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r~arisin bombardımanı Amerika'da derin bir akis bıraktı Roma radyosunun 
ıliin Alman taarruzu diye bildirdiği hareketin bir çaİ"pıŞma olduğu anlaşıldl 
tecavüze Müttefiklerin tayyareleri F riburgl: Musoli~i, kararını yarın 
karşı ıehrini de bombardıman etti milletine bildirecek 

tecavüz 
hı•iliz Başvekilinin dünkü 
autku harp başlıyalıberi ilk 
defa müttefikler adına bil
)'Uk bu hakikati himil ~e 
ınüdrik bulunuyor. 

r 

~an: ETl.~1 İZZET BE~ 

~İrı.giljz Başvekili Çörçil'in dün: 
\ıı lltıtku bizce harp başlıyalıberı 

l{!fikler adına söylenmiş bu
an nutukların en mühimmidir. 

~törc;il. son Alman taarruzunun, 
~~ika '\'e llolandanın c bitaraflık> 
tısuna diişmesine, Belçika Kra-

1~'1 hiyanct ve teslim oluşuna, 
' ~I~ urdusuııun ui:,"Tadıi:ı, müş -
~~t \•e , erdiği a~ır kayıplara ve 
lı;yeye kadar geçirdiği bütün 

~aları uzun uı.un ve en samimi 
t' Şekilde izah ettikten sonra 
ıtanyanın son karış toprağına 
~son damla knmmı. kadar da 
~ disini müdafaa edeceğini be
'~ etmektedir. Ayrıca, harbin 
,,,- ,;

1
%.a kadar Fransa ya da yardını 

, 

~eğini hjldirmekte ve icap 
tse denizaşırı imparatorluğun 

~eni dünyanın yıllarca İngil
.__ Ve Fransayı kurtarmak, mü· 
~ıılan yenmek İ('İn har~e deA: edeceğini söylcmektedır. 

6~\i akat, bizce n..;tkun asıl ehem
ll'~~ti hunlarm hiç birinde de
r. 'ır. Şahsi görü~ ve kanaatinı~e 
~~an, bütün ehemmiyeti üze
fJ e tophyan ~u tek cümledir: 

~..._ Biz bir müdafaa harbi ile 
LI' fa etmieyceğiz .. > w 

~anya, bugün 1918 deki m~~
A 'Yetinin kin ve hıncını bütun 
:Şet ve şiddeti ile çıkarmak ka
~11ldadır ve bütün hareket ka
Yetıerini kendi elinde tutmak
ır. Tarihi itiyadına imtisalcıı de 
~areket kabiliyeti ile muha -

Yi kendi topraklarının dışında 
~llıakta ve yıktığı medeni eser
~ tnukabil kendi ülkesinde he-
~ hic;bir şey kaybetmemiş bu
~lılaktadır. Müttefikler ınüda
~da kaldıkça da hiçbir şey kay
~ ecek değildir. Büviik harbe na
'~ 11~ Almanya diplomasi ve harp 
~· lıgj bakımından üstün bir şans 

~~dedir. Tek cephede bütün kuv
. t)eriJe ve yirmi yıldanbe.ri ge
ıt ~ 1 gündüze katarak hazırladığı 
~ ~ •lal~r)a muharebe etmektedir. 
1: ~:.~· ltalya da harbe uirerse ve 
Jİ lln kuvvetlerile Fransaya sal-
ıı llıt · • r· ı · sa ltaJvan - Alman hava ı o-
·P ~t1!1ın nı ii ... terck tahribatı Fransa 
~blı1giJtere mamureleri üzerinde 

~f~ a tahripkar olacağı giLi Fı an
~i ktıvayi külliy esinin girişeceği 

ti .' hatta üç cepheli harbin ehcnı
~l'ti de o nisbettc artacaktır. 
4 
ğer, Polon) a harbi başladık -

~ "onra. müttef_ikle;1" kla~il~ ba~ı 
~ ll \'e dıploınası kaıdelerıne bag

J ~11ladan Almanya üzerine saldır-
,,; \h Ve Alınanyanııı en zayıf ııok
- ~l bulmayı tecrübe etmiş ol
r" ~ dı muhakkak ki, bugünkü va
' \~.t daha ba!ijka olabilirdi. Fil -
~ka, bu tedbire tevessül edil
~ iş bulunması hazırlıkların ve 
~ •laların tamamlanmamış oldu-

• \~a atfedilebilir ve böyle bir mü
,1 ~~ haklı da görülebilir. 
I" ı~ llkat, üstün bilgi "'e zekaya 
1 ~~e edilecek şuurlu clir'et hi~bir 
~ bı_ an aldanmamıştır ve aldan -
~~ d 

" !;- a. 
{ ~4 a~ıa ihtiyat, evham derece -

~i'\dllki ihtiyat inı:anların bile ba
t- ~il f~laketini davet ederken mil
~ b t!t-ln bu tesirden azade kalaca-

·-~~sıl temin olunabilir?. Alman-
-' li~ ll~crine '\'aktinde yapılabilecek 

ı4 taarruz ınu,·affak olmasa dahi 
~fitk bugünkü kadar zayiat ve 
~ille neticelenir, fakat, hiç ol
~.}'~sa maddi ve manevi bir çok 
~l~aları husule getireceği gibi 

r ~~ anların maneviyatı üzerinde 
\t ltliiessir olurdu. Taarruz ordu~ 

r ~~ın az muvaffakiyet halinde 
~ 1 olsa maneviyatlarının daima 

<DEVAMI 3 üncü. sahifede) 

Almanlar Parisin bombardımanında 80 tayyareci 
kaybettiler, Parisi yeniden dövmek için Som 

cephesine uzun menzilli toplar getiriyorlar -
Kanada yeniden 
lngiltereye tay. 
yare gönderiyor 

Paris 5 (Hususi)- Aşağı Som
da Almanlar, Fransız me\'Zilerine 
karşı dün mevzii bir taarruza kal
kışmıslnrsa da, şiddetle püskür -
tiilmi.işler ve bir hayli esir ve ya
ralı bıralrnıışlardır. 

Her zaman hadiseleri tahrif ve
ya izam etmek itb udmda bulu -
nan Roma radyosu diin bu çar -
nJşınayı umumi şekilde bir i n .ırruz 
olarak göstermiştir. Bununla be -
rabcr, Almanların yakın bir u
mumi taarruza geçmeğe hazırlan
d ıihnı gôsierir alametler yok de-
ğildir. Saatten saate böyle bir 
taarruz beklenmektedir. \ 

Som cephesine tahşit edilen mii- ı 
him miktarda motörlü ve nrhlı / 
~~'a.l~l.a müttefık ordular kısmı \ 
kullisının muhtelü noktalardan 

sarılarak, ayrı ayrı mağlup et -
ıuck şeklindeki Alman plan.mm 
tekrar tatbik ediJ('ceği anlaşıl -
maktadır. 

Stokholmden bildiri1diğ'ine gö-

re, Alınanlar bu büyük taarruz i
t; İn 201030 para~iitçü ve bunları 
nakletmek i~in de 2000 tayyare ha
zırlamıştır. 

Almanlar, Som cephesine şim
diye k:ıdar kullanılmamış uzun 
mcıı:t;Jli toplar getirmişlerdir. Al

- rnanlarm bu toplarla uzaktan Pa
risi bombardıman etuıcğc çalışa
cakları zanncdilmektcrlir. 
Almanların ikinci taarruza ne

reden başlıyacakları biitün zihin
leri i~gal etmektedir. 

Simalde Diinkerk müttefik kıt
alarc!an tamaıuile tahliye edilm iş, 
tahliyeden evvel liman kulfoml -
nuyacak hale gelmiştir. Sehir be 
harabe halindedir. Müttefikler 
Dük.erki mahalle mahalle, sokak 
sokak, ev ev müdafaa ede ede ~e
kilmişlerdir. 

Tahliye esnasında yedi Fransız, 
altı İngiliz torpito muhribi bat -
mııttır. Bunların mürettebatının 
çoğu kurtarılmı~tır. 

Cörçil dün öğleden sonra söy
lediği bir nutukta, tarihte giiriil
ıııemiş bir irkap anıeli:yesi ile 
335,000 kişinin İngil!Cl'eye ge~i -

Şimali Fransada bir şehirde atılan bir köp.rii 

· rildikini söylemiştir. Halbuki ev
velce ancak otuz, kırk bin kişinin 

(DEVAMI 3 •m..:ii sahifede.) 
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Belediye 6,5 milyon 
lirayı hangi işlere 

harcıyacak? 

Paris 5 (Hususi)- Almanların radaki askeri tesisattan, carlar -
Parise yQtıkları bava taarruzuna dan, kışlalardan ve dij'er yarı as-
mukabele olmak üzere, Fransız keri kıymette binalardan taş & -
tayyarelerinin Münib ve Frank - tünde taş bırakılmamıştır. 
furta karşı yaptıkları hava taarru-. Almanlar, Paris bombardımanı 

Duçe'nin herhangi bir karar almak için nazırlarına 
müracaata ihtiyacı olmadığı da ilave ediliyor 

Paris 5 (Hususi) - Romadan 
ıelen bir habere göre, dün topla
nan nazırlar meclisi İtalyanın har
be müdahalesi hakkında esaslı hiç 
eir karar vermem iştir. 

Fa·kat nazırlar meclisinin hiç bir 
dtarar vermemesi, İtalyanın harbe 
11?irmek kararını talik et.ti~i mana
sını ifade etmez. Du~enin bu hu-
6usta nazırlarına m üracaata ihti
yacı yoktur. Bilakis vaziyet dai.ıma 
kritik ~alini muhafaza etmekte, 
İtalyanın önümüzdeki • ~ünlerde 
iıal'be 'l?ironesi muhakkak bulun -
maktadır. 

Roma faşist mehafilin de dolaşan 

bir şayiaya göre, Musolini perşem
be günü Sigi sarayının 'balkonun 
dan milletine hitap ederek kara -
rını bi1direcektir. 

Dün öğleden sonra, •bütün mem
lekette anevdanlara halkın Düçeyi 
dinlemesi icin, hoparlörler kon -

. ımasına başlanm~tır. Bu hoPar -
lörler, büyük vesilelerde Muso -
lininin söyliyece~i sözleri halkın 
dinlemesi i(in, muhafaza edile -
cektir. 

Londra 5 (Hususi) - Fransız 
Başvekili Reyno'nun nutku hak
kında tefsirlerde bulunan İtalyan 

gazeteleri !hiddetli nesriyat ile mu. 
kabelede bulun.maktadır. 

Popolo Ditalya J:(azetesi şöyle 
diyor : ·Artık işişten ~eç:miştir. Bi
ze :karşı cömetrfüHnizi evvelce R&
termelivdiniz. İtalya, yürüdü~ 
yolu bilir.• 

Harbe Piıımek sırasının tayini 
zamanının en muıktedir ellerde bu· 
lunduğunu söyliyen Kritika Fa -
şista .gazetesi de: cBiz haz;be mü
dahale etmezsek, sulh aleyhimize 
neticelenir• diyor. 

İtalya ile Fransa arasındaki te
lefon muhaberelerj dün akşam k~ 
silmiştir. 

Bu sabah Perakende sebze Fransanın yakın 
Belçikadan ve meyva fiatları· şark orduları 

gelen talebemiz na narh konuyor baş kumandanı 
Gelenler; tekmil Türk 

talebesinin ıhhatte 
ol<luğunu temin ediyor 
Li~ ej<le tahsilde iken isgal üze

rine Par ise ~~en talebarnizden B. 
Necdet Uran, Ali Paksoy, Nezihe 
Rona, H a mza Batuk ve S:ılıh isim
lerinde fbcş ,genç bu sa:bahki ~on
vansiyonelle şchriımize ~elmiş -
lerdir. 

Talebemiz Pariste başta sefiri
miz o1mak üzere t cok.mil Türkler
den ye Fransızlardan 'büyük bir 
şefkat ve a laka vörmü ·!erdir. Bun
lar; peyderpey sehrımize d önmek
tedir. Yarın <la Paristcki 67 tale -
·beden mi.ıre.kkep kalabalık bir ka
filenin şehriımize ~elT11esı ibeklen
mektedir. Gelen talebe, tekmil 
Turk ta1ebesinm sıhhatta olduğu
nu ve ne Bekikada, ne de baska 
bir yerde tek .bir talebemizin b ile 
·kazava uğramadığını temin ctımek
te dirlcr. 

DİGER GELENLER 
Pariste Sians Politik tahsilini 

ikmal eden talebemizdcn R. Zeki 
Sı:mrnn fbu sabah ki ek:;prcsle şeh
r jmizc dönmüstür. 

Bir Yuposlav bayan, bir Bulgar 
talebesi. bir Musevı. bir Macar ka
tini ve refık~sı ile. bir İtalvan ibnn
ka miıdürü ayni trenle ~ehrimiıe 
gclm işlerdir. 

i~al ·mı barı~a müdürünün be
r a'ber inde :getird i ği kücük. kahve 
l'E' i t r sü ~ iköpeğinden :usu1en 16 
lira 11iimrük resmi depozitosu alın
mıştır. 

Eleme· imtihan 
evrakının 

ikinci tetkiki 
Alınan neticeler Vekile 

bildiriliyor 

Emir üzerine belediye Ankara ya geld-, bugün 
harekete geçti Beyruta dönüyor 

Şchrim.i.:.!de sebze ve ımeyva fi
atJarmın yükscklii'ti, ıhayat paha
lılığı ile m ü cadele eden Dahiliye 
Vekaletinin nazarı dikkatini cel -
betmi.ştfr. 

Vek aletten Belediyeye verilen 
emir üzer ine ı;;ehrimizin h er sem
tinae perakende satışlarda sebze ve 
rncyva fiatlarına ncrh konulması 
karar la.ştın lmıştır. 

Dün beledive iktısat ve Hal. mü
cd_ür leri ile sebze ve meyva kah -
zımalları mümessilleri t oplana -
rak bu ımeselevi ,görüşmüşlerdir. 

