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imanlar, En nehri üzerinden her ne pahası 
olursa olsun, cepheyi yarmıya uğraşıyor r 

--------

merika ay sonuna kadar Müttefiklere 2000 tayyare ile 3000 tank gönderecek
. Almanlar şimdiye kadar tayyarelerinin vüzde ellisini. kaybettiler -

alyanlar Yugoslav hududundaki askerlerini Garba çektiler 
ransızlar En nehrini geçmek istiyf'n bir Sovyetler Yugoslavya ile 
ısım Alman kuvvetlerini geriye püskürttüler siyasi bir anlaşma yapıyor 

- - -ı - - ------------
So~retlerin i Holandadan bir çok tayyareleri ltalyan vapurlarının bitaraf limanlara çekilmesi 
~':.~~;;::::.~~; 

1 
talebe pilotlar lngiltereye kaçırdı ltalyanın harbe gireceQine işaret mi ? 

İtal)·anın Arnavutluktan 
sökülüp atılması ile kalmaz 
tarihte sonuncu bir Roma : 
İtalyan inkıraıının da serı 
amili olur. 

~ıaıı: ETEM tzZET BENİC& 

~vı-et Rusyanın Roma bükü -
~Lı nezdinde ikinci bir .ihtarda 
l'UJıduj:unu :Condra, JSc~yo_r~ 
~akları teyit ettikler• cıbı 
lıova matbuatının ,.e radyo
~n da bu hususta ne§I'iyat yap
ltal·dolunmaktadır. 
Yet Rasv11nın uınuıni olarak 

!al·a )Bptığı ihtarın mahiyet 
ltıc\zuu şudur: 

So, )·et Rusya kendi emniyet 
ı dahilinde bulunan devlet
istiklttli ile alakadardır. Bu 
ilerin istikliıllerine dokuna-
~ rhangi bir hareket karşı -

!Sovyet Rusya lakayt kalmı
ve derhal abreketc geçe -

"-~" 
"'lkanlar Sov)·et Rıısyauın em-
~ sahasıdır. Do•tomuz ve 
IUrnuz şimal emniyetini Bal

ve Finlandiyada yaptığı ha
llerle temin etmiştir. Garp 

~.•sinde d.e Polonyadaki hudut 
•bi ile bu emniyeti kazanmış

. ~nup ve - .. bı cenubi Rusya-
•rnnivet kilidi ise biç şüphe-

0tta A vrupada ve Balkanlar
it, Sovyet Rusyanın canda -
1-tı daha ziyade cenubunda 
htbı cenubisindc tckiısiif et
lıt 
~ . . 

1 
4 arada Karadeniz ve Akdcnız 

~ VasaJasının hayati ehemmiyeti 
-likiırdır ve boğazlar So,·yet 
h İrin bir nefes boru ıı ma
•r ' 'ndedir .Balkanlara ..erle c-
.~oi;aılara gelecek kun·etli 

d~şıııan Balkanların. Türkiye
< I Olduğu kadar So,·yetlcrin de 
'f ~anıdır. Bngiin degil~~ yarın, 

~ dpfTiJse öbür gün bu dü ına· 
t~ Sovye( Rıısyanın geniş huyat 

~•ddc kaynaklarını. münbit 
1. . 

1,ı1 •ni matmahı nazar kılacağı 
I llanıaz bir hakikattir Bu. 
~ olduğu için de •istilanı bir 
~' \e rejim teliıkkisi içinde 
htıyacak bir Rusya için de 

• · a emniyet kapılarında ken-
. h dost ve müstakil de\ lctlc-
~~lllunması ve n1evcut coğrafi 
. x;ııııerin değ~menıetıi şarttır. 

lof eğer söylenPn •özler ve 
~ ~le yapılan !eminler hôla bir 

) Ynıet ifade ediyorsa Suvyct 
J •ııın hiçbir istiliı emeli ııe

·ot"~~ ~osmadığını iisti.iste tcınin 
~ ,~•ıtır, Hatta, Besarabya ihti-
• ı' hile silahla halletmiyet·eiiini 

,•ııti,tir. O halde So\·)·ct Hu,
~ bizzat \'e binncfs Balkan -

,iC b~ila yolunda bir tasa' vur n· 
fıl lısü yok, dcn1ektir. Bu, böy~ 
ltı~·llca herhangi bir mütcta,·iz 

.ri .. ~ ~learrızın kendi l'ınnİ}'rtinin 
'. • •iıztıi;ını rnpan devletlere 
ıı•· ~it .• 
bif t.tb~~a~ına lakayt kalan1aına -ı 

r tıdır. 
1tki ı· T" k' · 'r ~ e)·c gc ınce, ur ı)·cnın 
1 Ve askeri hattı hareketi de 

1 bir hafta en'Ol muhterem . ·;~il tarafından izah olunınıış
d· Ürkiye kendi emniyetini ve 

1
' .. topraklarını tehlikcdı• veya 

(~'c uğramış görmedikçe harp 
Oı:; V AMI 3 üncü salııfede) 

;Almanlar lngiltereyi dövmek için Dl1nkerk ve Kale 
sahillerine uzun menzilli toplar yerleştirdiler 

Paris 8 (A.A.)- Hava Nezareti 
dün aksanı su tebliği neşretmistir: 

Tayyareleriınizin, n1uharebenin 
ilk Ü~ gününde kütle halinde mü· 

E 

Cephede bir tank çarpışması 

da haleleri, bilha.sa düşmanın zırh- ı 
lı elen1anlarına, takviye ve İa!-;ie 
kollarına tevcih edilmiş ve Alman . 
mancna>ıııda büyük bir karı>ıklık 1 

ON DA 

hasıl ederek, piyade kıt'alannuıın 
harekatını biiyiik mikyasta ko -
!ay Jaştırınıştır. 

ı DEVAMI 3 üncü. sahifede) 

7 haziran muhare el • 
1 

Pari. 8 (A.A.)- Fransız askeri 
mchafilinde dün ak~am şöYle söy-
leniyordu: · 

cl"ransa nıuharcbesi~ 7 haziran
da denizden Su\assonun ~arkına 
kadar son derece şiddetli olmuş
tur. Mücadelenin seyri bir gün ev
velkine be-nzemiş ve Almanlar, 
Fransız ordularının sol müdafaa 
cenahına ~·aptıkları çok şiddetli 
hücumlara rai:mcn, mühim terak
kiler elde cdcnıemislcrdir. 

l\fuharcbenin bu üçüncü günün
de Fransız istinat mevzileri piya
delerin takip ettiği Alman tank _ 

}arının taz~:ikine 111ukavcınet et - 1 Uaz ile a~ağı En \.'l" Suassonun 
mişler ve birçok Alman tankları cenubu şarkisi ile simal nııntaka-
toncu atesi \C tank tahrip siliıhJarı larmda ,.e bu ~ehrin hafifçe şar-
ve tayyareler tarafından tahrip kında Alman kıt'aları Eleti geçe-
edilmiştir. rek bazı noktalarda En nehrine 

Yine ayni gün, hatlar iizerinde rnrmışlardır. Fakat Almanların bu 
birçok muharebeler olmus ve Al- nehri geçmek için yaptıkları bütün 
man cephesinin gerilerine yapı - teşebbüsler akim kalmıştır, 
lan bombardımanlar devam et - Orta ve yukarı Soruda, Retel ve 
mi~tir. Atinyi mıntaknsında Aln1anlar ta-
Yukarı Somda, denizden Ham rafından dün öğleden sonra pek 

civarına kadar uzanan mıntakada, -;ddetli topçu ate•; açılmıştır. En 
7 haziran günü öğleden sonraya nehri bvounca Alman taarruzunun 
kadar Alman kıt'aları hiçbir te - genişletilmesi mümkün görülmek-
rakki elde edememiştir. tedir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
---------· 

Londra 8 (Hususi) - Sovyet 
Ru.svanın, Balkan memleketlerinin 
istiklaline dokunulmaması, aksi 
takdirde miıdahaleve mecbur ka -
lacağı hakkında İtalyaya karşı ge
rek Moskova radyosu ile, gereiı: 
ı;ıazetelerindeki neşriyatı ile yap
mış oldui(u ikinci ihtarı, İnı:!iliz 
eazcteleri ehemmiyetle teba · z et
tirmektedir. 

Moskova, Yuııoslavyanın kılına 
qani dokunulmasına razı de,iiıldır. 

Gelen haberlere öre, İtalyan -
lar Fiyorr.ede talışıt etmiş olduk
ları ~<erleri Fransız lıuducıuna 
r.. ,·. t>ın re Bura ık u-
ııoslavya HarbıH Nezaret' de 120 
bin aSkerin terhıs.ni emret i t r. 
Musolinınin 24 ve 28 mavı t ve 

evvelki ııu, de nutuk seyıı~ ce i 
i<ae ed ldigi halde, bu nutuklarır. 
soy lenıneıncsı ve Musolıninın SU>
ması, İtalyanın Almanların henüz 
l<at'i neticeye vaklaşamad.kları ka
naat.nde oldu.iiumı ıfade etmek -
te~ır. 

Duçe söz sC:vlı mck ~in Som cep
hesil"<le de\ am eden muharebele
rin neticesini beklemektedir. Fa -
şist hükumetin lhtivatlı hareket 
etmesi, daima adetidir. Müfrit fa
şistlerin müttefikler aleyhine yap-ı 
tıklaı. nümayişler sadece Bcrlini 
memnun etmek içindir. __ _ 

- Akdeniz ,, 

ll:ıl.va \'(~ Balkanların \azi~:e tini g-iistcrir harita 

Musolıni harbe ~irmekle rnilti 
emelleri!ıi taha'kkc.k ettiremi\''-' -

CPi°!ll'' h ... k\..:>I İ' i 1)\ 1 ı ( kt dır. 
(DFVA \11 • uncu a~ifedel,. 

Bodruma gömülü Ç_ERÇEV~ 
bir ceset mey- Gülyabanf tab;yesi 
dana çıkarıldı 

Tophaneli serseri Ab
dullahı deli Davit mi 

öldürdü? 
Tophanede Ilocatah:-.in sokağın

da 6 a\-·dır ıuetruk bir evden ın.ü
teaffin0 kokular inti~ar ettiğini gö
ren ('İvar kah\'c sahipleri zabıtayı 
haberdar etıni~lcrdir. 

Neticede evin alt bodrum ka
tıııda bir çukur kazılınca içinden 
J!cnç bir erkek cesedi çıkarılmış
tır. 

(DEV AMl 3 üncü salıifed•) 

Yeni ihtikar 
davaları 

ve tetkikler 
(Ya218& 3 üncü. sahifede) 

)liittefiklcr kiillı kun:eti ü
zerine bü:vük Alınan taarruzu-
nun üeünci..i giinü bitti. 

Yıllardanbcri tahkim edilen 
hudut hattındaki anı (Sedan) 
)-·arnia~ına ınııkahil a~ık ~ahra4 

da birka<.: giinlük I·"ransı:t ıni.i4 

dai·aa ıı~c\"Zİİ hlitlin taarruzları 
kar~ılaını~. ufaktdck tabi; c 
gcı-ilc,·işlcri nıiistcstta. hiçbir 
noktada c~neınt.>nıi~. kırılınanıış, 
cöziilcn1emis ,.e ) cdifi her 
darbevi şiddeılc <:clip iade cde
biJnıistir. 

İşte bir anda yerine gelen \'e 
maddesini baştan başa çeki dü
zene sokan ruhi kuvvet bütün-
) 

.. v .. , 

u~., 

Uaniya kocakarı masalları, 
müdafaa hatlarını ve piyade 
kıt'alarını birbirine katan )'eni 
siliıh umacıları, haniya Acem 
imparatorunun tabanı çelik tır
tıllı filleri?. 

Bütün taarruzlar ruba karşı 
oluyor ve bütün nanikler ruhta 
kopuyor. 

her zaferin ana"ı ıncvldindc bir 
ehenuni)·et i.ft.ıdc eder. 

Afallama hcnıen ted.ni edil
mı ; kumandanın bilgi< eli he
n1cn ruh dtiı;:limlcrini .'akala
y1\'t•rn1i~; !<oadcrc i~ i 'e zaına ... 
nında kullaııılını~ wlınal-' tan 
ha ka bir ~ırrı olını~ an hı tn-
kı n :ılct ve \asılaları ttelice 
ıncfkfu·clc~tiımcnin ~a«,:ınalıgı 
ı .. bat cdiJııu : biitun ınudafaa 
Jolları ,-c tcduirleri bir haınle· 
de lıulunınu.~; ı>L. 'c- hatıkı kıy .. 
n1ct. her neferin te1'.cr teker 
temsil ettiği harp \ah idi değe
rine döııdiirülınü~ \"C b0.} lece 
biivük Alınan taarruzu olduğu 
)-ere 111ıhlann1ıstır. 

Bunun bö)"ll· olına!)ı 1azııntlı, 
ltunun bö) le olması liızım gel
di~ini yazn1ı~tık, ltu bö~·Ie ol
nıu~tur. 

}~ransız nıukaveııieti ayni 
siddctle bir halta daha da) ana
cak olursa iş ya mevzi haı .. 1ine 
dökülecek, ya tek mukalııl ta
arru;ı;luk \'aziycte gircl"l.'Atir. 
Her iki takdirde de miittdıkler 
capkalarını ha\ aıa atabilir. 

ltalya' daki talebemiz de !lt?Hikf&ı!Jı!Ja->t/l.l!#ij 
ı meınleketimize dönüyor 

Müttefikler ordusu bundan 
sonra geriliyebilir, ilerliyebilir; 
kal bedebilir, kazanabilir; dava 
orada değil. Da•·a, makul bir 
sjlolh taktikasının. haziıı bir 
gaflet ve acıklı bir ihmal yü
zünden birdL·nbire ~ocukları 
çıı:lık çığlık haykırtan bir gul
yabani tesiri yapması ve bu te .. 
sicin çok ~ükür bir maske gibi 
ruhlardan \'e düşman çehresin
den sökülüp atılmasıdır. 

Pa)·dos guJ~·ab.ani tiıbi,c-ine! 

• 
:uanzarayı İtalyada ı: lak 

gü;ı;lerle sr;vredt·n şa~kııılar ol
d11g11nu da unııtmı~·alnn. Bu 
saı;;:kınlar ateşe girınek üzrre1 

henı de kendil('rinin Alnıaıı ol
madıi(ını bile bile ate~e ı:irmek 
üzeredir. Allah bunlara akıh·er• 
sin diyemeyJ.!:i~*'!..bunlar; sa- A 

şırlan ,.c l>i~ı>(ld08'- '$)nrlı';!fa 

• • • A • • • Alman hava silahı körlcniyor mu? 
Brüksel sefaretımızın katıplerı de bu ıabah 
geldi, yarın bir talebe kafilesi daha geliyor 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Vevı:-and hattına baslıyan bu 
seferki Alman taarruzu Sedanda 
olduğu gibi Fransızları şaşırtıp bo
zamadı, Fransız cephesi üç giindür 

ardı arkası kesilmiyen hücumlara 
iyi dayanıyor ve Alman tankları
nın cephe gerilerine sızmasJ eskisi 

(DEVAMI 3 iincü sahifede) 

Bu bakımdan, üç günlük 
Fransız mukavemeti, hundan 
böyle müttefiklerin kazanacağı 

rıldırtacakjıJŞ.ı.ı "'1.ahii'r. ._;" 

NECİP FAi~.ft'is"A.KLl{hJ[" 
-ı..~A ~~ 

.. 
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A1 'J,AŞ.\IALAR. 

