intikam, 
hiddet ve saire gibi hislere t.;bi o
larak ileTivi görınenı~k suretj]e 
yanılmıs olduğuna göre Alman 
diplomatlarının bugün İngiltereye 
taarruz ederek onu ilk ay!Mda 
tamanıilc mağlup etmek fikrini 
doğru lıulmıvua.kları hatıra gel
memi• değildir. lngiltere Alınan
yanın. i•ine yarıyr.ı:ak kadar kuv
vetli kalmnlı diye diişilıMnler 
~ardır. Fakat bu bir nazariye ha.. 
imde kalmıştır. Çıinkü Almaıılar 
ev,·el.i. Norveçte, ondan sonra Ho
laoda, Bclr'kad.a ve Fransanın şi
malinJe maJıim harekata geçmiş 
oldular. Bugün artık Almanya kuv
vetini nııılıafaza "11et ek bt:kleme
)·i deiri], ku\'Vetini snrfcdt:rek .İn
giltere aleyhine bu lıarhi kıştan 
ev,·el bitirmeyi dlişünüyor. 

ALl KKlti!.L SU:'.l;lfIAN 

Ruınclihisar idman 
birliğinde 

1 ··ht'ıyar analar çocuklarını 
arnıı.-ı 

· ·· ıuc ıı~ deki mağh.1bıl el uıcr d "ur~ 

p.rıyor. 

- Ve p .ıriste, norınal ~ayat ba;.\a-
olunacaktır. . b azami 

Satıcılar iliın cdılen u • . 

• Kan damlalarının çalılıklara ka
dar devam cttif!i; kazazed~ oto -
mobilin de 7-1:3 plika savısını ta
şıdı<>ı ve o gece Aya:;lı l:ım~il is
minde biri Lara!ıncian kcıilarul 

. k . 1 ın Dil lcr I'ran:-.atlakı ıt ::ı ar . \et ,e 
' · · · cklll --"" tarabildiklcrını :;crı 1;, J'raı-.-

r Comcdie Franc;aı~c de cu -
mıs.. ·ıı · b 1 

f . ti· rdan fazlaya velev kı teı< bır 
ıa d. • . uı· ko 
Iımon ;;atsalar hem~n m .'.ı . • 
runma kanununa gore. ınuddeıu-

ondan sonra ı:evnaud uu ' ·ctdt .. 
' •b ' dıDI ' nıe,·dan ınuharc cSt• a .. 1 c.ıt~ 

dıı<ı anlaşılmıst:r. • 
nıartcsi akşamı tcn1sı erıne aş ı~ 

yor~. 
Dı!!cı taraftan bazı eşhas ve mü-

, 1 d • zaına• . 
j"i nıücadclc ba~ a ıgı !?tır.rdır• 

essc•clcrin usulsüz defter tuttuk
ları ıı<ıriıldü~undcn müşkül5ta 
maruz kalmamak icin şimdiden 
hürova müracaat edip defter nü -
mı.ınesı giıımeleri de bildınhmiştir. 

Z. , a:lı t•lilısiz Fransa ve za· ·1· •e ,·crikceklcrdır. muımı ıı.:: • . • 
TİCARET VEKiLiNiN 

BEYAN ATI 

Km·vctle tahmin olunduğuna 
ııöre İsmail ba:>k,sına ai~ olan bu 
obomvlııl ile ,:ı0zmek icin sarhoş -
lukla gece va-kti durdu~u yerden 
alnu;; ve .nıczklır voh:la kavaya 
çarpıo bu kazaya sobebivet \·er -
miştır haza esnasında hmail ?-e 
yar;:.laıım!ş ve o esnada . igara ıç
mektc o1 d ;.,,.._nUo:n :.-thz1ncian kan 
bulaşaı1 $il?aravı vere a~ıp k.or -
kusur)(ian vaı-asına rağn1en kaç· 

cak üc Cırh.a a3ker l_vl_latı~aYbol .. 
Ç .. ·1 Ha-ıdr lıarbının · ,ıııı a. . ' 

vallı b•lıbız Parıs .. 
Büti.iıı işgal edilen ~nenıleket • 

!erde oldııgu gibi, Paro>lc_ ~c tev-
ki'! ba~ladı. Zabıta tcşl<.ılıilını c

' er • . ı· r f' line alan Alman .gll ı po ıs şe ı 
Yabancı mekteplerde Hin mlcr >Chirdeki tanınmış Fran

sız :nüncvvcrlcrini bi.rt:r birer ya-
ok utulan kitaplar kalıyarak hapse attırı~or. 

ekal Bu Fraw.ızlar ne olacak? Allah ~lrımizdek.i yabancı ve · -
Hvet okullarında okutulan ti'ırk- bilir.! 
çc<len ba,,t<:ı dille yazılmış kitap- Parbte normal hayat deJ;il, za
lar iı~1<ında Ma:l!'ıf Vekaletince ruri bayat başlaını\tır. Orad~ b_n· 
yeni bazı kararlar verilmiştir. lunup da sa.~ kalan ar,_ ye~e ' 1.ç.. 

Ezcümle bıı kabil kitapların, mek, çalı~mak mecbu~ıye:ındedır. 
milletimiz, rnomleketimiz ve milli işte Pari>le, bu zarurı ça ışmanm 

·'- icap ettirdiği ruzmcrre faalıyet baş· .gayclcri:mzi aleyhine aç ... ve ya-
hut kapalı. clojirudan do1'ruya ve- Jamış!ır. 

1 ya dola.vısile herhangi bir vazıyı İri kan ai(lıvan Parisin :orza 
ihlrva etmemesine, büyüklerimi - hayatı, Eyfcl kulesi üstiiıı e • 
zi mukaddesatımızı t~zyif ma.k- mao bayrağı dalgalanırken, Na -
~le vazUı \-CVa tmalı parça, cü.m- polyoilun mezarı başında Alman 

no. belrisi beklerken, nasıl başlar?. le hatta keli.meleri ihtiva etme - ' 
mclerine bilhassa clikkat oluna - Fransızlara acımak lazım. Bü -

yük bir medeniyetin mümessilleri 
~:::;;,leketim~ yaşıyao ekal - idiler .. , imdi, başla~mn gelen bil 

f elaket, vatan topraı:ının senıbolu 
liyetleri bizden avırmağa ve ayrı sayılabilecek ol.an Napolyonu~ 
ııöstenr.e~e matuf yazıların da hu mezarını iyi bcklıyememektcn dog-
kita-plarda yer ahnamalarına itina 
olunacak ve l<<k:ınil kitaplar ma - muyor mu?. 
halli maarif idarekri tarafınd:ın Bir zam~nlar, şanlı ordusilc Ber. 

. " lı'ne gı"ren .ı.: ""apolyon, bir gün, F'ran-göriil<lüktcn sonra tet:l<ik içın ma- .. d f 
arif Vekiılctine gön<lerilcceklerdlf. sız çocuklarının Parisi mu a aa, 

edcmiyccettini, mezarı ba~ına Al
--o-- man nöb;tçilerinin dikileceğini 

Açık iş ve memuriyetler hatırına ı:etirseydi, kim bitir, kime 
Orman tahdit i\wmisvonlarında ve nasıl liınet ederdi!. . 

çalı~mıak üzere 120 - 200 lira ay - ı "'======;=~R=EŞ=o=A'fT==F=t:=·y=z=ı .. 
.,..._._ '! ~ !n•1":1L;ıtw:>ç'llkaıı;,1"~?.ı " 1 z e yarışları 
lt'r~'f'T .ıli ürlüklerıne müracaatları 
icabetmektedir. 

$ehrimiıxleki maarü matbaa • 
sına imtihanla \'e orta okul me -
zunı> olması sart bulunan bir dak
tilo aranmaktadır. Maltepe askeri 
lksesi kimva Ö<!rel.menlı<?i mün -
haldir Talipler kul müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler. Tophane -
dC'!ı:i 2 numaralı dikim evinin ·l!<>
cuJc atelyderimle kendi mıililj!e -
!erile l'QCuk dikebilecek işçiler a
ra.nm;,kta~hr. Her ~in saat 13 den 
19 a kadar müracaat olunabilir. 

Cumhuriyet merk~7. bar>kasının 
aroortisman sadığında çalıştın! -
ma.lc üzere imtihanla ticaret tn<'4c
tc-bi mezuırn bir b~yan alınacak -
tır. Talipler ayın 30 na kadar mez
kür bankantl'_ Ankara umum mü
dürlü ~-üNJ.ı:•~i amortl.)man sandığı 
anıidürlüi!üne bas vurabilirler. 

Yaz mevıcıminin ilk yüzme teş
vik müsabakaları bu pazar günü 
saat 14 de Büyükdercde yapıla -
caktır. 

Bu varışlara taleıbe 
da ,l(ircbilccek.lerdir. 

--<>-

sporcular 

/l.skeri mekteplerde 
bugün ir.ıtihanlar başladı 

Kuldı ve Maltepe askeri lise -
lerine girmeöe tali:> olanların im
tıhanlarına bu s:.bsh 6aat 9 dan 
it>baren başianılmıştır. 

İmli.hanlar avın 24 ne k:ıdar de
vam OO<'C<'kt;• Askeri liseleri -
mize hPr vıl büvılk bir ra~et 
e&terilmekle oli.lu«undan bu yıl 
da imtihanlara yüzlerce ki~ gir
mi~tir. 

Dilı~r t...;rart.ın dLd~ ~kşam: !~ca-
t " kilin•n ,.e \alının de ..,tır.a

re ve k "-e komıs k'l toplannn ı:ı.ura au . • 
1 e r· tlal"n t·,,;lıiti i:;ine aevam yonu ıa · ... 

etmi~tir. • 
Tic~ret Vekili Naı:rr:i :ropçuoglu 

bu \>Jplantıdan so.r.rra b~r _rı:uhar
ririmıze şunları soyleınıştır. 

._ Komisyon; her ticaret şu. -
besinde ye icabında aynı şube ıçm
deki muhtelif mallara muayyen 
kar ,.üzdeleri kabul edecektır. Bu 

.. d l r toptan yarı toptan \'e 
yırz e e ' · ·1 l 
perakende sahaların.a şamı o a-

kt Bir fiat tetkık olunurken 
ca ır. ı· t f t 
k . on o ınalın ma ıye ıa ına 

omlSY d . ·ı· d bakacak ve bu yüz eyı ı ..ıve e e~ 
rek o malın ınırhık fıatını bu~ak
tır. Zaman «ıınan halka da ııan. e~ l 
dilecok olan bu fiat ~ıiır · ıhlıkar 
vuku lıurmuş sayılıp nemen m•ıh
tekirler milli kurıımna kanununa 
ı;ıöre mahkemC'Ye verilecekl~1'iır.> 

---0--

Şehir otobüslerinde 
hileler! 

Bazı oMbüs biletçilerinin m.üş
ter:lcre !)ara ınu•kabilinde bılet 
'-crmediklcri \'C bazıl~rının da o
tobü.sten inerken mu:ıterılcroen 
biletleri toplavıp tekrar kullan -
ma...lt suretile }\\l;!yc saptıkları ı!Ö
rülmü;tür. 

Bu hal veı;(i ve bel<'dive resmi~ 
dua' ot"'iedt'f!!~ll;ıf~li"'tre'ffWı{
bir emirle otobüslerde kat'iyen bi
:Pi'iz .~olcu ·bulunduru>maması ta
mim olunmuştur. 

---<>--

Kirli eşhasın fazla 
bulundu '(u yerler 

Belediye halk hamamlarının ü
cüncüsünü önümüzdoki av Üs -
küdarda açacaktır. 

Diğer taraftan şirr.dive 
yapılan tconizliık. müca 
riıınizdeki kirli ve bitli 
ziyade Galata ve civarı i e 
ciik~a1ar civarın<ia bulundui(unu 
göstermiştir. Bu; d:rha fa7.la taş -
r:ılı bt>luirların burnlarda bulun
masından ileri ı:clrr.cktcdir. 

Belediye reisli~i; halkın temiz -
liiii ile meşgul olm:;k üzere bele
dive ®ktorlarının reisliğinde her 
ka7.ada bir teŞkilat kuraca.ktır. 

r~~------------------~--~~--------------------"" l AvırlY~a H~ır~önftn öçüllil©ı~n DD• J 

orrı , ' k nı;ıtt' a 
nıa.sından t'ransız u 
mz.s\ıl tutınaklaJır. .. 1.~riod~ · - k'I' . >J•. '• lııPi.llz Ba~\ e 1 ının. no\i.t:t "'· 
dikkate lay1k olan bı~ sİİ) ı,dı· 
FlanJr lıarhıni müteaktP as1'crı 
ğ'i b~r nutukta Fransaıu~ ' ınıı 
z5.fı kar.)ısınd:ı İPgılı~r~~.:ı~u~i ile· 
başıoa har!) ~ qrnıak ih el r. P• • 

nuşt!r. 

İki kişiyi öldiiren 
katilin cezası 

Ağırceza mahkemesinde dün 
akşaın 2 hadisenin kararı veril
mi~tir: 

r ·ı siirr..ıesini batırlatnaa~ı ı l }l!lr· · · -ı .ı ran:t· ıı uıck olu.yor kı, Çorçı ' I•~r·ııı'l.'.lııl 
b ·ı ba,laınaıdau C\ \el, ·• ,iıııı .. 

