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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip n Başmuharriri: YIL: 4 
ETEM iZZET BENİCS 

talya ve Arnavu uk Sahilleri, Mayn DOkiilerek 
rehlikeli Mıntaka ilin Edildi, Adriyatik Kapalı dı 

cephesinde taarruz harekitı kat'i neticeli büyük Garp 
meydan muharebesine doğru şiddetle inkişaf ediyor 

---

iman ordusu elindeki bütün tahrib vasıtalarile Soındaki 
' 

ransız hatlarını yarmıya çalışıyor- ita/yada son vaziyet 
talya harbe girerse, Amerikanın denizlerde ltalyan 

ticaretini ezmeğe karar vereceği anlaşılıyor 
ikinci 
Alman 

taarruzu 
İkinci taarruz baslamıı; bu
lunurken dünya siyaseti ~e 
Yeni bazı tezahürlerin an
fesinde gibi görünmektedir. 

ilan: ETEM İZZET BENlCB 

Bükreş 6 (A.A.)- Havas bildi
riyor: Fransız cephesine karşı 
yapılan »eni Almarı taarruzunun 
Almanyanın harbi her ne pahası
na olursa olsun sonbahara kadar 
bitirmek niyetinde olduğu intiba
mı bıraktığı bildirilmektedir. 

llabcr alındığına gôre1 l'~kiden 
Polonyada bir kı~ ~porları mer
kezi olan Zakopanedc tcda\İ edil
mekte olan yaralı Alman pilotları 
henüı tanıaınilc iyilc~nıcdcn cep
he) e gönderilmektedirler. 
Ronıen gazeteleri ,.c ef'kBrı uınu

miyesi ı:ittikçc tek>if edilen ·Al • 
man propagandasına ra~nıcn nıüt
tcfJklere itimada de\.un ehnckte
dirler. 

Milli Şef şehrimizi bu 
sabah şereflendirdiler 

k 

, bombardıman edildi.ı:;i 
bunu daha ziyade yeni Al
lll.umi taarruzıınun başhya
bir aliımet ve delil .. diye 

Uın doi,."fn olacağını tahmin 
ilı. İki giinlük bir fasıla ile 

taarruzu hakikaten beşla
ıınuyor. Takriben i~işer 
ıık Fransız ve Alman or -

TAARRUZ BA:;;LADIGI 
SAATTEN İTİBAREN ... 

Parıs 6 (Hususi) - Som cephe
sinJe Suasson : La n ce'>hesındc 
lıa oJamı.ş ''-ın Alanan taarruzu bu
tün şiddetile devam et.mektedir. 
Almanların bilhassa Suasson ve 
Anp·en htikametlcrinde henüz 
h_arb_e girmemis kırk fırka ile gi
rr<tı ~ı bu taarruz, ~itti~çe şidde
tını arttırmaktadır. 

\M~lli Sefimizin geçen defa istanblll u te riflcrinde alınmıs resirnleriııdea 

tekrar kanlı ve ölümlü bir 
anın içindedirler. Harekat 

ilk safhasında bulunduğuna 
sız müdafaası çetin oldu

ore netice üzerinde mütalea 
ek de, tahminde bulunmak 

olmaz. Ancak, Alman ta
Somme cephesinde ve Sen 
e Paris'i istihdaf eylemek-
her Alman motödü ve ıırh
ttlerinin de ayı·ıca kuvvet
. rrnı grupıı halinde Sedan 
1tre mmtakalarından hare· 
'•erek Majinot gerisindeki 

ordusunu bir kıskaç içi
le teşebbüsüne germesi de 

tbiJir. Bu çevirme \"C kıskaç 
.edilemese bile Som cephe-
1 Alman taarruz kuncıle
Qkü hafifletilebilir 'e han
. u İtalya hududunda tes -
1 ldiği kadar iki a)·rı cephe 
ede muharebe etınlyc n1ec-
11lır. Yeni taarruzda Alınan 
e: rnotörlü fITkalurının bu
ası \"e taarruwn kl~sik 
topçu atc~i, tay~ are hin1a
bombardııııanı H pi~ adc 

~ınm taarruzu ile başlaması 
1htinıali kuvntlendirnıck
iğer bir ihtimal ile de pi-

müdafaa hatlarını sök-
birlikte ayni ha! üıerinde 

\lari hizn1etinde motörlü 
lı fırkaların hep birden ta
~~irnıe ,.e tan arelerin iş
le panik çıkarma, vıldırıııı 
reketine geçmeleri de Al
~iınıharbiJcsiuce diişünül
hilir. l\Iaahazn, biitüıı bu 
trôn vakıa halinde inkişa
llıek için henüz \ aktimiz 
Sadc<t-, Almanların harp 

.'heri tahmin ve mütalea 
1 ~ fikri teyiden behemehal 
•hara kadar garp ccphcsin
tıeticc)i almak aınıilc her 
lldrli ve ınane\·i kuvvC'tle
flJ~ete geçirdikleri ve ınüt-

hir ~:ıpratma ve iktı!t'adi 
arbi için valilt bıra1,tna
'diklcri giiıı geçtikçe daha 
Ştlı:ror. An<'ak, bugünkü 
karşısında da Fraıısanıu 
~arebeyi kabul edip etmi-
ııvayi külliyesini harbe 
knı1yacn~ı henüz nıalinn 

· Belki de Fransız başku
tğı :yeni nıevzilcrindc kôfi 

hazır bulunmadığına 
\1 ,1MI 3 ııncii sahifede) 

Som cephesinde m~arebcnin ilk sa{hasmı gösterir harita 

Mlltt~fik kuv,·etler Kral LPO
D?ld"un _omrine itaot 'ümi.ı~n 45 
hın Belcıkalı da dahıl olmak üzere, 
mı..kavemete calı•maktadır. Müt
hıs tayyare saldırı~ları olmaktadır. 
Som nehri Alı,1anlara karşı ehem-

:rniyetli bir mani teşkil etmekll- -
dır. Bütün koprüler atılmıstır. ?.hı

harebe ccphelcrınin imtida<lı :!!lO 
kilometre tutımakta<lır. 

Muharebenin bütün şiddetıle de
vam ettiği mıntaka Amven ilı> Ui
fer, Laon. Dani.ii \'e Soni muıabbaı 
arasındaki onın lakadır. 

Sabaha kare· -elen haberlere 
~öre Almanlar, iki nokta üzerinde 
Fransız hatlarını ı!C('ıneğe mu -

~alkanlarda ve Akdenizde vaziyet 

Sovy etlerle İngiliz ve 
F rarısız münasebatı 
gittikçe düzelivor 

1 KISAC.6 1 
Doğrusu, yanıış1 

Yeni Alınan taarrnlu dün sabah 
nıı, cı·,·elki sabah ınl ba:-.ladı. ~v
velki g:Ün Roına rad)o5~. 

- Taarruz b:.~ladı. Hitler ilk he
de(: l'ari5 .. Chırini \:erdi .. 

Dhordu. Son Telgraf, da bu 
haberi ~erdi. Fakat, taarruz etra _ 
fında Ronıadan ga~ri her taraf dü
ııe kadar sükut etti 'e Soın cephe
sinde ba~lıyan hareketin haki _ 
ki taarruz olnıayıp bir «dcnenıe•
den ibaret olduğu iddia edildi. 

Fakat. nihayet yirmi dört saat 
bile ~ürnıi~:en bir ara ile anla~ıl
dı ki, taarruo. hakikidir. Roma ta
arruzuıı lıa5ıladığuıı bildirıni.ştir, 
t.Sn:ı Telgraf.., lıa\.·adisi doğru ver
nıi~tir: ancak Alınanlar taarruzun 
hakiki ölcüsünü almak İçin taar
ruzrın umumi taarruz olduğunu 
bir ı:ün saklamakta fayda görıuiiş
lerdir. 

Bizim mabudla da bunları ko
nu~uyorduk da: 

- Ilani ayıkla pirincin taşını .. 
derler a. her mesele n her hadi
sede de gazetecilerin ,.a,iycti öy
le oldu. All~h gazetecilerin yar • 
duncısı olsun \.'e şa~ırtınasın! .. 

Dedi. • • 

l\cvrork 6 (Hususi) Sir 
Grıps'in inıriltcrenin Moskova bü
' tik <'l r ;Iü1i1L tayini hukkında SoY
ret hJkümctinin a,gremnn ver.me
si. Sr.'·"el - İngiliz ınüııa,t·bc'tlc -
rinde veni bir safhanın başlamak 
üzere olduğuna bir delil olarak 

- "Österiln' ektedir. 
SoV'·et siyasi mehafilinin öte -

denberi Karadeniz ve Balkanlar 
hakkındaki görüşlerini her vesile 

-ile ilan etmeleri. simdiki \·a1ivette 
daha ziyade ehemmiyet kesbet -
onektedir. Bütün sivasi harektler, 
Sovyetlerin müttefiklere doi!ru 
-östcrınekte oldui!u temayülün bu
~ünler<le daha ziyade kuvvet kes
bettiğini ı:ıöstcrmektedir. Nitekim, 
Londradaki Sov,·et mchafilinde, 
Karadeniz ve Akdenizdc Sovvet -
!erle İngiltere ve Fransanın men
faatlerinin birJe,tiliini. binaenalevh 
tah·an teşebbüslerine karsı t!'ş -
riki mesai edilmesinin mümkün 
olabilkceği söylenmistir. 

N ıskova elciliiline tayin edilen 
Sir Grips'in yakında Moskovada 
muhim müzakerrlerde bulunaca -
;;·ına sÜphe edilmemektedir 
S•ıvvct hükumeti Labon'un 

Fransanın Moskova büvük elrili
;;ine ta"ini hakkında da akrenıan 
vermistir 

vaffak o}mu.,Jardır. Zırrlı Jot'ala
nn arsasından Alman piyadeleri 
ııelmektedir. 

Alman kıt'alarının Veyııand hat
tının Smn ır.mağı mansabı ile Om 
arasında, ve Ren ile Uaz arasında 
Lalet kanalı üzerinden yar.mı •lar 
ve ilk hamlede on kilometre kadar 
ilcrlemHerdir. 

l'llaamafih bu haberin, Alınan 
kuvvetlerinin Fransız hatlarındaki 

Loııdra 6 (Hususı) - Burada 
tahmin !'dıldi.ğine göre. Musolini 
bıı~un kat"i nutkunu sövliyecck
tir. Bütün İtalvada bir harp man
zarası göZ<' carpmaktadır. 

Her !!Ün vaourlarla Mısırda ve 
di 'er yerlerde bulunan İtalyan 
tebaası Ye aileleri ııelmektc, buna 
mukabil <le İng"iliz ve Amerikan ı 
tebaası İtalvayı terketımektedir. 

bazı sızıntıları olması da muhte
meldir. Anadolu ajansı gazetemiz 
çıkıncı~ a kadar cephenin yarıldı
ğına dair hicbir haber ,·ermemiş
tir. 

Dünkerk müstahkem me\·kııni 
en son !erkeden Dünkeıık kahra -
manı Aaniral Abrial. Bukinııam 
saravında Kral tarafından kabul 
~dilnıi~tir' 

(DEVAMI 3 iincii sahifede) 

İtal"a''ı terketmek istivcn Fransız 
te·baası ise hususi musaade alma
na mecbur tutulmaktadır. 

Dün de Romada fasist talebenin 
i•tirakile müttefikler aleyhine ye
·niden nümayişler vapılıını.ştır. Nü
mayişçiler bir aralık İnııiliz sefa
ret hanesinin önüne l!it.mek iste • 
onislerse de, ı:ıolis buna güçülkle 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

ikinci taarruz da başladı 
Bugüne kadar atese girmemiş 

taze fırkalarla takviye edilen Al
man orduları dün sabah şafakla 
beraber Vc:ygand hattına taarruza 
basladı. 

Salı güıtii bıı •iitunda çıkan 
.. Paris bonıbardımanının ınanası• 
serlevhalı yazımızda Alınanların 
ikinci taal"ruza, ekseri tahminler 
hilfıfına olarak, pek ~·akında baş
lıyacaklarını bildirmiştik. Göriilü
yor ki. Alman kumandanlığı her 
ne pahasına olursa olsun Veygand 
hattının daha iyi organize edil-

mesine vakit bırakmak isteme • 
miştir. 

Bu sabaha kadar gelen haber
lere nazaran. Aln1an taarruzunun 
cephenin hangi kısmını daha zi
yade tazyik ettiği belli olmuyor. 
Vakıa Alman taarruzunun en 

kesif hamlesi cephenin iki mınta
kasına tevcih edilıni~tir. Fakat bu 
sabaha kadar bilinen hareketler 
kıı\'vetli bir yoklama ve bir avut
ma taz~·iki de olabilir. 
Şimdiye kadarki harekata bü • 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Cumhur Reisi İsmet İnönü, bu 1l etmişlerdir. 
sabah saat 11,30 da husllSİ trenle- Haydarpaşa garında toplanmış 
rile Ankaradan şehrimizi te~rü (DEVAMI 3 ilııcü sahifede) 

·----- --· - --- - - -

Parisde ilk mektepler kapatıldı 
Paris 6 (A.A.) - Birkaç mek

tebe bomba düşmesi \'e birçok ço
cukların ölmesi ve ~·aralanmasını 
mu<:io olan Paris mıntakasının 

( Diğer Telgraflar 3 

Harbin ikinci ınerhalesi dün 
sabah safokla beraber ba~ladı. 
Alınanlar biitün ku,-yctlerile 
(Soınnıc) ve (Aisne) üzerinde
ki )·eni Fransız miidafaa hattı
na saldırdılar. 

Jlitler bu ınüııascbctlc Alman 
milletine su emri vermiştir: 

- Bugiinden itibaren bir 
hafta ınüddeılc bütün Alman
yada bayrak asıln1asını en1re
diyorun1. Alrıca üç gün bütüa 
kiliselerdeki çanların calınına
sını, çaıı seslerine duaların da 
karışn1asını emredi;yoruın. Al
man milleti bundan sonra oj:ul
larına dualarile refakat edecek
tir. Çünkü bütür. Alınan kuv
vetleri bu sabah harcı.ete geç
nıistir. 

