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Reynaud Amerikayı Yardıma çağırdı 
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Yaralı Fransa Demokrasiler Ve Hürriyet için 
R. endini Feda Ediyor, Onun için De Amerikadan . 

Yardımı Hak Olarak istiyor 
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Hududunda ltalyanlara 
Bir Baskın Yaptılar 

------------············------------

REYNAUD'un Tarihi Nutku., 

İııgiltereye 
Harp ilanı 

Hata•• 

____________ , ........... ___________ _ 
Pari:s. 13 (Hususi) - Başvekil Paul Reynaud bu 

akşam saat 20,30 da, Fransız milletine hitaben mü
heyyiç bir hitabede buluAmu~ \'e ezcümle ·öyle de
mi tir: 

Vat~n iizcrinc çöken bu felaket kar ısrnda. akıl 
ve hayahn alamı~·acağı fcvkalhc er bir fedail;klc hurp 
eden kahraman a kerlcri, kahraman kmnandanj rı 
gördiim. Her seye, biitiin tehlikeye, bütün felakete 

( Devamı sayfa 3, sUtun 5 te) 

Şovyet Rusya, Almanya Ve 
ltalyaya Balkanlara Tecavüz 

Etmemesini İhtar Etti 

lAlmanlar, Maginot ile Ana 
Ordunun Arasına Girmek 

için Uğraşıyorlar 
1 P 1 -ı (AA ) R A U111111111u1111111uuu11uuııın111 ıh !lıınıınuıltuııuwNı 

arıs, , . . - culcr . 

jıınsı bildıriyor 1 v h•b p 
1 ı ı, rbivt" Nezarelınin söı. SÖ} le· e l aşa 
mive sal;"ıhiHıtar bir mt'ınuru 
!ltıllları ı10) lcını • r· 

~ .t4,rnn" ı o\ınt ,.h."'tr.l: -~1 .. "'l1,1 

p gnc du na.11k bır nokta mf'\ 
tn r Bu ktJ l,jzennd- Al-

manlar. Magınot hattını ıuınn kı· 
taatl.1 diğer kıtaatı ayırmak için 
ıddeılc gayret etmektedi-r. Bütün 

cephe Ülennde. Almanlar 120 
fırka ıleri ırıürmüşlerdır. Bu fırka-

1 
lar, sahnci harpteki mevcudun a· 
zamisi olar k telakki edilmekte• 
dir. 

So:r.clİ sun la rı ilave etmiştir: 
Almanlar. l lavre istikametin· 

( Oevıınu ••llla 3, slatun 1 dr) 

Vefat Etti 



Sa!ııfc: 2 

•• 
Arkadaşımız Odemişte: ~ 

Saracoğlu Şükrü 
•• 

Ve Güzel Odemiş · 
Merhum Saraç l\Iehmet ustanın oğlu Şükrü

nün çocukluk hayatmı Ödemişteki arkadaşları an
latıyorlar. l\Iütcvazi bir hayattan Vekalet sandalye 
sine yükselen kıymetli devlet adamımızın hikaye-

............... ............................ 

Bankalar Çek 
Kabul Etmiyor_ _ ...... 

Yabancı Bankalar 

lstanbul 

Limamndan 

Bir manzara 

Ecnebi Vapurlar 
Avdet Ediyorlar 

sini Kandemirin kaleminden okuyunuf.. Son zamanlarda Amerika ve Münakale Vekaletinden De· 
~-------------;d. ki" b diğer bazı memleketlerle mu - nizyollnrı İdaresine gönderilen 

1 istaıbuİ · - Mersin 
Postası izmire 

Kadar Yapılacak 
Yabancı Çekleri 

Ödemiyerlar 
Hariciye Ve- YAZAN: J ı e~e ı a~- vasala yollarında müşkülat büs hır emirle 1stanbulla İ7.rnir a-

kilimiz Sarııcoğlu muollım • Halıl ':>ütün artmış, b:ııı müesseseler rasındaki seferlerin tarife mu· 
Şükrür..wll. öde· K~-u,,,-,,, de 5?cu~luk güAn tedbir almak ihtiyacını hisset-ı cibince har~ket ettir~l~ek~i, 
mişte4 ,7ıjıduğum,....1•••aa•:ıı'm""'11111c......_._ lerını şoyle ya· mişlerdir. ancak, Mt-rsın seferlerının bır 

"' M il d . j ld j b·ıd· mektep .e ma.. ettı: Bu cümleden olarak şehrimiz... • ............................................................................................ .ı. ·········•• 11 ••••••• .. ·············•••••• müddet icin ka ırı ması ı ı-
halle ark daşlarından fırıncı - ödemiş rüşdiyesinde başmu d~ki ecnebi bankalar dolar ve- "''""'".'" - • - lrilmiştir. 
Mahmudu dun dinlemiştik. Bu- allimimiz Birgili Abdurrahman snir bnzı yabancı pcıralar üzeri~ DENiZLERDE: 1 t h a 1 a" t ı ıMÜTEFERRİK: 1 Henüz emir ,gelmediği için eV 
gün de ötektld1 konuşuyorlar. Efendi idi. Bu z t hem maarif iş- ne cck muamelelerini durdur •

1 
f velki gün ihtiyaten harek<'t et· 

Keresteci 1-tafız Mehmet; elle- !erine karışırdı, hem de Evkaf muşlardır. Buna sebep bazı Bir vapur yalıya zin alan memurlar tirilmiycn Ayvalık postasını 
rile, göbeğile, gozlerile, yüzünün komisyonunda idi. Bu yüzden memleketlere yapılmış olan ir-J bindirdi Devlet dairelerinde memur- yapmnk üzere Kemal va~)Urtl 
bütün çızgilerile boyuna gü!<'n, ikide birde dersi yarıda bırakıp salatın vusulüne dnir mrılfımat . v ı t ı lara verilen senelik izinlerini dün sa~t 15 te harck~t e~mıştır. 
şen, kalender, babacan bir adam sınıftan çıkmıya mecbur olurdu. almakta güçlük cekiımesi ve Evvelltı ~ece. saat 20 de, Şir- a z 1 y e 1 bir müddet için verilmemesi Mersın postasının lzm:re ka· 
Birkaç tekerleme ile birkaç mü~· cÇocuklıır, kaymakam gelmiş. çok zaman bu malfımatı nlmn- keti Hayrıyenın 72 numaralı Ankaradan bildirilmiştir. İzin dar yapılması hakkmdakı kara· 
teriyi savdıktan sonra, sandnlve- müfti haber göndcrmi • ben gidi- nın mümkün olamamasıdır. vapunınun dümeni bozulmuş, almış ve halen mezuniyetini is-- rın tat~ikinde12 so!lra. ha~ırla ; 
yi çekti, karşıma oturdu: yorum, içinizde anlattığım bu Merkez Bankası kolaglık ATnavutköyü iskelesine yanaş- T e t k ,. k a f 1 timal etmekte olan memurlar nan tarıfeye gorc Izmıre ılk v 

-· - O, benden bir yaş büyük- ~eseleyi k.avrıyan var mıh der- gösteriyor mak üzereyken, iskelenin ya- 1 da vazifeleri başına dönmeğe pur önümüzdeki pnzar ,günü ha 
tür., diye söze başladı. Mahalle dı. Bu ı;eşıt suallere her :.:aman B k b"l M k B n ndaki Kopernik apartımanı - davet edilmişlerdir. rcket edecek, ayni vapu~ ora . 

k d ·d·k 1 • · ak ndı parmak kaldıran da hep Sarartı una mu a ı er ez an- ı k" · k ı 1 d ı· a··necektır 
0· n a§ı ı ı ' ev crımız Y ı • " . 'k d 1 Ef kff önünde ı ıs e eye çarpmış· - -·- Fransız Konsolosu an ımanımıza o . 
Mülkiyeye gidinciye kadar arkn- Hoca ona döner: cE, söyle baka- kası wAmerı ~n ° an ' <:. ı nt ın Amerika ve ı· tal ya ile j 1 L' d b ncı 

1 il · b" oldu~u takdırde derhal muba- ır Valiyi ziyaret etti ıman a ya a da§lık ettik Saraçla. Ben medre- ım ~ ~ derdi, 0 da ınua imın ı- ·· ·· · a net' · d · ke müstemlekelercleıı mcm- k l d 
d d . Ali h rahmet eyle.-in ra:z: evvelki takririni aynen tek- vaıı etmekte ve her turlu cck Bu çarpın ıcesın ~· ıs • Dün Fransız konsolosu Vali fJapur a ma ı 

se ey ım. a J • •• • "b h r d d b k:"' ·ı u- l k men parçalanmış ıskele - 1 k f . 1 an 
Ha d" isminde bir arkaduşımız rarlardı Bunun uzerıne hoca: ı razı a ın e e an a 1 e m e ıs ' · e e ımıze ge en m a- ve Belediye R.eisi Lutfi Kırdarıı Diğer taraftan limanımı.zd_a 

m 
1 

d h b b Af . · b il · · d · amelesi olan verlerln cekleri nin üzerinde oturan Hayrıye b d ma b ska mem b daha var ı, ep era er oynar- « erın, e emı:Jsm, sen ersı . . . 1 . . . . . rı a e a.. • makamında zıvaret ederek bir yabancı vapur kalmamış l?ı ı -
dık. En makbul oyunumuz, huni müzakere et, ben azıcık misafir· dau~a kabul edı~mektedır. Ban ve Luız adındakı ıkı kadın kor- leketlerden getirtmek za müddet görüşmüştür. dir. Aldıkları emir üzerine Yu· 
zıpzıp, bile yok mu, işte o idi. lcrimin yanına gideyim• diyerek ka ıle mua~elesı olmıynı:' yer- kulnrından bayılrnı-slar, vapur rureti hasıl olacağı anla- 1 - - nan vapurları, balıkçı gemi~eri 
Elimize geçen paraları bileye ve- çıkıp aavuourdu. Fakııt çocukluk !erin c;eklerı de kabul <>~ılmek- halkı da epey heyecan ,!?ecir - Eroı"ncı"ler Pireye hareket etmişlerdir. Jtnl 

t f k t b lar n bedelı der v d h · sılmaktadır. Amerikanın rirdik. Paralar deyince de büyük günleri bu ... Hoca ortadan k~- e. a ·a . un , ı . • mişlerdir. apur a c emmıyet- ~ Hüsrev yan vapurları İtalyanı~ ~arP 
bir şey sanma sakını Babalarımız h~l tesvıye edılmev1p. mrı~c;ur li hasar olmamıştır. ticaret vapurlarını Ak- m~a:lıl~~~~~daAra~~a~~ soh\,f!ın- ilan etmesinden önce gıtmışl_er 
öyle bol harçlık mı ''erirlcıdi ki; 

