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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Alqam Gazetesi Salaip ..,. Başmuharriri: 
BTll:ll İZZET BENİCll: 

YIL: 4 

Londra bildiriyor: Sovyet • Alman 
c 

anlaşması boz 
urias erlik başı 

ldu 
. • Paris bildiriyor: meri ada 

Berlin bildiriyor: talya bugün yarın harbe gi c 
o 
k 

u sabah Paris radyosu, garp cephesindeki muazzam taarruzu şöyle anlattı: 

Büyük 
devlet 

Türkiye 

''Alman kıt'alarının mane ·yatı bozulmuştur. Omuz 
omuza dayanarak salhaneye g·den koyunlar gibi harp 
~ahasına atı ıyorlar. Verdikleri zayiat çok büyüktür.,, 

Dünya hadiselerinin en bas
•as. dünya milletlerinin çe
litli hercümcrçlere •ahne 
olduğu bu zamanlarda niçin 
çelik gibiyiz?. 

Fransız istinat noktaları rnüdaf aa ediliyor, kumandanlak vaziyetten memnun .. 
~aa: ETEM İZZET BENİCS 

lanın tek kulak halinde ken
Fransanın kalbine veril> 

1_!•nıet.ıni ölçtüjiü ,u dakika
~lnde en 11akin, en huzurlu 
•ketlerin başında Türki~·e 
ktedir. 

sahasmdan çok uzakta 
tt?. Harp bize aelenıez nıj?. 

~artlarımız ebedi) en bizi 

Weygand'ın yeni p a~ Alman 
1 

Berlin ilk-defa ltalya' yi 
taarruz hesaplarını altüst etti· ·yanıbaşında bekliyor 

dı~ıoda tutacak \&ı:İycıte 
ı. 

l:larp dışında~ ız. Bu vazi)·eti .. 
.llıuhataza etmek de emeli -

. fakat, harp kapımıza ıe
~. emniyetimizi, istiklıiliınizı 

,. .. , .. ,,nj bir tecaHizle tebdı t eder 
• •aman da milletçe silaha sa
' kendimizi müdafaa ederiz. 
t•ulHde Baş,·e.kilin de nu • 

l.-l_llda işaret buyurduklıırı fİ• 
~ıçte bir takım terupler ve 
itler vardır. Bu tertip ve ted· 
... lıı haııai isikamette ve han· 
"<Uarla kime karıı ve nasıl 
. . edecciini de bilmiyoruz. 
itibarla da her an silaha nrıl
~lakkuzu içinde bulunu\'u -
ueınek ki, elimizde, 
llarp bize gelmez .. 
h bir kayıtsız ve ~tsu: te
~Oktur. Bütün hüsnüniyeti -
SUiha olan blımet ve bailı· 
a rajimen harp bize ole ıe-

1\tabilir. 
hı.ide, dünya hadiselerinin en 

'""''"'ti;" .. ·' dünya milletlerinin çetitli 
llıerçlere sahne olduiu bu 
~da niçin çelik gibiyiz, niçin 

~~llıizde en küçiik bir değişik
ıssetmiyoruz?. Bu ku\'\'et, bu 

'et, bu üstünlük, bu sinir mu .. 
ı::ı•ti bize nereden geliyor?. 
'lı un <C\'abJııı da şu cıimlede 
•k lazımdır: 

ı llıı, bü' ük millet ve büyük 
'tiı . 1 

'•ihin kalem tutu una tekad
•den günler içinde, ur, ol

ıb ve bütün tarih bo) unca bu-
~~•deniyetl r, büyük impara
•lar kurmuş, d!iny aJa bük
•k vaziJctinde buluıımu ol

ltı kan1mızda yuğurduğu te
~bsur ,.e hususiyettir .ki işte 

Ugün bu hususiyeti ve bu 
L"'~ı.•._i vermiş bulunuyor, 

~- . lı imparatorluiunun di
•dık edildiği ıünlerde bile 

,,_torluk ibtilib darına daiı· 
" halde '" ve bu aizın lok-
0Iurken bile o imparatorluiu 
U. ve altı yüz yıl ona bük • 
lı bulunan Türk milleti bir 
a Kemal yaratmasını, ve 

(l>EVAMI 3 üncü sahifede) 

Bu haritada carpte Alman taarruzunun en kesif bir tekilde vaki olduku Noyon ile Aumal 
hattı ıörülmektedir 

Paris t (Radyo) - Denizden 
Suasona kadar olan cephe tizerin
cle dün bütün gün muharebe de
vam etmiştir. 
Düşman garpte, Noyon - Omale 

cephesine •iddetli bir topçu ha· 
zırlığmdan sonra yeni 'etirdiii 
20 fırka ve bir glln evvelki mo -
törlü fırkalarile beraber taarruza 
ıe~miştir. 
~zın garbında da yeni ve 

taze kuvvetler getirmiştir. Lenin 
cenubunda taarruza başlamış -
tır. Burada kumandan Püiyon 37, 
vüzbaşı Vandal kuvvetleri 19 tank 
tahrip etmişlerdir. 

75 lik toplarımız düşmanın tank
larını tahrip ediyor, mitralyözle· 
rhniz pi)•adelerini yere seri)'or. 
Bugün denilebilir ki be~eriyetin 
görmediği, tarihin kaydetmediği 
kanlı bir muharebe oluyor. Hitlr<, 

uzun müddet harbe devam ede -
miyeceiini bildiii için bütün lruv· 
vetlerini ileri sürmüş bulunuyor. 
Fakat askerlerinin maneviyatı bo
zulmuştür. Bunlar, omuz omuza 
dayanarak, tıpkı salbaneye.ciden 
koyunlar gibi harp sahasına atılı
yorlar. 

Kıtaatıınınn çekilmesi bir ric'at 
değil, ıılin dahilinde gerilemedir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Ro ny 'da y ·niden mühim bir 
kısım kuvvetler silah altına a ndı 

13 haziranda filih altına tağırmıt-
tır. 

Bükreş 9 (Hususi)- Romanya 
erkiınıharbiyesi muhtelif ihtiyat 
zabitlerile küçük zabitlerini ve Romanya, )eniden bnzı tedbir
efradı 30 tiin müddetle talim !~in ler almış, bir kısım maddelerin ih-

r&acını ınenc 'nıiştir. Ec:nebilerın 
koutrolü ve bunlar hakkındaki ka· 
yıllar şiddetle devam etnıektedir. 

10 lngiliz fırkası daha hazırlandı 
Loadra 9 (Hususi)- Silah alb- ı 

na alınan 10 İngiliz fırkası talimi
ni bitirıniı ve tamamen teçhiz e-

dilmiştir. Bu brkalar harbe hazır 

bulunuyorlar. Bunların manevi -

yatı mükemmeldir. Yakında garp 

cephesine naklolunacaklardır. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

• 
Beri in 

ret· 
e çi 

ası el 1 
llharebenin cehennemi günleri 
~ QÜndiir det'am eden mey- , dar inen takriben üç yüz tanktan Af manyadaki vaziyete dair bize 
1ıı11harebesi diin en şiddetli mürekkep Alman kolunu bir kısım • 
~~rı~ girmiştir. D~ne kadar ,, b_i~dirilmiş piyadenin de. taki_ı;> ~t- mühım şeıyler anlattı 

Ttın yukarı t'adıS?nde çar • tıgı anlaşılıyor. Maamafıh kullı -
~ ~ırhlı Alman kurt'ctlerinin l ııetli piyade ile deı·am. ettirileme- Berlin ticaret ataşemiz Sait sabahki ekspresle şehrimize gel _ 

halinde Foraes Ies Eaux'ye mi~ olan bu sızı~ın geride alınan Sarper, refikası Münife ve Ber1in mişlerdir. 
> , 8arktıkları haber veriliyor. tertibatla durdurulacağı umulmak· büyiik elçimiz Hiisrev Gerednin Suat Sarper kendisi ile ıörü,ea 

<len Forges les Eaıı.c'ye ka· tadır. (Denmı 3 iıncü sah;fede' refikası Bayan Lamia Gerede bu (DEVAMI 3 üncü sahifede) 

e 
Paris 9 (Radyo) - Londra si -

yasi mehafili, S•>V\ et Ru ya • Al· 
manva anlaşmasının bozulduğu 
ikanaatindedir. Hakikaten me'\·suk 
kaynaklardan laınan haberlere ıı;ö-1 
re, Sovyet Rusya, Karadenizden 
Litvanyaya kadar olan hudutl81'1 
,gerisine külliyetli asker tahşit et
miştir. Sovyet Rusya, haı'bin Bal -
kanlara ıirayeti ihtimalini dikkat 
nazara alarak hazırlanmaktadır. 
Tüııki,ye ile olan dostluğunu yeni· 
den takviye etmiş, Kafkas hudut
lanndaki askerlerini çekmiştir. 
Basarabya hududundaki askerler 
de diğer cephelere ııönderilmiştir. 

Ayni mehafil, İtalya Balkan -
lara tecavüz ettiği takdirde Sov
yet Rusyanın, Balkanlılar lelıiııe 
deı'lıal faaliyete geçeceğine emin· 
dir. 
ARNAVUTLUKTAN DECİL .. 
Londra 9 (Hususi) - Amerika 

ııtazetelerinden bir '.kısım, İtalya -
nm 20 haziranda hlll'be ııirecei?ini 
ya:zımaktadır. 

Musolini, Fransa ile müzakere 
ile anlaşmaktan vaz ııeçmistir. Fa
kat, İtah•a. Arnavutluk yolile bir 
genişlemeye değil, daha ziyade 
Fransız hududunda bır hsreket 
'yapma~a hazırlanmaktadır. !tal • 

orveç't 
uh reb 

şiddetli: 
Stokbolm 1 (A.A.) - Narvik 

cephesinde müttefiklerle Norveç
liler, havaların fena olmasına rai· 
men İsveç hududuna dotru ileri 
hareketlerine devam etmektedir· 
ler. İlk müfrezeler Hundalen <İ· 
varına vasıl olmuşlar ise de Al· 
maıılar şiddetle mukavemet et -
mekledirler. 

Alman kıtaab ile şimalden gelen 
altınrı Noneç fırkası arasında şid
detli çarpı~malar yapılmaktadır. 

Tayyarelerin hafif faaliyeti ıö
rülmli tür. 

• 
Paris 9 (A.A.) - Bav Reyna • 

ud dün de Mare,al Peten, Başku· 
mandan Veygand, donanma l;u • 
mandam Darlan ve İnııiliz sefiri 
Bay Campbell ile ııörüşmü tür. 

• 
Londra 9 (A.A.) - Kral ve Kra-

lice Kanadalıların kanınını zi' aret 
eımi,ler ve hararetle karoıfanmı.ş
lardır. 

ya, 
istemrone'ktedir. 

• 
1 

İTALYAN GAZETELERİ 
NE DİYOR? 

Berlin 9 (Hususi) - Poııolo Di
talya gazetesi de mühim bir ma-
kale ne rederek İta! harb 

• 

ııirmek üzere bul~u ifade 
etmektedir. 

Berlin mehafili de İtalya 1 bu
ııün, varın harbe gi.ıınıesini b< le
mel\tedir. Bir dilter İtalyan , ete
si de, harp kararı verilmek üzere 

ı DEi'.4. I de) 

J) 

•••• 

iıal) anın harbe girdiği takdirde nerelere taarruz eder gı si) ah 
oklarla göstcrilmistir 

ÇERÇEVE 

Uykuya dair 
Okuyurularımdan emekli (H. 

B.) imzasile bir mektup aldım. 
Mektubun tepesinde büyük 
harflerle (Uyku) bqlıj:ı vardı. 

Bu mektubu çok heiendim. 
8e\·gili okuyucumun naçiz şah
sıma ııösterdifıi iltifatlar müs
tesna olmak üzere, hi•hir sıra 
takio etmeden mektubundan 
bazı satırları aşağıya nakleıli • 
yorum. Bu satırlarda, bin yıllık 
ata sozlerile, okuyucumun şahsi 
fikirleri belirecek. 

• Su uyur, dü~man uyumaı:. 
Gaflet, ahmak uy kusudur. 
Uyuyan arslandan, uyanık 

tilki yeğdir. 
Vakitsiz uyuyanın cezası ya 

ıille, }·a tokattır. 
Erken uyanan yol alır. 
Beden uykusu, ruh uyku. u ... 

Tanrım bir yere ruh uykusu 
verme>in ... Ruhu uyqyanın dört 
yanını uyanıklar ve açıkgözler 
kr~er . 

\'az. yaz, sen boyuna u~kuya 
dair "'ac! Anln'ana si\'ri,inek 
saz, atı18nıı~·~nn·da,-ul,zutna iız! 

Gtizeteli?de. rrid) da:o-ta· 
nıilerde, · k~ı;,,J,.rde. O*ıel -

.. -'it . .. 
ı'· . ~~·. ; \ 

rinde, her yerde uyanıklik ders
leri ]izım!. 

Şehirlerimiz içinde uyLu , .• 
fesada en istidatlısı, İstanbul!. 

Ey Necip Fazıl, bunlardan 
(çerçeve) ndc bah>edersen \'&• 

tana yine bir lıiı.met etmiş a-
lursun!. .l 

• 
Okuyucumu tebrik etm, kteQ 

\'e fikirlerini yüzde yüz pa_, laş
tumnı kaydetmekten ga~ ri ne 
söyli)ebiliriııı?, lliç korkma -
dan. t·ekinmeden. diisünmt den, 
terc·ddüt etmeden, bir kat daha, 
bir kat daha, bir kat daha her-

her 
yiz 

kesten, her makamdan, 
mc\Zuda uyanıklık istem 
Ö\ le bir zanın ı \ e mekanı ·a· 
şı~·oruz ki, rınun !Sllrtların v.a 
icaplarını ha) kırmıya. b incl 
Senfonyanın ıııcshıır (Ali g-ro) 
patırtıları \C rnhşilerin ( fnnı 
tanı) gürülttilcri bile az. 

Llıiıını, oku~·ucumun kullan
dıi:ı, zaınan 'e mekiına fevka
lade un:uıı ve fe\'kali\de ma -
nalı bir ata sözile bitirilorum: 

Erken uyanan yol alır. 

NECiP FAZIL KlSAKURU 

• 
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Y13İ TA. 'K 

Ml HAREBESİ 

Bu .efer, Fransızlar ıvı muKa
vcmct edıyor ,ar. Ba>;ven:ıl Rey -
nau,rnm dedıgi ı:ibi, müttefik or
dular, tank hücun1una ve yeni 
harp usullerine alıştılar. Bu işi 
harp zamanında degil, sulh zama
n rda ö{(reneceklerdi ya, neyse ... 

