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1 
ancak Zırhlı Alman kuvvetleri 

ftalya harbe girmek 
takip etmektedir 

bugüne kadar 10 kilometre ilerliyebildi 
-- - -

için bu muhar benin seyrini dikkatle 
- Balkanlardaki en son vaziyet .. 

imanlarla müstemleke askerleri 
•• •• •• •• sungu sunguye çarpışıyor 

Almanlar kat'i neticeyi henüz uzak görüyorlar ... __ 
Gene 
İtalya 

Ruzvelt' in mühim bir 
nutku bekleniyor 

italya harp dı~ı yazi~eıi ile A •k b • • k } f ı • • 
~a~~.!:nı;•:ı~~:.· ş~"~'~;) ·~~ merı a cşıncı .o un un aa ıyetı 

Cene T e 7 (A.A.) 

~::!: ,~j~:;;ı.ct~:~aJ:S1i~d~ yüzünden şimdiden kendisini Al-
ıüsterm~ ·le daha bü~ ük 

.;..Ya.....,rdı ..... mı..;..yn..;..p1.._~0r_ .. __ 
1

1n1anya ile harp halinde addediyor 
sır " •· le mukavemet ettiJrnli.-:i.:~;_~f:!:::·:~·~':·§·:~·~~=~~~~~~M;ı·~-:fii':;~~f::]~~!:2~!~:.:;.;:.:::.J~: a ı .. dır. 

I 

laıaa: ETElll İZZET BL!\'ICE_ 

,!~ı)a Adri)'ahki kapattı, k~"!'i 
"'•l:orinc ve ıuilst~mlckel.rının 
ita ularına mn1n döklii "" yüz
ı}t ta' areyi ı!e diiıı Roma 5!!• 
~arında ururttu. t'akat, henuz 
lı)·he müdahale etuıedi ve ••• lli~

~h:ı.rcueye o eııı • bir yer ayır- BiR ÇOK HA VA 
ır.akta H Alman baskU<mandanlı- MUHAREBELERİ OLUYOR 

Harekat sahasında buııünkü vaziyeti gösterir harita 

'lli ordularına halen hanı:ı ıati
llı~fle olursa olsun: 
;;:. ileri ... 
~'"<llrini vermedi. Herkeste ayni 
'-slin izahs~ ve tereddütlli ma-

1 \:ar: 
~ '- İtalya neyi bekliyor, ni~in 1 

~le yapıyor?. 
~ ltaJyanın harp kar~1>ındaki va
)tti ateş karşısındaki yarama~ 
Uğun vazİ) etidir. Hem elinı 

~~ak \ 'C ate~i tutmak isti)·or, 
~Ilı de kor\ı.uyor. Birçok defalar 
~b~iitunlarda tebarüz ettirdiğim~z 

ı İtalyanın müttefiklerin ıuag
~ ~dilmelerinde menfaati \'ardır. 

fi., tarafında ı takfüedilen gaveyj Paris 7 (A.A.) - Fransız hava 
td:ariiz c tı nnektedir. Bu .l(aye nezareti bildirivor: 
1- .:ansız ve Lıgillz kuv,-etlerini Evvelki run Som ü r.crindc mu-
t-.rr.amile birbirinden avırmalı:, harebenin ba<laması üzerine ilk 
Paı·is! zaptetmck ve Veygand or- •aatlerde muharebeye iştirak et
dusunu muharebe edemiyecek miş olan hücum tayarelerimiz 
bir hale ı?etirmektir. düşmanın yürüyüş halinde b4hı-

Bu ı:a1ete sürorizin bıraktıııı 1 nan tanklarını ve motörlü kuvvet
tesirin ,l!ectiii,ini ve Flandre'de Ge) leirin iz'aç etmekten ııeri durma
neral Blansar tarafından .ııöste - j mışlardır. Tayyareler>miz dün sa
rilen misalin Fransız kuvvetleri- , ·hah ve öğleden sonra kara kuvvet
nin nelere muktedir olduklarını f !erile temas hareketlerine deYam 
ısbat ettiğim C< aydevkmc \tedir. etmişlerdir. Bu hareketin müessir 

Gazeteler zaaf ve tereddüt saa- neticeleri birı;ok noktalarda mü -
tinin ,l!ectihni ve Fransuların (DEV A.WI 3 üncü sahifede) 

Bey oğlunda 
gizli bir fuhuş 

evi basıldı 

Muhtekir mani
f at ur acı bu sabah 
muhakeme edildi! 

i\;tun hulya ve emeli ancak on-
1 Ilı mağli'ıp edilmesi ile tahak
ı.ltl: sabasına girebilir. Suriycden 
ı;;ı'.larak Tan_caya ka.d:ı.r .~ütiin 
' kı ve ccnubı Akdenu, SU\ en, 
'•h . ı 1 elitarık sadece bu •nede llal- •d "k' · 15 M."dd • ·ı·k • 

, •nıarın eline ge~ebilir've İtal - çerı e 1 -ısı yaşın- u eıumumı 1 yenı 

~nlur yine sadece bu yolla Okla· dG.ı: küçük 7 kız b U . undu ih~ikar da va farı açtı 
~~lara t~~an arzularını tatuıin 
,.~bilirler. l\llittcfikleı·in zengin Sehrnnizde giıli ft.lnı ı 1ıli " oırl~~ 37,3 kuruşluk İt .ı1,: an pazenlc - ı 

- ~14 teınlekeleri. ha,yat ,.e n1adtn lc~in j arttnan t ıntııYt l ı . ı · { ~ r!•ıg ü 1 rini 40 kuruı:n !'aiınak \'e 10 tcptan 
• l_rıakları ancak böyle bir nıag- bu gel't ~al~ nlı~ kıı.r~ ı 'l:ıı i ~ b ~~ ı nda ck~ik ınanilatura 'L'rmcnıck su -
~ ~hı;Yet, böyle Uir le~ haline ilCll~. Tul_g n !-tOkak 72 nıunarada G~~- , cil <"İle adliyeye tevdi ed;lip te,·kif o-

/, .. ~· l c bir yere \·urt~luş.':e seı-ilişlc El<•ai nnınında biı- ka<lının C'\İllİ ]unHıı KatırC"ıoğ"lu hanında ınani-
"'~~·anlara pay cdılel.ulır. basc.~ıak içeride 5 gen\: katlınln 2 faturacı l\1u~tafau1.1 nıuhaJ...eın -

er·· sel elçi ·z 
bu sabah geldi 

istasyonda çocuklarından haber almak istiyen 
analar sefirin etrafını ıardılar, sefir hepsine de 

tatmin edici malumat verdi 
Belçikanın Almanlar tarafından 

istilisı iizcrine Parise geçnıiş olan 
Brüksel sefirimiz Nebil Batu bu 
sabahki ekspresle selıriınize gel
miş \ C geçen hafla İstanbula gön
dernıi~ bulundugu ai]C!",İ efradı ta
rafından karşılanmıştır. 

A\.'rupadan dönecek çocuklarını 
bckliyen talebe velileri İstas)·on
da ~~flrin1iıio etrafını alını~lar '\"C 

hcııiiz gel mi) en çocukları hakkın
da nıallİınat i~trn1h.tcrdir. ~ehi) 
Bu nıiir.ıraafl·darın hcpsıne ni:la
ketlc tutmiıı edici ccYapJar \".!l"-

• 

mistir. Bu me)·anda Zekeriya öz
ken isminde bir bayan oğlu Ve
dadın resmini sefirinıize gösteı·ip 
lıkbir haber alamad ığını teessür
le sö~ )emiştir. Nebil bu çocuğun 
tla Bcldkadan Parise gedifıini söy
lemiştir. 

Bu sabahki gazetelerden biri ta
lcbclerinıizin Brüksel scfirinıiz -
den ·ikı:i~·ctte buluııdukkırını yaz .. 
1111~tır. ~ebil bir ınuharririınizin 
IHı hus11 ~ t:ıki ~ua1inc kar~ı Tiirki
) ·c: hudut: .. rı dahiltndc llariciye 

( DF\' A.\II 3 uarn sulıtf<· de) 

/ ,.·alya Müttefiklere 
• 1 ~.akat, İtalya bu rnzi~·eti hndi gt.,ıc bı ve 7 erkek lıuimu~hır. ·I sine· bu saba ı s~~t 11 de • cti as-
~lıdar \'e kudreti ile ıne~·dana (J- Taksinı koıni!'ıeri "!..i..."Yfik ,.c Kodri li)C t:e:ıtada del'. anı olunmu~t r I 
~ tınağa muktedir dcj:ildir. Al - tarafından alınan tcrtilr.ıtb bun- Bıı celsede maLifatura illıa at • 

yartlar koşacakmış! 
-

- ~anl·a ile beraber olın&.ıs.ı dahi ;yi- l:ırdau lüchirl kaı·anl~t!'lı'.\lLlr ,.e .. birliği rt"İS.i A\'uu.<lukzade Rc~.ti 
lı hu ik tidara onu sahip kılamaz. rp · rkcze götürü lmüşlerdir. Ev j ile umumi katip '.\>Iazhar ve mııh-
~\ll'anın harbe karı ·nıası harbi n. hürlcıunh. tir. bjrin e\' velcc ınal ald ığı manifa-
~t1naı dünya harbi mahiyetine Kızlar<lan 2 sin in ) 3'1 15 den l<ii- tura<ı Ahmet Hamdi ile oğlu din-
t hedecekt ir . Amer ika ve So\ ) et . çük olılui:mı dan sabıl..:ılı rande - 1 kı.mişlerdir. 
·~•ı-a dahi ister is temez har be \•ucu Eleni fıılı~a teş\'ik su~ile de . 1 İlk 2 şahit fiatın 37,5 kum ol-

'\{'~ıı1ak me\kiine g ireceklerdir. adli)e~·e ,·erilecektir. (DEVA~11 3 üncü sahifede) Harp hazırlıg"' ı da devam edı'yor 
·~ Yle bir safha da ise Jla l ~·a n ın -- - - - -
1(,-lıvoI.maınasıı;a. pcrisan ..e mağ-

Mussolini'nin beklenen nutkunu 
söylememesi buna hamlediliyor 

Tunus camiinde Müttefik lere dua 
Tunus 7 (A.A.) Tunus be~·inin 

enıri üzerine diiıı Zel"tuna canı.iin
de müttefiklerin zaferi için dua 
edilmi~tir. 

İdarci şer'iyc azası ile Tunu!!t fa-

miinin nıiiderrisleri ,.c e§raCtan 
birçok kimseler bu dini tezahiir:ıta 
iştirak ederek Tunusun Fran>aya 
ba~lı bulunduğunu tcbariiz ettir· 
ınislerdir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Harp vecizeleri 
l\Jeslektco asker değilim. Fa- -

kat bir !-;atı-anç he,·C'slisi gibi, 
sa{ zeka mcselt:lcri olarak harp 
san'atının inceliklerini dinle -
nıe~c 'e harp tarilıi okunu) a 
ha) ılırıın. 

l.ıarp san"atı. Truva !\&\·a~la
rından (Son1ıuc-) ınuharebelcri
ne katlat\ \.<..ı'.)ıta vt" tarz bak ı • 
ıuıodan ne kadar değı!<.lliİŞ olı . r
sa olsun. daiına za?;.ıan \:C ı 1c

kO:ııııı üstünde sabi t.anur.L.ı r 
ve dcgi~mez hrıhikat~cr tenosil 
eden bir ilim ... 

Bu bakınıdan. biiyük ask~r
lt:r<"c: söyl~nıniş bü~·ük har~J \ c
cizeJcriodcn birkac;ını h;.,tırlo.ı
mıya çalı ştım. A~ağıya sıraladı
ğım hu \ 'f"C'izc lcre dik kat eder -
seniz, ihtiva ettikler i nıüccr • 
r e t fikir kıymetinin, bugünkü 
müşahhas hadiselere ne kadar 
u~· duğunu ~öriirsünüz: 

talar i~enir. Bunu e\ ,·elden bi
lerek heı· ihtimali önlcnıeı;c ·~a
Jı,malıdır. (Fon !'lifcn). 

l "' asınctl ı talih ha:t.rL·tıtri, 
ho:u PlC en bi.iyük 5rmllcr aıasın
da<i,r. (Bü~ iık rınc.rik). 

llir harbiı. ı.,c\'k \ ... idaresı nde 
(aı· ... {ların J ::ıluı.ı a~:.crı ku'\ ,:ct
lerı dc;.il\ f>ı3·asi ku\·\·c-tlcrı de 
auıılü.r. (Fon ~Jiıeu ). 

Harbin deh/ısı id ettedir, tc
ennı s hmaJ..lıktır. (Lord Kı~ncr), 

Ccphel~rdc ht.:r~<:~ daiuıa İ'lBDlı 
oluııdtf'~u i<.: in oradun gelen ha
berler itidal sUıgccindeıı gcc:i
rilmdidir. (Fo:ı Rittcr). 

t;il,thl:-ırın t~iriui iz.ant ef
nıe.ınek 1 3.:ı:ınıdtr. Her tesir e nıu• 
k abil \'C ın:i'l;;a\·i !.ir ak~itesir 
, .a .. dı r. {l·\.n Rıtt.:ı L 

H içbir karar verememekten• 
St"- yanlı~ karar ~ e enıir ~ermeli 
n1ürcccahtır. (Alman ordusu ka· 
i<lderiııden - Fon Rittcr) 

f ed ı lnıeme ·ınc s~bep ~·oktu.r. Faris 7 (Hususi) - Musolini, l Korriere Podano gazetesi. İtal • 
'ıtlalya bu ~chlıke)·ı ,.e .A~denız dün beklenilen nutkunu södeme- yanın birkac güne ke.daı-. harbe • 

1~sı~da ka~ıt '• .. ç.'.'~ gı~ı f:~~~ \ mi, tir. Znteıı nutkun söylenmesi girm<"mı>k irin. tertip et'ii?i şart -

Teceınnıu esuasında :)· apı )an 
h atalar, har bin nihayetine ka
dar düzeltilemez. ( Molteke). 
Kazaııılm ı& bir zafrr in · yega

n e ölcüsü alınan top ve e~ ir sa
yısındadır. Edebiyata kulak 
a"na)·ınız! (Klavzeviç). 

Bi r btikbal harbinde ah ; te• 
sirinc galebe ettikçe ilcrh: ınele 
mümktin olacaktır. ;\fesela tanı. 
n t;on arc kullanarak... ( Foq 
Ritıcr). ~ ~11 , 1~ 'anacaı:~nı ı:o~·~i 0/i: d~ u0~· bir iki gün evı·elden g;jpheli ola- \ !arı müttefık !ere bildir~~0rini. bu 

~ ~':J:~':111/ 3 ~~ne~ ',~lı~f~de ) • •• , • rak gösterilmi,ti. Bununla bl'raber.f (DEVAMI 3 üncü sahıfede) 

T h d f h b il d v l halı an gazct<krinde korkutma 

t~llkura gömülen :~a~r!~~ı?ndaııı~u ~ _ ıt ma:?ı,~~ler.n~ ıa!rru:~s~·~- nesrıvatı deı·am etme>:;t 'Ch. KAL E N D O G DA F 
. b ferkı taarruzun ilk aününden A- meılen Sen nehrinin aktığı m q - Vila vettc bu sa-

liı t nıien"!e Laon'u üssü!lıareke iıtı - lıur Han limanı olabilir. , \ 
ı aşsız CCSC Ve lıaz etmi~ qörilııdü. Bu sabalıa Laon mıntakasmdaki kuvvet - bah yapılan 

l k k
• .. } .. f kadar kavdedilcıı harekatın ınki- !erin varmaqa c;,alı şacak!arı lıe . 