1 bı:. 1~esapkta d mu~~:c~;n t~t e~ 72 numara vedekte Halice a- denizden geçirtmcmeğe da 56 numarada oturan Ahme- di. Amerikan vapurları da li • 
beş para, on para .. işte o kadnr. 1 n:u une a ar e ı me c lınmış, dün, Fen Heyeti tara - karar Yermesi üzerine A din eroin sattığı zabıtaca haber manımızdan ayrıl~ış bulun~· 
Onu da götürür, bileciye toka e- dir. b k A 'k do- fından muayenesi yapılmışbr. rnerika ile ticari müna- alınmış, aönderilen bir adama yorl.a.r. Bu ~uretle lımandaebıı·~ 
derdl'k Fakat, ovun bac:ladı mı, 1 Bundan ac: a .me~ı an • d b" k " I ı b d Fransız " IJl -

1. d s ı· " bT !arını vnrdım mnhıvetınde ola- Lıman a tr aza sebetlerimiz azalmıştır. eroin satarken satıcısı Sadi ile ngı ız ve ır e "' 
sen ge e araç a oynıya ı ırsen 1 . l k İthalat Birlikleri, ha- birlikte ve bes paket eroinle sinden başka vapur yoktur. 
oyna bakalım. iki parmağı amsı· r~k al~a~ta .. ?.~lunan ar 1a~e= Düh sabah, Şule şilepi Köp - yakalanmışlardır. Bunların ne vakit hareket ed~· 
na bilenin birini nasıl da saklardı. bı:o .mudur~u~n~e~ ~~:n:ı do rünün gözi.inden Halice geçer - riçten gelmesi :zaruri 0 • Ahmet, eroini berber Yorgo- ~kleri henüz bilinmemcktedır. 
hala şaıarıın. Elini yere kapatır, saık 1

brazd. eh tı :rı .1\. ı~~s ü- ken Azapkapı önünde, sis yü- lan lüzumlu maddelerin dan alclıfiını söylemiş, Yor.go da Cünkü Akdenizde vapur sefer· 
S 1 d d' S Y babam sayl larlarını a a musaı ır ' . . . ti 1 d " k 

« kayın > derk ıh. ab b" •.. ı·· zerinden MPrkez Bankasına sa- zünden Liman Işletmcsının ne sure e ve nere er en yakalanarak hepsi birlikte ad - leri intizamını tamamen av -
Çı aramaz ı csa ını ır ur u. 1 .. . . · t " t"J · · ·· k"" l. ·1 · l d" b t · t" 
Sonra sonrn uslandı, kitaba verdi t~bilmcktedirler. mavnaları . u.z:r~ne gıtmış ve ge ır ı mesının mum un ıyeye verı mış er ır. _ .: !!1~.~ ır.:, _ " _ ,, __ " _ "_ ,,_ ,. -· 
kendini. Rüıdiyeyi bitirince izmir Liret üzerine muameleler bunlardan ık ısını parc~lamış • olduğunu tetkike ba~la- ,,_ ' - " - - .. " - ... ·- ' - ' - · -
idadisine yaı.ıldı. izinli geldii{i durdu: dolara fiyat tır. mıslardır. G • B • A k 
bir sırada evde oturuyorduk. Her ~ i tayin ediliyor Karaya oturan Yeni vaziyete göre, it~ ar ıp ır Ş 
yanda harıl harıl. meb 'us inti~a.hı 1 ı Dolar 130 kurusa kadar düş_I Macar, vapuru halUt ve ihracatlmızın 
yapılıyordu. ittıhatçıların fılun .. b 1 kt d D ların bu ırnradenı"z, Balkau mem- M .. ··ı .. .. d S "d d" . muş u unma a ır. o G 1 d L"d . annda ~ onu 
bg~~u. tuau M~~lk1: « a~aç, e.k.ı a ıyı 130 kurus üzerinde fikse edile- eçen er c 1 f va cbıv~drı:l1ı lckctleri ,•c Sovyet Rus- a cer a SJ n 1 n s 
ıtırın~e, . u. ıyeyo gı:~: s::ın~ • --·-~"6'.. ::ı-.. " .......... '='........... Itah:"an1n liarbe' gırJllesi üze- ti\\l1ıl-1ınnİ.flliflı~'fi11° ou56ülun ~·a vasıtasııe Şımal nem-

reKt > ekmıştılmkt. gu kuyor hvct, luk arkadaılarından Ôderni§li rine de iırt>t Uzerindt>ki mua- ctmit kesiid\ğindt::ıı :l~ına uU - Jcketıcrıle inkişaf ;pcyoa 
c: ayma am ı an ne çı ar. a • . • . k b k l ı d 
tA valilık nedir, daha büyük, d~- hereatecl Hafız Melımet meleler durmuştur. Liretin kıy betçı ola;-a ıra ı an. ? tı: ye- e eceği anla~ılmaktadır. 
ha büyiik olmalı adaml> diyor· b ld f b" .... 

1 
.. d .. meti hakkında dünya borsala - di ta~f~.I~fnbula gctır:lmışd ve Suriye yolile de bazı mad 

du. cDahn büyüğü nedir kih bo 1 udmuB, sını tnd ır gurudtuSur rından malumat beklenmekte - bura a ı acar dv.alp~\?rın an delerin temin \"C tedarik 
Nişanlısının kız kardeşini 
kaçıran genç Adliyede d d"k N b"I · b h 1 b a:i ar ı. u patır ı ortasın a a- dir birıne aktarma e ı mış ır. d"J 

er 1 
• « e ı eyım en, e e a· d · b" k "k ı · - - . .. - • e ı cbı"lccegwı· aı1la(;:ılmak-

k 1 .,. b . d" D w raç ersı ır erccı ya an ntır, _ . , - ,, - ,,_ - , - , - , - , - - ' - - ·- - - - - • - - .. 1 a ımr> ceva ını verır ı. og- I I - t d 
. t b" d .. 1 d"' ya anlatmaz ... Öy ece bu mese e- 1 • · ı A k ı a ır. ruaunu ıs ersen, ız e gu er ı' . d b k 1 d b t M f'h · ) 

b h 1. Ö 1 yı on an aş ·a an ıyan a U• s ı m a e r aarna 1 1 fta ya İle, 
onun u u ıne. Ye ya, 0 za· . Dün adliyeye hayli ~arip l?ir,men evlenebilmeleri için mU-
manlar herkesin aklında, fikrin· lunmazdı. Bı;c, hesap, ve hendese eskisi kadar olmamakla aşk hiıdis~si intikal etmiştir. lz- saadc istemişlerdir. 
de olanlar; hoca, hafız, hacı veya derslerinde işte bu yiizden geri k beraber, ticaretimizin ka mirde başlıyan ve burada biteni Ancak bu sırada Nesrinin a· 
zeybek, efe olmaktı. kalmışızdır. Onu yakalar: cYahu, H ] d 1 ca radan devam etmesi macera şöyledir: iJesi işi polise haber vererek 

Rüıdiye arkadaılarından ·şim· (Devamı sahife 
5
• ,otun 

4 
te) iZ an 1 rı a 1 muhtemel görülmektedir. 1zmirde oturan HulUsi' adın- Nesrinin 14 yaşında olduj!unu 

.......... ,., .. , .... ,.,. ........ " ............... ,.111111111•11uıtt111111•11•11""'""""" .. ""1111111111111111111111111n1111111111uıu • • ~ da bir J?enc, bir müddet ev\'el ve HulUsinin kendisini zorla 

SiYASET 

Bir Ok Daha 
Yaydan Çıktı 

YAZAN : Galib Kemali 

Vali ve Belediye reisi bu 
ciheti tamim etti 

IPOLISTE: Karsıyakada oturan iyi bir a- kacırdığını söylemişlerdir. 
ilenin büyük kızı Güzide ile . Hulüsi ile Nesrin dün bera· 

F A o· T nişanlanmıştır. Fakat kısa biri her oturdukltırı evde yakala • 
ecı ır ramvay zamıın sonra Hullısi Güzide ile narak adliyeye getirilmişlerdir. 

geçinemiycceğini anlamış ve Fakat tahkjkatta bazı eksik 

K a Z a S 1 bir gün nyrı~m:ık niyetinde ol- noktalar oldujhından ikmal i -
~ _ du,ğunu, Güzıdenin kız kardeşi cin emnivet müdürlüğüne iade 

Uzun zamandanberi sürünce- lak muamelesinin de diğer bil- Vatman Alinin idaresindekilNesriıı~ a~~ıştır. . edllmi.şlerdir. Hulusi hakkında 
metle kalan istimlfik işlerınin ümum hizmetlere takdimen ic- 10 numaralı tramvav Kurb:ıf!a- k Ndesrın .. vatsıknbdal gu~cl ~h: kız kakr:~rbmıık ve

1 
ırzka f!dcçmek-

. i h Jı·ınred ... n Kad k .. . :. ·a _ ız ır ve mus a c enıştesını ten ta ı at yapı m~ ta ır. hızla ilerlemesine azam e cm- ra ve s\'"ıratle nelice1endirilmc- u" .... 1 O\une ,gı er "Ik ·· a····· d k"k "t'b N · '"dd · ·1·k d w h ld k t knn Kurban 1 d ·45 1 ı gor UJ.!U a ı actan ı ı oren esrın mu eıumumı ı a -miyet verildigi a e gere ta . l"k d 1 . ehemmi"·elle "' . ,.,a ı a numara ı 1 ·b· kt d. H ıu . . d "d -1 bikatın arzetti{?i miişkülfıt. _gc- 51: .a. a ? ~r aı a ·' evde oturan döşemeci Sıtkının r:: ~111 bgı 1• se~mie .. we ır: u h ·ı ıresın e
1 

u eta .agkryor v
1
e adyrı 

rek brokrasinin vazettiği zihni-1 bıldırılmıştır. . ............... dört yaşııfdaki kızı Ayseli altı- sının _ılı nıv; ınb olgrenınce k e-~ ~aşamka ardı'nlın. ı.m tını o mal ı. 
Yet, bunun tahakkukunn engel ................................ na alarak bileğini kesmiş, kan- ~e!ı .ag am~F.3 • as amış VE' en gını, en ı erını ayırmama arı· 

1 1 l · · d N"' dısını sevdıgını, onsuz yaşıva - nı valvarın duruvorrlu. olmaktaydı. Du" nku.. ze ze e ar ıçın e Havdarpaşa umu- - . . f . t" ............................................... . 
mıvacagı'nı ıtıra etmış ır. • ld 

Ahiren mezk(ır noktalar na- . d ne hastahanesine kaldırılan yav Zaten Hullısi de bir müddet- Yenıden zelzeleler o u 
zarı itibara alınarak sarfedilen «Kandilli rasathanesın en~ rucuk, bir müddet sonra hnsta- ten"b·eri Nesrini se,·meğe başla- Ankara, 13 (Hususi Muhabi· 
gay~e~le müt~masip. ran~ıman Dün saat on üç~ ik· _dakı~a ~ancde ölmüştiir: Vatman Ali dığından• iki genç evveltı bir rimizden Telefonla) -. Tokat, 
temuu g~yesılc bır «.İstımlak dört saniye geçe şıddctlıce bır 'akalanmış, tahkıkata başlan -1 trene binerek Bandırmaya kac Sivas. Bitlis, Muş ve Dıya,rıba· 