~INLAŞMALA&_ 

Bul;:ar!Jrla Alınanlar, yeni ıbir 
kiiltiir anlaşması müza.kereı;ine gi
rı:ş!!'V;ler .. Dıılıa evvel, iktı.5a<li, ti
cari, zırai anla;mıalar konuşulmuş
tu, öu kültür anlaşmasından sarh 
bır mana çıkarmak mümlnın de
uil Yalnız, malü.m olan şu ki, bu 
mutevall ve muteınadi anlaşma -
!ar, Almanları, Bu]fıarlara gittik
çe "aJtlaştın)'IDr: BakAnaa. ~ 
.ıarı:ıtaııda, tunsıt, miitehass.., 
soorcu ve saire nawile on binlerce 
Alınan var. 

13ılrooyız, amma, IB~ar dooetla
r mil ıbu anlaşıııalar.ı, ıbu yakın -
laşmalacı nasıl telakki ediyoclac, 
acaba'>. ··-·~•·. ... •.• , ...•• 

ÜSTlJNE 

YAT'flLAR -----
Va tile, italyaya mal ııfınaermi

~u:. Bunun kLymeti 3 mılyon lira 
mu~! Kar., ılık .:ılaralr. bıze ne mal 
veril' ter, ne de parasıru! Şimdi, 
btzım tUCCl!rımtt. parasını iste -
Y•P <lUl'UV">r Fakat, veren kim?. 

ltalvanııı ıktısaJi vaziyeti bo -
zuk. diverılere karşı. !asistler kızı
yor 

Ne kızıyor~unuz. ,;-ahu?. Bozuk 
olma.;a, tooeldeıı, evvela ;,u bizim 
3 mılyoruı. verırsı.ı:ı.iz.. Ne cliy« üs
tüne vattıntz?. 

BİR OKUYUCl! 

FİKRİ 

Kaj;ıt sı.ltınt161 malfmı~ İzmit 
fabrıkaa bütun ihtiyacı karşılıya
mıyor. Geçen g!in bir okuyucu 
moktırbu -ı;ıözıımc ilışti. Güzel 'bir 
fıkır ortaya atıyor .. 
Dıyor ki; Izmit fabrikasının en 

mı.:..lıun i.ş hııcmıni si.gara paketi 
yap.nak ~al ediyor. Th.ırya sıyasi 

buhranı .ıeçıncıye kadar, sigaraları 
pakete koymadan, açıktan ve tane 
ile sattıralım. bun den ne c:ı.l<ar'. Bu 
suretle. mühim bir kfıtıt tasarrufu 
yaoılını.ı; olur, l:ıu şekilde dığer el
zem .kBim lhtiyaıçlan karşr]anır. 

Hiç !ena bır fikir dıejtil.. AW<a
dar lar, bunwı üzerinde tetkikler 
:vaı:>malıdır. 

BWEKT.E 

OTUllANLAB 

İstarıbul tramvwy idaresi. demir 
malzemes.i. aılıı{l dolıtyısi:le, yedek 
parça ve tamırat noktasından aı -
kınlı içinde! 

Rivaeyte ~re, bu hal böyle de
vam ederse, nakil vasıtası Yalnız 
tramvaya münhasır kahnıyan hat
larda, tramvay işletilmesi durdu
rulacakrruş!. Mesel, Bebek hattı 
gibi .. 

Öyle ya,. bu tarafa vapurla da gi
dilabiJir. O hal<le, bütlı.n Bebek ve 
civarı halkının ııözü aydın. İstif 
olmaktan ve giirültuden kurtula-
caklar!. • 

VELİLERE 

GöSTERİU:CEA 

Orta mekteplerin eleme imti -
hanı netıcesinin muvaffakiyet.>iz 
olu~u bLrçok ailelerin meşgul ol -
dl>itu yegane mevzu!. Gazeteler 
yazıyor. velılcri ve talebevi tat -
m.in i~in, i.stiyenlere, imtihan ev
rakı çıkarılıp gösterilecek. bu su
retle, muvaffak olamıyanlar, mu
vaffak olduk da, neden geçmedik! 
diye hır iddıa ileri süremiyecek
lermiş!. 

Y • u, imtihanlar ne hale düş
tıi!. Dogrusu ya, kITTıse gucenme
sın, bizım. lbu imtihan şekline ak
ltmı.t ermedi. 

AHMET RAUF 

Avrupa Harbinin Yeni 

Yeni telsi~ it~- s:n.ı 
merkezlen _ ~ i 
1,5 milyon lira sarfile 6 ye
ni tetsiz istasyonu ve mü-
teaddit telefon santral
ları inşası kararlaştırıldı 

Poota, telı;ıraf ve telefon U!Yl\lffi 

mlı.ıiü.rlü~ bu \'ıl için hazırladı.;, 
faaliyet Pl'OW'amı ile bir<.'<>k yer
lerde müteaddit yeni meri<ezler 
inşa ve birçok telııraf hatlarını da 
Ul8& ve tamir edecektir. 

Yeni<ien birw!< şehirlerimiz a -
rasınıda telefon şebekelerı vücude 
ııetirilecek ve avrıca yeni k.uran -
portörler alınıp, btanbul ve İz -
mirde yeni telefon santralları te
sj,;, temdit ve tevsi olunacaktır. 

BİR ARIZA HALİNDE .. 
Diğer taraftan uzun mesafeli 

lıe~raf hatlarında herhan.ı:!i bir a
rua vlJkuu halinde memleketimiz 
dahilinde muhabereyi temin eyle
mek, sahil ve sahile yakın yerlerde 
tesiıs edilerek olanlarının normal 
zamanlarda ııemilcrle muhabere 
edebılecel: ~ahı! i>taı;yonu vaziye
tinde bulundurulmak üzere mem
leketimizin muhtelıf yerlerinde 4 
sabit ve 2 •en ar telsiz mürsile , 
postasile şehr)mizde ayrıca kısa 
dalgalı bir telsiz i;;tasyonu vücude 
ı;ıetirilmeoi de kararlru;tırılmı.ştır. 

Yeni telgraf hatlarımız için 470 
bin lira. telefon hatları ve yedek 
parçaları için de l milyon 94 bin 
lira sarfolunacaktır. Ayrıca 10 ta
ne onlu ve 10 tane de yirmili san
tral mübayaa olunacaktır. 

Milli Piyangonun 
dünkü talihlileri 

Çok şükür Allaha 
Bul{Ün, hazin bir haleti rııhi7e

den bahsetmek mecburiyetinde -
yim. 

Belediyenin muhtelif işlerine 
dair .razılar yauyorum. Benim 
arası.ra belediye işlerinden bahse
disimiıı sebebi şııdur: Son Telgraf 
şeİıir gazetesidir .. Yani, satll,iının 
mühim bir kısmı Istanbıılda yapı
lır. Binaenaleyh, bir şehir gazete
si i~in, herşeyden evvel o sehir sa
kinlerinin hayatını ve yaşayışını 
alakadar eden meseleleri ön plana 
almak, bir meslek vazifesidir. 

Doğrıı bildiğim herşeyi, dobra 
dobra \ c hatır gönül tanımadan 
ya:ıar111L Binaenaleyh, biraz sert 
olur. 

Haklı <ılduguın mevzularda, ten
kitler un. beıı de farkındayım ki, 
acıdır, hatta bazan, zehir zembe -
rektir. 
Şimdi dinleyin: Duydum ki bu 

nesril·atla alakadar bazı daire ınü
dü~l~ri sinirleniyor, )·ani, dalıa a
çıkça~ı. bir takın1 suizanlara kapı
lıyor, !!a:vi·i~amimi hareket ettiği
me ıahıp olııyor, yazılarım doğrıı 
olduğu halde, inanıp, icabına bak
mak tarafını iltizam edecek yerde, 
kı.z.ı)'orlarmı_ş!. 

Bu haleti rıılıiye içinde olan in
sanların kt."ndi kendilerine sor -
dnklan sualler şunlar oha gerek: 

1- Acaba ne var?. Bir kuyruk 
acısı nu?. 

2- B'r menfaati rnrdı da, şim
di bôzı.ıldıı mu?. 
~- Bekdi)·edcn bir n•enfaat ko

parmak icin mi böyle yapıyor? 
Derhal sö)·lcıueliyiln ki, bu şe

kilde di.isünebilcn in~anlara karşı 
verilecek tek CC\ abım şudur: 

Bu kadar suiniyet "e suizan ta
Milli Pi''lınJ!'(lnun ke,;idesi dün şırnnların haline acıyorum. Ve 

akşam saat .3 de An:kara stadyo - hakikaten böyle insanlar \·arsa, .ın
mı:.nda Fransadan getirtilen elek- lara, ten ide talıaınmül etııırnin, 
trikli kürelerle yapılmıştır. 100 bin medeni c:<sarct sahibi olmanın ter
lirav ı 9559, 20 bin hra}·ı 32,801, 15 biye ~·ollannı arayıp bulmalanru 
bin lirayı 45359. 10 bin lirayı 8607 tav•iye cdi)·orum. Meseleleri 1 

----- numaralar kazanllllŞ!ardır. Sonları Sabahın saat sekizinden akşamııı 
646 ile bitenler 1000 er lira, 36 ile 1 sekizine kadar çal.,,..rak hayatıııı 
bitenler 40 ar !ıra. 9ile bitenler de ka•anan. kazancı da, hesabı da a-
10 ar lira alacaklardır. çık olan ,.e Allaha şükür bu su -A manya'da halkın haleti ruhiyesi 

100 ve 20 bin lirayı kazananlar retle kimseye ınnbtaç olmadan ge-
Alınanlar tehlikesizce konu -

konışıınaıı memWı.etlerini alarak 
hudııll..-ını a-iııktecekler, kim
•~ ses çıkanruyacaktı. t:ıs denberi 
bu büyle PJrüldü. Alınaayada halk 
tabaka~ı barbetmek, bilhassa Jn
giltere ile, Fransa ile kavgaya tu
tu mak ~undı. değildi. Fakat 
ne ç~re ki Almauyanın ba;,kaları 
alcy hıue gitgide büyômesine :ses 
cıluu rnamak ol..m.ıyacaktı. işte nı
hn>et harp böylelikle çıknw; oldu. 

tarınak ve Alıııan efkarı umnmi- Ank:aradadır. Bunlar stadvomdan çinen bu insanın, belediyeden is-
yesiode mümkün olduğu kadar n!!Ş'e ile fırlayıp bemen ikramiye- tediği hi<bir şey yoktur, 
müttefikler lehine aşi.kiır olma - !erini almışlardır. Bu, böylece mah'.ım ola!. 
makla b~raber az çok bir cereyan Dt.inktl buyUk ikramiyelerden REŞAT FEYZİ 
vücude getirmek için ise mütte - l=========:C:;,.,=;;;;;;;;, 
fi.k memleketler matbuatının Al - bıri de Jurnal Dorvan ııazetesinin Degw iştirilen durak 
man milleti ile onu bugün idare emektar bas makinisti B. A:rtin 
etmekte olanlann bir olmadığı, Zevlana isabe~ı.r. yerleri 
yarııı sulh ak:tedilirken Alman M 'f k"J A d Şehrimizin bazı semtlerindeki 
milletinin hukuku gözetileceği, aarı teş k atın a tramvay durakları ile otobüs te-
harbin aihayet bulması için ise bu- kömürden tasarruf vakkuf mahallerinin birleştiği ve-
ıünkü Almanyayı idare edenlerin ya birbirlerine pek yakın oldnk-
~ başından çekilmelerinden başka Maarif Vekaleti tarafından dün ları ııörülerek bunların deı'!iştiril-
çare olmadığı yolunda neşriy ta kendisine merbut mektep, mües- mesi kararla ·Lırılrnıştı. Bu mak -
devam etınelerini tavsiye eden bi- sese ve dairelere bir tamim gön- satla belediyede teşldl olunan ko
taraflar vardır. Harbin baı;langı. - deril:mV;tir. misypn, İstanbul semtindeki du-
cında bıı böyle idi. O •aman Al- Bu tamimde kömür sarfiyatında rak verlerini ts<ıbit etmiştir. 
man miUeti ile onu idare edenler azami tasarruf temini için alına- Şi.mdt de Beyoitlu kısmı durak-
ayrı tutulııyordu. Fakat sonra.lı.i cak lüzıuımJ.u tedbirler bildiril.ıniş- !arı mahallen görülüp tesbit olu-
vekayi artık müttefikler için böy- tir. ~caklır, 
le bir fark gözetmeğe mahal bı - --<>--

Esnaı 
işleri 

Cemiyetlere mecburi 
kayıt ve esnafa yardım 

için yeni bir proje 
hazırlandı 

Şehriıniııdeki tekmil esnafın 
mecburi olarak cemh:etlerine ka
yıt olurunalarının temin okırunası. 
ve esnabn diğer işlerinin tanzimi 
için bir proje hazırlanmıştır. 
· Bu proje ile bazı cezai ımüeyye
deler konulmuştur. 

r 
1 

Ayni projeye göre meslek ve 
san'at erbabında ehliyet aranması 
şartı da mecburi olarak aranacak
tır. 

Çırak ve kalfalarla ustaların 
karsıhklı hak ve vazifelerinin ta
yini de yeni proje ile yapılmak-
tadır. · 
Ayrıca küc;ük san'at erbı1hının 

kredi ihtiyaçlarının sür'atle kar -
s:lanmasına ehemmiyet verilmesi
ne de bilhassa işaret olunmakta ve 
emafa tal,.'tle malzeme temini de 
istenmektedir. ---o---

Otobüslerin muayenesi 
bu akşam bitiyor 
$ehrimızdcki motörlü vesaiti 

nakliyenin muavenelcrine devam 
olunmaktadır. Otobüslerin mua -
yenesi bu akşam bitecektir. Fakat 
tekn1il otobUslcrin muayeneye ,ge
tirilmedi.ıi;i ırörüldüğl.lden ;ıazaı
tesi gününden itibaren muayene 
harici otobü>krın sevrüseferlerine 
müsaade olunmıyacaktır. Pazar -
tesi günü de taksilerin muavene
IHine baslanılacaktır. 

jKüÇUK HABERLERi 
* Pamuk ipl~i fiatlarının le>· 

biti içın Arıkaradaki toplantı \ıit
mi.ı,tir. Yeni narh şimdiki piya;a
ya nazaran luk düşük olacaktff. 

*Ticaret Vekaleti ı;ehrimizin ü~ 
aylı.: uıı stokunun temini içın t'
m;..ıs.ara geçmi~tir. * Yolcu geçirmek veya karşL
laıııak üzere istasyon ve rıhtım
lara girecek olanlar muayyen bir 
yerde dur~aklar ve birer dühu
liye bileti alacaklardır. * 93 mı.tlıarebesinde donanma 
kumandanlarından olup Giritte 
defnedilmiş olan Amiral Hüseyin 
Paşanın kemikleri şehrimize geti
rilmiştir. Kemikler beledivece mü
nasip bir yere ,ııömülecektir. 

* Bu sene şehrimizde ol~uk 
imtihanlanna girmek için 1449 lise 
talebesi hak kaıa:nrtlli;tır. * Pendik ile Pavli adasında ya
pilacak olan yeni ve büyük tersa
nemizin bir in~iliz firmasına ve
rilmesi kararla->tırılm1'itır. 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Kayıp eşini 
arayan genç! 