~zar 1 ta 1 O U. şaimı tetkik edınce, kırk sekiz sa- defin de Sııason u-enndeıı Paris b üyÜl< toplantı 
;) aıtir deı·um eden mulıarebelerde şehri olması muhtemeldir_ 
,j tta b l zabıtası ı"kı· es "' de mühiın k.uvvetler.in a11ni :nev- . !a~at Fransız v_c Alman teb _ ---·-- • 

~ n u kılerde ıekstf edı!mıs olduqurıu lıqlerınden an!adıgımıza q6re. AI- Kahve.erde ecnebı rad-
\tJı hadise karşısında görüııoruz. k d F ı •~an!ar heni üz ihtiııatlarım ve bü- yosu dinJenmİyecek 

Amıen ~asııı a ran ız tıin ı·asıta arını ceplıe_ııin mua11-
(Yazısı 3 üncü salt.fede) hatlarım yarmaqa uğraşan Al - (DEVAMI 3 unı:ü sahifede) 'Th "" 3 'İincı1 sahifede) 

·~ . 

1''ran~ızlar taarruzi bir hare
ketin akıl, tedbir, teenni ' c ga
vet a~ır bir ccre)·an a l tında ,ya
Pı1n1ası, Alınanlar da bü)·ük bir 
~iddet. azinıli bir hareket ve 
son dt:rcce hızla icra&ı sisienıini 
güderlt·r. Her ınillet kendi µsi
kolocyasına göre bir si~ tcnı sa
hibi olmalıdır . (Fon Ritter). 

F.n i,·i sevkulcey~, kafi netice 
Yrrindc kuv,·etli ohnaktır. 
(Klavze\·iç ). 

Hazarda talim ve terbiye ne 
kadar iyi olur.a olsun. harpte 
hatır ve ha)·ale gchnivecek ha· 

Bütün Alnıanya başlan~u.:ta 
dü ıuanlarından en ku"' ı. llisi, 
ordu, siyaset, fikir ve sa vide 
en kuvvctUsi iizC'riııc at: l -;.alı- .,'-

. • ·'7 • 
dır. Bu da rr~ın~a ,.e Jngı ıere-

·' den ba~ka kinı!>-l' olanıaz. ı.ır. ~-
('Ok mili< Lu istikbali ( .• ;1)-:-~~~· 
nehri bo) unda hallediler l: . if,. • 
(Fon Şlifrn). j ı · -

Dü>man hakkında en vüıulılu· • 
bilgi ve en miisbet keşi(, laar- .. 
rıızla elde edilir. (Fon Ritlt'r). • 

Baskın basanındır. (Türk ala 
•iızü.) · 
NI:;CİP FAZIL KISı\KüRÖ 

1 

1 
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KRAL•• füKTUP 

Gf;·~i.ş-
:!tıanetı artık sabit olan Belçika 

Kralı uçuncll Leopc!d, Amerika 
Cu reısı Ruıvelte bir mektup 
gönunerek, ·bu kütti U;i neden yap
tı ~.nı izah etmiş. Yani, bir nevi 
nıüdafaaname!. 

Ruzveltın, kırla.siye ve mesaj 
meraklısı olduğunu Kral da anla
m ki, ta uzaktan derdini ona 
•tahr.ren, .bildiriyor. 

Leoooldün ne yaı.dığı asağı. yu
k .. r, tahmin oluna:,ilir. Tabü. ken-
01'ıni zeytinyağı gibi üste çıkar -
ın ~ ır. Halıbuki, bir lıortu halinde, 
aibe ı;Okecek acl'"'l! 

Ü" GÜN VE --- ----
t.:c GECB 

Almanyada, üç ııun, ~ gece sür
mek üzere, zafer çanları ça!ınma;;ı 
emrt!<:tılmis! Hangi ızaferin hangi 
~aııı?. Daha harbin bıtm~ine yıl-
1 .. r var. Müttefik devlet adamla
r.nın doksan defa· tekrar ettikleri 
,;;ibı, kat'i ı:ıet~eye kadar döğüş 
de•·•m edecektir. 

Bır harp ıçinde, muhtelif mınta
kaliırda. birçok muharebeler olı;r. 
Bunların kı~·meti, nihayet mevzii
dir Za-!eri ııihaiye bakmalı!. 

H.ıtırımı.za ~u eldi: :Malüm ya, 
olum vukuuııda da çan çalınır. Sa
kın, nazilerin çanları bu nevide:ı 
elma. ın? . 

BU İŞi 

ANLAMADIK 

Bu seneki eleme imtihanların -
da. orta mekteplerde fena netice 
alındı. Söylendiğine aöre, muvaf
fokivet nisbeti yüzde on kadarrnı.ş! 
f·akat, aazeteler yazıyor, imtihan 
e\-rakı yeniden tetkik olunmuş, 
dahı :.ı.ç giin evvel muvaffak ola -
ua•lıitı hukmedilen bu. ~-ocuklar 

üç ı:ıün svma muvaffak kılınau.ı .. 
Bazı mektepler, eski fikirlerind;, 
ısrar etmU;ler .. 

Sonradan muvaffak kılınan ta
lebe üzerın..ıe karar verilirken, 
esbabı muc1be ne idi, cidden me
rak ediyoruz. Haddizatında sual
lerin vasati seviyeden üstün ola -
rak sorulduğu muhakkak! Bütün 
ıbu hadiseler, maarifte isti.krar is
tiyenlere hak verdiriyor. Aman, 
dikkat olunsun!. 

AMAN. YAHU 

ACELE EDİN!. 

Florya pliıjlarını, bel~iye 2-0 ha
ziranda kiraya verecekmı.ş! Hal
'buki sıcaklar ba.:;laıdı, yaz geldi. 
Zaten. bır mevsim dedi.ı!iniz nedir 
ki?. Üç ay bir:;ey .. Böyle, geç kira
ya verilmesi, beni, şu noktadan en
diı;cye düııürüyor: 

Tutan adamlar, vakit geçti, ne
redevse yaz bitecek, diye, geç.ınjş 
günlerin karını da ora.va banyo 
akna~a gelenlerin :;ırlından çıkar
ma~a kalkışırlar. Aman, bır an ev. 
ve.! kiraya veriı.in!. 

GARiP BİR - -
AYRILIK SEBEBİ 

Amerikada, bir adam, garııı bir 
sebepten dolayı mahkemeye mü
racaat ederek. karısı aleyhine ay
rılma da,·ası açmış!. Efendim, me
sele l';U: Bu zat, kansının se.;inden 
yanl, sedasından •hoşlanmıyor -
muş!. Evvelce, hatun, bülbül gibi 
bir .,ese malik iken. gitgide, kerih 
ve l;inet bir ses sahibi olmuş?. 
Kocanın hakkı var, bu sese na

sıl tahammül et.sin?. İla ma.:;aal-
13ih. şimdi, bayanların güzel ve 
tatlı :.eslilerin bile lafına. çene -
sine, binbir talep ve iki.yetine 
daı anı lınıyor!. 

AHMET RAUF 

Avrupa Harbinin Yeni Meselelerı -, 

Alman taarruzu ve 
İngiliz döminyonları 

. 4iltcre ile harbe P'İrenler '>Öy
ı ... dü .... ünınü~l~rdi: Iugiliz iıupara
lorlugunun ervet ve kuvvet men
baları cok oba bile onlardan ta -
nlatnile istifade e-debilmek zaınan 
İşidir. Onun i<:İn bir an evvel ta
a.">UL edilir ·e Ineiltere emrivaki 
kar·~ ında ne yapacağını şa~ıra -
cal..lır. Bu ilk şaşkınlık kola~ geç
ııLİ;eceği için ilk taarruzu yapan 
J..azanauktır., ve saire .. 

Bu dibünceuiıı doğru tarafı İn
giUt İlnparalorlui:_'llnun ervet ve 
kuvvet ınenbalarınıa çokluğudur. 
Bunu Alnıan tarafı ötedenberi gö
<Ü)'ur, kabul ediyordu. Zaten ınüs
teınlekc davası da ötedenberi kıs
lll'-'n hu..ıdan çıknuyor ınu)'du? .. 
fakat lngiltereye bir an en el ta
arruz edifü•e ilk askınlıkla onun 
ma~lup edilivereceğini zannetnıek 
pek ~an1ı!lt. Her ne ise ... 

i,,ıc on aydanberi harp artık bir 
eınri\-aki olmu tur. inıiliz impa
ratorluğunu teskil eden memle -
ketler ara ındaki bağlar ise gün
den güne ku' vetlenınekledir. Ka
ııadada, A'ustralyada ve impara
turluguu diğer )·erlerinde bunun 
>ade nutuklarla değil, her tüdıi 
lıup vasıtaları yapmak ve yetiş
tirıa.ek ~uretilc fili e~erleri de gö
rtilüyor. Fakat oralardaki hazır -
tıklar ,asker toplamak işleri daha 
\&kil istemektedir. 

Fransa ile lngiltere ara"ndaki 
bogazı müd afaa için oralardan ye
tü.ccek kuvvetlerin gelmesi bek -
lenmiyor. l'rlüttefiklerin bu husus
taki llesaplarında hiç hayaliila 
benzer bir cihet )'oktıır. Mulıak -
kal.. olan <ihet imparatorluğıın sa
ir kısımlarında ana\·atana karşı 
gO:,terilen aliııkanın fili neticele -
rinin .ıü11deu giine dalıa iyi belli 
olduğudur. • 

Bu hususta pek büyük bir azim 
ve sebat ile çalışılı) or. Kanada as
ker hazırlı)or. Tanare hazırlıyor. 
KH<1adaımı fabrikaları geceli gün
düLliı, pazar &"ÜDleri de dahil ol
du~U halde işi ileri götürmeğe 
uı;ru!,ııyor. Kanada eibi A•u•lral
ral> a da bu gayret ve faaliyetU,n 
biç bir ~uretle eerl kaloıanıağa ça
lı~ınaktadır. 

lı ai)iı: d\ııniıı\unlarındao vcri
lcıı ıualüınat ~ö;teriyor ki AJnıan-

düsunülmıi tü. Fakat ~aman gös
terdi ki doıninyonlar kendilerine 
düsen vazifeleri yapmadan ola -
mı.1acaklır. ">imdi bu sefer Alınan 
tanklarına karşı n1ukavemet gös
termek i~inde dominyonlar kafi. 
derecede kuvvet gönderemem~ -
Ierdir. 

Fakat Almanların bu taarruzu 
muharebenin ilk •afhasıdır. İngi
liz impacatorluğu zaferi kazana -
cağına emindir. Bu ilk safha gerçi 
şiddetli ve sert oldu. 1''aknt harbin 
bundan sonr.a baska safhaları ge
lecek ki fngiltere ile dominyon -
tarı bu mücadelede ne kadar kuv
vetli olduklarmı göstereceklerdir. 

i~te İngiliz ınatbuatınııı doıniıı
yonlar efkarının ne merkezde ol
dujtuna dair verdiği malümalın 
hulasası. Bundan çıkan iki netice 
var: Vaziyetin ehemıniyeti sak -
lanmıyor bir; mücadelenin daha 
çok uzıın süreccğ-i kanaati ile is -
tikbale kar" emni) et iki. 

· İdarei hususiyeler 
lğvediliyor 

'rekımil vilayetlerdeki belediye 
muhasebe teskıliıtı ile muha>ebei 
husu:;iyelerin birl~tırilme.ı Da -
hjliye Vekaletince kararla0tırıl -
m~tır. 

Digeı taraftan chrimizde oldu
ğu P"~J, uazı büyi.ık vıl3._yetJerin i
darei hususi releri tam<rmile lağ -
vedilip belediyeye dlC'Vrolunacak
lardır. 

Tahail şubelerinde 
damga pulu 

Halkımıza bır kolaylık olmak ü
zere badema tütüncü dükkanla -
rında oldu.iiu gibi, maliye tahsil 
şubelerinde de damıı:a pulları bu
lundurulup .satılması kararlaşh -
rılmı:;tır. 

Bu oulları veznedarlar satacak
lardır. Kendilerine yü.ııde 2 bey
iye verilecektir. 

larıa :::arp ccphc!:tındc taarruza ge-:- laM~MB~~=~=~~~ 
uıı~ oJınası, İ.lt>rl("tucsi, huloisa Al- 1 
JJıanJar lehine inl..işal eden iik saf
haların ög:renilnıesi o ıueıuleket -
lcrdı•ki uvanıkhğ1 bir kat daha art
tıl'ına~a ~ arauıı tır. 

Anı;ııa kıt'asında cereyan eden 
bir ha1·bi11 eninde, sonunda İngil
terl' \ e t~ransanın galebc!\ilc bit _ 
nıc~i tabii .sayılırken Alınan1arın 
öyle taarruza r:-ct;er gcçnıez sür'at
le ilerlcn,~ olnıa-,ı doıninyon)arda 
~u fikri u~·andırınıs \·e kuvvetlen
dırmi~tir: 

Anavatana bir an evvel yardımı 
arttırınak lizımdır. Dominyonların 
yardımı olmaksızın da bu Jıarbin 
ınüııefiJder fohine ııeticeleneceti 

Bozuk para sıkıntısı 
Tramvay bilet ücretJerine on pa .. 

ra vergi zammedilince, orta~a, ye
niden, bir bozuk para buhranı çık
tı. En rok aranan bozuk para da
ha zixade onar paralık .. Bu vergi 
çıkmadan ev\1el de, es.asen, tram
vaylarda bozuk para buhranı mev
cuttu. Simdi, dalı~ fada arttı. 

Ötedenberi sıkıntısı çekilen bir 
b&di!.enin, arhk, halledilmesi yo
luna gitmek icap etn1cz n1i?. Ye
niden ouar paralık ba.tırmak la
zuaı. 

BC&BAN CEVAT 

Gençlik 
KIOpleri 

Şehrimizde ve tekmil 
yurtta 30 Ağustosta 

umumi açılma törenleri 
yapılacak 

Yeni beden terbiyesi kanunu 
mucibince vatandasların her biri 
bir gençlik ve spor kulübüne gir
rneıl;e mecburdur. 

& mecburiyetin .verine getiril
mesi icin şehrimizde faaliyete ge
çilmiştir. 