Eaki Moakova Sefiri muamelesı. ha~~ında» ızahna • zelzele kaydedilmiştir. mışt1r. mışlar, oradan da bir vapurla kırda yeniden zelzele vukubul· 
Evvelki ak§am ıaat yedi rad-ı olan bu müthiş cidalin artık ya- me n~redılmıştır. k t'" ruret Merkez üstü fstanbuldan tah Kendini makineye İstanbula acçmişlerdir. muştur. 3 ev yıkılmış ve bazı 

yosunda Muaolininin, artık tarihi kın ve uzak sebeplerini burada Bun tanı so~r:, ~~ri~ ima- minen 160 kilometre mesafede kaptırdı Burada.k~ huk~.k mahkem<:le- binalar çatlamıs~ır. Ahlat~, 
olan balkonundan halkın gökle- muhakeme etmeğe kalkışmak a- ~eve~ 0.~8 ~ r· ı istim d"r rinden bırınc muracaat etmış - şaııktan garbe dogru beş de • 
re yükıelen ava~ele;i arasında, bes olduğu kadar faydasızdır da. rılıe ema en u unan -

1 
• Ahırkapıda Güris boya fabri- !er ve vaziyeti izah ederek he- zelzele kaydedilmiştir. 

aaat üçte Fransa ve lngiltereye Bunun ahlaka temas eden pek in- . . kasında calışan Murat buhar =========================== 
ilanı harp cdildiaini, pek heye- ce noktasına da şöyle bir balmu- en büyük ve en müthiı.~ir çar~ıo- ~ür~ .. Cüm~uriyeti~in.w~anı~ı .Ata- makınesin.in. yan~ndan ıteçcr-, F • t M" k b ~'""'"'''''''''''"''"'"''''''"''"""""""""'""'"""f 
canlı bir •cııe bildiren nutkunu mu yapı§tırdıktan sonra, ıimdi a- mayı bütün fecaatile gorecektır. turk un, mıııete çızd1s1 .. mıııı hu- ken kendını makıue kavışınçı. 1y8 Ura 8 e ~31 sene evvelTasviriefkar• 
dinledim. caba ne olacaktır) Sualine birce· Şimdi, tabii bütün gözle! ':·ı dutları her türlü tecavuzden ~0: kaptırmış, muhtelif yerlerin- • n.. ............................. , ....... uuıııııııı1111111ıııu111J 

Eveti Bir ok daha yaydan çık- k .h. d "lk merika üzerine müteveccıhtır. rumaktan, Türk yurdunu hakıkı den C'hemmiyctli surette yara- Kom 1sy1 n u Huzuru Padi--hiye 
tıl Franaa Baıvekili Reynaud'nun d~P .. ara;a ';

1 ın en ge~~m 1~ Rooıevelt'in Musoliniyi sükun ve bir mamureye çevirmekten, ve lanmıstır Yaralı Murat C~rrah -r-
cVatan tehlikedeb feryadı mü-' t ~ubce ır. k t'nkanıAI §ımt e basirete davet yolundaki bütün yalnız komşularımızla değil bütün paşa has.tahanesine kaldırılmış Fiyat mürakabe komisyonu kabul 
nasebetile geçen ayın 25 inde çı e t k~şına .;h!a l 7a\arın mesaisi artık bo~a çıktı. Avrupa- devlet ve milletlerle ho! Keçin- tır diin öğleden sonra Vali ve Be- l'4lloz.a 

1909 kan yazımda· cltalya eski ac:.ı- ~ap 1 arı wrn\ ~ş h 
8~r \e b" arşı da ııiyaset aleminin cAhlak> ile mekten ga}'ri hiçbir emelimiz .T d dti t•• kdiye Reisi Liıtfi Kırdarın baş •n __ _ 

lan haurlıyar~k Allah bilir .~: udrmıy: udgriaş ıgbı evı nlcıt kır sı- pek de o kadar alakası olmadığı. yoktur. Hakkın maddi ve ma- ramvay an ' u k:uılıj{ında toplanarak rnutad Cenabı Şcvketrneabı Hazreü Padi~ahl· 
• ra a u.ra ı ı u ıav e e arıı 11· l'k k 1 t "h k • k . . b"td··· ·z oib" Şişlide t S ke O an ına, ağlebi ihtimal Fransa üzerine b ... k h k . Al nı yüz e ı aene ı an ı arı ço • nevı uvvetım ı ıgımı .. 1• o uran a. , sm .:'mesaisine devam etmiştir. Nor- ye arıı lebrik:lt zımnında tstaubula ıe-

bir hareket yapmıya kalkıpcak- enje ya~acagı ~dd tre etk b ~ tan ispat etmiıtir. Herveyde Av· dostluklarımıza da layık olduğu beyde tramvaydan ıncrken du- mal bir fi~·at listesinin tanzimi 
1 

Eki hl 
1 

ti dü t bqte be
tırl~ demio. cO taraftan hareke- man ara aroı §ı et c mu a ~- rupaya takaddüm ettiğini iddia kıymeti veririz. Kuvvetimize, a- sür>. varalanmış, Şişli hastaha- hususunda yapılan tetkikler e~ :u:d r ~~~ n 7 Abdul• 
te geçmesi ihtimali, müttefiki bu- !~de devam ~t~ekle beraber, bu- eden Amerika. Avrupa medeni- zim ve sebatımıu imanımız var- nesındc tedavi altma alınm1ş - meyanında tüccar ve vatandaş ra r 0 me usu 
lunan Almanyanın da hayati tun ca.nını dışıne al~rak: ol~~~··ı yetini, yuvarlanmak üxere bulun· dır. Telaşa zerre kadar ma ... hal tır. )arın karşılıklı menfaatleri ~öz 1.nh Aıml ve Hwıan efendiler. buluıa-
menafii iktiza•ından olmakla da· gayr~tıle ~_talya~lar .~zenne yuru· duğu uçuruma düşmekten kurtar· yoktur. Başımızda ne yaptıgını önünde tutularak bir çok fikir- auldan halde bll%uru padfşahıye ka-

ha ziyade akla ve mantıia müla· mcktır, Boyle bır .. h~.cuma _ç~ktan mıya hakikaten kalkııacak mı~ bilen bir hükumet, etrafında d . ler ileri sürülmüş ve bu arada bul edllmlşlerdlr. 
yim gelmektedir.> sözlerini de muntazır ve her turlu tedbırı vak- Eğ~r. sözün hiikmü, şerefin bir onun hüküm ve kara~ınn H::ıva_da t~ı:~ak mesclesı sı>or)makar,ıcılar. tuhafiyeciler, so - Hey'etl mezkure meyanında buluı~an 
ilave etmiştim. Maaleıef bu tah- tinde ittihaz etmiş bulunan ingi- kıymeti varsa, bütün Amerikanın itaate and içmiş bir mılletl<la Vt'nı ceşıdın heyecanı h~duw van, sarımsak satanlar ve kah- Mestal\ Bey ile Sllvastros Efendi tara· 
minimde aldanmadığımı bugünkü liz donanmasının vazifesi de ar- ayaklanması lazımdır. Asırlar- vardır. Varlığını. benliğini, kuv· dundan 91k.~lı ço~ oldu. l\Iılle.!- veciler birliklerinin mümessil- tından birer nutuk irat edilmiş ve Ho· 
hadise ispat ~tti. l\':usolini nu•- tık bütün kuvvet ve ııatvetile bu daııberi felcgin germii serdini pek v~tini, tarihi vazifesini bile~ bir 1:,r yer~'.u.~un~ekı. yollarda j{o- l<?rilc de görüşülmüştür. en Hüseyin Efendi de bir duayı belil 
kunda, ılci büyük devlete karşı cÜrl"tkar hasmına, hazırladığı acı bir surette ta tını§ olan şarklıları mıl.let, kıyamete kadar şanu 'e-ı rulcn blıtun ıı2lerı ~av~ yolla- Komisyon yarın da hırdavat- kıract cylemlı;tir. Pazartesi giinil heye· 
husunıetini me~ru gösterecek ııe·ı derııi vermektir. O zaman dün· şimdilik bu hftilenin, eli böğründe refıle paydar olur. rında da başarmak ıddıasında- cılar, kai{ıtçılar ve züccaciveci- . . . • cd ..cı • l· 
b 1 . d 1 k. b" d ., . k d ~·ı ki l k b d E k" M k s f" . dırlar 1 .. ·11 'l .. .. k Un Hn:ı:ıneyı z.ıyare. CCCb• 'l:C pay ep erı say ı. ya, nası ı ır ny ır tarı ıın v. ecı , a ı tam o ara a§ın a, · s · ı os ova e ırı · . Ö Ü er mumcssı erı e goruşme .. t 

Dünyayı hakikaten kıyametten detmediği kara muharebelerineıher türlü ihtimallere karşı hazır·ı GALiP KEMALİ I iSMET JN N üzere toplantıya nihayet ver- tahtta daha birkaç p,un temdidi iknmc 
pümune bfr ke;meke;e uğratmış şahit olmaktaysa, Akdrnizde de )_!lnmış, yakın bir komı1usuyuz. Söylemezoğlu miştir. eyllyeceğl mustahbcrdir. 
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Sahife : 3 ~-5 

- Reynaud' un Mesajı-, fngilizler, Trablus - Mıs1r Hududunda Arn•ı;:.:kh!;p 
zimize 11idecejiz. Birkaç ıün evvel- 1 ta 1 ya n 1 a r a B i r Bask in ya p t ı I a r cn.ıiıd.~d.;e~oü".'..O::...!?;:~~ •. t~dhazab,ı' 
ki hitabıma semih bir surette cevap ı h -

'( 1 • • - ve atta resmi surette 1ngil· 

verdiniz. Bugün sizden daha geniş . . ı_ncı sayfamızdan devam) tarafından kullanılan Alman tay. miştir Dovru v tere ye Fransaya harp ilan etmi 1 

efe- bir gardım istiyorum. Amerika Birle- aşıstler>n tazyikine karşı mü- y.,el.,ile yapdm"t". · k b • R da~ doı:ruya vu-
1?"d.~_Y.,.d>iun>z de~in fe!: 

::adele etmelerini istemiştir. Somali ile Habeıiıtan araaındaki R~ }ulan bo~ba ısabetleri han- k~ladelıgıne baıka hiçbir delil 

şik devletlerinin müttefiklere, seferi Mısır /talgan elçisine köprüler tahrip edildi mi~t~r~:~n Taı~rı tahrip et : ~mas:, tek.1~avu~uğun inıilte· 

Fransa, 13 (A. A.) - Haoas: 
B. Regnaud, B. Rooset1elt'" bu 

tiin bir mesaj göndermiştir. 
Bu mesajda ezcümle şöyle 

niligor : 
ku

••vet go"n 1erı'lmesı· harı'ç bu .. fu"n va d Cib t' 14 (A A ) ngı ız tayyarc1erı ye arp 
1 

an etm•• olması b ., "' , - pasaportunu ver i b'ld" . u 1• • • - Havas hava dafi toplarının k tl' fevkaladeliğe yalnı; ba" ' b'u 

Sltalarla maddi
,. yardımda bul K h' • ı ırıyor: . , h 1 r . uvve ı · 1 kil' . ..ına ır anaca- a ıre, 13 (Hususı) - Mısır F S ı· . ·ı . mu a e etme rağmen hiçbir za mısa te§ ıne kifayet ederdi 

., [ b ·ıd· • • l • hükum· t' b .. İ l ransız oma ısı ı e Habeşistan ra a - - B' k . gını a enen ı ırmenızı ısrar a rıca . e ı, ugun ta yan elçisi arasındaki hud t k'' .. 1 . h r ugramamıştır. Bir düşman ır ere dört, bq sene evvelki 
.J B h .. k' Mazolıni'ye pasa t u opru erı ti\ • a t . k • düny • f . . ..... 