Onu ilk defa dün müdıdeiUlIIA.ll'.lli
li.l(in ıkapısı önünde ııördıi.im. otuz, 
otuz beş yaşlarında sık, temiz <ri
yi.nmiş bir erkekti. Kederli yiiz\i., 
durgun tavrı ve S9ibit ba.kl$larile 
bütün bir ıztırap yı,Jiını halinde du
ruyordu., Belli ki, içeriye ııiriP bir 
derdini söylemek için bekliyor. 

Kafuimde bir merak uyandı: Bu 
Ş>k. kLyafet altındaki muztarip vic
danın derdi ne olabilirdi? 

Biraz sonra bir siııara teatisi onu 
tanımama, macerasını öğrenmeğe 
kafi bir secbep <Jldu. Ve los korido
l'llII ilerisindeki pencerelerin ke
narına yanyana ilişirken hazin bir 
sesle: 

- Karımı arıyoru.m ! .. 
Diye söze basladı. Sonra ayni 

içli sesle macerasını anlatmağa 
koyuldu: 

•- Evet karımı arıyoruım. Bir 
kaç ay evvel kaY'bettiğim hayat 
arkadaşımı .. Anası babasL ölmüş 
kimsesiz bir kızcağız olan Saime 
ile beş yıl evvel evlendim. İl!k za
manlar çok mes'ut oldum. Fakat 
sonraları seneler birbiri üstüne vı
.iiıldıkça evimin gündelik hayatı 
·beni ya\'aş yavaş yormağa basla
dı. Hcrgün, işimle evim arasında 
gidip gelmek artık zevksiz oluyor
du. Saimedeıı de epeyce usanmış-

tım Sik ;;ık kavııa çLkarmak için tür
lü bahaneler arıyorduım. Bir gün 
çalıştığım ticarethaneye gelen veni 
bir daktilo aradığımı da beraber 
getimus oldu. On beş gün içinde 
bu kızla anlaşmış. onu kendime 
yeni bir sevgili yapmıştım. Artık 
evimi sık sık ihmal edi}or, bazı 
geceler en ıleri saate kadı..r vak -
timi 'bununla beraber geçiriyor -
dum. Karım bendeki bu büyük de
ğişikliği anlıyor, fakat sessiz bir 
tevekkülle karşılıyordu. Bir glı.n 

fena bir tesadüf, Nazanla beraber 
kolkola köprüden geçerken bizi 
karımla yüzvüze ııetirdi. Lakin, o 
hiç ııöı:mıcmezlii!e geldi. 

Aksam eve dönünce karımı sa
ranmı>;, solmu>; bir yüzle huld:.ım: 

,_ Benden bıktığını seziyor ve 
şüpheleniyordum. Fakat bugün 
artık herşey i gördüm. Yazık sa
na! .. diye birden hıçkıra hıckıra 
ağlamağa başladı. Onun ronlünü 
alacak yerde akı.i aksi cevap ver
dim. Ve hatta: 

C-- İşine gelmiyorsa ayrılaunt• 
dedim. 

Bu cevabım karşısında derin bir 
teessürle sendeledi. Yaşlı ~zlerile 
acı acı yüzüme .baktı. Sonra hıç
kırıkları daha coşkun, yüru daha 
sapsarı oldu!. · 

ı:;iındi Almaa ıaillelıniıı naonl 
bir baleti ruhıye içinde bulundu
ğu bari ten çok merak edilmek -
tedir. Bugıin yarm nerede ise is
yan çıkarak bu~ idarenin 
devrileceği, mııttefiklerle hemen 
llulh aktecliAeceıii ve saire yolun
daki tahminlerin hiç aslı eıkma
mı~lır. Çiinlı:ii Alman balkı her 
ne kadar harbi istememiı,, Fransa 
ve lngiltere gibi kııvvetli devlet
lerle ne :ı:aman bileceği bilinmi -
~en bir kavgaya tutuşmayı hiç 
arzu etmemiş ise de her Almanın 
ruhunda aldığı. emre itaat etmek 
için o kadar hazll'lık vardır ki baş
ta bulunan kim olıırsa olsun onua 
dediğini yavmakta tereddüt et -
mi y ttekt i.r. 

l=rak=m=a=n=ıı=ş =sa=)=·ıl=ıy=o=r=. ===== Bir nafıa hey' eti Vana 
gidiyor 

Sirkeci - Galatasaray 

* Yeni müskirat kanunu son 
şeklıni almıştır. Bu kanun düşük 
dereceli içkilerin sürümünü <:<> -
ğaltacak tedbirleri de ihtiva et -
mektedir. 

Bu vak'adan sonra bir hafta he
men hiç konuşmadık. Her akşam 
eve .geldiğim zaman onun masum 
"Üzünün .biraz daılıa solduğunu, 
.ıüzel gözkapaklarının ağlamak -
tan bir parca daha çürüdüğünü 
ııörüyar ve ona acır gibi oluyor -
dum. Fakat bu muvakkat merha
met; öbürünün, daktilo sevgilimin 
tahatturu ile hemen dağılıyor, tam 
-;dip Saimenin gönlünü alacağım 
yerde N azanın apartırnanına ko
şuyordum!. 

1 te bugün de her türlü mahru
miyete rııir:ıneıı Alnıanlar böyle 
bır ruh ile muharebe ediyorlar. 

Almanyaya giderek harbin bllli
laııı:ıcındanberi orada kalını:,, va
ıiyeti tetkik edebilmiş ulan baı.ı 
bitaraflaruı kendi memleketlerine 
clondükten soora matlıuata ver -
miş oldnku malümat vardır. Bun
dan a~ıh.)'or ki Almanyanın 
dahili.Dde halka daima telkill edi
len. her vasıta ile tekrar edilen şu 
olmaktadır. 

Lİ'er müttefikler galip gelirse 
Almanyayı ya~atmıyacaklardır. 
Onun icin mutlaka onlarla har -
betmek zaruridir. Bn itibarla Al
man nropaganda.ını idare edenler 
Almanyanın aleyhinde müttefik 
memleketlerin matbuatında söyle
nen. yaı.ılan ne vusa onları son 
derece dikkatle takip ediyorlar ve 
müttefiklerin Alman milletini ez
mek icin turlü maksatlar besle -
diklcrıni ıleri ürmekte hiçbir fır
•atı kaçırııııyurlar. Böylelikle ~u
na varılmı~> Almanyada bugüakü 
ıdare) e taraftar ol un olmasın ni~ 
hayet her Alınan müttefiklerle 
barbetnıcnm zaruri oldu~u kana· 
atinı bt.-slemcğe başlamıştır. Zeo
J:ın tabak~, fa~rikatOrler, çiftlik 
çub ık ~ahıpl rı herhangi bil' harbi 
htcnıryurlardı. Harbin Almanya 
kın pek çok müşkülatı davet ede
ce!':• kanaatinde olan bu tabaka
ya ıla gitgide ~~nu inandırmak, 
kabul ettirmek ıçın çalış~lmı tu: 

Iııgıltcre ile Fransa galıp ge~rse 
yemden bir Versay muahedesı da
ha vaııacııklar~. Vcr>ay muahe -
4 ı SO'-U bundan yirmi sene ev -
,elkı devrı hatırlatarak Almanları 
i!ltikhol için endi*ye dii~~rmek -
len gerı ka~aıuaktadır. işte bıı 
harbi çok yerinde ı:-ö.termck i(in 
AJm,ınya dahilindeki propagan -
ıl.anın bôyle bir faaliyeti _varını,. 
Alınanları bu baleli ruhiyedeo kul'· 

Bu •abahki konvan
siyoaelle gelenler 
Yugoslavyanın Ohrı kaı.atıasın

dan 7 kişılık bir mu:bacU' kafilesi 
bu. sabahkı konvaııfilyonelle şehri
mıze gelmi:;tir. Birkaç ııündenberi 
Sı!'keci istasyonunda bunları bek
lemekte olan ve dün trenden cık
madıklarını görlı.nce düşüp bayı -
lan kadın bu sabah ailesine sevinç
le ka vuşm ustur. 

Ayni trenle bir Alman şirketinin 
müdürü ve Seniye Sözen isminde 
bir Türk bayanı Roınadan şehri
ımizc ;:elmi.ştir. 

--~-
İstanbul köyleri için 2 
imdat otomobili alınıyor 

Şehir içi vak'alarında oMu~ ııi
bi şehir harici yerlerdeki vak'alar 
için de imdadı sıhhi otomobili 
ııönderilmesi belediyeee karar -
lastınJ.mıştır. 

Bu maksatla bütçeye konulan 
talısi•atla yeni iki imdadı sıhhi o
tomobili alınacak ve bunlar İstan
bul köylerinin acil ihtiyaçlarında 
kullanılacaktır. 

Bilen, bilmiyen 
Sn orta mekteplerin eleme im

tihanı mef;elesinde söz ayağa dus
tü: Bilen söylüyor, bilmiyen söy
lüyor. Bir gazete de - herşeyden 
bihaber ve gafil - söyle bir ıı<:rlev
ha koymu~: İmtihan evrakı okun
du, hiçbir ~·anlı~ bulunamadı. 

Yani, bütün imtihan evrakı ta
mam, doi(ru imi de, bunu tetkik 
eden hoealar kasden, çoe:ukları sı
lllfta bıra~ar, öyle mi?. Bu 
cümleden, bu mana eı.kmaz mı?. 

Böyle mevzuıarda Diraa kendi
mizi tartmalı ve ondan soma ida-. t..-•~- ....... ~? rc11 ...,...., e...._.,,-.. 

utlJmAN CEVAT , 

lra.k ve İran hudutlarımıza uza
tılnıakt.a olJn demiryolu hatları -
mll.dakı faalıvelı mahallerinde tet
ki.k etmek iizere hJgünlerde Na
fıa V~~n l'E'C,Jİginde bir he
yet Vana ııidecektir. 

asfaltı 
Sirkeciden Galat ya uzanan tı 3m

vay caddcsınin asfalt.a ~-evrilme
si kararlastırılmıstır. 

Bu meyanda evvd1 Karaköy 
mcy<lanı ve Şı;hanc yokuşu asfalt 
olao:ıktır 

* 5 vıl evvel eroin imalathanesi 
basılıp bir türlü yakalanmıyan 
Hıkmet Yürek bu kere lutularak 
dün asliye 5 incı cezada mevku -
fen muhakemesıne başlanılm:ış -
tır. 

,..--------------~--------~--------------~--------------~ 
1 Avırupa Heıırıt?>önftn nçolfi1<dleın naa 1 
'---------------------·--------------------~J Gestapoya karşı 

oynanan oyunlar 
GestaPo kelimesı Ceheime Sta

at&polızei• yani •gizlı devlet po - ı 
liı>. • cümle;;ınin kısaltılmışıdır. 

Vazifesi, Hitler rejimi aleyh -
tarlannı takip etmektir. Get.tapo, 
yalnız Almanyada faaliyette bu -
lunmaz. Kürenin dörtıbir köşesinde 
bınlerce aıanı var':11r. Bunlar ca. - 1 
susluk yaparlar; liızu.munda, reıım 
aleyhtarlarının vücudunu ortadan 
kaldırırlar. 

Buna ra~men. Hitler a;eyhtarla
rı çalı$ınaktan ııeri kalmazlar. Ges
tapo. bunları ele geçiremez, geçir
mekten aci:tdır. İşte biı· misal: 

Berlinin en kalabalık bir mev -
danında bir ınkak satıcısı küçük 
bır masa koymu,;, masan:n üze -
rinde bir ~amofon ve birçok plak
lar var. Bunlardan birini alıyor: 

- •Sen dul• operetinin yeni 
plagı. Tane;; bir mark! Çalayım 
da dınleyınız ... 

Dıyur ve gramofona kovup ca
lıvor. Hazır bulunan ve dinleyen
ler ol altı bel!eni vorlar ve bir mar
~ ucuz bu>uyorlar. Az vakitte 
yüzden fazla plak satan satıcı ma
sasını kaklırıvor, gidiyor. 

pı·kları satın alanlar, evlerine 
f;idince ııraxro!ona koyup çalıyor
lar. Dehşet: .. Pla.k •Sen duJ. ooe
retin.in pli~ deııil. Hitler rejimi 
tieyhinde en ai(ll' sözlerle dolu_. 
KDdrularından pla~ karakola ııö
ıüriıvorlar. i'aıkat. polis satıcı.vı bu
lamıY'J)r-

Harp gemileri neye 
mal oluyor 

~·ransız ve lnııiliz donanması he
le bırleştıkten sonra bugün dün
yanın eıı muazzcım donanmasıdır. 

Bu donanmayı teŞkil eden ııe -
ırulerin en adisi 10 - 12 milyon 
franga yaollm1';tır. Fransızların 
Rişlivö grbi zırhlı kruvazörlerinin 
kıymeti ise 1 milyar franktır. Bi
zim oararnızla 40 milyon Türk li
rası ... 

Fransız donanmasının 1939 da, 
12 zırhlı kruvazör, 20 kruvazör, 30 
torpidOl!e«er, 50 torpido, 80 deniz
altı ve bir~'Ok sahil mıı-hafaza ve 
t.orpil gMnıleri. iliıhdan ibaret ol
du~ dü unülilrse bunların ne ka
dar mil' ara mal oldu~u \'e muha
faz...sı ıçin ııckadar m.h·arlar sarfı 
lazım ge!Jigı hakkında bir fıkir 
e<liııilebilır 

Kanadadaki 
Çekoslovaklar 

Kanad~nın Ontario vilayetin -
de 8,000 den fazla Çekosk>vak var-' 
du· ve Kanadalıların bircoğu aslan 
Çekoslo\aktır, 

Çekoslovakvaııın eskı Toronto 
konsolosu yüzbaşı H. Van Wart, 
1914 - 1922 secnl~rinde Sibirya<la
ki rek ordusunda hlmnet etmiştir. 
Memlckctı i!"'al olunduğu halde 
el'an konsolosluk vazifesini ifa et· 
mektedir. 

Kanada Çekleri arasında tam bir 

Daı<ikada 80 milyon 
Türk lirası ! 

Bu ıı~lerin teslihatı da bir ser
vettır. Torpidolar, bır d~an de-
ıtizaltı 2örünce üzerine •deniz 
bombası• atarlar. tki kilo a;,rlığm
da bulunan bu bombaların beheri 
6 bın frank (940 Türk lirası) dır. 
Bır Fransız torpidosu, ·bir Alman 
denizaltı gemisini batırmak için 
8 bomba atmıştır. Yani 2160 lira 
sarfetmi,;tır. 

Dü.,,man gemilerinin geçmesine 
marn olmak için denizlere dökü -
len ma~nlerin beheri asııari 75 bin 
franktır. (300 Türk lırasıı. Torpi
dolar•n attıkları torpiller de 5JO 
hin fr:ıı k (W bin Türk lirası) dır. 

kincı oınıf bir zırhlının bir da
kikalık atış ma,rafı 15 bin Türk 
lirasından :ı.şa~ı de~ildir. Dürı.kerk' 
ııibı bırinci sını( bir zırhlının bir 1 
dakikada attığı güllelerin kıymeti 
ise 60 bin Türk lirasıdır. 