Öı(rendi~ize göre. ııenclik 
grup ve kulüplerinin t.,şki! olun
masının İstanbulda ve memleketi
mizin her tarafında ağusto5= niha
yetine kadar ikmali dün beden ter
biyesi genel direktörlüğünden vi
layetlere te'bliğ olunmustur. 

Bu kulüp ve grupların kuruluş 
töreRleri 30 ağustos zafer ve tay
.Yare bayramı günü şehr.i.mizde ve 
diğer sehir\erde ayni günde bü -
yük merasimle yapılacaktır. 

Kulüplere giı,me mecburiyetini 
tahmil eden ~·aşlarda bulunan va
tandaşlarımız n i<imleri de o ,-ak
te kadar her tarafta tesbit edil -
mis olacaktır. 

--<><>---

Trakyada yol İnşaatı 
faaliyeti 

Edirne (Hususi) - Trak\'ada 
hıımmalı vol ınşaatı faaliyetı de
vam ediyor. Cwmlıuriyct idaresi -
nin bütün feyiz ve nimetlerinden 
istifade eden şirin Trakvamızda 
başlıyan çalısmalar yakında meş -
kür .emer •lerini vermiş olacaktır. 

İstanbul - Edirne asfalt şosesi 
üzerinde de faaliyete son günlerde 
yeniden hız verli:mistir. 

Asfalt yol üzerinde vapılacak 

olan modern otel binasının projesi 
Nafıa Vekaletince ihzar ve tanzim 

ettiriJm4tir. Otel inşasına ait tah-ı 
sisat mevcut oldu~undan der.hal 
faaliyete geçilecektir. 
~ 

Edirnede kapalı 
jimnastik salonu 

Edime (Hususi) - Şehrimiz.de 

yapıknaı;ına karar verildı.ı!ini bil
dırdi,,,,. kapalı 'beden terbiyesi 
salomı,nun proje ve keştfnameleri 
tasdikten geldi. Bu salon i<;in 31,125 
loiisur lira ma;;raf edilecektır. İn
şaata hemen başlamak üzere resmi 
formalitelerin i.lmnaline çall;iılıınak
tadır. 

Ediroede göçmenler 
için 250 yeni ev 

Edirne (Hususi) - Vilayet da
hiline yerle.~tirilen göçmenler için 
yeniden 250 ev iw;a.sı kararlaştırıl
mıs bulunmaktadır. İnşaata bu yaz 

1mevs1mindc sona ermiş ~buluna -
caktır. 

n~.~~j Tek bilet 
Giıııi--~..:...mii-_w::ı;;-...H usu! o 

Hala laf ve güzaf 
Amerikalıların en çok taham

mül edemedikleri şey medeniyet
lerin tahribidir. Parisin bombar -
dıman edilmesi, yeni dünyada 
müthi~ bir infial uyandırdı. 

Asırların ve nesillerin gönlün
de senınali ve sevgi yaratmış olan 
bir ıncdeniyct ınerkezine bontba 
atmak için, iusantn yalnız mcde-
niyct yıkıcısı, imhakar ruhlu, katı 
yürekli, las vicdanlı olması kafi 
değil; bunlardan daha başka bir 
zihniyet ve düşünüşte olması la
zım. 

Parisiıı bombardıman edilmesi 
hiıdi~c~i, a.vni zaınanda, Birleşik 
Aıu.ecika devlet reisinin şahsına 
kar'ı savrulmuş bir istihza ıuana
sıııı da tazan1n1ün etmiyor ınu?. 
Çünkü, harbin bidayetinde, Ruz
velt, a~ık şehirlerin, gayriaskeri 
hedeflerin ve sivillerin boınbar -
dınıan cdihncmesini tavsiye ve 
rica elnti~ti. · 
Alman~·a dahil, bütiin uıuharip 

de\'letlcr, \'a,ingtondaki bernz sa
ralın hu tcklüiui g~ı,\ et J

0

erinde 
buldular ve· kabullendiler. 

1''akat, ,·crd;.;i sözü, ilk defa 
yalı)·o.uı, hi(e sayan, yine bernıu
tad ııazilcr oldu. llcr zanıan ol
duğu gibi... 

En tanın1111~ Aınerikan gazete
lerinden bıri olan Ne,·;york 'finıcs 
~övle diyor: Ege r Paris ,.e Lon<lra 
harabe haline gclir.e medeni mil
letlerin hiddeti nazi sistemini yok 
edecektir .• 

Bu hiddet ve infial )'erinde. Fa
kat, ne vakit'!. Paris ve Londra, 
harabe haline geldikten sonra mı?. 

Şimali ve cenubi Aıncrikanın, 
irili ufaklı bütün devletleri idrak 
ediyorlar ki, Avrupada demokrasi 
he-.ı:inıetc uğradığı gün, Avrupa!!ıız: 
bir Amerika - siyasi, iktısadi biııbir 
sebepten dola)·ı - Jaşıyama.ı. 

Amerikalılar, artık, 13fıgliZJlfı, 
sempati ve iı1fial edebiyatını, mü
zaheret ve yardım mesajlarını bı
rakıp bilfiil ve derhal harbe gir
ııelidir. 

REŞAT FEYZİ 

Sultanahmet parkı 
tanzim ediliyor 

Sultanahmet parkının, omeV<ia -
nın müstakbel ~e uyar bir şe
kilde tanzilru •belediyece karar -
la.<; tı rılaruı; t ır. 
Diğer taraftan Sultanah.met - Be

yazıt arasındaki caddenin asfalta 
çevrilıınesi ha'ktlı:ında icabeden ke
şifler hazırlanmıştır. 

---0---

Kadıköy • Acıbadem 
otobüsü 

Belediye, Kadıköy ile Acıhadem 
ar:wnda da otobüs i:;letmeği ka -
;.rar Ja.ııtırmı:;tır. 

Bu hat Çamlıca kız lisosi önüne 
kadar unnacak ve simdilik iki o
tobı.is tahsıs olunacaktır. 

Bütün tramvay hatların
da aktarmasız seyahat 

için yeni bir proje 
hazırlandı 

Şehrimiz tramvaylarında tek 
'bilel ihdası hakkında yapılan tet
kikler obitmiı; ,.e bu huısu5ta yeni 
bir proje hazcrlanmıştır. 

Mevcut ravların uzunluğu 30 ki
lometre ve i5 den fazla muhtelif 
hattı olan tramvaylarımızda her ı 
hatt.n ayrı bileti bulundugundan 
bir taraftan diğer tarafa gitmek is
ti yenler halen 2 - 3 bilet almaiia 
mecbur kalmaktadırlar. 

Bu pr.oıe ıle kabul olunan tek 
biletler birkaç hatta muteber e>la
cak ve tranway d~iştirenlerden 
a.vr bir .,ara alınınıyacaktır. 

Mesela Beyo;\lundan, yahut Be
bekl<.'n Edırnekapı veva Yediku
leye gitmek istiyenlcr, bindi'deri 
2 inci tramvayda bilet almıyacak
laraır. 

Tramvay, elektrik ve tünel u
mun1 mlktürü yakında Ankaraya 
~idere« hem projeyi Vekalete gö
türecek ve hem de idareyi alaka
dar eden diı{er işler ve ihtiyaçlar 

ak; ında ızahat verecektır 

Otelciler dün belediyeye 
müracaat ettiler 

Yeni zab.tai beledrye tal mat -
namesi otellcrd"ki odaların 1,5 
metre hava payt ve 5 n1ctre .:ıathı 
i·htiva etmesini ~n1ir /bulunmak
tadır. Halbuki hcnıen hemen hiç 
bır ulelcıeki odaların bu sekılde ol
mad gı ani· · ı!J!;<:ndan utelcıler 
dun beh ... 'Ciiyeye n:tirac:ıa la mad
denin tadilini ıstemışleruır. 

-0--

Hangi mahkemeler yaz 
tatili yapmıyacak? 

Her :1 olduğu gibL bu .;ıl da 
adliv•:odc az tatili _yapılacak ve 
bazı mahkemeler bir a\" çalı9!11 ı
ya<:ak~~ı:dır. 

Geçen •ene talil yapm1' olan 
mahkemeler ve bu meyanda bi
rinci aji;ıı· ceza mahkemesi bu yıl 
tatilı;ız, açık kalacaklardır. 

.. ·-o---

Sütlerc dikkat f 
Sıcakların •bru;laması ile ıııda 

maddeleri ve bılh«»a ,Citten ve 
~ütlü maddelerden zehirlt..•nenler 
çoğalmıştır. 

Bu münasebetle dün beloclive re
llili.ii;inden ·ubelere bir emir gön
derilmistir. Bu omirde !>Üt toplama· 
yerleri ve buralardan süt alan 
sütçülerin stkı kontrola tiıbi tu -
tukr.a.;ı ve sık sık nünıuneleri alı
narak hom baktriyolojik ve hem 
de umumi kimyevi tahliler va
pıhp içlerinde bozulmadan muha
faza edec~k krmvevi maddeler 
Yarsa ar<\ tırıLroa"1 teobliğ olun -
mustur. 

Eliııde ruhsahvesi olmıvan ve 
tevzi kapları ile sattıkları sütler 
bozu·k olan sevyar sütçülerin de 
>tkı bir suretle takioleri de bil -
dirilmiştir. 

l_A_v_ır_l\.Jl_P_©l __ H_©.1_ır __ fQ)_ö_li'il_D_ın __ ö_~-ö-;;-©l-~-li'il-aa-n l 
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İyi bir Nasyonal Sos- Belçika Kralının Harpte kıymetli bir 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Ölümle biten 
feci bir kaza 

Dün akı;am saat 18,30 da Lan -
gada ölüımle neticelenen bir kaza 
ulmuştulJ 

Lfıngada Tülbentçi mahallesin
de Meremrciler sokağında 31 nu
marada oturan ~rabacı Saimin ka
rısı 35 yaşlarında Pakize, iki kat
tan ibaret evinin üst katındaki 7-8 
metre yükseklikteki tarasava çtk
mış ve parmaklı~a dayanarak so -
kai!ı seyre başlamıştır. 

Bir aralık parrnaklıga fazla da
yanan kadının ağıı·lıgnu çekemi
.ven parmaklıklar kırılm.ış ve Pa
kize ->oka;.ıa uı,ıınust;ur. 

Nctıcede zavallı kadın muhte -
lif .verlerınden ı:;ok a~ır suretle ya
ralamnıs •·c kaldırıldı.ii;ı Haseki 
hastanesınde ölmüştür. 

İki dızdızcı bu sabah 
tevkif edildi 

Sirkecide ~apkaçılık yapan Re
şat isminde bınne müracaat eden 
Aristidi \'L' Karabet adında iki a
da1n, L':JD · .. adafı para ba:;ınağa 

mahsus bir ~ıakıııe ;ıetırdiklerini 
,.e ııir buııknotu hemen iki tane 
-·apabılecc ı~ı.ııi .söyleyip 5 bin 
lıra ı.:tlt=n' !ı..:rdir. Hc:.ut şüphe ü-
zerJne i tJ. ı:.ul. ... c n.iu..,.r \'ermiş ve 
dün F\,;nerdı::kt J\r ~tıuırıin e\'inde• 
para baoılıı·k I' (!J sabıkalı dız -
dızcılardan oldugu anl;;,ı,.;ılun Aris
tidi ile Hasan namı dı~er Kara
.bet yakalanmı;;lardır. İki suçlu 
bu sabah adliye;·c \'erilıp te\'kif 

. ediln1i~lerdir. 
--090--

Bir kadın istasyonda 
hasretten bayıldı 

Bu sabah Sırkeci ıstasyonun -
da. Ohrı~··n gek'Cek 7 kısilik a 
ilesini beldeven Kevser Otu il- j 
\min<lc biı· ka~Jın, \ı1olcuların tren-ı 
den ..;1kma<lıJo!ını görünce h~sretin 1 

verdi~i iını bir teessürle yere dü
şüp banlmıstır. Genç kadın he -
men ayıllılıp evine gömleriLmiş

tir. 
---<)-

Işıkları maskeleme 
tecrübesi yapılacak 
Cadde, meydan ve :ıukaklarla 

umumi mahallerde ,.e evlerde ısık
ların maskelenmesi ı-çın .:ı-ehrimiz
de bir tecrübe yapılması düşiinül
mektedir. 

Geçen yıl yapılan tecrübeler 
muvaffakiyetle neticelcrnni.::; ol -
du.gundan bu denemenin de mu
vaffakiyetli .olacagı umulmakta -
dır. 

---000--

Yeni Amerikan ataşe
na vali bu sabah geldi 

Amerika hukünıetinın veni An
kara sefareti atasenavalı bu sa -
bah bır Amcrrkan vapurıle şeh -
rimize gelmiştır, Amerikan bah-
riy,,..,inin rnümlaz bir rü:knü olan 
veni atasenaval keıxlisile ,;irü • 
sen bir muharririmize bundan 20 
vıl evvel Amiral Bn;tol ıle bir
likte 'ehnmize geWıgıni ve Tür
kiveve kar;ı derin bıı· muhabbet 
besledgini sövlemi:;tıı". 