Düşman, Paris kapılarındadır. 

eaerim. unu enuz va ıt çok geç } miştir El . por. ~~~ v~: - rip edilmiştir. Buradaki kıtaatın _ vcı . ~yyare~ı at'ı olarak. di- relim 
8 

va:ııy~ ını. ıozonune geti-
/ d · l d'l . · çı ve elçılıgın dıger vaziyetleri mükem ld' lt 1 ger ıkı tanesı muhtemel olarnk • o vakıt aıansın biri çıkaa 

o ma an yapmanızı ısrar a ı erım. J memurları bugün Mısırdan ay- lar son Habe ist me ır.h a }bn: düşürülmüş ve dört tnnesi de ~a; «Arnavutluk lngiltere Devle-

~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- r~mı~udı~ e~a~ndaken~ilear?lebmu bare ~ı ha~ra u~atılmışb~ b m~uamauna iınnı hvbdti» E" b• t k aı l era er <;n· . . tarzınd b' b b • 

Gar P C e P he S I
• n de ger ır e ırıısır ı lışmış olan zengin rüesadan Rns Blenheım İngıliz tayyareleııi d b a . ır a .. er vermıı olsay-··1.. f-1 'I ' "d · J • Haı..-sı'sta d n· d 

1
• una ınsan gülmez uA' o urse ~aı uyu ı am etmış erdır. ın:,. n a ıre ana tayyare - k b' k . ıans so-

Düşman Parise girmeden evvel da
ha mücadele edecektir. Eğer Fran· 
sadan kovulursak, şimali A/rikaya, 
lüzumu takdirinde Amerikadaki ara-

K 

· . . meydanını da bobbalam 1 gu ır şa a yapıyar» dıye kızar· 
( 1 ;nd ,.yfanuzdan devam) ah>re. 13 (Hususi) - Mısır ltalya C•bubye taamı• • .. • •ş •r ve d•. 

de Ga,be doğ•u da tazyik yapa- Başvekili Ali Mah;r Paşa. İta!- edecek mi? ~ır mı~•mmat d•posilc bir cok Vak•a bu f•Y••• h 
1 

h b 
rak Parisi Garpten Şarka çevirmi- yan hava .~ü~~~ların?an bir Londra, 13 (A. A) _ Lon· e~f~~:Ji~ t~IJ.~ ~sabetler elde ri.n İçyüzünü, mahiye:fui~ S:iki: 
Ye çal.,.yo•la» Fran•ız tebliği : tek Mmrh olduııu takd.rde, M•- d»n>n iyi habe> alan mahalilinde sund~n k u~uı;mat hdcpo - "' he•keo pek&IA bila. Zavalb A 

Almanla"• Reim•i işgal etmio - sırın harbe glrecejiini, bugün ltalyanm Cibuti oahille•ine ka,.; . • CJ an a ev er avada navutluğun ihtiyan eUnde ol ': olmaları muhtemeldir. Çünkü Al- Parla, 13 (A. A.) - Fransız 13 çarıamba tebliği: açıkça bildirmiştir. taarruza geçtig·i teyit edilmemek· ~~lı kılometre me~afeden ı:?ÖrÜ- dığını ve kendi halinde y mak · · . . luvordu B"t'' ı T · qama 
manların buradaki zırhlı vasıta- Parlsln iki tarafında muharebe gitgide vüs'at peyda etmektedir. Yeni ıtalyan tayyarelerinde Alman tcdır. ~ynı mahafil, ltalyanın ça· releri s~lim: und .. n_g.~ J7. t~yya- ıstemeklen baıka gayesi bulunmı-
larla yapmış oldukları büyük taz· kuvvetler Rouen'irı cenubundan taarruz etmiılerdir. Zırhlı ve motcirlü kol· pilotlar varmıı b~k .hır muvaffakıyet eld~ etme· .• . n onmuşlcrdır. yan, b';'. küçücük milletin İngil. 
yik, Fransızları, bu bölgeyi tahli· lar, Louvlers, Andelya ve Vernon köprü baılarından Parcy Sur Eure, Dreux M it l 

3 
.. yı hır ercf meselesi telakki ede- . Dı_ger bır taarruz da Assab tereye ılanı harp cesaret' · •· 

ye etmiyc mecbur kılmıştı. iıtikametindcı geÇmeğcı baılamıılardır. Bu t•hlrler bombardıman edilmiı .. ~ a, b (A. A.) - Salı .. gu· rek oradan taarruza geçeceğine cıvarında Makakar üzerine va_ termesinin sırf bulund _ını ~?a-
PaTiff 2 7 kilometrede bulunan ve bir muhacir kafilesl mitralyoz atetine tutulmuıtur. nu gune' atarken yapılan hucu· d 'ht' 1 k d' p l t B' b · d · tt '1 • ugu un 

Per.an 

- Beaumont'takı' Fransız mu kurban) • b'J• Ae ı ıma verme te ır. ı mış ır. ır enzın eposu ya va2ıye en ı en ıeldiğini de her 
En aıaliı 12 fırka Senlls ile Betz arasında taarruz etmektedir. arının resmı 1 anço• sm R b . d kıl 1 b ' k 1 d h k takd' ed -

mukabl
·1 taarruzu, ··kı'z kı'lomet- Hük. k . . !U 30 sivil öl" 30 . ·ı 7 ara, ve a eşıstan a - m ş ve ır ıs.a n asara es ır er. _ umet mer ezının ;arkında muharebe, geçen günlerdekinden de daha u ve sıvı ve .. h • . ugratılmışlır E b' · ,.ıik bi, ile,leme kaydetmişti.. ılddo>ll olm••'"'" o.,m'" '"hl• '"'''" .. Ch••ü• Th;..,,.,.. Do•m•"'°' Hke• yuahd, .. Y;,m; tayya,. ta- mu ımmımat ambarları · . . · '"•en .'"m de nazarı d;kka6 iıalyan k>taah den;,de ve ka- '°'" M""" ••••;"; M•""''" ;.,ıkom.,fodo '"m;,ı,. vo '" ""''' "'" rafmdan yap.lan bu hücum eona- bombardıman edi/d" Lfo;•lız 1 hava ku"".etlerinin cclbetm~k .. ıediğhmz dbet bW"a-

>ada huekete geçmem;,ı;,_ Bazo ,,,.,,., do Ai•••""'" "'""' '"'"' Ch•lo" '"' M""' ;,ı;kom•>I"" ;ı,,. omda 2 düşman ta)-yam; ;mha K h" ı •bıa ve talyan Şarkı Afrika- "d". Bakaç •eneda (Hayat ,.. 
hava akmlan ~apm,.la<du. lomiıl.,dfr. ed;lm;,ti,. h a ~re. 13 

(A. ~.) - lnııiliz S• üzerine vaptıkları altınlar ha .. ) tabirini icat elmis olan bu 

F '"n"z ve lngiHz taYY a<ele>i, ooım•• '" "" ı.ıo Mm• "'" "'' ""'" ••'"'" '""'"•' 100 '"''''" Teeyyüt etm;yen ha be.! m •Ö· lı~?k uv.yetı:rı ltalyan Şarki MJSırlı lar iein cesaret vericidir ;k; büyük devlet, •~ki-hayat ,.. 
Almanla» ku ' büyük faaliyet- ''"' tohm;" odllm•ktod;•. O<d•l•nm .. ,,., '''"'"' '"m•" mOkomm•• '°• •ah günü hücum Almnn , • .,t- va~ •s; uz:t~~ taı:ıızlara de M>Sorhlac kendi emniyetleci i: ~·~•na yalmz kend;Je>i muhtaç 
lerde bulunmuşlardır. Fransız bir tarzda muharebeye devam ediyorlar. !arının yardımile İtalyan pilotları Gur~ teekme eb ır.b dsmnra ve 1 cin alıntın tedbirlerin nasıl mü ımış de yeryüzünde batka mem· a rar om ar ıman edil ess· ld ~ - J k · · · 
tayya,.Je>i. Manheim, Neu•tadt - ır 0 u~unu anhyorlac. ı e et ve m•llet •çm bayat .. bur 
ve Frankfurtu bombardıman et· Alman tebliği : R R R na, ~atta kısaca bayata ihtiyaç mişlerdir. Jngüiz tayyareleri bir- Führor'in. ~mumi KarargAhı, 13 (A.A.) - Alman Orduları Baıkumandan· us yan 1 n oma eynaud'un Nutku ve )~zum yokmUJ gibi, gözlerine 
<ok nnkliyc kolu, k•taat kolla" ve "''"'" ""''" ı 1 keobnlikleri, gücü yettikleri he• 
:muvasala yolları bombardıman Saint·Va~ery sahilinde muha~ra .edll~i' olan lngiliz·Fransız kıt'alarının ve A 1 manyaya memlekete elçabukluğu, rnarifet-
etmiofü. '°"""'" '" '"""lmok "''""'''" ok•m kolm•t"'- Ayn '" ,.,ı;.,. bildi- le g;riyo•lac, ona, >ahiri bir biir-

Alman tayyareleri de, Parisin rildiğl gibi, bu grup teslim olmuı ve arasında 5 Fransız generali ve bir T • 1 • .... ( 1 inci sayfamızdan devam) ri.~~~ ~e istiklal d~ bırakml§ gibi şarki bölgesi. Evreux üzerinde a· l~ııiliz ge~eraıi de bulunmak ü.zcre 2s _binden fazla esir aıınmııtır. Çok bü· a V S 1 ye e f 1 r~g'?cn harbin ftkıbetindcn, vatanın kurtulus d gorunuyorlar, hakikati halde iae 
k>nl., yapm•ıla•d". Y•k ''"''m •• Alm"''"" "'"' •«m•ı•fr. Topç•m•• yDklD •'•"k .,.ımok . hır an d b" .• h ,un an o memleketi mükemmel bir milo-

F,anudann Mukab;I Taan-uzu ''"''" '" ..... ,. uomi•'"" Um iuboıı .. ,. ......... ""mly• m"'"' ... s Vaşmgton, 13 (Hususi) lu a. 
1 '!"~ : .etmi orlardı: Haklan da vardı. Ir- temleke, hatıl bUan bir ...... 