Geçen yıl K.lğtth:.uıe civar~nda 
kcııdislnd~n habersiz mandıras:na 
ko\ unlarını 9'.lkan Ahnıet ve Alı 1 
isminde ıkı t:<Jbanı olctiire!l $:ıban 
adındaki bir katıl hakkında ıdam 
kararı \ erılmiştır. Anca'.k ınakt:ıı 
çobanların rr.andıraya habenız 
ko•·un sokır.aları brr talırık ve te· 
~a\'ÜZ mahiyetinde gorüldu.~~ -
den bu ceza 24. y:I hapse tahYıl o-
lunmustur. . . 

Pangaltı porlanes:ndcn b~r mık
tar para ihtilas eden mezkur pos. 
tane veznedarı Sadi Klrapınar 
hakk:nda da 5 yıl hapis kararı ve-
rilmi<tir. .. 

KARISINI ÖLDUREN ADAI'ıl 
Geçenlerde Beşiktaşta. karı~ını 

öldıiren Y:ılovalı Halit 2 ıocı a.~ır
ceza mahkemesine verilmiştir. Ka
tilin müddeiumumilikçe 2.4 yıl 
hapse mahkümiyeti istenilmıştrr. 

%i\'U~I J'illl 

sigorta 
İş kazaları ,.e mesleki lıastalıık

lar hakkında hazırlandıi(ıoı haı',er 
vcrdiğiııniz yeni bir kanun !.iyi • 
ha.;ı Büv[>k ~!illet Meclisine \'e -
rilımiştir. İş kanununa tabi rer -
!erde çalışan isçi ve mü.sta.h -
dooılere tatbik edilecek olan bu 
layihada sigorta hükümleri, nml:ı
teliC :cardım sandıklarının vazi -
yetı, tıbbi rnrdımların_ mahiyet vel 
devanu, tlaimi malüli\·et, kazaze
de işeilere vcrik><:ek tazminat nis
betleri. çocuklara verilecek taz -
miruıtın mi.lı.tarı. is ,·erenlerle iş
çilerin her türlü münao;ebetleri 
hakıkında veni ve esa.>lı maddeler 
lbukınmaktadır. 

Kanun sür'atle müzakere edi
lerek tatbik mev'kiine konulacak-
tır. Bu ~urctle her işci irin mec -
huri si-aorta vanılmıs olacaktır 

• , ~ . ı·o~ 

d · - ·:- ı bilivetindcıı a• ' 
ogh~ ~"' ~ d, 

dini kc:smiş bulu~~~11r ı i'ııcrıfloz, .. 
İngiliz u .. ~, ckılıu.ıı " ıılh t• 

1 lul·1ıı s ,iş 
Fran~a tarafını au .) a .~ ,ertl'I . 

.. .. d bır ·· ı·" Şebbii~ü yuzun en . b~r , 
··ım· nott.ı man~5l göru uyor. · _ 

bi.rar da hissedihniyur. ~ı!u~tı:.!1 
<;örç;l, İı.giltcrcnin ko• ınııh• • 

L' ncvdall , ... ,·azi,:eti, c.1.·raı:sa ı : rı! ın~. • .. 
rebc5i bitm;ştır; ln~ıltc ı- (iıeı ı.: ... 
dan n1ulıarehcsi ha~la·ıiıa•"' .-.c:ı b'~ 
dir .. volundald soz~rrl .~ '.'"'1iı 6~~ .. 

.. · t'r ıu~' 1 • ı; .. 
sıırctte ifade etmı~ 1

• • ~·ı~erc~1 .,. 
veki.li, Aln1anyanın ıı~ıı:"' deU eıı:>· 
tilina te$ebbüs edeccı:uı ı1ı.ıP'"'ı 
dir. Fakat lııgilizlcrınd a •iil'b"'ı 

. . ed "l . ne e < Je~ 
müdalr,a e~-:tl crı ).b.iıt ~ . liİ 

Yoktur. llu ıhmadı te .... ı;v••. 
.. yrıw· \ı 

kıınetler uç ~°.13: asi«". j~· 
bir nıil,,-on ılU yu.z 1

'
1 k ,-en' 

daha siliıh altına alınaca 
110

1ard"': 
giliz askerleı-ile .d".ıuınY bi< ) ıP 

kıt' •-- Ikın<"'' lJl' gelecek auu. . ıuıı911 j\I· 
ranmamış bir halde bı.ı İl .ıc '-) 

Üçüııcı.ı> d•• giliz doo:mması. . nazat•n ·v· 
man ha,·a kuvvetıne j\JPet' l" 
zayıf olmakla bcrabe;r· \f.11 ... 11: .. 

, __. •t ... ni'i·\tıl',,. .. ( J;.l.l · 
lcnei1han kÜ

0

vvetı. Bil u ı.cııJiııJ 
vetle İngiltereuin yalıU2 ,ti • 
müdafaa etmekle kalmar•P• d• il· 
m:ın)·ayı mağlüp etme~ i~lnJJlı:ıtit· 
ınit mevcut olduğunu bıld 1•. iıııa 
Fakat burada Fra~saya ~~0fııı
vardır: Çörçil, İngıltcre • cı•~el 
dan harbin kazanılmasın~c• rt • 
olaıanıasını Fransarlan rs ..,3 ,,ı:ı 

f'raıı · mektedir. Bu .olsa oLa. ·• J<~ıl1 
Almanya ve Italya ıle ) P ~· • 
sulh şartlarına bir ima ol>" · 
rektir. ııat' 

Filhakika Münihle sulh ~11,0 • 

i.ızerinde görüı;en Hıtlerle :d
911 

ıY 
!ini, kendilerine 1ıa.1a ın•) 1;.an~ 
kuyan bu yanıan du~mau• d•trıı· 
Fransız k.u\-vetlerinin, ya ,. 1,,ıe 
dan doğruJa, l ah ut da dol•1-11~ıl· kull l · ı· b·ı· ı~r ~ anı masını ıs ıye ı ır · dtı~ 
terenin girişmek üzere bul~"ıli ,i. 
mütadelede elinde en ku ~.' ~101r~ 1 

l:ihı olan abluka)·ı suJa du~lc~ c
için Fransanın }ardınııru .t• u ~pt· 
derler. Acaba Fransa, bu~ın f P'ıı 
tarmak için, dtiu.kü muttc '. 1 ıe 
kurban edecek mi~ Bu dfü,ü~~.ıı. 

!KUÇUK HAbt.RLERI olacaktır ki ingillerc lıku~r~ıı ~; I!:: Fransaya sullı yapmam~ ı. •'ı1"" * Şehcmüzıdeki pasif korunma imi bir birlik teklif etmişti.~· Ji• 
Cöı·çil Fransadan samim.İ t 1\1~-

li.ış niha_yetind .. A.\.·rupanın va
ziy~hne ve i:;tikbalint: cıair Al -
nıaııl anın neler dü. ündiifü ve 
ı.ıHı.,t:. ·bel sulhu nasıl tas..avvur et
tiği bab inde • Almaayanın hiç 
bir lıare!.etl gtli lgiizd ,·apmadıı:ı 
kauadti ile yazı ya~an - li'ransız 
ask.ri muharriri warııf GeD.ual 
Du• alin .Fransada du~ünen taba
kada ne fikirde bulunulduğuna 
dair yazdıtJ bir yazı vekaylin son 
•·anlı~ı satha kar ısında tekrar 
knıılmi hatırlattı. luharebe lıaş· 
laın.:ıdan evTeJ Almauyt:t, o za.a1an 
Prnn~ ada dü. iınen tabakanın tik
riııtt, ~u m4ıha.tJan t:.kiı.> etmek
te ,.e buufara varnıak en1clini bes
Jernrkıc idi: 

Rımıelııhicsar idman birliı(i ku • 
lüp heyeti ı.ıınumivesı bu pazar 1 
~;inü icirı feMl<..al<ide bır toplantıya · 
ça~ınhnı tır. Bu f<'\'kalade kon - 1 
gre mezkür ııün saat !ı) da kulü.p 
mcrktY?inde 1'ap1lacakt:r. 

~~:e1ı:~a~t!~:~;~;s=~~ sanla bahsedenk, ingiliıf_~a!~a'" 
d d den Fransanın da müste ı . ,,.. 

tir. ~im i\·e ka ar bu kurslarda ğını söylenıişlir. Ve bir fogilı~ 'j~-
halk>nııuian 496 h'i şef ve 3200 zctesi de bu "•uiyeli daha dıP ı;~ 
kisi de itfai•·e efradı diploması malik bir li.anla ifad" etıniştır.11_, alıını.;tır. g9Zele demiştir ki: cDün fr~ıı)· * Toprak mah5ulleri ofisi tara- il b" l'kt lı be d' ""' -k 
fındo.n Yunanio"tana 50 bin ton e ır 1 e mu are e 1~ loJ.,.. 

l' l abncak sulua vumak. nu 
•'-dh <hl! ı dıl. ş:ırtlarb oia..-ak. J. 
tJlya J.u~lrnlan mı yaca!<, A' rupada 
artık .!\iman nüfnu ıyiden ıyiye 
'eri : .. ıuye dlgcr dcvf~tJcr de tc
liş:ı d · .mıye~k. 

- il n.iistand:m Jn.ilizleri çı
k~r !3İ< :n ıra >o tle anl~a te
m ı 

- - r it renin mı:.temlekele -
ri r-:n ş .ıak ret.le daha baş
ı. ı a !.un an isi a e et.irile-
l:C 

- r\ l • uı~ a a;ni •~manda İn. 
g.l n isted,~ gibi :ilot ederek 
ı:u ~ .ı~ a k:ıqı ondan istifade ede
ce!:. 

Cu suretle Alm:m diplom:ıll:ırı 
c;o. ·• bir siyaset takip etmiş ola
cak! rdı: 

İıı.;ilkrc ınJglıiıı edilmek için İ
talya ılc hıifak. l!usya ile de dost
luk dt!\!ln1 ederek. 

Al nlann bakı ına güre en teh
likeli duşman İn;:ilteredir. Blr kere 
euu ına;'.:liıp .ıtı.kien sa.ıra 4 ko-

Fuar açılırken .. 
Dııv:u la~d.a büyilk afişler görü

yorsunuz;. lımir enteruasvoııal fu
arı açılacak. İyi. FI<kat, bir fwırın 
entern:ıs.ronal olması demek, bir 
çok dcYlctlcriu i~tirak e.tnıcsi, de
l><ektfr. Ye bu fı=a, birçok mem. 
lekcllcrden sen·ah gelme.si, paı·a 
~·~ak.ınası demektir. Znicn bunun 
ıcındır ki be)·utlın:lel fuarl~r fev
kalfrıle masraflarla yapılır. ılı 
masrafla Ytlpıhrsa bir iŞf' yaranıaz. 
~tçenlerde, blr yerde okumuştuk. 
Iıruiı·de büyük bir ele otel yapılı
yormuş! Fuara geleu seyyahlar 
bu otelde kalacaklar. 
Yalnız dünyıuun buı:ünkü şart

ları altında, İzmir enternasyonal 
fuarın111, memlelı:ette iktı•adi bir 
hareket doğuracağına ,.c fayda ve
recqiue, biz, pek kani değiliz. A
caba, hazırlılı görenler ne diyor?. 

BtnlJıAN CEVAT 

Ta yare 
Tavyare tahıip 1Jcmba,ar•n;n 

hrtkikPten nekadar m ....... ıs ta~ ri
bat :\'aottl: 1

1r hakkınd.1 .bir fik!r 
edinmek irin. vtlarıja şinıı:Jı;rc 

kadar eldi.' edilen t~bclere isti
naden oır r~si.~ neşrıodi yoruz. Bir 
tavytlre borr.i:.LI 100 metre iler!ye 
dü.;se zarar \'&ebi'iyor fr.fı ikın 

o 
Almanlar, 19~0 - 71 muharebe

sinde de Parisi rn-..hıısara ve işgal 
e1nn~krdi. Her gün •nur 'beldesi> 
ne oibıis vaf(d;rı,:"Orlardı. Hıı1kı 

korkutmak, teslim olmyaı mecj)u,r 
etırnek istiV'()r]ardı. 

Fakat ParL~liler ehemmiyet bi
le vermiyorlardı. Mevki kumıın -· 

danı, bir obüs ııeçliği görülünce he
men yere uzanılmasını tavsiye e
den bır beyanname neşretmişti. 
Parisin külhanbeyleri bunu bir a-

• • 

ı 
rip bombalara 

sici-dcti bütün nc:t"erc1eri kırmak 
W\1c u~ı;,ı.:11. t..J\/aılJ.rda. da ya - 1 OOn1b1n.n zatt?n binan:n üstüne 

dc:şme,ine hemen hiç ihtiyaç yok-
r:.:~ıar uçabılir. iu.r. Bıı ~. bu kadar yakın infila.k.ın 

Yu< kL 'uk bor. bl. bir>nın 25 şiJdcti~d<'n vtkılmaktadır. Artık 
me.re yaki. •np <lu erse (bir tonluk' 
b· ""' ır cı'dL • nu ;h unutmıya- sıi'(!n~ğa verilecek bliyük ehem -
lm').ıamn rnr. mı v.k~ilir. miyeti nasıl takdir etmek l;lzım 

. . .. l .. ... 1 \ 1-Icle .!v n.~tre y&::."'1nr1e o~erse, w.~ oı . .zı t\.olayca anlaşılır. 