Bitlerin ordusa \erdiği ~cv
ıni cınir de şu: 

- İngill. ere ve T ransanın ida· 
recileri harbin dc\·amını arzu 
edi:vor. Arzuları yerine getiri
lecektir. Bugün garp cephesi 
tekru hartkete geçecektir. Si
ze, ilk defa olarak diismam gö
recek ve yenecek olan veni fır
kalar iltihak ediyor. :\Jlicadele
miz ba~":ı.i ,.c ölüın ınücadele!'.ti.. 
Bu mücadele. boğu~nıa)'t h5.la 
en ivi vasıta telakki eden Lond
ra ~c Paristcki dü~nıan ziman1-
darları imha edilinci~·c kadar 
sürecektir. Bütün Alman~·a si
zinle beraberdir. 

llitlcrin. milletine \e ~'rdusU· 

bombardımanı üzerıne hfrkfımet 
Paris mıntakasınd8'ki ilk ml"ktep
lerin kapatılmasına karar v<:rmış
tir. 

üncü Sayfamız:ladır) 

emrini verirhcn, bunu şiınl!l.re 
kadar kazanılını~ bir za!,.. ... in 
tes.idi İC'İn degil, lıaitik~tt~ di.io 
sa!.abtanbcl"İ ba>lı)on bü lik 
Aln1an taarruzunun ifade ettif'Yi 
n1illı hc~·ecan '\'C ha.yatı da, d;.1 
bciirtmek için yaı.ıyor. llitk,in 
orduya verdiği yevmi ('n1irdcn 
de a~ıkça anlaşılan, harbin ilk 
merhalt·5tinde ı sonr ı Ahua•1la
r111 n1iittcfiklere s-izlidcn gilliye 
sulh ih~as r!ttigi, nıiittcfiklcrin 
de bunu 0 ayet t•biı olarak red
le karşıladıgı ... 

Kızılca kıyamet <.asladı. Şim
di siz bu satırları okurken Al
nınn külli kun ~ileri Fransız 

''e lngiliz kiı.li kuvvetlcrile 
korkunç bir kapışma vazi~ etin
dedir. Bütün tiili "e cüzi saf
halar nihaJete ermiş, ili ve külli 
safha. Avrupayı baştan•başa 
dolduran çan ;esleri içinde açıl· 
.ınıştır. 

Dc\ler işte bugün birbirini 
beller=ndcn kavranıı~ bulunu • 
'or. llangi de\· yere yıkılLr~a, 
kemiklerinde kırılmadık nokta 
kalmıyacak. Bii~·ük mevcutlar 
arasında büJiik nıuhasebe gü
nü, bugün ... 

Yıllardnnberi bü~ük muha -
sebe ~ününde büyiik hisse>i ol
duğuuu söyliyen İtaha, bugün 
yarın kendisini belli edecek \·e 
galip ihtimalle •i~kin burnunu 
dna~·a sokacaktır. 

Bütün. insanlık \·e bütün A\·
r'!pa. tunçlann ürperişini hay
kıran can sesleri İ(inde, dün 
sahahtanbl'ri en nazik J!Ünlerini 
laşıyor. 

na karsı hitaplar~daki ·ı.~ık 
mana. kuru edeb~~\·'.İ>~ı:"ilriik 
şatafatlarındari ayİJdıi;lıie~k o
lu"•· (!u.ıo11aSi' ~are ,,. Jtiitcr, 
Almaıi{_ayl Ç~n:OSe.>iQıt bhak 

"*'.J) . .... ~~·"- ~.. .~.-" ...... .;.-;~·;>: '""• 
NECİP FAZIL KlSAKÜREK .,.. ~~:ı .. · .r 

~~ .: ~t .. ... 
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SAl\.LADILAR 

Yarım milvonluk drdusilc tes
lım olan Belçika Krah u.çuncü 
Leopoldün çocukları Fransada bu
lunuyorlar. Bır habere gore, Leo- . 
poldun, hı de şcreflı olmıyan tes
lım oluşu, hcnü.z çocuklarına ha
ber verılmcm~. bu hazin hadise, 
saklanmıştır. 

D :;unün: İyi harekette QOCuk-
1 rına numune .olması lazım ge -
len ıbdbanm, bır hareketi. ~ -
1 rın..ı sôvlenmfl"<>r. 

Çunkü, bu h reket, onlardan 
saklanacak k dar acı ve hüzünlü
dur. Çıo<:u~ndan nan yı o
l n b rı. bır devlet; bir millet 
~abası olablhr mi?. 

SU GİBİ 

ltENZIN 

Şimaldcki müttcfık lal' ların 
in:gıltereye nakh e nasıl}da, Al -
manlar, imha edemcdiklel'i Fran
s.z askerlerinı mutlaka yok etmek 
için, !Vlanche denizine t>cntin dö
küıp, asker yükliı saı ualları yak
maga snvaştyorlarmış!. 

Fena birşey ! Bu, hangi harp ka
idelerıne uyar". Fakat, bizim asıl 
nıerak ettiğınuz nokta, Almanların 
denızlere döke - k dar, n ı1 

nzın bulablldıkleri<lu. Su ~lbi 
benzın haı cadıklarına .gô, I.!, yeni 
bir s .. n'i bcnzın koınprimcsı ıcat 
etmı olmasınlar? 

NERED O 

TERANELER?. 

«Tarihi ceride. nin marıtetıni 
du~dunuz mu?. Meşhur lbok.sbrle
rımızden Melih tahsıl içm Ame
rıkay gıtmişti. Bıttabı, aynı za
mand , orada boks da yapıyordu. 
Amcrıkada bırçok ş mpiyona .ka· 
zand ~ lih, Amera ada yaptağl 

., . .. '·~·· 
müsab::ıkalata ait ..,Ji.tı'tıralarınU\ 

· nQtla.rıiu. ne!lredilm~ mere bu 
,ceı ideye vernfı§~. · 

Fakat, tarihi ceride, ne yapsa beJ 
ienit'6iniz?. Bu n<ıtları almış, bin 
ibir tane de nşk ve sergüzeşt hıi • 
kavesi uydurarak, lbir tefrika vü
cude getirmiş ... Çala•kalem yazı-
~r. 

MeHh tekzip ediyor: Ben, diyor 
ne böyle eyler yazdım, ne de, ba· 
ınıdan böyle hadiseler ti!. 
Hani, nerede kaldı, tarihi ceri

denin ihak ve hakikat. ıiü.rüstlük 
teraneleri'!. 

ZEHI ı~ 

SÜTLER 
Ceçen gün, Siı:1cecide, 19 ik~i 

··ine i~tiklcrl sütten 'Zehirlenmiş
ler, soluğu hastanede wr almış -
lar!. Şu sütlerde nasıl müthiş bir 
madde var ki, böyle 19 kisiyi lbir
den mecalsiz hale ~ctiriyor?. Ze
hirli j!az mıdir, nedir?. 

Artık insanın batırma byle ~e • 
liyor ki. 1stıınıbulun tbir kısım süt
leri, pektılA ncvieat bir zobirli gaz 
olarak kullanılabilir. 

TASDİKLİ VEYA 

TASDİK tz_ 
Yaı me imi b Jadığı halde, 

bir çOk bahçe ve e~lence yerleri
nin fiat tarifesi, henüz, ibelediye 
iktısat miıdiırlüğü tarafından tet
kik ve tasdik edilmemiştir. Hadı-

ler, bunu · leriyor. 
Y.'akat. bu yoldaki Gzuntumuz, 

bır bakıma da beyhudedır. Çunkü, 
la::.dıklı tarifeler de, haddi zatın
da. makul \•c halkın lehine olan 
fıat rak ml.:ıtını ihtıva etrnı • 
y-0r ki.. M:.ıcsscsc s:rhiplermin ar
:ımsu hiıkım oldugun:.ı .gore, tasdik 
edılmı::; veva edllmemi . ne çıkar? 

AHMET RAU1'' 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 -----

1 

l d ç buk bitirme is iyrlar? 
Pari in bomb r ınıım c ilın i 

Alm nlarw yıldırlm h rbini ol n· 
cu ldd til b mı icin ne 1 a
uar tı l rıw bir kere daha 
gost tmi oldu. Alm nya bir -~ 
dalın h rb ka mecburi -
yetı luılırs y pac '!'. D 
altı ay v r. lnıanl rın ı 
bah ra kcdar harbi ltirmck ve 

u. edıidcrini olmaklir. GcJecı k111 
da arp il gcçirm &i hlt isteme
dit>.Icri anlaşılan Alın larm bu 
cııdı idir ki b · Ü h re U 
en müessir amili teskil edi) ur. 

l\luttcfikler evvelrl iktıı.adi harp 
ile işe ba l mışlurdı. Bu harp de
vanı etmektedir. Ağır, ır d •v m 

ı) or. l<lık t in ilizlcrc re im
di) c kndnr on uydaobc.ti elde edi
len 11ctit.-cl r bliyüktiır. Alm nlar 
ise mütt fi lerin çtıgı lkt di 
harbe rşı ot rhi ' itin eh· 

tl il ce\'op ' rm k ist mi tir. 
1otörlU ve ait Ur'11tle i görerek 

g yeye varncnkhr diye düıunUl
dü. • iüttc(ikl rin İkt.ısadi harbi 

ııtır gır t irini ı(' t ce diy 
b li)edur unl r Almanl r ~a 

aha çok va it \•ar en n nin ya
rı mda bu işi kesip atmnyı iste • 
nıişlcrdir. Alınııuya) ı, Avrupay&, 
bugünkU harbin türHı knplarııu 
u uıt u dı~a tetkik n lngili'ı 
iktı~nt ınütebassı tarının :reni 'a
zi.} eti t hlil ederek çıkardıkları 
neticeler \'ardır. Biraz bunlar.ı 
gür.den gcrirnıck lazım g liyor. 
Bunları birer birer saymak oku
,nıayı kola) laşlıraca hr. Şöyle ki: 

1- Alnı nlar harptcıı e"'''cl &>ek 
çok mcvaddı iptidaiye biriktirmi~
l rdir; fakat buul ra bir tara(hın 

sadedi) orlar. 
2-Aiman) petrol, kauçuk, de

rt. mensucat için llizım ol mad
deler. obuo, demir, yo çı arıla
c k ueb tnt v irc gibi n ev ddı 
iptidaiye bu ü n ihti;> en k fi de
ğildir. 

3- l'iyecek mnddeler inde de 
büyle. 
hskıdcn bitarnf memleketler 

hariçten ı::etirtliklcrl ni Almanya
yn 'crebilirlerdi. Şimdi bu mliıu
kGn değil. 

4- Danlnıarkanın hububat ci
hetındcu mah ııhi kfıfl J?Cluıc -
nıcl.tcdir. Dnnlmarkanın zirantine 
:!ı arı~ tln, 'iU tUnden istifade edilen 
hal vaul tının rUıde 20 miktarı ol
dUrııldl J!U Amcrlknhlnrın )cnı bir 
lıl' abınd::ıu nnln ılı~or. 

5- Alıunn) · da zirai 'az.i,> ete 
gclıncc; kışm şiddeti ~ liziindcn çok 
2H un gorUlmuştiır. lC:nrlardaıı son
ra tu an sulıırın yu:ı:.i.ınd •n bir 
tııkıın ziraat soholan dn lıarap ol
mıı~tur. 

t>- Alınoıı) ad ziı uat i~çiliği 1 
lı rptcıı evvel de İli de ildi. Ziraat 
tc cahsu n adam az bulunu~ or. 
Su son oıı cııedcnbcri Alın nya
da zir t i lcrinde motürlii vesai
tin daha cok ullıınJldığı göriilü
yoı·. u l c petrol ihti;t ncıtıı ço-
aıtmı tır. İ ) rıyncak lıa) van

l r eforberlik dolayııil hep ordu 
hiwıctıne alındığı cih ti c phc 
gerisinde kalanlar nnc k bir u -

retle kat, 
dır. 

Eleme imtihanlarında 
muvaffakiyctsizli 

nisbeti 
Eleme imt.ih nlnrı evrakının tet

kiki dun nctıcelcıınıiştır. Neticede 
şehrimitdcl<ı imtihanlara 3322 tn· 
lcbe "lrdıği ve bunlarc:tan 1658 inin 
muvaffak okiuP;u cnlaşılmıstır. 

Bu neticede; muvaffakiyetsiilik 
rusbetinin iddia edildij!i gıöi fazla 
olnıatlıj!ını ve suallerin a_ğır bu
lunmadıgını ~stenmistir. 

Dider taraftan cevaplarının iyi 
oldu~nu zan ve iddia edenler lbu
lunursa, bunların imtihan .kMıt -
lan lc'krar tcatık olunObilccektir. 

-0--

Sult na hmet park ve 
meyd nının tanzimi 
Sulta nah.met ve Ayasof va mey

danlannm tanzımi hakkında şe -
hircılik mütchas ısı M. Prost ta -
rafından bir.kaç ı!iindiir mahalle
rinde tclkiklcr yapılmaktadır. 
Buraları imar olanına göre •ar

keolojik &aha• olarak ayrılmıştır. 
Di r taraftnn Ayasofya meyda

nı ve Sultanahmct caddeleri ya -
kında asf it çeYrllecclttir. 

Sultanahmet nacltı da imar pla
nına ~re yeni bastan tanzim olu
nacaktır. 

Ortn mekteplerdeki eleme im
tih nlarmda, bilh sa riy ziye 
der inden, haziran dcvr i neti -
ccsi i) i değil. Tobii, kat'i uetice 
cyllıldc ahnncak. Ancak, iddiala
ra göre, riya:tiye su ilerinden bir 
t n i \'O mü kül, biri de c;ok bn-
it iın 1. Biı, çok mü kül sual 

kadar, ~k basit su lin de nleyhin
d viz. Sorulan ü~ suolin de \•nsati 

viycyc hitap etmesi icap ettiği 
kan tindcyiz. 