Deniz bayramına 
hazırlık 

Bir ııeyahatin notları 

Avam Kamarasınd• 
birkaç saat ~•e 

.. ı::s'ıv 
Yazan: AHMET ŞüKBU . r 

• . . . eıırer 
Ingıltere seııalıatıııw erı. ı-' • · · ·ı ın ,,. 

san ·pe hatırası daima zı 1
1 

cır' rr 
mizde yerleşmiş olarak ka :da 9' C 
lan birkaç saati parlciıncnt osU b • 
miştir. İnqiltere par!ıiment . ~ • 

1 • tp1 
giin dünyanın en eski_ s•.Y cü as<~ 
essesesidir. Onun, oıı ııçu.\,ııııokil 
kadar geri giden tarilıtn! iııert· . 
Ingilıercnin, ı-e yalnız JrıQ ı1ori" . 
nin değil, dünya demokr~Sldeıııek· 1 

ketlerinin tarihini bilmek .. h 
b"f r• tir. Ve bazan isyanl;ô.r ı ·bi ııır 

kükriyen, bazan da .ku .u gı iliZ 51; 
sall?'san bu mües~ese~in tr,~qiiıık
yası lıaııatında dunkıı ı•e · 0~ • 

Tj)!İinü bilmeden lngiıteretl' 
lamak miimkün deriiJdir. • 
. Parlriınentonmı İllri/ıiııi :;;a 
Ingi!terenin tarihini 11aznıa kıifidıf 
uzundıır. Şıınıı söule_mek. sW~ 
ki Avam kl!lnarası. Imııl • ;. 
hayatındaki ehemmiııet : ~ıııJıol 
dokıı=uncu asırda ı·e J 83- rıı J; 
layihasının kabuluııdeıı '°ro' · 
tisap etın~ bıı!unııl/or. 11 

k . V{e$• 
ne1llinin kenarlarında Aı fl:ı 
ter sarayı, parlci.11ıentnn1tn ~ tll 
ce senelik lıauaı.nda sayısı-;j;:l 
hadiselere sahne olan bir 111 

ziyetindedir. • 1 ıı#' •. '17lli t Aram kamarasının ı(t• • k 
Yer dört köseli ı•e otıırıııaca .ıı 

• .. )(ltı'· 

Zer anfiteatr şeklinde sıra tr !'ııl ~ 
bir salondtır. Bir ıırıuıda . 11,ıA 
koltuğu ıvırdır. Öıı iiııde lıır 1111 • 

.ııasan<ıı ;.ıı.ııııdaki sırıılaıd'ıa"'"ıll . 
Ar'·r. hu met a:alan oturur. • • ~ . 

da h iikıimetin da!Jand•P' ·-t il~ f 
ı . . b•

So' · muhalefet. Me ı us ııc•'~ 
sıradaotııraıı larııı ayakla~~qil•"~ 
daki lıalınııı kırmızı ı:ı-. 

gösterdi. Ve dedi ki: d' ki 
- Biıde mel>'us!ar ot.~ır 5~ult'' yerden söz söyler. \'e so: ıZ; ç;.:• 

keıı hiçbiı" melı"ııs lı11 kır"' . ı·ııl' I 
gilJi geçemez. Sebebi şudı;r~ı0rılt 
tiule meb'ııslar meclise k• ',eb" 
gelirlerdi. Karşılanııdaki " b;;vl ; 
kılıç saplı"amasmlar di!i• ·.de~ ·• · ·bırı .. 1· 
iki seritle meb'ııslar bırt·ıe 0 vrı 
bir kılıç boyunda mesafe' 
mıslardı. • Ja µt' 

İngiliz meb'uslarile b-\• a·:a,.~·~ 
mekten sonra Avam kaıM ·r sııa" 
-rı.ıüzakeresini dinledik. 8• ~ut<'' 
içinde hüktinıet namına 1"' r6 hif" 
sııale cevap verildikteıı so~ı. ~-· 1 
raretli bir münaka~a bııs~6 #~ ' nakaşa Avam kamarasın . tıııl'a 
de iki bin liralık talısisata 1~1 ın 
iddia edecek bir nıııiıalefe 'ao jd•· 
cut olup olmadııjı etrafı~<i"'e~ 
Milli birlık hükünıetiııe ,, iO" . ,,11 ı- . 

muhalefetin mercııt old_uq ·ô~ı;d•· 
dia eden meb'ııslar so~ '.;,,1 ıd· 
Hulıalefetin meı-cuı oımadı~;:; ııe 

1 et re . , 
dia edenler oldu. Ni ıaY . ,11 ııı" 
kes tarafmdan kabul edık 
taleasını bildirdi: • ıııa•ıa· 

· aı·ı . ... - Muhalefet dedi. lu~ 
5 1,;ıı:ıı 

da meı-cııttur. Her m~.b ~nıeı•~ ".' 
meti tenkit eder. Bu lıtıkU ,.ııa:t 
raat ve faaliyetıııe dalıı "' 00Ja 

~ ter 11• .. fettir. Fakat parlaıııan h'Puif. 
muhalefet, araları11da_ıı b•'

01
,1r' • 

Tf'.',et teskiline elverışlı or<ı da ... ~ 
zümrediT. Bvgün bıı mon° 
halefet yoktıİr. tı ,ı,ı· 

lı ?t . • 
Bu miitalea davatıı lıa . ı~ .; • • ı<> f'I 1 a 

zakereden sonra Wesmııı · 0a ı 
. defa ~ 

rayıımı taş tarasına bı; bllto~ı yalist olmak için ihanet delilleri madde: Nikel 
1 temmuzda .yapılacak deniz 

Mo·icrn_ harpler~ kaıanmak için ı bayramı programını hazırlamak Alman matbuatı; l\.lman mille- Belçika Kralı üçüncü Leoııol<lun' 
tinin cesaret ve ır.etaı•clını arttır- te..l•nı ulduı\uou biliyoruz. Fakat ı ivi \•e saglam sılahlara. bol mü- üzere bir k<>mısyon te.~kil edilm.iş-

çıktık. Taıımıs ııehrınııı ıar>~ı 
suları tarihi sarayın dııt'0'511 ıa 10 . k " ~-

mak. man"viyatıııı yi.h. elmek :çi,1 imza ettigi ıc,lim ;;artları ha.k - 1 
ouyük bır gayret s~ı ıedr;or. kında şu veni malumat verıliyor. 

hiırJr.ıta sahip ohnak sarttır. tir. Komisyon bL.egtinden itibaren 
. r'1Jdcrn harplerde zaler; eskiyen, hman rel>lıWılde çalı.:;ın.alaruıa 

sılahlarını zamanında .venıleştıren,• baslıyacaktır. 

okşıuarak akıııordu. A_·a ;,.SO 
baktıkça , lngiliı milletın•~· 

11
.;r<'''' 

!ık hakları ve hürriyetle" 11gı .,.
da ve aııni saray içinde yaP 1ıol01 

cion uın,anlarda. b1.tün Alma"\ Kral. teslim olmazdan evvel, Bel-

· · 1 le'' ·• 
cadelenin sahneleri can_. 1 dt" g';ı 

gazeteleı i: cFiilirer.: irıanınlll, i- çtkalıların buakacaiiı harp mal -
man edinız; .• tavsiyesinde bulu - zemes:n<inn Almanların ıstıfa.de- j çoK tnühiımmat sarfeden devlet_ =:=============~=' 

leri110ır. 1 
Siliıhları değiştirmek, sarfolu- KÜÇÜK HABERLERi nuyor. sını lle mumkün kıLmak isteımiı;tir. 

Karlsrühe beledıye rellii Rover Teslı.nı sartları şunlardır: 
Vaııner tam •Hitle~ci. olmak için 1 _ Bütun Belçika kıt'alarının 
şu on iki şarta riayet lazım gel - harekatı duracaktır. 
dili.ini ilim etmiı;. Bu şartlar cid-
den gariotir ve nakle deger; 2 - Kttaat yol boylarına "1ra -

1- Führer daima muzaffer ve lanacaktır. 
daima haklıdır. :ı - Kıtaat bulundukları yerle -

2- Fülıreri ve <Gnun itimadını ri beyaz ııerdelcrle bildirecekler -
haiz olanları takip et, dir. 

3- Führerin harici ve dahil! 4 - Siliıhlar, mühimmat ve er-
düşmanlarile mücadele et, zak kat'iv.ven tahrip edilmiye -
~Millet için tehlikeli olan yol- cektir. ı 

dan gitme, 5 _ Kıtaat Alman kuvvetlerinin 
5- Gevezeleri derlıa! ııtikümele deııize kauar gı,.,ıp j!ibınelerine mü· 

haber ver, saade edt-Ct'klerdir. 1 

6- Dilini sıkı tut!. Dü~man ca- Bu teshm şa.-tları Bekika bas-
suslarınııı seni dinlediğinı, a.gzın- kııımandanı Gen.,ral Mihils dei(il, 
dan Jak,rdı kapmıya çalıı;tığmı u- muavini General Derusso im1ala
nutma! Şüpheli gördüğün adam- rrtı<tır. 
lan polise .ııöster, h t h 
7-Haksızlıkları bize haber \'er, Karaorman as a ane 

namr.ühimmatın yeriııı dol<luıınıak 
icin de demir. çelik. krom ve bil
has»a cok nikel lazımdır. 

Almanvada ve Rusyada bu ma
denll'r stoku pek azdır. Harp sa _ 
nayiine kifayet edecek derecere 
değildir. Bu kıymtli madenlerin 
ço~u müttefiklerin ve bitaraflaı·ın 
elindedir. 

Nikel, en QOk top ve taVYare ima
linde kullanılmaktadır . Nikel. Av
r upada yalnız Rusyada ve Finlan
dl\'ada çıkar. Sovyet Rusya, Ural 
da;(larıııdaki madenlerinden se - 1 
nede 3,000 ton nikel çıkarmaktadır 
Bu kendi Jıarp sanayilııe bile ye-' 
tı~t.rncz. 

En rok nıkd çıkan meırnlcketler 
Kanada ve Yeni Kaledonyadır. ı 

8- Parlinin tavs1yelerinden ay- oJdu 
nlma, 

Fınlarıdiya nikel madenlerini de 
bir Kanada şirketi islebmektedir. 1 

Kanada, Ontario gölü civarın -
da ki madenlerden senede 110 000 

A1manlar İsviçre hu<;!udu civa- ton nikel alır. Dünya nikel istih -~ Hanp mahrumiyetlerine kat
lan, rındllki Karaorn1an .mıntakasını • · 

10- Parti arkadaslarınla iyi ge
çin, muamelatında ;amimı ol, 
ll- Alman ordusuna itimat et, 
12- Führcr namına her türlü 

iedakirlığı ihtiyardan çekinme. 
İ<te nasyonal - sosvalisl bele

dive reisinin tavsiyeleri bunlar .. 

salatının '.:' 90 nı demek. Yenikavasi bir ha;,tane haline J?elirmiş-
Jer<iir. Bu nııntaka dahilindeki bü- ledonyada ise senede 10.000 ton 

nikel çıkar. 
tün oteller, mektepler, ~ıslalar ve ı---------------.l 
di<•er wnumi binalar ciht·ti aske- ;.eld" - · h lk 

k " ıgı zaman, a ın varal,Jarı 
riventn emrine verilrri~tir. Bu görrr.Pmesi için uzun müddet de-
mıntakava 1.-W.lerce h~Aane tre'I·· vam eden alarm işaretleri veril _ 
!eri ı;ıelmektedır. Böyl~ bir tren mektedir 

şeklinde gözlerimin oıııııt sıJ dt' . 
meğe başladı. Sqnki aı.:aıı ;dı iJı~ * Dün İtalyaya şehrimiz.den de tarilıi bir sinemaı:ııı ş,%.ıııı ~~: 

yumurta ve paçavra ihraç olun- Ve ansızın, bize parıarııeı ,,.eb • 
muştur. dirmelc lıltfunda bulıı1ıııı100 5Jıl * Hevbeli, Burııaz ve Kinalı sun Taıınıis nelıri lıakl<I" Bir ~ '. 
ada halkı beledi\·evc müracaatla ledioii sözleri hatırladı1ll· sefıfl 
bir ton suyu 84 kuru,;a aldıkları- Tihte Amerikanın Lon°

1
'

0
,,., '(t' e 11 , .· • 

nı, bu fiatın ucuzlatılıp Adalarda pa1"ô.mentoyıı ziyarete g ,.;ui ti' .• 
büyük su depoları tesi~ini iste - rasa çıkaral< Taymis 11eh 

0
,11 g<: 

mi~lerdir. rünce. sefir. kendisine sar ;i.ı ~"., * Dün Yüksekkaldırımda şaP- diren meb'ıısa dönerek 1enelt lı~ 
kacı Ali Galibin dükkanında çı- - TalJıııis bıı mudıır· 

1 
,.;ııı a 

!can yangında isçilerin yanında Amerikadaki Missisipi ııe' 
bulunan Solisvon tenekeleri par- rünüz. 111eb·~stı 
Jıyarak yolu kapattığından dük - Bıınun üzeriııe iııgiliZ 
kim sahibi Ali Galiple karısı Be- şu cevabı vermi~: f ~ ıa"~; 
dia \'e it,cilerdcn Nazik, Aznik is- - Missisipi nehrinin ııa ta'ı"''. 
•Ündeki kızlar ate iyede diri diri dan akan sııdıır. f{albıı/..-ı d ··a~ıı~ 
yanıp ölmfişlerdir. Mağaza 4,000 nehrinden bu aktıcjıııı q~~ ıı 
li raya sigortalıdır. Zavallıların şey, maııi halinde tarihi' · rreJC-
cesetleri kemik .Yığını halinae çı- Eı•et iarih btıgün ner dek uor· 
karılıp gömülmiiştıür. kinden dalıa bü;ıiik ııızla a~•~ * Ordu subaylar heyetinin ter- , •• • 1 • 1 • • r ~-

• • . - •••••• 1 -

fiine ait kanu,,da değısıklik ya - · E . h )at 
ı;ılması hakkındaki bir kanun la- skı sa rınÇ ıııcıl' 
yihası bugünkü Büyük Mıllet Binbirdirek Yerebatıırı ıııD ıro~ 
Meclisinde görü.sülecektir. 1 . .1 d.. ~ .,ski ve ıııe 1,ıı * Tramvay idaresinde 6, Be - erı 1 e ıger azı · 

1 
rırı sıl!.•: ıl' 

ledıyede 2. sular idaresinde 2 res- mahzenler ve sarnıç a. . ııı:•-' 
ml otomobil hiıımetlen ka.Jd rıl.p olarak kullanılnıaları ı<;t!l V;tir· 
satılııi;a çıkarılıın41tır. !erinde tetkiklere ııeçılrrı 



1 Taarı~ şiddetlendi balya müttefiklere 
şartlar koşacakmış! 

isicumhurun lstanb l ve T rakva 
· seyahatleri hakkında teblit .. 

1 7 (A.A.)- Reisicumhur 1 yapmaktadırlar. ı iptina eden bu seyahatin siyasj 

,.~c~~~;::~nıd::•d br~~~ Halk ve ordu ile temas arzusuna hadit,elerle alika:-;l 1·oktur. 

\ıııerikanın deniz tahsisatı: 1,492,542,750 Dolar 

• (1 iııci ıaitif c..lcn devcım) 1 
ıahcdc edilmi .~ır. E\ v"'lki ı!Ün ol
hığu gıbi yüı uyus kollnrı lahrti> 1 
!dılmiş, bombaların infil~ı netı-

.. ındc bir cok harp malzemesi 
yolları tıkamıştır. 1 

' on 7 (A.A.) - Aşan j kredileri kabul etmiştir. Bu tahsi- liyete sevkedilecektir. Kanun li-
1,492,542!750 dolarlık ve ı s~t ile ge~i, t~y~are, cephane, )e- yihaıı;ı i~a ~il~c~ üzere beyaz 
sarfa miaheyya fevkalide nı ba\a uc:;{crı mşaah daha {aa- saraya gonderılmı hr. 

Avcı tayarelerimiz bombardıman 
tayyarelerine refakat ve .inse nak
liyatını himaye ederek büvük ibir 
faaliyet göı;termisJerdir. Henüz ne
ticesi tcsbit edilemiycn birQOk ha
va muharebeleri cereyan e~mi.ştir. 
Rasat ve keşif tayyareleri-miz ae
rek cephede gerekse ı:ıerilerde bü
yük lbir faaliyet göstererek cephe 
gcriı.inde düşman hareketleri ve 
harp sahasının hedefleri hakkın· 
<ia malumat vermişleroir. 