Veriler karara !!Ör e Haldeki top
tan satış fiatlarının üzer ine şehri
ımizin en uzak semtinde b ile pe -
r akende satışlarda yüzde 50 den 
fazla zam yapılamıvacaktır . Aza
mi n er hler bu nisbet dairesinde 
t esbit edilip etiketler ıkonulacak
t lr. Yüzde 50 den fazla zam yapan 
pazarcı, ımanav, sebzeci veya sey
yar mey:va. sebze satıcılar derhal 1 
cımuhtekir· di~·~ yakalanıp t ecziye 
olunacaklardır. 

ÇEF\~l:VE 

General Ve,•tıandın yerine Fran· 
sız Yakmşark orduları ba$kunıan
danlığına tayin edilmiş olan Ge
n eral Mittelhauser dün maiveti 
erıkıinı ile ve tavvarc ile Beyrut -
tan Ankarava pelmis ve mera -
simle ka:r<'ıl anmı<;tır 

General dün Ebedi Şef A1atür
kün muvakkat kabrine riderck bir 
celenk koymuştur. General bugün 
Bevruta dönmektedir. ----

Milli korunma kanunu 
tadil edilecek 

Ankaı-adan bildiı:ilcliğine göre, 
milli korunnıa ka nununun bazı 
hükümlerinin tadil \'C bazı yeni 
hükümler ilfn·e uluıınıası muhtelif 
Vekaletler tarafından temenni e
dilmiştir. 

Bunun üzerine Başvekalet, mez
kur kanunda yapılması icap eden 
tadilat hakkında tekmil Vekalct
lerden mallımat istemistir. 

Jil 1 Oç 
Dün iiç hfıdiceden bahsettim: 

Şinıaldcki ıııiittefikler ordusu
nun kurtarılnbilmesiııdcki m a
n a, Par isin bombardımanı, İt:ıl 
vanlarııı vereceği karar ... . 
· Hiçbir ölçü ve kaıdeye :,ığ -
nuyan üçiiıı c ü maddeyi bir ta
rata bırakacak olursak, öLür 
iki madde, 24 saat it;inde tam 
aydınlandı. 
Şimaldeki müttefikler ordusu 

ba~tan başa Jrnrt11r1fobilmiş \'C 

(Dönkerk) sehri bizzat sahip
lerinin eliyle harabe haline so
kularak düşmana bırakılmıştır. 

kişi~ i lrnc:ırabilmck J;aşnrısı da, 
miıttefiklerin birdenbiı·c can
J nnnıı se, ·k \'C idare knbiliycti
ııi, fedakarlık , .c d is.plin cluy -
gusunu, ilim ' e tekrıika kıyn.ı.c
t ini, AJnuınJ~rdan çok ü stiln 
mik~·asta Haô (•leııdiren. göz ya
iartıcı bir destan ... 

~lii ttcfiklcr, kl•nuilerini bul· 
mıya haşlaıuı~tır. 

Geçenlerde Ankaradan dönen 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kll'
dar bu yıl &ehrimizde imar işle
rine 6,5 milyon lira sarfolunaca -
ğını sö}·lemişti. 

zu, Almanlar için çok acı bir ders .

1 

gibi, yeni bir teşebbüse kalkarlar-
olinuştur. Bilhassa Miinihin bom- sa derhal ayni şiddetle mukabele e- Orta mekteplerin eleme imti -

hanlarında muvS'ffakiyetsizlik nis
betinin rokluğu ve V e.kaletten 
11önderilen sualJer meYanında bu
lunan riyaziye sorı;ı:ularının fazla 
a~ır ıbulundu ğu hakkında yapı
lan şikayetler üzerine, sehriırnizde 
bulunmakta olan Maarif Vekili B. 
Hasan Ali Yücel imtihan kağıtla
rının tekrar tetkikini emretmiş -
tir. İmtihan komisyonları dün ve 
lbu sabah da toplanarak kağıtları 
tetkik etmişlerdir. Netice öğleden 
sonra Vekile bildirilecektir. 

Bu sabahki gazeteler hadi -
seye, tarihte misli görülmemiş 
bir muvaffaı.iyet gözile bak -
makta. Bizim dünkü teşhisimiz! 

Başaşağı çevrilmiş bir ko\·a 
su gibi akan hadiselerin şaş -
kııılı~ı geçer gecmez, insan se
lim aklı şimaldeki ric'at H 

kurtuluş hareketine mefkfırcvi 
bir kıymet izafe edecektir. An• 
lı~·an insan; siyasi, askeri, içti
~ai ruhi hadiseleri kafasında 
top;ekfın tertibe sokabilen in
san: dünkii ( haziran gününü 
müttefikler hesabına hudutsuz 
bir muvaffaki~·et tarihi diye 
tesbite mecburdur. 

Paris boınbardunarunm ce
vabı, teniste topu çelip karŞI 
tarafa atmak kadar ani oldu. 
(l\1ünih) '\'e garp Almanyas~ 
kan '\'e atc~e boğdular. Bu süı
at, bu deh~et '\'e ancak kötü bir 
fiile mukabele halindeıki b11 
ıncdenilik, her türlü alkışa ıa
~·ık ... 

Tekrar ediyorum, müttcfikı
ler kendilerini bulııııya ba 1 .. 
mıstır. Bu hususta aldığımız mütem -

nıim malfımata göre, bu paranın 
1 milyon lirası Mecidiye l~öyü has
tanesine, yarını milyon lirası tiyat
ro binasına, 400 bin lirası konser
vatuar inşasına, 1,5 milyon lirası 
tramvay idaresi taraimdan yapı
lacak yollara, 1 milyon lirası be
lediye sarayı inşasına, 1 mily.on li
rası sular idaresinin yeni tesisa -
tına, 1 milyon lirası Beyazıt ve 
Sultanahmet meydanlarının ve 
diğer yeni yolların asfaltlanma • 
sına, 200 bi9 lirası mekteoler in
şaa tma sarfolunacaktır. Bütün bu 
işlerin hazırhiına önümüzdeki ay
dan itibaren başlanılacaktır. 

bardımanı pek şiddetli olmuş, o- dilecektir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

lngiliz ·ana vatanında hazırlık 
İnPiliz Başvekili Çörçil dün kil 

nutkunda. şlm.al ordularından 335 
ıbin askerin kurtarıldıibnı ve tab
ii ve ameliyesinin nasıl cereyan 
etW•ini cok arık ve pek samimi 
bir lisanla anlattı 

Çörçil, şimal harekatında müt-' 
tefiklerin gösterdiği büyük şeca -
ati, hava kuvvetlerinin pek kah -
ram anca döğüşerek faikiyetl·'r lni 
isbat ettiklerini anlattıktan sı nra 

fDEV AMI 3 üncü. sahifede) 

Di~er taraftan sehrimizde yalnız 
Senpülişeri ve Notrdam dösiyon 
m ektepleri talebelerinin ayni su~ 
allerden elemede tamamile mu -
vaffak oldukları ~örülmüştür. 

Havale edilen Ö)-·le darbeler 
vardır ki onlardan kurtulabil
mek, mukabil bir darbe havale 

· edip hasmın işini bitirmek ka
dar, belki de daha ehemmi)l#t
lidir. (Dönkerk) den 330,000 

İtalyanlar için ne di) eyi• 
bilmem ki ... Dün de karar 'ere• 
nıt-mi~ler ! . ' · • ~ ' . ' 

Hani bazı dükkanların vit~ 
rinlerinde. başını bil'\'öiie, bii ~ 
arkaya egen arap . beykellel} ·~ 
vardır. l\lüşterinin gözüni! çek:- ·r~ 

~ .- ..J 1' 
mek için kulla!1ıla!1.,. ~·~ ~ey • '· 
keller, sanki bır •e\'e_t!:.,, ·bu 1 
•hayır! :. di)'C kalasını . o)-:natır 
durur. İşte italyaniarııi ·hali!. ı.;.,:, 

Göreceksiniz ki·lir gun 114)!; 
hangi bir el onun'"k\i1s~1uf .. 
cak ve ya cevet!i,;ya.ı~ırb 
noktasına m.ıhlayı~·Mefektfr. 
NECİP FAZIL KISAKÜRIA 
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YU. IURTA A~ / <~· 
ŞIDDETLE l."A§A.fs'' . 

Al!'l'an şehirleriride-yiyecek içe
cek ktthğı almış, yürümüs .. O ka
dar ki, artık, ·herkes, civar köylere 
ba.şvw·up tavuk, yumurta topla -
ma ga savaşıyormuş!. Fakat, A:ıula
bilirlerse .. Bunu haber alan nazi 
makcımları, v umurta, tavuk satın 
almanın vatan hainliği olduğunu 
ilan etmişler ve tevessül edenleri 
şiddetli cezalara çarptırıyorlar -
mış!. 

Yumurta satın alm_al< ve karın 
do} urmak vatan ıhainliği sayılı -
vıorsa, o halde, o diyarda, ne büyük 
vatan haini tavuklardır. Ne diye 
vu mı.: rta yumurtlayıp, herkesin 
ağ2ının suyunu akıtıy.rırlar?. 

ESKİ NAZffilN 
ŞEKERLEMELERİ 

E,ki Polonya hariciye nazırı 
kolJnel Beck, şimdi Raınanyada 
ticaretle meı;gul imiş!. Şeker fab
rikaları satın almış, ;şletip, duru
vorn1u.ş!. 
Mıralay Bcck, eylw hadiselerin

den evvel tatlı tatlı söylemeğe aLş
m;ştı. Mütemadiyen nutuklar söy
Jerdı.. 

Zavalli Polonya, 15 gün içinde 
darmadağın olunca, Beck de solu
i1u Romanyada aldı. Tatlı söyle -
meae all\imış bir insanın, şimdi, 
tatlı '!:addeleri ili? u,ıtra,ması labü 
d~ıl mi?. 

DOli:TORUN 

DEFTERİ 

Arkadaşımız, üstad 1Skender 
Fahrettin Ser.telli, bir zamandır, 
mide ve •bağırsaklarından muzta
riptır. Kendi tabibi müdavisi, ar
kadaşımızı, ~,,,.enlerde, Beyoğlun
da oturan meşhur bir mide ve 
'tlai(ırsak mütehassısı doktora tav
siye edrvor. 

İskender Fahrettin, günlerce bu 

RAZmAN lMO 

'I!Ütehassısın peşinde koşuyor. 
)oktoru görmesi ve muayene ol
ması mümkün değil ... Gazeteden 
telefon ediliyor, yine nafile ... 

Doktorun iüzmetçisi, telefonda 
şöyle diyor: 

- Defterde, perşembeden evvel 
yer yok .. Sıranızı ·bekliyeceksiniz .. 

İyi, hoş amma, hastalık insana 
ııelirken, o doktorun defterindeki 
sırayı gözetlemez ki? 

EHLİYETNAME 

ALACAKLAR 

İste, veni bir mesele: Yüziiıcü -
lükten ve sandalcılıktan ehliyet -
namesi ohn.ıyanlar, .kürek çeke
miyecekler ... 

Deniz ve dere kenarlarındaki 
sayfiye evlerinde oturan delikan
lılar ve genç kızlar, birer 'birer, ya 
sandalcı ve yüzücü ehliyetnamesi 
alacaklar, yahut da, hususi san -
dallarını, bwıdan böyle kullana -
mıyacaklar ... 
Artık tramvaya lbinenlerclen de 

istif olma ehliyetnamesi, otobüse 
binenlerden Eyüp sabrı ehliyet -
namesi istemeli!. 

Aksi halde, şu sıcak ~erde, 
kavga mbJc gibi tüter!, 

İTALYANLAR 

VE GAZETELERİ 

İtalyanların haııbe girip girmi -
yeceği. gireceklerse, ne zaman gi
recekleri mevzuu, daha ziyade, 
Fransız gazetelerini meşgul edi -
yı;ır. Fransız meslekdaşlarımız, a
radabir, ortaya bir tarih atıyorlar: 

- İtalya, haziranın filan günü 
hat'be girecek, diyorlar. 
İtalyan matbuatı hemen cevap 

veriyor:. 
- Havır, :bilemediniz. o ı;in de

ğil ... Daha sonra, fakat, yakın .. 
Artık, çı>re yok, bu iş için fal 

açmalı: Ya şundadir, ya bunda, 
helvacının kızında!. 