Şı.mdı. Alman tankları. tavşan 
avlar gibı, bırer birer avlanıyor. 
İkı ~nde 700 tank tahrip edildi. 
Tank geliyoc, geçiyor. Fakat, ar
kaoından gelen piyadeye ve tak
v• p ıkmal kuvvetlerine yol ve -
rO..:n11yor. 'l'ank .serseri gibi, cephe 
ııtrmnde yalnız kalıyor, bir müd
det d<ılaşıyor Sonra da imha edi-
1, vor. 

Hulasa, armut toplar gibi, şu 
Alman tanklanııın hepsi toplana
cak!. 

ıWDEKİ 

HULGUUDAN ... 

, 

Bir gıue!cdc okudum: t:enubi 
Amerikada küçük Urıı.gvay dev
letı. oradaki ııaziler taralınoan ıs
tila ed.ilecck ıken haber alınmış! 
Demek, Alır.anlar, tiı, cenubi A
mc ıkaya kaciar .beşinci kol. !a
nili uzatmışlar.. Uruı:rvayın istı

Uısından ne çıkar?. Hıç ... 
'Bızde, eskı bır atalar sö;;:-J. var

dır. Dimyata pirince giderken ev
dekı bulııurdan olmasın, derler .. 

Naziler de pek açılıp saçıldılar. 
Bu tun duny ayı istilaya kalkışı -
' rcır. Ne gijzü doymaz insanlar
ını ! Elbette, bu gidışle, başlarına 
bir geıecok var. 

KOMi )'ONDA..'i 

SO '!UY.Q!!!!l\I 

Gazeteler.n ı_ Lkar ı<o~ _.;yonu 
tap ntısına aıt verçluuerı ~.ava -

lerın yaz,lı>; şcıtli pek hoş ma 
, • ı or. Dun, bır refıkimız şoyle 
l) ı u. 
K mı.>v _,n rmutat toplanmış. 

ı kık t ıle e.ı;gul o ~.ı.;tur. Dı
ı:; raftan u havacı verili} Jr. 
..:i ' aav esi ııç .iira ()lan bır kwna~, 

Avrupa Harbinin 

Ne nikbinlik, 
fültc!iklerin lehıne kay cdıle

cc >. n1iilıim bir nokta da kendile
rını_ ekaikl .... -rioi saklaıu.ag:a, mu
' u.ı.kiyetsizlığe uğradıkları za
nıaıı b&ınu tevile lüzum görrueyiş
lcrıdir. işte bu )·ede bugün müt
tefıklerin şimdiye kadar olduı:u 
ı:ibi gelecek haftalarda da na.J 
çetin ımtibanlarla karşılaşacakla
rını, lı.eııdileriniu müstakbel hare
kiıtta ne ihtimalleri göze ald.ık
laruu dünya cfkllrı unıumiycsi 
pekiı!A ölçebiliyor. Şurada şunun
la karşılaşıldı, geri çekildi. 1 ilan 
tarafta biriııi dü~man safına geçi
verınce ilk hesaplar ayı.ırı düştü .. 
gibi. 
Şimdi mütıefiklerin Almanlar

dan bekledikleri nedir?. Şu giri.:ı -
tigi taarruzu olanca şiddetile ba -
şarınak isti) ct"cği. 

Duna mukabil müt!t>fikler tara
fıuın nikbin veya bedbin oldu ıı 
cihetler nelerdir!, 

Bu sualin cevabını kendileri şöy
le veriyor: 
Artık müttefikler için nikbin ol

mak, bedbin olmak gibi birbirine 
zıt iki haleti ruhiye mevzuu bahis 
değildir. Bu iki hal girişilen işin 
ha langı<ında görülebilirdi, Bu -
günkü Avrupa faciasınuı bir kere 
irine girilm~ olduktan sonra müt
telikler için yaluız bir hal ve bir 
emel vardır: Galip gelmek. 

Sonra galip gelmek de yalıw: 
tabii görülecek bir arzudan ibaret 
deıi'ildir. Bizim İçin diyorlar mut
laka aaJip gelmek zaruridir. İngil
tcrcnin olsun, Fransanın olsun, 
büyük tarihlerinde hiçbir zaman 
cya zafer, ya ölüm. düsturu bu
günkü kadar acı \"e açık bir ha
kikat olmamıştır. Her iki millet 
fclcgin birçok irntibanlarıodan ge
çerek yetişmiştir. Bu İmtihanı da 
muvaffakiyetlc geçireceklerinden 
eıııin bulunuyorlar. Fakat şuna 
şiıl<l•tle inanıyorlar ki muvaffak 
olıııaktan başka çare de yoktur. 

İ le bu harbin daha kimbilir ge
rirect'ği tiirlü safhalar karşı~ında 
bu ııok!a~ ı l(<>ZÖntinden uzaklastır
ınamak, hu harbin İngiltere ile 
Fraıı,a için muhtelif zamanlarda 
~i görülen herhangi bir kavgaya 
a la beıızemediğinı hatırdan çıkar
n1:unak l.izun. Ondnn sonra hal ve 
ke) lıyeti muhakeme daha kolay
laşacak. • 

., arvcçten Fransanın şimaline 
kadar uzun, geniş bir saba Alman 
iş~ali altındadır. Buradan geçen 
giııı Fransız payıtahtına olduğu gi
bi crgeç İngilıereye de havadan 
tnarrnz hem mümkün, hem de In
gıliz askeri ıııütebas ıslarınm P .. 
kala unlatııkları surette kolaydır. 
l\Iütıefiklerin kar~ıla~tığı bu çetin 
iıııtıhanda mcsel:ı ham kuvHtlcri 
itibarile önlerine çıkııu müşkülat 
şunda huliLsa ediliyor: 

t - ıiıt!efiklerin hava kuvn-t
leri ev•af •·e metanet nolı.ta,ından 

.s-dvotııu;,da, bir mağıu.ada tamam 
ıa'Jiraya satılıyormuş!. Bu, teıit>ıt 
edilmiş!. 

Fakat, bu mağaza hangisi?. Ne
den isrrıini te~ etmiyorlar?. Ne
den saklıy<ırlar?. Mağaza sahilbi -
nin hatırı kırılmasın diye mi? .. 
Do •rusu, bu işe aklım ermiyor .. 

Bunu. ihtikiır k<ımiı;yonundan 
soruyorum. 

l\lAKİNE VE 

TEKNİK ASRI 
Sırk cıde, talisiz bir şapkacının 

nasıl cioland.rıldıgını gazetelerde 
okudunuz mu?. Zateıı bugünlerde 
şapırncLlara uazar değdi, gahba ... 
Yük.5ekkald:rırcda da bır şapka -
cının düllinı vandı, 4 kişi diri diri 
yandı!. 

Efoııdiın, bırhsettigıın Sirkecide
ki şapkacıya bir açıkeöz müracaat 
etmış, demiş ki: 

- Londradan .bir makine getir
dim. Bir lirayı iki lira y:apıy<ır. 

!Jzatm•valun, 1500 lirayı sızdır
mış, tam~m modern mak.ineyi iş
letip ou serveti bir mislı QOğalta-

' 1 . 1 ca;;. zaman. yakayı e e vermış .. 
Görüyorsunuz ki, artık, makine, 

tcknık asrındayız. Dolandırıcılık 
ıbile . akıne ıle oluyor. Hem de 
uç ııra, beş lira doland.ırmıy<ırlar, 
1500 lira birden .. YJdırım harıbi 
gıb~ bu da, ) ıla.:rım d?lanciır•cı -
J.ıiiı!. 

Al!IAf,ARIN ----su lliKAYESl 

Adala.ua )turanllil' scı fıatları
nın ııabal lıgından şika~et eüıyor 
ve: 

- Bır ton suyu t, kuru,a alı -
)"Oruz. bu ne iştir, d.i.)Or ... ar .. ruş?. 

Yerlerınde otursurı!ar, hiç ses
lerını bıle çıkarması°".ar .. Bız, şeh
r, , ıçırr..t-, bazı '1aE no ve bahçe -
krue, hır >araak suyu 1 ku~a 
alı ruz ıBır ton sw lıın kıloour. 
85 1< ru; a vedldıgıre /!,Ore, bir 
tonaan 8.a bardak çı.c lJ ·va? 

Y e, w -ı daha cuz su ıçı
yorl«r, Je'll~k .. 

AH. !ET RAUF 

Yeni tv1eseleleri 

ne bedbinlik! 
\"C kullaııışlı olll1'lk cilıet:ndcn çok 
yülıcktir. 

2- 1üttc:fikl~.rin hnva ku,·,·et
le.rini idare edenler halalı.aten er
bap tan arecilerdir. Bilgi, z~ka, 
ıtıılalicleııı ve gözüpck olınak iti
barile bunlar çok kı)·metli kahra
manlardır. 

3- Buna mukabil Alonun tarafı
nın adet itibarile bava kuvveti 
üstündür. Yani müttefikler tara
fında cin:. ve e~·s.af faik.tir, Alınan 
tarafında ise tayı çoktur, Evsaf 
itibarile bu kadar üstün olan ha
va kuvvetleri ohun, onları kulla
nanlar olsun sayı itibarile olan 
ıi>tünliıkle ~imdiye knılar pek mu
vaffakiyetli miıcadelelcrdo bulun
mu !ardır. Fakat müttefikler için 
gaye ne yapıp yapıp sayı ıtibarile 
de üstünlüıttı almaktır. 

Süzün kısaı;ı harp uzıyacaktır. 
l\Jütt~Iikler için bu harbi kazan -
!'•aktan baı;ka çare kalmanw,tır. 
Ingilizler malik oldukları deniz 
kuvntinin hiç münaka~a kabul 
etn•iven Üı:ttünliiğü sayesinde bu 
harbi ergeç ba,,aracaklarından e
min olduklaı·ını bu vesile ile tek
rar edivorlar. 

ALİ IU:llIAJ, SUNMAN 

Sultanahmette yeni 
bir park 

Sultanahmetteki e ki adlive sa
rayı arsasının temizlenmesi isinın 
sıiiratle bitirilanesi M;in dün bele
diyece yeni tebligat yapıhnıstır. 

Temizlenme isi bitirilince burası 
şimdilik sathi bir tanzime t;ibi tu
tuluo küçük bir Park haline geti
rilecektir. 

Bahçeye akşamları halkımızın 
istirahat etmesi icin müteaddit sı
ralar da konulaca.lctır. 

Sığınak meselesi 
Bir ı:azetede okuduk: Be~ikbş

ta bir vatandaş yaptırdığı sığınağı 
tecrübe e!mek iııtemi:;. l{~ndbi ve 
çocukları içeri girıni~lcr. Biral: 
sonra, sığlnak \ ıkılnıış, çocuklar
dan biri yaralawnıs?. 

Bu sı::ıoaklar zehiı·H gaz1ara 
karşı yaııılıyor. Belediyenin tav -
siye ettiği muayyen bir tip var. 
Daha tecrübe esnasında yıkılan 
bir sıiiıııağm nasıl yapıldığını dü
şününüz. Bu huswotak.i kontrol 
daha oiddetlendirilmelidir. Sonra, 
bu sğınaklarm yalnız zehirli gas.
lara lı.u,.. olduğu söylenmelidir. 
YaPgın ve tahrip bombaları teh
like.si csuasıııda, bu sığınaklara 
iltica c!meniu dnha tehlikeli ol -
dugu si>ylenıncliılir. 

Bt.IRHAN CEVAT 

• 

POLİS 
Yf: 

1'1AHKEMELER 
Yen] şehir 

yolları 
İstanbul ve Beyoğlu 

semtlerinde önümüz
deki ay içinde hangi 

yollar yapılacak? 

işçi 
çocuklar 

Bunlar için her kalabalık 
şemtte belediyece 
gündüz yurtları 

açılacak 

Safdil bir 
·~ıı Büyük taarruzun 1 

Cevap is:iyorum 
-Ticaret odasında nu, ticaret mü
dürlüğünde mi, nerede ise, bir ih
tikar komisyonu var. Bir takım 
iktısadiyat ıuüntestpleri ve ilin1-
leri orada toplanıyor ve şehrin ik-

Do1ınabahçe ile 'l'aşkı.şla arasın- tı.sadi hayatını sarsacak derecede 
uak.i yolun kaLranlı kaplama ola - yükseldiği iddia edilen madele
ra.k in~&:>ı bclediyL.....:e kararlaş~ - rin fiatları üzerinde tetkikler ya-
rılını.ştU", Ayrıca; Boğazkesen - pıyor. 

Türkgücü, Sın.serviler - Taksim I"akat, bu komisyon da, artık, 
y<ılunun da kı.smcn parke, kısmen, beni sinirleudirmeğe ba;laılı. Ga
asfalt <ılarak in>11sına önümüzde- zete harndislerine bakıyorum: 
ki av içincıe başlanılacaktır. . 

1 
l\lfubet hicbir icraa~, hiçbir iş 

Yedikule ile Balıklı hastanesı yok ... 
arasındaki yol da katranlı kaplama Komisyou •bermutat. topian.ı -

Cumhuriyet halk partisi kaza 
kongreleri.;de halkımız tarafın -
dan ileri siirülen ıınuhtelif dilek -
!erin sür'atle yerlerine J,!elirilm~' 
için belediyece çalı lmaktadır. ı 

Bu meyanda işe giden QOCUklu 
anne ı·evahut babalann (,'OCukları
nın gundüz barındırılmaları için 
her fakir semtte ) urtlar açlınası. 
istenılmıstir. Beledive rcisliiii; bu 
mevzu etr-afıııda da tetkiklere ııeç-olacaktır. yor, tetkikat )·apıyor ve dağılı>or. 

Koca R111?ippa;-a - AITTıçe<"'e yo- Bu komisyonun abeste besle ve 
lu da parkeye çevrilecektir. ıniithhı bir soğukkanlılıkla devam 

Laleli - Şehzadeba,sı - Vefa - Un- eden mesai tanına bakarsanız, 
kapanı yolu yeniden ve parke ":: 1 zannedersiniz Jı..i, ortalık süt li
lara!k yapılacaktır. Bu esasli ve lıö- mandır. ~cbirde ilı.t.ı.sadi müna -
vü!k yollardan ayrıca diğer ba - sebeller normaldir, ihtikar denen 
zı tali yolların da önüımüzıdeki ay şey yoktur. 