Paris, ı 3 (A.A.)- Harbiye Ne miıtir. Alman tank difi toplarının ateıi neticesinde diğer bir gemi berhava ovyet Rusyanın, Balkan • mızın hır .... ıstıla .... ılc mahvcdilcrniycccğini, asırlar im- haline sokuyorlar ve sonra da 
zaıetinin söz söylemiye salahiyet· olmuıtur. cıStatusquoı> sunun ihliıl e· tıdadınca ugradıgıınız mükerrer istilalar gösterdi. dünyaya çektirdikleri ezi. ve cefa 
tar bir memuru, Fransızların Per- Harekat bütün cephe imtidadınca seri bir terakki göstermektedir. dilmemesini Alman ve İtal- Fransa rnahvolamaz \'(' olmamıştır. Fakat Fran- yetişmiyormuş gibi bir de yine 
san-Beaumont mıntakasında yap- Marne nehri, birçok noktalarda. harp edilerek, ge"İlml•tir. yan hükumetlerinden açık- sa '-'aralıd r B'•t•• d A dünya ile acı acı istihza ed---L 

k b

'l ~ • t ı ~ J • • 1 • • u un me enı dUnva, hütiin beserı'vct ~ 
m., olduklan bi• mu a > taurnz Ch,mp.,oo"do dOtm'"' t•kiP otmok>o '''" '"'°''"m" Cholo""" ;ıg•I ot- ça a Cp etti~i haberleri b•ı- b 1 k ' .• böyle ôlim bup oyunlan veya neı;mi, 8 k;lomeı.elik bi• ;ı.,ıe- miı •• 1914 m•hmb,.; m.,da"'"'"' ,.,mııH•. rada teeyyüt etmiştir. şun';' 1 sı~ 1

• Fransa milleti hürriyet uğrun~ • .;... eğlencele•; te<tip ediyo<la<. 
ıne kaydettiklerini bildirmiştir. Argonne ile Meuse arasında taarruz arazi kazanmıya muvaffak olmuttur. Sovyet Rusyanın, Berlin deııı;\:et. ugruna kendisini feda cdt!CCk bir raddeye Zavallı Aı'navutluk Zogu na-

Hitler'den intikam Almak içı'n Bu s k d b' ı h b R ı ·ı gelmı .. tır ve b l F h · na a ar ıze ge en a erlere göre, yeni harekatın baıladığı 5 haziran· ve oma e çı eri, bundan .. ·ı u ya:-a ı ransa, u.gün artık bütün mında bir kralın, (bo,, bu zatin 
Nevyork, 13 (A.A.) - Yeni d~nberi alınan esir mühim bir miktara baliğ olmaktadır. Düıman, çok fazla bir kaç gün evvel Bitler ve dunya dem. okrasi1erinc dönüp cliycbı'lı'r k'ı. sı'zdcn de nereden çıktığı ve neden kral. 

Evrensel Siyonist teşkilatı reisi, kt d h M ı· · d · 
1 

mı ar a arp malzemesi de kaybetm 'ıtir. Yalnız garp cenahındaki iki ordu usso ınıye Stalinin mesa· Y.ar ımı b.ır halt olarak ı'stı' '·cbı'Jı'rı·m. Bu hal•kıını ve- lık payesine kadar yükseldiği de 

gazeteci ere a•ng~ ıdaki beyanatta b_t.. · ı · hı · · ' · d "' ~ bulunmuştur .• '.I"' u un sı a arının ııbırl iğile 200 den fazla dütman tankını tahrip etmiı veya ]lnl tev i etmişlerdir. ı V bir türlü anlacılamam• .. b, yal) . ... r .n. · .. e yıne sorabilir kı', dcmokras·ı· rnefku .. res"ını'n en -z "T 
• ..... ~r-4•ır.. .... Mussolininin, 11utkunda - idaresi altında az çok hürriyetine 

Silah ta•ıma~--sında olan '-"ÜZ Ha an n f 1 - ... C\ ile buyuk ve en kuvuetl' .. ·ıı . d b" • ,._ , v ' ""' • mHmo ... m.~ , .... mb• ''"" "" '''"''"""""' v• • - an .,...ı..ı~·-· n... ••. . . t mumessı erın en biri olan A- malik, ben!ip>e ........... ı.ıı,.-ın Amerikan oıyahudisinin kısmı Stakas tayyarelerimiz ezcümle Chalonı . sur . Marne'da ve aahil mıntaka· rne,ge çalışmış olması bu .-.. .... uı..... l..AIA b~y..ıı .::, • .::1.--1- -:? ekil • L- b aza ''tt f'k
1

- • • h t . d d · ı f 1 . . • me . t . . f d Bu akca A "k Y, __ e ç·--· !!'_!!_• ra1M1t •.• r•. a. t y .... mı mu e ı 10:::• ıçın arp e mıye sın a or u ı e aa surette ııbırlıği yapmıılardır. T•yyarelerlmiz, bir nakliye Sa]ın esırıne at e ilmek 'f m mert aya Son bir <Jefa hitap ediyo-
11 

- - · • 

yalmz ham değil, bunu yapmak ,.m;.ı"; •• "'°' •••• "' mov"'" '""m''" •• ,,,,;'•" •• ,;" ""'"' bl• tedir. rum. Rooseveltc her müracaatimde, bize Aıne<ika hi- K•al bazretleri de, sallba A 
iç;n şimd;den Lond,.. P•"'· Ot- .,,ı;,. "m'•"• "•••• "'" •°'"'" '"" '"""° ...... "''"m"' m•· Diğer taraftan, Sovyet fa<•flık kanununun müsaad•.si çe·•evesi dahilinde ~pahla<a daha yakt.,mak ve -
tawa ve Vaşington makamatile vaffak olmutlardır. Havrcı civarında 20 sabit balon düıürülmüıtür. Rusyanın Baltık memleket d d b ) ld ' ranmak maksadile olacak, Avnı-. 1 N • L- b yar ım a u unu u, tayvare. malzeme ,·erı'ldı'. . b . d _.,___ b' - -• 

mU'8kmye g;,ı,m;ş .,d;,_ 0 '"" t• m•-" ' """''";m;, T~"dh;om "'"'"'' "' '°'"" !erinden kısmi seferberlik pan•n •· ei>n an >-'"- .- -
Lond•adaki Çocuklar Tahliye moyd•"'"' hGo.,m• ""'"' ••mit '''" 15 '"';11, '"''"""••• ''"'"' iliin etmelerini talep etmiş Fakat bugün arhk bunlar kiifi deiiil. bugün ar- zade koz~f>zlo ..ıenmittL O ...., 

Edi(iyo• '"'''m'•"";'" olmas. keyfiyeti. Sovyetle- tı.k Fransanın hayatı mevnmbahistir. Zafer uzak olsa lenmenin hen&. ilk nq'eleri ta. 
Londra, l 3 (A.A.) _ Londra Düımanın Şimali Almanya uzorine yaptıAı bombardımanlar, askert hedef· rin Berlin ve Romaya bir hı!e, bu zaferi ümit etmek hakkımızdr. Şunu da Ü· marn olmadan, karıı yakadaki tnmıaka•mdan 12 o b;n çocuğun "" ,.,,., odom•m;,,;'" ikm şeklinde ıe!sir edil mıt etmek hakk • mızdı r, ki, Amerika bütün şiddet ve ku~etli komıu, ( Adriyatik ,.. 

tahliyc•ine bugün başlanm .. b<. DUtm•"• "' '""' h•., m•h•.,b•lododo. dok••• .,., dofi '"'""• vo mektedic. haşmefile, haksızlığa, aJrnkJığa, zulme VC vahşete ö;ll.,inde benden bqka bôkün 
Bu ameliye önümüzdeki beş gün mütebakiıi yerde olmak üzere 19 tayyare kaybetmlıtir. 4 Alman tayyaresi T----e) b karı?• koymakta tereddiit edemez. olamaz) iddiasile ortaya atddı, Zarfında ikmal edilecektir. kayıptır. ecı e tA i eşhas Ser. be~.t h. areket etmek ı· rı'n ba.~ka bı'r o;:nhre t.·ı~ın- Akdenizde kelam hakkı olan di-

H 

Bir Alman denizaltı gemisi. düıman ın kuvvetli bir deniz nakliye koluna A k 13 " ~ 'i" <:o - d 1 ti (Y h d er gün otuz hususi tren. ço· n ·ara, (Hususi Muhabi- d k M 1J t k k ger eve er a u ur! Ne ya· 

ki h

. hücum etmİJ ve müteaddit vapur ba tırmııtır. . . d T l f 1 1 
• 

1 e ımız. or. unç giinler yasıyor ,.e '· ·a--ı~·acak- ? s·· 1 k' 
cu arı Corntuailles, Devous ıre, rımız en e e on a) - Sefer - t F ] "{ - pıyorsun • oy e üçük milletle-

s G ]) b 

.. l t b ı·k k d t ·ı ır. rans. ız mı letı ıztıra1Ja kendisinı· alıs.tırmalıdır. · · t'kl" 1·1 
•menet ve Pay• de a e• o - talyan tebliği : er ı vu uun a ec• e tiibi tu- nn "' •' e oynanmaz, hem.,. •ele,inc taı>Yacakh'- _ - tulacak memurların nüfus tez- Her~es bır kardeş sevgisile yekdiğerinc sanlsın, bir- tada Mz de vanz) derneğe ı...ı. 

Maamafih. ebeveynin;n tabii· ıuı"" O•'"'"' Um•m• K""''"'"''"•" (A.A.) - M•kom• '""' tov- kerelerine meşruhat verilmesi leşsın ve daha uzun müddet ıztı•aba katlansın madan, ka<adao, denİ2den biı 
Yelc•i iç;n kendile>in; kaydetfü- ı;k•" '"'"" ,.,,,.,,.,;. dO>m'"'" """ v• hovo "''"'"' "";''" bomb... a18kadarlara bi!dirHm!stlr. •••••••••·•••·•••·········••·••·••·•··········•·•••·••············•••·••············:.. oaldmıla bu memleketi iob1i •-ll'lemiı bulund~iu cihetle 300 bin dıman etmlılerdir. Bizerte'e ve geceleyin Tulon'a karı• yapılmıt olan taarruır Diğer taraftan şubeler, asker- le G M ......... diverdi. 
Çocuk Londrada kalacaktır. bilha11a mühim olmuıtur. Bizorte'de büyük yangınlar 9ıkm19, birtakım te· lik meclislerinin toplanacaih za spanya ayri uharı·p M f'h 

. ı"ııat haıarıı uğramıı ve yerde bulunan tayyareler• karıı iıabetli endahtlar mandan evvel ve sonra ı'htı'vat • aama 

1 

dotrusunu iatene-Amerika Elçisi Parııte nız asıl b .. ük' L.:..a.•~ rd 
yopolm•t"'° """'"''" dok••• k•ll•••lmoy"'k holo ,.ımltH'" ""'" U,yo· erat için UYJ<Un bir zaman intl- ' ny -- an b;n ti< 

F Kalıyor (A relerimiz. hareket üslerine dönmüılerdir. hap ederek bunu ilan edecekler Y • k bu iıtila karııamda menfi dur 

A) 

ransada bir mahal, 13 . Akdenizde bir tahtelbahirimiz, bir kruvazörle on bin ton hacminde bir dir. Şubelerin kavdi bir sene eftl ararJD müttefiklere h lef makla (yani ,imdi moda olan ta 
· - Amerika Birleşik Devlet- mu a 1 b' 'b" leri büyük elçiıi B. Bullit, 1914 petrol gemisini torpillemiıtir. 