- .uhasarası 
lav ve:; lesi vaptılar. B:rdenbire 
baf'tırıyorlardı: 

- Obt;s geçiyor! Yatınız yere!.. 
Ve yere yatanların haline l(Ü -

.. ·orl:.rdı. Çocuklar, obüs par -
arını topluyorlar, şuna ve buna 
tıyorlaı·dı. 
Qtöy'de bir meyhaneci, meyha· 

nenin camekanına şunu yazmıştı: 
Obüslerin mülakat yeri... 
Meşhur münakkit Sarsey, ha • 

tıralarmda muhasaradan şöyle 
baruooiror: •Pru:;yalılar, rit et

t_.. 
.., ;, r 

• , 

tikleri nrticeyi alama\·ınca kızdı
lar. Mevdadarı, hastaneleri bom
bardıma nctmeje basladılar. En 
ziyooe Val dö Gras askeri hasta
nesini hedef ittihaz ediyorlardı. 

Paris askeri \'alisi General 1'roc
hu, Paris hastanelerin.de tedavi 
altında nekadar Alman esiri varsa 
herısini bu hastaneye na.ldettirdi. 
Ve Ba~vekil Prens Bismark ile 
.Mareşal dö Moltke'ye de haber 
verdi. O günden sonra, obüsler 
hastanenin üstüne düşmez oldu ... 

\ 

,. Yarın Fransa için yalnız o 
bu('ldav ihraç olurJmrstur. mücadele edeceğiz!, ~ * Be<ikla<la Hemzi isminde biri -
İzmır, Balı.kcı.ir ,.e sehri:ııı.izde 30 
dan fazla kimseyi ckılaııdırdığı id
ıdıasile _pk:ılanmıstır. Remzi, Car
şakapıda cigerci Hilmiyi ticaret 
borsasına ırt(ımur vapmak vadile 
130, kolonyacı Şü.krü.yü ortaklık
la 250. sıhhat evi sahibi Süleyma
ru lGO lira. Balıkesirli Salihi de 
cocuğunu leyli mektebe yerleştir
mek vadile 200 lira dolandırmış 
bazı kadınları da tavlamıştır . * Florya pl;ijları, Rumen grupu 
fıa.tı pahalı ı;ördüğünd~n dün bir 
Türk sermayedarı tarafından yıl
lığı 23 bin liraya kiralanmıştır. 
15 güne kadar plajlar açılacaktır. * &ıvv2t konsolosu Vali ve be
lediye reisi B. Lutfi Kırdan ziya
ret etmiştir. * Evvelki akşam bir yelkenli ı 
ile Varnadan limanımıza gelen 180 
P.olonyalı kadın ve erkek Musevi, 
vel:kenlide sari hastalık olduğun
dan şehre çıkarılıınruruşlardrr. Bun
lar aç olduklarını söylemişler ve 
Kızılayca kendilerine ekıınek, ye
mek verildikten sonra l!emi Filiır 
tine harekPt °"""'->tir 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdl 

Çöp istasyonu hıt' 
lindc bir cadde 

Bir oi<uvucumuz va?. y.ır~, 
cSchzadebaşında Adliye V ~ 

] . .. · · · f eJile 
1mızın ısmıne ıza e »J 

Fethi bey cadd06i vardır. ır 
cadde şehrin en i;lek YOJ::Jfl 
dan .biridir. Fakat balnmsıı • 
lıi/:ı vürekler acı.sı<lır. Bu l#: 
rafta oturanlar sanki bir cnJ 
deden del{il, her ııün bir ıncı· 
belelikten 11e~erek evlerice 
P"irrler. Taş yıl!ını, çi;p vı111~ 1 

a•·lardanberi kaldırılmamıstıf 
Şehrin temizliği üzerinde hııô' 
sasiyetle hareket eden b<']C' 
diyenin biraz da eaddE"rıtiıe 
bir ıröz atrr:lsını rica ederit::. 

' 



Fransız hezimetinin sebepleri 
(1 inci Sllhifede1' dtvamj r ki kahramanlık, parlak taktikler [ 

:ııcıe tank ve t:ıyvare imalini tav- ve durmadan verilen muharebe -
• etnıi.ti. llalbııki. hu b"'>kıı- )er, bıınu telili ec!ememiştir. 811.-

'-•d•nlı~<:o oıuhalefeti ile karşı- nıın üzerine zafere doğru bir iler-
lrıı:;!ır. leyiş ba>j!adı ..-. Almanlar kazan -

.\.imanlar ise, 100 ldlomrtnlik dılar. Fransızlar tanktan ve tay-
•ephcdc 4080 t;.ınk harekete gc- yaieden m:ıhru111 oldıddarı için 
"'eğe muvafiak oldul;>r. Alman_ mağliip olduJar. 

dasıziığı üzerinde Mueşal Peta.in 
ve General Veygand ile beyhude 
yere münakaş:> ettiler ve Hitlere 
müracaat ederken bir askere mü-
raeaat etmekle olmadıklarını söy
lediler. Fikir ayrılıkları de»am 
ediyordu. Kabine l:i buiranda 
Bordoya gittL Bordodaki infü.aın.. 

'nı~~·um b:r hata yüzünden tah-
ttlilıniycn köprü üz-erinden Siyasi safıııda h:--kiunet nvrkc- srzJıO.ın y:u:unCa Toucsdaki inti -

'ii, büyük miktarda layya- zini müılafaa etmemek kararı, a- umsuhk biç birşf'y d~ihli. idari 
. . ~ mumi itimada ciddi bir darbe vur- tetl.l><rlcr rolı: ipticl:ıi idi ve nizam-ı.,in bimaycsınue, tank küt-

•iJe geo;mcğe r.rnvaffak olduk- du. Hükumet Toursa taşındığı za_ sızlık ma"'liihiyetin -ek yakın ol-
>:ıman. 9 uncu Fransa ordıısu man yakında teslim olanaraJ:ı hak- dı.:iıu hissini fazlalaştırdı. 
çekilm j!e nıtthur kalm.ı ve kında şayialar d~la~mağa ba~ladı. • füznker"Y" taraftı>r sı>hr.ıları i-

. ıttetle açılan müthiş gedik hiç Runelte soıı bir hitap yapıldı. çinc almak iizcre kobiıı~de tadilat 
zaman doldıırulanıamı lır. Reynaud , .. Mandel ve diğer bazı- yanılması kararrnın, Bordoda pa-

ndan doğan k~yıplar o kadar !arı, -~refli bir sulh akdi içiıı Al- zar aI,ıamı topla.nan ki.bine içti -
liiJ, olmu. tur ki bundan sonra- mon generallerine müracaatfo fay- nıaınd.a alındığı srnıLnaktadır. 

ltalyan karargal11nın geceki re3n1i teb iği 
ilama 21 {Radyo\ - İtalyan 1 Afrikada ve Akdenizdeki deniz ve' Bir denizaltı ııernimtz, bir Fran-
~ii~ kararıı5h~ın. dür;_ gecekı hava üslerini ı_n~vaffakiyetle bom- s12 ıorpido muhribini torpillıyerek 
~ı Tan-arek!nmız, du=nın bardıman etmış.ır. batırmıştır. 

Fransız silah fabrikaları Almanlar!n elinde 
ıı..rlin 21 <J!~yo) - F~nın ı ıarından Krözö ve Şinavder f b- [ ,mıstir. Bu fa,br;kıılar Alm3nJar ta
tne-.)lnır sıüih \'e top fabnka- rikalart Almanlann elıDe geç - rafından ı,letilece!<lir. 

Amerika ve Kanada kabinelerinde değişiklik 
\>aşington 21 (A.A.) - Reuter diklerini, Cuıınhuriyetçi partiyi Kanada parlü.menlo mahfillerin· 
S riyor: . . temsıl etmediklerini bildtrmi., ve de dolasan haberlere göre, Daşve-
. abık Reısıeumhur H?over, B. b~nu?- :bır tcmerkuz J,abinesi ma- ıkil Mackenzie King, kabinL>Sıni, 

_son \'e Knox'un kabıı:eye .şah- hıy~tinı ilıtıva etunedi((ini ilave ey- dal1a miill temciler üzerine gmiş-
bı~mette bulunmak içın ııır - lcmıştır. letecoktir. 

illetler· Cemiyetinin muhafazasına devam edilecek 
!.ondr:ı 21 (A.A.) - Dün avam f •- Milletler cemiyeti genci sek- yettPn gelen sekrctcrlık haberdar 
.arasında bir suale ce\•ap ve- reterliğinin, şeraitin müsaade et- dilmiştir. B. A,·enol'ün. bunun için 
f:larkiYe müsteşarı B. Butler j !iği nisbette muhafa7.a.;;.na İngiliz c.:ndcn geleni yapmakta oldui!un3, 
İştir ki: hiıktlmetinin atfe,·lcdıQı chcrr,mi- ı emınun. 

Muhacir dolu bir va.pura Alman taarruzu 
lot>dra 21 (A.A.) - Reuter'in 1 cu ~ıktarınd n fazla olarak, ek - ı risi düsürüWü. 
•nsadaki baş muhabiri, İn,gi.l - t serisi ôrüks_cl<kn ve Parısten ge- Vapurda ezcümle. İn21ı'terenin 
enin cenup sahilinde bir liıran- len l:100 mutecav..z muhacir var- sabık Mağrit büyük elçi i Sir Ma-
a~a'\ıdaki telgrafı çekmiştir: dı. t.riçc Pcterscn. sabık F'ransıı ha-

bü g. b . k"çük bir Yaourı.;muz, Gironde mansabın- 'a nazırı B. Picrre Col. t'ra"sız 
nlaalqamld'k. Nur~) aal is~iap 1'ad- da demirli iken, alr:ıktan ucan Al- tivatro muharriri Ifrıın B~rn.sleın 

ııc ., orm man lıombard•n:an tavyarel~rinin ve baron Roçıld de vard. Vapu-
130 kisidir. H::ılbuki bu seya - hücumuna ucramıstı. Bu Alman rumuza, son d"kikad;ı. 12 İngiliz 
le, vapurwr.uzda. normal yul- bombard•man la,·vart'lerinden bi- Yarakı da almm:;tır 

Yakın Şark kumandanını ı beya11nc..mesi 
' . 
•tn :!l (A.A.) - Surıyede va- neşrettiği bir rnesaıda. nizam ve j rini kati surette kırma.~a azmC'tır.i~ 
~t !a:maınile sakindir. Yakın asayişi idam<'.' etmeiie ve her turlü bulundu!?unu bi!Jınnı tir. Her t:ı

'nıv,·etleri kumandanı Gene- kar- lık ç:karmak t"~bbus·· le - 1 
l',Iittelhauser, harım hita'ben ,.,... rafta sıkı tı'dbirler alwmı,:;tır. 

Fransız hükumeti 
İspanya hududu da 

rı inci •ahifeden de1Jami 1 
geçmiştir. Dükün tevkifi haldnnda 
emir verildiği doğru değildir. 

300 bin nüfusu olan Bordoya 
700 bin muhaci..r gelmiştir. Şehir 
sükiinelini muhafaza etmekle be
raber, büyük bir sıkıntı içindedir. 

Bordoya A!.ınanlar bir paraşiitçü 
müfı·czesi indirmi.şlersc de, bun -
Iar, arl\.ası ıTelnıediğindcn esir e. 
dilıni~lerılir. 

Tul şehrinde iki taraf arasmda 
sokak nıuharcbeleri oln1u~, lıu ~e
bcpten Alman ilerlcyi<i bu cephe
de bir müddet durmuştur. 

İngiliz tanarelcri dün Ruaıı tay
yare meydanına iki defa hücum 
ctmiş1er, altı tayyare )'akını~ht.r 
ve bir(ı.>k ta) yarclcri de nıitral~ öz 
le tahrip etmişlerJir. İngiliz tay
yareleri gecelcyiu de garbi Al -
ınan~·anın birçok. şchlı-lcriııi botn
barlııınan etnıişlcrdir. 
Alınan ileri hareketi her istika .. 

mette devam etmektedir. Muha -
rebe rnzi~·cti bJ halde iken, }'ran
SIL hükumeti İspanyol lıülı.iimcti 
v:ısıfasile Itnlyadnn da ıııiitnrt...~ke 
talebinde bulunmuştur. İ!ı!lya hü
kiirndi de ayni Koııaldan Alman 
ce\·3h1aa benzer 1nuk<1belNl:r bu
lunn1u:;;.. I·'ransız ınıırahha~larııun 
bilciirilınesir:.i i')tcn;i;;tir. Fransız 
bükfin1eli bn 1nul'ahlı:ısiarı da ta
yin eim~k üzrredir. 

l\Jareşal Petenin dostu az ve or
du::.'ı az !ı.alJığı i~in ını:~lüp olduğu 
yohmda!:i bcymıatı İspan1ada bü- 1 

yük bir tesir hasıl ctmi,.tir. Bii - ı 
tiin gazeteler İngiltere alc~·hiııe ,. 
şiddetli ne~riyatta bulunmakta - 1 
dır. 

birde hicbir sivil kalmamış gibi -
dir. 

Gelen bir habere göre, İspanyol 
polisi geniş bir suikast teşkilatını 
meydana çıkarmıştır. S.iragiize, Va
lJlnsiya, Barselon ve Madrilte bir 
(ok tevkifat yapılmıştır. Bunların 
l'ranko hükumetini devirmek için 
faaliyette bulundukları tcsbit e
dilmiştir. Hadisede ecnebi par -
mağı olduğu söylenmektedir. 