Tnlcbe velilerine, talebeye der
hal hak verenler ~ümrc inden de
ğiliz. Bilakis. Fnkat, berhaldt· ri-. ı , 
yazıl e c eme lmtlhruılarJ ımallerı 
işaret ettiğimiz noktal r bakımın~ 
dan, en az bir tetkik m vzuu ola
bilir. 

B0Rl1.AN CE\' AT 

1 i 
V niköylüler; burafarınrn 
imarı h kkmda b fedlye

. ye bir müracaatta 
bulundular 

Belediye r~isliJ.{i, Üskildardan 
Bcykoza uzanan ve J?eçen yıl as
falta ccvrilen büyük ana caddeyi 
cbu yıl da ~cnişlctme~i kararlaş
tııımı tır. 

Bu karar $?Öre, eweUi eski Va
nikôvde fsti.mliı:kler ya.pılaca.k ve 
cadde üzerinde bulunfin bazı bi
mı.lar istimia1k olunup yrkılacaktır. 

Lakin Vaniköyü halkı esasen 
pek az own bu köyd i evlerden 
blr kısmının bu suretle yık•lma -
sını do.ıtru bulmadıklarmdfifi Be
lediyeye müracaatte bulunmuş -
!ardır. 

Vaniköyllilcr; yeni cad.dcnin 
itcı1ma~ı ıçin hiç bir evin yıkılma
masnu ve llcar~ı taraftaki boş sa
~ıanın yola kalbolunma mı iste
mişlerdir. 

.Bel dıyc ı-ciai bu i<tl fen ve imar 
mudtiı liıklcı ıne havale ctmıştır. 
Sınıdi mahallındc tctkLklcr vaoı
lacaklır. 

D~er taraft n Ka~ılli yanJ?ı -
nında iskele cıvarında yanan bi
naların yerlerinin de di.1zeltilmesi 
ve Beylfo.ı.da 120 bin lira sarfıle 
modern bir kayıkhane vnpılmasa 

ı kar rlaştırılmıstır. 
Çubukludakı eski Hıdivin koş.kü 

ve korusu da halka hır park olaraık 
ımuvahikntcn acılacaktıl'. 

---oo----

ilk m kt p çocukl rı 
İ{';n kamplar 

$ehrimız ılk mektep wcukları -
nın tatih saf ha\a içinde ve istifa
deli bir şekilde ı:eçmmeleri için 
arılacak olan k mpların yerleri 
dün kararlaşt.mlınıştır. 

Krunnlar Sılc. Pcndık, Kızıltop
rnk, Maltepe, Erenkoy, Yeşılköy, 
Kalikr::ıtva ve Fk>rvada olmak ü
zere Sekiz vcrdc küşat olunacak - , 
tır. 

Her kampa 100 QOC-uık alınacak 
ve Jıepsi aym 15 inci ı?imti açılınıs 
olocaklardu·. 

-<>-

Maaş veremiyeo 
ekalliy t me tepleri 
$ehrimizd i bazı ckalhyet 

mcktcplerınd ; ders yılı bittiği 
halde cl'an muallimlere ayltlda -
ı:uuıı crümodi4i anlaşılmıştır. 
~<Uınle Topkapı Erımeni oku

hı muaİliml ıi a.vlılklarını alama
dıkları için nnüŞkül vnzi ete d.üş
anilfi:lerdi r. 

Maarfı idare5i bu "hususta i<:abe
den t ebbili!ata ge~ktir. 

Buı b hki tef tişlcr 
Belediye reısligindPn verilen e

mir ~erine Maçkn, Şişli ve İstan
bul cihetinin lb:ıtı y('r]crını;lekf silt 
tc~l merkeAleri bu sabah ani ft>lr 
teftişe t:ibı tutulmuştur. Dün de 
Kasım"Oaşada teftişlcı 'apılmış -
tır. Bu teftişler tekı ar olunacak ve 
gi.ı.i{u:mlerdc fazla durmus. bozul
mnğa mevyal, karışık si.ıtlcr hemen 
döki.ılıip sErhiplcrmc ecza verile
cektir. 

Ruh hakimiyeti 
Fr usız nnyli, on ydanb ri, 

i ingi 1 MAHKEMELER 

lstanbul, Edi.~n.~ v Bur-
1

1 hti . ar tevkifleri 
sada d buyuk hava 1Dün tevkif edilen bir tüc 
gösterileri yapılacak 'cerdan başka bugün de 

çalı~ıyoı·; tank, tayyare, top ve 
saire yapıyor. Son gelen haberler, 
bu nıe atnhı hızlondıraldığuu bil
dirmcktcd il'. 

Harbeden bir ınenılekctiu, dur
madau malz mc yapı ı gayet ta
biidir. Fakat, 9 mnyısta11bcri ıiU 
hakikat meydana çıkını tır ki, 
nıüttcCildcr k t'i dnrbclcr indir -
mck ır sındn, kolayc özden çı
karıl bilecek miktarda bol ve ke
sif malzemeyi, maalesef daha e\·· 
veldcn tamamen hazırlamış de -
ğillcrdi. 

Halbuki, müttefik ordular sevk 
ve idare maknmlahnın bugiinkü 
harplerin, malzeme ve teknik har
bi öldtığunu, yıllarca evvel idrak 
etmemiş bulunduğunu nasıl düşü
nebiliriz?. 

Fransaya, milCrlt sosyalistlerin 
ve komi.inistlcrltı çok zararı· oldu. 
memleketin milli nıüdafuu hazır
lığı, ~ok aşırı ve heyecanla bir milli 
düsuncc ılc tnrn mlaıınıak iktiza 
ederken, sen lcrcc, Parfs paria -
menttısu, un\esal s nti nin nııina
kaşns.ilc uörnştı. 

Hır takım kalabalık kiitlcleri 
müdaf a eder görüncrekı oıılar 
tarafından tutulu nk, bu ın-l'flc 
scmp ti yapmak, '"hıet \'C ıııc ·ki 
kazanmnk hırsile hareket eden 
bazı sol ve sola ıney)al mcb'uslnr, 
Fransanın milli ıniidafoa org,ıni
zasyonunun klsmeıı ıırurm c -
bcı> oldular. 

1fclc, İspan) u dahili harbi smı
sıııdu \'e ıni.Hcnkip senelerde, Fr.:ıu- 1 
sa ıwrlitmcııtosu csol larlu doldu. 

Hatalnr. geç anlaşıldı. Dcmok -
rnsuıln \"C thtıkukubcşcrııı beyan
n:rnıcsinin be igi olan a\ ni Fransu 
kendi cli~·le vcrdiı:i Hi~uınsuz de
recede gc~ıiş flkır scrlıe.stisiniu, 
nıcmlckctııı \'ntla4mı tehlike\ e 
dü~ürecck kadar, müfrit ve nı~nfi 
aksi tesirler ~ aplagmı görünce; 
yine, kendi eliyle ,parlamentonun 
bu unımrlarıni tevkif elti. 

Fraııs um bn..,ıucuıııt kadar ge
l n tehlikeden sonra, daha ba ka 
bir ruh, d lııı enerjik hir fikir bir
liği ve dııha ınllli bir dlişünce 
tarzı ile hareket etmek 1 zam gel· 
diği anlaşıldı. 

Bu ruh hal imiyctinin, ~ok dnha 
evvelki senelerde Fran n:ve IA2ım 
oldu~•u idrak edilseydi, ~a al olsa 
kaV'1şııl:ıcak 10lnrı nihai zafere, 
bugıiııkü üziintiiler çekllın den 
~ri ilirdi. 

REŞA't Fli.YZI 

Altı dükkana yıldırım 
cezası verildi 

Taksim, Tarlabaşı ve Galata 
semtl 'tın.deki bakkal v farınlarla 
selbzecller dun belediye rei mua
vini B. Llıtfi Aksoyun rdslıginde 
lbir kontrol lı 'Ye!li tarafından ani 
ve sıkı bır teftişten !lcçirilmişlir. 

Neticede oisliiri ve bozuk mal 
sattıkları _görülen altı düıkı'kana 
•vıkiırını cezası• vcrilmiştrr. 

---<>-

B zı h tlard otobüsler 
çoğ lblıyor 

Emirgan - Tak im hattına yeni -
den ikı otobus ilıivc olunması dün 
lbctedivc otobüs l"Umis\•onu tara
fından kararlastırümıştır. 

Ltimm ııöruldukcc Taksim - Bü-ı 
yükdeıc ot tisleri de çoi?altıla -
carktır. 

Genclerimizdc havacılık sevgi- • k"fl l 
sini r:oit::ıltrnak üzere faaliyetle ca- yenı tev ı er y pı ıyor 
lısan Ti.irk hava kurumu bu yıl da !İhtikar ~ladlsclcrinin daha sıkı: 
şehrimizden ve muıhtelif sehirler- bir şekilde Lakip olunması temin 
den münevver gençlel'i İnönü ha- edilmiştir. 
vacılı'k ıkanıpına ~nderıncği ka- Ezcüırnlc ıbu knbil hadiseler için 
rarlastı~mıstır. iki şahit huv.urunda bir ı blt t'U· 

Bu kampta A. ve B. brövelerini tulup muhtekir tüccar! r derhal 
haiz P'cnçler bulunacaklardır. Kam- a.dlivcye sevkolunaeaklardır. 

Bu cüırnlcdcn ohna'k üzere Ka -
oı rnuvaffakiyetle ikmal eden ve tırcı<>ğlu hanında 23 numaı·ada 
ihtisası <>lan gcılClcrdt•n de ikisi manifatura ticareti ile · igal eden 
Avru'lava ~önderilccoklerd:ir. B. Mustafa Beliı' dün i:ki kontrolör 
Diğer taraftan bu yıl 30 ai{ustos tarafından tutulan zabıt varaka

z~er ve layvare bayramı ~\Uhte- sile bil'likte müddeiwnumiliğe ve-
şem bir şekilde kutlulanacak ve rilıniştir. 

0 ~iin Ye ilköyd ıbüvük bir hava ıMust fa Belir milli koN.mm ka-
ımilingi ve havacılık günü yapıla- numrna ~öre asli}.; 4 .üncü cezaya 
caklır. A vnr..:ı Edınıe ve Bursada verilım.iş ve mzımun tevkil olun-
da bu havacılık günleri t rtiu o- ımustur. 
lunacaktır. Muınailey-h Balıkesirli Hakkı 

Bu litln,!?le kız ve erkek tovya- ismıntlc bır tüccara metre i 37,5 
recilerr.miı muhtelif hava ô un ~ kuru.ştarı satılması icabedcn bir 

pazeni ın<'trc~i 40 kuruştan at -
ları da göstc::receklC'rdir. makla maznundur. 

--~o-

Taksi ve otobüs 
ücreti ri 

Benzin fıntlarımı zam nıPllması, 
yedek ı.:ıan:a ve mnlzomclerin pa
h illa. ması dolavısile taksi ve o-
tdbus Ucı Uel'inin arıttrılması ta
Icıbıl~ BdC'<livcye soförleı· cemi -
_yeti tarafından yapılan müracaat, 
dün bel... iıye reis muavıni B. Lütfi 
AJ<s~· Ln reı&liirindc toolıınan oto
btıs k'lmi vonu tarafından tetkik 
olunmuştur. 

Bu n bacaatı esa~ itıbarlle ka -
lbul eden lroıniso,; on. ~·cdek parçn
lar uzcrind"kı vükselıil nisbetini 
ve bcnzınin tereffı.i mıktarmın 
tc!Jbit edılmC'si icm keyfıv~ti bc
ledi··c iktı.sat ve fC'n müdurluhle -
rıne h rnl etmiı::Ut. 

•-0--

Bakuköyde açılacak 
rteziyenler 

Bakırkovunde belediyece ye -
nlden açılacak olan arteziven ku
yuları icin Avmpndan f!etirtile -
cdk olan unalzome harp vaziyeti 
d<>layısile ~cci:kmistir. 

Bu 1tcre bu kuyuların silr'atlc 
açılıp B<tkn1l<öy civarının susuz
lw1ttan ık.urları1masım temin i~in 
nnaruf bir İngiliz firması ile be -
ledive ıuvuşın~tur. Mcikur mnl -
zeıme hemen ~etirilip işe ıha lanı
laca.ktıı-. 

Yeni tahrire göre 
alınacak vergiler 

Vilayetimiz dahilinde bazı ka -
zalarda bu yıl nrazi vcr,ı?ilcn, ~e
çen yıl yapalan arazi tahrm nı:ti-
cestnde konulan 'eni kıvmct ve 
nisbetlN' do.it-esinde almnt-aktll'. 

Ezcumle dı.in BelediyedPn Üs -
kiıdar kavanakamlığına J?ônderi -
len lbir emirle Üsküdar kazasının 
Umraniye, Reşadiye, Alemıiaı. 
Sultançiflliği, aşağ-ı ve yukarı DL•-
<ld lu. Çeleme (köylerine aıt tahrir 
netıcesiniıı knt'ıleşliei, vergilerin 
bu esasa t.!i,re alın:ıcu)?ı tebli o -
lunmuştur. 

Muhakemn e vnı·ın devam olu-
nacak \ e Manıfatura ithalat bir -
lll.H reisi tuccor A\·undukzadc 
Remzi il<' urnuıtni ık tıbl Maıhar 
sahıt olarnk dinleneceklcıxiir. 

Diner taraftan bu sabah tla me
murla!' muhtelif mtlcıdc ihtıkiir 
kıontıollaı ı yaprnışlaı·chr. Bugi.ın 
de ıki ınuhtekfr lu~:ırU1 daha aı1-
1iyevc ~cvk ve te\ kifi beklenmek
tedir. 
Satie davasının kararı 

temyiz edildi 
Sa tie da\·ası kararı <luıı veril -

mıştir. Bu karam ~öre Denı~bank 
umum mtıdurl.ı Yu uf Zıv Önlş 1 

il umum nıudur muavını Tahir 
Kevkep vazife,} j suiistimal suçile 
4 bu uk y hapse ve o ltad r rne
muı-ivettcn rnahrumivete, umumi 
kfıtip Sadun Galiple hukuk mü -
.,aviri İsmail İs nın 3 eı· buçu.k ay 
hapis ve memuriyetten menlerine, 
yapı ve binalar servisi şefi N s t 
Kasım.gilin 3 ay haı lnc ve 3 ay 
meınuriyctlım men'inc ko.rar ve
ritmiştll'. Sadun Galiple '.Ne et Ka
mın eczaları tecil olunmuş, di -

,ğcrleri olunmamıstır. 
Rcf~. Celal Bayar, Hamdi Emin, 

Atıf Odül ve dığer tekmil maz -
nuıılnr bcraet ctml.şlerdir. 

lsmail İsa karardan oonr lbay
ml k J!Cçirrn' ve otıomobille e

vine q;!()ndcı·iLmiştir. 
Marhkfuniyet karan verilenler 

dünkü kararı ıb~n temviz et -
mektediclcr. Mıiddeiıuınumilik de 
sahtekarlık maddesinin lal/bık o
lunmamasını temyiz etmektedir. 