AHMET RAUF 

· Aalınacak 
memurlar 

Yeni at 
yarışları 

Maliye ve posta teşkila
tile diğer bazı yerlere 

1 memur ve işçiler alınacak 

f lkbahar at yarışlarının 
beşincisi Ankarada 

muvaffakıyetle yap ldı 

1 

1940 mali yılının başlaması mü- Şehrimi~<le yapılacak olan at 
nasebetile Maliye Vekaletinin ımer- yarısları hazırlıkları devam et -
kez ve taşra t .. ~kilatına yeni me- nııektedir. Yarışlara bu yıl 7 t<>m
nı:urlar alınması kararlastırılm1ş- muzda başlanılacaktır. 

tır. Di~er taraftan Milli Şefimiz 
Lise veya muadili mektenlerin İsmet İnönü ile Dahiliye Vekili B. 

kız, erkek mezunları arasından Faik Öztrakın ve çok kalabalık bir 
imtihanla alınacak olan bu me -

sevirci kütlesinin önünde illdıahar 
ımurlara baremin 13 üncü derece-

Ankara 5 inci at yarışları da intisine kadar maaş veya muadili üc-
ret verilecektir. zamla yapılnııstır. 
İmtihan önümüzdeki avın 3 üncü Bu yarısın bırinci satış ko•usuna 

çarşamba günü saat 14 de yapıla· 4 ve daha yukarı Yasındaki halis 
kt kan Ararı at ve kısrakları girmiş -ca · ır. Ü r· b 
Talipler nihayet 29 haziran cu- !~ _N_eticede n u irİllci, Düman 

martesi günü saat 10 a 1cadar Ma- ~ırnii:ı olmuşlardır. ~uşterek ba
liye Vekaleti müracaat kalemine- -ııı~te 11anyaı; 215'.plase 145 ve 215 
evrakını tevdi etmiş olacaklardır. ıkuru~ vermışlerdir, 

DİC:ER AÇLK İŞLER 600 lira mükafatlı ikinci Sakarya 
Muhtelif posta ve telgraf mer - kıo!;usuna 3 vasında Yerli erkek 

lkezlerine alınacak kız erkek me- ve disi İngiliz ta,•ları girmiş bi
murlar için orta mektep, iis~ ve ve dişi İnl(iliz tayları ıtirmi.ş ımeb
yükse'k mektep mezunları ar.wnda us B. Fikret Atlının sehrimizdeki 
önümüzdeki ay imtihan yapıla - at meraklıları arasında tanınan 
caktır. iMart'ı, birinciliği, Bayan Nihal 
Ziraat mektepleri mezunlarından Fikret Atlının Misi ikinciliği, B. 

veyahut hu.bubat, ticaret eksper - lüğü kazanmışlardır. 
liklerinde çalışmış olanlardan toıı- Müşterfek bahiste 180, 100 ve 
rak mahsulleri ofisi memur ve 320 lira mükafatlı 3 üncü Palandö
eksper alacaktır. Talipler ayın ğen kO<:iusuna B. Sait Hilminin 
10 uncu günü akşaımına kadar o- Bercestesi !birinci, AlceyJan ikin
füe müracaat edE?bileceklerdir. ci olmuşlardır. Ganyan 160, pliıse 

Kayseri. Erzurum belc<liyeleri 120. 125 kuruş vermiştir. 1800 met
de birer fen memuru, Ergani şir- re m r safeli 400 lira mükafatlı 
ketinin guloman krom madeni me- 4 üncü kosuya 13 havvan girmiş 
murin kantini icin 65 lira ücretle ve neticede B. Dündarın Tomur
bir ahçı, Ernni bakır madeni has- cu<ru birinci( B. Fehminin Çelen
tanesi için hemşire, Kırıkkale faıb- !!İ ikinci, B. Ni"azinin Bozkurdu 
rikaları için tornacı. Ankara stad- ücüncii olmu<lıırdır. 
Y'.1'11Una 2~0 lira ücretli baş bah- Ganvan 3 lira 25 kuruş, p!iise 
çıvan ara,w.ıaktadır. 130 ve 140 ·kuru• verm· ·tir. 

jKüÇÜK HABERLERi 
5 inci ko•uda da B. Sait Halimin 

Rrunansı birinci. B. Ferruhun A
<rarı ikinci, B. Kemalin Taşpınarı 
ürüncü okıw<lardır. M~terek ba
histe Ganyan 115 Plase 110 ve 125 
kurı" vermi<lerdir. 

* Hvvanları koruma cemiyeti 
azaları. .bir ayda ;;ehriınizcle fazla 
yük !yükleyip atlarını .voran 76 
arabacıyı polise şikayet etmiş ve 
yü.klerini bosaıttırrruslaı"<lır. f(imya enstitüsü be-

* Milli bankaların kö.v lülere 
iplik verımesı ve dokumacılar ko- şinci defa tutuştu 

Gece 
operatifine para yaıx!ı.mı yaptl - Yerebatan caddesinde eskidrn 
ması için tetkiklere ııeçilmiştır. Kızılay merkezi olan ve halen 

* Demir yerine inşaatta fazla kimva enstitüsüne ait bulunan bi
kereste kullanıldığından şehrimiz- nadan dür: ıı..ce bir vangın çık -

taraçaya cı.lomışlar. ııolis, Aliyi tle kereste azalmıştır. Roonanya - mı""" da söndürülmüştür. Bu, kim
ko~kutmak için .bir el silih atımış, dan .j!etirilecektir. va enstitüsünde birkac sened'ir vu-

hırsızlığa kalkan kahveci ! 
Kaçak.çılık mahkemelerinin bu- / 

lunduRıı ırümrük binasında çok 
cür'etkil.rane bir saklanma ve 
hır.:<lı.k hadisesi olmU<;tur. Vak'a 
şudur: 

faıkat taraçada Alinin bulunma - * İnhisarlar idaresi Almanya-
. lkua ııelen 'beşinci yangındır!. ması uzerine, epey aranmıştır. dan .şarap verıp sigara kağıdı satın ==='=============! 

Ni:Jı.,,et, Ali, orada bulunan bir alacaktır. 
sandık açılınca ele geç.miştir. * Edirnekaoı haricinde bahçi -

Artçı kıt'alar 
İngiliz Generali Gort, Flandres 

ınuıtakasındaki kuvvetlerin tanıa
men Britanyaya naklinden s<.' ra, 
kendisi de Londraya döndüğü va
kit, IC•d tarafından kabul edildi. 
General Gort, nişanla talili olun
du. 

Vazifesini iyi yapmış olan bu 
askerin bu şekilde takdir edilmesi 
üzerinde durup düşünenler var: 

Gort ric'at hareketi yapan bir 
general değil midir?. O halde, bu 
takdir ve nic:anlar neye?. 

Fakat, dava bu değil.. Bugün, 
şimali garbideki müttefik kuvvet
lerin Dünkerk sahillerinden irka
bı ve İngiltereye nakli hadisesi, 
bütün askerlik tarihinde, eşine en
der tesadüf edilir kıymette bir 
harekettir. 

Belçika ordusunun teslim olu -
şundan sonra, nıütehassıs askerler, 
nıüttefik kuv\.-etlcrin tanıamen 
imha veya esir edileceğinden en
dişe duyuyorlardı. Çünkü hesap
lar, tetkikler, maalesef böyle bir 
neticenin çıkn1asını haklı gö,:,t.eri
yordu. 

Böyle olmadı. Müttefik kuvvet
ler ne esir edilebildiler, ue de iın
ha ... Gavet ustalıkla çizilmi~. art
çı kıt'alar tarafından himaye olu
nan munt.<ıznnı bir gı:ri çekilnıe 
harekctile, müttefiklerin şimal or
dusu feci bir akıbetten kuıfoııl -
mıs oldu. 

İşte bu harekatı muvafiakiyetle 
idare edebilmek kal>iliyetini gös
teren bir kumandan, elbette tak
dire 18.ıyk bir insandır. General 
Gortım nisanla te.ltifinin •ebebi de 
budur. 

Bu ınıntakada, gayet üstün kuv
vetler kar~ısında, günlerce dö -
ğiişeıı artçı kıt'a1-.orının ~ö!)lerdi~i 
kahramanlığı, Paris, Londra rad
yo ve gaz tcleri anlata anlata bi
tirerniyollar. 

Hakikaten, istihkarı lıavnt ede
rek, haşkalarınnı canıllt Allrtar -
main uğı·~an insanlar kahı aınan 
olmaz da, kinı olur?. 

REŞ.ı\T FEYZİ 

Yarım milyon liralık 
yol inşaııtı 

Şehrimizin muhtelif semtlerinde 
belediyece inşasının kararlaşlırıl
dıı!ım ve yerlerini g~en gün yaz

Kazanç 
vergisi 

Maliye veKaleti tekmil 
esnafı alakadar eden 

bir tebliğ neşretti 
Maliye Vekaleti kazanç vell(i -

sinde yapılan değişiklikler hak -
kı.<da vatandaşlara :veni .bir tebliğ 
ııeşretmiştir. 

- Gayri safi irat üzeı1inden ver-
11i veren ve dükkıi.n ve mağaza -
!arını gayri safi iradı i.ki bin lira
yı geçmiyen .bütün mükellefle -
rin yanlarında çalıştırdtkları çı
rak, kalfa, tezgiıhtar, kasadar gibi 
müstahdemler yeni kanunla gün
delik gayri safi kazanç üzerinden 
verıgiye tiıbi tutulmuşlardır. Yeni 
kanunun meriyete girdiği tarihe 
kadar dükkiın ve mağazalarının 
gayri ~an iradı 500 lirayı ı;ıeçmi -
.ven küçük san'at ve hirfet eıiba
bından maada bu kalbi! mükellef
ler, yanlarındaki müstahdemleri 
için bordro vermek me.,buriyetin
deydiler. Yeni kanun mucibince 
bu mu1<elıefler müstahdemlerine 
haziran 1940 ayı içinde ödiyecek
lerı paraları da 20 temmuz 1940 
ak~amına kadar bordro ile •bildir
dikten sonra 1 teınmuz 1940 tari
hinden itibaren n1ili>tahdcınlerine 
ö.ıi~c'<:eklcri paralar için b<>rdro 
vermiyeceklerdir. 

MÜSTAHDEJ>lLERE VERGİ 
KARNELERİ VERİLECEK 

3 - Buna :mukabil bu müstah -
demler 1 tenunuz 1940 tarihinden 
itibaren bir ay iç·inde. baglı olduk
ları v;] riJat dairelerine veya ma -
liye whclerine ın(iracaat ederek 
<t\indelik gayri safi kazanç üze
rinden vcr!Yilerini verecekler ve 
fotQoraflı bir vcı"'İ karnesi ala -
caklardır. DLi.kkiın ve magaza sa -
ı+-lcri, 1 agustos 1940 tarihinden 
itibaren, gerek 1940 vılıua, gerek 
mıiteakın \'ıllarda elin le maliye 
daire.)inden verilmiş ver~ı karnesi 
olmıyan ,kimseleri istihd 1m ede -
rnezler. 

Yeniden işe alınan nı'l .. lahdem
ler ve cıkarılanlar 15 gü..1 icınde 
ımali yeye bildirilecektk 

Bevanrıaıne usulü ~le vergive 
taıbi olan yerler ise deiterlcriııi 
her ticari yıllık 1 inci ayı son a 
kadar varidat idarelerine tasdik 
ettireceklerdir. 

dığımız asfalt, parke ve sair cins Tramvay bilet Ücretleri 
yollar dün münakasaya cı.karıl -
ıımstı~. 

Bunlara 422 bin 358 'lira s'lrfo -
lunacaktır. İnşaat ayın 16 ıncı gü
nu müteahhitlere verileeck ve he
men her tarafta birden faaliyete 
geçilecektir. _ __,,__ 

Nakliye vergilerine yapılan son 
zamlar dolayısile tramvayların u
zun mesafe birinci .mevı<i bilet üc
retleri ay başında 7,5 kuruştan 7 
kurU<i 30 paraya çıkarılmıştı. 

.>eyol(J.unda Yen~hirde kah -
vecilik yapan Ali, evveıki akşam, 
asliye beşınci ceza mahkemesinin 
bulundui!u gümrük binası ice -
risinde bir kenara saklanıp kal -
m>Ş, daire kapandıktan sonra mey
dana ç)kıınış ve ,gece, ıınahkeme 
~idorundan gümrük ambarına 
açı lan pencereyi kırarak, amhar -
dan. içerisinde kahve fincanı dolu 
olan bir sandığı sırtına almıştır. 
Fakat koridorda yürü~ken, ken -
disini dairenin gece bekçisi gör -
müstür. Ali, gece bekçisinin •Dur!• 
danıesi üzerine omzundaki san -
~ı yere bırakmıs, kaQ!l'lai!a baş
la.mıstır. Bekçi de arkasından ko
şunca, Ali, pencereyi açarak. elin
de bir çuval ve bir ip olduğu hald 
su ol~a sarılıp tırınarıanış, bu 
suretle binanın en üst katmda.ki 
taı·açaya çıkmıştır. 

Ali, dün asli"e dördüncü ceza vanlık yapan Davut clün civar tar
mahkemesine verilmiş, muhı>ke _ lalarda köstebek avlarken kazaen 
ımesi va,.ılmı,tır. Kendisi, suçu- tabancası ateş ahp derhal ölımüş
nu irrkar etmis. uyuyun orada kal- tür. 
dığını, gece çıkıına kirin bir ver a- * İk!ıs:ıt Vekıiimiz B. Hüsnü 
ramağa başladığını bekçinin ses _ Çakır dün akşam An:karaya dön -
lenmesi üzerine de korkup kaçmak müştür · 

Bir türlü yapılamıyaniş İçki ruhsatiye müddeti 
İstanbul otobüsleri tamamen la- bu akşam bitiyor 

Bu 'kere birinci mevkilerin 5,5 
kuruşlulk kısa mesafe biletleri de 
dün 10 para zamla 5 kuruş 30 pa
raya çıkarılmıştır. Subay biletleri 
de 5 kuTuş 30 para üzerinden alı
nacaktır. 

Bekçi hadiseden polisi haberdar 
etmiş, gelen memur ve ·bekçiler 

için .boruya tımanıp taraçaya * Belediyede ücretle çalışan 
ımemurlardan tekaüdiye naJ.ıile c•ktıliını, korkudan sandığın kine 

saıklandıi!ını söylemiştir. Mahkeme yüz.de 5 nislıetinde bir para kesi-
lecektir. Alinin hırsızlığa teşebbüs suçunu 

sabit llÖnmüş, dört ay on gün hap- * Şehrimize gelen divanı mu
se mahküm ve derhal tevkif et _ hasebat ba;;murak;bı B. Faruk ~ık 
m~tir. inhi>arların hesaplarını telıkik et-

s-k mektedir. 
ır ecide dün akşam *Her yıl olduğu gi.bi bu yıl da 
bir kı:z:ı yaraladılar şehrimizde ve dii(er şehirlerde pos-

ta memurları için kurslar açıla -
Dün akşam saat 17 de Su:<kecide caktır. 

Darüıisüade caddesinde halkın ıN· ....:. _____________ _ 
zü önünde bir •·aralama vak'ası ol-, ailisi 19 yaşmda Mariyi 'bıçakla 
mustur. kolıından yaralıyarak kaomıştır. 

A,ıiiızlıkçı Fethi isminde biri sev- Mari tedavi altına alınmıştır. 

(•~HIRSIZ 
- Bu c,ıocuk hırsızlı.k yapamaz. 

Gerdanlığı her halde ıbasıkaları 
·çalmış olsa Rerek. 

Birkaç adım yürüdü. 
Karanlıklardan çekildi. 

ı. 