ı 
miştir. Her. semtte kavmakamlık~ 
Jar bu kabil fakir ve Q()cuklu ışçı 
ailelerin savısını tesbit etmekte -
dir. Bu tesbitten sonra yurt açıl -
ması evveıa icabeden kal alık 

ıçinde ınsa faalıyetıne hep birden Halbuki, kimin nini wruyersu-
geçilecektir nuz?. Yivec:ek, içe<:ek, kullanacak, 

Naftalin fiatlarında 

yerler kararlaştırılacaktır. , 
Anctsı öhnüs ''evnhut ba Jasrz 

kalmış işçi cocııklaıile. yetim a
unele yavruı..rı her ;;abah. işe gi
dilirken bu meccani yurl.lara bı
rakılacak ııkşam vine alınacaktır. 

Çocuklar bu suretle eı·de val -
nızlıktan, sokıl·ta ovnmnaklan 
lrurtanlmış olacaklardır. 

----00- --

• ' 'talın fiatlarının mütemadi -
yen y J.ltsehnesı alakadarların na
~an dikkatini cdbctmiştir. 

Evvelce 2:i - 30 kuruşa olan naf
talinler buınin 60 kurusa cıkmı.ştır.1 

Bunun üzerine verli naftalin i&
tııısaUıtı ile hariçten ııelen naftalir 
nin iktarı ~ıının~"<adır. ı 

giyilecek binbir nıaddc üzerinde 
ihtikar ,-ar. Görünen köye kılavuz 
ister ıni?. Hnn~i uıadde üzerinde 
ihtikiır \'ar, diye değil, hangi nıad
de üzerinde ihtikar yok, diye bir 
5ual sorulursa, Ce\'ap verınesi da
ha kolay la>ır. 

Bundan başka, anlamadığım, 
bir trırlü mana verenıediğim bir 
hiıdise de şn: 

Millet Meclisi bugünlerde 
tatil yapacak 

Eleme imtihanları 1 

Bir gazete YIUJyor: Sermayesi 
3 lira olan bir kuına~ın, Beyoğlun
da. bir mağazada 18 liraya satıldığı 
tcsbit cdilnili;, yani hayasızca ya
pılnıı hır ihtikar .. 

Büyük Millet Meclisinin bugiin
lerdP bir av tatil kararı vermesi 
beklenmektedir. 

Bu müıdclet içinde meb'll.5lar in
tihap tlairel<'rinde bilhassa veni 
;<anunların tatbiki etrafında tet
kikler yapaca'klardır. 

-<>--

Orta mektepleroeki eleme im -
tihaıılarında ri;-azıye suallerinin 
talebeniıı ,~nsati scvıyesinın W:;t.ün
de oldu,r. volundaki şi:k.ayetler de
ı..ım ctm eLir. Maarif Vekaletı, 
B mc eleyı t tkik et ek+., ır. E
l ':'e imtıhanların kli hakkın
da ilende ven bır kar • verileuıiıi 
ve t taLmatname o.nin kk- ı 

llu hfidi!ıeyi haber veren :refi
kinıiL, o ınıq:,,ruzanın ismiııi yaz:nu
,·or J. 'cdcıı?. Belki üğrt!:ncınemiş
tir. Fal at. Jıôdiseyi tesbit eden ma
kam. her neresi 1.>e, ihtikar ko -
ınisyunn 010. bir başka yer mi, ni
('in, u ınağazanın bıııini matbu
ata bilılir.niyor?. Bu ihtikarı ya
pan lıerifı neden I• bir cimi) oruz. 
Bu adaıuuı isınini neden yazm.ı -
;,.nlun, bu luks (!) nıagazanın hangi 
dilkkaıı olduğuuu halk neden bil-

Yeni hakimler kanunu 

ar dt ı t ilcce{.:ı tah'.'r n edilmek-
ter'ir. • 

• drıf muf •tışlcri bu ::ıe\"ZU 
üzerınde tr>tkıklı.!r yan:naı<ladırlar. 

Çerkesköy güzelleşiyor 
Edirne (Hususi) - Mamur ve 

şen Trakyamızın en ileri ve ııüzel 
kasabalanndan birinsi de Çerkes
köyclür. Zümrüt t7ıbi bir yeşillik 
içinde modcrıı evleri binaları ile 
trenden gelip .geçenlerin nazarını 
çeken Çerkeskövıiııde Cumhuriye
tin ileri hız ve hamlelerini belir -
ten büYuk medeni tesisler mev -
cuttur. Ekktriğı belkı Trakyanın 
en ileri ve mod.ern tesisleri arasın
$ gelir. Halkı k~ndısine sevdirmiş 
olan nahive mü.düro Nuri Öz~ür 

.. 
me~uı .. 

Kc,·i, kimden. ni"°iıı saklıyoruz? 
Aliıkadariardan cevan alabilir mi-

• • yım .. 
REŞAT FEYZİ 

Tekmil yani{ın yerleri 
düzeltilecek 

Aksaray, Fat"1 ltibi yangın yer
lerinde bulunan yarmı~ ca:mi ve 
<il{(er .binaların sür'atle yı.ktırıl -
maları kararlaştırılmı.ştır. 

Dige taraftan belediye reisliği. 
bu ka'bil yerlerde bulunan kendine' 
ait arsaları da ifraz edıp ucuz tak-: 
sıtlerle halka oatacaktır. 

Bu sayede yanııın yerleri de sür
atle imar edihni• olaca!ktır. 

--<>--

. ile Bdedive reisi Faik elele vere
rek bu şirin kasaba vı .ıründen !!Ü
ne ileriye doğru vürütmektedirler. 
Nahivenin fenni su te.<k;atı ikmal 
edilmiş güzel bir fidanlığı. Cum
huriyet alanı yapılrnıstır. Pek va
kında Ebedi Scf Atııtürkün güzel 
bir anıtı da Cllmhurivct mey..i nı
na ziynet verecektir. Kasabadan 
istasyona kaılar rıükemmel bir vol 
açılmış ve ıolun kenarları akasya 
a~açlarile brzca .' tir. BLız fab -
rikası ve soğuk ı >va depasu için 
de prn'llar J.ıazırlaı1'll!S bulunuvor. 

Yeni Sabah üç yaşında! 
Yeni Sabah refi"ımız dün intişar 

yılın'" ..;çüncüsünü idrak etmiş, 
bu müna C~l'lie cÜtipclc palas• da 

-000--

Beyoğlu yabancı asker
lik şubesinin yeni binası 

Besı klastaki eski malmüd>ür -
lüi'hi bina,ı askerlik ~ubesine tah
si< olunmuştur. 

Bev<ıı'Hu yabancı askerlik şU'besi 1 burada faaliyete ba lanw;tır. 

:mesaı arkadaş,arına ve matbuat 
eri<anına bir öğle yemeği vemıis
tır. 

Yemekte Vali Liıtfi Kırdar da 
bulunmu;; ve Hakkı Tarık U, bir 
hitdbe ırat ederek. •Yeni Sabah• 
hakkında matbuat arkada:;lapının 
tebrik hislenne tercüunan olmuş
tur. 
Arkadaşımızı tebrik eder, uzun 

ömürlü olmasını ve yeni mu.val
fakiyetlerini dileriz. 

Hiıkiıulcr. kanunu ile hu kanunun 
bazı ıuaddclerıni tad 1 \"e ban 
maddelerine ilaveler yapan kanıın 
layihası Merlis ruzuaınesine alın
mıştır. 

Yeni layihada bir çok ınülıim 
deği iklikler ,·ar,. Hakim, ~uav!?
liğine ve üçüncu sınıf hak.iıuh_g~n 
yedinci dert•ce .. inc gccn1ek ıçm 
mevcut iıntihan usulü de kaldırıl
maktadır. 

IKüÇÜK HABERLERi 
~ Koornina v<ın heyeti yem üç 

karar vermiştir: Maarif matbaa 
smda günde il<; saat mesai fazla 
yapılacak, hafta t:ıtilı kaldırıla -
caktır. 
*Şehir ve kasabal.ırda fiat kont

rol heyeti kurulacaktır. Henüz 
gümriiıkten çıkarılmamış itıhaliıt 
eşyasını ticaret vek.8.leti gümrük
ten çıkaracaktır. * Dolar ve liret fiatlannın su
kutu devam ediy<ır. Dolar 136 ku
ruşa dü.şmi.it;tür. 

* Ticaret V ckiı.leti bu~day fi
aUarını tetkik ediyor. Yakında 
yeni fiatları iliın edecektir. . * Tokat, Giresun. .Malazgırt, 
Sıvas, Zara, ordu ve Gum~h.an~ 
cıe ve.:i zelzeleler kaydedılmı.ştır. 
HM;bir hasar ve zarar yoktur .. * İstanbul ilk mekteıı muallun
lerü1den 300 ü bu sene kıdem ııam
= alacaktır. Bütçeye 60 bııı lira 
tahsisat konmuştur. . * ıı..ıaarif Vekilı Hasan Ali Yü
cel bu akşam Ankara~ a dönecek
tir * Hüklımet ~ava .teh}ikesine 
kan;ı, ahşap evlerın ıstun)j,ki hak
kında bir kanun layi.lıa.sı hazırla -
nu.şt:r. * Ankara - Bolu ~- Adapazarı 
arasında in:;ası tekarrur eden ye
ni tren hattı için yakında faaliyete 
geçikccktir. 

~--------------~~-~--------------------------, 
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Narvik harabe halinde! Veygand 

tüccarın başına 

gelenler 
Safdil bir tıkcarın b"->ına gelen 

~arip bir dolandırıcılık vak'ası dün 
şehr miz adliyesine intikal etmiş-1 
tir. 

H3dise şcıdur. 
A walık tüccarlarından yağcı 

B. " ebrnet Uçan ııeçenlenle Ay
vahktan Samsuna zeytinyağı gö
türere.· bun lan münasip fiata sat
ıruştır. 

Bu suretle 600 lira kar temin e
den yağ tüccarı, şehrimi•~ de gel
ırnek üzere Samsunda vapur belı:
lerken otelde B. Salih Köse ismin
de birisile tanısm 1$tır. 
Mehmet ile Salih otel arkadaşlığı 
nın doğurduğu muarefe ile ab.bap
lıitl ilerleonıisler ve bir aralık Sa
lih ~eni arkadasına hitaben: 

•- Sen iyı ,.e paralı bir d3rna 
benzivorsun. Ben• "il elimde karlı 
ıbir ış ı·ar. Eııer ikolay para kazan
mak islL·isen bı .. i.;;i sana açaytm1.• 

M ! med de bunu kabul edince 
Salih hu karlı ısı (!) şu suretle 
anlatmıştır: 

•- 2 arkadaşım bir yerde zen
Pin hır define ııön:~lü o duiıımu 
rüvalan. bırer dervişten öl! -
renmişler (!) ve hemen ertesi günı 
define wr•ne giderek orasını ka
znı tam 2000 de sarı san altın bul
II! dar, lakin son za.-oanlarda al
tın satısı QOk sıkı oJd, Ji.,:ndan kor
kudan bu !arı ,atıp verine k.ğıt 
para al;:m; ,·orlar Eğer 2000 altını 
alıp n.ıkuılinde biraz kalVt para 
ver..rsen 'kendine btivük kar temin 
etımiş olurhcııı. Altınları da İstan
>bula gidir c. bozdurursun1 • 

Saf vaııcı b tekıifle alakadar 
<ı.lmuş vt• dcfinede mlund.ıgu ıd
dia ol rnan al ınlard.m 2 tanesini 
de görüp tel . • K ctt.<tcn sonra 2000 
altının hraı n Meıırnede satıl -
ması kararlaş! rı!mıştır. 

Bu gizli satış rr Jrelesinin ic
rasından sonra Mehmet altınları 

• i'1tiınaınla bavuluna saklayıp va
purda bir kamara kiralrunı.ş ve 
dıoğruca havailer içinde şebrımize 
gelmiştir. 

Fakat 500 lira vererek aldıi\'ı ı 
2000 altını burada en asa;;ı 3Ci - 40 
.bin li;aya satarak raııat, ,.e kolay ı 
>hır servet . apnıanın hulyası ic;inde 
bulunan Mc-bmedin bu güzel dü
şünceleri ancak vapur yolculuğu 
imtidadınca devam edı:bil~tir. 
Çün:k.ü. İstanbula gelir gelmez al
tınları heı ıen ::.ıir sarrafa J;?Ö;:;ter -
I)1İ.> ve ondan şu cevabı almıştır: 

•- Bı.ınl r altın o.eğil bakır ba
yını? .. Hepsini altın su.ı ıına şöyle 
bir batırmışlar sonra ü.stlerine de 
birer parça tezyinat, çıcek resmi 
vapıo altın niyetıne sıze ;·uttur .
m~lar!..• 

Hem ı<a ı·bct t g. 500 lı an.n acısı 
ve he de 35 - fO hın .ıranın kırı
lan h:ılyası bu cevapla ı,ine işli -
yen safdıl tüccar hemen polise 
lr.o.:,ınus ve hadısevi anlatmıştır. 
Emnıyet mudurlügıi de derbal 

tahkikala gı \erek l<ı.sa bir zaman
da :a. Salih K0seyı Ji'enerde bir ev
de vakalıyarak dün adliyeye tes
lim etmiştir. Diger iki <ırtafrın da 
yakalamnası içın mahalline mü -
racaat olunmuŞbır. 