Roma rad)·osunıın. İngiltere hü
kumetinin Mısırı harbe iştirake 
zorladığı hakkındaki haberi doğru 
değildir. Mısır, iugi[ureye karşı 
olan taahhütlerine sadık bulun _ 
makta ve İngiliz askerlerinin l\fı
sır topraklarnıdaki harekatına ma
ni olmamaktadır. Kabirede, İngil
tere ile daha sılu mesai hirliğiııde 
bulunacak yeni bir kabinenin teş
kili mevzuu lıahistir. Kral t'aruk 
İskenderi:oede İngiliz "kisi Lamp
son ile l!'Örüştükten sonra, tayyare 
ih· F ah«c)·e gelmiş , . ., Başvekil 
Ali .dah iı· Paşa) ı kabııl etmiştir. 
Ali :--.wtiha!-i Pa~nııı ;\·eni kabineyi 
t~Ji-;I(" m~ınur edilece;ti n1nhak -
ka!< addedilm ktedi~. 

Gekn hı>herlert! l!ure. Sudana 
i!lI~a Ltrr.iş olan .Uın1ercc Habeş, 
m..:.:rr:!\;..ke-tle:ini kurtar-mak için 
~ıt'a1m· te;,i<il etmekten ler. Ha - ı 
esi<tand:ı İtalrnnbr:ı · arsı İS\ an

lar '•as ;ıöstern· istir. 
ŞARTLAR KO:vlPİYEN 

ŞF:lHll:,iDI'.: BİLDİRİLDİ 
L)nur.ı ~1 (liusu>i) - Fransız 

rnurah!ıaslarının Alman T" ~rah -
.has:adle K;,:npiyen 'de goruştük
leri anlasılrııaktadır. Malirır.dur ki 
1918 de mlitleiikkr tatili ınuha -
sarr.at şartlarını bu şehirde Al -
nt.:ıı .. ~1ra bildirınişlcrdi. 

\"~ :ın ~.:ıtktaki İi?!:!tliz kuv\·et-
leri ·M ma11dıı.nı General Ven·! 
c.es.rc ti:tl bir !nri 'c\-rr..ı.Je: •Harp 
bu tarafa. ı.:,~L: ektedir. Ya galı:be, 
YLı .JlU: .. ~. d .. miştir. 

İn.:!tli:ler!e İtal\·anlar nras~nda 
L:!.ıya h~:.hıdunda kücük bir mei
SD'Jc-me <lııha obnustur. Motörlü 
bır ita!ve:1 ık.ıt'ru ı ~'!ezırr ·~P u~ -
rat,\ırmtır. On itahan kamyonun
dan be;;1 tu..ıri'> cı:.;.i~ ~s. 4 tı.;p sus
!Lirul..rr.tr<tcr. İtal··anlar 90 mak -
tt:l, 30 e;'r \'ermi5l<n:hr. 

İ ı>!!lliz tın ''arelerini!l hal.yada 

Fransız kabinc>iııde harbt de -
vam etmek \·c l·ahut c!ıncıuek 5U

reL;nJc i~-1.ilik \ardır. 1\larc~:ni I'c
tcn arlık s]fiJ 1 Jar~n t rk~dl1nlf'Sİ 
k:ınaatil'd dir. J1 ıraun erkan ·mz 
Kronikl ı.;;,u:~te-.i. mü tca1lckeler
dc Almanlarla ınuharebeYc s.oııuaa 1 
k3dar irlaıne ettircc~k y·c~1i bir 
huklı.ini...'lin kuruln1ak üz,·re oldu .. 
f{UllU yaz.:naktatl!r. lJu h·.kiıntct 
lıa,·a, dC'niz ve müstemleke kuv -
vctlerile iıirl;kt~ Alr.ıa11yaya tes
liın oln?ak ccreyan~nın ôniJııc geç
meğe ç&lısaeaktır. Fnknt lHı lıükii
metin nerede, na~ıl ve ki .. ler t .. 1-

raf iııda.ıı tr.şkil eJil!'cc .. i p1alun1 
deg.h1ir. 1 T'>f.ı.uü şe~ ... rine \'at.>:.~k21ıı .;:)on t~

a ru7da bir n!ahı.:ı:ll~n:n jıarap ol
da .... u anla: ıln~ıştır. IL.ı\''l müd3 -
fos ter!tbat·m ivi kullanamadtk
ları için beş '"-.'>itin kur·unı dızil
dii<leri sövlenrr.ektedir. italvarı 
d~fi bataryaları V n<".llkte düş

maı:ı tayyaresi zaımile kendi tay
var,..Ierind"'·n ikisini d·J.~.ünnüşler
dir. 

İn~ilt!rcdc ı.!.~rt sınıf d~tlıa s.1..ıh 
altına afınn11..;, ordu n•c,·cu<lu 1 
n11lyon°l bulnıu~tur. A,·u tra!,valı 
ve l'eni Zelan..1.~lı kuvı.r~Clecin de 
İu.~:ı:-ı. liıun.nla.ruıa ihracına de -
va111 eı:fHnıckt~dir. 

Ct:'heliittorıka yeni bataryalar 
yc,ıc~t::ı·ıln c>klc , .. <' nıüJnfn.n ter
tibatı kunetlcndir:lmektedir. Şe-

vrupadan bu 
bah şehrimize 

Bakkallara 
musallat olan 

bir açıkgöz 

Bulgar nümayiş- B . .. Ti., ,,, k 
çileri yeniden l i don Um n O ta Slı 

gelenler 
U sabalıki konrnnsiyonelle 60 
•k Polonya mültecisi gclıı:iştir. 
~i trenle 4 ki~ilik bir Polonya 
S,,vi ailesi de gelmiştir. JJun
f'ilistine gideceklerdir. 

, •!:.,'Tattan da 10 Fransız nıülle: 
1 Suriycye gitn1ek. üzere aynı 
nı, gclmişlertlir. 

lALimLER NE DiYORLAR! 
lcik.ada tahsilde bulunan ta

lllizdeo ::\luzaffcr Kaçııı, Re
.Ali Safoi:}u d~ bu ~abalı şeh
t:ze dönmü~lerdir. 
Un!ar kendi:,İlc görü en blr 
barririnıize Li~·cjtll•n bura)·a 
~k (j giindc gelehilıfiklerini ve 
.l.nn pe'·d~rpev a(ılmakta ol -
~nu. ;şgal ~ilen yerlerdeki 
~il P lonyalı .miillerilerin Fi-
1tıe nınhattret icin konsolos -
.ıQ,.. hücum ettiklcrioi gôrdük
~i ,.;;.·lemiı.lerdir llunlamı iia
İQc gÖrc lül~ıı B~lçilı.a<L& 10 ta
"1U kalıuı.~tır. 
algari~tanın Türbe kasabasuı
. da 5 ld~ilik bir mub tir ailesi 

1
1 lı.i inı:iliz de ayni tren yolcu -
ar:ı>mda bulunmaktadırlar. 

l\.oca EKSPilESTt::-0 iKt 
YOLCU ÇlKll! 

\arG münasebetile ..-okular (Ok 
~ıl:'ından bugünkü ek.'qJres an-
1ki )·olcu getire~ilıui,,tir. 
••n!ar da biri Litrnnyalı, diğeri 
.:ı~r iki talebedir. Litvanyalı ta-

Italyadan nıemleketine di-
~· . &<{, Bulgar t:a le.be de Suriyeye 

"'ı:tlr. 

ıss, mm I l:l:;G namı 
{:t:JıauiJe ·vc:l Haziran 
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21 Haziran CU~IA 

Va.?atı Ezani 
S.ı. Da. Sa. Da. 

Güncıı 4 23 8 4-4 
Öğle 12 16 4 31 
İkindi 16 J6 1 32 
Alcşa.m 19 44 12 00 
Yatsı 21 48 

2 04 1 
frn•ak 2 08 6 23 

Hüseyin o.~lu Şükrü ismiııdc bi· 
ri. son bir hafta içinde şehrimbn 
muhtelif semtlerind<'ki 7 - 8 a'<
~<ala mü~tcri sıfatile !(itmiş ve 
bunlardan bir havli ·.-iveci.'k, içe-
cek ald:kt:ın sonra: . 
. •- Ç ra~ benimh· b<:raber gel

sın de apartımanda parasını ,·ere
)im',. 

TeranezIJe çır:ıkbrı il<! kapılı 
a~arttmar 'arın Gn~ ııte bırakıp, 
eıınd~ki paketler!~ dıı.!er kaoıtl.'.ln 
kac,_~J;!l iti\·at etmis:ı.ir. 

r-;mal·et Ş~krü dun a ~~ım vine b .. l ~ 
OV.t.. •ir s.u1.• u~t~nrıe ~akat.rır:mış 

ve Sultanahnıet ı ir.c·i bulh ccLa 1 
ma!tkeınesl kararilc li~\·~ır olun
muştur. 

---..,,.;rs-----
Tevkif olunan 
mul tekir tacir 

_ Adln:c:re \·erildi/tini diin yazdı· 
f'ınıız Iu~on nrnhtelı:iri İlya Kara
kas _te,·kıf ?iunnıu~llıt", l'•lı.;aı:ıilc)·h ı 
11 liralık lımon sandıklarını 13 li- 1 
raJ"3 ~tmaktan 5Utltıdur. i\:ufıa - . 
kem~mc Y:Jrın ~aboıh dc,·ant oltı
n:ıeal:tır. 

f evkif edı:e. 
kaç!ihrı~ar 

Ult•burluda kunfa~<ları ~iT.ll bir 
morfin Ye ero.ın 1at>rıkn•.ı stilı~a-
liıtını selırif"izde sata 'kcn v.ıka -
Jandtlılar"ıı h her \'crdı !m"İZ Sa
rı A._nr-t, Mustaf:-ı ı·~ ~·ı-k:> i'~ 
cti er··~; :t.rkad1~ı dın a1~"'·'!'!1 as
live 5 1 nf'ı ttza mafı'\:cn1et ne \e
ri1~ ..... hepsi tc\kif L! ınrnu 1

3 r ... r. _.,..,.__ 

Tarih kitapları 
değiştiriliyor 

Maarif Veka.leti ılk m ' t~ııı~rde 
okutulan tarh kitaplarını cıı: iş -
tirane)!ı kar•rlaşt rmıstır. Bunun 
için büyük bır mü-b:ıka açılmış
tır. hk mc:ktcpkrin 4 \-C a inci sı
nıflarındaki veni tarih !:itaplarını 
en iyi bir ı;ckildc yaz~nlara 3000 
lira para miıkafatı vcrikcektir. 

İkinciliği kazanan tarih :kitabı 
müellif.ine de 1000 lira. 3 üncü, 
4 üncü ve 5 inciye de 400 er lira 
'>ara mültaiatı verilecektir. 

1 

1 

bağırdı .ı daha gelmiş·bulunGyor1 

(I ind s~hiJE'd :ıı deva,,ı) 1 1 
me<>te ofclııkları merkezindedir. . (~a,.~akalrrlon devamı_ ve ~iııschni b'r kere d?ha kapm. 
Bükrt:."'S mehafili, Sovvetle.rin ınuh- kaven·•f:tı. L:ı~dıtz oı-dul~r•nnı yeaı na g~h_;Hs. bul~makta ırlu .. Bu .. -
tt:ıncl bir Alman harckvtıne karşı 
simdid,.n tedbirkr almakta olduk
ian miıi.l.hın:1srnı nirutmektedir. 
Bu itibarla Jüal Karolun Ahnan 
.->('firı ile yantıP.ı nı.tL .. ...ı.k:ıta eh~m
I).ılyct vcr1lr ~{tedir. 

RO~.IA~ıYADAKİ 
EKALLİYE'l'LER 

Bfrkreö 21 (A.A.ı - für,nen c
~·alli)etler wıH·ı dJ:ı ak•am Ma -
cur i'.ivun \·c n:cıb'u::Jarını kabul 
~dern'< Romanvarlaki Macar ekal- ı 
Ji\·etini aEkadar eden muhtelif 
mcı::elcJeri !!Ürü-ırr.Ü:>tür. 

Yun3n Baı;vekili .. lcta>l<~"6 <la ı 
Atıı·aaaki Alır.an eki.sın' kabul 
edcıe!{ t;.lı.;n aıli.ddct giirti."mlÜştür. 

Mütekait jandarmalar 
tekrar vazifeye a~mıyor ! 

\"'-iş hadriı;~.der~ do~arı janC:ırına
dan te!~aüt "~]n-:ı!i l)!iın yuz.va 1ı 
ve u.;t leıı:ııeııl.:rln ı<.ı.1ril ı!ılıvacı 
.:i:.:ılay~:lc o~.·ıli•·e Vt"i),,al~t~!\CC ı::ı
zun1 göri.J~ ?t rr.~iddt.>l<.,'t~ ll"'l;rar 
vazi(('\'C altl'!!li.3!.:ın k·.ırar~.J~tırıl
mıötr. 

Bli,·(;.!{ Millet 1'.TC'e1io,,1.' Yerilen 
bu hı!suse~•ki vcr.i !:;.ınu~1 lllj .i.i a -
SiM ~>r0 bu +:a~· ı kim •le!'!' taş
ruda ja.ııdarroa i. .daıılıklan 
\·artf"Sı cie veri1c0iie•"t'•i!• r. Yeni 
':anun. ım mnli vıu rıih.a)i e-tinc 
1~nd1r n1ut ~bci.~ olac:ı.l:t:r. 