1 
SÜNGÜ SÜNGÜYE 
.MUHAREBELER 

lsveç Kralının Stokholm stadında bir nutku 
lın 7 (A.A.)- Milli bay- ' le. me inde bü);ik bir amil oldu- 1 ağtr vazi.fe hissi, büyiik de\•lctler 

'1iinasebetile Stokholm sta- ğunu SÖ.\ lemiştir. rasında muharebe dc"·nın ettik-
Kral demiştir ki eben ve hiiku- (C tehlik~nin kat'iyyen geçmis ol-

Yapılan geçit resminde bir · d' kad metinı şııu ıye ar açıkça tes- mıyaca~ııu sizlere . öylenıege he-
sÖyliyen Kral Gilstav, bil- bit ettiğimi?: bitaı-aflık politikamı- tıi mecbur bırakmaldatlır. Onun 
Son altı ay içindeki muha- zı muhafaza'a mu~affak olduk. içindir ki, lıepini~in yekvücut ol-
ltlılikcsinin, isvcclilerin bir- Kralınız olmak sıfntile, hendeki maım.ı istiyorum.• 

omanya ile lngiltere arasında ticaret anlaşması 
~dra 7 (Husuı;İ) - İngiltere l namma Lord Halifaks \'e Romanya \arından iınzalanmı ·tır. Rumen 
~~n.ya ~.rası~ıdn ticaret. te- ı hiıklınıeti namına da Roman-ya na- heyeti bugiin Roman} aya hare -

l 
~çn? .dun hır anla nı~ un- 'Zlrlarmdan Tilla \'e jordan tara{- ket edecektir. 

nııstır. l\luJ , vele lngıltcrc 

erikan ordu ve donanın sının malzeme yardımı 
ta ; (Husu i)- Ncvyork- çtmemek şartile, verebileceği bil- bahriy~ine ait 200 tayyare derhal 

len haberlere gi.trc. Amerika tün tanare ve ilahlar gönderile- müttefiklerin emrine amade hu -
eti, seferi kıt. at gön eril- ccktİı'. 

llli.istcsna olmnk iizcre nıiit- P..uzveltin miihim bir nutuk söy-
.tre Amerika ordu \'e bah- livece<Ti 'Zanııcdilıncktedir. Bazı 
hı, nıilli"miidnfouyi haleldar ıııchafilılc ilk ağızda Amerikan 

.\ıneri a kendini Al anya ile 
~ton 7 (A.A.) Ayan ı olaca!h hakkıııda sorduğu suale 
11)de. azadan bırinin Hıtlcr, cevaben, ayandan Popper <lemiş-
fıkıere malzeme \ erdigı için tir kı: 

lundurulacaktır. Anıcrikad:ı cep
hane imali son dc:rece arttırılmnk
tııdır. 

harpte sayıyor 
tır. Hiller ::>imdi<Lcn bizimle harp 
halindedu·. Amerikadakı beşinci 
kolun bır mudaluıle teskil etmek· 
tedir.• Ya harp ilan ettiği tak - 1 -« Bu Am<>rikanın vazıvetinde 

A.tnerikanın vaziyetinin ne bıh ük bır de,ııisiklik yapmıvacak· 

. ~ndcrİ) ede b~r Italyan vapurunda şüpheli ha yalar 
• hirc? (~.A.)- Dün fı;kendc- kamlımn c.nırilc rnırnrdaki biitiin ı çıkarılmıştı r. Poli:.-. ~imdi pamuk 

ı:ı bu· ltalyaıı vapuru t:ını pamuk hamulesi tekrar dışarıya balyalarını tetkik etmektedir. 
tt edeceği sırada resnu ına-

Uksel sefirimiz Vilayette bu 
~\lsabah geldi sabahki 
1
. (I inci scılıifeden devam) Bu sabuh saat 11 de vılayette 

toplantı 
lılden emir almadan beyanat- Vali muavini B. Halük Nihat Pe
~tınamıyacağuu söyliyerek Pi'' inin reisli~inde posta. tel.f!raf 

ilave ctınistir: \'e telefon miıdürü, merkez komu-
b_l · • tam. deniz kurma.,ıarı, iandarma 
~ çika hüküıncti Parıse geç-
t'L' d r· 1 'b b komutanı, emniyet müduriı \'C di-

ııut iğer se ır er ~ı ı en 
• nıeti takip etmek ınecbu- ,ger bazı devaır rüesasının i tira -
ele idim. Fakat buna rağ- kile büyiık bir toplantı yapılmış -

Stf A tır. Toplantı.da cmnivct ve pasif 
arcti bos bırnkmndun; n-k() " 1 · · B ··k korunma işleri göriışülmüştür. nsolost muz ret ııyı ru -

''ğırıp tıılchclcrle nıc:ıgul ol- Diger taraftan Ankar:ıdrın ve -

1
1 da kendisine bilhassa söy- rilen bir habere göre .11..1 •• .ııada 

•\t.n sonra Bdçikadırn Parisc kahve \'e gazıııo gibi umumi ma

•retimizin talebelere lazım 
• .'likayı göstermediği hakkın
,·~dialar doğru değildir. Se -
~ize müracaat eden talebe-

• . in hepsinin hareket mua -
1 hitmis \'C pasolara ~apıhp 

1 
verilıni~tir. Pe) dcrpcy 

Ctden ba kıı çoğu da yolda 
~ ln_aktadırlar .. Bclçiknda se
~tıııze müracaat etmiycn ta-
\t t de vardır. Bunhırla da ala

<>lduk. Tek bir talebe kin 
• tı:ıdi e) i mucip bir vaziyet 

ltt-. Bu ::.urctlc evvela 33, bl-

~ 4 kişi.olmak iizere 37 ta-

hallerd~ki radyoların ecnebi is -
truıyonlarını aomaları meoo1un -
mustur. 

A \•ni kararın hrimizde ve di
j!er verlerdeki umumi mahallere 
de tatbi'k echlec ği tahmin olun -
maktadır. 

lcbemiz Parise ge(mi bulunmak
tadır. 

Yalnı2; harp :zamanında Belçika 
bnnknları kaı>alı olduğundan dö
viz bulunaınanustır •• 

Elçi hükumete İ7.alıat \ermek ü
zere bu akşam Ankara,·a gide ~ 
cektir. · 

·-~~HIRSIZ KiM'?ll• 

Muhtekirler 
mahkemede 

rı inci sahifeden deı·aın) 
du~unu sö) lemi lcrdir. Muhakeme 
müdıleiumuminin iddianamesini o
kum:ısı i~in bugün saat 15 e talik 
olunınu~tur. 

Salih Nurı isminde bir dükkan 
sahıbı, sebep iz ~·ere kirayı art
trnmak i:.tedığınden adliyeye ve
rilmiştir. Gayri mevkuf olarak 
asliye 8 inci cezada yapılan mu -
haka."llesmde i · ahit ceLbıne kal
ımışhr. 

Eminönüııde bakkal Sava is -
nünde biri de c;ekeı· sakladı~ından 
asliye 6 ıncı cezaya venlmis ve 
·ahiller dinlcnilıp, şeker sakla -
madığını sövlemislcrdır. Muha -
keme karara kalmı.ştır. 

$eker ıbeyannamesı vcmıemek
ten maznun Royal çikolula ve ...,e
kerleme fabrikası sahıplcri Nı -
kofor ile Apustol da dankü mu -
hakemelerinde beraet etımişlcr 
dir. 

Piyango aKşama 
Ankara 7 (A.A.)- Milli piyan

gonun bugünkü keşidesi, 19 Mayı~ 
litndyomunda ve oııt 18 de ya
pılacaktır. 

Doktor ~inasi hayretle arkası
na lba:.h: 

- Bu adam da kim? Bizim git
memize ne karışı' or?! 

Nenman hanım: 

Roma 7 (Radyo) - Bcrlinden 
bikiirilh'or: 48 saattenberi 280 ki
lometrelik bir cephe üzerındc şid
detli muharebeler olmakta.dır. 
2000 tankla yaptığmıız hücuınİ.ırla 
her yerde arazi ka::aıuyoruz. Cep· 
hclcriıı ilk hatlaı ıı .du dusmanııı 
otomatik silfıhlarıle k•ır, ılaşıyo -
ı uz. Ekseriyetle piyadcmiı. diışma
nın müstemleke askerlcrıle ün ~Ü 
süngü~·c harb~tmektcdır. Men ve 
mücadeleler oluyor. Kal'i ndice 
henüz uzak olmakla beraıber faiki
} et da 'm:ı cbizdedir. 

Parıs 7 (Hususi)- Som muıha
rcbe:.ı biıtün iddetile devam edi
yor. Duşman dün, cephelerde 
2000 e yakın tankla taarruza ~eç
miştir. Bunlardan 200 den f • . .:la ı 
toplarımız, tavyarelerimizin bom
baları ile tahrip edilmistir. 

Bir aralık aşağı Somdıı·Bl'en ve 
Milene kl!dar süzülen düşman zırh
lı kıt'aları tamamile imha edil -
miştır. 
Ak~aın, hava J<arardurı halde 

muharo'be avni şıd<lctle evam 
e.diyorclu. 
Diın tayyarelerimiz harp saha ı 

üzerine ve cephe gerısine 150 ton
dan fazla bomlb.t ~tmı lardır. 95 
dü man tavyaresı duşünılmuştür. 

Ta• ·va relerimiz, Sar cephe.sın de 
taarruz eden tanklı, motorlu duş
man kıt'aları üzerine vuzlerce 
ıbom'ba atmış ve !bunları dağılmış-
tır. Cephe gerısinae bir<X>k ıasc ve 
mühimmat depoları, k"Uarı" tah
rip edılmi ·tir. 

Faris 7 (Hususi)- Muharube
nin bugün üdıncü ~ünu olduğu 
halde. Almanlar ~irı.ştıkleri taar
ruzun biıtiin şiddetine raı_'lllen, 
wndukları netrceyi alamamışlar
dır. Bılhassa dünkü muharebeler 
pek kanlı olmuştur. Alınanfaı·ın 
ti çer. dörder· vüz tanklı 'kaf ılclerlc 
•yaptıkl rı taarruzlar. Fransız mu
kavemeti karşısında kırtlmıştLr. 
Tankların tahribinde bılhnssa 

tayyare .bombalan QOk muessir ol
muştur. 

Fri;ln.:.ız Başvekili Revno dun 
rad} oda vaziyeti hulasaten şOyle 
anlatmı~tır; 

Sıze ümit veriei söbet>lcri bil
dU"iyorum. Almanya bue-un uç 
te;:ebıbüse birden ~irismıs bulunu
yor. 

1- Alman prop~andası, Fl nd
rdeki müttefik orduların sı:ırıla -
caeını ıbildirmişti. Halbukı bu çe
lik çember kapatılamamı~tır. 335 
hın kişi, <leıııdere hakunivetiıı ne 
demek oldugunu Almanyayn öğ
retmek suretile, Diınkerkten va -
purlara binerek çekılını.şlerdir. 
1940 nefen Almanlar Senlıse oel
dikleri halde, nihai zaferden :mi
dinı kesmemic; olan 1914 ncferıle 
yendik. 

2- Parisin mane\•iyatını ku· -
mak ;,.in Hitler hi1kılm t ınc~kezi
mize bir ha\·a akını yapttrdı. Ka· 
dınlar. ihtı} .ırlar, çocuklar dığcr
lcn J,{ibi öldulcı-. Fakat Parı:. tit
remedi. Bu hava akını da .mukaıbe
lel)iz ıbırnkılmadı. Fr nsız şohiı !e
rine bir tuarruz yap.lırsa, istik -
halde de a} ni .suretle mukabele 
edilecektır. 

~ ~ lskender F. SERTELLİ 

,~Unlar zemanc j!ençlcri. b: 1 
1 ''Ilı: Kadını ruhi ~üzelli~i içın 

~~rası i~in severleı:. 
~ek iki Sadi ibey de N c-

Aşk ve macera ı·amanı: 31 

Ye gülerçk ilave etti: 
- O ı!idcn mısaürlcr o.ıar.ında 

aa ıbir tnlip var_ 
- Kimdir o? 

- Affedersiniz, muhterem mi -
safirlerim! dedi. Nebahatın ger -
danlıi!ının kaybolduğunu lbilivor -
sunuz .. Zabıtaya haber vermi tik. 
Cemal Bevi ~öndermisler .. Bu gece 
burada tahkikat "aoıvor. 

3- Almanva Som cephesinde 
taarruza geçti. Fransa rou \-Ük oir 
muharebeve ı::-iri::;nu.ş bulunuyor. 
General Ve.Yıs:?and. hanbin b la -
ması şeklinden, verdıgı mukave -
met emırleı:iııın sureti tatbikinden 

hanını ın aşıklarından, Ö\ le 

~\'et, Biraz önce annesi size 
aktlim ederken, kızımın talip
~;n dedigini unutuyor mu -

~ayır. Unutımadlıln .. Fa'kat, 
~ itşwk arasında farklctr J!Örü-

~ncc hiobir fal'k yok. Ncba-
. "'Ulınıa talip olan kimse onu 

ı için talep ctımiş değıldir. 
() halde bu nazarh·eyi size de 

etmek rnccburiyetmde ka
• ~.Çünkü siz de Nebahat ha

talipleri arasında bulunu
tıuzı 

~var birdenbire şaşaladı: 

- Şu ortada duran uzun bovlu 
züppe. Paşazadcmi imi .. Ne.vaniş 
bilmem! 

- Meslegini bilivor mt•sunu.:? 
- Evet. Doktomıuş. 
- Adı?. 
- Şinasi .. 
- Teşekkür edcriım. Onlar, çe-

virip aravacağım. 
- K:ıbalık olmaz anı? 
- B.ınu yapmağa ncoburum. 

VaziCemi :} nparkcn, nezaket kn
idelerıni aı kada bırakmak laz.ıım
dır. Bununla, onları rencide etmek 
istediP'imi zannetmeyiniz. Bir me
murun vazifesini ifa ederken, ne
zaket kaidelerini düşünmesine 
imkan var mıdır? 

Yıldırınl Cemal yürüdü 

D()ktor Şinasi yüzünü burus -
turarak: 

- Keşkt! ~elmeseyrtik, anne'. 
dedi. Bizden de şüphe rmi cdivor
lar?! 

Cemal misafirlerin yanına so -
kuldu: 

- Müsaade ediniz, üzerlerinizi 
anvacaöım. Bilha!>sa erke ·!eri.. 
Mısafirler hayret ve korku için

de birbırlerine bakıştılar. 
- Bu ne rezalet! .. Bizi hırsız mı 

sanıyorlar?! 
Gibmek istiyen bu kafile içinde 

doktor Şinasıden başka erkek 
yoktu. Sınası: 

- Bırakınız arasınlar. anne! de
di. Şimdi burada ıbcnden başka er
ke kyok. Demek ki ıbenden şüphe 
ediyorlar! 

memnun oldul,!unu bana si>yledi. 
Yüzlerce tank tahrip edilmiştir. 

Müttefik tavyarelcr muharebeye 
i<:tirak etmekte ve kara kuvvele
rile daimi temasta bulunmakta -
dır. 