B. Salih Köse Sultanahmet bi -
rınci sulh ceza mahkemesinde ya
pılan dünkü sorgusunda hadiseyi 
inıkiır etırnemiş ve sadece: 

•- Evet bövle bir iş oklu. Fa
kat bunda beni:m kabahatim yok
tur. Çünkü; ben Samsundaki otel
de düşünceli bir vaziyette oturur
ken bu yağcı tüccar 11.tehmetle or
tak olıdı*. Bana: •Ne düsünü -
wrsu11'?· dedi. Ben de dı ... c~· ~ki 
şahsın bana anlatbkları hildi>evi 
kendisine naklettim. O da. kar arr 
zusile altınları (!) satın aldı. Bu 
işten benim komisvonum 110 lira
dır.• demiştir. 

safhaaı A 
() f$ıJ 

Yazan: AHMET ştlKl' 

·· l•''"' Dünlı.erkten İngilil; ıut ~ııll 
çekilmesi ve bu şehrın .. !\ j\Jıııl 
tarafından işgalile büyuk ·ı p 

b• · · saftı&> taarruzunun nmcı _ .. ta 
vetleıımiş oluyor. 10 ro.•l ıii 
!ayıp da haziranın üç.uo< bJ b,ı 
nihayetlenen bn birinV ...-

1 
1'•. 

kmıla Çir~ İngillı ,\\-al~oıiliJI 
marasında uzun izahat .\~ 11ıar~ 
Hıorekiıtın Alman n?k,lal ~··•" 
göre izah ve tefsir• de uı~P 
tuafmdan ne~etliJ,•n ~l· 
resmi tebliğde bi!diı-il 111' uf 

Flandres harbi, tarihin eP ,edile 
muhMebesi ~. dün ~ı t• 
Alman tehi.iği de şiip~ Q>'\··. ,,.,..., 
en uzan resmi tebliği~ .. ıi.ıttl 
AY8.lllll Kamarasındaki ,.ıı t ,,ıı 

'bar• !erile, propagandadan 1 ldı~t' 
Alman tebliiti karşıf?ştt,ıet f 
ve bu tebliğde mütıcfık c ~o"l 
yiatı hakkındaki rakauı~r t ırbl.~ıını.t 
edildikten senra iki haJ<il>a 
rüz etmektedir: . ı•I' 

1- Almanya büyük bı,' 
kazanmış~. _ .. ktrP \ 

2- İ.ııgilı:alerın ~uııkt~;teP 1 
maular tarafından ıhata . ıra!> 
alarını acri c;eknıcğe ın~':e bl 
rnaları da ehemnıiyctlı. 111 ıı' 
bal için ümit •ideden ır ~l'll 9 

fakiyettir. . . .. .·· elli b1 tlıiyesi 
fııgiliz .Baş•ckılı uç .u.u~;1ıı .b ~lllart 

yakın askerin g~i ç?'.ıl .,-i•' sı ~l•rim 
dirmiştir. l'akat Ingilııl '*'"'o 1nde a 

. il 1 ıı•• ı··· J ,_ ve ıııalzcıııc za)-·ıa ar ı: wtarr 
Bununla bernbcr, buniarı:JI \tür. i 
miiıukıiudür. b~ı lur. 

. •t ı~ .. bil ,, 
Fakat mazıye aı o - aıı 11ıı_~ 

üzeri.nde durmanın b<J!l ol•b',~ 
akademik ehemmıl et! .ıı.tııı• ı 
;>i li herkesin goılerı . ı;ın ndra 

'ku· ıtı Ilı><· tanundau başl an ı J<il" ~ın 
ÜLerine dilı.ilmi~tir. F"Llh~ ıı.1°\ ..:U Z' 

man~·a. nıütte!iklcı-e 11 d:ı,a ~ ~ ~e~ 
madan bu defa heclcfı ~ • ıkı 
mullü olan yeni lıore.l<C~ıJl~P« 
nl~ bulunuyor. AI~.:.ıurıUşJ; ... 
dasııılll hu fır ·ah kaçı da V 
ıniycccgi aşikardı. ııul~ ilİ1 ııI ıng 
Belçika teslim olınu~ 1 ;ı;0,,ıc; ~essi 
dulan !.ilahlarını '"e pıa ç<~U., ,,1 ır 
rini bırakarak adaların• ur· "' 

1 
~1'. 

ler. Fransa yalnız kalı•115 .;ıt,, ıcın 
. . r"a• -""' nı1a !efikler km·vetlerını o r Jlll'"'" n 

nıe~den cv\·cl, Aln1a1l 1'_ ~ 1ı1da 
sının bir darbe indlrnıesı d~ )), \re 
nirdi. Acaba bu darbe 11;,.ı \', her 
muvaffak ola aktır? Gen ~~"" 
gand, müttefik urdıJ~ı: pU 
dasını elme aldıı:ı <a ıı-#.ıı' tis 9 a'· daya.ııabi!U,,,ek.. ıııu #~ 
dörtte üçünü ka:uın"'" e 
d . ti. ....,:ııt • 
emış • . F-; lJt ar 
J!'ilbakik.a aradan bi~ "'~ iı.1"• 11 ,-, 
· . F k t " . """ ı•::.,; " mı-'?tır. a a yırmı ~ 'v P' 

ıuu det zarfında 1:'r~"""ı..n1 ~~ 
nıan taarruz teknıı:ıne . ., tl ı 
dafaa tedbiri alabilıli ':''';;~tı<P l ~ndr 
,.,.daki Alman zafrnıll" 1,r 1 ~lba k•cıı Jl ı·· amilleri bakkuıda ço ııoı l ' ıue 
lenwi~tir: Aı:ır (arıkl•'· tııP~ ', •llilı. 
dııııan ta' yarelerinın ı:1~ ıft 

' · ti"" ·r ah~ııkli ('nh"ima~ı. r 11 
10eSSI t 

!et anti!nnk toplanıı:ıı " jlı•~ ~ b 
maması. Bdçika kralıı•:'.' f•l el' 1 Q 

d uı .ı bif Frsımz kumar asın_ bi!C 
Jiği. Hatta düdiıklerııı dildi. ~~ , (1 
mil olduğuudan bahse du!· l j 'l\Uu 

. d do" rıı ı•"' nıo. buııların hep ı c .. ·JJ.i " 
tiı belki de Almaıı ıafcJ"~I•'~•• r 
eden amillerin hep. ı b ııul•' "na 
sayılın11ı olmaz. Fakat bıııl<oP. 0 1 ~ >C!eı 
kısa ifade edilme>' n~u aJııdır· ıl esıl 
bir hakikalm uzuc 1 ~ ,g,.,:~ 
ıuaular ""nelerdenberı \,,.ıP •" 
!ar ve büsbütün ı en• bıf ~telı11" it. 
niği ical etınışieıdır. h•rP ' 1~ Y 
askerle~, son_ hare!.•~: getırJi' 
de bı< inlulan ,ucu .. rl~f· l ~ 
söylem~kt.e it~i!~k e.cıı5°u,pri' ;,ı~ 
!arın buyuklugu bır ıJefıl<. 
duğu gibi, hava ku•·~·e ii1P'~~ ~ 
tıkları işbirliği de bır •,, ~
muştur. Milyonlarla pŞ -rıı~ıl• 
dilerek ve senelerce 1s;. V1' ·~ıı a 
taıık Jıücumları~a ka~il ,ıtfl· ~a etl 
siperler bir ıu:inıa t~ 

1
,,.,.,rt' 1ırıaı Ta,·vare dili topları, . 11111 e 

d recC l a· 

Mareşal Peteo 
Mareıal Peten. Verdun kab:a

manı. 84 yaşında. Fakat, ııençliık: 
kuvvetini mu haiaıa edivor. 

Paris gazetelerinden biri, Ma
resal Peten'e ait şu vak'ayı nakle
diyor: 

Norveç telgraf ajan~ı .. Narvik 1 
şehrinin geçen pazar gunu Alanan 
tavvarelerinin bombaları altında \ 
harabe haline geldiPini bildirmek·ı 
tedir. Almanlar. sehri yakıp yık -
mak ıçin on bir tayvare gönder: 
mi~ler ve bunla~ da. vaı~fele~ı_nı._ı
fa etmişlerdir. ltfnıyenın outun 

Fransız orduları baş kuman
danı Gı.!neral \ cy~Jnıi.n ll'lllu • 
mi harpte b'cı;;'ı.ın erkanı harbiye
reisi olduğu malfundur. 

Mahkeme, kendisini 
miştir. 

cuınlar~na ka_rşı ~ c 'J'aıı~• ı'~ ır 
tevkif et - bir siliıh dcgıtdır. d~ t3l ~ti l!I-!,. 

Uınk, tayyareye. ka•·t 1 ,ıı••'~; ı :ıt ıı, 
ile mücadele edıfnıc filh"µ , ,, . daı 

c 1918 de, mütarekeden sonra 
Marc.-;al, biraz istirahat etmek için 
bir su şehrine gitmişti. Bnnı·o al
nuYa ba-lamazdan evvel kaplıca 
dokt ;rLna kendi'l: muavene ettir
"' k istedi. 

Duktor, sade ı:ivınmiş olan bu 
m~terinın Verdun kMraman. ol
daitun.u aklına bıle ııctiımemışti. 
I\l;uavencnın .onunda teşhısini 
söyledi: 

- Sı!ılıatinz yeriııde. Vücudü -
nüz kalbiniz sağlam. Ciğerleri -
niz 

0

normal. Damarlarınızda da bir 
şişkınlik yok. . 

Ve oonra, hali ve vakti yerinde 
bir adam olduğuna hükmederek 
latife :vonu: 

- Anlaşılan, derli, harpte ı;ok 
sıkıntı çckırnemissinizl.. 

Mareşal gülümsedi: 
-· Evet, dedi. Fransanm en sa

kin bir verinde bulumıyordum: 
Verdund~! .. 

-gavretıne ral?men. vanuının .~~niş
leımesirin önüne ı:ıeçilememıştır. 

Lütfen bir sigara ! 
Tek bir iiİgara! Bu, gü?~e b~, 

iki paket sigara içenler ıçın bu
yük bir,ey değil Fahk.at.d~cphed8~ kiler irio çok mü ım rr. ır 

· aara run zaınan1nda verdiği zevk sı , 
tasvir editn1cz.. 

Pnri•te, bü!ün tütüncü dükkan
larına kapalı ve ınühürlü birer ku
tu konulmuş. Siı:ara alanlaT, pa -
ketlerini açı~ orlar, kutuya bir si
gara alıyorlar. Hafta nihayetinde, 
askerlere sigara gönderen cemi .. 
yet men•uplarından biri geliyor, ı 
İmhıpı açıyor, yanındaki kapalı 
kutuya nlıJO<. Bu suretle loplanaa. 
siY,araları ccph~ye gönderiyorlar. 
Parisle her hafta bir ınilyoPdaa 
fazla sigara loplaruvornıU>;. 

Mareşal F<ış, bit- giliı Veygand
dan bahsederken şunları söyle -
mıştı: 

- Çok genç, dıyorsunuz değil 
mi?. Fakat, harikulade bir ku -
manda kabiliyeti var. Herşeyi 
vaktinde kan.yor, aola heyecana 
duşm;iyor, soğukı<anl!lığını kay -
betmiyor. Ona l>ır>;eı· havale ettim 
mi aynen yapılacağına eminim. 
Biz ikıımiz ııııııumi harpte ayni tai<:
keniıı içinde iki bas giıbiyiz. 

Bir ıbaşka defa da şöyle söyle -
mişti: 

- Vey;ııınd, bir •Şaheserdir!. 
Ölüıniı.nde de son sözü şu ol -

m~tu. 

---<>ı>---

Numerotaj müddeti 
biten semtler 

20 teşrinievvel ııünü seiırimi.zde 
ve memleketimizin her tarafında 
vapılacak olan umumi tahriri nü
m,, sayımı hazlrlıkları ilerlemek
tedir. 

diği anlaşılnıı§tır. d• ıl.ı~r \ııı 
u~UP -ıır t lJ 

defaki AlmaP taarr ııı•• > ı~-
arruzdlıki sürpriz elc~~ııı"1',.<J~I al 
Fakat acaba J-'ran>3 • · ~ ~- ı· 

. . . i!Jll' • Sa;. 
ruwnun )·enı tekıU.:e b~_.fi •ct,_· 
ırudır~. Ka\'ranuş •~. dt "·~ ıt lf:ı: 
kabele etmek iç İP elı~1 ıı!J'· j,,ı İl<ıstı· 
recede ,:a::,ıta~ı var bıt'SI 
$CY bu iki sualin ce\"• /.1 ~l E 

Bu sayıma esas olacak numero- dır. 
1
• ~I iı d 

taj faaliyeti de İstanbul ichetinde !C:~~==:':'===F'""":;i .. 11 •ılırı 
k:mal olunmuştur. Belediyenin Y"tdi ı 

Memurlar Beşiktaş. Bebek. Orta- b.. • ge lası; 
köy, Boğaziçi, Kadiköy ve ada - utçesı bJ\C' liiyı 

. yıl - t l\i ı !arla BcyoğLu semtlerinin nuane - Belediyenin ycnı ~ li' it e 
rotajını da nihayet ağus\ıOSa kadar!" Jı.,iye Vekaletinden ~e diJ~ ,ıcC ,; ~ 
ilomal etmiş olacaklardır. , .ka da iktiran etrnıo _ .. 13· j; ~ ... ~ 

-o-- nıüdUı'I ,_iJfll 1_1.ılı 
diye muvazene . . ııclı', Je"~, "Vdı 

Bugünkü maçlar tarafından şehrwu:ebiJ1l bı; .. t:'i e,, 
Senenin en mühim maçı, bugii.D 

füıdıköyi\nde Fenerbahçe ile Ga
fotasaray arasında yapılmaktadır. 

lamanın en münasip zamanıdır. Bu maçtan evvel Vefa - Pe•'k
Fransa tehlikeye nµıı:u.. kaldı. • tıc; milli kWae karıııla~nılNll ) opıl-
Veyl{andı çağ:rdı. 1 ~ 

- Bir gün Fransa tehlikeye ma
ruz kalırsa Veyı:andı çajiırınız!. 

Bıı.2ün, bu tarihi sözleri hatır-

Y · bütcede rnu ..,,ı •vı · enı ••. .,.. ı 
siklik y<ıktur. Yaln .... ı;radsı• ~l'ı,,., 
muavinlerinin 100 ~ uılıS""ı>'ıl~: lrı 
ret olan avlik mun 

1 
olııtııl '"1', .• 

larL Vektı.Ietçe knb~ı.r 
bütceden çıkarıiıını.> ' 



Fr,?,~~~.~,~i~~~1 ~.!.,, ~~~~~!~~~ .. 1 :,:,;.~~'.\:~:.. !:;~!::!::~.:. ·~·· 
H -bi bi.zıı:at c;..,ncnl V"ygand ılı. i.:rai eimekteıii-r. Giiııtailea frrulan tamamına 5727S lira k ·'lllf!t takdir edilen Küçükçekmecede 
idare ediyer ve 11. i .Je eıoıi.n. ınuaıınidaı "_ ıııı<L vttıı"!' ılm,YlS~e İ Kaltt.der mel'kiinde hat bovu 152/l ve umum 64 numaralı ve tarafla-
balu.ııuyoz. Alınan .""~1"""~1 Y...., ge~;.,,. rı patika ve dere ve Florya ~tliği. mutasarrıfı olup Agop bey vere-

Amerika' da mecburf askerlik 
r.tl'AZZA-ı ",.\AJ'&rz ;ı::ız=t_e>• .. gu"~'"-'-1. 1<vvel, 1:ıam;": sesi trurl..:ısile mahdut mukaddema tarla elvevm maa nıü~temilat i.s-

p3.1.·is ~ ( HusL }- Aını.auların ];l!!l buvuk bır ııeti"ce veı:ırws41u 
,, on ile ı\amalc arasında tek - .:k.l('rocn1ektedi:r. 