--o-

Taksim stadyomunda 
artık maç yok 

Taksim kı.şlusının yıkılması do
la y1silc. buı·adaki stadvomda ar -
lık maclar yaı:ıılmaması Beyoğlu 
luıv·makamlığmca istenmiş, bunun 
üzerine İstanbul böl~esi Taksim 
ı>tadvomun<la maçların menedildi
öini biltı.in kulüplere 'bildirmiştir. 

-~-

10 para buhranı 
Pivasada mevcut 10 para buhra

nını karşılamak için, yeni 10 para
lıkların darphanede q,asılmalart 
isi tacil c.dilmektedir. 

r----_,,, __ ._.. __ _..._..,...._~--lllliClliıml~----, 1 
'KÜÇÜK HABERLERf 

l v lr Ha lr lb n aıı Ü in a eç;D IF8 <dl n . a a J * Zonguldak - Kozlu arasında 

Bacadan içeriye ! 
İnJ?iliz fil-osunun bu muharebede 

oynadtırı rol thakkında henüz .:biı· 
y sıö •lcnctn<!l. Bununla beraber 

tarihte emsali gorülmiycıı lbu ba
tlirede, ill,!(ihı füo u on biııleı'Ce 
insanın hayatını kurtarmıya mu-
vafi olmuştur. 

Dunkerk de il"knµ ameliyesi de- 1 
vam ederken, donanmanın kara ve 
hava kuvvctlerile tııkı irıibo.tı öy
le muhafaza ediltniı;tfr ki, en ku
QÜk bir hata ıbuyük bir felaketlere 
scbcr) olabilir. 

Ingıliz fılosu yalnız kuvvetleri 
to.t>I m ki k lmnmı , karada harp 
eden kuvvetlere de toplarınm ate

le muessir yardımda bulun -
m tur. 

Alman tayyareleri orlalı.ğı dai
mi bir cehennem tıalınde bulun
durmuslardır. Şu hadi.ı;e bir misal 
teşkil eder: 

Mermiler ve yeıhıit ıbombalar 
bir .geminin etraf1t1a düşmeğe baş
ladı mı, İ~iliılcrde şu sözü söy
lemek Mettir: cHerhaldc bir tane
si de bacanın i~ıne düşecek.~ 
Fakaı alay k lbilindcn söylenen 

·lbu ::;ÖZ hakikat olmu , -bir !bomba 
ıgemilerden birinin bacasından 1-
Ct!l' İ.j;c düşmüştür. Bomba ~raba 
el sok.nr ~i.bi bacaya ve geminin 
iıst kıısımlnrına zarar vermeden, 
ta makine d ırcsinc innıi.ş ve o
rada infilak edince gc-ınıyi de ba· 
tırmıştır. 

Bir çocuk üç paraşüt· 
cüyü yakalattı 

Frırn~ da Sen vilayeti da'hilinde 
Massi kasabasında B-0.şc isminde 
on uç yaşında •bir ooçUk bahçede 
oynaı ken, j?eçcn bir t yyarcdcn 
bil' adamın paraşutle atladığını 
ı!Örıınüştür. Bunun •bir düşman ol
mas.ndan şu:pheleneıı çocuk fle
mcn karakıola koşarak haber ver
mış, kusa/banın civarı ve ormanlar 
aranmış, üç Alman paraşütcüsü 
yakalanmıştır. 

Maarif nazırı QOCui!u tebrik ebniş 
ve kendisine içinde 2,000 fırank 
bulunan ıbir ta~rruf kutusu he
diye etmiştır. 

lngilizlerin yeni tip 
tayyareleri 

Yeni tlp c-Dcfiyan• ismi verilen 
İngilız avcı tnyyarelcrinin, son 
muharebelerde her sın,f Alman 
tavarelerine •karşı ~öslerdiı?i mu
vafiakiyetler bilhassa nazarı dik
kati celbetrmckted1r. 

Geçenlerde yapılan bir a'kında 
bu tayyarelerden on ikisi 38 Alman 
tayyaresi düşürmüştür. Ahnanlar 
bu vaziyet knrsısında hayrete düş
ımiışlerdir. İllj{ilizlcrin cHurrihan .. 
tipindeki tnyar(?lerine lbenZiyen bu 
tayyareler bir farkı varsa, o da 
pilotun arkasına konmuş olan, bir f 
~k mitralyözlerin actıi?:ı ıkesif a-

Ruzvelt'in bazı sözleri 
Ruzveıtııı, .ı\ıınedkan kı>n~resin

den milli anudafeavı kuvvetlen -
dirınck için. mllytırlar .üzerine mil· 
yar tahsi at istediği ve aldı,l!ı m a-
10.mdur. 

Bundan bahseden f;!azeteler, !Wz. 
velt'in aleUıcele harekete geçilme
sini istomesini haklı .bularak Ruz
veJt'iıı şu sözlerini hatırlatıyor -
lar: •İnanı1mıyacak hadiseler kar
şısındayız. Avı·U'lla harbinin son iki 
haftasında Şahit old~umuz bu ha
ıdiseler ı?Özleriınize ve kulakları -
ınuza itimadwnızı inkar ettirecek 
kudrettedir. Şimdi icimizden hiç 
bir kimse istikbali acıkça görme
/!e muktedir de~ldir. ERer icabe-
derse, yalnız Avrupa toprakları de
ğil, yalnız Amerika de~l. bütütı 

dünva harbe sürükleiıebilil'. Av
rupa harbi, sür'at.in nekadar kıy
metli ıbir t.mil o~l{unu bize öğ
retmi.ştir.a 

teştir. Alman tayvarecflerl daha 
soğukkanlılı:klarını toplama~a va
kit bulanadan, tfilşUr.jihnüşlerdir. 

Ahnaıı tayareleri ade~ flük bu· 
lunmadrkça ı'bu tip 1n_qiliz tayya -
relerine hüouım elmeıtc cesaret e
dememektedirler. 

Gçen çar.şam'ba n bunlardan 
ıbfr tek tayyare Q Alınan tayyaresi
ni düşüumüştür. 

4,5 kilometrelik ıbir tren hattı iıı-
~sı dunkü mecliste mlstaceliyet
lt! kabul olunmu.ştıur. * b:;ınıt gumrü,ğil veznedarı 5 
gündenberi k ybolmuştur. Bu-gün 
kasa acılarak eksik .olu:p olmadı
ğma bakılacaktır. * Memleketimizin muhtelif 
nuntakalarında kan verme istas -
~nları a<'ılaca.ktır. Bunlardan >biri 
.vakmda tıp fakültesmde faaliyete 
~çeceklir. Kan vermek istiyen 
vatandaşlar buı-alara kaydoluna -
caklar ve icalbında kendilerin<.! bir 
ücret te verilecektir. 

* Kastamonu valbi Avni D-Oğan 
birinci sınİfa, Kayseri vafüi Şe
fik, Edirne valisi Ferit Taner, ÇQ
nakkalc valisi Arıf üçüncü sınıfa 
terfi etmişlerdir. * Uzun me::.af eli telgraf ıhat -
larında bir arıza olduğu takdir -
de, memleket içinde muhabereyi 
temin için 4 sabit, 2 seyyar telsiz 
mürsile postası ve şehrimizde kısa 
dalgalı bir telsiz istasyonu vü -
oude .getirilecektir. * T::lmir edilen kaznzede Tnıhan 
b~ün havuzdan çıkanlm~tır. Va
pur fenni muayenelerini müLcakip 
15 "'Üne kadar İstanbul - Mcröin 
hattına işliye<:ektir. * Pavli adasile karşısındaki Sa· 
hiıde kurulacak ohın ıbüvük ter
sane için mahallindeki tetk=kler 
llcrlemekı.edir. Su Y'!l işçilere ait 
yerlerle rıhtımlar yapılacaktır. * Vilavetiıniz tarafıl1dan yeni
den 6 sabit, 7 seyyar canavar du
düğij ~ctirilmiştir. Seyyadn ı a
hıta motosikletlerine konacaktır. 

Bir seyahatin notlar 
Yazan: AHMET şüıotO 1$ J 

t 
1ngilterede on aiin deııa;;r,ıı ı 

cek olan bu ziyaretin pron ll'r s 6 
ne British Councıı çok ~t1/ 10ıı 
dırmıya muvaffak olm~t~fı dıı 
drada bahriye nazırı tar ıoır• • 
bfr ö~le yemeği: Parla mert cırafı" 
yaret ve orada meb'ııslar t rr. lı 
dan bir öqle yeme~i. i11gilt~ır 6 
kumcti tarafından veril.t.ll .4 bır 
le yemet}i. Tilrk se/cıreıtr. e 1 t6 
kabıtl. Biritis1ı Council'in ierbtue 
Alders1ıot askeri talim t'e ts1710I t 
mektebini ziyaret. por o&L'• E 
deniz ü.~Hiinü ziyaret. Glo5P1 irle 
dinburg ve Manchester şc :ıı 1 
rini ZilJaret ve bu şelıirlerı cııl 
birinde birçok fabrikalarııı 
malaım yakından görme~· alı: 

Türk heyetinin ziyare~;· ~ ı' 
bir Londra ziyareti dcaı · 0oıı 
manastle blr 1wıfltere a.ııl•~,d rıf. 
rıısıı, 11e ls1wc'!la!-:ları gı.ıcı 1ıııl' 
mek icin, bir Brıtanya sell~1, 111dll 
larak tan.tim cclihni ti. r.ııı oıt> 1 

ki İs1wc11alılar lngiliz oln~~ ı 
giM, mınleketleriniu, Jngı iı • d 
bfr uarça.:'t gıbi aösterılmes ııı11 
razı deqillerdir. Fakat dalıaırrıa 
bir isim olaıı Britar111ah 0 e Ol& 
iftihar ederler. Edhıbur'Y. ~ıı ı 
gow şc 1urleritıdc aradak~ ııt• Qi1 
farka ehemmiyet 11erıldıg 
dük. ıcl 1 ı' 

Bu on gün zarf ıııda mulı ,0.ı 
silclcrlc I ngiltcrc Jnıpurıı dt 1ı 1 

ğunun crı mes'ul vaziyet1

1
; 

1
,r c 

lıwaıı sinıalarılc göriif'11e •'ıı • • • ı? I' 
tını elde ettik. Harıcı,ı/ 1ıı 
Halifaks, Bahrine Na~ırı ~r~" 
sartdcr ve dığcr 1ıti1~tİ11l~ıılııfl 
Aldershoı"ta Ko.11aaa 0 

000 
Başkumandanı. Parlaıne~t ılıı 
kadar meb'ııs Ports-ınotlı a 11,ıı ye • !·anı. Glasgow'da scı 1 ıı $ 
ledıııc reisi ıle dcnı~ t7 ıı111111c~ 
ketlerinfn dırelcıorlcrt M tı ''' 
terde İngiliz endüstri Jıaıııı , 
mühim simtıları. B ınfıır. 1 ~ 
Jıatıı·lıyabıldıyrnıiz ba:ı ~ edt 
lerdir. Oıı be ma ıısı tak 1,1~0 
giııı zarfında Holaııda. Be ,J;a 
· • ııa şimali Fransada askerı ıııaı 
11lman11a lehine iıı1cisaf ~ da fl 
lı1mdur. Bıı miıddet zar/11~·ro' · 
landa ordusu teslim oldıt· cfı ı 
nm müdafaa ceplıc-si ııcı'.1 ,,01 eı • . ,ş .. 
manlar Mm1ş sa1tillerını ccııııPd 
ler. 1ııqiliz ordulanııtıı 0,,rıı 
tnııvasalaları kesildi. d s sıı~ 
Belçika Kralı teslim o~ 1\'.lP 
1 ngilizler için bırbiritU t~raıo' 
acı haberlerdi. Fakat lrrı. 0e b11

0 luğun en mes·uz vaz~.1et•1:1 111~1 
lunan bu adamların liS?,f111t5' 
ve tavırlannda uesc ve tı t 
dclcllet edecek en ufak b r 
ye ~a1ıit olmadık. sl(lr ' 
Yaptığım mu1ıtelif tcrı ~" ır.ti 

ticeSinde üzerimde en d.eterı.ı:lt 
bırakan bir ımescle. fnqıl1 ıı1d gün kurulan mim birlik 

1 

nbı kuvveti olmuştur. J: w-0 
Harp içindeki bu birlıaıı:!at1 

7ıürü, yalmz hükı'hııet ad 0estıld 
ve mcb'uslara mün1ıcısır ıf 111 

Endüstri liderleri 1ıer sı;0 ıtl'p 
tabakası ve işç;ler arası~ (tlfl /fi 
gımız temaslardan da lW r ,,.~ 
liz mille~inin, tari1ıte b• ıır. fiti 
tesadüf edilmi~ıen tcstı~ ıoP111 

günkü hükıitnet ctrafırt 
dıamı anladık. 