Artık siz birkoc da:1<ika süı·eceJı: 

-bir deniz m Liharciıesinin kaça mal 
oldugunu tasavvur edıniz. 

ibirlik vardLr. Hepsi rremleketle -
;inin kurtulması iı·in çalışmakta 

ve hiçbir fcdakarhktan çekinme • 
mektedirler. Bir çokları gönüllü 
olarak İngiliz ordusuna iltihak et
ımişlerdir. Kalanlar, erkek ve ka- j 
dın ordu için calışmaktadırlar. 

Böylece birkaç günü daha ar
kada b<raktık!. 

Nihavet bir cumartesi akşamı 
korka korka beklediğim şey oldu: 
İşimden ew dönünce yuvayı bom
bo:ı buldum!. Saime masanın üze
rine bıraktı~ı bir mektupta artık 
müşterek hayatımmn bir zevki 
kalmadıgını, beni öbürü ile mes
ut ıbırakmak için kendini feda et
tiğini bildiriyor ve şunları ilave 
ediyordu: 

c- 3eni ook, hem pek çok sev
miştim. Haılı da sevıyorum. Fakat 
sen benim gibi kimsesiz, 'basit bir 
kadından bıktın. Belki bunu öı( -
rendiğim o akşam buradan git
meliydim. Llıkin hayattan korku
vordum. Senden ayrılınca ne ya-
pacauımı, nerelere kaçacağımı dü
şündükçe deli gibi oluvordum. Ka
lışımın sana verdiğı büyllk allabı o 
ııünden sonra daha iyi anladım. Zi
yanı yok öyle olsun!. Senin; ha
yır sizin saadetiniz i<;in ben ken
dimi feda ediyor ve kimsesiz mev
cudiyetimle, sokak kapımızın ar-
l•asında kaynaşan kalabalık ara
sına ben de karışıyorum! .• 

Bu mektubu okı:. >unca o kadar 
acı duymadım ve Nazan ile artık 
t-.ep beraber geçecek hayatımızı 
düşünerek sevindim. 

Lakin bu sevinç hiç de uzun 
müddet devam etmedi. Tam bir 
kokot ruhu taşıdığını bilahare hü
vuk ihanetile anladığım bu dak
til.o; kısa bir mt.ştcrek havatırnız
cian sonra kendine kalbini ve ke
sesini açan bir tüccarla bernber 
Anadoluya kaçtı!. 

Birinci gidişi takip eden bu ka
ç .ş beni de yapyalnız bıraktı. Ma
ııeviyaLm gibi maddiyatını da de
ğisti. Aksamları eve gelince sıcak 
b!c - .. mek, t0ı>lu bir oda ve b<:ni 
bekli ·en bir yü.z bulamıyordum. 
B<'karlığın sefaletini, evliliğin sa-
adetini her geçen günle lberaiber 
a~ acı anlıyor ve zavallı Saimeci
ğırııi için için arryorduın•. 

Biraz sonra bu dı.ıyeularla lıo -

Bir eeyahatin notla~ 

Londra'dan Atina'Y' 
uçuş 

Yazan: AHMET ştl'KBÖ t>Sl\ 
.1 0 ~et• Seyahat proııraııuınız ııı 1 ~del 

yaklaştıkça ve binaenaleyh ~ei'• 
günü belirdikçe FransadaJI pi•• 
haberler de kötüleşti. sc;11ı1• • 
treoile avdet edecektik. Bı '•"~'. 
rimm almıı;tık. Bazılarıtnı% l Jb..-ı 
Iarın.ı bile ayırtmıştı. J:l• k bİ' 
Semplon trenini Paristc aln'~,ıaot 
le bir mesele idi. Bir defd iildİ
denizini geçmek kolay . 'rr•ll" 1 

liarbin başlangıcındanbetı . ,,..~· 
İianın şimal limanları askerı orıııl 
liyata tahsis edilmişti. fa 0ııır başladıktan sonra diğer lin1

• sa•· 
dan da a•ker naklcdiliyord.u~ııı•°' 
ra Fransada nakliyat iıı.tıı , 1.0 • 

kaybetmişti. Parisin bir "'~i;,,,~ 
nundan diğer istasyonuna l'«~t~ 
bile bir mesele te~kil e cıi>'ıı 
Bundan başka İtalyanın v• 'r~bİ' 
vardı. İtalya her an harbe gı dl'.
lirdi. Girmese bile, İtalya~ '~•''"' 
su çoktan bizim avdctıın"- . bil
rini vern1işti. Şiındi a\·detınt d;1' 
dirdiği bir heyet, toprakJ:ır•~sıJ 
"~emek isterse hakları'!,d• ·ugo,. 
bır muamele yapılacaktı .. ~- · b•' 
laQ·adan da trenin gcçıncdıgı 
beri geldi. cıl~ 

Bu vaziyette British coun biı' 
reisi kararını verdi. Bu karat ti l'ıl 
.~,·le bildiriimişti: Türk IıcYc gi-

. . . . Jd••' . sert vasıta ıle cıı eruuı ~o 1ıı)lt" 
decekti. Bu seri \-·asıtanıı~ 1~e(e.t 
veti anlaşıldı: Avıı.stralya)~ •''"' 
vapan büyük bir deniz I'.')) ol•' 
Fakat takiıı edeceği emııı l ııal< 
mahiyeti, ancak bu yolu ıı••(ıiıt' 
merhale katederken anladık· 

1 
,,. 

kü bu yolun istiL.aıııcti sı) •' 
ziyete göre değişebilirdi._ del• 

İ~i .;'.izde tayyareye ıll\0rıl> 
olaraı.. binen arkada~lar, t;:•I b' 
Ben ~ok defa binıni~tinı. t~ ıı•"' 
derece konforlu ,.e rahat bırperi•I 
gemisine binıncın~~tiın. 4~ 1~ 1 i ,111 .. 
't . k . . . ıuı ı1' dl aı \VOys ~ır ctının yır . jı;ıı1 

cu tası'-·an bir ta'-"'··are:,t ,at 
· " " · kaC' emniyet ve istirahatle bır . fr•P 

irinde !\lan~ denizini gercre~ 11di1'
sada St. Nazairc liınauına 1

.i bit 
Dinlenerek gelmek için gee•;bab· 
otelde geçirdik. Erte>i ~uıı: JJisJ 
leyin buradan havalan":'" Iiııılpl 
körfezinin cenubunda bır •k b'' 
uğradık. Oradan benzin ~ıar ..,1,rt 
reket ettik ve öğleden bıra• d• lıil' 
Marsily ada indik. Marsıb • ,.~J,. 

.. b• ~ 
aece kaldık ve ertesi gnn d•P • 
narak, Korsika anasına. ora. , • .ıı~ 
Tunusta Bizerta limanına ~f,1111' 
tan sonra akşama cloğrU_.'' b,ıf 
.,.eldik. i\1altada gördüğuıll 0,,~dl hazırlıi:'ıru hiçbir yerde .;,~1<~ 
dej\'ilim. Bilhaı.•a paraŞ~1,.rl karşı )apılmakta olan ıaııl~ 
dikkati celbediyord,ıı. ı\llil• bil' 
Maltada her saat ıtaly• 

1 
harp bekleniyor. ııar•~' 

Maltadan ertesi sabah ,~in4' g• • ·p 
ederek Yunanistanııı_ rıa~•''. 
Navarin limanına indik· sııı• ,_ 
memleketimi.~in. bir parÇ:ğaçl•rr 
dınyordıı. Buyuk çınar ·çtiktel' 
nın altında ·birer kahve. ~ ı\tiıı' 
sonra bir saat bir uçuş biSl ;*1 
ya getirdi. ı.ad•' ~• 

Ondan •onra İstanbııla d•" ıı~. 
gece ve bir gün devaırı e iP~"'" 
:ııolculıığu tayyare yolcll 
dan daba yorucu o!ınuştu~ıı s•Y~ 

Ingiltereye yaptığınUZ d ı·•P 
hat normal ş~~tlar . aiti.il b: eğle:; 
mıs obaydı, şuphesız dıı 

1 11ıc~ir 
celi olacaktı. Fakat bayan•'' ,r 
mücadelesi içinde bııl11 ~· eP 
memleketin bütün ıı~yret ..,.11. 11 
jisini bir hedef üzerıo.de.:.ael~ , 
ladıP.ını görmek çok ıstıyrııdı~1 .,, 
muştur. Jngiltereck.n • ,iddı 
nuzda askerı harekat en .... ~ ~ 
en tehlikeli safhasına tı''ıı.r•~ 
lunuyordıı . Fakat . ~ıı riP• J ··• 
günler içinde de Ingı!ı~Ie ııar1';. 
di ku\·vetlerine olan itıo1• btl ıP' 
sarsılmadığıoı gördü~· d~e 0td~r; 
madııı ne derece yerııı ;rı1'1~ 
nu askeri harekitın soıı 
isbat etmi& bıılnnııyor. ~ 

d . ıeltı~ ıl' 
zulan hayatımı tekrar u10rıı;jıı
için onu her tarafta 9<l';,""rıe "-ıdi
başladım. Fakat yoktUlİ'. ıJe~~i11" 
j(u, nereye ~ittigi be. 'e ııel si'" 
ı;iimdi müddeiumu~.ılı~11e;.oc~ 
Bir kere de cıvar vılaY::C3~·. 0• 
rıışturulmasını yatvar_

1
e 1,e ~ 

Onun bulunamarısı ıeeeıer• 
düzlerimde tad, ne I! .e 
zevk kaldı. ıJÔ~iJI~ 

Ak,,amları yalnııı eve ve 011 , 
.. ~,_.or . ye 

oofranııı ba.;ına ot .... - aııl" ~ 
boş kalan yerine, ı;of~~tt<J l" 0 • 
meklere bakdıkça h8? 1 aoo"'~ 
yalnız kalan SaimeC•ll .... 

l."J•JI! yorum: ı? ,. rıı•» 
•Ü• ac3ba şimdt aç ~Tliyof , • 

doyuracak .bırşcy bu la ·1< ~ P': 
Geceleri rü.74{ar essc.l<:~şyJ; Jll,

lese, sokakta bir. koı>C iJlldi r~~
ürµerıvorum: Saıınc ş cdC fıf .fit' 
mı•. Bu yağmurlu. ~cC .ı:ıııŞt''ı · 0! 
dan korkuvor, lalıs•Z tıyer ~~ 
.gan altına saklıyarak ıı:!ı (l:ılt!,,,.(ll) 
diye titriy>:ırum. Baka de 0rıır.,..· 1' 
gün, kaç ay ve bclk~u arll)tiJ1' '· 
somına kadar h~P . Jiycfe. t,Yı 
t:ı.has:;usle tıtreyıP ın,.,.,,. C~ 

JlAfNP 



Japon gazetelerinde Fransa aleylıinde neşriyat 
8 (Hwmsl) - Fransız me-ı' 

ıo 24 saattenberi Japon matbu-
1 ~ransaya karşı. tı...;ladığı hü-1 ·• ,~ pek o kadar meşgul ol- ) 
~ ~<adLr. Bu hadı,;eye bir sui-

: apalık bugün 

tefehhüm sebeD olmw;tur. Ortaya, 
Avrupada4d hadiseler dolayı,;ile, 
Sanııtıaydaki Fran.•ız imtiyaz mın
takasının emnivetini temin vazi -
fesini Fransanm Amer>kaya ver-

diği vokında bir şayia çrlmu.stır. 

Fransız mehafili,, Yonai kabine-

sini m~l vaziyete kovmak için 
çıkarıldığı kanaatindedir. 

SU lh U imkansız • • 
ıçın 

•• •• 
goruyor 

ıı.n 8 (AA.) - Valikan, ı>a- tedir. Paoalık maka.mı sulh:un te- -bir zamanda asgari bir muvaf 
ll'ıalta.mlarının sulh lehinde essüsü lehinde teşebbüste bulun- faıkiyet ümidi ile yapı1ma:;ı liizım
'lıste bulunmadıi!ına dair mak için hiçbir müsait fırsatı ka- dLr. Halihazırdaki vaziyet böyle 
rnemıeketlerde ve bilhassa cLrmamaktadır. İlerde de bu suret- bir tesebbüse müsait değiklir. Bu 

>itada dolaşan sansasyonel le hareket etmeıi;e devam edecek - itibarla bu hususla verilecek ha -
etteki haberlere karsı efkan tir. Fakat bu gibi teşebbüslerin berlerin ve dolaşacak 'aviaların a
fenin dikkatini ceU:ıetmek- müessir olabilmesi için münasip sıls12 addedilmeleri lazımdır. 

yetler Yugoslavya ile siyasi anlaşma yapacaklar 

•s 8 (A.A.)- Rus - Yugos
t~ tet muahedesi müzake-ra • 
. ıi ~irak etın.i~ ~lan Sofya Sev• 
I" "'\t ı I~avrantıev, :\los.kovaya 

gitmek üzere dün Bükre5ten geç
n1istir. 
Bü~ Sovyet elçilii!j ile rabı

tası olan nıehafilde söylenildiğine 

göre, Lavrentiev Moskovada Rus
Yugoslav politik itilafı hakkında 
görüşmeler yapacaktLr. 

·if. Papalık harp ihtimaline karşı tedbirler alıyor 
,o · •n 8 (A.A.)- Papa oa i- bilecek memleketlerin diplomatik ğazalar merdivenler ve dehlizlerle 
J Pi, harp halinde tatbik edil- mıimessillerini iskan için Saintc. Paııalık saraylarının merkezine 
,. illere ihtiyat tedbirleri alın- !Uarthe sarayında daireler bazı.-- bağlanını~lır. Kütüphane ve ar -
,.~ devam. edildiğini bildirıniş- lannııı.;tır. Ilava akınlarına ka!"Şt sivler mutad zamandan daha ev-

sıi'ınak .-azifesi görmek üzere bazı vel kapanmıtı.. 
iO lva ile harp halinde bulutıa- mağazalar boşaltılmıştır. Bu ıua-

:: iman tayyareleri İngiliz şehirlerine hücum etti 
i· 
;- ' .•a g (A.A.)- Dün ak,,an !erinden bazılarında mitralyözler ı 
er ı<1ge, NorfJok, Dd)'elk,_Es- faalı)'ete geçmiştir. 

edilmiştir. 

;. l(•nt, Northeınherland, Dnr- Norfolkda şiddelli bir infilaktan 
uO l'e Yorkhirede hava tehlikesi sonra bir Alman bambardıınan 
I• tti verilmiştir. Alıirm ya - tav.-nresi yere düşerek parçalan -

11• lıııtıen bir saata kadar sür - mı lır. Civardaki evlerden birinin 
, . t. Norfolkda ikariddetli in- camları kırılınıstır. Tan·arenin i-

Dün gece ıreç vakit ve bu saba
hın ilk saatlerinde, düsmaıı tay
yareleri sahil üzerinden urnıu~tur. 
Birkaç bomba atınıslar>a da maddi 
zivan az oMuğıı gibi, insanca hiç 
bir zayiat olmamı~tır. 

~lrnuı, ve cenubu şarki şehir- çinde bulunan bir Alnı~;, pilot esir 

~~ ~~~i~a ~~al ~l~:s~zb~~~~n~İb~lu:~z!!va~~~ı~~ti?.~!a~~~!ika 1 

iıl lıir transatlantik ta~·aresı ıkı toroıdo ve diırt muhribc yeni donanmasının hazır oldugunu ,öy-
ol· %ona ııelmiştir. Jl1Ufflailevh harp ıı:emilerinin iltıhak edeccj(ini Jcmistir. 