Bütün dünya, yürekleri helecan 
i.çinde. bu muharebenin safa.ha -
tını takip ediyor. Çiınkü bu müca
delenin netıcesi kendi mukaddera
tını tayin edccektil' . 
Bugünkiı Fr .. n ıLlnıın bir tek 

düşı.incesi vur: Fransayı kurtar -
mak. 

Fransa sakin ve mağrurdur. !Bü
tiın diğer milletlerin istıkliıli içın 
de muharebe etmcktediı·. Bıze ge
lince, bizim ordularrmıza itimadı
mız vardır.> 
Diğer taraftan Revno, harp ka

binesi azasını on bir kişiden se
ıkh:c indirmiştir. 

Fla11dreOC' pnra...,ul . todlarını öğ
u~mi.ş olan <.ı~Ked r ~tirak ede
ceklerdir. Bu k..ıV\ etlere ~!ek
ten yctişm~€abitlcr kwnanda ede-
cektir. (1 inci sahifeden devam) 1 rgsındaki ticari mün~sebetJerin in-

Amerika hükumeti de Flandr - şartlar kabul edihnedi ~; takdirde kıtaaa ui!ramasının Italyayı harp 
de kaybedilen malzemeyi tel.Mi et- baııbc girilec~ğini yazı.1.-ktadır: !kararından vaz geçirme~ kafi ge-
mek üzere İn~iltereye 600,000 tu- Filhakika Italyada haro hazır- leceği ümit ediliyordu. Frıkat ivi 
fek ve 2500 sahra topu ııi)ndere- lıkları son haddini bulmuştur. haber alan ımahfıller i • .ılvanın har-
cektir. ı Roks Transatlantiği hastane .ge - be J?iııınesinin son dcre~e mübrem 
Bır taraftan mutıarobeler devam .misi haline konmuştur. Livurn sebeolerden ileri {!el&!c:~ini. bma

ederken, d~er taraftan da yeni - şehri tamamile boşaltümıştır. Mal- nalevh Amerika ile tica,.ct müna
den suHl taarruzıuna geçilmiştir. ta ile İtalya arasındaki vapur se - sebetlerinin inkıtaı keyfi\ etinin bD 
Alınan pr~andası, Fransayı tel- ferleri kaldırılmıştır. karar üzerinde miıcssir ..>lamıya-
mih ederek, .iki kmn~tınun anla.r Dünden itibaren de Romada ö~-
masınaan, naııbe devamın Fransa le vaktini bildiren düdükler kal _ ca~ı kanaati~~ir. Londr~n~-ı nb-
için intihardan başka rbfr şey ol- dırılmıstu. z luka ~~e~.~ halletmek ıçın gr,s 
mıyacagından bahsetmektedir. Amerika Cumhur Reisi .Ruzvelt, tcrcce_gı butun gavretler de bey • 
Re' no cbu ıpropa.gandayı istihkar İtalyanın haıfue S?innemesi için 1 hud ola~aktır ... 
edcnz. demekle Fran.sanın ~eva- elinden Jlelen bütün ı?a\~retleri sarf Amerıka Harı:ıve Nazırı Kor -
ıbuu vermış olmaktadır. etırni tir. Ruzvelt şiındiye; kadar del Hul~ ahval ıcabcd.erse, Paoa-
CEPHENlN ~KI CE~AHINDA :Musolini ile daimi surette sıkı te- nın Vatrkandaıı Amerika'ıa kabul 

H.ıU'lF GERiLEME masta bulunuvordu. edileceği hakkınd:lki şavialardan 
Paris 7 (Husuı:;i) - Alınan rad- Londrada, İtalya ile Amerika a· mıallımatı olmachğını söylemiştir. 
~u, taartn ba lar balarnaz, Fran-
ssz hatlarının yaı:ıldığını ve Alman 
ordusunun Pari.se dogru ilca lc-
mckLe ol<lugunu ilan etmi ti. Hal-
buJd şimdi Alman rad)O(ıSU taru
zun plan mucibince devam cttigini 
bildıriyor. 
Düşman tanklarının bazı yedcr

de ill.!rlC.\. i::;i azamı 12 kilometrevı ı 
~eQmemistir. Bu sabahki vnzi}ete 
nazaran, cephenin iki cenahında 1 
_ı, if jir ııerileme olmuştur. 

Garp istıkametintle Br::!f>!e va -
disine ve sarkta, Aisn ·adisine 
Mkım olan tepelere kadar .bir biı
kulmc mevcuttur. Her ıkı noktada 
Almanların vaziyeti kuv\•etli ol -
maktan uzaktır. Su nokta', ı nazarı 
dikkate almak lazımdır ki, muha
rebe yeni baş!amış \'e Alınan ku
mandanlığı henüz bütün kuvvet -
lermi ve bılhassa piyadelerin luiltı 
hıarhe sümıemistir. Atman zırhlı 
fırkalarına ~elınce Flandre muha
rebelerinden kurtulabilenlerin ya
rısı ~imdiye kadar taarruza sevke
dil:miştır. 
TA.ARUZ BUSABAH TEKARA 

BAŞLADI 

Paris 7 (A.A. )- 7 hazıran ta
rihli sabah Fransız resmi tebligi: 

Ge-ce ·nrsbi bir sükundan sonra 
ırnevdarı muharebesı <lün bildirilen 
ayni umumi şartlar dahilinde bu 
sa'brıh Yeniden başlamıstır. 
••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sahifeden devam) 
yen bir tarafına çullandınnanııs
lardır. Bu itibarla Veygand hattı 
boyunca başlıyan büyük ~ıcydan 
'11ı.tılıarebesinin kafi lıamlelcri da
Jıa belli olmamıştır. 

Alman taarruz kollan şu iki 
giinliik harekat esnasında Şöınen· 
dödan mmtakasında En nehrinin 
şıınaline kadar ta1;nben on iki 
lcılometre kadar ilerlemiş olmak
tan başka bır terakki ka'lfdede -
nıenıtşlerdir. 

(Başmakaleden devam) 
nunla birlikte harbetmiye söz 
vermiştir. O halde İtal) a kendi 
hcsubuıa iki tazyik içindedir: 

1- Almanya ile itli{akı 
2- Kcudi milli hulya 'e cıucl

lerini t:ıhnkkuk ettirmek imka111 .. 
İtal a harp ha lıyalıberi Al -

manya} ı abulkaııın tesirinden kur
tarmak 'c herhalde hnrlıc hazır
lanmak ,·adile oyalamış 'e ilmaa 
mu\•affok olmuştur. Filhakika, 
faydalı da olmuş, her bulduğu ha
\'at maddesini Almaııyaya taşımak 
\ 'e Alman mallarını dışarıya sat
nııya vasıtalık etmek .,,eklilc de 
Almaıı;raya büyük ;>ardımda bu
lunmuştur. Şimdi ise Almanya 
garı> cephesinde ölüm \'e dirim 
harbine J!irismiştir, italyaum yar
dımına muhtaçhr. l•'ukut. )ukarıda 
tebarüz ettirdiğimiz sehcıılcrle 
itnh a harbe girecek \ azh·etc gel
memiştir. İtal~·aıun harbe girebil
mesi kin Fransız ordusunun inlıi
liile :,\üz tutması, İngilterenin 7.a
yıflamnsı lazımdır. Halbuki İtalya 
he ahına \·nziyette de b'"yle bir 
iiınit yoktur. 

ve her türlii harı> uısıtasuun mıh
lamp kalmaı.ını temin ediyor. Hal
buki, İtalya tamumilc bitaraf bu
lunmuş olsaydı, müttefikler Afri
knda. Akdenizde, İtal) an hudutla
rmda tuttukları ku'\ \etleri de Al
manyn~a karşı kullanmakta scr
bc t olncaklar \'e Alman) u nıüt· 
tcfıkler safmda arlan bu kU\ vet· 
leriıı lesi.cini görmi~ c başlı} a • 
caktı. 

Huli'ı a bizim görüşümüzle: 
A- İtalya, Alnuın ·an idare et-

1uektc, Fransız \·c mıittefik kuv
,•etlcrini kendi üzerine cckmi bu
lunmakla Alman'.\'aya hizmet et
mektedir . 

B- l\1iiltefiklerin tnbıtakattcn 
ke ildii!ini görmedikçe harbe ka
rısmak cesaretini gö tercmcmck • 
tedir. 

C - füttcfiklerdeıı anlaşma 
yolu ile' c harp tehdidi ile bazı ta
leplerini koparmak umidini hala 
muhafaza c}lemektedir. 

D- Kendisinin harbe rni\d h -
le inin bir dün. a harbine :. ol aça
cağının \'e bu nrada İtal~ anın da 
arııd.ı kaynayıp gide<"eğinin far -
kmdadır. 

Bu halde, İta}) anın harbe karıs
mnsı ve.} a karışmaması \"e herşey 
garp cephesindeki harbin 'aziye
tine ve müttefiklerin inli \'C mu
kavemetlerine bağlıdır. Alman ta
arnı'llı bütlin manası ile kırıldığı 
d kik dan Hibart"n ne Akdenizde, 
ne Balknıılarda, ne de ... rpte bir 
İtal~ an heyulası ~oktur. 

1Karısının aşıkını 
yakan katil 

Fran;'.>ız ordusu yeni biiyük Al
nmn taarruzu karşı mda kahra -
manca çarpışıyor ve 48 saattir 
mevziinde mıhl lmış duruyor. 
Hatta mukabil taarmza bile geç-
111i~ bulunuyor. Alman ordusunun 
canını di~inc takarak \ 'C biitün 
vasıtalarını ortaya ko) arak> aphğı 
hlicumu karşılı) n ıniittcfik or
duları karşısında ital)a elbette ki 1 
elini ateşe atmaktan korkmakta ,·e 
muknhil bir ha\•a, deniz, kara 
darbesi ile derhal takatten ke .. ilc
ccğini hissetmektedir. Eğer, Al
man taa .. l'uzu mu\ af!ak olnuya 
başlaım >lsa. dı dün İtalya tay
yareleri Roma üzerinde değil, l 'u
nus, Ni~. Korsika, !Ja!ta ve~·a Pa
ri iizcriııde uçmı) a bnşlıyacak -
!ardı. Binaenale} h mukav,emct ve 
kahı"aınaııcıı dögli~ İtalY•Yı ol -
du~u ~erde bir müddet daha c\·a
zi etin tavazzulıu .. kaydilc .\Cl'Ül· 

de bıral.mıştır. i.\la, baza, buna 
ra~nıen İtalya yine bugünkü hali 
ile Alınan} a)·n en bib ıik ! ardmıı 
\"apınakta devam ediyor \ ' C harbe 
ı:irmck temnyüliinü karar ,.e ha
reket arifesinde giistermekle ken
di hududunda İtah·ayı hakhyacak 
ku\•vette bir Fransız ordu unun 

Şılenin Kcn"an kcn ü muntarı 
ı A met Ce\·deti old rup UZl..'rıne 

gnz d.okerek cese.dinı yak&.n \ c bı-
1ahaı'C kenu .... Icı·ını gö• en Nevzat 
Şengülün muhakemesine bu s 
bah saat 11 de 2 mcı a;!ıı-ce 'a 
bakılmıştr.ı 

Bu sabah dinlenen iki alı t Ncv 
wdın karı:sının muhtar1a m··na -
sebettc bulundu~unu i itt ikl ı-iııi 
hüdisenin par:na tamaan veya 
intikam kasdile 'apılmı olacagı
nı sövlemi~lerdir. Mu! akemc :;a -
hit celbine kalmıstır. 

Pek mulıtemeldir k,, Almanlar 
bir 11andan Laon 'du ıı Stwson üs
tüne ilerlerken cfiger taraftan da 
Rethel'den Reims'e doğru sark -
maga çalışacaklardır. Çünkü Re
inıs şimeııdif er hatlarının ve so
selerm birlestiği pek miUıim bir 
dü.gimı nokta ıdır. Suason istika
metinde ilerleyecek 1;ıt'alar için ı 
Rcims telılı1.eli bir gruplanma . ,c::============-===================================-========= 
merkezi olur. Alman taarruz kol- • 
larnıın çeıırılıneshıde, tevkif inde 
büyük rol oynar. 

Bu sebeplerle, e~'jer Ahuan ku
mandam ilk hedef olarak Parisi 
ko1la1ıorsa, ya zırhlı 1.:ıt'alarile ve 
yahııt piyadenin de iştirak ede -
ce{ii bir üçüıt<"Ü taarrıız kotile 
Rcims'i zorla mal/« iter lıulde te -
şebbiis edecektir.· 
Şimdiue kadar aldı~· nız haber

lere nazaran vaziyeti söyle top
lıyabiliriz: 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Be~·azıt mahkeme sokağında 6 numaralı hanede mukim iken 
12912/939 tarihinde ölerek terekesine polisin ihbarı üzerine 
'mahkememizce el konmuş olan Fatma Fahrivcde alaca,E?ı olan
ların \'e mwnaileyhe borcu bulunanların işbu ila ntarıhinden 

itibaren bir ay ve mirasçılarının ise üç ay içinde Sultanahmet
te Tapu dairesi altındaki mahkememize müracaatları 

'kanunu medeninin 534 üncü ımaddesinc tevfikan ilan olunup 
bunlardan alacaklılar aksi takdirde hareket ederlerse hakların
da mezkıir kanunun 561 inci maddesi hükmü tatbik edileceği 

nazarı dikkatleri celbedilmek suretile ilan olunur. 940/159 tereke 

Ahnan taarnızımım iıu sabaha 
kadar öğreııdigimiz 1ıarekata gö
re, asıl hedef ve istikameti heniiz 
belli olmamıştır. General Vey -
gand'ın tedbirleri sayesinde, Fran
sız mevkileri Alman tanklanna 1 
karşı iyi dayanmaktadır. AJtni va
zi1.1et haftanın sonuna kadar de- ı 
ııam ederse, ümitler çok artmı -------------------------------
olacaktır. • 

----<()() 1 

Esrarlı iki ceset 
İstanl:. ..ıl polisi iki esrarlı vak'a 

karşısındadır; 
1 Mcrdivenkö.vünde taş ocakla

rında bir çukur içinde toprağa gö
mülmüş, başı kopanlmış lbir ce
set bulunmuştur. !Bugün saat 1 e 
kadar cesedin hüviyeti anlaşıln -
mamıştır. Tahkikat _ğe\•am etmek
tedir. 

Türk Hava Kurumu fatanbul 
Şubesinden : 

Vilayet 

Nümunesine göre c4" milyon kağıt ro.c..etin yaptırılması açık eksilt 
meve konmuştur. Muhammen bedel .SQQ,. liradır. 17 haziran 94Ö pazar 
tesi ~ünü saat 14 de münakasası yapılacak ve fiat de.ger ~örülurst 
muvakkat ihalesi yapılacaktır. F.>ksilt.meye iştirak edeceklerin yüzde 
«7• ıbuQUk teminat akçesile 'birlikte mezkur ı!iin ve saatte ve sartn me
yi RÖrmek istiyenlerin de her ~n Cagaloglundaki şube merkezine 
müra<::aatları. c4670 .. 