Yazan: Iskencler F. SERTELLİ 

Neriman hanuıı salonun antre
sinde Sehsuvarla avı>kta duruyor
du. Polis hafiyesinin ~ldiğini ve 
faaliyete geçtığ'Hli hemen hiç kim
se du vınamış ,;biydi. Yalmz Şeh
suvar, Şekip ve Sadi ile tanışmış ı 
olan Cemal bey, şimdi penme kö.ş- ı 
kün bahçesine. gcçm;ş ve Ikıbali 
takibe koyulmuştu. ı 

Cemal ·bey merak ediyorou: A
caba bizl!'etçi ikbal, Nevzata ne
ler süyliyecekit? 

Neriman hanımın dediği gibi: 
•Teyzen .eni bekliyor, nerede kal
dm'• dedij!i zaman, Nevzet ne 
cev~p verl!'cekti? 

Yıldırım Cemal bunu kulağile 
duymak 10tiyordu. 

Polıs hafiyesi çok .kurnaz, aynı 
zamanda da uzağı ı;ıörüşleri çok 
kuvvetli bir memurdu. Tereddü
dünü izale etmeden rahat edemi
yecei(ini anlamıştı. 

ikbal bahçe kapısından sesleni
yordu: 

- Nevızat bey .. Nerde kaldınız? 
N enet pencereden başını uzat

tı : 
-Ne var, ikbal? 
- Canlil), hanımefendi sızı ça-

ğırıyor. Neden geciktıniz? 
N enaı heyecanlı bir tavırla 

sordu: 

- l!aru:uclendi ne yapacak be-

Aşk ve macera romanı: 30 

ni? Orada kendisini oyalayacak: 
birQOk mi6afirleri var. 

- İvi 111mma, polis memuru da 
"eldi. K~ hanımın ııerdanlığ'uu 
arıyor. 

- Bundan bana ne? Polis me
ıınurunun benden şüphesi mi var 
yoksa?!.. 

- Kimbilir? Şimdi beni gön -
derdiler .. Bütün davetlilerin bir 
arada bulunması laz•mmış. Haydi 
kuzwn, lli olmasın .. Siz de geli -
niz .. 

Nevzat hiddetlendi: 
- Tuhaf sev! Benden şüphe -

leri varsa, ~elsinler evimi arasın
lar. Ben gözü tok bir insanım .. 
Komşumuzun gerdanlığına göz 
dikecek ·katlar da ac ve muhtaç de
ğilim ha.n<kılsun. Neriman tey -
zam benden deeıl, etrafında Ne
'bahatin parası ve servetı için do
laşan Şehsuvar gibi açlardan şüp.. 
he etsin. 

Nevzat çarçabuk peneereden çe
kildi ve homurdanarak bahçeye 
indi. İlobal ondan önce ptmıibe köş
kün bahcesinden dönmüştü. 

* Cama! Bev, Nevzadın çehresin-
deki çi:ıııı;ilerden onun hırsızlıii;a 
istidadı oluıı olmadıR'ını anlamış 
ibı, uzaktan l?Öf'Ünce, kendi ken

dine tu htiikımü ve~ti; 

Tekrar bahçedeki büfenin başı-
na geldi. 

Yıldırmı Cemal, Nevzadın söz -
!eri üzerinde 'birkaç dakika durdu. 
Bu Şehsuvar da kimdi? 

Halbuki, polis hafiyesi, biraz ön
ce onu tamm;ştı. Cemal, Şehsuvar
la biraz daha derince ıkıonuşınak, 
onun hakılci hüvi~·etini. ıomayül
lerini anlamak merakına düştü.. 
Tekrar ) anına sokul1u: 

- Hangı ı<azetede yaz; yazıyor
"'11lUZ, beyefendi? 

Sehsuvar sigarasının külünü 
silkti: 

- Bendeniz mi? Hiçbir gazete
nin malı değilim .. Fakat, akluna 
estikçe hepsine yazanın. 

- Herhangi bir gazetenin da -
imi muharriri değilsiniz demek? 

- Hayır. B<>ndeniz avni zaman
da ~aidm. Şairler o kadar sıkı di
sinlin icinde çalısaıbilirler mi, a 
beyim?! 

- Doğru. Fakat, garip bir te -
sa.düf olacak ya. Hiçbir gazetede 
isminize rastlamadım şimdiye ka
dar ... Ne mevzular üzerinde yazı 
yazarsınız ? 

- Felsefi makaleler yazarım .. 
Bazan bir tevazu eseri olarak ya
zımın altına imzamı koymam. 

- Tevekkeli değil .. Bunun için 
tanrmıvorum imzanızı. 
Şehsuvar sinirlendi: 
- Bos vere vakit ı?eciriyorsu -

übali bir zihniyetle işlemektedir. 
Bu kadar alaturka ve nizam, in
tizamdan uzak başka bir vasıta 
yoktur. llfaalesef, İstanbul bele -
diyesi, otobüslerin bu halden kur
tarılmasına mu va Hak olaınamak
tadtr. Otobüslerin muayyen bir 
hareket saati tarifesi yoktur. Can
ları istedikleri zaman kalkarlar. 

Belediye boyuna tamim yapıyor. 
Halbuki tamim yapılacak yerde, 
otobüslerin hareket ettikleri yer
lerde birkaç gün giyi kontrol ya
pılsa, mesele halledilir. 

Uu, o kadar çok zor bir is midir? 
BtJRHAN CEVAT 

nuz, •beyefendi! Anladıım ki, fel -
sefe ve edebiyat ımeraklısısınız .. 
Fakat, bizim Nebahat hanMTI fena 
halde sinirlenmiş .. Kaybolan ger
danlıhnın biran evvel meydana 
çııkarıhnasını bekliyor. Davetliler 
dağılmadan vazifenize başlasanız 
da .. 

- Ben, vazifeme başladığtmı 
zannediyor1.1m. 

_ o halde bu işte ilk sorguya 
çekilen bendenizirn demek? .. 

- Estağfurullah. Sadece sizin 
zekanızdan ve malumatınızdan is
tifade etmek fikrindeyi.m .. Bu işi, 
bu .ııect>ki misafirler arasında kim 
yapabilir acaba? Bunu sizden sor
mama ımüsaade eder misiniz? 

- Aman efendim, 'bendeniz bü
yücü ve sihirbaz de,iiiliım .. Hiç kim
seden şüphem yoktur .. Maamafih, 
ıınademki fikrimi soruyorsunuz .. 
Mahrem olarak arzedeyim. 
Şehsuvarın yanında kimseler 

yoktu. 
Bahçedeki küçi.ik büfenin basın

da Yıldırım Cemal ile başbaşa kal
ıınıştı. Bir sigara daha yaktı: 

- Evet, dedi, mad.,mki ımali'ııına
tııına müracaat ediyorsunuz.. İlk 
önce size suralarda dolasan mü -
hendis Sadi isminde bir capkından 
şüphem olduğunu acnkça söyliye-
bilirim. · 

Ve salonun kapısı önünde du • 
ran Sadivi gösterdi: 

- İşte .. Ellerini cebine .;oikmuş .. 
Etrafı tceessüs ediyor. 

- Şüphelerinizin sebeplerini de 
lı)tfen izah eder misiniz? 

IDevanıı var) ı 

Şehrimizde içk;. tütüıı ve diğer 
inhisar maddeleri satan dükkancı
ların 1940 mali yılı.ıda da satışa 
devam edebilrr>eleri için ruhsati -
ye alma rr>üddetleri bu Mkşam bi
lecektir. 

İnhisarlar memurları yarın sa
bahtan itibaren bu kabil dükkan 
ve ımüesseseleri kontrol edip yeni 
teıJkerelerini soracaklardır. 

l Avrupa Harbinin 

Ufak para buhranı sebebile 7 
kuruş 30 parahk biletlerin 8 ku -
ruşa çrkarı.lması hakkında tram -
vay idaretıinin hükumete müra -
caat ettiği hakkındaki bir akşam 
gazetesinin nesriyatı doğru değil
dir. Alakadarlar, yeni zammın ka
nunun emrettiği nisb<!t dairesinde 
yapıldıı?ını ve nisbetten !azla pa
ra alınamıyacağını oöyleınişlerdir. 

Yeni Meseleleri 

Deniz kuvveti ve bava kuvveti • • 
Sövlemeie lüzum yok ki şimal 

harekatının vardığı son saDıalarm 
Avrupa ve Amerika matbuatmca 
türlü zaviyelerden tetkik ve mü
nakaşasına devam ediliyor. Mütte
fiklerin çekilişini öbür tarafın tam 
bir zaferi şeklinde gösterecek ka
dar, ijeri giderek taraftarlık eden 
bitaraf ve l'ayrimuharip bir kısıaı 
Avrupa matbuatının ne yazdıkla
rına dair günü gününe telgraflarla 
maliimat verilmiştir. Bunları tek
rara lüzum olmasa gerek. 

Asıl ehemmiyet verilmesi !mm 
olan, vaziyeti daha etraflı ve şü
mullü görerek Norveç harekatınıu 
son safhalarından ilerisi için bir 
takım neticeler çıkarmak istiyen 
neşriyattır. Bu itibarı.. Amerika 
matbuatında görülen mütaleaları 
gözden geçirmek iktiza ediyor. Bu 
mütaleaları da şöyle birkaç nok
tada toplamak mümkündür: 
1- Almanlar oraya daha evvel 

gitmis olmakla mühim bir kar te
min etmi!iilcrdir; 

2- Müttefikler son safhada yap. 
mış olduklarından daha başka 
türlü hareket edemezlerdi. 

Simdiden sonra müttefikler ne 
yanabilirler?. 

Bu sualin cevabını Amerikalı 
gazeteler şöyle veriyor: 

1- Daha birçok •ey yapabilir -
ler. 'Müttefikler Abnanyaya nis
beteo bir zafer kazandırmış oldu
lar. Bununla Almanları tutmağa 
muvaffak olınwılardır. Şimdi Al
ınanlar kısmen elde etmiş olduk
ları bu zaferi muhafaza etmek için 
müşkülat çekeeeklerdir. Orada bir 
lOk gayret ..., faaliyet ııöatermeğe 
mecbur kalaeaklardır. Bu tarreı 

ve faaliyeti daha başka yerlere 
saklıyaıruyacaklanlır; 

2- Almanlar için hava ve tah
telbahir üslerini sağlamlaşl.rmak 
zor olacaktır. Müttefikler yenil -
mesi imkansız müşkülat karşısııa
da kalmışlardır. Norveç harbi gös
termistir ki taarruza u~ıyan bir 
tarafı yalnız deniz kuvveti kur -
tarmai(a kı1fi gelmiyor. 

Mutlaka ona yardımcı olarak 
hava kuvveti de elzemdir. 

3- Müttefikler Alınan donan
masına büyük zayiat verdirmiş -
!erdir. Narvik sahasına hakiın ol
mu:Jardır. İsveçin demir maden
lerine l!'iden ve askeri büyük bir 
ehemmiyeti olan demiryolunu da 
muhafaza edecekler görünüyor. 

Netice şudur: llluvaffakiyetsiz
likle neticeleneceği anlaşılan bir 
teşebbüsten vaktinde vazgeçilmiş
tir. En yeni tarzdaki ağır harp ve
saitini Norveç sahillerine çıkar • 
mak imkansız görülmüştür. Şu 
halde harbi idare eden heyet zara
rın neresinden dönülürse kıh ola
cağını hesap etmiş, öyle hareket et
mistir. 
Londra!ı •Taymis. de Alman

yaya komşu olau devletlerin ar -
tık harpten kaçınması kıifi gelmi
yeceiiini yazmaktadır. Bütün mil
lMler için büyük bir imtihan devri 
açılmıştır; diyor. Bu imtihanda 
her milletin manen ve madı:~ten 
kuvvetli bulwunası elzemdir. 

Loadralı &112ete bu suretle şi • 
mal h&l'ekatımn diğer milletlerce 
g;;.önüne ııetirllmeııi lazım wrlen 
bir neticesini hatırlatmış olu~ or. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

. . h • otları 
Bır seya atın n ıJ 

o f,SJl 
Yazan: AH!llET Şt)ICR d ..• ,a 

d"t ... ,, 
Fransadan mayısın on ° ıJıJlllP" Y 

günü hareket ettik. ve. So~cı• ••• 'ıı 
ton - Havre yolile ıngıltc ek,,. 
sıl olduk. Gerek tren ve ~·~u pcl'' 
pur yolculuğıınun, gece!•>,~• b~( 
deleri kapalı tutmaktan b;l•"''' 
bir fevkaladeliği yoktu. ad• b•:~· 1: 
karanlıkta vardık Bizı or bind•"° 
liyen vapura karanlık!• etti. 1 e 
Vapur karanlıkta hareket pili cO' 
ertesi gün sabah ingiltc~fnı•'tıP1 
nubunda Southampton •"' bıt 
çıktık. Bu Jinıaııön Loııddıt· 
kaç saatlik bir mesafe va.:,.,oııı~ 

Gerek Southampton ·Jıtor>' ~ 
ve gerek Londranın Vilt ilin er 
tasyonunda British .coııte~ild 1~ 
kanı tarafından istıkba eril•"' 
O gün öğlc<!_en sonra 1,..,ıııı'. 
Councilin reisi Lord L~Ydd gar•P 
dan verilen çay ziyafetın ,d, ııııt· 
bir halıer aldık. Lord L: dııt gl'. 
yan radyosunun, Parisc 8 dıı tO 

len Türk heyetinin, llolaPb"'l~ ; 
Belçikada taarruz baş.la~ ıkl'''" 
ınaz, Türkiye,·e gcrı doll J:ıtl ıh1 
bildicdiltini sö'-·lcJi ·e şull 

b , " ve etti: • 
1 

ıoıJI 
- Ben bn haberi a!dıı:ı,u.r~leıı' .... ·ıu 

inanmamıştım. Çün,.ıı . bilit":'i. 
ilSla geri dönmediklerUU ııt• "' 

Halyan radyosundan 50 i , ,10• 
man radyo!)uı;uıı da ~~ııeıı;,i~ 
haberi verdiğini sonra ogr t g~d 

. . d .k t• niı o ıı• Ingıltere e ı anıe n ıa~ 1 

ı , ıo oı ,JJI' 
kadar devam etti. ll .~yıs tırl•' U 
lakin eden bu on gun, ha. ,iıııS 
dtr ki, Holanda, Belçik~ •• 111jjll~ 
Fransada askeri liarekatınkôl~ b 
fik orduların aleyhine en 
cereyan aldığı günleı·dir'.cnelcr<' 

Almanya seneler ve •1 .,ııı••"' · · · bazır a o• yenıeınış, ıçınemış ~ u.ınııı 

İngilterede bulundog . ,;ŞIP~~ 
gün zarfında harp, lngilı•ıcrıPd'. 
rinc, Napolyon muharebe yakısı. 
beu orülmedik derecede • •·•••• ..,. b·ıe pW J 

nıışhr. 1914 harbinde . 1 ıoıııa"''] 
!ar, Bulonva ve Kaleyı ıı'i,;ıı~rı '., 
lardı. Almanların bu s 

1 
g;ııcr 

lerine geçiıdikt.cn sonra J'arJ• ~. 
yi ya hava bornbardıın•0 d• P'. 
ihraç teşebbüsleri, }ab01c çJ~Jl ı 
raşütçüler ile iz'aç et1<ıeı: f.>'. 
cai(ıııı İngilizler biliyorlatbil• '1~ 
ora<la iken gördükkrııııı~r ibııııı 
latmıştır ki Ingiltere be yı 
için hazırlanmıştır. g;ııert . 