1 

Cevdat Kerimin konfe-! 
ran•sı tehir edildi 

1 

' . Sinop •mc-1.J'tısu B. C(•\:det Kc•irn 
Ir ~.:ı; ı tar:ıfınd.:ın ;-urın ak u 

s~:ıt 21 de B~kırko;- Iblk0vind2 
, .. ri •ncsı ka::"'nrla.....+trdan kJnfı.:r~ 
te i.r olr.:f'."r' .,. tur. 

Köstence-Pire hattı 
açılı yer 

Bcikreş 21 (A.A.) - Rumen dc
nu sen·isleri şir!"eti Kö:it;once ile 
Pire arasındaki servi.;l re bu~ün
dcn itibaren devam Niil.....,aini 
bil.dir.ınişt.ir .~ 

• 

~evl:ı.:!c~~·~J ncht::.l.ır,\ ıJırac; edil- ! nun ırnulır kı, ate~ dı~;ndakı !J~
ınc:..;i ltalya ve AhnauJ·~,d taatruz~ 1 

tün ıni!f~tlt't' ~lıadi bu iıntilı:::.nın 
g,;çiril~ıesi :•'.e tota:~ter!ı,; .in nı~~- ı octi:~it.~ lt~kFyorlar. ~!j:üI i~ti-
Ju?t eddr.1!':ııı :lr d~ iıJrp h ter. Ilti- ''Or At, fotaltter şt_•flt..•r do.!luJ,..n ka .. 
tiin banlac birinci ihtı.ııal sa i·;ısı uı kendi \.'e hasımL."tn millrtlt>r i-
İ(İhi' ~~re:ı ınh~,dca 'l' t~~ln1in .. c:r- cıa k.ili ad.~cULnl~r -....: ateşi ne 
diı·. i .111.at, bu;;:t:ui;•_i d:ilıtu.ı ve Ja)s:·~h.ır. ::~de ,· .. ı•·ı 1 .. ~: fır:"<ıatıaa 
ınti~t ... rek ka(o.lr :tılkia: .. ı.ultt tı.-l~lli.. ' hu·ı.fnnaat ... r:ı J ' ·cr,,iuler. 
tt'r!cl· ya da\.·aiarını Lıi.itli.n dtin\a· Eğı!I', lic:,cr talıp:nin gjrdiği bu 
ya :i!3ınit bir !ıal·~k~t lıntiıt • soh: .. ar- dôuü.n uukt·ı. ınd~ı ın '11.s bir ka-
lar İ..3e ne ohıcakt!r?. O takr:lirde-. rar rık3r v~ b.ırµ diln}"a harbi ha· 
yani liitL.:r v-.:- !'tlu!'ohn?üin İt"tihi liue \C·,•rihr.:>e: he.-halde :~~1J1•liye 
hitirnıek kararında bul...:.uuı.:ınıa _ kadar ce;cJ;.;i1 eden harpleri g\il-
ları \"C b~!amıskeu L:.ı\il,\ Jiio)"a- gede Üira;...3.C'ak n!o.,h~ttP kau diH~ü- r 
yı iak;...~irıı eyl.,.ıncyi ve;tııt n1::ı.hval· lecek ve ;Jie~ hüt'!i • ., diin,-a kant, / 
ınay1 tas:ırb)::.U bir tt...ebbU:. yo· deniz ve h.ıı•al~rını ~ıu·acak belki 
luna 3G.p;na:arı gö .. OnÜJle geI:ı· ki ~~3H.f'C'f'Jk İnsarı!a.rın f,rbü ürnrt.İ hu 1 

i-.tc böyle biı· te~·clıbü3ün {i~l b.a. UArbın .wnu11u Vt' ne unı"tn biiti-
Ji,ıc geJın~'"'i ~üphc.>lz be ·~ri.} ci i· ğını gö:rıniye 1:.iı.ti ~fnti"·ttektir. 
çin yeni ~c nHir.•lü bir ln!ıidamın ETE?ıi İ7.ZF:T RENİCE 
r.iukadt!enıc::.i utacak \'C atl·-; bi.J. 
tün dünyayı ~uracakt!r. · 

Bu takdirde bazı ~inntı~ reviı:i
:·o<?.':;t d.eı:~et!"ri,ı d,~ fırc · t ~hl7ıt·

J.anı;ı.laı-ı Jı~ nıllh:lr.cb .. ";ı1v-..e: P.us· t 

~ :ıy1 da, U.:lkaıı?arı cl.1 ;:ıp ı.ı.; ayı 
d~. Asy;!:·ı da, .q•n .. ri~;.:ı .. vı da?~·µ· 
sini sa:'.1C."lk \"C biitiin dih1y, mıf_ 
l~tleri. gu·tl.-.k gırtioğa ~ı~ccktfr. 
Be. eriy..:iin hu l:&uh \'C "-:urkuırç 
l,o~t.:~uıa .. :nriiln ''e dün~·anrn m:ı -
ruz ~n~aeağ! İıtlh3 '\"'C talıripten Al- ı 
man)a ı·e lt.nlyaHu1 d·ı hcrnalde 
mUte-e.,;sir olsırnSJarı şıiphrsizdir. 

1 

llalha;~a hJrhi "':.t..Yı~1:ık nıcs'n -
liycti11i itıcrlcriur al1n::::, bulun .. 
ııı.anuı ;. C1'J:..ua g tircce.~i ak ~Ja -

1 
nı~IIe. !.! Tı~ .. ı inli.ili kin Hl ıı J .. 
2~i:lCr .. ı1.: ı;e~.aıc!i \·a:.~yet nde f=.a-
1:.raı:~arı irin znfcr kl' lw ·teri iJl• 

rn;ı-:ı!!c?.-. eden ?e. 'n tar:\fınd:ı k:ıl~ 
tf ... • tal·c. ·r~:e Jtal\ a \ c J\lın3nya 
hu lı rnL! \C' iı~.1hada.n netice iti· 
bar le d:-t!ta \nk rnH Lc\~s~ir olacak
brdır. 

liı:n!!ll i\indir ki, llitler ve l\Iu
suI:ui.ıin \"'5.."loıl 01 Jul;l,uı düııünt 
nokt:ı~.i.ıhla iftihaı c<ll•rcl .. Icrı La
ı·aı 111 !ı.!tün bc~cri:l!t \'C nıedeni .. 
~·("t lıaı b;,ıc hü:rii~ elıcınıuiyrti 
vardır. Alman \·e ltalyan :nilldi 
de hi(' ~Uı>hesİz dahil oldu~·u hal· 
de inı.::ıniıa-ın sükltn \ ·c huzura ih
ti.vacı, vas~n1iy3 ha1'kı l·nrdır. 

Bu ilıtinc ve hakkı ihlal etm•k 
nya etm,•mek imtihanının llitler 

Sokakta buiunarı 
Lir yaraiı 

(1 inci sahrfcd"" deı'am) 
patlar .>okaf.ında oturdu(a ('\'İn hir 

1 
katı gece 'al.ı.ti a.ıısumı tökmİİ1! -
tur. 

/ 
Xctic~de C\'dc n1is.ıfir bulunan 

l{asır.op.;.ı..,.alı l\l~bılh .. ~t ihsan a~ır. 
surette y.,r-itilaıup h~l.antye hl .. 
d .. rıluustıı·. 

liıııltopı-akta Bai(ılat ~.tddesin -
de 202 uuınarada oturan Fatma ~ 
ıuiı1tle O~r g.!ııç kadJn bu sabah ev
lerinin b:ılı\e .. -.iııdeki dut ağötcın -
dan dii~ü;ı aı.;ır su.rette )·aralanmış 
\"'C ir.ıdadı .>ı!ıhi t;tuınobili ile ı ay. 
dnrp:'.i .. .l nfirnı:.ıc ha:;{anc!--lue kal
dırtlnı:ştır. 

Dahiliye vekili bu 
sabah geldi 
(1 i1tCi sal"ıfedeıı devam) 

Vekil vapurla Köprihe gecmiş 
-lre do.~ca \ ... ali ile birlikte Park 
otele gitmiştir. 

B. Faik Öztrak şehrimizde bir 
kaç ı<iln kalacak ,.e vilayet. bele
diyeye ait işlerle pasif korumna 
faalh·etini tctkhk edecektir. 
BU SABAH GELEN SEFİRLER 

İtalyan, $ili ve Irak sefirleri de 
bu sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

• 

SON TEt.CRAF'ın tarihi tefril.au: 13 

Reşit Paşanın Hatırat!' 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
\'an.olar: 

lakeadıer 1-·. SERTElJ.J >'" <A•deı Re,if \'ULARKIRAN 

lzmirde cemiyet teşkilatını kuv· 
vetlendirmek lazımdı; doktor 

Nazım bunu yapardı 

Doktor Nazım "Hoca 
Yakup,, rolünde .. 

Bu sqalarda doktor Nazım, ba
şına bil" sarık sararak, {Hoca Ya
knp Efendi) ıtdile İıınire ı:eçnıiş 
ve (1 numaralı kahram.uı) ıle ya.. 
ni binh1Ş1 Tahlr Bey le lemlli<I b.aş
Janıış bulunuyordu. 

Doktor Nazım, İzınirdc, Sel3.ni
ğe ~iden redif tab1:rl~nnın Selii
ıııktcu Manastıra hareket ettik -
lcrini duymuştu. 

Do!..tor ~ıtLıuı vaLtilc A\·.ıupaya 
firar e-clerck orada hi.irri.?·et flk.ri
nin Os.nıa.nlı impar~torluğu dahi
lınde ~rayılm~ıua scnrlerce ('alış_ 
mı~ c~uJo\yetin fefl ile-rind~ biri 
idi. 

O, )ine rt.:.niyetio yardımile Av
mpad;;n Sel&ni~e dönerek, tenvir 
\'aıi!t·siııi b;zli :;r.rll . -aÇtn7~a baş-
1.ınıı ~cı:ı.. ::,.on ..uınıanua İımir it
lU\!Sİ cc.c1~c>; ... • tc•ı.~.ıv .. dılraiş \'C 
gönderilm',ti . 

İzınirdc ccıniyet te~hilatını kuv
,·rt!c.:ıdirınek 13znn .. ı. Doktor ""a
zını P.eyin bu i~tc de bü~ iik rol 
OYnad.ı~ı n1nlıakl.akiı, 
Abdu!hauıidm. İzıııirde kal:ın 

l:..lıı rcrl:f ta~~ıların!n da - it·ap 
cd~r;;e .. SeJ2nigc ~ônderrttği şayi 
olıııı.ıştu. 

Dvktor ... · aıun . .) anı ilo< a Y· hup 
efeı;ıi.i İzmirde, 'c A) dın ı. '.l.i
•in:le - s"rıklı olarak - bir bayii 
dofa~tı.ttan 'e bu L .. lwrlarla da el 
a!t1udan t(.'~nas ederek anla ·trktan 
sonra, Se!.in!gc: 

.Uerşey yoluntladır .. 
i~ar~iini ·cı-aıcktc gccil..ıncıni~ti. 

Hr.ca Y akap Efcu<l.i, <Wbıla ılo
la ~an hafiyelere izini belli c~e
tltn, \'az.if<' İ:lİ yapı)'·ordu. 

Sda<1iklc foali~·ete geçen (Uti
hat \"'C I'erakk{ cerni~ eti) Aydın 
harnlisindeki talıurlarnı da _ te
drp için - Srlimiı;.- ı<9oderiltt<'li 
luııberine ~k memnun elınuşlıı. 
Zira, cemiyet bu suretle orduyu 
ele alını~ oluyordu. 
Aydıu redif fırkası taruaınile 

Selıiniğc gelecek olursa, cemiyet 
maksad~ tlıılaa çabuk e~~ e
lacaktı. 

Bu sırada, Mana.hra varnı.ış .... 
lan Aydın ve Yenipazu redif ta
burlarına. ır.:tbe)'ndcn: 

c H:tiulcri bir an e\· vel tedip e· 
diniz!., 

Emri vı.-rildi. 
Bu e-nıir Se!Jn;ktc btrlnnan ~lü

şir O:.n1an P:ı~a:ra tebliğ' cdihııişti. 
O>man P..,,.. bu t"mri lastikli bir 
şekilde, Maııastmla.ki kumandan.. 
l.:ır.:ı hilairmişsc de, askE'r ve za
b:t:ın: 

•- Biz, menılel;..-t.in selimeti 
ıu:runda çalı:;aıı vatan<la~larıuıı:ıı 
tcnkde \'C onlara s.ilalt atntal:a gi
dente-y!z .• 

Diyerek, açıktan açti:a fikir ve 
trnıayüJJerini izhar edinee, i iıt 
"'kli ı..;,.ı.üıWı degi~~ti. 

V ·")et. :Uli~iri~ ete bildirilmiş. 
l\lti!?ir o~ınan Pa~a da lıiid.iscJi bil
hlunetc ve ınabt'} ne a;\'·nen arzct· 
ıoek !nttburiyf'tinde kalmıştı. 

Osman Paşanın bu vaziyet br
~ısında «ık bitarafane bir rol oy
ııaın"->t. hU:rri)et tarihinde tebcile 
şayaıı L>ir l.e}fiyeıti, 

ldıtoyn, !ıiw>eye vıikıf elunca 
A.btlulh'"1llit büsbütün pusulayı 
şaş:.rdı. 