~ ı ·ettikleri taarruza. Fransız as- HA VA MUHAREBELERİ 

;:ıirto fırbı · "asının eı·safı \'e mesabası asa~da yazılı oluo ı;tösterilen ~e
raıt veçhile a rk arltıı.,na\·a çıkarılmıştır. 

ııf k.:;:ı nıchafili nıunzıaııı taarruz> Müttefik ha va kuvvetle:rinin AI- ] Evsafı ve mesahası 
= iç. bır ayıha hazırlan 

' !I (Bad.yo}- Al!M'rika hü-

1 
ti.. mttlıari aske~ ail ltir 
ba:z:ı:rlam ta. Bu liyiba ni

ti 10 g;;- kadar k grenia ıet-

kik ve tasvibine arzolunacaktır. 
Bu fe»kalilde haber, Amerikalı

lar tarafından uıcınnuniyetle kar
şılanml$tır. Efkfırı uınuıniye, lfiyi-

hanın kongre larafından bilamü
ııakaşa kabul elunacağı kanaatin
dedir. 

isıniııi vernıekte ve tarihte eu ına.nya~:a yaptıkları ak.ı..n.Iar çok 
bii~ ıık mepfan mul'ıarebesi cüın- ~ddetfenmiŞtir. Dün ilk defa Ber- 1 A (Şimale müteveccih kapıdan giriidikte geniş bir arazi üzerinde) 
lcsıle tav. ii etmektedirler. /\lrn•n- lin bombardıman edilmistir. Fran· 5111.75 metre murahbaı üzerizıc inşa ed.i.lıniş 6 muhtelli pavyon şe.k..lin
lar bircok zaı·iala bakmıyarak bu sız donanmasına mensup bir lıava de yekdiğerinden munfasıl etrafı kagir duvar örtülü çatı ve kalan aksa· 
<eıo ede yeni tak-v;ye kıfal· 11 filo,... Bertin vareşlarım ve bazı mı kiınıilen potrel ve üzeri slvanizli kalın saç ve orta kısımları demir-
l&arlıe •0 ı.r;lardu. Burada ş.i.m.- fabrikaları muvafJaki.retle hem- • den a\·dınlık veren camdan yapılmış bina dahili zemini helan üzerine 
tiiye kHıa.r harile girın~ııaiş 20 • ı.- haniım:ııı rtıui:;.tir. Tayy31'elniıı 

Alm an er a 1 harbiyes. nin planları altüst oldu 
ııi firkanın i1i.ves.ilc ıaarnrı edil- lwpsiı iiskr. ııe ılitn.ı:aiişleTdir. cimento sa.flı ve tahta zemin kanal teskilatı ve pavyonlar dahilinde de
diği aııla~ılmakta.dır. Aşağ, yukarı Geı;<>ıı bi.i~iik .lıarpt.,, Berlio bir kovi:I hattı for$edilmis yazıhane depo koyun.hane salma dairesi ve ma
bir mil.1100 in.sanla dört bin tank, kere ıl.1lıi IMıınbardım eiileme- !{aza <ıibi aksama eh·cri.>li müteaddit oda ve saionlan ihtiva etmeıkte-

· 9 (A.A.) - Salahl. ·ettar 
!il. Fun.ruı ordu~unun ricat 

suretile diişmanın kahir 0-

ümıt etmekte cldıı,i;ı sa-

çekilmek surehle Fransız kuman
da he etinin Alman erkiınıhar -
niyesi tarafından intihap edilmiş 
olan yerde ve saatte kendisine 
kati muhare'lıeyi kabul €ttirmek 
isti,en Alman hesabını altüst et-

miş olduğunu b" ·an etmektedir. 1.ill kil<ııuetrclik bi.ı: cephe üzerin- ıııi:ş!L Sruı üç güıı içi.ıule, İngili:& ve dir. İsbu binanın harici kapıları ve ekseriyeti ve kısmen de ahşap :er-
.ıe hü.cuın ctıııakted.ir. Frausız tayyar!<kı.>i küile lııalind.e r çeve aksamı ahsap olup ekserisi harap ve sökülmüştür. Ve çati avdın-Ayni mehaf>L Fransız kumanda 

heyetinin heniiı: inisiYatifi eline 
almamıs oldui?unu fakat istediği 
~aman alabilece_ini il3.\re etmek -
tedir. 

"'ran ız rne\•zı·ıerı·nı·ıı ı'stı·ııat nok- ltat·ekct ve taa.r:ruz ederek, Alman.. ı.ı~ _ı. Ui ,_ k.t E 1 -ı-=- ..l-""--· 1d .. -_:.~ı • un.. ım"'uı n canıU;lrı yo ur. vve ce m""'""'e. ua.<a-,,ı o ı~gu -~· u.ıen 
taları hiılfı. sai!laıııdır ve makineli larm er.ak, ceµbanc ,.c kıt'alarıu k d t .• t . 1 k d h.1• 1 1 1 rtl d .._,_ıs-· 

~ ısw a rasm15y-0n eoısa ı en azı ve a ı ı ro on a a a '"~, " siliıhlar tlili;ıııaua miithi.$ zayiat yürii~·iis koU:ı..ı:ını, bıtıuba.rwman . defett·~·ni ve Almanların 
ille hücmnlan kar ıs.mda ~ ri 

r "'·~ uon .'·atak.laı.·1 ko'<ulaca.li rnbut .,.ı,;ı,.ı~ piracell me•c:ıı:ttur • ·erdirıucI~ted'ir. etıni~ el'u.ir. Hava ku.vl:'et.Te.r"nia .r ·' ~ 
Fransız rcsı:ai tebliği kuvvetli düşn1a11 lı:ıre.kat.uıda husu.I.e getir.-

omaya •• vaziyeti gore arp nedir? bir topçu ile .akvi'e <Mlifıııis Al- diği karısıklıJ,, müttefik k:ua kuv-
ınan piyade fır .. alaı:ının ilk· nıu- vetlerinln faaliyetini g~ııiş mik -
lıa.rebe hatlarında göröndügünü lasta t.olaytaştırnııştrr. 

9 (Rad}-o) - Sam m ha
l~; ş_;dcletle devımı. edı r. 

dün öi!l nelen nra 
fi -. No.' hat~ 7 ve 

' ~ fı.rkası ile h c etmış-
. Ve bir gedlk a rak ilerle

. ~ baş.lam l,'lrdır. 

·~ Vey,and'm buna karşı 

nasıl bir manevra yapaca~ı ınernk
la bek eniV'Or. 

A keri mehafile ı:öre G<>ncral 
Ve gand, yeni ve harhe girmemiş 
kuvvetlerini, Som hattının derin
li" ı ri e ta t etmistir. Yoı~un 
A}..., ıvve erini burad,ı karşı-

;~ lsviçre üzer al tı Alman 
/"'~n 9 ·(A.A.)- Ord.u erkim -

~· tb'Yesi tebliğ ediyor: 
P Uııtartesi sabalıı tar&SS11t tav
i~~~lerimizdeıı biri Porrentru?' ?
~inde altı Alman tayyarcsı.nıo 
1 taarruzuna uğraınış \'e du~ -

liir. İ~iııtleki iki kisi telef ol
oil'Uur, Bir müddet so.;ra bir Al-

man hava filosu Waniantm sar -
kında kim Saigıoeloz ünriııd~ uç
m · tll.f. 

C'h:ıı;seral iliıerinde v kua gelen 
bir harn mııhai-clıesinde "r İ.wic
relı p ·ıot ~ aralaıurustır 

İltlnd bir A n ta YarC>i. Por- ı 
renir) )akınında İs. i e arazisi ü-

lamak, ve im ebmek fikrinde -
dir. Fakat, bu kuvvetler Almaı:ı 
taarruzu karşısında tulıunahilecek, 
General Ve,-ga.ıı. ın tasavvur ettiği 
manevrayı tatlı l< edebilecek mi? .. 
Bır. bir iki vün içinde ariliışılacak
tır. 

• 
tayyaresı 

zerinden uçn1 rur ve jurad.a yere 
iıımeğe mecbur elduştur. 

İçindeki iki kiı;i tevkif edilmiş
tir. Öğleden s ra İsviçre üzerinde 
ııçmm olan dljt r bir Alınan tay
raresi, licşif tay·yarclerimiz tara ~ 
fından takip rdilmis, Tsigende ye
re inıttis ve at~ alın.ışbr. 

kaydelmek!edir. Fransız fırkaları- Alınanlar garp cephesinde faz-. 
nın ~vctıd.ile gayrınıüten ip o--- lu miktarda tayyare zayctn1ekte-
lan Alnıan kUT,ret~ıerinhı tıtı taar- diller. Fransız :a.zei:e1crf, Ali.an
ruzlar:ma ragnıeA, ıniiU" ik kıt'• farın jl;..,.•e<; rki k riıman 
lan aan.k, gii6.tmı.a istika ı.>Uer ta). arelttin<.kıı · lısmnn garp 
üzerınc bir geri çekiln1e ın:.uıev- cepbeshı.e nakldaaeğe iDH ol-
rası yaımıışlariır. duı; u yumaktttlır. 

Fraıısız clıafıli. Alın.:tıt. zırhlı ' 8 Li.'i 'fAYY~ 
iank ~ruıılarııun ınü!teCik istir;at Ne ,·~·ark 9 (Hııs )-- 1!liiile -
nQktaları ara •. uula sa.mı~ elıııa- fik!Qr Amerika Birk;ik devlctle-
sııı.a rru!'nıen cephenin yaı:ı..ı. ası- riııe 8 hin tayyare .ı:tnJarlanı~lar-
ııın mevzun balt:>olnıa<lı;.µ kanaa- dır. Bunlardıın 2 bi11i teslim edil-
tıııdedır. IS>tiılat neka\Iar.ı tan1a - n1i.ştir. Tauk inıala ı et['afıııda ça-
ıııiveti i muhafaza etnıektedır. lı:;mak üzere. yaf..mıia Karuıdalı 

Ahnaıılar, yine bir-:ok taze fır- mühendisler İL.t,;:iltl:re~·e gidccek-
kalar \ e tanklarla Aisne üzexiıı- lıerdiı·. 
de de- şiddetli bir taarrı!"3 kalk - Amerika ..rdtı5U emrindrki bü-
mışfar, burada da :;iddeth (arpış- tün fabrili.~I.tr günde Z4 saat 4a-
ınalar olmuştur. Bazı noktalarda, lışnıak föıere CJDir alm.ışlard&. 

ar? ;, ,. ngiliz do ... u ... a.a sını zayiatı ne ka 
(~l'"ııdra g (A.A.)- İngiliz do - 62 bu.-azörd.eıı ilti kruvazör, 185 tur. Halihazırda İng!liz insaat tez-

Alıııaalar Aisae. ~ ve llıliittefillere lsrr türlü .malze -
cenup sahilinde kü: · ı.<.:r k-~ menia g;önderilmesin.i Amerikan 

t~is etl!l>i ir. matbu"'t 'c -haf ili hararetle kar-

~~asıııın sin1diye kador uğ1'amış torp·t~ mnhr' · en ll i, 58 tah- gablarında tabib n bir mil:von 
o ~"ıiu zayiatın listesi: te ba de 7 htelbahirdir. 108 ton hacminde tar- gemileri inşa 

kavemctinhı (ek a- şılaım>kiad dar. 

,ıı n bes hattılıarp gemisinden~ ma n Pemi.>J, karakol ;:emis. ve edilmektedir. 
ı, iki tayvare gemisinde b ı. 1!' mbotıan altı t esi zayi olmuş-

Büyük devlet 
Türkiye 

B ~rlin elçimizin 
refikas geldi .. Amer · a i e aponya münaseba 

(Ba:,mak' leeen ılevam) (1 i7'ci sai111eaea devam) 
ııl •sington 9 (A.A.) - Matlxut ı leri imkan bahşettı,;i takdirde bü- hüt etmiş bütün memleket-

cl~ llıessmerine heyanatta bıılıın- tün memleketlerle dostane müna- lerin menafüni tehdit eden taraf
oı sırada kendisinden Jap0nya sebetler idame veva ihdas etmek !arını tadı! etmesi halinde kendisi 

onun şa!.3 kendi .-arlıgını. l;..en- bir ınuharriııimlıe de~ ki! 
ıli isLiıual ve hiikiinıranlı%mı kur- loü)·ük elçimiz HüsrH Geredeııia 
taı:ııı.a.nu bildi ve güue~~ e• bay- Birkaç güne kadar Aııimra)·a ı:i-

l 0lan münasebatın ıslah edil - k 
ı icin Amerikan matl>uatı ta- arzu, a b !unmuş oldugunu be-, ile mukarenet teolıllli Ameri-a -

ra.guıı onun yanuıa yUJ..sclt.ti. ücc~ı!im. Bel(ika ve Ilolaııtluda-
0 mu ·aılclcııin, i.stik.l:U tlögü - ki talebelerimiz için eııdb,e)·e ma

şü.nıiıı. )·enidt~, k.urulu~nn aiterin- hal yoktur. Bunların nıemle eti-&I ~" ı t ı,,· at yan etmiştır. ı ~ın fıer an mümltun adıdetm 10 ol~ ıı uan yapılmıs o an e ~ııı .. .., 
kında sorulan bir suale ce\'ap Velles'in vern;ıiş ol<lugu cevap, duğu manasını tazammun etrnek-te 

,., 'ıı Vellcs Amerikan hüklı.me- Japon yanın siyasetinın ı:mvuk Ok-, bulunduğu surt:linde tefsir edil
rt ~her zaman oilfıassa siva•et- yanusla statükoı·a riaveti taah - mektedir. 