.:l erikada portatif radyo istasyonları yasak edildi 

;J<. ton 8 (A.A.) - Federal mekle beraber komisyonun bu 
;r 'ılın J>Ol'ttKif radyo istasVoll· islasvon sahiplerinin denizde bu
b' k.~rulmasuu menetmi.5 - kınan gemilerle muhabere etme
,.~ ""8 bir sebep ıWslerilcme - lıerınden korktuğu zannedilmekte-

dir. Geen hafta hususi 0ahısların 
radvo ile ecnebi memleketlerle 
muhabereleri mendilmisti. 

~ daklarımızdaki kelime« Ü mit» değil,« Kat'iyet» tir 

'' 8 (A.A.) - Radyoda irat 
ır bir hitabede müstemlekat 
" ltollin, uzak Fransa ahali
,~- ~l:inunı <'Öndermis ve anav~-

a"lılı~ndan dolayı teşeldoürl 
P ır 

Nazır bilhassa demistir ki: 
•- Kuvvetimiz valnız maddi de

ltildir, ayni zamanda ruhidir. • 
Nazır bı.i,·ük sd Veı gand'ın ta

rihi mezio·etıerinden bahsetmi ve 
dil:er •ef Re,'llaud'nun soğuk kan-

Jılı.kla faalivetını fıtri zekii~ını ve 
azmini tebarüz ettirmiştir. 
Nazır netice olarak: •Dudakla

rımızda dola<ması lazım gelen ke
hme ümit değil kat'iyettiı-. demiş
tir. 

~· ·r' 

; ltalya'nın ihtarı İtalyadaki talebe· 
rl (Başnıal;.aleden devam) def ittihaz edeeeği gaye bizzat miz dönüyor 
~e t iti vaziyetini muhafazaya ltalyanl:ır tarafından daha Avru- Brüksel sefaretimizin Başkatibi 
ııP t, pa harbı baslanıadan \'e başladık-
p• ~iYenin Balkanlar ,e Boğaz- tan sonra ifşa ve itiraf olunmll!;tnr. B. Bürhan Işın ve 1 inci katip B. 

Cemil Vafi bu sabahki ekspresle 
ır ~lıesinden emniyet sahası - Arnavutluk bizim için bir :;ehrimize dömnüşlerdır. c• il, Adriyatik kıyılarından s~çrama !asıdır. Arnavutlukta tah-

oJ' . Ve bütün Balkanlar Tür- şıt edılen ltalyan vrdusunun bir Bu katipler, dün şehrimize ıı:e-
~ ı\vrupa sathı üzerindeki hedefi de boğazlardır.. len ve aksam üstü Ankaraya gi -

i~ »tinin kilitliği vazifesini ifa Dı~en Kont Ciano ve gazetesi den Brüksel sefirimiz B. Nl•bil Ba-
reP llu bakımdan Sovyet Ru>ya idi. Bu kadar açık konusulan ve tu ile birhkte, Belci.kanın işgali ü-

1•lıiye arasında Balkanların h_ede{ t~yin edilen bir mevzu üze- zerine Parise geomis ve oradan 
lStil.,.arı, coğrafi taksimi ba- rınde kımlerin, nasıl ve ne şekil- hükumet merkezimize dönmek ü-

n bir i~tiraki nazar bu- de ltalyaya mukabele edecekleri zere :;ehrrmizc ııelınislerdir. 
~ tabiidir. de elbette ki aşikardır. Bu takdir- B. Burhan Işın talebelerimizin 

~Qlara gelecek bir taarruz de ltalya bir gaflet gösterip de hepsinin sıhatta oldugunu, harp 
'~~ilin emniyetine olduğu Balkanl~rda bir koldan Yugoslav- dölayısıle Paris ile Brüksel ara -
!Sovyet Rusyanm da emni- yaya, ~ır koldan da Yunanistana sındaki irtrbat kesildiğinden mu
llıüteveccihtir. Keza Bal- ve Bogazlara tevcihi hareket et-
ıteleeek sag'lı sonu' teca- tiii'i tak_dirde Almanyaya nazaran habere yapılamadığını ve yarın 

.,, d h b k kalababk bir talebe ıırupunun da-. ,•Ürkiyeye müteveceih ola- a ~ ır aç cephe üzerinde, yani 
.~ kadar Sovyet Rnsyaya da Afrıkada, ı\kdenizde ve Fransa ha İ5lanbula geleceğini söylemiş-
%. edebilir. Biwıenaleyb, hududunda da harbetmiye mec- tir. 

111 veva Almanyaruıı Bal- bur kalacaktır ki bütün bu cephe- Pariste Siyans Politikte tahsilde 
t\ tecavüzü ihtimali karşı- le~~e göreceği mukavemet, yiye- bulıunanlardan Bayan Meliha Ar
Sovyet Rusyanıo &österdiği cegı dayak da tarihte helk.i son bir may, Fazıl Gclenbevi Milanoda 
tetin lüzum ve manası ,Koma - ltalyan hezimet ve inkı- sahne dekor ve tekniği tahsilini bi
. ı\lnıanya, şimdiki halde razı olac_a~ ve yalnız Arnavutluk- tiren B. Tarı.lı: Sevener ayni tren
tt~lıesinde bir öliim ve dirim tan sokulup atılması ile dahi fe- le sehrimize dönmüslerdir. 

11\ mücadelesi içindedir. laket ve mağlubiyetten yakasını B. Tarık; Romadan da 13 Türk i1.dugu gibi bugün de Balkan- kurtaramamış olacaktır. Bu iti - talebesinin Türkiyeye mütevec -
ı lltaddi imkanlardan istifa- barla ltalyanm kendisine karşı cihen hareket ettiğini söylemiştir. 
4ildikre ne Romanyaya, ne dostluk hiı.sinden ba,,ka hiç bir 

'· 1 h f PARİS BOMBARDIMANI NASIL ... !ıı.lavyaya makul sebepler eme mu a aza etmiyen Balkan -
'~de saldırmasına ihtimal lara karşı hala bir taarruz ve te- KARŞILANDI? 
llıez. Avrupa harbinin ihti- cavüzde bulunmak istiyeceğine Bavan Meliha ise son Paris bom-
~llası, )&yılması da garp ihtimal vermek istemiyoruz. Bil- bardlmanı esnasında orada bu -

1 ~~deki taarruzuna tesir ede- ha>Sa Sovyet R_usyanın ihtarının Iunduğunu, kadın, erkek ve çocuk 
lı~ işine elvermez. Büyük da Italv~ ve _fasıst rıcali üzerinde tekmil Fransız halkının tavyare -
~ i\lmanya, müteaddit cep- a~·rıca bır ~~guk ~u du,u gibi mü- !erin gelisini büyük bir süklınetle 
e döğü~ınenin kendisine kar e.sir ve mun~bbıh .olacagını zan- karsıladlklarını. tahribatın pek 

~ >arar getirdiğini filen gör- nediyoru:t. Bızce, ltalya icin en cüz'i olup ahalinin kuvvei manc-
r. Balkanlara teca,·üz vo • akıllıca hareket harbe girmek de-
l ı · · f'kl l B lk viyesinin yüksek olduğunu söv -<a a kain İtalya kalıyor. ğil. mıitle ı er e ve a anlılarla 
' j · k d ti " tt lc-m~•tir. e tah·a mutlaka Avrupa u~uşma ' o5 ug_u ar ı~nıak, harıı 1----------------ı 

vıı: \e -;recekse evvelemU-de dışı kalmak 'e ınsanlıgın huzur 
tenhesinde ve Fransa budu- ve sükünuna yard_ım~ı ~almaktır. 
keııdisini ve taliini dene- Ak.si hareket, yanı, luçbır ~,.~, ka-

rııı;' ~•;kiinde olmak iktiza eder. zanmamak _ul!rnn~a her ~\'i kay-
ıı~· Uc dört gün evvel bir kaç b~lınck .ve ı.os~nlıgın ye_nıden ~an 

~ ~azetesinin ~ aptığı , biz dokmesme a~ı~I ol.mak_ Italya ı~ın 
P' •~ak; cetinliğin içine dü _ muhakk~k kı ıle.rı tarıb bo~'Unca 
ıııJS :1•;;,_ btilası daha kolay o- sadece bır kara ıbret levhası ve 
ıııll' \tlerde harbetmeliyiz. Bu ba- hatırası olacaktır, 
ol' ,? .llatkanlar_ ve f1Cri.ka daha Hulasa, Sov!et Rusyanın Bal -
~'. . lır.. tavsıyesıııe uymak kanlarda statükonun muhafazası 

!<-' ,'~i gösterir de Balkanlara yolunda kendi emniyeti bakımm-
(IJI ı:tı;a iste o zaman ok yayın- dan hayati menfaati vardır. Bu 
1' tlar, harp derhal bir diınl'a itibarla Roma nezdinde ihtarda 

1 lııahiyetini alır ve Sovyet bulıınmus olması sahih ohnak ge-
Y, ~da Balkanlarda İtalyap rektir. 

l> "ı 8rbetmek ve teca»iizü de- Balkanlıların kendaerin.i mü -
' ·~ mecburiyetinde kalır. dafaa kudret ve •imleri de ayrıca 

ltalyaıun Balkanlıu"da be- ve herseyiıı icwık.iude ıuiitebariz 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİlU 

DAHİLİYE MÜT1"11ASSISI 
Dirnnyolu 104 

Muayent> ••atlerı: Pazar ha· ' 
, riç her gün ;!,5 - 6. Tel: 22398 

ve mütezahirdir. İtalyaya karsı da 
hiçbir hasmane arzu ve talepleri 
yoktur. Buna rağmen, İtalya har
be ı!'irer ve Balkanlara saldırına 
kendi ınezarını kendi eli ile eşn1is 
olur. Ve binnetice bunun bütün 
~es'uliyet ve günahı da sadece 
Italyaya ait bulunur. 

ETEM ızzı..~r BENICB 

.'S- S O N T E L G R A F - 7 HAZİRAN 1940 

Somda ·i muharebelerı 
gittikçe şiddetleniyor) 

rı inci sal ~den devami 1 ~unu anlı van müttefiklt'r şimdi 
G - 7 haziran gecesi i(indc bom- • •eınadiycn. Alman tanklarına 

bardıman tayyarelerimiz bir çok ~ ha Ya4dwrııaktadır. Almanla -
kolların üzerine, yollara, düşman rın düıı verdikleri n1üthiş tank za-' 
demiryollarına ve cephe gerisine viatının mühim bir sebebi de bu-
bombalar a~ınışlardır. dur. 

Tayyarelerimiz gece gündüz bir Alman tayyarelerinin zayiatı da 
çok ke~i{\erde bulunarak kıymetli yüzde ellivi bulmuştur. 
maliıınat elde etmişlerdir. General Vcygand orduya aR<:ih-

Dün, 7 haziranda, mütevali dal- daıki emri yevmiyi nesretmi;;tir: 
galar halinde bombalarla ,,e top- •Ordular, Fransanın harbi artlk 
larla bombardıman tayyareleri - başla-mı:; bulunuyor. Emir, hiçbir 
miz alçak irtifalardan uçarak düş- zaman l(eri,·e dönmei!i düşünmi -
man kollarmı muhtelif noktalar - yerek, mevzileri müdaf0 a elınek
da felce uğratmış, ,,rhlı araualan tir. Müstevlinin vatan toprakları-
vc sarnı<,· kanıyonlarını yakınış, na ,ı:?irdiğini ~rünce, sizlerin ve· 

Asker gözile 

cepheler 

(1 inci salıifeden devam) 

kadar tesir yapamıyor. 
Tanklara karşı alınmış olan ti

!:iyc\·ı tertibatın iş gördüğii ınu -
hakkaktır. Fa.kat kanaatimizce, 
Alman zırhlı kollarının tazyikini 
ve evvelce şaşkınlık tevlit eden hü
cuınlarını yarıya indiren \·asıta-
lardaıı biri de hava silahıdır. 1 

Tophanede 

bir cinayet 

(l ıncı salıifeden devam) 
Emniyet müdürlüğil 2 inci şube 

müdür ınuavini Tevfikin bir mu
lıarriri.nı.ize verdiği izahata göre 
bunon Tophaneli serseri Abdül -
!ahın cesedi olduğu anlaşılmıştır. 
Kendisinin uzun zamandır tanışıp 
o evde oturduğu Davit isminde bir 
deli tarafından kıskançlıkla öldü
rüldüğü kuvvetle tahmin olun
maktadır. Ua.Jen tınıarhanede olan 
Davidin ifadesi alınmıştır. TalıJQ 
kat devam etmektedir. 

Yeni ihtikar 

davaları 
azim miktarda tankları tahrip et- rınizde tutunmaga bütün azminiz-
nıi~tir. Avcı tayyareJeriıniz bu le nasıl çalısacağınıza emınım. 
tahrip i!>ini tnüessir bııreite bi- Sanlı mazimiz1n misalleri a7mt ve 
maye etııüştir. cesaretin daima zaferle neticelen-

6 haziranda 21 Alman tayyaresi dii!'ini göstermiştir. Fı'an.sa topra-

Londradan gelen son haberlere 
bakılırsa, Veygand hattına saldıran l 
tankları gerilerde tahrip eden baş
lıca siliıh topla mücehhe-z tayva -
relerdir. Ağır Alman tanklarının 
üst kısımlarındaki çelik tabaka -
!ar ön kısıınlarındakinden daha 
ince olduğu içiu tepeden tevcih e
dilen atese pek dayanamadığı an
laşılmL,tır. Kiraları yü.kselt01ek "eya se • 

bepsiz yere mal fiatlannı arttır
mak .istiyea muhtekirler birer bi

l rer yakalanıp adliyeye verilınek
tedir. 

Alınan hücum vasıtalarının en 
tehlikelbi olan ağLr tankların bu 
zayıf taraUarı anlaşıldığındanberi 
havadan bombardımanların daha 
tesirli olması i(in müttefikler de 
pike hücumlara başlantı~lardır . 

dü,,ürülmiıştür. gında sağlam tutununuz. Geride, 
Londra 8 (Hu.susi) _ ALman _ kumandanlık, sizleri takviye et -

!arın \"eygand haltına karşı hü _ ·mek için bütün tedbirleri almış -
oumlaıı biran gevşemeksızin ,bü- tır. Vatanımızın muk:ıd<leratı hür-[ 
ylık bır oavlellc devam etınektedLr.ı rıvellerlnin koruııma;;ı ve oğulla
Alman kıt'aları, Fransız hatlarına rının istikballerının kurtarılması, 
çılgınca saldırr.ıaktadır. Vazıvette sizm sebatınıza bağlıdtr.> 
sınıdiye kadar heyeti umı.ımivesi Ve,rgand ayrıca, orduvu göster
itibariıe büyük bir deg"isrklik ol _ dılti sebattan dolayı tebrik dmış-

tir. maınL'tır. En ile Elet arasında mu-
harebeler daha çok ~iddetlidir. Af. 1 i'ransada yeni bir Bdcika fır -

1 
kası tc ·kıl edılnışııir. Dı.,er tara!

maıılar her ne pahasına olursa ol-
sun, bu mıntakadan kendilerine tan Bekika tayyareler nın onda 

Cepheden gelen diğer malumat 
arasında, Alman tayyarecilerinin 
pike hücumları eskisi gibi tatbik 
edemedikleri de vardır. Evvelki 
yazılarunızdan birinde «Almanlar 
hava bilihını mirasyedi ~ibi harcı
yorlar. demiştik. 