Lise kampl~':1 sı" 
L . 1 . b" . . ,. jlcııt 

ıse cnn ırıncı v... ıt 

lar; yarından itib:ırc11 J3ı.I sr 
·amplara baslıvncaktır·ıalot>f. 1 
lkaml)laı· sivil olacak '~ J{ıı,r.P 
ş mlnrı eve dönecekt~tit· 
Yirmi ~ün devam cd~: 

Birimizin oerddı 
Hepimizin O~ 

- - 11SI~ 
Aylardır ce~Br. 

kalan istida ! ft11 
~ ı\ ;a. ıı9t 

\Qkuyucularıımız<:Ul tTlc1't 
hldrn ·aldığıımız b~ı·. . 
şöyle denilmdktcdır. .,eı.!ı' , 

cV• ~" 
<Bundan avlarca lkıtl< 

tanuul vılayeti ~u stıd" \tıı 
mı.idürluğune ~ır l sırı' 11

1 
diln. 1939/285 ntı:rllarsel'gıı 'ıı 
!bu istidam maal~ıaı1ııd1 ~..ı;ı 

kür müdürlükten çE }.-tJsıJI" -
men hemen herf?U~ . ~cticC 
kQŞtuj!um halde bil b"'I 
cevap nlamadını. 11 • ...J 

Küçük bir istida;te ıtıı 11~· 
aylardır sürün~ ıeri ~oı 
sının bcn\m ~i~ı sıı. 111u~"-
re amirlerimiz•. d?~n1rlı't'l.ı,r 

edcce,ltini bıtdı,,.. t~1'ıtV p 
gecikme h2kfkınd11 ıt~ltot ~ 
ların sür'atle tatl \cCloilJ11~ 
caklarına ku' vetlOkt.lY'ıC ı.ı 

Son Tel~raf - &ctıı'l>ıJTI ı,c 
, zun bu şikavet 'tlledcr ve .,. 
h~mmiyetle k:ıY'<!..\ci~3tJt'l 
men icabeden ta•• 
lacaıtını umorız. 



-
tMuharebeler ş ipdetle ~ · _.80 --.p=-ic:::::ı::s=:======'"==-. 

Uruguay'ın 
a&aalwı Protestosunu ~azetecilwe, kendiliwin askev ol- da anlaqılmaktadu-. Dotri Aııneri

du6unu, verileceık ibevanatı bulan-- itada Fransız modetine ~e ta.._ 
- Aires 6 (A.A.)- Ga- notasını reddettiğim ve Arjantin mukabil protesto notası tevdi e~ madıllın~ söylemiştir. Fakat vazi- lar iı:naıl. ed.iIDıeıkte o.l.dwğuoo da be- fek:eader F. SERTi'.lJJ >-- Ce"det Rqii \'ULARKIRAN 

• Alnuınyanan Uruarm•v va- .bük-.etiae Aı...oyaya iftira M- üğini bildiren bir Bertin habed - · 
torpillcnme!i üz;ri~ Ar- tfi!i ve tamamile yanlış şüpheler DC4•ebnektedirler. \ ~= ~~~~;7r~i~=- Yfn;~~~a kuvvetleri .. Aman- Abdu-Jhamit• le temas 

'-rafından verilen prot.to i&har ettiii için hiieum eden bir _._ 'ILil-ah Ulm Düseldıori 

R 
tir. v- .ı._ aym. , • kab• • J• du••n aL•-m t~kı•ı etti Kabinesini yeniden teşkiJ edat Xok>nva, Esse.o. limal>uFı ve dii!M h f• • • • eyDO yeni IDeSJD ft.90 -y Fransız Bawekili Pol Beyno O. i)ir"f>k c:ehirlerdelri hava ~dan- 8 lf eSJ IÇID De 

6 (A.A.) _ Basvekllet harbip sevk ve idaresini temin et- Maliye nezaretine, Pemo Fransıs t'!ftn :saat 20 de radyoda bir hita- .farını ve askeri tesisatı bon-fuar -

arayan saray 
fırsat! •• 

tedilatı hakkında aşagıdaki mektedir. Haricive nezaretinde ailesi w sırhive nesaretine, Jan ıbede ıfru}unacaktır. <brnan etm~rdir. Bi~ nokta- - Her iıf rhttr. • Mri& I 
SİTROEN FABRİKALARI larda yangınlar çıkmıştır. )'a atlata~ağız, yahut Manastını.. neşretmiştir: Boduan, MiDi miidafaa nezaretin- Pruvo :~•illbarat nezaretine, Fro- · · · ı AL--Ja ı.1--t ~il ayni zamanda Hariciye ~ TAHRiP l'.DILMZDI Müttefik ordu arla nmnı r a- uza-...q armanın çarelerini arıya-

a~ Müdafaa Nazırblım üze- de General :l>egol muavindirler. war nafıa, Ddbos miJli terbiye ne- Par.is 6 {&susi) - Franaız tes- rasında ikinci bir mtıharebc daha cailL 
'"'l(lt~ır. Zira bu ik; nezaret Malive umumi katibi Butli.ve zaretine tayin edi~rdir. lihat nazın Dotri matbuat ımüme• beklen~tedir. Zanncdikfttine Diyor4u. Salihattin Bey ıie J1i-

.. ,....._,et şa.i "-.._on 

+•a. iciıııııiıa • --
..... W -..lüftür ki, OD 

d..._ -. ~ ..... manın fira
rı°' P. «ı: ' __..n Şem~i Pa
şan• - t'i'a _.. cmeçhul bir 
el ~ Wil ve itliıf edil
lliiİ• ..._. -'ıeyne bilclinli -
~ 

laududu G (A.A.)- <Ha- olarak. düşmana karşı mukabele intikam saatinin ~alacağım ve 
41.nan halkı, müttefiklerin bilmisil yapılacaU.ııu bildirmiştir. Alınan hava ordusunun, mücrim-

ilalıilindeki hava bom - Geceleyin spiker okudui:rtı bir teb- leri dehşete dü ürecck surette mu· 

• d sillerine Sitıveu fabrika1aruu Rez- "Öre. asıl kiilli JinrnıeUer Marn na\- riMlüiii ,,oııa..,. kea411iıııiai de, _. 
Alman tahtelbahiri bir Yunan .. vapurunu batır ı dirmişür. Simdi bu fabrikalarda tına ~"et'lesti~. • Şd - .~.'."'nden .. em•ı.nd·ı· ........ e erişüna. 

-yüzlerce kadın abüs imalinde ca- detli muharebelerin Drı 'hat üze- ... 
6 IA..A.) - t~iUereye ~t- deki Yunan vapuru i<'inde evvela larla denize inmei!e davel ebmi.ş- lı~aktadır. Parisin lbomıbardıma- rinde vaılGua ~..._. aaıh\emıel - Şemsi Paşa, Manastıra .-~ 
iken Fi.U.tft'e bumu ıacı- ıbir aı'.-Stırma vapılnuştır. Tahtel- tfr. Cabo Caro ismindeki İspanyol nı esnasmda bu fabrrkaaın ~ tH- dir. mez, keadislae Sali.laattis. " a.. 

bir ALman tahtclbahiri ta· bahirin kumandanı vapuru batır- vaouru Yonna'nı.n mürettebatın- saa r--. Be,.-U. liaı(tı(ıl ...._ _ 
0

;;·
1

~;ici;~- ;;~ö;;~~i;d~'·;iihi;;;s :·~;;k;;aıar Balkanlara veSüveyşe :t~~7i!~~.~~.d!~:-=:: 
· --ı..ı lif · 

1 
-- mas etmek vesi~e!crini arayan bir 

6 (A.A.) - Meclis-hariciye vetini tahlil etmiş ve ltalyanın 1939 'M.istler'~ _'.bahset~isi muıı e t • t • saray hafiyesi açın bundan daha 
. in bir teıbliiinde bıldi- evhilünde ilan ettiği c,gayri mu- nokalar uzerinde .. bil~ İtal~a· aarruz ıs ıyor ar .... fınaa ele ~entezdi. ~rhal 

harınlik• vaziyetinden nasıl cmu- nın Balkanlard~ki ı><?l~tıkası ı~e .U.r.atk.eYC ~ .. 
n 6 haziran çarşamba ıü- hariplik• arifesine •eçti~ıni .l?ÖS- Sovvet ve Belrika Pobhtaları u· l Şe.ni ~ b 'k" fi · · P.-

"ln...atı"k ,,~·yet .__ı ....... -Aa temıit ve italvan DOliUka ınııı Ak- zerinde münakaşalar obnustur. En- (1 i1'(.'i sahifeden devam) tedir. Vapurlar sahillerden 12 mil ~-L- arz-*--~~ 1 L~:-"k ~ ..__ 
ıa;·~lunan M~stJe;;:;;;~- denizde ve Balkanlardaki muhtc- cümen bu münakaşaların netice - 1nani olabilmistir'. L.iliz w :rran- ~ '·ta dur~cak\at ve krlMıuz f>ek- ;:;-aalab. ~ ..,.._,... IJl"IT' nw& 

loı>lanmıstır. f m akislerini anlatmıs ve nihayet sinin Revno'va bildirilmesine Mist- sız sefarethanelerı .muhafaza al - lh:eceklerdlı'. . • . . . , TefgnA.ne,-e ~ ~lmez Se-
er bilhassa İtalvanın vazi- Sovvct politikasını tahlil etmiştir. ler'i ıınemur etmistir. tmdadır. Itaiyanlar~n Adrıvatık dkel ıULındde liaik tarikile İsiael>al telini' hai-

l d ı 1 h •• ) Gazetelerde şimdi Ba•ks~rn ve Otranto bo azını kaoattı arı a ._. ki • 
JbaD petrO epO arına f 8PJ 30 gece UCUm arJ ı::,:ive\·se taarruz edilmesı yolun - habeRUZVEr vcrihnL;.kEte<!~JC'•QLİNl ı. şu ~~=ı_:U~ ~ 

da da neşriyata tesadiıf edilmek- . .1.ı.. 1.'lll ~ A 
6 (A.A.)- Hava Neza- polaı·ı ciddi Mareije ltembartfıman ke.Utea dönıukte olan ?.it sahil te<lir. Hatta Jiornale Ditalya ga _ ARASINDA TFLEFON ~ TEBEI ŞAHANEYE 

bir tebliğine göre, son gece d'I · ı· B" · · zetesı·, ı·talyanın Fr""'"'"' ce~ .... .,;..... GöRÜSMEL!Ri ~ • n Manastıra geldun. Ce-e ı ınış ır. ır tayyaremiz kayıp- tayyareıniz bir Dornie tayyaresmı --- .-~ mıvetı fesac · ıh k:k nd d hal 
&urda ve Almaavaaın di· yapılacak bir taarruzdan büyük Londra 6 (Husus?) - Ruzvelt . . ıye a f a er 

"'-takalarındaki p~trol de- tır. İskandiDavyada taa~ruzi bir düşürmüştür. ·· ı. · ·· k ile Musolini arasında yap.ı.lan tc- ş~li . ı~~ır?er aldım. Fakat, 

F k 
zararlar gorece,..ini ilerı s1.1rcre , 1_f ·h be . ı.._l.ı. ,J,. • • _ ccmı} etm e1eoasılarmdan ıTti klŞl'-

1 eden rans he 1 e e b b lıyaca ıkendiSİne 0 kadar pahallYll IJ\t} ()ı\.. .IC On mU are Sl ~WAAlllU4 a an lllll yani erkanına b k 80 ar yeni iZ şe ]1 efJDJ Om a k b k ıı.. l daıı Ponoer hulasatan şunları söy- ıkam.larında b"d r. ıvl eı. a)ma -anıyaca aş a cepııe eı· araınaal 
1 

. . n ı ın 00 auattin ve 
limm geldiğini vazmaktadır. emıstRır: 

1 
.
1 

M 
1
. . binbaşı Hasan "nosun nam şafısı 

Vaziyet bütün eski nezaketini •- uzve t 1 e uso ını arasın- leımlerin fir<> .. etı1·ı.~.~-·- n... 
d k . ··k·l ı b" ..... a..M:nul "l'liren-

n.uhafaza etmektedir. a 1 mu a eme e~ r:ıe ır muna - dım. Telı?Tafhanede ıradei aha-

$9msi Pn1 o -- ...... Ma
................ ~rltwıebir 
--Wltıia~Wra..,ıu•sar
.. llilır'1ılia .. tı: 

•- Şlmli PMayı vumıuşlar .... 
c- Yirmi muhafızla dolaşan bir 

kumandanı nasıl da öldi.U-m.i.$1ıer! 
, Bu inkılipçılar ne yaman UMll -
lamuş! ... 

Gibi sözler dglaş_ıyor. cadid"'re, 
sQkakrara beyannameler ~w) or 
nı dağa c;ık:mJarıu sa,> ısı giia \'e 
saatftt ~tik~~ artıl or .. bert.ese 
(h~t) in faydalan aufatıfa -......... 

Bircok l..'imselcr y zalilll ve aüs
tebit hükumdarın eliw!t-.ı (hw-
riyet) i ahnak, kurt aguudaıll iek
ma koparma ita benzer dı) orfaı· ve 
ümitlfa bir halde hiidisatm inkı -
şafauı bckliyorlanlı. 

• 
Manashr Yalisine gön· 

derilen ilk mubtıra •• 
larmdan son derc<:c mü- fiğde. Almanya dahilinde gayri kabelede bulunacağını bildirmiş • 
butu11ınaktadır. Alman askeri hedefinin bombardınıan tir. Ruan şehri üc;iladi defa olarak 
bir teselli mahiyetinde edilmesinin hesaba almdıi~• ve bombardıman edilmiştir. 

~merika hükümeti orduyu iki misline çıkarıyor 
a t (A.A.)- Büyük er- 1 Amerika ordusa mevC11diiniin ıt.il- ~ 230 binden 400 bine c;.1karılmasıw 

..._bi,.e reisi General Mars· j kuvve iki naisline iblağ edilerek j teklif etmiştir. 

Türkiyedeki İtalyanlar da mem- ka<=a ne de açık hır ıhtar mahivc - nelerine mtuar eyl~ tr.3ruz-
Ic.<~'tıerine dörutıektedır. İz.nur _ tıntle deliildir. Fakat Ruzvcltin en dur ... 
den de bir vapur talvan kadın ve sonunda Ducenin anlamamazlıktan Şemsi kullan 
oocuOtı beklenmektedir. ırel~vece9i. t~birlcr ~ullan.mış Bıt teqr.af iizerine Abdrilh:unrt 

Romadaki İn'!iliz kolonisinin ve oidu~una emınım: Eger Itah a har- de Yıldız ~raymda makine başı
iefaretbane memurlarının büvtik :?~ers~ A:c~ıka t' tar~~ na ıelere.lr; Semsi Pata7A .icap• 
'bir kısmı italvadan avrılmıslır. 1 sa en tıcare u.e den talimatı vermişti. 