dcn bugün yirıni yıl ge,n.ıı~ oulu- mize gejnıeleri için Afman."a lıa-

"' ' ~ Bu sabahki Fransız resmi tebliği 
1
•ris ~ (A.A.) - Fran&ız teb-

ıı~or. Büvük çapta ınilietrer için ı·it-i.yc nt..-zareti nezdinde te~ ... .J ·i-e 
yıruu) ıt kü~uk çaptaki mııleılerin, girişilmi~tir, P.arp dolayısile ) ol-
tarihsiz ve mazisiz milletlerin yir· !arda ııskcn nakliyat olduğu içill 
nü bm nlına lı.rşıhktır. y&fa f)kamaını:,lardır. Fakat buı>-

l:irmi • ıl içiade milletce, el..... - lar da ya ·nıda memlek .. tim.W. c<>
letce başardığıııuz işlerin büyük- ııcceklerdir. Sefantimiz b ı la !erde avni şiddette de< anı emnek- ı' Düşman fecir va:kti Ohateau 

tedir. Parcien mıntakasmdan Chene 
111• 1 • . ML>harebe .meydanı daha ziyade Populeux'ye kadar imtidat eden 
Jll lıharebe, f!ilnlerdenberı laa~ - sarka oğru ve Argonne"a <adar cephede veni bir miıtfııs taarruz 

i • • 16raırus olan bütün mevzı - uzanmıştır. "/apmıştır. 

lüOiiı> .. b r aıı gö~l.,rimb öniine JJMŞgul ol ktaıiır. 
gefuirsek bi.:Liın yirıni yıl önc.e Alman - 'fü:rk. füarH a.Wa..,,nas.ı 
basaı·dığııııız ve nizaıulandırdığı- müzakerelerine Aukarada devlllJl 
uuz. tertip ve leJlıirlerin. bao;ka edılmekledir. Alnıanlırr bunun bir 

~i Bir lngiliz muavin ı~ ~~vazörü battı 
·P 

4 l.ındra 9 (A.A.) - Bir Alınan ~iln;ıl:i olan «Cariııtbia. adındaki 1 
>", 1~1habiri tarafından torpilleıı- In.-ılıı: muavin luuvazörü bir ınüd-

ıaillet ve de,,le.tlcrde ıfalıa bugün an evvel yapılmasını istiyorlar. 
düşünülebildiği \'C tertibe almc!.ığı Alıwmyadaki talebelerinı.izfo va-

ıb"j~i ·· Jd ' A det .. · d 
1111 ~ ~zerine zayolınuş o ug~ .~ .su uz_e~n~ c yüzmüş ve limana 

1 aıı,ı.; ıfairesi larafıadaıı bıldi- çekılıııesı '"lll sade<lilen «avret -
~ ~ . ., 

)ere rağmen batmıştır. İn!('iliz sa
lıilleriııe 200 den fazla zahit ve 
tayfa çıkanlııııştır. 

göı·iilür. ziyeti iyidir. Gönderilen ka\·urma, 
Dava, hacnıçn bü3 ük ntitTet ve sabun gibi maddeleri nıuntazauıau. 

devlet elm:akta ti.eğil, ruban \e ta- alıyorlar .• 
rihaıı büyük millet 'e de\let oı. Sefirin refikası Lamia Gerede 
maktadır. Ş"Dnları ,··yleıni~tir. 

Türki,·c ise i~te tarihan 10·e rtt- - Seyahatimiz iyi geçti. A1ınan-
han hu· ~apta olan de• leıtir ve yada Türklere karşı iyi ııuıa.uıele ',ı~ "'-=--- ---

1r,, Berlin ilk defa 
1 .ıl 

lıizatilıi mad&i ve manevi kuv.-et- ediliyoı·. Talebeleriıui:ı:iıı. vllİJ eti 
!eri ile, milli .-alıdeti •e kıı.Ueti iyidir. Hu hafta klüpt.e sefiırin iş. 
ile, tek Şef ve iktidar etrafında tir.ıkile toplaıuyodar. 

ltalya'yı yanıbaşında bekliyor 
(1 inci sahifeden devam) 

fi ''nduğunu söyliyerek, İtalya -
<111 niçin harbe· g;İeceğini anla -
fıl Jt. 

J "1a 9 (Radyo) - İtalva ile 
c , k -devletleri arasında mlinase

~i!dij!i takdirde bu devle -

jl 

!ere nıcnsuıı sefaret memurlarını 
memleketlerine götürmek için bir 
tren hazırlanmı.,tır. Bu tren her 
an harekete am~de olarak Roma 
istasyonunda beklemektedir. 

Roma 9 (Radyo) - Jurnal Di
talya ı:azetesi, dünkü nüshasında 

~:~:~~HIRSIZ KiM? ~ ~ 
ol • 
1~~ Jskender F. SE&TELLİ 

~jel. ~lerini aradı Bu arada v: j 
, ~ kücük cebinden vere bır 

l• .. la "'' "t·· ş· ·· b ;.,.«ulaYI t''""·I ~"" u.. ınası u ~- . . . ,. erı almak icin o kadar serı bır 
~··~ · ı>\le yere ejtildi ki .. 

· ;~ıııaı Bey müstehzi bir tebes
e sordu: 
llir aşk mektubu mu? 
lı:ayır efendim. Ne müna 

_l! Bendeniz o hastalı~a tutu
>ltdan değilim. (Aşk) ın insan

~1ııi~n bir saat oldu[(unu çnktan 
ııı•' . &ımdır. 
,,.- .'llıaı Bey kendi kendine mı-

r ,,~ 'ndı: . 

Ii J~ . Şairin sözleri dogru .ııabba! 
ıtd ~ da Nebahatin aş,lo de -

~9~ tta aşkı ioklir bile ediyor. 

Aşk ve macera roımuu: 32 

Zabıta memuru bu puııulayı o
ku.vunca, hırsızı bulmakta gecik -
~ğ:ine hiikımetıınişti. 

Oyle va. •lsterlerse bana müc -
rim desinler. Diişündüğürnji ya -
pacağını! • demenin "xnanası ne 
demekti? Belliydi ki, Şinasi bu işe 
Q!)ktan karar veıımiş, faka\, ika -
rannı kuvveden fiile çıkarmak 
için fırsat aramıştı. 

İste, .ııüzel bir fırsat. Elikten faz
la misafirle dolu bir aile twlantı
sında. Nebahatin ı:ıerdanlıil;ını çal
;ına.<tan d.alıa kalay ne olabilirdi? 

Bahususki, Şinasinin Nebahatle 
iki kere dans ettiğini de herkes 
tliliyordu. 
Yılchrım Cemal için yapılacak 

bir is ,·ardı: Doktor Şinasiyi kara
kola kadar götürmek. 

•İtalya - Mısır hükumetleri ara -
sında. ihtilafr, nizaı mucip hir me
sele yoktur. E~cr bu il<i hükumet 
arasında bir ihtilaf çıkar, ve 
harbe müncer olursa bu, ancak İn
gilterenin entrikalarından ileri ge
lecektir .. diyor. 

itimatla toplaa~ ile büyük illet Kcudilerine meml 1.ei !::ıı2ete -
ve büyiik devl•ttir. Hu:ıurn ıuzu leri yeriliyor. Houları askere alı-
bu k>ıvveijıuiz-ıie, gücümüzü bu nan ialel>eler başka mektep.lfre 
kudretimiııl.e, hakimiyet ve çelik- ııakleıliliy<>t:. 3 8J S81lla teluar 
l~i.nıi:ı.i bu iktidanuuzda bultQ'O- Al.man~aı a döntteğim. 
rnz.; tarihinıize, büyük çaptaki gö.- HOLANDAYA GEÇE..'i 
riişümiize. milli in· ve birliği - TALEBEMİZ 
mize, iirnek k.ahnınanlığmı.ı:ı:a ve Belçikada talısilcle b.Uım ıı, fa-
vazlığww.a gü.-eui~·oruz. kat harp dolayı.sile llolaıı.daya ge-

Sehsuvar hadiseyi uzaktan sey- ETEM lZZ!'.'T BE.NİCE çen talebelerimizin isimleri ~un-
redivordu. !ardır. 

- Demek ki, süphelerim boş de- Asker go·· zı"le Erııtan Erzinçay, Memd'ulı Öz-
<Ti1mi•. Yıldırıım Cama! değerli bir kul, Hicri Zamangil, Ahdülkadiw 
zahıta memurudur. Bir ipucı.ı elde (1 inci sahifeden devam) Örencili:, Nevut Aratan. Bmıfar da 
etmeden insanı tevkif eder mi? Afmımlar FO'l'aes les Eou.x'ye ka- Berlin sefaretimizin tavassutu il• 

Ev sahipleri rok sıkılınıilardı. dar ilerlemrk suretile elde ettik _ memleketinüze düneeeklerdir. 
Neriman hanıım: teri nisbi muvaffakiyeti gen41et • Harp dolıayı<ıifo Belç>kad~ 
- Affedersiniz hanımlar, bey - mek ve daha derinlettirmek im - ~arise geçen talebelerimf2.ıden u.-

ler!.. Başımıza bir feliiket geldi. kıiımıı diin geceye kadar bulama • lümı.ı siya.siye talı.sil eden Fahri 
Kızınım ktrık: bin liralık mücev - mış!ardı. ffedefl Rov.en ve Le Gömülü, maden millıendisi Fe1hi 
berinin böyle hlr gecede kaybolu- Hm;re olması muhtemel olan bv. Çoduhan ve Paris 1.alebesmden 
Şuna pek müteessirim. Sizleri is- d - Re.at Temizer. Sadi Zedeı:ı. bu sataarru:ıın Paris istikametin e m1, 
tamiverelk rahatsız eden zabıta me- f bah oehrinme geimişlerdir. 

Yoksa denize doiirıı. mu inkişa et-
muru namına özür dilerim. Yan - d Bu iki talebemizin ho.yunwm-titı1mek iste11diiiini Jlarına ka aT 
lıs.lık her zaman kabili taslıih ve daki e-az maskeleri !>il.hassa. nazarı alacaijımıı haberlerle belki tayin 
tamirdir. Hiç 'birinizden şüphe et- ı k d:ilıikati ceThediyordu. Hüsrev ilk-etmek mümkii.n o aca tır. . 
mek hakk1m olmadığını siz de c:ioğkı, Zeki Tur_gpy, Italyada tallı-
pekfiliı bilirsiniz. Fr<ınsız sol cenahına tevcih edi- silde ı\ıwunanlaı:dan İshak, Tevfil: 

len bu tazyiki biraz hafifleten Al- M "' b '-·'-·'-" ,__ · 
Yıldırım Cemal söze kanştı: ana'V'Ogıu, ' u sa ........ ı ... uavan.sı-

manfor Noyo71.'la Aumalar arasın- eli eh · · ı~•-'--"-- Neriman hanıınefemli.Yi be- yon e rlilll1Ze ~.,,,.,..,. W... 
daki geni• cephede ihtiyatlannı ve y d k-'-halı:k ,_. tal be •--nim hesa•bıma söz SÖYiemekten ' arın a ...., uır e Aa· 

menedi"-rum. Netice anlaşılıncı- dört bin kadar ta11kını ileri süre· filesinin g;ilines.i bekJenilımekte _ 
ya kadar beitl<'mcnizi tavsiye ede- rek debşe~li bir. taarru=a kalkmı~ dir. . 
· Zardır. Dıqer bıT tacrrrıı.z kolu do; Aynı tırenle Hamburg Jlaı; lııım-

rım. ,Aisen nehrini g...:erek Soissons şeh-ıs.olosu Ömer Lıitfi de şehrim.ize 

· Binanın cenup \...rafında hinava cıkıntı olarak inşa edilmiş iki su 
kulesi üzerinde sac epolan ve p.ireze tını<lerşile inşa edilmiş bacas ve 
bir SLı havuzu vardir. Bin.a clahifilnde iki kazan ve a-ksamı sökülmü;; hir 
makine mevcuttur. Deposunda dört dekovil aranası ve müteaddit ve 
cü.nıle demir kapısuıın bir demir .kan.adı ve muhtelif hı.rda al=m 
mevcut bulunduğu ve faıbriik31'lın etrafı eı·baasr ipotekli arazi ve muat
tal ve arazide ve içinde il a . ..(aç incir ve 23 ağaç kavak ve be· fıdan ka
,.,.k v" o·r iken a. ac:ı var, ı:r. 

rr - Yine mezkur ipctekli arazi Ü•··riı1de antre kapısından .~iri iği 
zaman sol tarafta 196 metre murabbaı üzerine i.n!;a edilıniş \e iki b ·, ük 
olarak kullanılan c;erçe,·e ve. kap ak.samı ınevoot l:ıclııruın ve r bö
lü;.iinde döşemesi sö ci.i.hımüs ohu ve üst katta bu1wıan 7 .:ıcla 'e iki san
dık odası ve alt kısımda ekseriveti çimento serili 8 ı;tözd<>ıı r.ıret ça ısı 

alafranga kfreın.itle örl··ıa bir dairesi vardır. Bu gayri menkul hat boYU 
soka-,ında olan .kısrm duvarla: <;evrili ve diııer kısmı tahii hududik çev
rili ve düz bir arazi üzcriode olduihı ve ishu l(ayri menkutfrn 5207 met
re murahba.t 75 saı:ı.tini üzer~ inşa edilmiş 2~ dönüm olup ve inşaat 
harici kısım mahal ise _gayet u:ıun ve kumsal topraktır. 

ı - İşbu gayrimenkulü.ıı arltırma şartnamesi rn/6/\l40 tarihin
den itibaren 938/3787 numara ile İstı?hul dıö d!üDrU icra daıın lSİır>İn muay
yen ı:ı.ıı=asmda berkesin giiN bilmesi it/ açı1ı:tır. ilindıa yıuılı olan
lımhn fazla maJ.il=t almal:. istiyeıı.l.er, i-'bu şactnameve ve 9 /37fn 
dosn. rumıa."'1Sile memuriyetiınlıa mÜ!r1ıcıat etme!ıdir. 