Almanlar tarafıııdan ıı;cliebb"~ 
karşı yapılacak olan bıt eıebil~,. 
lerin bir askeri ııetıce v aıı•'~ 
ğine hiçbir İngiliz inanın ·ıi
dır. . 0110 

1 Ji 
İngiliz miileti nefsın•. ~el'~,, 

mndı kendi tarihinden 'f.yof· ,l· 
damarlarındaki kandan 

8 ııı>' ~'' 
bunu on gün zarfında tet gil•' 11• 

diğimiz her tabakadan ;. b•'"lil 
anladık. Fakat İ?gi~t~rde ıııı;,, 
duğumuz on guu ıçın JJıiJI e 1,,ı milletine bu itimadı te d• o0ıcr• 
daha maddi unsurlar~ ,e W 
olduk. ,Bir askeri talı~erl• .. 

1 
• 

biye merkezinde. ?n ~·- iıll g• Jil 
gilizin nasıl yctiştırıld•ll.ı ııııı' 1 
dük. Glasgovda birkaç yıı şa1>il " .... 
harp gen.isinin inşasın~iı d•~~~ 
duk. Porstınouthta lnll.\uııın il' 
masının talimlerin~e rgııll "'~· 
Mançesterin ve Edınbll ceeli ı:il' 
himınat fabrikalarını, g 00r• ı 
düzlü çalışır gördük ve s pi JP~1 

, 

şündük ki bunlar nıuaz;~ 1;aJ111,~ 
imparatorluğunun ~ar ·~io •ıı.~ı' 
mak yoluudaki faaJıyet~i ıoY) ,'1 
bir cüzıidür. Kanadııdada~i t•~ıı' 
mekteııleri, Avustralya! rı ıP'•rP 
re fabrikaları, ctopralt a ,·e tı ı•" 
de asla güneş batmıYa.r "'"ırt ,ı 
sahasından biuler~~ kJ ~1joY~'•• 
>;akta bulunan ~n~ılız. r ııed• •' 
müstemlekelerının ayn teıJl•sl W 
rundaki mesaileri. Uu ,oıı'\<ı 
dan ve miişahedelerde~larıo1 . ,1 
gilizlerin itimat kayna e 1ıiı• .. "·i'' 
fetmiş bulunuyord.uk " ırU"~~ ~ 
geldi ki hadiselerın bu giliıl 
kişafı ne olursa olsuıı, ıı; dırt•;i~· 
sözleri söylemekte bal<t;ıis 

- We shall see ~e' 
through. l>iYeıl• 

Yani bu işi muvaff• 
ticelendireceğiz. ııı l• 

T aır alı işsizler ~1:,e~ 
k 1 · ·· det• .ııc! et erıne gon 11 1ııı· : r· 

. . . . ta<>ı-a. ıt"ı 
Istanbuldakı ış.sıı . :;1,11c• .,ıı•'ii 

bir kontroldan gcÇll·JYs ~ i,cl'' 
Isi olınadıi'ı halde .bu1

1 
~a f>C ııeı6 

olanlar şehirde kalaıba: ~et ve 11(' 
vet vermemek irin vıla 00d<1 

diyece memleketlerine ~ 
ceklerdir. cet ____. ·ıe 

Avrupaya göndet' 
memurlar ,,,n•'~ 

lef011 n• ' Posta. telgraf ve .te . 1~;ıcr1 tı"e 
müdürlüğü, meslck1 b•cı.Cs ~cuel' 
tırr •. ak ve mümarese ~ iııer11 ,v 
üzere bu yll da ecnebi ~i ~~ı1\ ~ 
!ere memur 11öndcrro~dJ :Y~1 ,ı\6 
tırmı<tır. Ayni za_nı.aı bU ~ '1 ,,P 
mühendis mektebıııtn ilıı1s.ı'p.I~ 
z.unlarından birkarı d(ndl)ll 
mak üzere idare tar~ ir· 
paya ~önderilecekleı d ,, ı 1 

-0-- g 
Pencereden •J:eı ~3'~ 
Dolapderede otura\,i tı>l"1ı~ da biri evin penceresı [if ye 

derken düserek muhte 
rinden yaralannııştır· 



~içre üzerinde Alman tayyarelerile bir çarpışma 
muşlar, müdafaa müfrezelerimiz 

dü<manla muharebeye tutuşmuş-

Glovelye civarında Bok.ura düş-

müştür. Bir İsviçreli pilot vatan 

'" 5 ( A.A. )- Ordu umumi 
<ahı tebliğ ediyor: Dün öğ
SOnra, Alman tayyareleri 

'e toprakları üzerinden uç - tur. İki veya üç ecnebi tayyara hizmetinde ölmüştür, 

lınaı.lar giiya 100 Fransız tayyaresi düşürmüşler 
5 (A.A.) - Salahiyettar :ınehafili, bu akının beynelmilel 

~. Parise yapılan Alınan ve bilhassa Amerikada şiddetli bir 
'11\ askeri iki bakımdan ve aksüliımel husule getirdiğini bil

tikleri hakkında iddiaları hilafına, 
yalnız dört bes Fransız tayyareıti 
kaY'bolmuş. di~er on beş tayare 
de verde ve tayyare meydanların
da tahrip edilmiştir. 

ı~•indeki manevi tesiri ba- dimıektedir. 
.~ tam bir lfkamelle neti- Almanların bu akın esnasında 
'iği miıtaleasındadır. Nazi yüz Fransız tayyaresini tahrip et-

tlada müttefiklere daha geniş yardımda bulunacak 
~, 5 (A.A.)- Makenzi King 
kanıarasında beyanatta bu-

• \ı.~ Kanatlanın müttefiklere 
'."1111 olduğu kadar yardım hu
\ij llti kararını izah etmiştir. 

'. •yh hava nazınnın beya -

nalını teyit ederek, Kanadanın, Bü
yük Britanyaya birçok tayyare ve 
motör göndermek suretile harbe 
i•tirak ettiğini söylemiş yakında 
da bir hava filosunun ~ö,nderile
ceğini ilave etmiştir. Kanadalı kı-

taat, İngiliz askerlerinin yerine ka
im olmak üzere Antile e-önderil -
mi<tir. Kanada destroyerleri bi
len İngiliz donanmasında hizmet 
görmektedir. 

atıisin bombardımanı taarruzun başlangıcı imış 
llıe S .<~dy~)- Berliıı a:: ı başlangıcı ol~uğu kanaatindedir. ı habe~lere ~re, .Fransa hükiıın,et'., 
t~lı, Parıs bombardıın Mevsuk bır menbadan alman Parisın tahlıyesıne karar vermıştır. 

·Cordi;;1k8;.;;;rasında da beyanatta bulunuldu 
a 5 A.A.)- Lordlar ka- bilhassa General Priu kumanda- kılan kuvvetleri hürmetle yiidet-

~lllda Vikont Kalkskot, Çör- smda. düşmana ağır zayiat verdi- rniştir. 
:'il hııatına müşabih beyanat- ren, Ingiliz ve Belçika ordusun - Lord Krev strateji üstadı olan 

"llarak, Fransız kıtaatınm, dan kalanların irkiibuıı mümkün Lord Gorlu methüsena etmiştir. 
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T eca ı1üze karşı tecavüz . Vilayette ve 
belediyede bu 

sabahki içtimalar 

(Başmakaleden devam) 
1 ~lacağı inkar kabul etmez 
~ıkattir. Şimal Fransasında
>vetıerin, bugün Almanların 
~aldığı Misler Çör~il tarafın-

11• b" l • hl.en beyan olunan ın o-
• tırhtı arabaların, tankların 

liit(ü nakil vasıtalarının bile 
haska kuvvetlerden ve ihli
dan istiane ctnıek.siziıı ta
•rı dahi herhalde hiyanetle-

• !afi · ı ~ ellerin, hataların, te~bıı:: 
tın elcle verdiği bugünku 

~·seklinde olmazdı. Anla ılı
~1· bir taraftan DaladJe ve 

t trlayn'iıı azaıui ihtiyat ve 
" 'lı~ Gaınlen'in büliin taarruz 

'•livterini Alınan ordw;una 
• ,n Majinoya belbağlaması 

11kler için azami zararlı ol
~t. Nihayet, olan olınuştur. 

1 'obuııdan sonrası içindir. Bun
lltası için ise lue-iliz Başve-

<ıı ııutku yükı.ek bir manevi
Ve inanın ifadesi olduğu gibi 

; filt ordularınııı yalnız mü-
6 bıucbi ile iktifa etmeyip va-

•t ıaınanı gelince mütearrız 
halinde de döğüşeceklerini 
'.n Yerinde bir teşhis ve id
lladesidir. 
bakkak ki, cür'ele kar~ı en 

l 1
• siliih daima ve her yerde 

~t· 
ır, Alman ordusunun ~av-
de mukabil bir taarruz dur-

• ··- k . ~ ve hatta geriletece tir. 

: ~ll~r mütte~i~erle 1?yas . ka
;ı llııyecck bır ıklı;adı vazıyet 
, , buıundnklarına ve ınevaddı 
• :~•kaynaklarından mahrum 
~atına göre her taarruz ham

,. 1° Dıuhakkak ki stoklarını 
1
,. lor ve eritiyorlar. 

'1 /ba ile beraber veya italyasrJ 
ıl" •klenen ikinci büyük taar
,ı~ da yaptıktan sonra Fran-

sız ordusu bu taarruzu kırnuya ve 
v~~ gelecek meydan muhare -
besını kazanmıya muvaffak ol -
duğu takdirde Alman ordusu ge
rek motörlü vasıtalarını, gerek 
tayyare kuvvetlerini ve her türlii 
madde stoklarını dörtte Ü< ui!' be
tinde kaybetmi~ olacaktır. İ~te ve 
herhalde bundan sonradır ki Çör
eil'in isaret ettiği mukabil taarruz 
günleri gelecek ve dünya mütear
rızların istila tehdidinden kurtula
rak medeniyeti ve insanlığı kana 
boii;anlardan he>ap sormak vakit 
ve fırsatına kavuşacaktır, 

ETEM İZZET BENİCE 
•••••••• •••••••••••••••••• 

Hastahanede eroin 
çeken kadın 

Schrimizin ve limanın cmnı.vet 
ve inzibatın;ı müteallik yeni bazı 
tedbirler üzerinde görüşmek üze
re dün vilayette vapıldıi!:ını vaz
dırıımLZ •büyük toplantıdan sonra 
bu sabah da seferberlik müdürü. 

sta, tel.ora[ müdürü. telsiz baş 
.müsaviri ·ve jandarma komutanı 
vilavette toplanıp görüşmüşlerdir. 

Dir>er taraftan Besiktaş, Fabh 
kaymakamları ile emniyet 5 inci 
şuıbe müdürü, vilayet ıımuru lıu
kuki"e müdürü bu sabah Belcdl
ve reis muavini B. Lı'.ıtfi Aksoyun 
reisliğinde toplanmışlardır. ' 

Bu k:>misvonda ehir otobüsle-
Evvelki sabah MasLıkta bir oto- rine ait isler tetkik olunmu~tur. 

n1-0bil kazası olmuş, ikisi kadın ol- Soförlerin zam talebi de tetkik e-
ıma.k üzere 6 kişi yaralanmıştı. dilmektedir. 

Y ----<>---- 1 
aralandıktan sonra Bevoi'rlu 

hastanesine ka1c1ırı1arırk tedavi a1- Taksi rüsumu tenzilatı 
tına alınanlardan Şake adındaki Taksi otomdbilleri rüsumu hal<
kadının şüpheli halleri ııörülmüş ıkında belediyece yapılan tenzilat 
ve yapılan arama neticesınde yas- hakıkındırki karar Dahiliye Veka
tıöıın altında bir paket eroin bu- !elince tasdik olunmuş ve keyfi
lunınu•tur. Yaraları kapanmıs ve yet dün alakadarlara bildirilmiş -
ivile•miş olan Sake hastaneden alı- tir. 

1 

narak adliv~ştir. Bu tamime ııöre tak!>ilerin tabi 
··~ oldukları vesaiti nakliye resmi ü-

Muallimlerİn terfihi için 
yeni bir kanun 

l\laarif Vekaleti kız ve erkek 
meslek muallim mekt<Jplerinden 
mezun olanların muallimliğe baş
larken 25 lira asli maaş alabilıne
J~ri_ni teınin için yeni bir kanun 
layıhası hazırlamaktadır. 

No: . 123 

Geliyor 

zerine % 50 zam suretile alınmak
ta olan Gazi könrüsü inşa masra
fının .karşılığı nisbetinde % 50 ve 
müruriye nisbetinde de keza yüz
de 50 tenzilat icra edilmek sure -
tile !ah-silerin aybk rümmu yüz
de 30 nisbetinde indirilmiştir. Ten
zilat 1 hazirandan ıtibaren mute
rberdir. 