« Oınu.olı terakki ve ittihat 
'bey' eti içtiruaiyesi laraiıo<ıaa • 

c Hiiluillleti laaırai 8•1J'İ 
mqruanıu lUanu&.ır 'ausUıeı 

<<Verilen muhtıra auntidir• 

._. bir mülibt esaasıa.la 

General Mittelhavzer nihai zaferden emin 
t 6 (A.A.) - Vevıı?and'm 

Olan General MitUhavezer 
ajansının bir muhabirine 
bevanatta: etki mıllctimi-

AlmanlarlD 
1 (A..A.) - GazeCeler, 

'epheliudeki yeni Al-n 
·-----... son dere~e şiddetli 

dan Nlaaetme'kte4ir. Al-

inci Alman 
taarru~u 

(Başmakaleden devam) 

Atatürklin cihanşUmul 
•Yl'ID olarak ve •hattı 

yok, sathı müdafaa vau 
oyalama harplerilc Al -

..... suu 71Pntarak eekile
'-aki de, Veyıand'm i~şıaa 

ile Parill de terkedebile
sıaı ,,•eya ctnahmı llaji-

C.Yıyarak yeni, şiddetle mu-
harbl uutmıya ve 

taarruzlarını yıpratmaya 

bir hat üzerinde kuvayl 
'-ini toplıyacak bir planda 
etnıiş olması da muhtemel-

bütün bunları bize hHi
~r iki gfialü inld1afı ıös

• Sadece, HdMi bftyilk 
taarruzu bqlamaş bulu -
dflnya siyaseti de yeni ba-

lerin arifesinde ıf hi ~Ö· 
..._~. i.r. Bu arau nuarı dik
~ll laareketler ~unlar•ır: 
t ... naaz ka~iaeliaia İatİfuL 
t'tansa ve t111ilterenin S.w

>'aya aeflr SÖ1141ermelai. 
.._lyanın ea aen •aziyeti Ye 

• lnrtltere mtinase1Natm111 
lhUDasebah ile son dald
&rzettiii bası sahneler 

'°vyet Rusyanm Balkaalar, 
aıevauları iiaerintle İn

"• Fraua ile tenaa1luı ve 
i hattı hareketi 

4rnerikanın iktisap ettili 

~ lllevzu son yirmi dört sa
t hemen hemen ayrı •)rı 

~m.iyelle IÜAÜn mevzuu 
il'. ilet" kt .. V&U İl&e • 

._ b..,UIMlea bi.,.ey sey ... 
de bir~k ~yler bekle
kihnltlr. 

.._de ve kuvvetli bir ihtimal 

...,.. mevzu Jtal)'aaun har'M 
ini tehir edebileceii ai· 
bir cihan ltani ıuldye-

41a teelail ·n Miri eyli-

' Herhalde, ha vuiylt Ü 
\.: _bir zaman mesafeli i(ia
~ olacaklar. 

mizin müstern'k zafedn~ kat'i iti
madım vardır.• 

General şu sözlen ilave etmiş· 
tir: 

c Y aıltmsarka Ji(eldi~un zaman, 
Vevaand tarafından yap1khAın1 
ji(Ördüğüm hazırlıklar bende derin 
bir intıba bıraktı.• 

elinde 6000 tayyare· varmış 
uıaa k•mandanlağıauı elindeki bii- tehariiz ettirmektedir. Gazeteler, 
tün tahrip nsıt:ılarile l''nınsız hat- Alman tay7areleriai 6oet Olarak 
farını yarmak azminde olduğun• tahmin etmektdir. 

Milli Şef 
şehrimizde 

fl inci sahifeden devam) 
olan kesif bir halk tahakHı Milli 
Şefi trenlerinden inerlerken c Ya
şa, Varol. HSlerile ''e alkışlarla 
karşalarnıştar. Milli Şef balkan bu 
tezahürüne tebesaiinılcrle ıauka -
itele ctnıislerdir. Üıerlerinde açık 
reak bir kosti.am \'ardı. 

Milh Şefi takiben Milli MiWafaa 
Vekili Saffet Arıkan, Maliye Ve
kili Fuat Atrah ve seryaver Celal 
treo4en inmişlerdir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
:tktısat Vekili, birinci ordu müfet
tişi Fahrettin Altay, Vali ve Bele
diye Reisi doktor Lutfi Kırdar, 
İstanbul Kulllanda111 Avni Aktar, 
Geneı·al Ali Fuat, "Üaivcrsite &ek· 
törü Cemil Dilsel, Cumhuriyet 
mücldeiumuıni~i Hikmet Onat, 
Parti müfettişi Fikret Sday, meb· 
uslar ve daba birçok zevat istik
bale gelenler arasanda bulunuyor
lard.ı. 

Milli Şef, halkın alkafları ara -
smda ıardan çıkarak, bayraklarla 
donatalmış halk kendisini bek
lemekte olaıı Ülev vapuruaa ltia
mişler ve dohuca aara1a ıitmi.t
lerdir. ---00-----

Bu aabahki 
ekspire•ten tek 
yolcu çıkmadı 
Oryent E>kspres bu sabah Sir -

«eciye bomboş gelmiştir. 

Son harp vaziyeti üzerine seya
hat edenler Qdk azaldığından ko
ca ekspresten bir tek yolcu çık
mamı.ştır . 
İTALYA VE BEU;İKADAN lJU 

SABAH GELEN TALEBELERİMİZ 
talyada tahsilde bulunan tale -

beler.imizden Kemal Aık~koca, 
Reşit Kayalı, Mithat Andaç, Lütfi, 
Zekai, Necati İçsel ve tBeleida bu-
lunan talebelerimizıden Orhan 
ıBaykal, Nafiz Özsoy, Sami bu sa
'bahkl tronvansiyonelle :sehrimize 
aelmitlerdir. 

Parieteki diier talebel«imiz ele 
.,.,deı-pey aebıw\tedll'ler. 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sahifeden devam) 

yük zırhlı hücum arbalara henüz 
~tirak etmemiştir. 

Abr topçu hazırlığından sonra 
hücuma geçen piyade \'e SÜ\llri 
kuv\•etleri Som nehrinin mansa
brndan Amiene kadar olan mın
takada ileri ahlmışlRrdır. Bu 
ınıntakada tankların \ c zırhlı cii· 
aütamlann hareketine engel ola-
cak ormanlıklar vardır. .Burada 
Alman motörize kunetlerini tev
kil edecek gibi göriinea ikhtci ta· 
bii mania da Bresle ırnıağıııın ha· 
sıl ettiki ıen~ sulu bendeklerdir. 

Bu seferki Alma• taarnaanaa 
taak ve zırhlı kıt'aları ileri sür -
meden başlanmış olması, bazı 

mitehassıslar, Ahaanlarm bun -
dan Mnn klilik tantla hareket 
•celderine delil aayıyodar. Ka
naatimizce h hüküm yanlıştır. 
Yalumft da anlattıtamıa ~iti, esa
sea S... .arlle Aıaie• ....... -
daki o mmtaka motörize kuvvet -
lerin ltueütaaa ıaiisait cleiHdir. 
Bu yüzden Almanlar süvari kuv
wetlerile • ~mqlardır. 

Alman erllinıharbiyesİllİll k 
taarruzla varmak istedikf ilk mer
halenin Paris olması çok muhte-
meldir. Bunun için de Suason neh
rinden aşarak Marn nehrine kadar 
motörize Jut'aların harekatına mll
sait olan sahadan Parise doğru 
ilerlemeleri varittir. 
Fransız başkumandanı Veygaıad 

herhalde bu ihtimali çokta.. he -
saplamıştır. Alınan kumandaaıb-

iJnuı böyle bir maksadını önle -
mek üzere de Marn aebriae da -
yanarak büyük bir meydan mu-
harebesi daha 'erecek şekilde ha
zırlaadıiıaa kaailL 

Polis motosikletine 
çarpan otobüa 

Silivri 10 plika numarab SaWe 
ait otobüs dün ak.tam &epdi7e 
caddelindea ı~• H namaralı 
nolia moto.ikletile mibademe ct
IDQtir. 

Neticecle polis metestkletindeki 
..m -llnl Ba1ati baaaklarua
daa aiar ıurett. ~. 

Blitün mokteplcr vııidtsız k~ım _ indirildiğini görecek ve irtikap et· Odalık k~ 
tılmıc:lır. Bununla beraber talebe tı•i hatalar yüzünden daima ceza Telpaihaae binasa drafın41a 

cHulkilltefi hazırana p:, rune~-· 
crıt~htr. Çiiakü kavaaini fle\ le-t. 
•-• an91fnliiyetiai ietni11 efMJŞ• 
ciken tarzı idare tah\ ti e4ıl111~ı c(al.-.• •üiımeti •ullaka ıİ·• 
el~ Wue el••••'kla "' ..... 

me\ kiinde kalacaktır.• mw.aiglar ~ alda bna~ 
imtihaiılann tehir ccmnıesir.ı pro- Parıs Ye Londradaki Amerikan bir takım hü\·iyeta me~hul kim e: 
test.o etmişlerdir. sefuleri de dıün Amerika Cumhw- lecin a;~iilMiü,i.ii 4e saltit ....... 

italvada :bireck şehirler de ka· Reisi Ruzvetle tele.fonla ~üşmüş- Şeıusi Paşa telcraıha•e•eı• c--
dın ve <'ocuklardan tahhvc edıl - leı· ve bilhassa Fransa ile Inııilte.re karken o kada• 8Wllla.,... ki-
mektcdir . .Bu han> havası içınde tarafından satın alınan tavv •. '" .:le- Bir muhafız zabitine yük ek se51e: 
vazivet Musolininin bugun söyle- rin "Önderilmesınin tacil edilme- ..._... :Efendimi~ iinır~rin mey-

...... ~ir('M ....... -- ·-·· •leri iraka ettihnektettir ... 

mes.ine intizar edilen nutkundan sini istemişlerdir. yiten de olsa ele geçirilnaesini fer-
iPIM'& da'ba i·'i anlac:ılacalcw-. Va-=ingtoncian -lftı habınine ~~ kyurtlular. Körkwia ı.e.-

Buciia milkemıei iasaniyet. 
c~ına ..... eden lllilleti DYa-• 
cliiıü -vne.i '1•kill•ft 8e ~. 
etlik ve teyit \ e şekli ttlare:, i • • 
ctu.ı seae4ealteri t.aiYil'C' ~ali~> 
«hükümcti tekzip ve ithaw. c.> lef.• 

İtalva hükirmeti. İt<t}\·a. Arna- PÖre, Ruzvelt, Hariciye Nazara s.uıı yablatacaeuu!. 
vuUuk ve dii:!e.r İtalvan müstem - Hull. Hariciye mi.ıstec:arı Saınner Demekten kendiai alamam~ 
lekeleri sahillerini tehlikeli unın· Vels ile Avru-.adaki vaziyet hak- Fakat, bunlar, Şemsi Paşanın son 
taka ilan e'1nistir. ~irç.ok noktala- kında ~len raporlar üzerinde mü- s0zleri oku. Binanın kapısından 
ra mavnlcr konuldueıtı blldırilmek- zakerclerde bultınmusJardır. ~·~rfh:tt ıki basamak merdiveni 

12 düdüğü bu
günden itibaren 

kaldırıldı 
Canavar düdüğü yalnız 
alarm için kullamlacak 

Galata ve Beyant 7angı11 k11le
lerinde her gün ta• zevaWc (a -

h•makta olan 1% ditliigij bqün-
den itibaren kahhrrlmı"ihr. Bugün 
ilk defa elarak sut lZ de hiçr.ir 
düdük (11lıa~hr. 

Bu düdük ve diğer canavar di
dtilderi yalnrz alirr.ı zamaarnda 
kullanılacaktır. 

Bir adam bisikletten 
düştü, öldi 

Dün aksam ,geç vakit Fatiıbde 

Havdar caddesinden bisikletle gc

~ yaslıca bir adam dti$111ÜS ve 
bevni narcalanaraık derhal ölmüş
tür. Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

18,- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Mürik: Solistler 
(pl.), 18,30 Radyo caz orkestrası, 
(Şef: İbTahim Ôzgii71), Soprano 
Bedriye Tüziin'ün 4tiraki1~, 

19,10 Müzik: Fasıl heyeti, 19,45 
Memleket saat ayan, Ajans ııe 
meıeoroloji habef'leri. 20,- Mii;k 
ÇcılanlaT: Fahitt Fersa•, Refik 
Fersan, Fahri Kopuz. Okuyanlar: 
Semahat ôz<ttnseır, Melek Tok
göz , 20,30 Konuşma, 20,45 Mi
zik: ÇalanlaT: Fahire Fersan, 
Fahri Kopuz: Refik Fersan, Ok\&
yan: Necmi Rıza Ah.uk4ıı, 21,10 
·Kon'U§ma ( SıJı.lıat saati), 21.)0 
Miizik: RaıI•ıo orkestrası (Sef: 
H. Ferid Alnar), 22,20 .Müzik: 
Cazoaııt (pl. ), 22)0 .Memıeıc.ı 
saat aJICln, Ajanı ha.berieri; Zi
nıat, esham - tah1'ilôt, kambi
yo - nuht bonll8ı (fiyat), 22,50 
Müzik: Cuba.t (pl.), 23,25/23,30 
Y annki program 1'e kaJ1Gnı.ı. 

Yeş~lköy 
açıklarında ••• 

Bu sabah bomba ataş 
talimleri J•pıldı 

Bu saNla, Balarkiy ile :Y~kö7 
ansmda sa hil411eo tleaize ffğru 15 
mil açıkta tayyarelerimiz tarafın· 
dan bomba atış talimleri yapıl -
.... rr. 