. 2 - Arttırmaya i:;li.:ra.k ıQ:ı:ı. yukarı.da yım.1..ı kıymetin yüzde 7,1 
nislııetinde. pey veya milli biır bıınlraıtın teminat mektubu t"vdi edıle
cekfu. (Mac."'lıt 124.\ 

3 - İpolek sahihi alacaklılarla diğer aJak:ıdarla:nn ""' i:rtifak hakla 
sahiplerin.i.ıı :n:;rimenkul. frzeriı:ııcleki h:ıklaınm husu.sile faiz ve masrafa 
dair obı!ı:ı idd.iaJ:.ırmı işbu. ilin tarihinden ltibare yi.rnıi ün iç.inde 
evrakı müsbıtelerile blrl.ikı.memuriyetllnize o·ldi:rmeleri icabeder. Aksi 
halde- hak1..-ı tapu sicili ile sıı.bit olmadıkça sabş bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4- Gösteritflt günde ıı.rttırınaya i.stira.k edenler arttırma şartnanı,._ 
sini okumuş ve : ~romlu malılınatı alınış ve bıın1arı tamamen kabul 
etmış ad ve- ıtibu.ı. o urlar. 

5 - Gayrimenkul 11/7 /940 ~rşemıbe günü saat H elen 16 ya ka
dar İstanbul 4. lincii icı.-a memurla, unda üç defa ba;\ıırldı. a>ıı• sonra en 
çok arttı""1a ihale edilir. Ancak arttırma b€OCle mıı:harr.men kıy • 
metin yüzde 75 ini bulmaz veya sahş isteyenin alacağına rüçharu olan 
diğer a.lacıtk.Iılar oumnup da l:ıedel bunların bu gayrimenkul ile temın 
edilmiş alacaklarının mecmuundım fazlaya cıl<mazsa en çek arttrranın 
taah:1üdü baki kalmak üzere arttır • 15 gün dal1a temdit edilerek 26/ 
7/9JO tarihinde cuma günü saat!4 teıı 16 ya kadar İst. 4. üncu icra me 
murluğıu cxla•ında a., ırm.ı bed!crn sattı; istıy~ a.J~cağı.n.a rüçhann e>l>an 
<filg;:..- alı> ·oıklıla.nn. bu ıı;ay1.~ !menkııı ile 1l:min edilmiş a ocoıkta"ı meamu.
uncla.n fıulaya ç>kın:ıa.k ve mUJ'haım!IDf'Jl h. ·metiın % 75 ini tutmaık şartile 
en ~ a.rttıra.ıaa ihale edilin: Böyl-e bir l>edıel e:~ •dilmezse iliaııe ya
pılmaz ve satış 2'.!80 No. l.ı. kanuna tevfikan geri bcrakılir. 

-6 _ G;ıyri:me>..U:w k"r.ıdisi.ne iı:...le olr.ı.nan ki.mse ı:ıe,.haı veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshe>hına-rak kendisiıı
den evvel en yüksek teklifte hullunan kimse arzetın.iş o'.duğu bedelle 
almağa razı olursa ona, raz1 ol.mu veya hLIIUllmazsa hemen on. beş gün 
müddetle arttı.rma.va ~nl.ıp en çak artt:rana ihale edılir. Ik. ihale 
arasındaki f~rk ve .E?eçen ~iinler i in zde ~ ""°" hesap olunacak faiz 
ve di~ zararl&r aımca hükme hacet kalmaksmn mt-muriyetimizce 
alıcıdan tahsil 0>lunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttı.-ma hedeli haricinde olar:ık yalnız tapu ferait haıcınt 
yinni senelik v"'1ı:If tava bedeliıu ve ihale karar pııllarını ,,..,.,ne.ite 
mecburdur. 

Müteralrim vergi!u tenvirat ve tanzifat ve telli!iye resminden mü
tevellit hclediye r· .mıu ve müterakim vakıf ica.resi alıcıya ait olmayıp 
arttırma bedelinden tenzil olunur. 

~ goı.yriımenkul yuk3ll'1.da ııös'i<IIllıen tarihte İ ·t..>r.bul a rcriıncü 
i<'~a memııduğu od"""o.dıa işbu. il:an v.e ,g><'5steril•n arthmı:. şartnamesi 
doıl :roeamde saitilacağı ı tın olımur. 933/3187 

ı Bugün M EL E K sinemasında 
NORMA SBEAREB - TnO.lE POWER 
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Sinema menhrilni cı~\-am 

LA L 
ettire• 

E 
Bugİİll ~ et> ktı veili ı büyük filmini birden takdiın ediyv. 

1 ci Film: YAŞA.SIN TATiL 
Senenill en neş'eli ve en eğlen~i lriiyiik F.raıısm filınl 'lasi yerden pusulayı alırken, 

l ~~l Bey ondan önce davrandı .. yl ıtıden kağıt parçasını kaptı.. 
•tiıın gerive çekildi .. Sür'atle 

Bunu yapmakta tereddüt et • 
medi: 

Polisler Şinasiyi ve ailesi efra- rinin şark ve cenubunda şiddetli gelmiştir. Bu akşam Ankara-ya gi-
dını karakola <'Ötliıımüşlerdi. ım.Uıarebel.ere girişmi~tir. decek.tir. WARNER'in en heyecaıdı Fl-ansı:ıca şaheseri 

Geride kalan ailelerin birer bi- Kafi bir netice almak üzere ihti- Yugoolavyadan kalaıha.Wı: hir 3-- Dünyanın göııii v.. kulağı, Pııranu:rnt Junuı en son diillJ'8 

2 inci Film: CiNA YET MEKTEBi 

geçirdi. 
~~si, çekingen bir kadın eda-
0Ylenivordu: 
ltica ederim, okuımayınız onu 

;:ııı husu•l işlerime ~üdahale
ı~ hakkınız var? 

1/llacta ay nen şu cümleler 
ı Yd.ı: 

flu gece ne olursa olsun, çok-
~ · tcıhakkukunu istediğim 
.111ıı kuvveden fiile çıkaraca
e, "leTlerse bana mücrim de-

• .. ıt 

- Sizi kanun namına tewif e
diyorum. Ailece karakola kadar 
gideceğiz, dedi ve düdüğünü öt
türmesile, sokakta lıeltleyen hir 
kaç resmi memur del'hal ba:lıçeıre 
daldılar. 
Şinasinin annesi: 
- Beyefendi siz çıldırdıııız mı? 

Ailemizi tanımıyorsanız, bir kere 
sorunuz .. Biz bövle şeylere tenez
zül eılecek insanlar ~. 

Diye söylerunei!e baş!aını.ştı. 

rer adreslerini alan Ytldırırn Ce - yatlarım ve tanklarının üçte iki _ muhacir kafilesi '!-e ,J:>ugünkü yul- ve harp tıaberferi. 
ıınal. misafirlere: rj,.; muharebeye sokmuş bulunan cular arasında ıdi. .,,....--~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~ 

- Artık herkes serbesttir. Gide- Almanlar önünde Fransız cephesi j 
bilirler. bozulmamıstır. Faik kuvvetler Bugün P E 

Diverek, Neriman hamını da ka- karşısında cekilmek emrini almış 

ralkola götürdü. olan Fransız fırkalarının munta - ş E H v K u 
Simdi bahrede $ebsuvar, Sadi zam geriledikleri bildiril.iyO'I'. Al- . T 

ve Nehahat hanını başbasa !kalmış- man tebliğinde de lıerhanqi bir 
lan:iı. bozgundan bahsedileınediı1in.e gÖT'e 

Nooahatin ~erdanhğının çalın - Fransız kuvvetlerinin va.zifeleı'irıi 
d!i!ı muJ1ak<kılktı. kahramanca ifa etmekte olduk - Ayrı('!l : D E N 1 Z A L T 1 A V C 1 

(Devamı var) ları muhakkaktır. 

K' te Büyük En Türkçe Film 

BANi 
GE ısı 



Sac Eksiri 
Komojen 

Seflan be.kır, köklerini 
ka•ftıed tlıfr. Dökiil-

gideftr • 

1: giliz - Kanzulr 

EczWnesl 

v,..oaıu - ı~·anbul 

7 = -

DiKKAT! 
Şirketi Hayriyeden: 

• • 11 .._ ~k -'iyete cineek tenzilli mu-
W Wr QI* bn b ı ' nDHZ siıtJhia çıkanl~tır. Bun
... ..... ,... -wbailri Beiniçinde c~ iı;tiyen la)'Dl 

W ' - -'=•ı ~ olarak 1 temmıadau itibaren 
1 ~ " M ,.e kadar * i*'h Jıal't H<>nemanlarızımın bu -
._ ~ eıllhıceii ve 11 luıdranolall itibaren .ıe sahlığa Ç>ka-

, ... ıi ı· im ... ol-ar. 

Gayrimenkul satış ilanı 
l.taobul Emoiyet Sandıiı Direktörlüğünden: 

.e.l*ınm .-a/1981H heeap No. sile Sandı~ aldıb (200) li
nt!'ll karşı birinci. derecede ipotelt edip vadesinde boreunu vermedi
flı:ıdeoı b.' ' 4 :yoaprian takip üzerine 3200 No. hı kamınun 46 cı ma<l.....,,njn .ınaWa 411 cı -tdeııiııe l!'Öre satılması icılbeden Kartala tabi 
!'ayıtlar ~ ~ me"W'lriinde 1/1 verıV. No. kı kayden mijş
terelt ·'e lwvi müfrez hane (ahırı de müştemil olul) binalar ah
.., ,.. lı:ilıir ve DIN'i ııırf miilktti.r. 'famııml ibU buçuk ay müddeUe açılı: 
al'' aa • 'F•. 

S... iılırJlll llicil kaydına .!(Öre yapdmi&tadır. Arttırmaya ıtirmek 
atİJll!a <J'> linı pey lllMıEıli vm:ecektir. Milli baAkalanınızdan birinin 
.., ' ' mel:lıııbo '6a kabul olun.ur. Birbıis bütün verl{ilerle belediye 
- 1 ı ki '"wk:ıf icanıo:i ?e taYiıı bedeli ve WJiliye rüsoımu borçluya 
llittir. A:rUmna ~ 10/6/940 tarihinden itibaren ıetkik elıınek 
lıııti7 1 e wııcl* h'Ubılı: ~ aervisinde açık bul.u.ndunılacaktır. Ta
fll adi.,.... w lllliı- lözumlu i31lhatta i&Itı•ııede ve takir dosyasında 
--... Aıl:bicaa;a ~ ' ılııc. bun1erı tet:kil; ederek satılıJ!a çıka-

zııMııı. escı •" • ' MHn-h her l8Yi öiremnif ad ve itibar olunıur 
ltirinei ~ 5;1811«1 bu:lıhine m6wüf paw1esı ~ü Cakııloğlun~ 
4a t6a & ' ' iıı ..t 1-0 dan J2 ye kadar ya;ıılac&tır. Muvakkat 
lıale t+1 

' ., i iıciD -*lif edileeelı: tı.deHn terci1'an alınması i<:abe
.._ wı & ' .ı. .-...~Saııdıi< alac~ tamamen ııeçımiş 
om.. ....ıtır. An taluiiroe aon aıtiırarun t .. ahhüdü baki kalmak şartile 
ICl/llNO tlll'ibiue mGııadd eak J!ii.nüaynı mehalde ve ayni saatte son art
tın • J'Rl)ılac Mı ta . Bu aritırınad.a .ıııeyrimenkul en çok arttır.:uıın üs
tıllnıie hr*ı"" ... bı. Hıııltlerı t:.ııtı eicillerile sabit olmıyan ala.kadarlar 
""' mUlalt llıı.ıdı:ı ~ bu bıı8.lamıı ve hususile faiz ve masarife 
ıia.ir i+*al ... ilin t8rÖlinden iölıaren yirmi _ırün i.,;iııde e\Takı müs
tıit 1 ıfte iıwıı:t.ı daftaaize bfldiraıeleri lazımdır. Bu suretle hak.ları
Dl ~ cıhnlaria ı.k1arı tapu sicillerile sabit ohıuvanlar satış 

bedeliniB ııoıyıa.•.,,,ndım -~ iltabrlar. Dlllıa fazla malfunat almak 
iııöJeokdıı 938/1113 Ko. ııile SandıPıuz hukuk işleri servi6ine müra
wt kııalwi lAn--ı ilin oiunur. ... 

DİKKAT 
Emniyet S.....toıı Sandıktan ai.ınan ıı:arimenkulü ipotek ıı:ostermek 

~nlett DNharnıninler.imiEin lroymuş o:lduku kıymetin ';, 40 nı teca
vtlıt etmem* fuere m.le bedelinin yarısına kadar borci veımek sure-
t&e lııoiaybk ~· (4771) 

Sanyer Mal Müdürlüğünden : 
Sarıyer ~nu caddesinde canlıbalık lokantası ıttisalinde 

...,.,.. olarak istimal edihnelcte 'bulunan milli emlake ait 4 numaralı 
auıhsl 126 lira muhammen bedel üzerinden 1940 mali •·ılı icin icara ve
ıilecelrtir. Açrlı: arttımta 21/6/940 C\Jllla l"iinü &aat 10 da Sarıver mal
müciWMiA'ü.nde miiteşekık:il komisyon huzurunda yapılacal!ından talip 
olanların yü2de yedi lıı>QUlı: pey a!kcesini hamilen arttırma ıı:ün ve saa
tinde miiracaat etmeleri ilin olunur .. (4769) 

Yazan: M. SAllll KARAYE).. 

Cemi muhatazaya memur olanlar onun 
• 

kaçırılacağını anlamışlardı 
Sultaa Beyuıt, sefire şunlan A vrupe hiikümdarlan fehzade 

Miyledi: Cemiıı kıymetini yavaş yavaş an-
- Emin olabilinİllİL. ııft veri- ladıkça harekete geldiler. 

"Otum.. Donanmayı laüma)'111lU Şehzadeyi Napoli Kralı, Macar 
Çanakkale IH>iazıaMa <iı4an çı- Kralı, Kastil Krallan da istemeie 
karmıyacaiım- başlamışlardı. Yalnız b11 cihetten 

Ve sonra, Mesila Paşaya olöne- tövalyeler ve Dübosson müşkül 
Hl<: mevkide buluJiuyordu. 

- Lala!. Dübeı;son hasretleri.ile Dübosson, Macar Kralına, Kastil 
INr ııamei laiimayuıı yollıyalım.. ve Napoli Krallarına şehza4e Cem 
Kentlisini temin ve tatmin edelim. için cevabı red ,·ennişti. 
.ıedi. Sultan Be)·azıt, ~·alııız donan -

~u1 tan Bel azıt, küçük bir Rodos mnnın hazırlıklarını durdurmakla 
..,,.ı~·esi beyine bo)·uo eğıııciie kalmadı. Şiival~e Uiibo sonu daha 
mecbur olmu tu. Şt'h2ade Ccmin :z:iyrade tatmin etmek İ<:-İn o zama-
şerrinden kurtuhnak icin şövalye na kadar hazinei hlıma\·unda mah-
seCirinio tebdid;nc mukabele ede- fuz bulunan Senjan Batistin sağ 
nıemi. ti. elini gönderdi. 