•Dem~k ki, biro;olı: m:nraflarla 
cr::ı; ..ı günderilc11 redif fırkalaı ın. 
ıLı!t ı:!a lı;ıyır yok!. 

i\Jcalintle ..;elen bir telgrafla, Kı
LJl~ultan tereddüt \·e şaşkınlığım 
i.la 0 Jc etıu.iş oluyordu.. 
Arlık hiç biı· t!lraftan Selani«e 

asker g;;ndcrilm~ğe teşebbüs edi'ı
nti}"ord'11. 

CJsman Pa:;a, saraya verdiği ce· 
,·upta: 

- Bu i , :ıs!{cr, kuv\·ct i~j de· 
ji,l,\iı" ~I :?lelin istediğini dinicnıck 
liırnnrhr fikrinde) inı , 

Dem"''• bir yandan da miif~lti
si ur.1umi Hü!Je) in llilmi P:J~anın.: 

c- Arlrk, ~·apıfocıık birşeJ· !<al
madı. llPmlcket, ihtilale do;fnı 
gidiyor.> 

l'anınıl l.i söxleri mabeyni le. 
!fı.,:ı düşürdü. 

Bu e..uada Selarıikteki ( umly et 

merkezi umlUlli:>İ.) adea Manastır, 
Üsküı;> ve Sercıdeki şubckıc: 

•lliirriyet ,.e ıneş.ruti~elin nıil· 
Jete ilanını tebşir için artık hiçbir 
mini kalmamı~tır.;, 

J\leafuule tamim r gM erili -
yor. sokaklara, huJ..ü t'l ı, nağı 
kıtıpdarına, şiddetli lis ala 3 auL -
ınış beyannameler ;yapıştlrılıyor· 
du. 

l)Jaaa tırda (CemiJel) t•n ~ıuir 
bek.liyen Nu~illi talı.ı."l • ıia gidi 
emirler .erılnıü;ıi. T"buruu bütün 
zahitan ve efradı (ccıniJet) e sa
dık ka:facııkt:ır1na yeınl!1 c:i.111.şleı·di. 

Askrrkr: 
c- Yaıunda mli tcbit it ısın 

işkcnccll'rindcn kurlt.lncaI:ız.~ 
Diye bağ11."ış1ui.lga L .. 'aııtt~(ı. 

.. --------"(;;De ·anı• var) - ..... 
Asker göziie 

cephe er 
(I mcı sat. ,fccien devam, 

Bütün btı si/,:ltlar l:u!'cnr 'ıı tarz
ları it•baı'lle bır :ı;eıı,; k ar etseler 
bile,. .ş~rnd.&.t/e kudur uılı.nınemU 
~<tıılc rde ıı added; le ıne.::er. Tay :ı.ı
relc nn Pı.ke h"icu.11 .... ı , da. hayli 
e ,·dır. ıHı.ıan r,un e, .ı hcıı ,mııı 
Polol!ye l.arbnu!• " np F ran
•ar'u ncq lana çık. ·' - tanklan 
da ycııi imdeciilm • b,r l .. ı p aleti 
olarak te 11' ;ı l'd"'1·. ;ı - Tank ıa 
geçen harpte11beri malu"lld ı Yal
u..z a.: nı:r.:.tarda tar. .:ın T .. ı llanan
lar alr..~hmde neticel ""r ı,-erdıuıni, 
ıcr.klar çok olduğa takd,rde bir 
tf q.jrebılecek!ermı Almanıar ıec
Tl•be ile gönnüşlerdı. l'raıuada t'C 

Po!oı; yada ona göre lıarekeı et -
t<ler. İııgiltere deııi,a;ırı lıır yer 
olducnıııdaıı, giztı tutıılduııu iddıa 
olunan karada «e suda yı.ruy"n 
tanklar bu sıra drkkat;nıizı c-el -
bedebilir. 

Fakat kar...Ia re s•ıda 1rüriiyen 
tanklann da yeni olduqu ıddia .,._ 
dileme::. Çü.nkil nehirleri yii~tTek 
geçen tank resimterini ve harpten 
evvel birçok mecmualarda gördı7.k 
If.timaı o tankların suda daha u
zuıt yürüme ve sııya daha az qö
mülme imkô.ll!an aTaştınlmış ve 
bulırnmuştuT. 

Bütün bııR!ar!a aıılıııoruz ki, 
kullanılış tarzları itibarile büyük 
tesirleri görüldlıffii.ndcn ııeııi ke
~f olaTak kabul edilen silahlann 
lıepsi eskidir. Ve onlara atfedilen 
ııe•ilik eskileri füerinde ııaı>&lım 
tad;ıattım ibarettrr. 

Kar.aaoimiue, 1 Jt;ıiltereye lı1i -
cuın edecek Almaıılarm yeni biT 
silah bulmu.ş olmalarına ihtim:ıl 
yoktUT. O!Mı nlao Bi.i.11ük Britanyıı 
adalantl4 yapılocak ihraç hareke& 
!erine t'e o harbi" sartlarıııa da
lın ııygun bir hale sokulmuş siki/ı
!ar rardır. Ve a silü.lılar ııeni deqjl 
e;k;dir. Şunu da ilü.ve edelim ki, 
AlmımlaT bu harpte alev saçan ma. 
kiııe!eri, zırhlı trenlerde kulla11. -
mışlardır. Bu sureııe 1917 lıarbuıd. 
piyadelerin ileri siperlerde" ve k• 
sa '" 'Safelerden di41r•an üstüne 
tın-cılı ettikleri aler 111akir.eler<11in 
merofeleri arltmlmış, Nktrttı.klan 
a!et>ler (ağaltılmıştır. Bdki de Aı
manlar bu alev sacan m~kineleri 
bu sefer ba;ka bir şelti!de kulla -
nacnklardır. Y almz bu da yeni icat 
olunmu~ silıihlardım addo!unıı -
maz. 

Netice itibarile, bu harııte ;im
diııe /·adar kullaııılansılıi/ıların hiç 
biriıte tamamil" 1/('llİ icat diye -
miyeceğirniz gH>i7 bundan sonraki
lerin de esl:ilerdeıı lıanı'·aşka lıir 
ıeuler olacağına ihtimal t't'Tmck 
pek doğru olma::. Fark oh~ . n
kileT futünde vırotlaıt tadilıi1 ve 
kulianılı ~!anndadır. 

1 •• 1 ••• 1 • • • .. • • • • • • •• 1 ••••• 

ZAYİ 
}:ı" u. 1 o•omobılime- alt 

ralı plak=ı :oyi etüm. 
tur. 

ı :ı::ı num:ı

ye.;. -

Tttrib<ll ve İlinulh 
BİR KAPJ('I 

İ• 11nyor. İstcklfler ::ı (kapı~) ru -
m11rlle irtanrrcı lTS post:ı ıv:ıw:u ad
resine yazmaları. 

,,._KA GJTCJLAR~1~ 
' Ambalajlık iade gazete kağıtları bıından böyle mülealiliide 

verilmeyip dof:rudaıt doğruya idaremlı tar:ıfındao sablığa ('il.. ı
laca.ktır. 

500 kılodıırı aşağı olmaınak üzere !alip bulunanların M-r balta 
Pazartesi gürıJeri sabahleyin ı.aat 9 - 11 arasında &ıue(cmlı idare 
müdürlüğüne müracaatları. 

'-.......... ııiıiiiiıiiııiıiiiiıiiliiiıiıı ...................... .... 
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MAARiF VEKiLLiGiNDEN : 
1 - 2259 ~ kanunun tatbllcine dair olan talimatnameye &öre ilk oloılla

l'Dl 4 Ye 5 mci aını!lan için ilri ciltıeo müt.eveldı.il bir cAritmetik> küabı yazıl

ması m\babakaya konulmuıtur. 

2 - Müsabaka mtiddeti l/Vll/11140 dan ba~la.ınak .,., 28/II/l~I cuma l\JDO 
akşamı bitmek üze.re Rkiz aydır. 

3 - Müsabakaya ~1.i:rake karar vereoler 30/Xl/~0 cumartesi cUnıi ög)eye 
'<adar bir istida ile Maarif Vekilli&ıne müracaat ederek bu müsabakaya &ire

,-ekler defterine adlarını 7azdırarak bir numura alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciHği kazanan kitap seriai üç yıl süre ile okullarda 

.ıkuLulacak ve müellifine her 7ıl için biner lira teli1 hakkı veriJecektir. İkmci 

APARTIMAN VE EV SAHiPLERİNE 
Sığınaklarımızın kapı ve pencerelerini yapmakta 

istical ediniz. Tiplerimiz: 
(Tip GM - 1. Demirden). (Tip GH. 1- Yarım 
Demirden). (Tip B - 2. T abtadan). 
Fabrikaımzia yapılan yukarıki tiplerde kapı ve 
pencerelerin nümuneleri Vilayet Seferberlik Mü
diriyetinde mevcuttur. Gi dip görebilirsiniz. 
l\lüracaat mahalli: 

MÜNİP HERSEK 
Galata, Ömerabit Hanı yanında Çanakçılı Han 
5 inci kat No. 31 _ 32. Telefon: 43739 

ıkan Jtitap serisini yazana bir defaya mah~us olmak üzere birincinin mü.ellW- ı--------------------------------
ne vf'rlenin bir yıJJJb, üçüncü, dördüncü ve beeinci çıkanlara da birer delo7a 

ın.ahsus olmak UJJere dörder ıüz Jira miJkatat verilecektir. 

:; - Müsabakaya ı:t.recetlerin eserlerini üçer nüsha olmak Uz.ere makine ile 

n küğrt}ann ,.a1nız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği neşrjyat mil-

MAARiF VEKiLLiGiNDEN : 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine daır olan talimatnameye göre ilk okulla-

dürlüğüne makbuz mukabilinde verrnelerı veya göndermeleri liızımdır. Kitaba rın 4 ve :; inci 61Dlf1arı için iki ciltten mU1Rşekkil bir ctarih> kitabı yazılması 
müsabakaya konulmuştur 

.ronulacak resim, Şekil, ırafik.ler ve aairenin asıllarının yalnıı. bu nli.shalardan 

birjnde ve 7erlerine konulmuş olarak bulunması katidir. MiJşabakaya basılmış 2 - Müsabaka muddcti l/Vll/1940 dan ba.jlamak ve 26/11/1941 cuma günü 

otr kit.1.pl& Jiren,ler de kitabın iiç nüshasını verecek veya &öndereceklerdir. akşamı bıtmek uzere sekiz aydır. 

8 - Müsabakaya &imlerin eser mUıveddelerlle birlikte eserleri kabul edil- 3 - Mfu;abakaya ıttirake karar verenl~r 30/XI/940 cumartesi giınü öğltye 

diti takdirde eserle.riW llln edilen telif hakkı mukabilinde ve her tUrlü tasamı.t :kadar bir istida He Maari.f Vekilliğine müracaat ederek bu nıü.~bakoıya gire-

hakkından vaz Ceçerek Maarif Vek.i.U.iline üt yı1hk bir devre için terkettiklcı '1-

,.e kitabın o devre içindeki her basılı§ının son tashihlerinin kendileri veya ken

ti mea'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapıJaca~ınJ 

s&ıtP.ri.r noterlikten tudikli bir teahhüt ıaencdl vermeleri de lAzırndır. 

cekler dt'.iterine adlannı yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Musabakada birinciliği kazanan kitap serisi Uç yıl slı.re ile okullarda 

okutulacak ve mü:elliline her yıl için biner Ura telif hakkı verilecektir. İkinci 

çıkan kitap ı;erisini yazt.na bir de!aya mahsus olmak üzere birincinin nriıcllili

ne vtrlenin bir yı1Jığı, üçt.incü, dördüncü ve \M'~inci çıkanlara da blrcr defaya 

moh.sus olmak üz.ere dôrder ytız lira mükfd'at verilecektir. 
7 - Kiiaplarda bulunması lcizımg•len pedagojik ve teknik vasıl1an gösteren 

şartname ile noterll&e tasdik ettirilecek teahhüt senedinin formülü Maarif Ve

öllıli Jıl..,-l;yat müdürlüğünden alınabilir Mektupla 15tiyenlerin 6 kuruşluk bir 
poota pulunu da birlikte cöndermeleri !Ozımdır. (2609) (4560) 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile 

ve kolğıtların yalnıı birE>r yüziJ.ne yazılmış olarak ~laari! Vekılliği neşriyat mil

---------------------------------ıdürlüğl.i.ne makbuz mukab:hnde vermeleri veya göndermeleri liız.ımdır. Kitaba 

1 1 
konulacak resim, harita, gı-alil<ler ve sairenin asıllıınnın aylnız bu nüsh•lardan 

_ inhisarlar U. lllüdürlül)ünden: _ bırinde ve yerlerine konulm~ olarak bulunması k.Uidir. Müs.,bakaya basılmış 
._ __ Cl_n·--,--·---.,-lk_t_a_r_ı _________________ _. bir kitapla girenler de kitabın üç nüsh.asın1 verecek veya göndereceklerdir. 