Grup halinde uçan filoların ınun
tazam pike hücumları basarması 
kola~ de::ildir. Bu i' için ehliyetli 
ve tecrübeli pilotlar ister. 

dokuzu Fransava inmi>lir. Belçika 
Yol a1·n1a~a çalısmaktadıı h Alınanlar ı.:imdi."·e kadar te•ru·· -' • 1 tayvarecileri. Lehistandaki are - . ' ' ' 

Alnlan tazyl.kı· -'-u sabah da a•.-nı· beli pıl~laruu feda etmekten •e-. .., " kattan ders alarak, Belçikıının is- i ' 
siddctlc başlamıstır. Fransız isti- tilası sırasında daim• uı.aklarda ve kinmediler. Kara taarrıı?unun ça
nat noktaları muharebenin bu dör-/ havalarda dolaomıslardır. o sırada buk inki•afı mak»adile )'apılmış 
<luncu J!<.nunde de mıikemmel su- b" 1 F t k 1 olan o fedakarlığın aksi tesiri be-
ı·ctte ,rukavemet etıııe',·.tedır. utün tayvare ere ran.sız 3pra ·- li 

.. ar..ııa inmelerı ıçın emır verılmis- "rmeğe b~lamı ·tır. Alman ku -
Müttefıkler Som cephesınde ye- tir. ruandaıılığı bugünkü tank taarruz-

nı ~istem tavvareJer kullannıaııa Holandalı talebe tavvarecill'rden' !arını havadan, harbin bidayetin
başlamışlardır. Bu tayyart:ler zırh-' mıihim bir kısmı da Alınan tevak- de olduğu gibi, himaye de edemi- ı 
lı<lır '~ bırer kıiçük tonu \ardır. kuzunu ıgfal ederek. tanarelerile: yor. Düşen tayyarelerin yerine 
l\lüttcfıkler son ikı hafta kinde irlikte İngiltcreye ka~a~a mu- yenilerini koymak nihayet fabri
Amerıkacian 3,300 tan are satın vatfak ol mu !ardır. Bu talebe 

1 

ka işidir. f"akat duı;en tecrübeli pi
alnıı~lardır. Amerika hi.ıkiı.meti ay Fran •ada sta.ilarını ikmal ettikten )otun yerini fabriL.alar doldura -
soııun.ı kadar 20&~ tayyare ıle :lOOO sonra. cephedeki harekata L;tirak ııııyor. 
tank göndereceğini bildırmiştir. • edecckll'rclir. ı 
Almanların Belçika:ia hare - Prağdaki Alman garnizonu yüz-

kete gC{tikleri sırada 5000 de ona in<lırilmistir. fü.ı da Alman-
tankları vardı. Bunun 2.500 ü tah- ların garp ceolıesinde büyük za -
rip edilmi ·tir. Şımdi Fransız cep- yiat verdiklerine hamledilmek -
tlıesıne sevkedilen tank miktarının tedir. 40 yaşına kadar olan Südet-
3000 den fazla olmasına imkii.n Jer askerlı.k subelcrine müracaate 
yoktur. Bunların da daha ilk iki davet edilmislerdir. 
gun<le 800 ü tahrip edilmiş tıu - Vivan:ıda. yatırılacaK yatak kal-f 
lunmaktadır. matlığı için. Alınan varalıları ar-

Parb mehafili, bu taarru-wn, ili. 
nihayet üç hafta süreceği ve kuv
vetini kavbe<lcceıh kanaatindedir. 
Bu mehafıle nazaran müttefiklerin 
o· zaman taarruza geçmeleri bek
lerunektedir. 

t>k bu şehre gönderilmemektedir. 
BW!iinden itibaren, Almanyada 

telefon ve telgraf muhabereleri 
de tahdit edi1miştir. 
İNGİLlZ DONANMASINDA 

MADALYALAR 
Paris radyosuna göre, Almanlar Londra 8 (AA.) - Resmi ııaze-

dün 400 tank kaybetınişlerdıt. Ev- te dün akşam harp hizmetleri için 
velki kavıpları ile beraber, yani donanmava verilen madalva.ların 
48 saat içinde bu miktar 800 ü bul- ilk uzun Jistesini neşretmis\'r 

Alnıan ha\'a sili.hının bu sıra~ 
daki aksama>ı bira• da tecrübeli 
nitotların takatlerinin son haddine 
t7elnıiş olmaları yüzündendir. 

Haftalardaoheri en gü~ ve asa
bı en zivade harap eden UÇIQ tarz
l:ırile çalışmış ol '" Alınan pilot
larının cümlei a. ~biyelcri sarsıl
msılır. Bu yüzden tecrübeliler de 
manevra kabiliyeti bakımından 
derecelerini kaybetmişlerdir. 

Bu farklar bu minvalde, daima 
müttefikler lehine dönerek devam 
ettiği takdirde, Alman harp usulü
nün ruhunu teşkil eden hava .>i
lfıhı körlenmiş olacaktır. 

Hna ~ilahı körlenmiş olan bir 
Alınanyaııın da taarruz kabiliye
tinin üçte birini kaybedeceği şüp
hesizdir. 

n'ııu.ştur. Duvr üssü kumandanı Vıs Anıi-
Alnıan tanklarının üst kısnnla- ral B_ertraıne R,omc Ra~ay:e ban- 40 lbCl okulu JleDİşlet

rın.ın zayıf olduğu ve lrolavca tah- yo nışanının şovalye rutbesı t"v-
.rip edilebildikleri anlaşılmıştır. cih edilmiştir. . mek için 4 ev yıkılacak 

Bu meyanda Zinda., hanında ıt
riyatçı Rabeııo Poliliniıı Sııltan
ahmet 1 inci sulh ceza n1ahkeme .. 
sinde } apılan sorgusunda kalay
lan yüzde 40 kiirla sattığı anlaı,ı
larak kendisi tevki{ olunmuştur. 
Diğer taraftan dükkanuıın al

tındaki bir bodrumu ağzına kadar 
ayakkabı ökrcsi hhtiği ile doldu
rup be"·annaınesiz sak.lıyan bir 
tüccar da yakalanmıştır. 

Sebepsiz yere kiraları yük.et
ten Mahmutpaşada İrfaniyc hanı
nın sahipleri Ken al ve Hayim 
Kanati de bugün muhak~me olu
nacaklardır. 

Maarif Vekili yarın 
gidiyor 

Sel' ır.. de bu unmakt olan 
Maar Vekilimiz Ha;;an Ali Yü
cel varın ak.,am Ankarava döne
cektir. 

Vekil bu sabah da bazı teU<ik
lerde bulunmw;, dun Nı.şanta.;ına 
giderek orta okulu gezmıştir. Bu 
mektebin liseye çevrilmc"i l...uv
wtle ır. dll<'meldir. 

, •• 1 • • • • • • • • •• 1 •••••••••• 1 
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1940, Ay 6, Gün 160, Hıdır 34 
8 Haziran CUMARTESİ 

Vakitler Vasati Ezani 
Sa. Da. Sa Da --

Güneş 4 29 8 50 
Ö~le 12 13 4 34 
İkindi 16 13 8 3-1 
Akşam 19 39 12 00 
Yatsı 21 40 2 02 
İn1"ak 2 11 6 32 

- ANA Pi YOJEN 
Dr. Ihsan Sami -

İstreptokok, ista!ilokok, pnömo· 
kok, koli, piyosiyaniklerin yaptılt 
tıban, yara, akıntı ve cilt hastahk-