BUGÜN M'!t!nelerden TAKSIM Sincma-
ıtibaren ıında ~ 

~ akat, beyefendi. bt·ndeniz 
ta.t hanımı ikalben sevenler
i" Hiç kimsenin parasında, 

".ı 1nde gözüm ycıktur. Bahusus 
rıjtl' candan sevdiğim bir ka· 

l' ~ tırsa ... 
ıc ~ırada bahçe kapısı önünde 
ıc sesle !konuşmalar oldu. 
.~ ~ar, Polis memuruna: 

~akınız, dedi, siz beni istic
~erkcn, ımisafirlerin bir ikıs

l'or. 

Sair Şehsuvar .kendi kendine 
mırıldanıyordu: 

- Ne l!ario bir adam! Eddbi -
-·atrı anı. felsefeci mi, zabıta me-
ır.ıuru mu? Bir türlü anlıyamadım 
:vesselam. 

Yıldırmı Cemal misafirlerin va-
nına s '>kuldu: ı 

- Gidiyor mU6WlUZ. beyler, ha
"'lıQ\laı·? 

Cemal Bey pişkin bir ımemurdu. 
Vazifesini yaparken hatır .gönül 
tanunazxit .. Şinasinin yanına yak
laştı: 

- İlkönce ceplerinizi ... 
- Zaten ceplerimden başka sır-

tıımda torbam yok ki .. Elbette yal
nız ceplerimi arıyabilirsiniz! 

Cemal aldııımadı .. Şinasinin bü
• Devam& var J 

Müttefik ordular veni harp u:.ul
lerine tamamile alışmış bulunu -
yorlar. Şimdi General İr.onsıde ta
rafından ihdas edilen yiız binler
ce seyyar cüzütamın pek seri ha
reket edebilen motörlı.i kuvvetler
den mürekkep olacağı ö~renil -
rnektedir. Bu kuwetler radyo ile 
mücehhez pek seri zırhlı arabalar 
kullanacaklardıı". Bu cüzii:tamlara 

2- Dün akşam üzeri Topkırpt 
mezarlıklarında bir erkek cesedi 
lbulunmuş ve ıbu sabah hüviyeLi an
laşılm~tır. 

Balıkesir tüx:carlarından 18 ya
şında Mustafa oğlu Hasan Ay<iın 
isminde bulunan bu ~encin oradan 
geçer.ken asa'bi bir tıastaltk ve iç
ki neticesi düşüp öklüi!'ü ta'hinin 
olunmaktadır. Ceset mo~a bl
dırılımştır. Üzerinde ıpara ve ıha
disedc bir cinayet bulunun ıbu -
lunmadü?ı araştmlmakta<.ı.ır. 

ı- Şarkın Ses Krali(esi ÜM MÜ GÜLSOI\rün şaheseri 
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Bahçede, bir gece • • 
1 Yuaa: REŞAT FEYZi ~ 

Ragm Özsever, bekarlığın türlü - Evet, öyle oldu .. Ve, lböyle ol-

Senelerd•beri tallıDllllf n (Ok ratbet aiJ8riiş olan 

ALEM RAKISI 
Bu kere JNHisARIN KONTBOLU ALTINDA fıçıda uaua 

müddet DiNLENDİRİLMiŞ olarak PİY@SBY• ~tlıimı sayıa 
müıterilerine mevsim liirprizi olarak arzeder. 

Kumkapı No. 13, 15, 17 -Telefon: 20741 

aafhalar nı yaşamış, zevklerini tat- ması rnzım 2e1di~ini hü.-sedi.ronun. 1 lnh ... rl•r U. MUdürlüslünden: 1 
mış, ya ı 40 ı bulmuş bır insandı. - En son. tic 'll!ıin evvel bera - ._ ___________________ _.. ...... _____ _._ 
Artık, gonlu de yorulmuş, ruhu da, berdik. Tek kelime bah clmcmiş

Ciaıl Mlktan Yüzde 

TÜRKiYE CUMHURIYE.ff 

Ziraat Bankas 
Kunılllf Tarihi : 18R8 

Sermaye9i : 100,000,000 T8rk U.-
Şabe ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve itcari her nevi banka muamelel 

sinirlerı de .. Uçarı bib ,2onlü vardı. tiık .. 
Ekserıva: - Doğrudur, çünkü, üç gün ev-

- Ben, bu ,cör.ülle ihtiyarlıya - vel, kendı i(imi bu .kadar ivi din-
mam, derdi. lememiştim. Sana anlatayıım: 1n-

Muh. 
Bedeli 7,5 

temfnab 
Lira Kr-. Lira Kr. 

Ekıilt .. 
Şekli Saati 

J;fil•ll•l 
18.- Program v~. ~lekct 1 

aaat aycın, 18.05 Muzık: Sınema 

10.000 ~- Pazarlık 14 Senelerce, kendisini bu telkine ziva ihtiyacındavım. Temiz, sessiz, Sel ipi 
inandınn~. Fakat, artık, iste. ha- aamimi bir aile havasına muhta - Bileme makinesi 
yatın en çıplak .luikibtleri ile kar- cım. Artık evlenmeliyim. Gönlüm; .lllQPAr.a tası. 300 adet 1~ _ Jl2 50 N-• eksiltme 

15 sı karsıYa bulunuyorctu. Keadi ıı --.. t ~ 
kendine itiraf etmi6ti: an 'YO..r musuı_ı, yc~(un .. .:. ... e' yo- · I - Şartname ve ni>munelcri mucibince yukarıda cins ve mi1t-

sesi (pi.), 18,30 Müzik; Ka~ 
program (pl.), 19.10 Müzik: Ça -
Zanlar: V eeihe, Cevdet Çağla, 
Şerif lçli, Okuycmlar: Sadi Hof
MS, Safiye Tokay, 19.'f5 Memle

nılcluiun)u hlıtse<fıyorwn. Ve, bu. darı ılı ik" kal h" Iar·-,J l 11 1 t al -ı-. - Yorulmuştu. 1 ~ '---- d·~· ;J,.· h"" yaz ı em e~a ıza .ı.uua yazı ı usu.ı ere sa ın ınac.uır. 1 yorJtµn ~un 'IHU,,. ver ıgı wır u,.. il .,_ ta .. ~ bed li L.J. t t . . 
Bir ıutboJ maçından ~aş şam- ·· '1ci bu hali, tarif ed - .umupara şı; mwıammen e muvaJU\a eımınatı eksıltme 

ket saat a11arı, A;am ue meteoro
loji haberleri, 20.- Jf ü.zik: Fa.nl 
he1ıeti, 20,30 Kem~, 20,45 Mü1>ivıon bir ovuııcu ıkahrainalihiı e- zun var ' . em~: eaatleri hiularında yazılıdır. 

llasile, hayat ve çapkınlık sabum- ~·tek ız~rabmıdır~t~ ~- m - Eksiltme ve pazarlıık 24/VI/940 ~azartesi ~nü Kabataşta 
..ı-- .....ı.-ak, uza:'kluma:k. isüraha- çük ~~attan ma... 1•

0 ğut . .ı.. levaznn ve mübayaat şubesindeki alun Jromisyonunda yapılacaktır. 
uaıı ~... 1nu ,.~yon.sn. .a.ıese a, ar -· iV $art .. ler .. .. bed b 
ıe çekilmek istiyordu. Evlenmeli ed - name ve mımune sozu ~ecen 8U en ı:>arasız a na-
idi. ilk aklına ~len fikir, l>u. ol- 9*i9i ._;bi, saatlerce dans emi - bilir 

JWWD. Meseli, bir kadını. artık V. ,._.--1.lil . ta . -ı.--- ·· e .... 1---ı- "'- 7 5 .-;,.,-
muştu. -· · --ib" tlerce mew?U]. ed ·- - 'l•Ra erm ym ~· gun v -=--= ~ , -.-·~ 

Fakat, nasıl?. Bu işi, nau1 y~ vor:n. ~=l bir kadına .: paralarile birlikte me.z'k\ar lııomisyona müracaatları. (4710) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

ınalı idi?. Cak mü.ekülı>e&ent idi. eskisi ~ibi saatlerce espri yapa -
Y~ uzun, bnt*. dalda - mıyorum, onu ~dıracak ee -
lalı eaeleri düeıündü. Bir DtlhriD kilddd artistik konu&malarmıı u
"Y.mlenlen inen bvrım kıvrım zun zaman devam ettiremiyorum .. 
IDeC1'1181Dl leJ?eder _.,l. maziye ~e bir stluntı, bir 'be~lik, bir 
dolıw 1Dallll> delen yıllara bakı - ~uk çöküyor. Hulasa, senin 
)'Oldu. Tarlıii tıürlü, ~ı (eeit b- anlıyacaiJn, artık, rol yapanuyo _ J - Bu yıl Deniz j[editldi Erbaş orta ~uluntm her üç sınıfına da 
tıluaJK ... Sanmnlar. emıerler, lrmn- l'\llll. Artık aktörlüık beni sıkıyor. talebe alınacaktır. İstanbuldan isteklilt'r dob"uca ~asımpaıa<1aki okul 
ıalla, beyazlar •.• Bunların arasm- Yıllarca rol vaıımak, tıenelerce aık- müdürhiğüne diier mahallerde bulunanlar ask.erlik fUbelerine müra
.ı,, bir IJtma nöbeti halinde, kal- tar Yaeamn! Kor&~ eev! Ne caat edeceklerdir. 
l>mde a&et ve aıee'ale yakanlan ajthiş üzüntü, deiil mi?. Daima tstidaya şunlar ba,llanacaktır: 
'"'c:b. Bmwıttlt aek ve ftU.;:; ma- bir taıkıım insanlar ve kadınlar kar- a) Fotograflı nüfus cüzdanı veya noterllkce musaddak sureti (yaş 
budeleri vudı. Daha ilenç arm- şısmdasın Jri, maliam binbir etiket, düzeltenler veya tashih ettirilmiş nüfus cüManı kabul edılmez.) 
da. a='-ladıitı $leceleri hatırladı. Uy- binbir merasim ve binbir muaşeret b) Beş sınıflı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdiknamC'5i 
~ kil>usı.a.tıb seneleri dü - :kaidesinin kıskacı içinde bir kukla (doğrudan doğı'llya sınr! aeçmek ve şehadetname veya tasdik-

Sowa, sadece sevdiii kadınlar halindesin!. Bu artıık, cekilir mi? namenin üzerinden bir seneden (azla zaman Reçmemj,ş olmak 
vardı. Özlemıi kadınlar .. Bır sı - İstiyorum ki, kendi kendimin lazımdır.) 
caklık cmydutu, haz içinde isim- olayım .. -Ye. is~!~~~ kı, artık ol- c) Üzerinden bir sene ı?eQmemiş (İ~ aşı kagıdı. 
}erini andıiı !kadınlar.. c:luğum ~y ı ~oruahnetyunl ve yasal - d) Gerek •kendisinin J(erekse ailesinin Türk ırlundan olması, kö-

yayım.. anı, r a o aymı, an ı- .. . . . . 
Sonra, ıbir erkek hırsile hoşlan- yor musun? Rahat ve huzur! tü ahlirk ve fena sohret sahıbı olmadıklarına ve mahkfuniyetlen 

dıiı arzuladıb tipler vardı. Bun- t-ı ~- • . ,1. ..1.ed bı.:Junm, <lığına dair hü.nu hal kai'lıdı. 
, la t ~ e, ~ıı anı :l\arara sev1\ en . b" . . 16 b"t' . lu 

lann icinde ne yaman rına ras - Bebepler bunlar... 2 - Birinci sınıf için yaş 12 yı ıtırı;ııı.ş ve yı ı ııımemı.ş bu n-
1-• .d· ci bunlar hayatının eh - So 1 :~ı.. b mak ıkınd ve iı~un u ınıflar içın de bırer yaş faıtdı bulunmak la-~~ . • 

1 
nra, ası muuım se ep '\ar. 

ram.\arı idi. Tanıd~ım bir kadının, bana eV\ el- zımd r. v • • •• •• • 

~ Öınever, kendi kendine :ki~ söyledivı bır cümle... 3 - Bu va lara ait boy ve agırlık hadlen mektep müdürlü~nde 
'ı1Ülüımedi. Saatlerdenberi, salonun Bir bahçede palmıvele altın _ ve askerlık ubelerin<leki askeri lıse ve orta o'kullar talimatının 71 inci 
m ıkötes'ndöi ~ .rahat yınnu.şak da oturuyorduk. Hava se:Xn<li. Bir- maddesi özlerine uygun olmalıdır. . . 
koltukta, yatar .. uzaurnış, bun- den titrediğımi hisısett m. Kadın 4 - İsteklilerin bu şartlardan maada denız hastanesınce yapılacak 
lan ~ Biran, farketti farke1mi$ti. Bir müdd t ozl rini sıhhi ır.uayenede sağlam çıkması ve yaptlacak seQll'le sınavında kazan-
ti. elinde ~ duran kiıaptan, be- yuzumde do _ rdıktan sonra, şef- maları da lazımdır. • 
niiz tek sahife okıuyamamıştı· Kı- kat ıfade eden ır sesle: 5 _ YU'karıdaki şartları haiz talebelerden 1 inci sınıfa «aydolun-
tabın, hala birinci sahıfe inde ıdi. I - Insan, kırKtan sonra Jcendısi- mak istiyenler 1 hazirandan itibaren ve 2 inci. 3 üncü sınıflara kaydo-
Ge~, havatm azinın '\ie ne dıkkat etmelı. dedi.. lunmak ı tı~e ler - bu smıfların 940 tedrisatı erken başlıvacalından -

hatıraların düsüucesin dalırnış bir hem n e\ rakile birlikte mektep müdürlugüne müracaatları ilan olu-
insan! Elindeki tntabın ikinci sa- 'ı KA 11ıııı.1z U K nur. (4524) 
hilesine ~eçebilir mı? " ------------------------

Kapı çalındı. &irevva ~un MEYVA lst'!!lnbul Elektrı"k Tramvay ve Tüael iıletme-Relımişti. Ragıp Öz everin çocuk- • 

luk, mahalle, mektep arkadaşı .. Fa- TUZU lerı· Umum Müdürlüğünden • 
bt Sürey'V a, Ragıpla fi.kir birli - • 
Jdnde olmakla tıerM>er, hayattaki 

1 
tatbikatta, arkadasından çok evvel 
anılmıstı. Ayni yaşta idiler. Fa
tat, Süreyya evleneli 15 sene ol
mu.4'tu. Bir aşk izdivacı yalJlllıştı. 
Ve, ender bulunan mes•utlardandı. 
~P. karşısına oturan çocukluk 

aıkadaema, UZU'll uzun, düşlince
lerinden bahsetti. Sonra, kararını 
möyledi. 