1 
için muteberdir. Memurun va. bir hareket old ğ .. J • ır m

1 ucı 
1

nce paaif durmakla) 

i le.
.. B'ıngazi hududu yakininde kain Tobruk'ta ngili:ıılerin hava ve deniz kuv• zifesinde bir demşiklik olursa. u u soy enıyor yapı mJfb. Avulturya, Çekoalo 

" ustoııunda Myron Harric ın "'' ı 
1

• .., v vetleri tarafından bir taarruz teıebbüıü kara, hava ve deniz kuvvetlerimiır derhal askerlik şubesi le men • 1 va.ya maceralarından aonra biı 
.. aptıaı gibi, Pariııte kalacaııın.ı d t;ıd;,m;ıti» ""''"''" ,.,.,,;ımı,.ı.. sup bulundui<u Vek§iete bildi- Madrid, 13 (A. A.) _ Resmi 1 e Arnavutluk oerııüzeıtinin yo 

Paria A-ı. Şebinlü- Mo>• ""m' u•m ""' m '"'" bl•i b• ""'m••"" rilecektir. Gazete• bu sa hah. aş•ii•daki ka- . spa~v~nt~ .•av r! m uh ari plik' pdma., (Hayat ..... ) " iptilôaı 

. 

Parie, 1 3 (AA.) - Bu sabah Şarki ltalyan Afrikaıında Asmara, Gura, Adiugri ve Agordak tayyare li· ~r~;;;;;;,-.;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiOiı"'' rarnameyi neşretmiştir: sıyasetını ~ttıhaz ettiğine dair' n.~ ~.~~~l~~ olanlann İfİ, çoraı 
h Jd· "ld A ,_ i manlarına kartı dütman tayyareleri tarafından akınlar yapılmıı ve bu akın· İtalyanın Fransa ve 1nn'ılte - cıkan resmı kararnameyi bü-1 daokugu gıbı nerelere kadar var 

1
1 

ırı iğiQ.e göre, Paris •~er dd' h sarata ve bu limanlarda bulunan ltaıyan ve yerliler arasında on 1914 1940 "' r· t 1 ıracaklann k .. 1 b' •~mandan• H.,;.
1

• 

0

,dud• faal '" m• • • . . reye karşJ hacbe <icmes! üzer!- un •aze e er neşretmektedir. di. a pe ıuze ır dem 
h k k. . . ölümüne sebebiyet vermııtır. • Bunun k d ır umandanlıja getirilmiş ve ııınınhh apılan tahkikat neticesinde dün Bingazi havasında vukua ge· ık· h b ne mücadele Alcdcnize yayıl - yu lifi an aelen tali- T" k" 
Yerine Gene>al Dentz tay;n olun· M"• .... ~: ...... ,, ... ,.,;m;• ...... ".'" .... ''""'"'" ..... uım•• 1 ar in m>S .•lduiiundan. ispanya hlikü- mat üzerine ne;Tedildijıi tah- i ::: u\'d (P ....... ~enin .... tnuıtu,. I•• m• '" • • meh. ispanyanın gayri muha- m!n edilmektedir 

1 ~ '"': ~ •• ~ıı..ı,.) meoel 
• 

4 
Pariı halkına hitaben aşağıdaki old1 uli~. anllaıılml ~~tı~uhtemel olan düıman tayyareleri gece Şimali ltalyanın k • ripliğini kararlaştırmıştır M • · Y.? mu· u, buıt gı"bi görüne1 

alan, bütu'·n ıokaklara yapı•tırıl· ngılı:ıı 
0 

ma • · · MU ayeseSI •1 u .. ttefı'kl•re muha. lı'f ezkur ka .. rarnnmeye "Öre İs soz çok hak.imaneCrır amma, A 
" I 

1 
• .. rinde ketif uçuıları yapmıılardır. Açık bır ıehır olan Tori· ırı' ,. ,.. 

'"''"" ''" ı•h' ~', "'° tolm•• •• '" bomb•'" u h"'"' "' ,;.ıı holk "'""'' G"""' c;h•n H"blnln. bu<••· b. t h k t panyanın muttefiklere muhalif 'llpada e•k"i gibi ..,..,...ba7' 
. cPa.i• aç•k ıehi,dfr, halkın em- "°0 " •·~. ~" .;.m'"" ,.,,,;,.ı ... mı1,; .. "" ••"'" hokkood• •'""' "' kü •~""" h"bloin """' günle- " arzı are e bor hattı hareket tazamm pe..,.mbeyi rö<eeek, •ezecek ai 

ll!Yeti ve her türlü iaşesini temin j. birkaç kııının o u Madrid, 13 (A.A.) - Reuter: ]Pdiği farzedilebı'lı' un ey- yaset adamlan, diplomasi ka 
.,

1 

b". J rapor nuredilecektir. rinde c-creyan etmiş askeri ve si- ,,.~!"""'-~~--:::==== ..... -------.;.=r·~~---- t l k J d ,. n utun tedbir er alınmıştır.> an an ama ığı için kimse ye ı:- j yası hlıdisatını, kor1lerlmlzc muka· • r ransız cephesinde n- f'"' 1
"""

111
"'"

1
"

1
"'

11
"""'""

1 
... "11 -•111ttıı1111ıııı.ıı rınde noynamadı, :zavallı Arnı•ı..ı•.•• 

yeseye \'esile olmnk uzcrc her gun -----..;~y • ( e 1 ti k l b 
giliz askerleri k diletini müdafaa edecek A m er,. k a A 1 m an btı sütunlarda hullis:ı ediyoruz. ,,. E ecıze erın şerhi~----- vu ~ y~ nız. 8fma bırakıldı, 

Londra, 13 (A.A.) - lstihba- de . en Bu karar Fransız payi- --:··-·""""'-"""---~ .., ~·. 'fle fund• bunun intikamt• 
l'at Nezaretinin bildirdiğine gö· ~e~~ı~ n açık şehir olduj!una 1 • ~~ ... ~~~~.~ .. ~~ .... ~!.~~ Vicdanı hak•rzlıkla lekele""" k · -ıstıyerek veya istemiyerek. ah 
l'e, İngiltere?en yeni gelmiş o- a. ı 1 l bevanatın man para arına vazıyet etli Garp Cepheıinde - Fransız or· z.ırh içinde yaıa•a ela, cırrlcıplak~mH, yedi kat yor ve .• A.kdeni:ı.in en büyük, eı ~a_n .~""' lnııtli< kuvvet!ui. da•! s~n Y!(;~:~dir ve şüph•s!z •~un~ 13 1m,uruu10 yopt>ğ• ~,. • • "· ~tveth ·~·devletine Mpe<Vil ı..., ~ıne m ~nubunda, Fransız sı- tıkı .bır nombardımanla tahrıp (1 nci sayfadan d«'lUll) dl "' hücum• m•kabdo olmak il· SHAKESPEARE '

1

~? ~d,.erirod.. Ne demeli 
lnh arkadaşlarının yanında yer şehrın . b . olmak fikrile zere, Almnnl:ır, Quenncvll?res çı- Vicdan cıplakhllı gw<le çıplak- ! F k Gulsenı:ı yen değil. Ağlaaanı: almışlardır. edilmesıne. ~fı_nı bloke edecektir. Herald Tribu- lığına benzemez. Vicdan çıplaklığı, 

11 

at bunların istirahat dedikleri fayda.11 yok. Ya sablır'. Çek'ıp i 
B k 

'ttih edılmıştır kıntısındn Fransız kollarını aşmış- i 1 §Cy, Ölümdür. Ve bu C"~ıt ftdamlar •- L -t •. k 

1 

u ıtalar, mükemmel kıta - ı az . h . . ne, bunun mihvere karşı harp Iardır. ns:ının çyüzünü lckcliyen bütün i d ._.. .. •illi: ı muteve killne b-'-J·m-•-,,. rını v c anlarının ölümunü istirahat sa- t b k ea ... -ardır. ve bunl.a~ın gelişi, düş.- Hiikfımet I ou~s şe ilanı demek olduğunu bildi - Rus Cephesinde - Lul>nczov mu- kepazelikleri t~hir eder ve çıplak- yac:ık. derl!ccde duygusuz bir h:ılft en a, a hatıra çare gelmiyor .. 
~an ılerlcmesını durdurmak ı· de terkedıgor k d' r harcbesi devam etmışur. SiddeUI l laşan bir vlcd:ını örtmlye imkdn gclmışlcrdır. ~ SELIM SABtT 
tın gece gündüz çarpışan müt· • me te ır. yoktur. Çıplak bir gövdeyi bir bez , _ , _ . ... ,.. __ _ 
tefik kıtaların kuvvei manevi- Vaşington, 13 (Hus~s.» - U- "'""""'"'' oım.,,ıu<. Nollcod Al· """" b<lcblll<. r.k.ı t• ııotıen,.. Kokmu, bk '"ten ,.,.,,. b" - --··· - • 

Y

ns" . .. k d h bırınm Fran- Amerikanın gardımı man kuvvetleri Hus topraklarında· y ft bi . d b d vicdan taşıyımlarsa, y--"ı' ••rhn dft- 274 M )\ 
' ının yu selmesine şimdi en nited Press mu a " =·· ' V>O '"' onn ...... hiç ·~ - ' ua ılnı terfi etti 

büyük yardımda bulunmuştur. sadan verdiği bi~ habere gorel~ Nevyork 13 (A. A. - New. ki Jstitıl sahasını eoılaltarnk, Krako· bir kisve yoktur. Değil bir klsvc. fil· yetmiş zırha da sığınacak olur. A 
n • . d ./ d l • k h" ku· metı taşınmıs o ' viee şehrini zaptctmlşlcr ve San ' ·cdl kııt zırh dahi mııl" b 1 1 ::ı.rsa, çıpl::ıklıktan kurtu1ıımazl.ftr . n. kdara, 13 (Husus4ı Muhab 
rt1rısmu a,aae i mıgece Fransız u . '. k t - York Herald Tribunc'nun Va- J .. vvcs ır" c- B " p . 13 (AA) R t • d - T urs şehrm• de ter e n•h""'" teoklı oıilt• hou• "'"'''- "'"'· ~vl,khk,.,, ,., c>P•akhtm "" , •IOkl• ''"'"""''""' d'1mlye te: 1 rımız en Telefonla) - Maar ar~s: · · - ~u er:.. u~u 

0 
· fr Bunun şingtondan öğrendiğine ,!!Öre !erdir. ş,cb~Gs cttıkçc lçyuzlcrlnin bUtiln Vekaleti, 1939 eylülünde hi 

Parısın mildafaa edilmıyecegı me~e karar vermış ı . . . r tuyler urpcrtici çirkinliğinden kur- çırkınllğini mcyd:ına .... 1 l 
resmen bildirilmektedir: Bu- sebebi Alman tayYarelerınır, orduya mensup 110 Nor~!rop "'""';'" - Y~6 """'•""" ,,_ ""am•• V•cdnnıo,, mül<wM otdu- ••'"' ''- met erini doldurmus ve muv 
nun manası Mo"'syö Reynaud' - Paris - Tours demıryollarını b. bombnrdJman tayyaresi muttc- ,.., ... , ... yeni .,, kobıno "'"'ı O· ııu h•ld< ' '"'"nl"'"'" • fünhatln- DOoy,do. •n bhyilk .,, .. ~ «mı, f~kıyetleri tesbit edilmiş ol 

b ı nrı ve UÇ luıımuştur. 'c fazılctlı bir 'icdanın h O<nV>tmenl d k d 
llun Roosevelte gönderdiği me· çok noktalarda ozma " h . fiklere acele teslim edilmek iı- den bah edenlere rastg lebılır iniz. ' uzur ve ,.,. " er en a ro vaziye 

S 

'd be . d "d"n bu se rı • ________ .;.;;;;,;.;.;;.;.;;,;;;.;:~..:.;1 ~tl~ra~h~a~ti~iç~ır~.d~e~h~u~· r~!!ııc~~a~~a~~ı;·~l dol"yı"'l t f ı aı a sö.vledi/?i Ribi, Fransızlar günden rı urm ... " 'd' •zere Vaşingtona gelmiştir. '" "··~ "
1 

e er i eri Reri kala 
•neak Paris önunde ve Rerisin- bombardJtnan etmelcn ır. _274. 