1 

~~~~~;;;;;;;~===============~== 

Sovyetlerle Yugoslav 
$ehrimizdoki ilk mekteplerin !arına ıcar,ı çok le;irli taze aşıd·r. 

bahçelerinin gen~etilrnesi faali - !•------------
yetine de,·am olunmaktadır. Bu -••••••••ı•• 

siyasi anlaşması 
Kudüste bulunan İtalyanlar 

:memleketlerine dönmektedir •Ga
lata• vapurile hareket eden ilk 
ka!ileden sonra, ikinci kafile de 
bW(ün yola çıkmıştır. Littorya 
kumpanyasının şimdiye kadar haf
tada bir Kudüse yaptığı hava se
ferleri de tatil edilımistir. Mallada 
hemen hiçbir İtalyan kalmamış 

cümleden olmak ılzere Fatih 4-0 ın
cı ilk okulun yanındaki 3 bahçeli 
~P evle 1 kagir evin 12 bin lira , 
sarfolunarak istimli>ki kararla;; -
tırılmıştır. 

BUGÜN 

SARAY (1 inci salıifeden devam) 
Bunun için, müttefilı:lerin tama
mile mağ)Üp olacaklarına kanaat 
getirmeden harbe girmekten sa
kınacaktır. , 

Bununla beraber, İtalvada her 
türlü harp hazırlıkları devam et -
mektedir. Açık denİ.7.lerJP bulu -
nan bütün İtalyan vapurlarına bi
taraf limanlara ııitmeleri için emir 
verilmiı;tir. 

İtalyan seyrüsefain şirketinin 
Nevyork subcsi müdürü Verando 
Romadan ald.ıj:!ı em•r üzerine bü
tün İtiılvan vaoıırlarınm hareket -
!erinin İehir edildiğini bildirırıişlir. 

Bu tedbirin, İtalvanın harbe !'ir
mesine delalet edip etmediği hak
kında bir gazetecinin sorduğu su
ale. şirket müdürü: ctıilmivorum, 
fakat ö,·ıe görünüyor• cevabını 
vcrmi_ştir. 

Daha sonra şirket merkezinden 
neoredilen bir telgrafta bu haber 
tt>kzi- edilmiştir. 

DH!er taraftan Sovyet Rus.va ge: 
rek Baltıkta, "erek Almanya ile 
olan hudutlarında tedbirlerini al
makta de,·am etmektedir. Ka\'nOS
dan bildirildiğine göre, Litvanya 
Başvekili ile iki General, Moloto
fun da,·cti üzerine Mo;ku\aya ha
reket etmişlerdir. 

Sovyetlerin Litvanvadan yeni 
bazı taleplerde bulunacağı zanne
dilmektedir. 

Di6er taraftan dün sabah Sof -
vaya !'elen İngillerenin veni M06-
kova efiri Sir Krips bugiin bir 
Sovvel vapuruna binerek, Mosko
vava gidecektir. 

tn'· wa taallükıu itibarile Mısır
ı:!a ve Yakmşarkta da su hadiseler 1 

müsahede edilmektedir: 
Kahireden bildirildiğine göre, 'ı 

Mısır Ba.wekili Ali Mahir paşa 
İtalyan sefirini kabul ederek, ken
disile ·bir buQulc saat kadar giirfu;
mü~tür. Bu meyanda sefirin 15 ha
ziranda kahireden avrılacaıi;ını bil
dirdii!i zannedilmcl<tedir. 

l(ibidir. 
Musolini, Mareşal Döbono'yu ce

nup orduları kumandanlığına ta -
tin etmiştir. 

San Francisc<> 8 (A.A.) -J:talyQ!l 
vapur lcıumpanyalarının memur • 
ları dün Triyesteye hareket et -
mesi liiz.ım gelen •Leımnıee• ismin
deki İtalyan yük vapuııunun ore
gon devletinde kain Astoriada ka
lacaj!ını beyan etmişlerdir. 

Cenubi Aanerika sİılarında bu • 
lunan cFell• ismindeki dii!er bir 
vapur da cenubi Amerika sahille
rinin bir limanında kalacaktır. 

Yüksek bir Fransız 
hariciye memuru geldi 

Fransa hariciye nezareti yükae& 
memur! •. ından M. Chataugmeau 
bu saıbahki eksnresle Belgrattaıı 
şehrimize gelmistir. 

Mwnailevh Fransanın şelırimi2 
baş konsolosu M. Bınet tarafından 
kar~ılanmu;tır. Buradııı.n Ankaraya 
ı:ıidece.ktir. 

Bunların yıkılma işi bittikten 
sonra Fatih 40 ıncı ilk okul bah
çesi modern bir cçOOUık. bahçesi· 
haline sokulacaktır. 

Kadıköy ve Büyük 
derelilerin dileği 

Karacaaltmet Sahrayıcedit me
zarlıklarında ölü gömecek yer kal
ınadıkından bahisle Kadıki7v halkı 
tarafından yeni bir mezarlık ye -
rinin tesbit olunması belediyeden 
istenmiştir. 

Bunun is'afile aynca Biiyükde
re •kibrit fabrikası civarında da ye
ni bir mezarlık vüou.de getirilmesi 
umumi arzu üzerine belediyece 
kararlaştırılmıştır, 

Sinemasında 
(1) 

BEYAZPER 
JOAN CRAW•'ORO 

JAMES STEWARD 
(Z) 

GOROHM İ YE N CANİ 
GLORİA STUAKT 
MİLHAEL WHABEN 

Bngün saat 1 ve Z.30 da 
tenzilatlı matineler. 

Bugün SÜ M ER Sinemasında 

1-KARMELITA ( Meksikalı kız ) 

Baş Rolde: LUPE VELEZ 

2-DON KAZAK LARI 
3- İngiliz tayyarecileri nasrl yetişiyor ve nasıl dövüşüyor. 

Bugün saat 1 ve Z.30 da tenzilatlı matineler. 

~~-~~-~----

HER AKŞAM 
lStA BUL'UN MERKEZİ OLAN 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE 

·ıl F O V lE .ıı· 
iştirakile 18 JdliHk saz heyeti, Milli o~,.,.ıar .e varyete numaralan 
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HiKAYE 
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Tecrübeli insanlar 
1 Yuan: REŞAT FEYZi 1 

irfan, bdm baıh.siDde tecriibe1i ' bir adamdı. Saçlarına ak düşımu.e-
t.ii. Fakat, yaşı tlaha $leDÇ'ti: 35-36 . 
Bu u.i!urda. )'ap.madı~ı ıhalt kalma
mıştı. Bütün arltadaşları.na .O:Vle 
derdi: 

- Onları !bena sorun.. Ben an
lataymı .. 

1fanm bir takım kaidelen, weıt
llb>leri. WM1leri vardı. Bunlar, an
ki bakibtiıı cli*ırlan idi. Cül'ikü. 
bu düsturlar, uzun yUlarm verdijtl 
~ ve ~ dayanıyor-
du. 

İrfan ayni zamanda ~t, 
nated-. bUmduiu meclisi ei
lendirmelilai, ~ biliı', 
be~ ..,,.,..isıni tolııbYan bir 
tmmadı 
Bir~ GDU. Ayıwpa6ada bira

pa-tımana dawt eUller. ~ mi 
ımateahhit olan ev sahibi, lrfanm 
medtlı w ~nı, omı tanıyan llC'

bdaıslanndan d.inlemilü. ~ir ak
,_ ,..;ti tertip edildi. kkiler 
a..lar ~ aoAuYordu. Soira 
~neti On bi kadar vaıdı. Bun
ı.ıdm Gçii bıdındı. S*. ameı. 
lllDC ..,, ...... 

Yemele. ~ ~ B. 
_... ~in müteahhit, lrfamıı 

her 8ÖZiine lr.lıt&aha1erla ~
da: 

- Beyefendi, sizi şimdiye ka -
dar ~ Q(Jt mütees:ii -
ıWn.. Uzun zaman :payansız neş'e
rıWn mabmmiyeti üe ıecmiş, di-
ye, arada bir de ttttfat ·~
da. 

irfmı, iyice iıcmit. keyfi yerine 
rbıifti. J'N lllhti de .kafayı tut
mueQı. 06derinin ~ çak -
IDak om. mdan, yw1darınm kı -
zar~. burnunun ucunun ıer
leımesnden belli oluyordu. 

Irfana eu sualı sordular: 
- Sizin bır takım Pi'~ 

vuımt, öirenetJilir miyiz? 
İrfan iMia Oaş,ıoda oturan -

lan şoy1e bİI' sıtizd11. Sonra .l'iili&
liyerek: 

Var l!tae Mıı, var .. Fekat, elki 
teYier .. SöJJıemeRe, baş ab"ıtm• 
debne'ı. 

1snr ettiler. İrfanı buraya ııe
tiren e11 yakın arkada.tlarmdan 
MGdWt lafa karı(Jt.ı.: 

- :Nazlamna, İrfan.. Bm"ada :r• 
banc:ı yok.. Bu f/!V' senan.. 0tlıll'U'VOI'' 
~ ilte .. Bu aksam ya -
brıı bırakmam. Daifa.rcıimda ne 
'ftl'8a, hepsini (!kar, bakahm, or
taya.. 

1rlan diıündü. diitfuwtü. Soıını, 
tıir hlımlıede, öaündeki kadehi JU
...-ladı . .A«lr • ~= 

- Vallahi, dedi, ar laymı, konıu
..,mı, siz de eülüniis, amma söa-
1erim biraz ijtnel 'ıcı olacak .. Son
ra, benmı ~lenm, kaidele -
rmı, _, 8$a, bdına dairdir. Ban-
Jarm içinde, merisi, ıbavanlana 
~·hine ola.o eeYleniir. Halbuki, 
mecljsımize üç muhterem hanune-
fl!ndi eeref 'Yel'horlar. Sonra, on
llıra karşı bir :nezak t&i:zfik, hatta 
ffrrtahl• yapmış olmaz mıJmL!. 
Çlinlı:e, benim bidelerim. fantea. 
lttifc mabetlı bir taı1mn ~yler-

dir. Bilirsiniz ki, espri kuvvetli o
lursa çekilir .. Kuvvetlı esprı ıse, 

yu7.de ellı mübalağa, yiızde elli 
bıcı\ demektir. Bazan da, ıbir neb
ze. kelıme oyıwıımdan istifade e
dilir. 

irlarun söıdeıi epeyce UQdı. 
Abdullah: 

- Konferanaı btrak, dedi. 
:Ev sahibi atıldı: 
- Bayanlar, yabancı deiil1er -

dir, İrfan Bey .. Slrf zatıalmizle ta-
msmak teşerruf etmek ıçın bu
rada hazır bulunuyorlar . 

:& sözleri bayanlar da tasdJk et
ti. Her:kes sı.am.ış. İrfana bakıyor 
ve onu dinliyordu. 

lrfan, Masadalki en Pze1 kadı -
nm lmryu mavi ve dekolte elbise-
sine 'bir ımöddet baktı, baktı sonra, 
ağır a~r anlatma~a b~a<h: 

- Bızım eski bir atalar sözümüz 
'MJ'dır. İyi kocanın kansı kwna 
başında belli oJur, derler. Şimdi, 
bavanlar, sokak hamannna ıit -
-ınivorlar. Aflarına mab'uren ri>y
lüTonım. Hiç ywkarımıyodar, kirli 
ıeziyorlar, demek :istemedim . Ya
ıü. evlerinde banyolanm alıyorlar. 
O halde iyi ~l kadınlan nere -
de, nasıl jfÖrmeli ve tetkik etmeli?. 
Biliyorum yazın ı>liilarda diye -
ceksiniz.. Hayır, ben, bu fikirde 
değilırn .. Tetkikat ve b.r anket 
yaptım. P1'jdaik.i kadın, ek.teri er
Jreklerin ho$una $lltmivCJr. Kadm, 
iavaleUe, bir salonda daha ,Jı!lii -
•ldir. 

O halde, ne yapmalı?. Ac-izane, 
bendenızin vallettı'-ım «aide şu: 
Mesela, bir delikanlı evlenmek ka
rarındadır. Bir hanım. hanımcık 
aramaktadır. Elı yüzü düz~ün, sö
zii sohbetı yerinde giydiJ?ıni, çı
kar~ bilir, elinden ı.,,.. ~efü. na
l'ntl8\l mücessem. viızi.me baksan 
kızarır cinsinden olması !:i:am de
iil mı? 

Evet. böyle bir kadını nerede 
bılmalı?. Nasıl ~rmeh. Bütün 
mesele kadını kendı::ıi far.Kında ol
madan uzaktan @rup tetkik et -
mektı . Yani. size kendı .. mi beğen
dirmek için rol ) apmasma ihtiyaç 
duvmadı,ğl, tamamen h ~sıyeti 
i(mde 'bulundu_gı.ı zamar.Jar .. 

Muhterem ıba\ anlar, .ı;ıuhterem 
baylar .. İşte bu muamma nasıl 
halledılmelıdir? Benden~ır. düstu
rum ŞU<iur. Evlenecek insan alma
lı J:?ozune kestırdıiti havanın evi
nin içme Jrtrmelidir. Bu nasıl olur? 
O bayanın yaşavı.ş tarz nın husu
siyetlerine ıore. hattı hareket de
iişebılır. Tebdıli kıyafet ederek, 
fvka1ftde ıtbıalı makva1 yaparak, 
oturdu~ apartımana, muvakkat 
ibir müddet için, kapıcı olarak i
rebilır ınız. Uşak, hızmetçı, ahçı, 
şoför olabılirsiniz. Bunları da ya -
1Jı111Dıyorsanız, civardaki en ya.kın 
bakkala kasaba, zerzavatçıya çı
rak olarak girersiniz. Bu evle mü
nasebeünızi mümkun ol~u ka -
dar sıkl&.$tımıaia, samimilestir -
mege çalı.tınmız. O zaman, talip 
~ bayan h#drında 
ıbütün, en ince tefernıatma kadar 
!karakteri, huyu, ahlakı, meziyet -

Yazan: M. SAMI K.Ali'YEL 

Maksatları bir Ehli Salip teşkil edip şehzade 
Cemle Rumeline hücum etmek •.• 

es.km ola ki, bizim tarafımız -
.. llavfmla ......... söylemi
~--- Napoli ye Papa lallkimet -
lmriai ileri --- 'l'tirk ..... -
11aı eldisalip ile tela~t eyle... 

Diibouoaun aefiri İataabula •el-
411. Paditah• hnuruna cıJunak is
tediğini aeyledi. 
VezİliUala, &o4109 "9alyeleri 

lteyi Dii....__ sefiri pldiiiai, 
huzura çıkıp ana tazimat eyliye -
eeaıni arzeyledi. 

Sultan Beyazıt, sefiri huzuruna 
kabul evledi. Sefir, pHipba bir 
çok nadide bedıyeler cetirmişü. 
Dübossonun tazimatını bildirmişti. 

Fakat. sefir sureti mahremaae
de olmak üzere şunları da aney-
lemiliti: .. 

_ Haber aldığımıza gore Napoli 
ve Papa hukiunt:tlcri de\lcti alıy
ye,e karşı tedarıkat icra e~ lcn~ek
tedirler. Şehzade Cemin kendıl~ 
rine teslımmi de zorlamaktadırlar. 
Maksatları bir eldisalip teşkil ey
leyip ~hzade ile beraber Rume
line biicum etmektir. 

Sefir. sureti haktan prünuyor
.._ Mabadı padişahı tebdit idi. 

Bele, ~hzade cemin teslimi me
..&eai Wisbütün yaladL Papa, '8h
udeyl ıtövalyeleria elüadea öyle 
kolay kolay aı.•u•L Her ae b
dar Juristiy•lajın bikimi mut -
lakı biı' mevkide bulunuyor idiyse 
de ne olnıtq olsa ortada birer hü
kUnıet aiafuzu vardL 

Fakat sefir paditab•a titWea -
digi şehzade ~ meselesini or
ta) a sürmüş bulunuyordu. 

Sultan Be) aut sefirin sözlerini 
sogukkanlılıkla karşdadL Likin 
ürkmüştü. 

Derha\ sefire şu cevabı vezdi: 
- Bizim, ne Napoli ile ve ne 

de Papa ile harbi uzatmaia ka
rarımız yok .. Fakat, onlar bir eh
lisalip teşkil ile üzerimize gelir -
lene mukabelede bir an kusur et
meyiz. 

Sefir 'Maun üerine baklayı ıs
lattı: 

- Devleti aliyyenin de.tli 
donaama tedarikinde ltalunduğu 
haberi verıliyor. 

Bunu tizeriae Sultan Beyazıt 
şu mukabelede ltuluadu: 

- Babam Fatihb; ıtmam etle -

18 - PTogram ve memleket 
1aat ayarı, 18,05 Müzik: Hafif 
müzik: (pl ), 18,30 Radyo caz or
kutrası (Şef: lbrahim Ôzgür), 
19.- KonUfm4, 19,15 Müzik: Ça
lanlar: Hakkı Derman, l zzettin 
Ôkte Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Oku.yanlar: Mefharet Sağnak, Sa
fiye TokGJI, 19,45 Mnaleket N8t 
ayan, Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 20.- Müzik: Halk tür
küleri ve O!fUR hcıvcılan, 3 bağ
loma, 3 S'OZ, 2 C1'ra, Tcanıtan: Sa
di Yaver Ataman, 20,10 KotıUt
ma (Gün.W meseleleri), 20,50 
Müzik: Fasıl Heyeti, 21)0 Müzik: 
Küçük orke.Vcı, (Şef: Necip At
kın)' 22 ,20 Serbest saat, 22;30 
Memleket saat ayan, Ajau Jaa
berleri; Ziraat, esha"' - tahvilat, 
kambiyo - ftt&kut borsası (fiyaO), 
22,50 Kootılf'M (Ecnebi dillerde -
wolnız kua-dalfzcı ~). 22,50 
Müzik: Cazbattt (J>l.), (Saat 23,20 
ye kadar yalftız UZ1&R-dalga ile), 
2J)5/23,30 Y armki ~m w 
kaı>cıınş. 

DOKTOR LATiF 
Hastalaruı.ı yeniden a~ 
o~u Edirnekapı caddesi A
cı.çeşme tramvay durak ıma -
hallinde 319 No. lu muayene -
hanesınde kaıbul ve tedaviye· 
başlamıştır. 

Muayene saatleri sırbah saat 
9 dan akşam 7 ye :kadardır. Va
tandac:larına naçız bir hi2J111et 
olmak uzere F AKIRLERLE 
İLK OKUL TALEBELERİ 

eccanen muayene olunur. 1 

leri noksanları haklcında tam ve 
sahih 'bır fıkır ahibi olabılin-;niz, 
Tabıi bu ışı gayet ustalıklı yap -
mak lfaırnilır. 

Irfan ibır lahza durmuştu. Sof -
radakıler ıkah dikkatle dinliyor -
lar, ka gulmekten katılı,orJar -
dı. 

E'\ sahıbi olan zat, nihayet da
yanamadı; 

- Mu aa<ienızle beyefendi, bır 
sual soravım dedı .. Butün bu tec
rübelerı, ıbızzat, zatıaliniz yaptı -
nız m? 

- Tabıi .. 
- Nasıl lbir netice aldınız? 
- Vali.ahı ıbeyef endı, hen uz hiç 

bir bayanı ~özüme kestiremedim . 
Şu, sağınızda oturan, .koyu mavi 
tuvaletlı ıguzel lbayan değıl .. 

Bu bayan derhal atıldı! 
- Ben ide mi tetkik ettiniz?. 
-Tabı .. 
- Nasıl, ne vakit?. 
- Bundan evvel devam ettijtiııiz 

pellik enstütüsündeki (Beriber 
dülı:ıkin.ında) kııvofıöriinÜIZ bende
nizdim canını efendi!.. Saatlarca, 
bana neler an1atma2dınız, neler? ... 

mediii donanmayı tamamlamakla 
meşgulüm. Bu, bir taarruz manası 
vermemeli. Lakin, dediğim gibi, 
bize taarruz ederlerse şid~etle mu
kabele ederiz. 