.. ekliltme ıcldi ıaatı 
6 - Müsabakaya girnlerin eser müsveddelerile birlikte eserleri kabul edil-

;o kiloluk tuz çuvalı 150,000 adet Pazarlık (müteahhitleri namına) 14 
diği takdirde eserlerini ilin edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü Warruf 

1 - Şartnamesi mucıbi.nce 150,000 adet 50 kiloluk. tu2 tuvalı mı.itea.hhitlerj bak.kından vaz geçerek J\.Iaarif Vekilliğine üç yı11ık bir devre için terkettiklerini 

ıam ve hesabına pazarlık.la aatm alınacaktır. ve ki bın o devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya ken-

D - Pazarlık ~/Vll/~40 cuma aünü K.abataşta levazım ve miıbayaat ~ı..:besin- di mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını 
leki alım komisyonunda yapılacak.Ur. göeterlr noterlikten tasdikli bir teahhüt senedi vermeleri de la?ımdır. 

III - Şartnamesi ıı(faü seçen ıubede &örulebilir. 
1V - İsteklilerin paıalık i~ tayin olunan gün ve saatte teklif 

iat ve m.iktar üzerinden yüz.de 7 ,5 cuveııme para:s~le biil.ık.t.e mezkı.:r 

uilnıcaaUarJ. (5054) 

•• 
edecekleri 

komisyona 

ı - İdaremizin Erzurum ba~ mildurlilğune bağlı ~ tuzlasmda c66> adet 
:&tin inşası kapalı zarf 05ulile eksiltmfye konmu~tur. 

ll - İııbu inşa.atın muhammen bedeli 25.840,ll liradır. 

lll - ı:ıuiltıne evrakı 130 kurut bedel mu ·•bilinde Galatada yol<-u salonu 
.ar§ısında inhiBarJar umum müdilrlütü tuz ten tubesinden ve Enurumda İnhi
arlar ha; müdürlüğ(ınden alınabilir. 

7 - Kitaplarda bulunması lAı.unge]en pedagojik ve teknik vasıflan gösteren 

tartrıame ile noterliğn t..;;şe]ık ettirilec<!k teahhUt senedirun formülü Manrj! Ve

killigı Neşriyat mtidürH>ıl\ınden alınabilir. Mektupla ıstiyeolerin 6 kuruşluk bir 
posta pulunu da birlikte göndermeleri l.'izımdır. (2608) (4559) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl Deniz Gedıitli Erbaş orta okı..1unun her üç sınıtınn da ta~ebe ah-

rv _ Eksiltme ıo temmuz 940 tar~amba günü saat on beşte Erzurumda nacaktır- İstanbuldan istekliler doğruca Kasımpaşadaki okul müdürlilğihıe diğer 
:nJ:üsarlar bas müdürlütü binasındaki kom!zyonda yapılacaktır. ınahallerde bulunanlar A~kcrlilt ~ubelerine müracaat edeceklerdir. 

V - İstekliler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yapmış olduklan bu 

a.bil illere v. ticaret odasına kayıtlı olduklarına ait olan vesikaları da koya
-aktır. 

Vl - Ek.slltmeye Jıt.irak edeceklerin ,.a diplomalı mühendis ve mimar olma
an ,,.e bunu müeyyet vesiltalarmı ıe.kli1 evrakı meyanına ilave etrn.tleri veya

uıt. infaabn c1evamt müddetince iain b~da ya bir mühendis veya nivelmon 

şlerinde meleke Jı:esbetmif bır ten memuru istihdam etmeleri "1rtlır. 

vıı - l!uvaklı:at teminat miktarı ,-üzde yedi buçuk besablle 1938 lır.•dır. 

.'emina\ için milli bankalar melttuplarile Borsa fiallarından yüzde on be~ nok
anile milli esbam da kabul edilebilir. 

vın - Teklif mektuplannı ve diğer e\'rakı bavi zarflar ihale gunil saat 

İstidaya şunlar bağld' a,..aktır: 

a) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve.va noterJikçe musaddak su1·eti (Yaş düzel

tenler veya tashih cttiril.mi.z nüfus cüzdanı kabul edilmez.) 

b) Beş smıtıı ilk okul §ebadebıamesi veya orta okul tasdiknarneti (Doğru

dan doğruya sınıf gccmek ve ıahadetname veya tasdikanmenin üzerin

den bir se-neden fazla zaman geçmemi:t olmak 15.:rundır.) 

c) Üzerinden bir sene geçmem.iş çiçtk aşı ka&ıd.ı. 

d) Gerek kendisinin gerekse aJlesinin Türk ırkından olması, kötü ahl3k ve 

fena ıöhret sahibi olınadıklarına ve mahkfuniyeUeri bulunn1adığına dair 

hüsnühal kiiğıdı. 

2 - Birinci sınıf için yaa: 12 yi bitirmiş ·ve 16 yı bitirmemiş bulunmak, ikinci 
lb de kadar Erzurumda inhisrlar baş müdürlüğüne makbuz mukabilinde veri- ve üçüncü sımflar için de birer yq farklı bulunmak lhımdır. 
ır. Posta ile ıönderilen tekliflerin ihale saatinden bir saat ev"Veline k;ıdrır gelmiş 

iması ve zarfın lı:amuıl fe}ı:llde kapatılmış bulunması Jazundır. 
3 - Bu yaslara ait boy ve alırlık hGdleri mektep müdürlüğünde ve Asker

lik §ubelerindeki askeri lise Vt orta okullar talimatının 71 inci maddesi özlerine 
lX - Postada vaki olabilecek ıeciknıE'den dolayı idarenıiz bir güna rr;es'uli- uygun olmalıdır. 

et kabul fl'lm6. Bu husu.ta daha fazla ta!siliıt alrnilk istiyenlerın 3 IJncü mad-
c5018> 

4 - İsteklilerin bu ıartlardan maada Deniz hastanesince yapılacak sı.hht 
ede ya.nlı ,.-ulere müracaatları. 
-------------------------------- mutı)·enedc s..ığlam çıkması ve yapılacak ıeçme aınavında kazanmaları da JA-

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Gemilerm aeyris.eferine enael ~il eden Hı.ydarpa~a açığında batJk cMarf

etta> Alıırkapı açıiında cMarivalyano> batık gemiler limaruo. •unanunun nıu

.ddel 7 inci maddesine müslen.den çıkarhlmıştır. 

Bunlardan cMariyetta> için c4,000• ve cMarivalyano• iç..n de cl?,000> lira 

rıuı:af ~ olmak.la ıemi ~ahiplerinın t..:ırthı :11Andan .ıtibaren 8 temmuz 940 

..,.bine .kadar 15 &fuı zarfında Çlkarma masru!lannı ödeyerek nıal~nna tesabüp 

tmedikleri takdirde yukarda ıosterilen kanun ahki'.irıunm tQ•b k olı..nacaj:ı ilAn 
olunur c5106> 

;uındır. 

5 - Yukandaki ıartıan haiz talebalerden 1 inci sınıfa kayt olunmak istiyen

ler ı Hazir"ndan itibaren ve 2 inci, S üncü sını!lara kayt olunmak istiyenler - Bu 

1ın1!ların 940 tedrlsntı erken ba;Jlıyacağından - hemen evrakile birEkte mektep 

müdürlüğüne müracaatları iliın olunur. (4524) 

GALATA SPOR KLÜBÜNDE!'~: 
25 haziran 1940 salı ~ü saat yil'mıdc iculübü.mü7.:iin fevkalade 

konırresı a'ktolunacaktır. Azaların bulunması rica olunur. 

Sultanabmet 1 inci ııulh bu:ıruk 
mahkemesi.ruren: 
Davacı Posta Telgraf ve Tele -

fon umum müdürlüğü vekili avu
kat Bürhanettin Tahsin tarafın -
dan davalı, Fatihde Bahrisiyah 
Ciftebaşkurşunlu medresesinin 1 
savılı odasında otun. akta ilken 
halen nerede olduı?u ·belli olmıyan 
Po.sta Telgraf ve Telefon mok -
tabi mezunlarından Bahaettin a -
levhine, kendisinin mektebe gir -
dii>i esnada idareye verdiği teah
hütname mucibince borçlu bulun
duğ·u 226 lira 79 kuruştan müte -
baki 100 liranın faiz ve masarifi 
m;J ıakcme ve ücreti vekalet tah
sıli talebile mahkeınemizın 939 / 
54 7 sayılı dosyasile açılan alacak 
davasından dolayı davalının ika
ımct~iıhının mechuliyeti hasebile 
iliınen vanılan tebli-ııata rağmen 
muhakemeye gelmedii:(inden gı -
ywbında icra kılınan duruşması 
oonun<la: 

Dava edilen 100 liranın % 5 faiz 
ve '.. 1 O ücreti vekalet ve masa
rıfi :muhakeme ile birlikte 15/6/939 
tarihınde karar verilmiş olduğun
dan il3n tarihinden ıtibaren 8 _gün 
icintle temyizi dava edilmedi,il;i 
takdirde hükmün kat'iyet kesbede
cei!i h~·küm huJasası makamına 
ıkaim olmak üzere ila nolunur. 

939/517 

Sultanahmet 1 inci sulh hukuk 
mahkemesinden: 
Davacı Posta ,.e Telgraf umum 

müdürlüğü vekili avukat Bürlıa -
nettin Tahsin tarafından, l<'atihde 
Bahrisiyah Ciftebaılkurşunlu med
resede 1 sayılı odada muıkim iken J 

halen ikametgahı mechul bulunan I 
ve eski posta telı;raf ve telefon mck 

tcbi mezunlarından Bahaettin a
levhiııc, ücreti tedrisi ve be-deli o
lan 126 lira 79 kurusun tahsili ta
klıilc açılan alacak da\'asından do
lnvı ikametgahının meçhuliyeti 
ha.ı;obile il5nen yapılan tebliırnta 
ra<,-, < n mahkeme.ve _gel.niven 1 
müc!.!eao lcyh Bahnetlinin gıyabın
da ıcra kılınan durusınada: 

.Meblil · cı m~"kCır J 26 lira 79 ku
ru•ıın müddcaalevhkn tahsiline 
27 /10/938 tarihinde karar veril -
~ ı·lduğ'undan ilan • tarihinden 
itl' n n 8 gün kinde temyizi dava 
etmedıgı takdirde işbu hükıınün 
'kat'iyet -ke~bedeceği hükurıo hula
sası tobliği yerine olmak üzere ilan 
olunur. 938/169 

Sultanahınet 1 inci sulh hukuk 
mahkamesinden: 

Da\'acı .tesisatı ele<ktrikiye Türk 
anonim sir eti vekili avukat Ab
dullah Gl.Z tarafından hmır ıhra
cat gümrüaü muayene memuru 
Kavamed"din aleyhine, mahkeıne
mi?in 939/HH sayılı dosyasile tesi
sat bedelinden mütobaki alacağı 
olan 44 liranın tahsili h:ı:kkında 
acılan alacak davasından dulayı 
ikametoahının meçhuliyeti hase
bile ilanen yapılan tebli.~ata rag -
ımcn mahkemeye gelmiyen dava -
lının gıyabında icra kılınan du -
ruşmada: 

Dava edilen 44 liranın ~;; 5 faiz 
ve ', 10 ücreti vekfılelle birlikte 
tahsiline 15/2/939 tarihinde karar 
verilmiş nldu~undan ilan tarihin
den ıtibaren 8 gün içinde temyizi 
dava etmediği takdirde işbu hük
ımün keSbi kat'iyet edecei!i ilan o-
lunur. 939/101 

Sahibi ve neşriuatı idare eden 
Bcı, muharriri 

ETEM İZZET BE~İCE 
Son Telgraf lliatbaası 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLAt 1 

194.0 lKRAMIYELEIU : 
)iri 

ı adet 2000 liralık = 2000.-
3 • 1000 • = 3000.- , 
6 • 500 • = 3000.-

12 • 250 • = 3000.-
40 • 10() • = 4000.-
75 • 50 • = 3750.-

210 • 25 • = 5250.-

Keşideler: l 4ubat, 1 
1 ağustos, 1 ikıncltcşrin 
!erinde yapılır. 

, 
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ist:tr:ıbul GSli}'e 9 JllCU hııkU 

__ A_s_kerlik İşleri kemcsındrn: _ :-ıı" 
B<·yoğhı Firu•aga ıtalyan ıı. 

10 
JIO 

kru şı.Jnda !\1crı apartıındnınd~ so,ntl Fatıh A.::kerhk şubesi.nden: 
l - 3J6 clogunıluların ilk yoklamn.sı 

30 hnzirun 940 tarih.inde hil.a.ın bulmak
tadır. Bluıa ragmen balı ınükellefle -
rin henüz yoklamalarını yaptırmadık -
ları gorulnlcktedir. 

2 - Bu doğumlulard~ın yoklr..mala
rını yaptırmamıs olanlar herı1en şube
ye n11..iracnatla 30 haziran 040 tarihine 
kadar yaı,.ıtırınaları aksı takdirde asker
lik kanununun 83 üncU maddesı muci
bince c~za görecekleri ililn oluııW'. 

Jf. 
Bc;iktaş As. Şubesinden: 
l - 30 haziJ"an 940 günlınde ihtiyat 

erlerin ihtiyat yoklametlarile 336 do -
ğumlu eratın ilk yoklaınaltıı·! sona er
nıiş o1ucaktır. 

2 - 311 - 331 doğumlu ihtiy•t er -
Jer<len yoklamalarını yaptırm1y..ınla -
rın haklarında kanuni mu~mcle yapı-
1acaktır. 

3 - 3:!2 - 335 doğumlu ruhsatlı eraUa 
hiC m:kerlik yapmam~ erlcrın kunye
leri tetkık edilmek üzere şubeye mü -
racaatlurı. 