!aştıran bir bakışla l\1iloviçin yü
züne baktı. İlave etti: 

~lena'nın birkaç günlük gaybubeti seni 
ıteden bukadar telaşa düşürdü ? » 

- Madam Lcııa gibi macerape
rest bir kadının birkaç günlük gay
bubeti seni neden btı kadar teliıs
landrrıyor bir türlü anlaınıyorum. 
Senin böyle sudan sebeplerle ü
zülmene tahammül edemem. Fakat 
her şeyi bir tarafa bırakalım .. Le
ua ile sıkı dostluğun iıısanı fela -
kete sürükliyecek bir neticeye va
racağını her zaman g:özönünde 
bulundurmalısın. Sen, burada, şu 
anda onun üzüntüsile ıztırap çe
kerken kimbilir o kimin kolları 
arasında heyecanla çırpınıyor. 
Hem sana birşey söyliyeyim mi 
şekeriın .• Seni, benin1 yanınıda 
başka seyler düsünmekten me -
netmck hakkına malikim, Böyle 
istiyorunı. Bırak onu, şimdi biz 
kendimizle meşgul olalım. 

1 bı.,. anlatayım: Yedi gün ev
}' ~ lı.1..şam üzeri Lena ile onun 

ı... e buluşacak, her zamanki 
~•her a~m çayı içecek -

1' 1. ~ otele gittim. Garson kar
,,. }ladaın şurada bckliyen bir 
,r .ı'Ue kadar gitti. Şimdi gele
,~ ~ •s. dakika beklemenizi rica 
· ~dı. Oturdum bir •aatten 
\ı. kiedim. Dönmedi. Geç kal

~ 1~ın. diye g'arsona Madamı er-
' _nu öğleden sonra tekrar a
~ Iını söyledinı, ayrıldım. 
~•tnzade atıldı: 
~ lesi gİİ!JÜ de ı:;ittin mi? 

11 • 'bi 
•ı ... 
ı 'tlamı buldun mu bari? 

.. 1•Yır .. Yine gar;onu gör -
r ~'\t~damın bir akşam evvel 

,~kika sonra döneceğini söy
~ ~ltı·karşıdaki bahçenin önün
P it/Yen perdeleri sımsıkı ka

,1 ~ ı otomobile kadar ,itliğini, 
' ~~otomobile binerek gözden 

~ Ui!unu. hala tin tlönmedi
ı?ledi .. Otomobilin nuınara
'•dum. Dikkat etmemi:;. Le-

1( vbir maceraya atıldıltma ih
ttıuem, yalnız ..• 

ı ' 1 ~ic. durdu .. Kar ısında sade 
tsilın;ş.,esine kendisini din-

!iyen harp zengini heyecanla atıl
dı: 

- Devanı etsene .. Niye durdun? 
- Aklıma bir ihtimal geliyor .. 

Fakat, zayıf!. 

- Nedir o ihtimal? 
- Lena so? günlerde genç bir 

Türk kaptanıle münaı.ebeli iler -
Ietmisti. 

- Genç bir Türk kaptanile mi 
dedin?. 

- Evet.. Baııi şu kulüpte tauış
tJğım~z, s~~~a senin evde bap!:iet
mek ıstedıgın, fakat Harbiye Na
zırının nıüdabalesile bırakmak 
mecburiyetinde kaldığın genç ve 
yakışıklı kaptanla .. 

_ Belki onunla beraber bir aşk 
haftası geçiriyordur. 

- Ben de öyle tahmin ettinı. Fa
kat bugüu tam dokuz gündür or _ 
tada yok. Ne de olsa bu kadar uzun 
ve devamlı bir aşk seansı Lena i
çin mevzuu bahis değildir. Mada
mın burada görülecek mühim iş
leri mevcuttur. Sonra iki, üç gün
de bir defa muhakkak görüşmek 
mecburiyetinde bulunduğu nüfuz
lu insanlar var. Onları ihmal ede
mez. 

Harp zenıı:ini ıözlerini korkunç-

l\1ilovic sustu .. Bayramzadenin 
bu ıhtarmı manasız bulmakla be
raber itiraz ederek ınüniliı,ayı 
uzatmak istemedi: 

- Nasıl istersen Libe!. 
Diye çıplak kollarını yaslı sev

gilisinin hol uuna doladı .. Bir da
kikalık sükfık lıoğulan odoı!a <er
vet kay~ı ile kart bir ihtira<ın 
münasebetsiz ölçüsü irinde inkişaf 
eden bir sevginin tezahiirü birle
şen iki dudağın çıkardığı ses çer
çevesinde çalkandı. Jl.liloviçiu bil
h1r sesi, Bayramzadedcu yeni bir 
sual sordu; 

- Yarın akşamki süvareye be-
raber gideceğiz değil mi?. 

-Adaya mı? 
- Evet .. Sadrazamın davetine!. 
- Tabii •.. 
- Yarın erkenden terziye gi-

' 
' lsviçre ve Alman 

tayyareleri çarpıştı 
(1 inci sahifeden devam) 

gC1;irilebileceği zannediliyordu. 
Müttefikler bu cephede 30,000 ka
yıp vermişlerdir. 

Fransız Amirali Abrial kllDlan
dasını eline aldığı müııtahkem 
mevziden dün sabah saat 7 de en 
son olarak çekilmiştir. 

Almanlar Dünkerkte 40 bin e
sir aldıklarını bildiriyorlar. 

Dünkerk mıntakasından dün 
Londraya üç Fransız Amirali ile 
üç Fransız Generali gelmiştir. 

Bekika Kralı Leopold, oturdu
ğu şatoda Amerika sefirini kabul 
ederek, Rvnelte verilmek üzere, 
niçin teslim. olduğunu izah eden 
bir mektubu vermiştir. &lektup 
tayyare ile gönderilmiııtir. 

Som cephesinde ve cephe geri
sinde tayyare faaliyetleri bütün 
şiddetilc devam etmektedir. 

Parisin e•·velki günkü bombar
dımanında e\'velce zannedildi -
~inden fazla ölü ve yarnlı vcril
dii!:i anlaşılmıştır. 

Rçsmi rakamlara göre, ölenler 
ve yaralılar 906 kişidir. 

Ölenler: 195 sivil, 59 asker ol
mak üzere 254 kişi, yaralılar: 545 i 
sivil, 107 si asker olmak üzere 65Z 
kişidir. 

Köyler ajansı, Parisin bombar
dımanına mukabele olmak üzere, 
Fransız tayyarelerinin Münilı ve 
1''rankfurt civarındaki askeri tesi
satı, İngilizler de Rur mınta"a -
sındaki .askeri hedefleri, istasyon
ları, fabrikaları, mahrukat depo
larını bombardıman elliklerini 
bildirmektedir. 

Parisin homhal'dııuanı esnasın
da yirıni beş Alınan tayyaresi dü
şürülmüş, diğer birçok tayyareler 
de hasara uiratılmışhr. 
Almanlarııı müttefik tayyarele

rin Friburg üzerine de bombalar 
attıklarını, 55 sivilin öldüğünü ve 

70 kitinin ağır ve hafif yaralan -
dığını bildiriyorlar. 

Paristeki japon sql'arethanesi
nin Tur sehri civarında bir yere 
çekileceti söylenmektedir. 

Önümüzdeki pazar ıı:ü.otü Pa -
riste harp ölüleri~ istirahati ru
hu için yapılaca!<' ltüyük ayine 
Paris b"şpeskop<>Su riyaset ede
cektir. 

Fransız tayyareleri ve tayyare 
dafi topları tarafından Paris üze
rinde 25 tayyare düşürülmüştür. 
Ölen Alman tayyarecileri 65 tir. 
İclerinde bir de miralay vardır. 

Dünkerkin tahliye ameliyesine 
müttefiklerin, büyük ve küçük 
550 harp ve 8'0 nakliye gemisi i.
tirak etmiştir. 

Alman· tayyareleri Z4. nakliye 
flemisini tle batırmı.ı,lardır. 

Amerikada Kolumbiya üniver
sitesinin ınük.3.fat tevzii merasi -
ıninde hazır bulunan İngillerenin 
Vaşington sefiri, irat ettiği bir 
nutukta umumi siyasetten ve as
keri ,,aziyettcn bahset111iş ve ez .. 
cümle şöyle detl\i.ııtir: 

cŞüphe,iz bana, Amerikanın bu 
vaziyet karşısında ne rol oynıya
bil...,eğini ve sizlerin yardımınıza 
ihtiyaç olv:> olmıyacağını sora -
ca ·~ınız. Buna, •evet cevabile 
mukabele edeceğim. Sizlerin mad
di vardımınıza çok ihti)·acınıa 
var. Bitlerin bütün emeli dünya
ya hakim olmaktır. Bunu açıklan 
açıia söyleınckten çekinmediği gi
bi, harck3tjlc de gö~t::rıni~ir. 
Karşısında hona maui olacak bir 

İngiliz donanınası görüyor ve. bu 
kuvveti ınahvetıniye çalışıyor. Şu
nu iyi biliniz ki İngiliz donanuıa.>ı 
mahvolursa, Bitlere kar~ı duracak 
dünyada bir kuvvet kalmıyacaktır. 
Beş altı sene sonra şimali ve ce
nubi Amerika dahi Avrupanın akı
betine uğ"nyaraktır .• 

AS ER GOZILE CEPHELER 
( 1 inci salıifedeıı devam) İ 

tahli!e ameliyesi hakkındaki hük-ı 
münu su cumlelerle bildırdı: 

Bu kurt1LIU$U bir zafer haline 
soknııyalım. Harpler tahliye ame
liyesile kazanılmaz. 

Böyle sözleri konuşabilen, va
ziyeti bu kadaı- acıık anla1ımak ce
saretini <'Österen bir mılletin ye -
nilmcsi hakikaten pek güçtür. Cör
cil, bundan sonraki hare~at icin, 
İnf1ilterenin i .... rtali takdiı-inde dahi 
harbe son nefer kalıncıya kadar 
devam edileceğini söyledi. 

<'örcilin tahliye ameli vesi hak
kındaki hükmü nekadar doğru ise, 
bundan sonraki harekat hakkın -
daki kararı da o kadar hakikidir. 

Britanya adalarında daha şim -
diden muhtemel hava baskınlarına 
ve i-Nallere karşı tertibat alın -
mıştır. 

İngiliz iaşe nazırı İngili< ada
larında alınan tertibatı şöyle izah 
ediwır: 

yolların ~e nakliyatile işgalı 'l/ii.
zünden askeri kıt'alanıı harekatı 
bozuhmyacaktır. Ayni <amanda 
Britanııa adalarının ı~e stoklan 
ve depolan 800 mıntakaya taksim 
edilmiş olmak dolayl8ile bir hü -
cum!a hepsi birdeıı tehlikeııe düş
müş olmıyacaktır. 

Görüülüv<>r ki. İn,,iltere Alınan 
taarruzunun İngiliz ana rntaııına 
kadar sirayeti ihtimallerini yalnız 
sözle değil, aldığı terFi;atla da 
inarwuş ve hazırJanmıstLr. İn,giliz 
hava filooıınun teknik faikiyeli rla
ha şimdiden belli olmustur. Ame
rikadan ısmarlanan tayyarek:rin 
tamamı gelince esasen hissedilen 
hava faHdyeti daha artacaktır. 

!Havalarda hasımlarına hi '.< ve 
karada her ihtimali göze alarak 
hazırlanmış olan .İngilizlerin ana 
vatanlarını, bütün tarih devirle -
rinde olduj!:u gibi, bu sefer de mü
dafaa edeceklerine ve harbi so -
nuna kadar götüreceklerine inan
mak lazımdır. 

Britanyayı birbiriııdeıı tamamen --------------
ayrı 800 iaşe mıntakasına taksim 
ettik. Her mıntaka keııdi depolan 
ve imkcinlarile birk~ hafta baııka 
merkezlerden yardım görmeden 
ııaşıyabiLecektir. Bu suretle muh
temel taarruzlarda, paraııütçüLere 
ve ihraç kıt'alarına karşı girişile
cek muharebelerde hücuma ttqn
yan mıntalcanın beslenmesi için 

deceğim. Yeni tuvaletim yann alt
•am bütün davetlilerin gözlerini 
kamaştıracak kadar mükemmel!. 

- Tıpkı kendin gibi!. 
- Terzi, faturayı yazıhaneye mi 

göndersin?. 
Hıırp zengini mağrur bir tarzda 

söylendi: 
- Çok rica ederim Libe .. Böyle 1 

faturaları yazıhaneye gönderme .• 
Katibin eline geçiyor. Parası bir
şey değil Fakat ayda 30 liraya hiz
met eden bu adamlar bir terzi fa
turasına kendi ka:ıançlarıııın bir 
kaç seneliğini ödediğimi anlayın
ca aralarmda dedikodu yapıyorlar. 
Benim enailiğin1e, senin tarafın -
dan yolunduğuına dair çeşitli fi
kirler yürütüyor, ınasallar diizü - . 
yorlar. Halbuki hakikatle enai on
lar .. 24 saatlerini bir liraya kiraya 
veren bu zavallı i.nı.anlal-.. Anuua, 
ben onları kar:,ıma ahı> da böyle 
münakaşalar Iaı>acak değilim ... 
Ouun iciıı faturaları.nı,Jc~udin ö
de .. Ben para$ılll \·creyinı.. Terzi
,. e borcun ne kadar? 

l\tiluvic gözlerini kırpıştırarak 
hayali bir hesap yapar gibi düı,ün
dü. Ce\·a1l ,·erdi: 

Bina vergilerinin ilk 
taksiti ay başında 

alınacak 
Şehrimizde veni mali yılın bina 

ve buhran ver<'ilerinin tahsil olun
masına önümüzdeki ay başında 
baslanılacaklır. 

Bu hususta dün alakadarlara 
(l'Önderilen bir emirle bina v<> buh
ran vergilerinin 1 incı taksitinin 
ay başında diğer taksitlerinin de 
eyllıl. 2 incitesrin ve •kanunusani 
aylarında tahsil olunacağı ve ica
beden hazırlıkların yapılıması teb
liğ olunmuştur. -----Su fiatları 

Perakende su satışları hakkında 
dün belediye reisliğinden şubelere 
bır amır gönderilmiştir. 