0

'!'""tmenin hepsini terli e tırmıştır. 



Münakasa:4 Edebiyat ve 
-·- ---·--------•lisan bahisleri 
İbrahim Alaeddinin • 
Ziyaretini iade 

[Yazan: Besim Atalay] -J 

BiR FAKiR 
ICIZIM ~~KAY~S~ 

- Behire abla, yalan mı söy- de, Bchireyi büyük anne ve hala- za bağlanmalarına çok ehemmi· düz Nadide Hanımla kızının ' 'e de, sıhlıa l itiba rile d e çok değif-
lüyoruın i Büyük annem sabah- aile mukayese ede ed e, onun çok yet veriyordu. damatlıırırpn miinaııebctsiz halle- mişlerd i. Şişl ide, al tı ay kış es-
tan akşama kadar aynanın önün· kıymetli olduğunu anladığı cihet- "'"'"' rine, abuksabuk sö:derine, biribi nasında havasız ve ziyasız bir a-
den ayrılır mı, elinde bir bez par I~ ~endisini gücendirmekten çe- Behirenin hüsnü idaresi saye- rini tutmaz nasihatlerine şahit ola partman<la geçirdikleri hapis h::ı.· 
çası, hep yanağının çizgilerini o· kınıyor, hakiki bir ablasıymış gibi sinde köşkteki hayat çok iyi ve ola tabiatile terbiyelerini kaybet- yatile solmuş olan renkleri şimdi 
ğuşturmaz mıi hatırını sayıyor, bu muamclelerile muntazam geçmekteydi. Genç miştiler. Onların arasındıı da Be- çok düzelmiş, her üçünün de si

- Ben sana ne tembih ecliyo- genç kızı ailelerine büsbütün rap· kız tab'an mülayim olmakla be- hirc çocuklara hakim olamıyor, malannn tatlı bir pembelik gel
rum, sen hula ne cevap veriyor· tctmeyi istiyordu. Çünkü bilhns- raber, bilhassa küçüklere fazla onları yeknasnk bir terbiyeye tabi miş, her üçü d e iyiden iyiye top· 
sun? Sana her vakit büyük anne• sn son hastalığı Macideye babası- yüı: vermedi~ için~ ~avaş yavaş tutamıyor, hele intizama hiç alış- lanmışlnr, şen, gürbüz, sevimli ve 

atta istanbuldan gelirken - Babamın evinde böyle ye- nin islerine karışma demiyor mu- nın zenginliğine, evın kalabalıklı- onlara tamnmıle hakım olmuştu. tıramıyordu. Halbuki şimdi ço- güzel çocuklar olmuşlardı. Behi
fransız~a, hem de türkçe bir mekler~ kim ha:mlıyacak? Büyük yum? gına rağmen kendisinin ve kar- Bu da çoc~~laı;n terbiyesi iize- cuklnrla baı;bnşa knlıncn, onlara, re küçüklerin üstlerine, başlarına 

yem.e~ kıtabı da almıştı. Bun- annemın aynaya bakmaktnn, ha- Burada Macide de ımidahale dl'şlerinin ne kadar yalnız ve hü- rinde çok muessır ~luyordu. Hem zaten kendisinin çok yüksek olan da çok itina ettiği için sabahlnn 
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da .ıy~ce okuyarak ve B§ÇI ka- lamın tırnak boyamaktan vnkit- ile: misiz olduklarını İspat etmişti. O erkek çocuk olduwgu, hem baba- temiz ve kibar aile terbiyesini üç, ve nkşamları beraber gezmİye 
ıla .. ıstışnre cder~k dçokklara leri yok, ki yemek pişirtmeyi dü- _ Kardeşim sus. Behire abla- küçiik kız, biiyiik annesinden de, sından yüz buldugu, h7m de va- dört hafta içinde aşılnmıya mu· çıktıkları vakit, hu temiz giyin· 

gun alafranga ıle e arışık şünsünler. mızn kor r halasından da kendilerine zerre lidesinin ,.efntındanberı başıboş vaffok olmu~tu. Bu itibarla Na- ıniş, sıhhatli ve güzel çocuklnn 
ıs yemekler yaptırmaktaydı. Behire çocukların dedikodu ihtnrı:~ag~~i1u:~· kndar fayda olmadıgwını pekala kaldığı için ço~A şımarıklık ve ser- dide Hanımla kızının birlikte köş- görenler, bir defa daha dönüp 
tancı taraflarının açık ve te- d u. ·· .. k l"k eden Kamran b'l · d' k J • b 1 l k b k 1 h b k 1 . . . yapmasın an, hole Kumranın M 'd h k'k B h' · goruyor nnlıyordu. Behirenin ise es ı . ı e şım ı e ge memı u unma an ço • a ıyor ar, er a anın nazara-
havaskılle ıştıbalan açılmış o· daima boyundan büyük söz söy dacı e 

1
a 1 atenB ke ıre~ın k l h • t- ı- ~ d .. ' söz dinliyen, terbıyelı hareket et· fayda temin etti. Doktor, çocuk- rında gıpta ve takdir alametleri 

çocu ar, bu yemeklerden • yar ımcısı o mustu. u ızcngız ızı as zwgı esnasın a goster · ve' büyüklerini say b" d ki b · tt b I' · d 
rncrr ... un oluyorlar ve Şişli- lemes!nden hiç ho§lıınmadığı için henüz 12 yıışında olduğuna göre diği fedaklirlık, icabında çocuklar k~ybir çocuk olmuştu H"ı::~ ı- lar .Bost?ncıyn taşı~ ı arın~an- aFrızksurke .. ek ebırı>:_or du. 

1 ı 'çbir va'k' ' .. 1 . . sert hır sada ile cevap verdi: küçük addedilebilirdi Fakat va- için k d f d 1 1 ~ 1 b' 1 ... b"' ç~- ben vakıt bulup ta hır defa koşke a at oş te u asu eve mun-.en 11 oy e ıyı ye- · ne a ar ay a ı o acagını cuk arın ter ıye erının oyle diı- l .. s· d. b . .. l taza h t k .. d. s· ·· 
yemediklerini her vakit tek- - Buram da babanızın evi. lidelerinin vefatındanberi yalnız meydana çıkarmıştı. Macide, kü· zelmesinde büyük validelcrile. ha- gckclcmıştı. kİ 1 1~~tl ~ede- N d~ ~a çol krmc ı. ır Jf1~ 

ıyorlardı. Hatta b ir gün Klm- Hem çocuklar öyle annelerini, kalmış olmaları onu vaktinden çücük aklile adeta hissilc Behi- lalarından ve enişteleri Celal ede 
0 8b3 '. ço]cu. darındsı ha el rın e t a 

1 
e ~~ızı a ızıhan,:ızın °8 

f len yem ğ' k halalaınrı çeki ti 1 KA l h k• h I · I ki b e, ter ıye erın e e usu e ge· arıcıya ge ı er ve a anın SO• 
so. raya ge. . e l ço .. .. ş mez er. am· cvve yetiştirmiş, kardeşlerine il.- reye er va it mu taç o acak a- Beyden uza asmış ulunmalan- len büyük tahavvülü görerek şlip- nundn taşınmıya karar vcrdikle-
ndı: h~r vakıtlcı fımarık tav- ran, sen kuçuk boyunla böyle her det~ dadılık, hau· mürebbiyelik rına hükmediyor, onun için kar- nın da çok tesiri vardı. Apart· hesiz hayrette kalırdı. J l'lki.katen rini qildirdiler. 
dedı, kı: §Cye karışma. etmıye alıştırmıştı. Bir de Maci-J deşlerinin de kendisi gibi ~enç kı- mandayken çocuklar gece gün· çocuklar, şu d '•t beş i. t :l ·"'· (Deva.mı \'Dl) 

" 
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~1 kola~lnştırmak için Adlive ıkıtdc yazİyeti yoktur, çünkü ~: 
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tP1'!1/tm'nmm 
M!!il!li~f?JKOF .CARıj 
Sabık Çariçe Ebedi 

Mahpesine Götürüldü ~~~!~;~n~:;~iy::ıe~~:;:k d:=~ ~:İna.~:::n ~=:;.::·!~Bazı Sevk u'' I c ey ş Hata 1 arı rafla~ı~ı öder. 1 ;:;~r ve ne önden, ne arkadan 
GELIRLER: varulacak hiçbir noktası yoktur • 

. 'Y_ıld.a bir defava mahsus ve Ha•a•a -'ince Jngıld ana va· .- Yalvarırım size büyük ve ·r · . k 
1 b , .. ~ r- k 2 1 k d A çı tçının ·öy Ü kızı seçilmi,.ti Lo-ırıncıkanunda hfıkimierin se- t ---lan italyadan çok aza • - - ası a ın. · · §ığım, sevgilim, k" d d ır • 

n ı·k an ....,.._ ' enc1· b h h po ın .a ı_n. a olan bu ta"rah aal-
€' ı nıa_aşı emsali hasılı '. •ekfı- br. Şu halde ital1anm,_k ı a· S d b d.. k . h l ak 1~ d r ru um ve emen her•eyim olan d " r.ı ·' h onra an aşını ovme tense evvelce iyi dii~üniıP azır anm .wzırn ı . d 1 b ,.. za. enın ırı, yarı, göğsü, gerdanı 
unun yuzde yarımı, ftna inır!ltere1i can eYJnden le - . d 1 . . l h . 1· a ama eraber hapsedilmeğe ~tlı, beyaz kollu, dolgun kalçalı, 
·-~aınzeUerdcn hakim muavin dit edebilmesine imkin yoktur. Churchill 4 hazıran a söy edıği nutukta demiştir kı : « farp, ta hye ame ıyelc- hdatta ölmiye razıyım. Onu hen~ adeta drımızlık kızı sa O. 
!ı~ıne alınanlar da dahil oldu- lcala kala, ortada ingiliz - balya~ rile kazanılmaz. Malzeme kaybımız çok büyüktür. Şimal cephesinde bütün ara- en ayırmayınız... d . nşın -
R~ halde terfi eden bütün ha- çarpışmasına başlıca sahne olabı· balanmızı, tanklarımızı, ve bin tane top kaybettik. Her halde bu muharebe, bü- Natali, saçları dağılmış ... Bu 11~:s:~a - bD gece. Petro ile evle-
kırnJ~rin ilk iki aylık ma:ış far- lecek Akdeniz kalıyor .. !ta~yanla- yük askeri bir felakettir.• güzel kadına son defa baktı ..• aileler ukÖ lü a~e~t~ ~o~ kala~~lık 
kı. .. kala kala, ortada lngılız-ıtaly~~ Hakikaten Sofi hıçkırarak ağlı- lile h~z Yb 1 1) a erltınınd en guze-