4 - 336 doğtrmlulard<.tn 

da F.ftalya tarafından KadıkvY fQtf}l.l 

çe~mc caddesi 85 No. da ebe ,, ,ridi5 
· ıtcnı.ıt' hanesinde mukinı Yorgi ls d:l._,:a· 

a1cylünc açnı oldugu boşo1ıı11a d , 
sında n11.1ddeaa1Pyl.e gOnderııcn,eri # 

arzuhnlı: Jn teb1ıg ilınühabeı·trıe 11 bil° 
len ~.1eşruhatta muhatabı adrC'· ttb.'ıro"' 
çok hlne ev\·el çıkıp yenı ;ıcTre ' ttil'" 

medigi yaz.ılı bulunnıasınn bifl;eıı d .1l 
liğsiz j;ıde edildi~ gürillrnell'"' ce•'p 
ar~uh.&Jline yirıni gün zarf1n~30t;.ırı l~ 
vern1eslne ,.e muhaken1e gunıı eıacYe 

7/940 günü saat 9,30 da ııı~!ıl< .J g<' 
gl'hncsı veya bir \·ekj] görıdcrıtı # 
dennediği takdirde de nıuhall.C~ -stıi>~ 
gıyaben dc\·am olunpcağı dr.vt·" yıuııut'· 
kamına kaim olmak üzere :ıtuı ~) 

(2~69 
1 , 

ı nıuJ.t° l 
masını yaptırn1ayanJar ~ı;;ker ıcıc.~ . ..,.,al 
lefiyet knnununlJl 83 ÜJ\CU ' ('('•)"' 

mta;.Lınct 10 h.ro.ı para cı.z6~ı ıle 
landınlacaklardır ı.-ıJI 

t hır 5 - Yoklama \'e mlırliCZlıl ·ıitl O"' 

sabahtan Clğley(: k;td;..r oıduğı.. ı 
lunur. 
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1'o.93 Ya.zan: l\L SAllfİ KARAYElw 

Türkler her vakit hazar olmak ister, hazırlık
larımız hiç kimaeye karşı değildir 

Venedik hükfımeti Dübossonu 
mütemadiyen sıkıştırıyordu. Dıi • 
lıosson da Türklerin hazırlıkların
un korkmağa başlamıştı. Kabak 
evvela kendi başında patlıyacaktı. 

Düı..-.on, Sultan Beya:uda elçi 
yollayıp sordurdu: 

- Bazırlıklannrı Rodosa mıdır? 
Beyuıt, sükônetle cevap ver -

mişti: 

-- Hayır .. Türkler her vakit ba
z.ı.r olmak ister.. Hazırbklarınıız 
kim,c)·c kar ı de~ildir. 

HalbuJ!.i, 'fü.rk donanması, Bal
ta limanı önıinden ta Adalara ka
dar saf bai(lamış duruyordu. Yel
ken üz~rindo idi. Bu muazzam 
ılonanma IWdosu ne yapmazdı. 

Nibu et Dübosson, Cem Sulta_ 
atn Paİ>alı"a teslinıine razı oldu. 
Çünkü, Cem. Papalığa teslim oln
nun<a muhakkak Sultan Beyazıt 
laarekiılı harbiyesinden vazgeçerdi. 

Zaten Venedik elçisi ve hüku-
111etı I>üb05>0nu temin eyliyordu 
ye diyordu ki: 

- Cem. Papalığa teslim olu -
ıuırsa Sultan Beyazıt, Akdenize 
ft Italyaya hareketten vazgeçer, 

Dübosson bunun üzerine Fransa 
Kralına bir mektup yazdı. Bu 
mektubunda şöyle diyordu: 

- Sulı.ın Cem, Papaya tevdi o
lunduğu takdirde, Türklerin Ak
aenize ve italyaya olı>eak hücum
larının ı;nü rlınacaktır. 

Dübo~'>an, Fran•a ~ ral.ııa yaz
ıiığı dij;el" bir mektubmıtla da: 

- Sultaa Cemin lri'·selere ait 
kalclcrdea birine ı.•rn dl·rilmesi 
murnfıL.br. 

DiJoril·ı. [lübosson. l r>ıısa kra
lına .\b,dr kı·•lının le:;d,biıslerini 
ınlatfı. 

lacar İtral• !ılatya"n Du1>05ı.ona 
gönderdii,i •lçı ile aral•r.uda söy
le bir müııakaşa olmıı~lı:. 

l\lacar elçisi sert bir lisanla: 
- Ei:er, Macarlara, Sultan Cemi 

te.lim etmez.seniz.. Türklerıe be
ıaber hareket edecegi.ınizı bel an 
e)·leriz. 

l\fa('ar el~isi, demek isti~·ordu ki 
Ti.rkler İtalyaya hucum e) lerse 
biz de <ınlara yardımcı olacajpz. 

Dıib06lion, Maur elçiı.inin teh
didi karşıı;ında donakalıw~tL E(:er 
Macar el~isinin dediği doğru ise 

İtalya~ ı karadan zaptetmek hiç -
tendi. Denizden de Türk donan -
ması hepsini perişan eylerdi. 

Dübosson 1\laear elçisini atlat
mak istedi. Fakat elçi atlar so -
yundan değildi. 

İşt" bu sırada Dübo.-on, Fransa 
kralına ikinci mektubunu yazma
ğa mecbur olmuştu. Bu mektubun
da ;\lacarların şehzade Cemin tes
limi hususunda tehditlerde bulun
duğundan bahsediyordu. 

Bu esnada ~aziyet cidden va -
himdi. Sultan Beyazı! Venediğe el
çi gündermi~ti. 

Türk elçisi, hem devletin Macar 
halile yaptığı musalahayı Vene
dik bükUınetine bildiriyor, hem 
de Venedikte yapılan hazırlıkların 
sebeplerini soru:yordu .. 

Venedik hükumeti hazırlanıyor
du. Beyazıdın hazırlıklarına karşı 
~elmek icin çalışıyordu. 

Türk elçisinin sorgusu adeta bir 
ültimatom mahiyetini haizdi. Şa
ka deı(il acıkça soruyordu. 

- \' enedik hükimıetinin harp 
hazırlıklanna sebep nedir?. 

Bu hazırlıklar ancak Türklere 
karsı olabilirdi. Fakat, Sultan Be
yazıdın elçisinin bu talebi bir ba
haneden ba~ka birşcy değildi. Si
,,asct :yapıyordu. 

Türk elçisinin asıl ~azifesi büs
bütün başka idi. Söyledikleri hep 
audaııdL 

Tiırk elçisinin nzifesi Bukolino 
ile wprü~mekti. Bukolino Ankona 
vilayetinde Ozinıoyu zaptctmişti. 
Maksadı şehri Türklere teslim cL 
mckti 

(Deı-am~ var J 

'+" U .,.. - Şimdi ne iş yap;yorsun bu sağ eliınc bakıyorsun' ;.cerı 
rada ?. duğun bundan bellı... d . 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 

- Kaç bin lira aldın? 
İkbal şaşırdı: 
- Kaç bin lira mı?!. Aman ne 

söy lıiyorsunuz, beyim? Ancak üç 
yüz liraya.;;attundı. 
-Canım. saklama ... Şu ıı;erdan

lıi:ı çalan sensin!. Fakat, Karabet. 
le Sadi Bey uyu.şmuşlar... Kırk 
bin liralık böyle bir gerdanlığı 
- senin eline üç yüz lira tutuştu -
rarak - almışlar ve aralarında pay
laşmışlar. Bunu biz biliyoruz. Hay
di, sen de bildiklerini sö:vle deme
seleyi çabuk bitirelim. Sen de ça. 
buk kurtulursun! Son defa söy
lüyorum sana: Hakikati söyle -
mezsen, hapishane kö~elerinde in
liyeceksin!. 

İkbal bir denbire gözlerini aça
rak, şaşkın şaşkın polıs kıımi.seri
nin yüzüne baktı: 

- Ne diyorsunuz beyefendi ... 
Demek ki, Karabete sattığım ger
danlık bu kadar kıynıetli idi, öyle 

'? 
mı .• 

- Evet. Kırk bin liradan fazla 
kıymeti olduğunu tahmin ediyo -
ruz. 
İKbaLn gözleri sulandı: 

- O halde beni aldatmıı;lar, beye. 
fend; ! Ben. Sadi Beye itıınat et
mı.~im. Demek ki, o da beni iğfal 
etm~. Dünya bu. Olabilir ya ... 
Ke"abetle Sadi udaşmış ise, be -
nim hakkımı yediler demek!. 

- Fak•t. bu senin hakkın del'!il. 

Aşk ve macera romanı: 42 

Nebahat Hanımın hakkıdır. 
İkbal rlıni göğsüne koydu: 
- Vallahi, Nebahat hanımın bu 

~erdanlıkla hiçbir alakası yok -
tur. Onun büyük babası hediye 
olarak vermişti bu gerdanlığı ba
na ... 

- Pekala. Yeter artık ... Herşey 
anlaşıldı. 

• •• 
Nebahat, bir falcı 
ile konuşuyordu •• 
O gün polis müdiriyetine tele -

fonla sordu: 
- Mühendis Sadi Bey tahliye 

edildi mi?. 
Nebahat, müdiriyetten, bir kelL 

me ile şu cevabı aldı: 
- Maalesef ... 
Telefon kapanmıştı. Nebahat 

k~kün bahçesinde dolaşırken, 
bahçe ~armai<lığının dışmdan fa
kir kılıklı birinin geçtii1:ini gördü. 
Bu adam, pencerelere bakarak sa
daka istiyordu. Sakallıydı ... Muh
tacı muavenet bir hali ve yardım 
dilenen bakışları vardı. 

Nebahat parmaklıktan sordu: 
- Nerelisin sen? 
- Azerbaycanlı .•• 
- Ne işin var buralarda? 
- Muhacir olarak "eldik, küçük 

hanım! Memleketimde ben de ev 
baı k, -çoluk çocuk sahibi bir adam-

- Falcıhkla geçiniyorum. Azeri falcısı krndını topl6 ~-
-Falcılıkla mı?!. In"an bunun- J oır p 

la para kazanabilir mı? Başka bir - Benim UoJlum b<ıY c . ı· 
çü_k hanım! Hcı çobanın bl F. .-

iş tutsana.·· içışi vardır. İfler;,en doruı 
- Elimden baı;ka bir iş .ııelmez. devim. 

Ekmek paramı çıkarıyorum. Fa - Nebahat: 
kat, ben. bildi,i'(iniz gilıi Çingene 
falcılarından değilim. İnşanın is
tikbalini eline bakarak - ilmi bir 
şekilde izah ederim. 

Nebahat merakını )'enemedi; 
- Gel bakayım biraz buraya ... 
Kapıyı açtı: 
- Benim elime de bakarsan, 

ııeni memnun ederim. 
- Teşekkür ederim.. 
Azeri falcısı sevinçle sakalını 

akşıyarak bahçeye girdi. 
Nebahat sa{( elini uzattı: 
- Haydi, bak bakalım .. 
Falcı, Nebahatin elini tuttu: 
- Hayatınız çok uzun, küçük 

hanım!. 
Nebahat güldü: 
- Sen bu işin çok acemisi imiş

sin, a kuzum. 
- Aman efendim, Azer bay can

da ben el falının profesiııiiyüm. 
- Yalan söylüyorsun! Zira, ben 

Alman_vadan yeni geldim. Oraya 
böyle senin gibi birkaç el falcısı 
gelmi~ti.. Herkes gil;;i., ben de me
rak ederek onlara gittim. O adam
ların hepsi de insanın sol eline ba
kıyordu. 

Ve ciddi bir tavırla ilave etti: · 
- Ben (Fizyonomi) kitabında , 

da okumuştum. İnsanların de.ıma 
sol ellerindeki çizgiler muteber-

- llavdi, gelıniı;kcn 
kal dedi, hı.vatımdaı 
daha 11e~er S?Ördün?. 

Falcı anlatmağa başladı: (jll• 

Zekanız çok kuvvetli·;~Jı8-,; 
zünüı tok... Cömert ve flld90 ııv
metlisiniz. .. Musikiye ıstı 
var. J311' 

- Musikiye istidad;m ~ari~~ltl' 
doğrudur. Fakat, gözümUil . 
gunu nasıl anladınız? .ııd"~ı 

alt .. 1 

- Başparmağınızın a1 ffJ • 
~ızı;ıilerden. Hem de o kadhııt lı11 
zünüz tok ki, evinizi ve ) ~ i<e"cf 
tün servetinizi kaybetsen•ı, 
ve teessür duymuyorsunuz-·91Jııl' 

:Nebahat .bırdenıııre be' eC 
dı: c;er ,Ş' 

- Vallahi bu da oogru. ıl~ .C
lıl!ımı kaybetEğ.,r, halue fa r S 
rak etmiyorum. Yalnız. Jll 1 • 

şu _ki: Çalı:.nı anlamak '~ t<' t 
ıslıyorum. nıZ ı:' 

- Tuhaf şey: Gerdanlıııı J 
çekt~n çalındı mı?. . r J'•r.., 

- Evet. Yirmi ı(iln ol11Y 0 :~ı)!I>" 
-bın !ıra ıleğerinde bır p:erd~ 
çalındı. _ 1 sııl' - Bu gerdanl:ğın hakı.l> 
sıL Qlmasanız gerek. • 

_ :Ne uemek istiyorsun· ~,.ıJ 
(DevaJJll 