Diibossonun şehzade Cem saye- Sultan Beyazıt, lıulıası Fatihiıı 
aiııde kazcııd ıt:ı bu mm·affakiyet Bi,ans ve ternbiiıı ı fetihle elde et-
Avrupa de'1etleri ve hükümdar- tiği n hıristiyanlarca mukadde -
ları arasında birkat daha mcvkiini sattan adlohınan e~y·aları da bir~r 
artıırdı. lıirer hediye eyli~ ordu. 1 

Son uziyet il~ tamamile anla- Şövalye beyilc. Sultan Beyazıt 
ıuld ı ki, 'ehıade Cem. Avnıpa hü- ara'Ulldaki bu samimhet Mısır Sul
kümdarları ~liudc bıılundukça . tanı11;1 endişeye .tüşü;dü. 

• Sultan Bcyozıt . hiçbir kudreti ha: Çünkü, Sultan Beyazıdın A nu-
• iz detildir. Oııa her dilediklerini ' PJIW el çe.kip Rodos şöva)yeleri-

~~r~~~~~!~~elil~~i~~:,! ~a!c~=rdaı · 
Diirbili mahallı.: ve soka••ında eski l, 3 yeni 1, 1, 1 ka)tı sayılı ağ tarafı 
Huriye hanım ve Suat bey menzil ve bahçeleri, arkası imam Ahmet e
fendi. arsası: sol tar_afı Saip efendi veresesi men%il ve bah<:esi ve ÇavuşJ 
dere•ı sokal{l ve Dcırbah 60'ka1'!ile mahdut ve tamllrrlına ·3164· lira 
kı,ymet takdir .,.Jilmis olan iki bap hanenin (100) hisse itibarile (18) 
hıssesı satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Gayri menkulün vaziyeti hazırası: 

. Mezkür ~ayri menkul Üsküdarda Dürbali mooallesinde Çavuşde
resı ve Durb.alı ~okağında 1, 3 No. lu bahçeli bir kapı dahilinde iki ahşap 
hebe olup Dürbah ve Cavuşdere 9'l«aklarının köşesindeki bir kapı No. 
lu lumenin evsafı. 

1 - Karşı bahçe kapıtıından ,ı:irilir. Yedi basamaklı mermer mer
divenli, merdıvenle cıkılır zemini çini sahanlıkta birinci kata ıı:irilir 
bir sofada iki oda. bir hr'a ve zemin kata inen merdiven mevcuttur. 

2 - Bir sofada karşılri<lı iki oda bir haladan ibarettir. 
Çatı katı: Balkonla kısmen bir çatı arasından ibarettir. 
~in kat: Zemini cini bir taşlıkta bir oda bir mutfak bir ~usiil

hane bır meı;cı'.ven ahı ve iki bahçeye ve sokağa çıkar kapıdan ibarct
tır. Bu kat ka~ırdır. lşbu gayri menkul ahşap tamire muhtaçtır. Eleık
tdk tesisatı vardır. 

3 N<ı. lu gayrimenkulün evsafı: 
Zemin kat: Zemini çini bir taşlıkta bir mu1ıfak bir merdiven altı bir 

oda bir haladan ibarettir. 
Birinci kat: Bir sofada karşılıklı iki oda bir hala. 
Çatı kat: Karşılıklı birer balkonlu iki catı bir sandık odasından iba

rettir. Gayri menkul ahşap tamire muhtaçtır. İçerde elektrik tesisatı 
vardır, 

1 - İşbu ga)Timermıliin arttı111a şartnamesi 10/6/940 tarihinden 
itibaren 940/592 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin 11örebiEııesi için açıktır. İ1ı1.nda yazılı olanlardan fazla 
malıimat almak istiyenler. isbu i&rlnameye ve dosYa nu.marasile memu
riyetimi2e müracaat etmelidir . 

2 - Arttır.maya iştdrak i<;"tl yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis 
hetJıde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edılecektir . 
O' ıı.ie 124) 

3 - ~ sa.~iCr aiııceklıl11rla dağer ~arların ve ir!ifak ruık
kı 9'lhipk.,;,,;., ıı:ayri ~ üzerindelki ha,t}arını hususile faiz ve mas
rafa dai.r olan iddialarını ~ ilan roorihmden .:.1lilbaren \'İrm; ı;ün içinde 
ırvrekı miif;b!Je. r:ile bir~ memuriyetı.mi2>e bilı&innelcri icabeder. Ak
s' halde haJdaırı tapu sicilli ile sabôıt ohn&dııkça &atış bede inin paylaş
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilıen ıı:ündtc arttırma.ya iştıiraat E)dool•r arltırına şart.name
liııi ııkumu.ş ve lüzumlu maJ;ı'.zınaıb. a.Jmı.ş ve bun arı tamaman Jcabul et
miş ;ıd ve itibar ol ıınuriar. 

5 - Gayrimenkul 10 temmuz 940 tarihinde çarşamba ıı:ünü saat 14 
ten 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan son
ra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin ~ 75 ini bulmaz veya satıs istiyenin alacağına rüchanı oian 
di~r al:ıcaıkhlııo!- bu~ll'P ta bedel bll'!l1acın bu ıı:a)Ti menkul ile u.ımln 

edilmiş a.lacaklarwım meamrundaıı fazla')ıa çıkmazsa ~n çok aırt!Jranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artt·rma 15 gün daha temdit edil<'rek 251 
7/940 tarihinde perşembe ~i.!~i.i sa&tl4 ten 16 ya kadar Üsküdaı· icra me· 
murluğu odasında arttırma 'badi2~ ı;aıtı.ş istlyenin alac~gınu rü<ı}ıaıııı o
lan diğ,.r a.ıaıcaJWların ibu gay~i m<.nkul ile 11..min edilmiş alacakfan 
Jrıecınuundan fazlaya cııkma& şaıtile. en çok arttırana ilıalc edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

t! - Ga}Ti menkul kendis ne ilıale oltıınım lcim5e d<"rhal veya ve
riı.e.. müihleıl ;çı.nde pal'D)"l ~• iıh:ale İk.ıl!'Ml :feSholunarak k<ndisin
de!l evvel en yüksek te<k:ı;fle bulunan k'ıınse arıeıt..'Tlis olı:hığu bı:ı:lelliı 
almağa razı olursa ona, razı o.lrnaz veya bulunnıazsa hemıen .15 gün 

mü<lrl ıtle arit:ın.ıJ.y~ çılcarı.!ıp en çok ıın't.;ran.a ihale edı.br. Ik iha
le aııasındati !&rlt ve ıı;> çen ı;ürıOer için vü:z<le 5 den he.>ap olunacak 
faiz ve di(ıer zararlar avnca hükme ha<'<"i kalmaks12ın ınen.uriyetiım.'zce 
ai!ıcııdion, Uıhsııl olur,\!<' ıiMad-Je 133). 

7 - Ahcı a."1ltırma b..aı:ü haricinde olaırak yalnız t.ı.l>U ft1'ağ har
cını yirmi senelik vakıf taviz bede!:ini ve i!hale karar pıiliwıııı vemı;. 
~mecburdur. 

Müte~ vergı:ler tenv'1-at ve tane.ifat ve te ·JaEye r.-smimhı 
mütevellit belediye rü<umu, vakıf icaresi alıcıva ait olmavıp arttırma 
bedelinden tenzil olunur. 

işbu gayrimenkul yukaırıda göAerilcn tahi!'deo Üıküdar iara 
merı.ıurluğu oclas-..nd:ı i$ıu ilan ve ~!len l!!l'l/tume ~'tSi da.. 

ire<;linde ootı:ıaoo.i'.ı iJıiın olmıur. 940/592 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliğinden 

Hazinenin Ta'ksi.ınde Yenüz a -
partıman 2 inci katında na}bur Se
rppun annesi Elvida Sl!rpık aley
hine açtığı davada müddeialeyh 
ikametşıahlarının meçhuliyetine 
mebni mahkemece i'ki av müddet
le ilanen tebligat icrasına karar 
verihniş olduğundan mahkeme gÜ
nü olan 12/9 /940 saat 9.30 da mah
kemeye bi1.zat veva bilvekiıle ıı:el
a:neniz teıbliğ maka"1ına kaiın ol
mak üzere ilan olunur. 94-0/1545 

Türklere iı,tili için Mısırı yeni bir 
yol addedecekleri vehmi iırız ol -
muştu. 

Bu sebeple, Mısır Sultaııı. hemen 
tecdidi muhaliısat eylemek üzere 
Rodosa bir sefir yolladı. Bol hedi
yeler gönderdi. 

Yani müslüman]ar hıristi:yaıı -
)arı tahnin etmek için ellerinden 
gelen küçüklüğü icraya koyulmuş
lardı. 
Şehzade Cenıin harekatı müslü

manlık alemini hıristiyanlara kü
çük diişürecek hallere sebebiyet 
vermişti. 

Sultan Cem, bıristi) anların elin
.ıe, devletine ve hanedawna karşı 
ilet olduğunun farkında değildi. 
O, yalnu esir olup kaldığına hük
mederek sızlamyordu. Bilmiyordu 
iri koca Türk imparato hığu onun 
yüzünden küçülüy&rdu. Rodos şö
valveleri gibi babasının emri al
tında olan beyler imparatorluğa 
karşı koyuyorlardı. 

Cem, vakıa kendisiai muhafa -
zeya memur olanların ruak~atla
rıuı anlamı. tı. Fakat kendi \·esile 
edilerek cere~ an eden muhabe -
rattan asla haberdar dei\ildi. 

Sultan Cemi muhafaznya me -
ı~~r olanlar genç ~clızadc:yi Savua 

1 

duk:ısının kaçıracaı?-ını an)nınış -
!ardı. 

Bu sebepll", şövalyeler, Cenıi 
Fransa içcrlerine doğru göttirnıeyi i 
murnfık b11ldular. 

Sövalyclor Sultan Cemi Döfine
den çıkardılar. Onrne doğru yol
l nı:dılar . 

Jlu sefer şelızadr11iu ilk götüriil-

icra lstanbul 4 üncü 
memurluğundan 
Kadıköyünde Cevizlikte Sefa 80-

kai\ınd.a 5 numarada miralay mü
tekait Süleyman Fail<: 

.Mtilıı:a yetimler sandıbna Ka -
dıköyünde Cevizlikte Sefa soka -
ğında 5 numaralı evinizi 524 lira 
23 kuruşa ipote!k ederek aldıl!ınız 
mezkür miktarı ödemedil!inizden 
21 teşrinisani 937 tarihinden itiba
ren tahsiline kadar faiz ve teberru 
ve masarifi icraiye ve avukatlık 
ocretile birlikte rehinin paraya 
çevrilmesi yolu ile takip talebin
de bulunmuş olduğ.undan bu yol
da tanzını ve beravı teblif! tarafı
nıza ıı:önderilcıı rehinin parava 
<;evrilmesine mütedair ödeme em
ri ikametgiıhınızın meçh11liyeti ha
sebile bila tebliğ iade edilmesi ü
zerine zabıtaca ,·apılan tahkıkatta 
nerede bulunduğunuz bilinmemiş 
olduğundan bir ay müddetle ila -
nen tebli~at icrasına karar veril
miştir. Tarihi ilfından itibaren bir 
ay içinde mezkiir borcu ödemeniz 
ve takip talebine karşı bir itirazı
nız varsa yine bu müdıdet içinde 
tahriren veya şifahen dairemizin 
938/5579 sayılı dosyasına bildir • 
meniz l!zımdır. Bu müddet içinde 
itiraz ~ez veya borcu ödemez 
iseniz rehinin paraya çevrilece/ti 
malıimunuz olmak ve rehinin pa
raya çevrilmesine dair ödeme em
rinin tebl~~i makamına kainı ol -
malı: üzere keyfiyet ilinen teıblil! 
olunur. 938/5579 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliğinden 

Ha: 'rıenin Feri.köy Cumhuriyet 
ma.ı-.llcsi Ergenekon caddeo;i 58 
Nu. da Zahnıanidis Papadopuloo 
aleyhine açtıjlı davada: Müddeia
•lcvhin ikamctı:a• ·nın mechulire
tin~ mebni mahkemece iki ay 
müddetle ilanen tebliaat icra.ı na ı 
•karar veriln1iş olduğundan mah -
keme günü olan 12/9/940 saat 9,30 
d.a mahkemeye bizzat veva bilve
kiıle gelmeniz tebliı? makamıruı luı
jm olmak üzere ilan olunur. 

yaptı,-1a\il!~Jcr~~ ı..f,"tf~·:. ,:~· ;_,-,.. ,:ır ~ ~~ ~f;,:~a~~~ .. '1~e ~~~~abık kalmaiiı , 
..,. ~ . ... . - ~· 

diiki.i yer .Burgar.of $Jto~u oldu. f 
tllt.:\.amt var) 940/1663 

-· ~ , .. , ""~ 

GELiNCiK SİGARASI ÇIKTI. 
En mDşkOlpesentlerf de dahll olduğu halde her sınıf tıUllD 

tiryakisini memnun elmek azmanda bulunan 
iNHİSARLAR İDARESi 

• 

bu kerre piyasaya arzeUiği u~ıu "e u-:suz GELİNCİK siğarasue, 
içimi tatb \'e kokulu olmakla beraber ıne\'cut ae\'ilerden dabll 

tnce bir slğara arayan tir• 
)'&ki zümresini tatmine ~a· 
lışmışor. 

Bu e"saf, bilhassa br 
J'&nlar tarafından araoıl• 
dığı l~la GELİNCİK, ayoı 
zamanda onlarında aıır 
rası olacaktır. 
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ALEMRAKiSı~ ""'- ~. 
Bu kere İNHİSAKIN KONTROLU ALTINDA fıçıd• ,_,1• ~~~ 

llliiıldet DİNLENDİRİLMİŞ olarak piy""'ya çıkan1dıtJ01 ı;;; 
ati,Porileriııe mevsim sürprizi olarak arzeder. 

KWllkapı No. 13, 15, 17 -Telefen: %0741 

EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudtl' 
4iahit> " mefİrY11tı Wan etlea Başmuhaniri 

B1BM İZZET BENİCE 
B ı'ıhiı ~ ı&ml Tlli:LGRAF Matlı.-
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