Bu emirde; yalnız Taşdelen ve 
emsali gibi memba sularının bar -
dağının buzlu 40 paraya ~uu.u;; 30 
paraya satılması icabettiği halde 
ekseri yerlerde Haımidiye suyu -
nun buzlu batıdai!:ının 4.-0 paraya 
satıldığının görüldüğü bildiri! -
.ıpekte ve bunun hemen önlenmesi 
tebliğ c~'lmiş buluıırmaktadır. Bi
naenale.ı ıı buzl,u Hamid.iye suları 
seyyar sucularda ve dükk9.nlard'a 
da 30 naradan fazlaya kat'iyyen 
satılaınıyacaktır. 

SON TD.CRAf"ıo tarihi te~nı.. .. ı s 

Reşit Paıanin~ Hatıratı· 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
- . ·-· 

lıkeoder F. SERTEL.LI 
~ ....,~a~ı ttqil YULARKlRAN 

Duvarlara asılani Ik beyannameler· 
de halkı ikna edici sözler 

Hükılmeti zalimenln bu merle
bei hiyanette dahi kalmıyarak 
milletin donanmasını imhaya kas
deylediğini, şevketi bahriyemizi 
maduın haline getirerek vatanı 
her gün daha acı ıbirer sillei ha
karetle zahimdar eylediğini, ha
vası meobulei merdane.sile iştihar 
eden orduların re'si idare>ine hır
sıızları ve alçakları geçirerek zaf 
ve perişaııiyetine sebebiyet veril
diğini inkar etmek kabil midir?. 

Fv valandaşla,r! , Bu acı haki -
katlerle k~lbinizin her gün ezildi
ğini hissetmez misiniız? Sizi nimeti 
hürriyetteı;ı, ni,ıneti marifetten 
mahrum ederek kabusu hela gibi 
vatanın isbkbalini tehdit eden bu 
idarei müstdbide ile alinizin ne 
olaca~ını düşünmez misiniz'l Mu
hiti şdkatinde hayat bulduğunuz 
vatanın bütün istidadı refah ve 
saadetine rağmen şu meş'um fe
laket ve mazlı'.ınıiyetinden muaz
zep olmaz mısmız? Evladı bulun
duğunuz vatanın namını bile te
laffuzdan sizi menedecek kadar 
vicdanınızı tazyik eden bu zulüm 
ve itisafı esaret altında ömür sür
mek insanlrğınıza ağır ııelmiyor 
mu? Bılmiyor musunuz ki alemde 
her hakarete tahammül eden, en 
mukaddes hakkını gasbettiren, 
!beni nev'ini düşünmiycı1 insan; 
hayvandan farkı olmıyan şerefsi& 
bir insandır. 

Ey ahali! Ey çift.çiler!. Namus
kfırane mesainiz ııetirc_ inde ka
zandıl!ın•z ve maişetinizden ayır
dıilınız paralarla daha ne zama,,..,a 
kadar İstanbuldaki ahalinin ke>ei 
mel'anetlerini doldurmağa. sefa
hat ve rezaletlerini idame etmejie, 
milyonlar sarfile apartınıanlar vü- t 
cude getirmeğe yardım edecek>i
niz? Padi.şah ile milletin aras;na 
girerek hükümetin nahiyeden ocd' 
ile vilayetlere ve Pdarete varın
cıya kadar btlcünııe makamatını 
ehliyetsiz, faziletsiz. namussuzla
ra veren mahkemclerınizde ıhıık 
ve adalet yerine zulüm ve rüşveti 
ikame eden, en ali mekiıt>binizi 
hakıkat ve marifeti tahrif edici 
hıifiyelere makar ittihaz eden. ga
zetelerinizi her,kesiıı ta.zv if ve tah
kirine Iavık eracifnameler haline 
koyan, her ne,·i tekemmüliıtı mc
deniyeden, vesaiti muva.aladan 
- mıleli s. irenin binclebiri ni.tbe
tinde olsu... - istifadeye mani olan, 
askerlerinizi sefil ve çıplak bıra -
kan L'lbu edaninııı daha ne ıama
na kadar haraçglizan ol .. caksın.z? 
Artık yetişir, vatanın istihsali sa
adet ve hürriyeti uğrunda hayatını 
biQbir şeyden esirgcmiyen ve Jnu
h:>bbeti vataniyeyi en büvük me
ziyeti insaniye tanıyan - bilatefrik 
cinsi mezhep - bilcümle Q, mantı 
erbabı Jıamiveti ölmek veya hür 
olmak ahdı peymanile millete 
müstait oldugu >ehrahı halas ve 
necatı acma.ğa, .'.>aadeL ve hürriye-

tine set çeken mevanii kırmağı. 
azmeylemiştir. Osmanlı Terakki 
ve ittihat Cemiyeti namı tahtında 
rbirleşen işbu erbırbı hamiyet; 
mazlumun hakkını zalimden al
mak ve hukuku mağsubei ınilliyeyi 
irStirdat evlemek için idarei cebrı
yei lhazırayı Lfığvile millet meeali
sini açt.rmak kararı kat'Jsindedir. 
Cemiyetin vücudünden agi<.'ı ol
mıyan eroaJn namus ve eciakat 
vatandaşlarımıza ihtar ederiz ki 
biıe pirev olabilecek metanetten 
mahrum iseler istihsali pek karip 
olan rhu maksaoı ali karşı ında hiç 
olmazsa icalnatı namus ve hamiyet
ten kat'iyyen ayrılmasmlar. Çün
kü millet hiyanet ve alca~J,k e
denlere ce-Lalarını vermek maksa
dı adaletperveranesınden a5la ın
hiraf etmiyecektir. Nankör hü -
kı'.ınıeti ı:alimeye dahi ihtar ederız 
ki millet hayatının da fevkinde bır 
kııvvetle istihsali hürriyete çalı
şacağ• ndan. amali müstd>icianesi 
uğrunda şaşkınca tedaoircien ıçtı
nap etsin. Çünkü cemivet ve mil
letin mulmbelei taarruzkarant'Si 
hükumeti nek çok zayiııt ile iııti
baha getirecek şiddette olacaktır. 
Centrbı Hak zalimlerin duşmanı, 
hak ve adalet istıyenlerin ınuını
dir: Y14asın Vaı.an! Ya0asm Milleti 
Yaşasın HLirriyet!. 

* Şemsi paşanın katli .• 
Şcınsi Pa~a bu bc)·annaı \.!er 

üzerine y<..ınına yirnti kadaı ntu
hafı:ı: alarak l\lana-,tıra giınti.şti. 
Şemsi Paşa Pirzerille uğradığı 

zaman: 
- Zabitandan Jıurııcu ~ıe.-sul

tan larzmda bazı ~i) a tili'edi. 
lil4nları _yakalayıp astıracaj:"uu. 

Demi>; H ahaliyi bunlar alcy -
hine ayaklandırıuak istemişti. Za
ten halk tereddüt ve şüphe içinde 
bocalıyordu. 
Şemsi Paşa Manastıra yakla -

şıncıya kadar Saliıhatlin ve Hs
san Tosun Beller l\Iaua tırda fa
aliyetlerine devam etmi~ler, Şenuı 
Pn~nın ~ehre gireceği ge~e, l\la
nastırd:ın uzakfasmı~lardı. 

ifa :ın Tosun Be)·, Şemsi Paşa
nın muhafızlarından birini tanı -
mıs, bu adam \·asıtasilc bir katını 
daha elde etıncğe muvaffak ol -
ınustu. 

Tt.Huu Bey arkadaşına: 
(De\amı var) 

TEŞEKKÜR 
Üsküdar ıskele>inden uındii(im 

1984 taksı numaralı otomoo!.l içe
risinde lıer na -ılsa kalını> Qlan pa
ra cantaını bularak evime kadar 
11etirin teslim eden şoför Bav Meh 
met ve şeri~i Bav . iustafava ale· 
ne.ı.1 te ·ekaı.ir ederim. 

İrfan Kum 

Neş'eye ca.i1 a•an]ar... Eğlence \•e he)'ı.~t'an arı ·:ı:nlnr .. 
!mt:hanJa;:ı kurl:ıl>n!ar ... 

l A L E 
Yine görülmemiş 2 büyiik !ilimle m~Lcsna bir prograıu ;y:..qıll 

1 • y A $ A s 1 N TAT i L fra ısııca lil 
l\lonte Karloda milyoncrleriu hayatını gösteren en büyük 

ne.ş'e ve zevk filmi 

2·CiNAYET MEKTEBi:J 
(Ffansızta Amerikan fi~ıni) Amerika gangsterlerinin hayatını 

gösteren HAMERI BOGART'w beyeean kaynağı 

Yarı odan itibaren LALE ııiuemesında • 

BUG()N MATiNELERDEN İTİBAREN 

SÜMER Sineması 
Z Büyük ve güzel Film Jıirden gösteriyor. 

1- KARMELİTA (Meksikalı Kız) 
ispanyol şarkı ve dansları filmi Baş rolde LUPE V ELEZ 

2 - DON KAZAKLARI 
l\levsiınin en büyük muvaffakiyeti 

ilaveten: İngiliz tayyarecileri nasıl yetisiyor ve nasıl döğüşüyorlar. 

- y.,di IÜZ ı.ckoen lira .. Çok bir 
şey de~il.. 

- Evet.. Senin ~ibi bir hazine 
uğrunda hiç sayılacak bir para ... 

HER AKŞAM 
IST ANBUL'UN MERKEZİ OLAN 

AI... • 1 
Harp zengini ic cebinden çı -

kanlıii;ı cüzdandan iki tane beş yüz 
liralık banknot çıkardı. Metresi
ne uıatlı. l\lacar dillıcri hu parayı 
nıülıiınsen1i)- en bir eda ile aldı .. 
Teşekkür etıneğc bile lüzum gör
meden yanıba"ndaki komodinin 
üzerine bıraktı. 

fDcv.ıını var) 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE 

··ı S FöVE lı• 
ııan'atkirların ov111ı1ar 'e varyete numaralan 
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4.- S O N T E L G R A F - 5 RAm1\'f 1~ 

MAZO z .... ( t: ft 1 B AI, fl'A I l 1r1S1 I l IK, Mi O E ·BU l l H T 1 ve LOZUKlUSU~DA, 

rAüferrih midevidir 
TEMBELliGIHDE, 

MiDE V{' BARSAKLARI temi7:l,.r, 
'. i o [ EKŞİLİK 

alı.,tırmaz ve yormaz. 
y A N M A l A R 1 H D A emn:;:~~j~ 'l• 

M.<\ZO~ i!im ve HOROS marka.ınadikksf· 
YB 

&\LSAMIN eeAetini ilıtin eden yiiz ve dudak rujlan Amerika 
ıfizellik enstitfileri proıfesealerinden meşhur prolesör HEKOG tarafm.. 
daa tertip e4i1.ınqtlr. 

lngili.z KANZUK Eczanesi - Beyoğlu lstanbul 

Yük!'ek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

MMtebin l!lolO mali senesi iaşe ihtiyacı aşağıda ııösterild:iği şekil-

lerde eksilUınelere 'konulmuştur. Fazla tafsilat için Güm~a 
tüksek mühendis mektebine müracaat. ·4519· 
Erzakuı cinli ilk te111i11at Eksiltmenin 

Lir• Şekli Günıı Saati 

Elı:ınek ' 423 Kapa} 18/6/1940 11,00 
Zeyünyak ve smre 256 Açıılc; 18 • • 11,30 
/Un ve saire 122 • 18 • • 14,30 
'Yumurta ve saire 195 • 18 • • 15,00 
Süt,!tase~ 117 • 18 • • 15,30 
Sade yağ 659 !Kapalı 19/6/1940 15,00 
Silivri yo)tıuıdu 150 Acıık 19 • • 15,30 
Toz şeker 302 • 19 • • 15,45 
!Peynir 160 • 19 • • 16.00 
iReçel Ye Cal 112 • 19 • • 16,15 
Yaş sebzeler 422 Kapalı 20/6/1940 11,,{l() 
Pirinç 197 Acık 20 • • 11,30 
Xuruenak 124 • 20 • • 15,00 
IK.uro yemiş 96 • 20 • • 15,30 

lstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
istan'l:ıul ceza ve tevef evinin lıir senelik elemek ihtiyacı 'kapalı 

zarf usulile eksil1ımeye droDuJınu.ştur. 
Muhammen l>edl<l •2fı625• lira olup muv&ldcat teminatı 1921 lira 

llCI kuruştur. Eksiltme :11/6/940 cımıa l?iinü saat 15 de Sirkeci Aşirefendi 
sokak 13 numarada adliye Jevazmı dairesinde yapılacaktır. Talipler 
ıı:artııaınesini tatı1 günlerinden maada her ııün çalışma saatleri dahilin
de mezkıir dairede ııöreiıilirler. 

İsteklile.- 'kanuni vesi!ı:•l•rı havi 'kapalı zarflarını eksiltme saatin
den bir saat evveline 'kadar mezkıir dairede toplanaca'k l:omisyon reis
likine makbuz mııkarlıilinde veımeleri taşradan ııönderilecek taahhütlü 
m~kt11Pların posta ı;ıeci!kme;inden dolayı mes'uliyet k.-bul edHemiye-
cei(i ve ilim ücretinin müteahhide ait olduihı iliin olunur. (4570) 

Sıt,lıip ve ıı.eşiryatı i.W. ed<ın 8apmıhuriri 

ETEJ\I İZZET BENİCE 

e.mld1ğı yer: SON TELGRAF Matbaası 

~- ·-
No.24·0-78 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Cem bütün hatalarını anlamıştı, fakat 
artık iş de işten geçmiıti 

Halbuki, Cem Sultamn saltanatı 1 

elde etmek için birlqmek ve mu
ahede yaparak harekete ıı:eçmek is
tediif' dJamların hepsi de, bane
claıwnn, ecdadJDJn d~manlarıydı. 

Cem Sultan, bahası Fatih Sul
tan l\lehmedin vücude ııetirdiği 
koca Türk imparatorluiunun hay
aiyet ve '4!refini kırmıştı. 