Sefir, Sultan Beyazıdı korkuta
mıy acagını anlayınca, işi açığa 
vurdu. 

- E~er, donanmayı hümayun 
Akdenize çıkarsa şövalyeler bu 
hareketi kendilerine atfederler. 
Bilmecburiye Napoli ve Papa hü
kiimetlerile harekete gecmek mec
lturiyetin4e kalırlar .• dedi. 

Bu tehdit üzerine Sultan Be7a
mt, ünWL ......... • siy.U 
korktuğu fe)wıü Cem4i. 

F.ier tehude Cem ol•a•ı• ol
uydı, ehlisalip harekihaı darma
tlaim ederdi. 

• Fakat. ltir ehlisalip harekatı i
çinde eehu•e Cemla ltulunmuı 
ve &umeliye geçmesi padieab, kuv
vetlerini altüst edebilirdL 

Şövalyeler, yine emellerine mu
vaffak olmuşlardı. Çüakü, Sultan 
Be) azıdı ürkütmüşlerdi. ... 

Padisah. Dübosııonun sefirini 
dikkatle dinledi. Onun tehditleri
nin taşulıiı manaları tarttı. Sonra 
sefire dönerek: 

- Size mahrem be) anatta bu -
lunaca,Cım. Aramızdaki muhavere
yi kimseye açmamaıuzı rica ede
rinı .. dedi. 

Bunun üzerine Padişah, veziri
azam Mesıh Paşa ile mahremle -
rinden daha iki kişiyi huzurwıa 

eaiırdı. 
(Devamı var) 

Seaelerdenberi famnnnı ve çok rajltet prmüş olan 

ALEM RAKISI 
Bu kere İNHİSARIN KONTROLU ALTINDA :fıçıcla mun 

mücldet DİNLENl)İRİJMiŞ olarak plpsaya ~ •yın 
müşterilerine mevsim sürprizi olarak aneder. 

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

Gayri Menkul Satış ilanı 
Beyof lu Sulh Mahkemeleri Bq 
katipliğinden: 

Hazine ile İskuhi, Emine, Abdü1vabıt, Muammer Mele'k. Fatma 
Muzaffer, -Mehmet Necati, Cevdet Rasimın şayian ve müştereken 
mutasarnl ıbu.kındu:kları Beyoğlunıda iKamerhatun mahallesinde Kal
yoncutkullugu caddesinde Ha<ian paşa dawnda ki.in 5 kapı No. sile 
muraıldcam ve haritasında l No. ile göfrterilen Tarasa J<atı ile zemin 
katı hariç olmak üzere dört katlı olup her katında ikişer dairesı ve 
her dairesinde üçer oda, birer sofa, birer halil, birer mutfak bulunan 
elektrik tesısatını havi üstti kapalı tarasalı ve zemm katında mtilead
dit odaları hıhınan tamamı (9000) dokuz ıbın lira kıymeti muhaım-
meneısinıde ~ bir apartıman. Yine ayni mahal ve sokakta 3 kapı 
No. sile murakbm ve haritasında 2 No. ile g()steriJen üç kattan iba
ret olup birinci katında üçoda bir çamaşırlık lbir kömürlük ve ıkinci 
~ncü katlarında dörder oda birer mutfak, birer halası <>lan, yan ve 
nasında bahçesi bulunan elektrik tesitiatını tıavi kısmen tamire 
moıhtaç tamamı (3500) lira kıymeti muhammenesinde di~eı 'k&jpr 
bir apartmwı. 

Yine ayni mahalde 1 kapı No. sile murakka.m ve haritasında 3 
N<>. ile gösterilen ve altuxla 172, 174 'c yanında 176 kapı No. larile 
mural&am ve 4 harita No. sıJe ,gösterilen, cephcJeri Kalyoncu ku1lu
bı caddesinde bulunan iki dükkan ile bir taş duvarı havi arsayı müş-
temil ve ayrıca küçük ıbir bahçesi olan elektrik tesisatını havi üç 
kattan ibaret, zemin ikatında iki -Oda hır mutfak, bır komür1uği.ı mev
cut bir dairesi ve ayrıca lbir çamaşırlıik ve üç kömürlü2ü ve bırinci, 
idnci katlanndaüçer oda ıbirer mut.fak, birer halisı !bulunan ve mez
kıir müştemiatile birl!kte tamamı (5500} !beş bin beş yüz lira kıy
meti muıhammenesinde olan tamire muhtaç yarım kagır bır 
apartıman. 

Yine ayni mahalde 12 .kapı No. sile murakkam ve haritasında 5 
No. ile gösterilen dahilen ahşap haricen kagir, elektrik tesi atını ha
vi ~ bth ve zemin ikatında 14 No. ile muralkkam camekanlı ve de
mir ke.pen:kJi bir dükkan ile bir haJa, bir mutfak ve birinci ıkatında 
bir sofa bir oda ve ikinci .katında bir sofa ibir oda ve 'bir hala!;ı ve 
elektrik tesisatı mevcut ve tamamı (1700) lira Ju~ meti muhammene
sinde bir ev. 

Yine aynı sok~ta 10 kapı No. sile murakıkam ve haritasında 6 
No. ile gösterilen harıcen :k~ir dahilen ahşap üç katlı olup zemın ka
tında lbir taşlık, ibir oda, bir nala ve bir mutfagı ve ıbirınci katında iıki 
oda, bir hala, bir sofa ve :lkind katında iki oda 'bir sofa ve bir halası 
bulunan eletctrtk tesisatını havi (2000) ikı bın Jıra kıymetinde bır ev. 

Ve yme ayni Sdkakta 8 kapı No. sıle 'll1Urakkam ve harıtası.nda 
7 No. ile gostenlen haricen kagir dahılen ah ap uç katlı olup zemın 
katında bir - taşbk - kırmızı çim döşehdır. Bır oda, ıbır hala, bır mut-
fak ve birinci katında bir sofa, üç oda ve ibir hala, ikınci katın.da ke
za bir sofa üç oda ve bır halası ve elektrik te i atı me\ cut ve terkos 
suyu tesisatı dahı bulunan tamamı (1800) bin ız uz lira kıvmetı 
muhammene inde bir ev. 

Ve yine ayni sakakta 6 kapı No sıle ımurakkarn ve harıta ında 
8 No. iJe gösterilen harıcen kagır dahılcn ahşap uç katlı olup zemin 
katında bir t lık, bir oda, bır hala ve bır mutfak ve bırinci katında 
bir sofa, üç oda bır hala ve ikincı katında bir sofa uc oda 'e bır 
halası bulunan elektrık te ısabnı ilıavi tamamı (2000) ikı ın lıra 
kıymeti muhammenesındc bır ev. 

Ve yine ayni mahal ve sokakta ve bır cephesı Kalvonou kullugu 
caddesinde bulunan 2 ve 170 ikap No. larıle murakXam ve harıta ıı
da 10 No. ile gösterılen elektrık su ve hava.gazı tesı::,atını ha\ kagır 
ve bodrum katından maada ıki katlı, onunae cadde tarafın a ve aı. 
kasında k~üıt bahçelerı bulunan ve bırinci katında mermer taşlı 
bir antre ile bir koridor uzeıinde uç oda, bir mutfak bir hala, ikınci 
katında aynı takı;"matta sofa ve odaları '\e bıı halası '\e bodrum 
katında zemmi malta taslı mutfak ve çamaşırlığı mevcut tamanu 
(5000) beş bın lira ıkıy:metı muhammenesinde olup arka tarafındaki 
sarnıçlı bahçesinin sokak tarafında ıbulunan 4 kapı No. sıle murak
kam ve haritasında 9 No. ile gösterilen üstti yerJı .kiremitle örtülü 
ahşap ve (500) beş yıi.iz lira .kıymeti muhammenesinde bir oda) ı 
müşteır:ı olarak tamamı (5500) ~ hin beş yüz lira kıymeti muham
menesinde bir ev ki cem'an sekiz ;parça gayri menkul şuyuunun iza
lesı zımnında yazılı~ veçhile açıık arttll'ltnaya konmuştur. 

Y'*arıda evsafl yazılı gayri menkullerin mesahai sathiyeleri 
haritasında muharrerdir. Bıinci açık arttıması 9/7 /940 taihine tesa-

Yazan: Rahmi YAliız No: 125 

Donanma Geliyor 
Karanlıkta eve girdiler, üçüncü katta Miloviçin 

hususi pavyon una ~ıktılar 

Genç kadm elektriii yak- \ 
tı. Bur• gündüz Bay -
ramzadenin geldiği 11i döşen-

miş. saloa411. Salo•- .iki tarafna
da açık duran iki kapıclaa ltirinin 
yatak eduı oldaiu farke4iliyor, 
diğeri de mutfak ve banyonun bu
lunduju kareıimen döeeli bir 
koridor methalini gösteriyordu. 
Davust Miloviçin ıösterdiii biı' 
koltuia yerleeti. Salonda iç bayıl
tan, mahrem hisleri gıcıldıyan kes
kin bir vivitz rayihası duyuluyor
du. Miloviç acele soyundu. Biz -
mete girişti. Delikanlının önüne 
bir sigara iskemlesi çekti. Bunun 
üzerine büfeden çıkardığı bene -
tliktim şişesi ve iki kadeh getirdi. 
Kenıfisi de bir iskemle çekti, de
likanlının karşısında oturdu. Dol
durdui"u kadehlerden birini Da -
vusta uzatarak ilave etti: 

- Frav Lena Bartle~ in şerefi-
ne ... 

Davust kadelai dudaklarına gö
türmedi. Elinde tuttu. Miloviç ken
di kadehini son ) udumu na kadar 
boşalttıktan sonra DH ustun mai
mum bir tavırla çok cici bir jest 
muhafaza ederek dolu bardağı e
linde tutuşwıa baktı. Preatilkiu -

larını ~aldırtan biı' baytet silüci
iü ile sordu: 

- A.. Niçia icml7onwaaa? 
- Alkel lmH•n•aw -dal!. 
- Sahi mi?. Yamhaıyonaın ..,._ 

sifuıiz madam Lena hmaai U..
leriniMe ltiı' ayya•ı imreuirecelr 
kadar i(ki düfkiiDliitü .-terdiii
ai~ söylemi,ti. 

Davmt bardaiı masama üzeri
ae buakırken sordu: 

- Madam Lenadan tam 10 sün
dür bir halter alamadım .• 

Miloviç bu sefer sahiden hayret 
ilade eden bir tavula ıideriai iri
l~tird i; 

- Ciddi mi söylüyorsunuz? 
- Muhakkak. Madam .. Bir haf-

tadır bu likaydinin sebebini öi -
renmek üzere ıyaptıiun ara,ştw
malar da müsbet bir netice ver -
medi. Lenanın ne izine tesadüf ei
tim ne de bir haber ehle Nebil -
dım. 

·-Ben de aynen böyle oldum 
ve bu aksam sizi tiyatroda ıöriin
ce çok sevinmiştim. Sevgili ark. 
daşımın cici kaptanından mala -
mat alacatımı ummuştum .. De -
mek yanılm~ 

Davus&. dul risiaü büsbiitiia 

Ankara P. T. T. Levaz Müdürlüğünd 
l - Taabüdün ademi ifasından dolayı (5000) ~ tun 

mtkilli kurşunlu kablo a~ık eksiltme~ çıkarılmıştır. 
2 - MuhM'nmen bedel (1250) bin iki yuz em. muvakkat 

(93,75) dcksan üç lis'a yetmiş beş kul'Uıi olup eksiltmesi 24 
940 çarşamba günü saat (16) on altıda Ankarada evkaf a 
nm üçüncü .kanısından girilen birinci katında.ki P. T. T. • 
konisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler nnıvakkat ~inat ınekbuz veya banka 
mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezkür RÜl1 ve sa 
misyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İsta bUidJ 
hanında ikinci katta P. T. T. Levazım a' nıyat şube müdüt 
den bede1siz olarak verilir. c272h •4726• 

lstanbul Asliye Mahkemeleri Onbiri• 
Hukuk Dairesinden: 
İki yerde nüfusa !kayıtlı bulunduğundan birinin İP' ail 

ra'k.i kayd.uıJn iptaline karar verilmesi hukuku amme n~ 
olunan, Samatya nahiye;inin Kürılcçübaşı Hacı Hüsevmaıta 
sı Kalaycı sokak 2 - 7 - 98 ve 322 tahrir ki.ıtugunde 312 "e d 
Çatalca yazılı ve bundan başka Bey~lu Kuloğlu naha 
marn sokak 4 No. da :mukayyet Harilaos ıluzı Argiro ElyadisıD 
ika.metı;tahının meçhul bulumnaısından dolayı usulen ve ılaneD 
ne yapJlan tebli~ata ragmen tayin okman f:?Ünde duruşmaY' 
ıdiğinden haldtında 2!YaP kararı verilerek 20 ıünJiık ilan 
yin ve nlllhakerne de 29/6/940 cumartesi saat on bire talik 

Müddeaa1eyhanın rnezkür K{in ve saatte mah.'kemeye 
veva ibir veılul ~ndemnesi aksi takdirde icabeden kararın 11e 
ve olsuretle yazılıp mahkeme divanhanesine asılan gıyap 
da .kendisine tebJiğ edilmiş say~ ilan olunur. •4732• 

Devlet Demiryollan ve Limanları işle 
U. idaresi İlanları 

Muhammen bedeli 2200 lira olan 2 adet Motop mp (ı:I ( 
müteharrik yağ tulumbası) 24/6/940 pazartesi ~ı.imi saat 
beşte Haydarp~ada Gar ~inas.ı dahilindeki komisyon taraf 
palı arf usulı1e satın alınaca!ktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat temına 
nun tavin ettiği vesikalarla ek1iflerini muhtevi zarflarını • 
saat (14) on dıörde kadar komis)on rcislı~ıne vel'melerı r 

Bu ~e ait şartnameler komısyondan :paraSJZ olara daP 
tadır. (4749) 

Sahip Ye aeşiryatı ldan eden Başmuharriri 

ETEM İZZE'!' BENiCE 

Buıldıiı yer: SON TELGRAF Matbua 

düf eden salı ~tinü saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu ulh 
Jerı başkatıplıgı ne~ıntle yapılacaktır. Arttuırna bedel nıub 
lm metlerm ', 75 yetmiş be ıni ıbulmad ı takdirde en se>Jl 
nın taahhudu bakı kalmak üzere ikincı rttııma - 94-0 
mu ad1f çarşamba gilnti saat 14 den 16 )a kadar ıcra ıl~ 
artlııana kal'i olarak ıhale edılecektir. Bıdıkmi.ş ve ıhale 
kadar ıbırıke<:ek bına ve bel dıye vergılenle evkaf ıc resı 
lara ve tcllfıli) e rüsumu ılc yıl'mi senelık ta\ ız bede ı al 
tapu harçları miışterilere aıttir. Arttmıa a ı tırak c k 
~a Tı mellıKull rın kıymeti muhaınınenelcrının "l ~ dı bu 
tınde pc akr<esinı ve,a millı bir bankanın bu nısbet c t 
t bunu gc>tınneleri şarttır. Arttmma bede ınin ken<l ın 

na tara ı 1 i ale gunünden itııbaren V<' ıl ek Jet 
.keme kasa ına ödenmesi mecburidir. Aks takdırde ı ale 1 
ıkendı ınden evvel en yüksek teklifte bulunan kım < r etırıil 
bedelle alrnaga razı olursa ona ihale edılecek ve<> da ra o ~ 
)a bulunmazsa .heme>n 15 giın müddetle arttırma'a la<: 
pılacak ılan alakadarlara teblı~ edılmi c tir. Mu de _10 
en çok arttırana ihale cdilec~k ve her ık dl e bu ı ıh~ 
kımse ikı ihale ara ındaki farktan ve zaraı dan mes 1 
ihale !arkı ve geçen günlerın < c 5 faizi a) rıca hukm~ 
sızın tahsıl olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla ı er 
rın ga:') rı menkulJeri üzerindeki haklaruı, hu.susıl faız "' 
ve saire)e daır olan iddialarının evrakı mu bitelerıl ... ırını 
de satış ımemuru olan mahkeme ba$katıplı ıne bıl rılmesı 
Aksı halde hakları tapu sıcillerile sabit olmadrkça at 
paylaı?masından hariç kalacaklardır. Muz \ de\ c ı tıra 
ıbütun şeraitı kabul etmiş ve evvelden ögren~ış \ e bılert 
menkuie taJip bulunmuş oldukları addedılerek .sonradan J 

mesmu olaımıyacağmdan satış gününden evvel fazla mal~ 
istiyenlerin 940/6 No. ile mahkeme başkatipligine mtiracaB~ 
ve ~ayri menkulleri gezip ~örmeleri muvafık olacağı ılan ,.O .... ~ ..... ·- -------
ıtekerlestiren ve karşısındaki Ma
car dilberini çileden çıkartan ha
zin bir tebessümle gülümsedi, mu
kabele etti: 

- Tiyatro) a gelişimin tek se -
bebi de sizi KÖrmek, size! n madam 
Lenaya dair malumat elde etmek 
ga)esi)di, 

- Maalesef ikimiz tle boş bir 
umuşla avunmuşm .. 

- Maalesef öyle madam!. 
Milovic yeni bİJ' kadeh bnedik

tin doldurdu. Davusta da ısrar etti: 
- Bari su dolu kadehinizi içi

ıaiz. Batırım içia!. 
Wai de likör kMelderiai ._ 

larma '""81ttılar.. llilevic liy -... ~: 
- Leaaaın ita kayl9ol11.taaa IUc 

Wr maaa veremiyorum. 
- Bea de öyle madam!. 
- Ben, öace .wnle ltir balayı 

haftası ~ık.armak kararı verdiiiai, 
Boiazın doyulmaz yaz manzara -
aını seyreden ltiı' yuvada başbqa 
kapandıimızı tahmin etmiştim. 

- Yanılmışsınız!. 
- EveL. Yamlclıiımı Jimdi aa-

hyorum.. Alım., asıl mesele Le
DIUWI kavboluşuedaki esrarb ya. 

Jliyette .• Siz oau aramaclııus mı? 
- Aradım.. 
- N~e4e ar..tuuz?. 
- OteliıMle.. Görii..-.i malate-

mel nüfudu imaalaruı dnnnda, 
hulisa tekmil iataalRıltla •. 

- Oteldea ae liylediler? 
- Bundan sekiz liin evvel bir 

akşamüstü kendisini cagırıuı meç-
hal bir adamla ltirlikte otomobille J 
sittiiini, ı.ir ....... döD.JDM.iihai 
IÖylediler. _ ......... 