Sure,rya, bırden, oturduiu kıol -
tuktaıı fırlamı$tı: 

- Hayret, dedi, nekadar muaz
zam bir ruh delişüdiği var, sen -
de?. Ne çablık karar vvreWldin?. 

18 VMICTltt SOHll 
ICULUININIZ 
s•...artNW 
KAZAHlllSINIZ. 

Malzemenin beyaaı 

1 - 30 adet demir kapı imali 
2 - Rami5te inşa ettirilecek bir 

Muvükat 
teminat 

Tarihi 

270 - T.L. 12/6/940 

.Saati 

15 ebiltme 

adet muhavvile merkezi 141 - • 10/6/940 10 • 
3 - 300 metre perdelik muşamba 80 - • 15/6}940 11 • 

1 - Eksiltmeler hizalarında dsterilen tlÜn ve saatlerde idarenin 
tünel !basında Metro han binasının 5 inci katında toplanacak komisyon
da ) aoılacaktır. 

2 - Her üç ite ait şartnameler levazım müdürhleünden J>U'UlZ te
darik edilebılir. 

3 - İsteklilerin kanuni ve6i:ka ve mu'\i akkat temınatlarile ilan edi-
len tc.ün ve saatlerde komisyonda l)aur bulunmaları. (-4677) 

zik: Calaftla1': Cevdet Çağla, Ve-
cihe, Şerif İçli, Okuyan: Mizey
yen Senar~ 21,10 KonUfm(J (Bib
lioqrafyal, 21,30 Müzik: Küçük 
orkest1'a (Şef: Necip Aşkın), 
22.;IO Memfebt saat ayan, Ajafts 
habeTleri; Zfraat, esham - tah
vWit, kambiyo - 11ukut boratın 
(fiyat), 22,50 Müzik: Cazbant 
(pl.), 23,25/23.30 Y onnJci 'Pf'Ofl
nmı w keJ>Gn~. 

j -Or. Hafız Cemal 
LOKMAN BBKDt 

ı DAHfı.tn: M"ÜTEHASSJSI 
Divuyolu lM 

llaayen• !utleTl: P•ar laa- 1 
ri~ laer gün !,5 - 1. Tel: 2Z398 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukul 
mahkemesinden: 

Jozef Cebe Cibanıtirde Akarsu 
vokuşunda 26 No. da Bahattin ve 
Melih ale'ı hlerine açılan davanın 

ilanen yapılan teblıgıni duruşmasın-
da: müddeaalevh Bahattin gebne
diiinden ~ıyap ıkararı tebliltine ve 
mü<ldet ilanı da on beş .fı?Ün olma-
sına !karar verikniş oldutundan 
tarihi ilanından fübaren ~ Riln 
zarfında. itiraz etmediği taıkdirde 
~yaben hüküm verileceği jtıyap 
kararı makamına kaim olmak ü
zere ilan ve duruşmanın 24/6/940 
tarihine m · dıf ı:>azarte6i JfÜDÜ 
saat 11 de o,c ru ıbıkhrılir. 

(27474) 

Sultanahmct ~ırıncı llı h•.rlcuk 
mahkemesınden: 

Jozef Cebe vekili avukat Ömer 
Camit tarafırdan Saraçh:ı•ıcbaşı 

tramvay dura~ı No. 170 te İbrahim 
Baş alei hine 11 li .. nın faiz, u vu
katlıJc ücreti ve muhakeme, icra 
masrafları 'e ta.mninet tahsili hak
kındaki davada ilanen tebli.J{ata 
rağben ~elmi:';en İbrahim Bas a
le\ h.ne senetteki imzanın ısti:kta-

bı için ıelanesi aksi halde ka"'1n 
addedilec~inden ba ısle 15 jfiin 
müddetle ~i ıap kaı arının ilanen 
tebli~inc ve muhakemenin 24/6/ 
iMO saat I 1 e talikine karar veril
miş olmakla mezkur ıünde gel -
mesi beş ~ün zarfında itiraz ey -
leancsi aksi halde ~ıyaıbında mu
hakemeye devam olunaca_gı ilanen 
tebli~ olunur. (27475) 

Yazan: Rahmi YAGIZ No: 124 
yordu ve yahut Napoli kralı ile 
Papaya karşı olabilirdi. 

l\tJ.88 Yuu: M. SAMİ KAJlAYQ.. 

Sultan Cem'ia ecnebi mahremleri çoktu, ezcüm
le Nikoli adında bir adamı vardı ki ••• 

Şiwaqeler, iki ay Mara Cemi, 
........ ubaının sahip olduiu 
SuOBaj ea&esuaa aaldeylediler. 

Şövalyeler Saltaa Cemin b~ -
........ brkuy•lu4a. Cem Sal
iu da b(mak ieia 1üt1tir fanatı 
Mcırnuyenlu. 

Bu sebeple CemiD Roşşinar p t.,.. 
...... ~ltileceiiai aaaarı .uk
ı.ae alarak Sasonaj .. toewaa aak
levle4Uer. 

Sövalyeler, Cemin Mısırda bu
lunan valid•ile elaltuadan müna-
1ehatta buluntluiunu endişe edi
yorlardı. Şövalyelerın endişeleri 
;reriode idi. 

O vakitler, Françesk.o ltir eser 
7azııııştı. Bu eser .~trafyaya aitti. 
Cemin ulum ve fununa karşı oı
me.) li A \ rupa ulemdınea nıa16m 
idi. 

Esasen Fatihin C\ latları, bilhassa 
........... mensuP şehzadeler mü
iemmel yetİştırilirdi. 
~ -CQıin ulha n fii

·- :.ı. mulıiaMtetiai ve ula -
-1..-ı takdir ettiji i'9a kitalüıu 

;.-ililbiiliıl'" fai:llM ei'lumlt& :datd 

kitabı Sultaa Ceme ithaf Qle -
mişti. 

Fraocesko, Cemin uldm ve fii.: 
nwua merakı eldutuau ilimlerdea 
Pu lodan laa'Hr almı,tı. 

Pavlo, Sultaa CemİD malarem -
lerinllen biri idi. Hatti bu ut iki 
sene sonra Kahireye ıelmiş, Flo
raua tacirleri için Venedik tacir
lerine werilen hukilku istilasale 
muvaffak olmuıtu. 

Sultaa Cemia eeaelti mahrem -
leri coktu. Ezcümle Nikoli namıa
da bir adamı daha vardı ki o es-
nada Savuada bulanan Sultan 
Cemle 'alidesi beyninde cereyan 
eden mubaberatı o idare etmiş ve 
nihavet $Övalyeler tarafından tev
kif edilmışti. 

Şövalyeler ba adamın ilzeriade 
tehzadenin validesinin mekta• • 
laruu buhn111lardı. 

Bu •ll'ldaNa Saltaa Beyand 
bft) ük bir donanma hazırlıyordu. 
Biyle olmakla ltuüer Beyazım 
Venetlildilerle ansı iyi i~ 

PaditaJım dopanmuı lııe•llaWe 
llMos &zerini! nlmuı dllSilnillii -

Sultan Beyazıdın bu buırlık -
ları Rodos beyi Dübouonun en
dişesini mucip oldu. 

-
Donanma Gelivor Dtibosson, padişahı tehdide blk

tı. Istanbula bir sefir yellamıya 
karar verdi. Bu sefirle Beyazıdı 
Veliyi sözde yola ıetirecekti. Paydoıtan ıonra kapıııuı önünde bek er. 

Dübosson, Napoli krallıima, • • • • k 
Papaya karı• yürüyecek Türk do- Mi!ovıçı çe ırır, onuşurum 
nanmasmın harekatını kat'iyyen i 
is d Perdenin sonlarına do -

temiyor u. 111 mütemadiyen ayni &öz-
Sultan Beyazıt, Venediklileri e- lere takılan tlüettncesi bil' 

le almqtı. Mabadı bu suretle mti- timtelde aydınlandı.. Bu adam, 
vaaeaeyl bulmaktı. Bir yandan da arkaUIFI Lenanın son cDnlertle 
Tlirk •oaHwaaıaı takYiye edi- tamttıtını ve dil•iiP kalldıiıaı 
J'•Ş::.... Bey....._ Tlrk miijdelediji ıea( Türk kaptaaı, 
... __ k ... _ 78lli n.vuata. 
-•nmu1111 ta viyesbt.... faz - Bu •uıu, Mtloviçi aevia41ir•i .. 
laea k1qku)aam1'1•rdı. b 

Macar •Hberinin oyunun qm -
Patlişahm Akdenbe bir akın ya- daaberi silriip pde1t; ked~l.i tavrı 

paeatuu, belki ü ao.losu muba- son dakikalarda eski ne' esıle ~er 
sara ederek karaya asker (akarıp değiştirdi. Milo\ iç Dnustu ıo -
tazyik ve belki de babası Fatihin rünce kendi kendine: 
yarı bıraktığı Rodos fethini it - _ Aman, ne İli oldu da bu de-
mam edeceğini düşünüyorlardı. likanlıya rasgeldim. Ondaa ma~-

Sultan Beyazıt Rodosu muhasara laka Lenaya ait bir haber alabı-
ile şövalyeleri tehdit ederek şeh- lirim!. 
sade Cemia teslimini istiyebilirdi. Di3 e düşünmüş, bu yüzden ne-

Şövalyeler, Türklerin akının - telenınişti. }'.'ahuz ,paydos o~a-
dan kurtuJıuk, belki büsbütün dan CV'\"el genç adaına. ~a~er fo.n-
mahvoJnuunak İ(İn Sultan Cemi derip görüşmek istedığını bildır-
tes1tm etmeie mecbur olurlardı. mesi lazımdı. Banu nasıl yapa -

Rodos 'beyi Dilbouon, Sultan caktı?. Perde kapanır kapanmaz 
Beyazıdm harekatını yakından salonu boşaltacak seyircilerle be-
tetkik etmek, oadlşehı tehdit ey- raber delikanlı da çık.ıo giderse 
lemek üzere istanbula bir sefir Miloviç istediii mall1matı alanıı -
7ollaımya karar vermişti. yacaktı 

DMltouon, sefiriae ,u yol•a ta- ı Btı dtisüneeler !ra.sınd~ son ~r-
lilnat vermiıti: de indi. Fakat seyırcıler, adet e4iıı-

C Deı.'Cl1tu VClt') dikleri ilure şiddttli atkıslarla bu 

sahnenin tekrarlanmasmı isti -
yorlardı. MHar dilberi perde ka
panınca bi( vakit b:rbetme4.i, 
koştu. Kulis 81'aıında beldiyen ü
niformalı bir bizmet(iye acele b
raladıiı bir kqıdı ııkıetınlı. De • 
likanlının parterde oturdqu yeri 
tarif etti, gönderdi. Perde, ... • 
aenin tekrarlanmas iein açıldıj:ı 
zaman. Milovicin O.vustu arqtı
ran gözleri, biraz evvel eliae bir 
kiiıt tutuşturdu&u hizmetciye i
lişti. Hizmetçi se.) irciler arasmllan 
sıyrılarak delikanlıya ya~ 
biraz evvel Macar artistinin ver -
diği kiiıdı uzatmıe, Davustun 
verdiği bahşişi alarak ıeriye din
müştü. 

Davust da o a~nı Viyana ope
retine temsil seyretmeie değil, Mi
loviçi bir fırsatla görüp Lena hak
kında ondan malumat almak iü
şünccsile gelmi,ti. Oyunun so -
nuna kadar ne suretle gen( kalı
na haber gönderecefini kestire .. 
miyen_ delikanlı niha) et: 

- Paydostan ~onra kapının ö
nfüıde bekler, ~mm iç çıkarken 
(evirir, konuşurum!. 
Kararını vererek o'.\·uııu se' re 

dalmıştı. Oyunun senl~rıııa dotru 

f'ara biriktirenlere 

28,800 Lira ikramiye VeriY 

• 
• 
• 
• 
• 

SAÇ OÔKULMESlNl 
Ö~LER 

..... 
• 2.00I 
• UM 
• .... 
• 5.000 
• t• 

KAŞ l ~i iYi HSER 

latanbul. C. Müddeiumumilijindea 
İstanbul Ceza ve Te\llkif evinin bir senelik süt ve Y~ 

açJk eksiltmeye konulmUŞtur. 
Sütün muhammen bedeli 550 lira olup muvakkat 

25 kuruştur. Yoğurtun muhammen bedeli 1000 lira olup . 
minatı 75 liradır. Sütün ebil1mesi 20/6/940 perşelJllbe ~11 

yolurtun eksiltmesi ayni Jt\in saat 15 de Sirkeci Aşirefepdi 
numarada adliye levazım dairesinde yapılacaktır. ~ 

İstekliler şartnmıelerini tatıl ~ünlerinden maada her 
dairede ~örebilirler. İlan ücreti müteahhide aittir. Talıple~ 
sikaları ile ::razılı ~ün ve saatlerde adliye levazın:ı daıres 
cak komisyona müracaaUarı. (4ôl6) 

Sahip ve aetirY•ta lün eden Bapıabaniri 

ETEM İZZET BENİCE 

&ıgıJdıtı yer: SON 'IELGRAF Mata.-

üniformalı hir uşak ıelip tlelikan
lıyı selimladı. Sordu: 

- Her kaptan siz misiniz?. 
Davut karfılık verdi: 
- E\·et benim.. 'e \'ar?. 
l.:şak elindeki kiiıdı uzattı: 
- TIUUU 1\ladam • iiJoVİÇ &ÖD • 

derdi .. 
Da\'Ust derJıaJ kiğıtb kaptL-ıliz

mctçiye bir baaknot verdi, u\im. 
Sonra kağıdı açh~ okudu. Kiiıtta 
fransızca şöyle yazılıydı: 

c- Der (l) kapitcn: 
Mühim bir mesele hakkmda si

zinle prüşoıeğe ihtiyacım -var. 
Temsilin sonunda IOtfea bellİ-Ga
latasarayın .köşeıiıatle, ttitilncWıüa 
önün4e bekleybaia. Selam ve ·sev
ıiler her kapltea. 

Kerdi Mllovi.ça 
O.vaat IHı tezkereye -.ın lle

reeede sevindi. Keadi kendi11e: 
- Allah bilir, Lena hau söy

leamek tizere bazı haberleri hu 
muhibbesine vermi tır! diyerek 
beklemeie ba ladı. 

Oyunun sonumla, herkesten ön
ce eıkarak tezkerede söylenilen 
noktaya ıeldi. Macar dillteriai bek
ledi •. 
Yarım saat sonra tenlaa ea4de

den ilerliyen beş altı erkek ve 1rir 
kaç kadından mürekkep bir ka
labalık Davuıtun önünden ıeçti
ler .. Bunlar, Milovide Viyana o
ıereti san'atklrlan itli. Kalabalık 
Jneiliz sarayıDID önüne varmca 
durakladı. Milevi( diierlerinin el
lerini sakarak ayrıltb, Jeriye dön
dü. Ötekiler ileri, yollarma devam 

(1) Her: Almanca Oa~ naanasına 
tıtelen bir kelimedır. R. v 