İ<te; koaı Sultan Beyazıdın gön
"1erdij(i elçi Hüseyin Beyi şimdi 
Fransa kralı kabul etmeyip red -
devliyordu. 

Fransa ~alının böyle biı- hare
keti Fatih zamanında mümkün 
müydü istanbulun kapılarım aşın
dıran hediyeler ve behiyelerle el
çi gönderip veziriaznn1ların bile 
huzuruna çıkamıyan bu krallar 
4imdi koca '!'ürk imparatorluğu
ntın elçisini huzııruna kabul et -
medikten başka üste de reddeyli
;,oı-du. 

İşte; bütün bu siyasi düşüklük
lere sebebiyet veren Sultan Cem 
idi. Cetn, anasının verdiii muh te
ris bir frenk terbiyesile büyütül
"1uiu İfin ihtirasına hem kendi11ini 

ve hem memleketini zabun kıl -
mıştL 

Cem, hötün hatalarım anlamq
tı. Fakat, işişten geçmişti. Babası 
Fatih, mezarından kalkmış olsay
dı, ilkevvela boynunu vuracağı mn
hakkak olan evladı Cem, olurdu. 

Fatih zamanında bugünün İn -
gilteresi gibi dünyaya hikim olu 
Venedik hükumetini Cemin bahası 

1 
on altı sene muharebe ederek ko
lunu kanadını kırmış, onu kendisi
ne bac alır biı- küçük hükumet ha
line getirmişti. 

Şimdi, bu koca Fatihin oğlu, Ve
nedi]( hükümetinin, şövalyelerin 
esiri bulunuyor .. babasının fethet
tikleri yerleri saltanata kavuşmak 
için onlara peşkes çekiyordu. 

Cem, kardeşi Sultan Beyazıdı 
müşkül vuiyete sokmuştu. Çüıı
kü, düşmanları onu silah olarak 
kullanıyordu. Bu sebeple Beyazıt 
hiçbir harekete geçemiyordu. 

Elçi Hüseyin Bey, Fransa da red
dolundu. Fransa Kralı on birinci 
Löi Türk sefirini reddeyliyoı-du. 

Sivaı.etleri ve menfaatleri i,ein 

/\lazarı Dikkate 
Son piyasa yükselislerine rağmen eSki hadlerini muhaiaza eden 
bilCımum pamuklu mamulatımızdan bır kısmının satış fiatları 
aşa/tıdu muhterem müşterilerimizin nazarı istüadelerine arz.o
luıı.ınuı;tur: 

:!'\azilli Basması 
Nazilli Çiçekli krepi 

(Metresi 

• 
33 kuruş 
44 • 

Nazilli Piiamalı:k ve gömleklfr • 44 • 
Ereğli 160 genişlikte patiska 
Malatya Yollu yatak yüzlük 
Kayseri Kazalinası 
Bakırl<öy ıkaput tıezi 

• 
• 
• 
• 

75 • 
84 • 
30 • 
30 • 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 
MÜESSESESİ Şl}BELERİ: 

İstanbul Bevoi!lu. Galata, Ankara, İzmir, Adana. Mersin 

Gayrimenkul Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh 

Hukuk Hakimliğinden : 
Terekesine mahkemece Pi hınıdup tasfiyesine karar verilen 

ö}l.i Lale'ye ait ve aşağıda gösterilen ııayri menkuller açık arttır 
ma suretile 9 rı /940 tarmine müsadif salı günii saat 1 O da satrla 
caktır. Satış bedeli yüzde yetmiş beşi bulrna.dıiiı takdirde ?kinci 
arttı.anası 24/7 /940 tarihine müısadü çarşamba .ıriinü saat. 10 da 
icra edilecektir. Tellllive resmi ihale pulu yiımi senelik taviz 
bedeli kadastro harcı müsteriye satış ~üne kadar ~:iler te
rekeye aittir. Arttımnaya Rirebümek için yüzde .Yedi bu<;Uk nis
betin.de pey ak<;esf yatırmak Jamndlr. 

Ta&ıilit: 

1 - Galata Arap cami mahallesi Sanzey'bek sakalk 18/20 nu
maralı arsa 155 metre murıtıbaı olup ta:maınırun kıymeti 620 

..ı:tır.. 
2 - Arap cami Abdüsseliihadldin sokak 13 numaralı f!V sok.a.lı:

dan ~udan do~ya zeımini çimento lıir taş!ıj!a ~itilir. Bir kat
tır. iB<Jrası ayni zamanda mutfak olarak kullamlır. Ocağı vardır. 
Mutfaktan bir tahta merdivenle birinci ikat sofaya ç!kılır. Sokak 
cihetinde yan yana bir oda bir bala vardır. Ahşap bir merdi -
venle öst .kata çıılnlır. Sokak cihetinde 'bir oda vardır. Tamamı -
run ılo~ 700 liradır. 

3 - Ayni mahalde Abdüssellihıodd:in çılkıınazında 2 numaralı 
baraka 225 lira kıymet takdir edildiği ve mezkllr 'baraka tftı: bir 
odası olup ahşaptır. Sokaık t~ından bir aralığa oradan doj!
nı.ca odaya .girilir. 

İsteklilerin yu!kanda gösterilen _ı;ıiin ve saatte Beyoi?lu dör -
dtlncü sulh hulrulk mahkemesinde hazır ibulumaları ııömıeık is -
tiyenlerin içindekilere mürac Jat etmeleri ilan olunur. 2'7430 

Milli Piyango'nun -? Haz1ra~ 

Keşıtıe~i Tali Kaynağı olan· , ~ 

~ureıerıe _yapılacakt11 Dönen ., -

1ff0_.UOO ~ira 
•e\i'kcş~ ay'nia zu biıi:"Ts biıi, ıo bin 
füa.hk ilmuniyeler,' 5 dane 5.000. liralık, 
50 dane ]()()() liralık, 500 clane 60 rır11lık, 
~()() clane 40 liralık, 5000 clane. • o liralılı:, I 

ikramiyeler vardır. · 

Şansınızı deneyiniz-
8 üyü k ikramiye -do: 

fOO'.'O·oo Liradır 
bir zamanlar ecdadına tekapu e
den krallar, şimdi torunlarının el· 
çilerini bile kabule tenezzül etmi
yorlardı. 

Hüsevin Bey, Riç şehrine kadar 
geldi. Lôkin, daha ziyade ileriye 
hareket etmemesi için K raldan e
mir geldi. 

Hüsevin Bey, Türk imparator -
Juğunun kırılmaz azameti ve azmi 
içinde yQ~aınış, terbiye olmuş bir 
cengaverdi. O, hayatında red ne
dir bilmil·ordu. Kralın red cevabı 
onu dilhun eyledi. 

Hüseyin Bey, meyus, muztarip 
bir halde olduğu yerde kaldı. Bir 
adını ileri atamadı. 

Hüseyin Beyin yanında külli • 
vetli para vardı. Sonra Fransa kra
luıa hoş görünmek için İstanbul
dan mukaddes eşyalar '{etirmişti. 

Bu eşyalar İstanbulun fethinde 
Fatih Sultan Mehmedin eline ge -
çen hıri•tiyanlığın kiliseye ait 
mukaddes eş} alarmdan bir kısım 
idi. Bu eş>ayı Fransa Kralına ve
recekti. Bu suretle Cem Sultanın 
harekitının önüne geçecekti. Bü
tün bu küçüklükler Cemio yü -
zünden oluyordu. 

Fransa Kralı, Sultan Cemi kral 
lığı dahilinde muhafaza ederek 
kardeşi Sultan Beyazıda karşı te
şebbüste buJunıuasına ınH.ni oldu· 
ğu takdirde, mukaddes e~yaları, 
paraları Türk sefiri kendisine tak
dim eyliyecekti. 

Fakat, Fransa kralının doymaz 
hıristiyanhk gözü bunları görmü
yordu. On birinci Lüi ölümle pen
çeleşiyordu. 

On birinci Lüi, ölümden kurtul
mak, ha5(alıiını iyi etmek için kü-

çük çocukların kanını şifa adde
derek katillere, zulümlere mey -
dan veriyordu. Bu sebeple Fransa 
kralı, hıristiyaıı düşmanı olan bir 
padisahın teklifini kabul etmek 
istemedi. 

Niha)et, Kral öldü. Türk elçisi 
Hüseyin Bey de olduğu yerde kal
dı, ne ~·apacağını bilmiyordu. 
Şövalyeler, on birinci Lüinin ve

fatını haber alır almaz harekele 
geçtiler. Şövalyelerin kqrktuğu 
kralın vefatile Fransada ihtilal 
çıkması idi. 
Eğer Fransada ihtilal çıkarsa 

vaziyet fena olurdu. Cem Sultan 
bu kargasalıkt.an iatifıHle ederek 
kaçabilirdi. 

Şövalyeler, Kralın vefatı üaeri
ne derhal Cem Sultanın maiye -
tinde kalan soa yirmi ollokuz kişi
yi cebren ve kaltnn ayırdılar. 

Cem Sultanın maiyetini öyle 
kola~· kolay ayıramadılar. Çünkü 
'J'ürkler şehzadeleri başta olduğu 
halde birbirlerinden ayrılmamağa 
karar vermişlerdi. 

Frenk Süleyman Beyin, Maca
ristana gönderecebiz diye hile .. 
karhkla gönderdikleri iki beyia 
akıbeti beylere ders olmuştu. 

Hele yolda gelirken orman vak
ası büsbütün beyleri Cem Sulta
nın :va111ndan ayr1lm;az hale ~tir
mişti. 

Be.vlrrin hepsi hançerlerle mü
selliihtı. Her birinin kuşağı arasın
d .. bir Türk hançeri vardı. 

Sövalyeler, Türk beyleriııin müt. 
tehi! bir cephe aldıklarını bili -
yorlardı. Fakat, işi siyasetle hal
leylemeje talışıyorlardı. 

fDeı•amı VGT) 

in 
• 

GELiNCiK SİGARASI ÇIKTI. 
t:a ~a,kDlpesentleri de dahil olduğa halde her ~.nıl tDttlO 

tiryakisini memnun eCmek azmıncia buhmaa 

iNHİSARLAR İDARESi 
E İNCİK s1.ıı. rasne, ba kerre pifasaya arzeUiği uc;lu "e uçsuz G L . ua 31111 

f""lmi tatlı ve kokulu olmakla beraber me"cmt oe"alerden d 
... ince bir slğara arayan ...... 

yaki ztimresinl tatmine ça· 
hşmıştır. ·- ıı• 

Bu e"saf, bilhassa b 1 • • 
Yanlar tarafından arao • • oJ 
dığı lçia GELiNCiK, PY 
zamanda onlarında &10 .. 
rası ol&eJ1ktır. 

1v 

~lı 
~~~~~~~~--~~~~--~-~~-~~~~~::::.:.:.:.:.~;,~""'! ,j~~ ~· 
~ asliye 9 uncu bukul< Gedikli erbaş Okullarına 1 1559 Hicrf l ı:ı5 p,tt111 ~· 

~n~arafından Galata A- girmek iıtiyenler Rebiül3lıır 1 ~ h 

raııcamii ÜW!.üıbeci sokak 4 !No. cı.. Fatih a9kerlik •ubesinden: •---2_8_~;.ı:~e 
«uran karısı liırnail luzJ Şerife a- 1940, Ay~Güıı "~ . 
leyhlne mahkemenin 40/306 No. 1 - $ullıeımiz mıntakasında otur 5 Haziran çAlk · j t;ıı11 iii anlardan muhtelif gedikli eııba.ş o- \Ta59tı SJ< .• 
su ile ac;ıınoı; o~ teecili talak ~arına 11irmeğe istekli ve ka- Vakı"tler ~a. ps- ~·~~ 
davasının yapılan mıih9kemesin- o 

nuııda yazılı şartları haiz ve on -- 9 j 
de: M;i<Meialeyhe i!Anen tebl~at o.ıek:iz v•o'nı •-·-Jaıırı~ ,ı..·"unan- G·- 4 2 4 n 
~6nı1..ı.ı:.. ... _kl'e ımah1oeımeve -ı - ~ _,......,, A' """ uneş 1n 12 1 " 
.,_ ....,., "" ~~ ların kayıt ve Jtabul 1M1a.ıneleleri ö·ı ~ " 
ımedı- ,..__. __ h-'-'··--'-'-' ~---.. ~- İkig_ndie . 16 12 ,, • <"ıucu .......,..,_, .....,~- JlllPl.lmak üzere 7 haziran 940 ta- ' 
nıı:ı mvalıeıı icrasına ve mezk\ır ribi1>e kadar "l.lbemize mücacaat- 19 37 1 ~ 
.celsede davacı iddiasm.t saiıiüe lan Han oluDAJr. A'l<şam '.ll S1 6 ı, a 
ispat edecejiiıu ve .ııMiddeiale.vhe Yatsı t S 1 ~ı d 

İmsak 2_~•ıı 
hanı<!i tarihte ev~ ve diii talıdirde bir daha muhake - -~~~~~~~;o.--=::?:."'-' k 
n-Wdmalevhin eısaı; nüfus kaydı meve ltııibtıl edilmiyece~e '1e 1 ~,oı J, •h 
nerede oidoııunun tahl<ikine ve ımüdrleialeybe yazılacak l(lyap ka- Gös B . AıJ"' ~ 
mu'ha.kemenin bu seibepten 17/ö/ rıırınm mahkeme divanhanesine Dr. Murat Rarrıı ~.u 
940 tarihine saat 15 e buakıı..ıa&- taitk ve gazetelerle de ilanat ic - ~p~ fl' . 

rasına karar verümis oMiuı?tından Beyofla - P 1eı,.. /ıı, 
na ve iı;lbu telıkikata karş be6 lıÜJI olbaltalti karar IM"etile tebliğ ma- sokak No. 2 ril'"' 1~ 
zarfın.da itiraz etm-.e etmediii ~amma kaim Mlllllı: üzere ilan Mnayeae ve hıol' t 
talr.di~ veya bir wilil ıöndemıe- oleın•ır ameli atı tıkar! 0 