Bu atıslar ayın 1 UMU pazart~i 
günü akşa•ına luMNr Mv,Juıı ede

. cektir. 
Deab 1"itntalan h mfiddet i(in-- -

ele ımtneTra sahasından uzak ge-
çrceUerw. -Müddeiumumi 

değişiyor mu ? 

mdı. Bırdenhire sokakt• patlıyaa 
bir tnbıt•caclma (ıbn kur.tunlu 
Pa~anm tam göğsüne ve başına 
iaıabet etmişti. 

~em.si Paşa b.i.şe>' ~yliyemetli.. 
Derhal telcwafhaue kaJN&&aaa ö

nüne devrildi. 
Muhafıdardan biri. sadece~ 
- Tabanc;r • ataa, uhit elbiıieii 

biridır_ Ko~unuz.. KaçıyO&"_ 
Diye bağırııu~fı .• 
Bu ses uzerine muhafıılarda.a. 

birkaçı saga sola - giıya katili ara
mak bahımesile - keıt~. Bir 
kaçı da ha\ aya beş on el silah at· 

•Osmanlı Terakki ve ittihat ce-• 
cmİ) elinin vücudü mukad~s \'e• 
cnauılİ•i hikuuıeti baaı.r.nızca• 
cu&Alt taayywt ey~ Pwkala· 
cantaaınız ki bu hc3 eti mukad- • 
c-....i• şahı itiJ,enfe iti(' lrir• 
«fert ,.ıkk...Aa - iair saıi•ıyeti .. 
•>okhar. Huvb .... r.a ve ... .. 
rilıaaı i-11 istinbıuan ...... . 

ct.ır "Mhıada ç.ı..,.., Aaiaa ft• 

cwch asn hazma şMW.tle ~til-. 
zam eyletl&ği 1194 Ularc:i ateM-• 

eni;) esinin temin \ e tatbtkinttea.
•süfehanıo inıali &a>riwc~W&~-• 
•nn.a artık ltir ha.A '" windt-n• 
c~a hirşe' dejil4ir .• 

(Devamı var) 

~KA GJTÇILARA~ 
Ambalajhk iade gazete kağıtları bundan böyle miile&W.ide 

ffrilw.yip ılsP.dw ~ Wareaaa tanbıaııl.. satahia (abn-
1.atktıır. 

5H kil.u. aşalı ıt. -a• llz9e ta~ .. ltınaa' r• ._ laafta 
,.urteai aünleri na.Meyim sut t - il ara-cia .-et..- W.. 
miWürfütüae mfiracaatlarL 

SeMiaıia C..11.ri~et ı 'iddıi· , _ _. ...................................................... == 
.. _.. Hikmet 0-tm tem,.S 
manbmesi11cle bir vazifeye ta -
yin olunacaiı Aakara4aa laıiWiııil

Bn Alfalll Beyaıt 

LALE; ..... 
İstanbul asliye mahkemesi 9 tfllCU 

hukuk hitkiımli~inden: 
Kadriye AJ«an tarafından .r. 

tih Çırçır Molla zeyrek kilısesi ca
mü iOİkllk 2i No. da oturan kocası 

mekteiir. 
Fakat mn-aile1h; Wyle Wr b

rar•aa halMriar olnwhjıım .-,. • ıı ~ Ç 1 L 1 Y O 8 $ükriı aleyhine mahkemenin 40/ 
tık şeref procramı ı 107 No. ıııu ile aÇlllJıŞ ~ ~-lemiştir. •• ı ı na dav~ırun van&lan muhakemesi 

Bir mahtekir bu sabahı :_V::::*- f ~~~~~i~ 
dl• ·ıdi tarafların ~ına Ye mea-

a ıyeye ven ı KEŞiF ALAYI ıı kür K. nun 142 .inci maddesi mu-
ZalMaa Zjsb=hrv-• ZW.n cibill<'e dava olunan Şükrünün biı 

hanında ıtriyat ticaretile m5't. ı EltOLL PLTNN - ı sene müddetle evlenernemesine 

ril Ra .... o Poffti isminde f)ir tüc- ou y IA de HA VİIAXD ı ıdeia)e.,the teMi~ larrhinden itibareı i 
· .._.._ ı 'karar 'ft!'ilmiş oJdui!undan müd -

carın ihtikar yaptıiuıı ve kilo&a 2 _ UÇAN VALSLAR 1 on -beş ı!fin za~ında i.tiraz etmesi-
300 kuruşa aldıiı bir toa ı..Jurı ne ,.e etmcdiii takdirde hümün 
büyük bir Urla sa&hilAI *-bit. ı FRED ASTAiu • k~ k~t'iyet edece~ ilamın 
ehnit#ir. hır SU}"etı de mahkeme divanhane 

8_. dnu .. _...mı••· l GİNGD ltOG°'::J sine talık edildi~ telblii ımakam.ı-1111118-"liie teslim ohıamQftm. ' .. ••••••Hu••••• Hu f na kaim olmak üzere ilin olunur. 

Bugün 

(27437) 

matinelerden iPEK Sinemasında 
a. seae meah•ti..._ J9Pt lan ea bıiil'ik Tlirkçe film 

ŞEHVET KURBANI 
ilet Rolcler K B T U ~ R U L M U B S İ N 

AYDAC D B N İ Z A L T 1 A Y C J G E M i S t 

1 



4-SOJıl TELG&AF 6 ......... 1 ... 

MAZON MEYV A TUZU INllBAZ, BAZIMSIZlll, MiDE BOlANTI re BOZUKLU G UN D \, BARSAK 

Müferrih midevidir 
TEMBEL L i G i H O(, Mi O E EK S I L i K ve YANMALAR 1 N O A emo~ı~~:i~;.11•• 

ve 

YE-Nİ PUDRA 
RENKLERİ 

enson1nodd 
TUVAJl.IU!ll.E.· 

8~ ltir Parla teniltanesiniıo Tokaıon JJUdraıs:ı •havaJandırıl-
'ıh ek -wte lıir Praıasıs mııı• tır. Bu sayede cildıle hemen 

af Hilr ınütdıııssıouun viicale ııavrimer'idir ve adeta tabii ı;bi 
,.cintiii yeai pudra ltalitası: ,ııörünür. Bu ırudranın iBtiınalile 

4laıchel, ııayet beyaz bir cild için artık <Jnakyajlaımut;• manzaralara 
tıeftaf ve saf bir j(Ü.ıell.lc temin e- nihavet verilmiştir. Fazla olarak 
der. •Peche• açı'lı: tenli esmer ve terkibinde •Krema iköpükü• ıbu -
ııu:ısmların eberisine uyııun ola- lundukundan bütün gün sabit ltal
rıık 'Pembe bir parlaklık verir. 1 ıınasına medar olur. Hemen bıı0in-

41Brun Soleil•: F.aınerlere cazip den Pariste en fazla r~t bulan 
l>ir sevimlillık temin eder ... Ve yal- reıJklerdeki Tokalon ı:nıdrasını tec
ms Totıı)on pudrası serisinde bıı-

1 

JÜbe ediniz. Temin edeceğiniz sık 
hıtıileceıtiniz di~er b.irçak yeni ve ve cazip tesirinden cidden hayertte 
cuiıı renkler.. , kalacaksınız. 

Ak1azı Aakeri Kereate Fabrikaaı 
Müdürlüğünden: 

Akyazı aıılı:erl kereste fabrikası 1940 mali senesi irinde yaptıracağı 
lııOtiilt ve kereste nakliyatıru kapalı zarf usulile eksiltmeye koymuştur. 

l - Kürt kırığı ormanı malrtalarından Kuzuluk köyü civarındaki 
fabrilcasuıa naltlettireceği her cins kütük ve ikereste beş bin metre 
ınil<Abıd:ır. 

Beher metre mikabına (580) kuru~ nakliye ücreti takdir edilm;ş 
ınuvırk:lı:at teminat (2175) liradır. 

2 - Kettm Ali ormanından kuzuluk köyü cıvarındaki fahri.kasına 
naklettireceği :iki bin metre mikap m~e kütüğüdür. Beher metre mi
l<Abına (550) lı:uruş nakliye ücreti tııkdir edilmiş muvakkat teminatı 
(825) liradır. 

3 - KU>JUluık köyü civarındaki fabriıkasından Adapazarı istasyonu
na naıkle~i her cins mamul ve gayri mamul kereste dört bin met
re mikibdır. Beher metre mi'kabına (210) kuru- nakliye ücreti takdir 
edilmiş muvakkat teminatı (630) lirddır. 

10 haziran 94-0 tarihine müsadi! pazartesi ııünü saat on üçte Ada
pazarında pari< karşısında fabrikanın yollama dairesinde ayrı ayrı 
eksi.itmeleri yapılacaktır. İstekliler kapalı zarflarını ihale gününde rnu
avven saatten önce koınisy<>na vermPleri ve sartnamesini görmek isti-
yenlerin fa.brika müdiriyetine müracaaUarı. (4258) 
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Milli f Piyango·nun 7""HaiirıJ 
Ke-şid;ai .Tali Kaynağı fota 
Dönen Kürelerle ·yapılacaktı 
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Türk Hava Kurumu lstaDbul Vilayet 

Şubeainden : ~ 
Nümunesine ~re •4• milyon fitrP zarfı yaptırılnı_!'Sı, ac~gıo 

meye lronmuştur. Muhammen bedel ·14-000• liradır. 14 hazu-an. ~~ 
ma Riinü saat 14 de fiat muvafrl< ııörülürse muvakkat jj:ıaJeSI 8-~~ 
caktır. Eksiltmeye iştirak edecritlerin yüzde •7• •bucuk teınin3~riJI 
birlikte me:tkür gün ve saatle ve şartnameyi görmek istıl'e 
lterglin Cağaloğlunda•ki şube merlı:ezine müracaatları. ,4(;68• 

lluhtellfı 

&t.3-4.53-4, 18 
4.S00.000.00 

21.79.3730,44 - -~ . 
------ı -- --- o. Kadıköy ~ukaraperver Cemiyeti Heyeti ldaresiısd~ 

1 Temmuz 1938 tarihinden 

BeyoğlJ Dördüncü Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

Panı<altı Süleyman Nazif soka!!< 

Yekfın 627.115.275,44 27.115.275,44 
..... ----· 

itibaren : iııkonto haddi •/0 4-, altın ü.serine •ı. 3. 

DeniL Gedikli Erbaş Oıta 
Okulu Müdürlüğünden: 

65 nuanarada orurına'kta iken 25/ 1 J - Bu yıl Deniz gedikli Erbaş orta okulunun her üç sınıfına oa 
5/M-0 tarihın<le ölen Koperııik İn- talebe alınacaktır. İstanbuldan istekliler dof(ruca Kas mpa,:ıdaki okul 
.l(iJizvan (Dırtak) nın terekesine mü<lürlüı:üne diğer ma' allercle bulunanlar askerlik c belcrinc miira
mahkomece el konulmuştur. ilan caat edeceklerdir. 
tarihinden baslaanak üzere alacaık İstida)a şunlar bal\lanaca'<tır. 
verecek ve sair suretle alıikadar- a) Fotograflı nüfus cüzdanı vu a noterlikc ı aG .a·, urctı (yas 

düzeltenler veya tashih ettiriLrniş nüfus cuzdanı k, bul ec:·lmez.) 
Jarın 1 av ll'irasçıların üç ay zar- ı 

fında !Beyo~lu 4 i.\zıı:il sulh hukı:.k 
mahkemesine müracaat etmeleri ı 
mllildetinde mi.iraca,at elıııiyenler 
hııhl<ında kanunu medeninin 551 
ve 569 uncu madde hüik.i!mleri tat
bik edileceği ilan olunur. 940/83 

b) iBcı; sını!lı ilk okul şehadetna:nesi ve.~a <ırta okul tasdiknamesi 
(doğrudan doğruya sırf ı:eçmek ve şehadetname vqa t sdik

namc:nin üzerinden bir seneden §azla zaman l(eçmmniş cılmak \ 
Iazundır.) 

c) Üzerinden ·bir sene geQmemiş çiçek aşı ıkai{ıdı. 

Geçen pazar günü aktedilen toplantıda ekseriyet hasıl ~ıı~ 
tır. Hazir"llın dokmuna tesadüf eden önümüzdeiki pazat ıfle~' 
10,30 da son içtima yapılacağından azaların yevm ve .saatı ;J9/l r. 
cemiyetin merkezi içtiımaı olan Kadıkö,y_ Yasa caddesındc 
ralı mahalle gelmeleri rica olunur. . ·deli ~ 

Ruzname: 1 - Cemiyetin bir senelik faaliyetini t:>srıh c 
kat"inin \'e yeni bütçenin arzı 

2 - Murakabe heyetinin intihabı. 
3 - Ana nizaımnamesinde bazı tadilat icrası. 
4 - Heyeti idarenin intiha:bı. 

~,-

Sağlığının kıymetini bilen iBayanların seve, seve ınıU1~ P' 
cağı en birinci adet bezleridir. Mikropsuz, ufak, yuanW>~ ııır 
ince elbisclPr altında belli olmaz. Her eczanede ve bU. 
ğazalarda ~'EMİL ve BAGI bulunur. 

Kadıköy iskele meydanı, Acıbadeım, Çamlıca ikız lisesi arasında iş
lemek üzere iki o1ıobüse ihtiyaç vardır. iBurada otobüs işle1ııneğe talip 
olanların 14/6/940 gününe müsadif cuma <riinü akşamına kadar tasarruf 
YeSiıkalarile birlikte ve istidalarına ücret ve hareket tarifesi raptederelk 
Belediye riyasetine müracaat etmeleri gününde istida ile müracaat et
rııiyeıılerin talep ve iddialarının nazarı itibara alınmayacağı ilan olu-

1-------------~-1 

d) Gerek •kendisinin gerekse ailesinin Türk ırkından olması, kö
tü ahlak ve fena şöhret sahibi olmad:ı1darına \"C nıahkümiyetleri 
bulun.rnadığına dair hüsnü hal kaliıdı. 

our.. (4667) • 

Nafıa Vekaletinden : 

2 - Birinci sınıf için ya.ş 12 yi bitirmh; \'e 16 yı bitiıımemiş bulun
Dr. Hafız Cemal 1 mak. ikinci ve üçüncü sınıflar için de birer yaş farklı bulunmak ıa-

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 1 

zundır. 

' 3 - Bu yaşlara ait •boy ve ağırlık hadleri mektep müdürlüjtünde 

maları da lazımdJr. 

Divanyolu 16' 

1 

ve askerlik şubelerindeki askeri lise ve orta okullar talimatının 71 inci 
1 .Mnaye.ne •qatJerı: Pazar ha· maddesi özlerine uyJ(Un olmalıdır. 
L!!_f her ı:ü.n t,5 - &. Tel: 22398 4 _ İsteklilerin bu şartlardan maada deniz hastanesince yapılacak 
l!io=...,...,;;..='"-=------~I sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak secme sınaYında ıkazan-
·• 1 ••••••••••••••••• 1 ••••••• 

,Sahibi ve neşriyatı idare eden 9/7/94-0 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme 5 - Yu'karıdaki şartları haiz talebelerden 1 inci sınıfa ıkaydolun-
d<sil1me k<mll6yonunda 21,000 İnııiliz lirası muhammen !bedelle kapalı Baş muharriri mak istiyenler ı hazirandan itrbaren ve 2 im;i. 3 üncü sınıflara kaydo- tabletleri her eczanede bulunur 
-.:arf usulü ile eksiltmesi yapılacak olan 15 adet mazotlu yol silindirinin ETEM İZZET BENİCE !unmaık istiyenler - bu sınıfların 94-0 tedrisatı erken başlıyacağından - Pnot. kuhıı• 125S) c.ı.t.. l.ıubuı , / 

ıııörülen Iüiuıın üzerine cltsilt.meden kaldınhhğı ilan olunur. hemen evrakile birlikte mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olu- ·-·--· -

========•-===========================~·2:5~7~1·=="•:44~86~·========~So;,;;:n=T:e~l~cr~af;:,,M;;;;;;,a~tb~n=an======~n:u~r.~~(4:5:2~4~)======================================================================ı===~=========="'.~'-;~ ~"' ·r r• 
rak.ile şehirde büyük b• r 

1'0.241-79 Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

Cem hançerini çekti, fakat yüzlerce ıövalye 
onun üzerine 

Şövalyeler, Cemin maiyetini al- J 
mak için biiyiik kunetlcr topla
dılar. Sekiz yüz mü,cllıih ljÖvalye 
ile birdenbire çullaııarak yirmi 
dokoz kişiyi bailadılar. 

Tacüttevarih sahibi Hoca Sa -
tlettin Efendi şöyle yazıyor: 

•· .. Hüdavendigar hazretleri 
unibindeıı mezbur elçi ile ~ehza
denin havvasını yanından denet
mek babında i~areti aliye sudur 
etmeğin \'e bu haber şehzadenin 
nigehbanı olan kiıfirlere iri~me -
iin .. ı (1). 

Cem Sultan, ~Ovaı,-elerirr ani o
larak birdenbire <ekiz lİi' kisi ile 
mai)"eti üzerine ("ullanarak 1~1u -

kabelcye meydaıı vermeden her 
bireri üzerine JÜzlercc kişinin çök-
mesine nıütees~ir oldu \ 

Cem hançcrinı çekip ~övatyeler 
üzerine \Ürüdi.ı. \rüzlcrce ~üval~·-~ 
onun da üzerine çullandılar .. Mu
«lahaledcn mency lcdiler .. 

Şehzade haf:ırıyordu: 
- .. ~edir i~tcğiiniiı: .. Söyleyin •• 
Şö\'alycler cnaJl 'eriyordu: 

(1) Tacu\te\arJlı Cıll .!, ;;,. ~8 

çullandılar 

- .. Biz bunun üzerine memuruz. 
Elümiizdcıı gclür amına, senin ha
ıasın3 bu rcyinıiz savaotır. Alup 
gittiğimiz adamlar ve gözün hiç 
birine zarar değmsün deyu İncile 
and irtiler (2). 

Şövalyelerin bu hareketleri pek 
sefiliine idi. Ecnebi bir diyarda, 
gurbet illerinde, ~elızadclerinin 
saadeti uğrunda nefislerini vak -
fedcn bu silahsız insanları yüz • 
lcrce kişi ansızın Üzerlerine çul
lanarak te\' kif etmek namuskara
ne bir iş değildi. 

Bununla beraber şövalyeler ga
zalarında muvaffak oldular!. Yir
mi dokuz kişiyi bağlı olarak Eg
mort kasabasıııa götürdüler. 

Şö\'alyeler, Sultan BeyazıdJJJ 
el~isi Hüseyin Beyi de buraya ge
tirmislerdi. Hep birden hareL:et 
ettiler. Rodosa getirdiler. 

Şö\'adyelerin ve Türk beyleri
nin bu ~l' ·ahati tanı üç ay sürdii. 
Hü-.yin Bey Rodosa gelir gelme• 
oradan İstanbula ka~tı. 

Sultan Cem, yalnız kalmıştı. 
Poctte iki ay ıztırap i~indc kaldı. 

(2) v .. :.. .. nı ;:i~ıt:w Cem :S. 13 

Sonra Roşşinar şatosuna naklo -
lundu. 

Bu sato Sultan Cemle bera her 
Rodostan gelen Şarlmanın yeğeni 
idaresinde idi. Civardaki hıristi
yan beylerinin hepsi Cemi ziyarete · 
geldiler. Bunlardan en itibarlısı 1 

Sasonai şatosu beyi Baron jaktı. 

Yazan: Rahmi Y AGIZ No: 124 

Donanma Geliyor 
jak, Sultan Cemi sevdi. Onu da

ima ziyaret eylerdi. Bu, ziyaret
lerin birinde Sultan Cem, Baro
nun kızlarından birine aşık oldu. 

.Harp zengini paraya düşkün dalkavuğunun 
kendisini aramayıfına hayret etmişti 

Sultan Cem, nefsine çok düş -
kiin bir adamdı. Nereye gitse ken
dini aşık ve maşuk bulurdu. 

jakın, kızının i~nıi Filipin Elen 
idi. Elen, fevkalade bir j?üzelliğe 
malikti. Işvebaz, oynak ruhlu bir 
kızdı. Türk şehzadesine meftun ol- 1 

muştu. \ 
E.leni, Avrupa müverribleri şöy

le tasvir ediyor: 
c Yüzü biraz uzunca, ağzı ufak 

ve gonca gibi.. ı:özleri uzunca , e 
iri .. Bakışları ruhnevaz, yüzü dai
ma miitebessim ve şen .. > 

Cem Sultan, ~lcniyi, müteessir, 
muztarip kalbile sevdi. Elen de 
Cemin hissiyatına bigane kalmadı. 1 

Sultan Cemle beraber bulunan 
mahremlerindcn biri diyor ki: 

•· ... Anda ol hisar beyinin 
Janazire duhteri vardı. Merhumla 
muaşaka vaki olup arada hayli 
muhabbet \'e vedad \'e mürasele 
olunurdu (1). 

Cem Sultan bir iki ay kadar Roş 
Şinar şatosunda kaldı. Elen ile hoş 

Bayramzade yerinden. kalktı.: 
_ Ben gidiyorum Lıbe .. Bıraz 

işlerim var. 
- Kulübe mi?. . 
- Önce kuliibe uğrıyacaJ;'Ill1. 

Sonra da ba~ka bir yerde hususi 
bir toplantı var. Oraya gideceğim. 

- Demek tiyatrova gelmiye • 
ccksin?. 

Harp zenaôoi kapıya doğru yü
rüdü. Dışarı çıkarken metresinin 
elini sıktı: 

- Tiyatroya gelip gelın!yeceği
nıi şimdiden kestiremem. işim er
ken biterse. paydostan evvel ye
tişir~eııe. seni alırıın. Beraber dö
neriz. Yeti~emezsem beui bekle
me .. 

- Yarın nerede seni bulacağım? 
- Saat G da kulüpte .. Gôdntak 

Libe .. 
- Godntak .. 
Ve .. Ba:vramzadc kapıyı çekerek 

oradan ayrildı. 
Harp zenaini tünelden Parmak

kapıya kadar olan mesafeyi akşam 
serinliiıinde yaya olarak kateder-

alemler ı:eçirdi. 
(Deı:amı var J 

• (1) Vakıatı Sultaıı Ccır. <:>. 1 

1 kcn Miloviçin Alman artisti hak
kında yaptığı tahk.ikatle kafası 
nıe~gul bulunu>or, hep bunu dü. 
şüıJÜ\ ordu. 

Metresi, farkında olmadan ken
di aleyhinde netice verecek bir işi 
kurcalamıştı. Bereket versin, otel 
garsonu otomobilin numar21sını 

zaptetmemiş, şeklini de pek bel
liyememişti, Fakat, Miloviçin Le
na Bartley ile fazla uğraşması, 
bu meseleyi, Alman artistinin kay
boluşunu kurcalaınası Bayramza
deyi adamakıllı kuşkulandırıyor
du. 

- Bu işi de etraCiıca düşünmek 
lizım .. Başnnızın selameti bunu 
enırediyor. 

Diye mırıldanarak harp zengini 
Serkldoryana girer girmez Metr 
dotele sordu: 

- Beni arı)·anlar oldu mu?. 
- Evet Pasam!. 
- Kimler? 
Metr dotel muhtelif tüccarların 

ve nıcrkczi umwııiye mensup bazı 
nıeb"usların isimlerini sa)dı. Harp 
zengini bunları lliç de mühimse
medi. Karşısındaki susunca sordu: 

- Baska arıyan yok mu?. 
- Yok pasam. Hepsi bu kadar. 
- Sarını Bey ı:-clmedi nı.i? Bl'tıi 

sorınadı n1J?. 
- Saı mı Be~ iki gündür bura

~ a bit; uğramadı .. 

- Mektup filin?. 
- Ö) le birşey de yok pasam!. 
Harp zengini can sıkıntısı ile 

içeri salona yürüdü. 
Paraya karşı dehşetli za(ı bulu

nan dalkavuO.un, efendisini ara
mayışı haklı olarak harp zengini
nin garibine gitn1işti. Lena Bart
levi ortadan kaldırmakta usta bir 
c~llat rolii o~nı)·an ve her işi ba
şaran sarımın kendisini niçin ·gör
meğe gelmediğini enine, boyuna 
çekiştiren harp zengini buna blr 
türlü sebep bulamıyor, dalkavu- · 
ğun ya hastalanmış, yahut do ku
lübe uğramıyacak kuvvetli bir 
mecburiyetle karşilaşmış olma -
sına ihtimal veriyordu. 

Harp zengini, bu geceyi derin 
lıir azap ve koyu koyu düşünceler
le nprirmeğe mahkumdu. Gece 
yarısına kadar kulüpte, küçük bir 
odaya kapanarak hıncını rakı şi
şelerinden çıkarmağa çalışmakla 
vakit gecirdi. Sonra, oradan ay -
rıldı. KÖske döndü. Hizmetçisi l\lus
tafaya da Sarım hakkında bir sürü 
sual sordu. Ondan da bir cevap a
lamayınea yanından çekilirken sa
dık uşal:-ına emir verdi: 

- Yarın sabah erkenden Çamlı
caya git. Ö Sarım denilen herifi 
bul yaka•ına sarıl, al, buraya ı:e
tir .. Bunu muhakkak yapacaksın! 

Ve yatağına çekilerek kabuslu 
bir uyknya daldı. 

Franıız tiyatrosunda 
bir karşılaşma 

Viyana operetinin temsilleri, İs
tanbul zenginlerinin ve dnlet a
damlarının gözdesi Miloviciıı işti-

görüvordu. ıl•fl ı·~i' 
Bir gün ev\'elden tut• ·1 s•'d~ 

. . . tenısı jıt 
!erle tiyatro bınası ·ııler 1,,, 
den çok evvel ta kapı ~~d~r J 
paradinin dU\·arlarına . ldıı"l• 

. d ,,ı ~ ·~ 
cahınç dulu)·or, Çar •• sil •' illl! 

· gmca alkııılanı_yor, _teıJJgöJ1d"\t • 
rında Macar dılberın<1 r f< , ol! 
çiçek buketleri, sepet c 

0 
tııl•'· 

.lenkler mühim bir yel<•• ~ 
du. , 11 ııd•, · 

Bu akşam l\tiloviç 0
• çıtd ~ 

neş'eli görünmüy·ord,~~·al s•· ~ · 
çapkın ve oynak (Sıl 8rJı•11 , 
akşamki gibi kade_h ~·~ed•~rıııl 
terdiği taşkın neş eyı 11,al< 
akşam tam kendisin• ılJ' ı 
yordu. •"' ~il 'ı 

Seyirciler alkıştank :da d•~ı< 1 

tırlarken bunun far ı d•JI ,, r' ı, 
diler. Miloviçin sabrı• al•' ~ ,~ 
deki seyirci safları, !":irisİfl1 ~ 
sında dolaşan gözlet• 0 
yor gibiydi. 'liJI ·~'d~ 

Genç kadın, tenıs~ 111 ,a ~~· 
gelip kendisini alacag• .

0
,dll· ,ı 

. . . aŞtır•Y dıı'' · harp zengınını ar. J<a 0~ ~esizlij'!inin sebebı . ar bird• ı 
dam Lena Bartleyın 4,. 
sırlara karışmasıydı. ıarıll~,i il' 

.. d 'n soıı d•• • Uçüncü per enı . n oJI ,,,ı 
ru Milovi~in gözlerı ;0ıııı~%i•< 
çunciı sıranın orta 'yalı c ııl' J 

dan birinde oturan ~ı deli~9~1 i• 
genç ve çok güzel b•r dcl1~89 takıldı. ıacar dilber• 18 rııı' ~· 1 

nın deniz renkli b."t~'ı Jar1
'
1
, 

a~inalık hi&sctti. l'il ~·, .. ,.111'
11 

' . ·ı bı " "'ınıl.. müfekkırc.ı c dı' -'' .. d ıc · ~ ... 
adaını t~his e en v~1 

(l)e 