"" k il ) b Y G l Alı• fh S"' b• " F k b k. . - • ır u unuyo ar ı. Diğer namzetler de dahil oJma u: rın Akdenizde (Pante arya gı_ , azan : enera san a IS yor mu r n ·at o es ·ımış, sagır- taraftan Petronun b.. .. .. 
Zer(' mali yılın bac;mdanbE'rı kuvvetli istinat noktaları oldugu lasmış manastır duvarları, bu kü- virleri ~ k d 

1 
utun

1 
muşa-

..... ·· h d b d ··k 1 d b h k • ur n aş arı, ve on arın a •uun al hakim kadrosun -rn mnlômdur. Fakat onun u a a~- Eski Ordu Kumandanlarından çu ve oş 0 a u ıç ırıklara ce- ileleri de bu d d 
1 

S b h -
h€'r vıl ai!u to~tı'1 ilk l!i.İ'lÜ na mukabil de İngilterenin bır vnp verebilecek miydi} Basını kadar içki ra. 8.~ ı krİk. 

1 
a a a 

ltı('vcut bütün münhallE'rin iki Malta adası vardır. Biz vaktile bu 3 - 10 Mayısta Almanlarldafaaya hazırlanırken Fransada Esasen Holanda ve Belçikaya sallad ı: bu tarih• ' m~zı b .. ?.k 0 .j gırıp 
avh{n, adada esir olarak bulunduğumuz Hol anda ve Belçika hudutlarını! bulunan İngiliz seferi kuvvetleri- yardım, ötedenberi düşünülen bir - Buna imkan yok Sofi, de· da eg·le 1 5?rt~) ın Bu?'u ksadofnun. 

U · l ·· d ·· d. · b · 1 F h 1 h l d" B 1 · d. B · ı,·1 -· nmış '··· ırço c alar rnum hakimlerın maas arın için tabiatin serapa ta§tan vucu e tecavuz e ınce yem ır vaz.ıyct e ransız i tiyat kuvvet eri e- mese ey ı. u mese cnın uzun u- ı... enım yapa ı ecegım, iki- Petro da d h.l l k .. 
<lan şubat maaşından k~silecck etirdig· İ bu adaya İtalyan tayya·1 hasıl oldu; bununla beraber bu, men bulundukları mıntakadan, zadıya düşüniilmesine, harita ve nizin ayrı ayrı yaşamasını temin hur -Ilolkn~ dı 0 mb~ .. ~kebr~ ~ .. ~ 
b· g b b 1 b '1 ·ı · ı,· h k d ··ı 1 M 1 h · ·· · d k-"k" b 1 b 1 t k · ansı uyu ır ınti• ıM:. lira, . N f t h relerinin, İtalyan om a a.n~ın, d~r:.şe·nı ;ıyen k ır .. ar~·k7t ~gı - d os~ ne rile Manb~nge1_ ahra~n- arazı uzen~ ~· tet ı ~ne Mo . o e ~e ·tı[;·· d d k S b zamla yapılmıştı. Fakat bir ara 

S.1.tulga ~dlıye ez;ıırte ı ka - birkaç kaya parkçasıbn.ı yerın en ı. ı· ıdm ı 1art1 ı ~lukttc .. ı I erd uv- da, ransanın şarkı şıma 1 u u- zahmk~n ve ım ank var ı.d .. agınot Ç . atn .1 o ~ an çhı tfı .. 
1
• ba ık alnındaki terlt>ri silen Petro, ar-

ı a sandı,J!ının mevcu nu ·u - oynatmaktan baş a ırşey yapa- vet ı e o sa ar, ı gun er e ta- una teveccüh etmeleri ve ora- ta ımat mınta ·nsınn uşmanın arıçeyı yenı mu a ız ar e edi kadaşı mahrem· M .k f d .. 
dile bu ~andıi?a botçlu olanlar- mıyacağını bilenlerdeniz. Adad~ arruz imk~nına malik ?e~il.diler. dan, Alman ordularının sol yan~- cepheden ~aarruz edemiyece~i. mahpesi~~.ka!.'alı bir a~bay~ ko. nerek:' 1 ençı 0 a o
dan t~hsıl e~ilece~ paralar. İngiliz nüfusu da yok ~enecek L:a Fransadakı Fr~nsız ve lngılız or- na taarruz etmeleri icap ederd.ı. aylard .. nberı __ sabıt olı:nu.ştu. Mıl- yarak g?.turduler .•. ~~g~r hır a- _ Mençikof, demişti .. müstak-
Adlıye darrC'ler~ le mahk<'me- dar azdır. Arap !°ı•. ıtalyan ~ı, dularının Bel çıka ve Holandaya Es.asen bu _vaziyette en aşağı hır yonla~d~n mur::kkep ıbtıyat kuv- raba o gun ~rens G.alıçını de ~~s- bel karım yalnız bir kadın: 

0 
ka

ler taraf~ndan daıreden uz~k. - her ikisinin mel~zı m~ !1e. oldu~ k~şmaları ~peyce zamana !uzum mılyo~luk Jngiliz ve Fransız kuv- vetlerın!n. Magınot m~~takasının yanın ?.h~~~ menfa~ı olan Sı.b~r: dar •.• Anamın halın için yapılan 
laşmavı ı~ap ('den her ncvı ıs- bilinemiyen yerli abalının ıse l.ngı- gosterecektı. Bu zaman zarfıtıda vetlerınden mürekkep bir ordular hemen ıçınde veya gerısınde dur- yaya goturuyordu... Her ıkısı bu izdivacın benim için k 
ler için zaruri masraf ve vol lizler nazarında hiçbir kıyrneh ol- Holanda ve ~elçika ordularınınlgrupunun, Alman ordusunun sol madıkları ve duramıyacnkları nyn ayrı biribirlerini düşünüyor. sürmiyeceğini zanned· pe uzun 
tazminatı olarak avrı avrı .ah - madığını ~a orad~ki esaret haya- ayr~ ayrı ve .parça p~rça m~ğ!ü~, ?'anlarında görünmesi Almanların her~cs~e malumdu. Bu ihtiyntl~- )~aşadıkları ~~~!ı gü~~e-~in ~ayali- _ Haşmetpenah .. ?H~~~;. ··iz
n.an ~a~alardan yapılacak ışle - tamızda b!z~at muşahede ve tel· perı~an ve ımha edılmelerı ıbtı-l ıl~r~ . ~arcketlerini durdurmaya rı~ Isvıçre taraf~ndan 'f!elecek .?ır nı, .haya~tan o_lume gotu~e~ılecek- divacınızın ilk gecesinde bıkkın· 
rın avnı yerde ve za'!'anda va-, kik eylemıştık. imalı de vardı. Buna meydan ver- kafı ıdı. l duşman hareketınden zıyade Luk- lerı yegune bır servet gıbı sakla- lık gösterirseniz .. sizi h. b. k d 
J:>ılması veva muhte]ıf yerler - Şu halde İtalyanların, dün ya.p· miyerek iyi, kötü bu iki ordudan Eğer müttefik ordular böyle semburg ve Belçika tarafından mıya çalışıyorlardı. .. Ah hafıza ... bendedcrncz... ıç ır a ın 
de yapılmakla beraber mesafe tıklan gibi bu adaya tayyare ıle istifade lazımdı. . bir vaziyette, Alman ordusuna gelecek bir düşman hareketim Bu da olmasa ... Geçmiş günleri _ Tabii değil mi Men ikof 
~azarı itibara alı.nma?ı d?lavı: vukubulacak taarruzlarıı:ıdan ln-ı Bu küçük orduları .~uşmanla taarruz kudretini kendilerinde karşılıyaca~ surette geriler~e. ka· tekrar yaşamak mümkün müydü il Petroyu esir etmek kabil r:idiri spe artan __ ':'e sahıple;ırn' ıad7sı gilizlerin -amiyane tabirli~: k~lla- yalnız ba~l~rı~a kat 1 rr_ıuha- göremezlerse, ayni voziyettc mü- de~11e~enmı§ olacakları tabııdır. ı I !ayal b~zan vew. ÇO~ d~fa haki- Ben böyle bir kadın bilmiyorum 
l~zımgeldım halde hır sene ı - nna bile zarar gelmiyeceg~ ~ızc~ rebeye gırıştırmeme~. ~azım· dafaa da mümkündü. Ricat mec· lsvıçre hududu~dan Sedan şar- katten guz~l. d~g~I mıydı? ve tanımıyorum ..• Bu köylü kw 
tınde sahipleri tarafındnn ia - uha.kkaktır. Buna mukabıl ınıı·ıken, hemen bunları munasıp su- buriyeti halinde cenuba do~ru kında Montmedy ye kadar hudut 27 Bırıncıkanun 1689 İse hiçbir znman buna muvaff k 
des istenilmeyen paralar. ~zlerio Maltadan uçuracakları retle geri çekip ilk zamanlar için çekilmek ve Fransadan ayrı düş- boyunca imtidat eden ve bazı Kremlin sarayının köhne pen- olamıyacaktır... Kuzum M~ \, 

Rer nevi adliy«: işleri icin ~yyareler, İtalyanın. a~açı.k ve yalnı~ ~alelerile dü;.;man .i lı;ri h~- memek daima mümkündü. . ı >·erlerde 6_0,. hatta ~O kilometre cer.elerinde ışı_klar parlıyor, kule- kof.. şu ailenin haline bak, '"';iin 
rnah'k<:>me veznelerıne vatırılm ok mamur olan ıehırlen, lıman- reketını durdurınıya, arazının mu- Halbuki General Gaınelın, kadar derınlıkte bır mıntakayı lerınde renklı fenerler, bayrak- çorapları, uzun etekleri ör""I .. 
sarfedilmE'mis paralardan tevdi farı deniz üsleri, sanayi merkez· sait yerlerinde küçük, muhtelit Belçika ordusuna ve Belçika ara-

1 

kaplıyan Maginot müstahkem lar göze çarpıyordu... Kapıların saçlarile gelinin kız ak;abası~au 
t?rihinde~ itibar~ bes se~e i- leri' ve tayyare kaı:arga~ları .üze· müfrez~lerle çete .~uhare~esi. 2isini müdafaaya yardım için, mıntakası, orduları . yutmak için önünde nö.betçil~r . dah~ fazla uzun kaloşları, geniş şalvarları: 
c.:ınd~ sahıpleri tarafından ısten rinde her ist~diklerı ~?· ıstedılde. gerb~ll~ .y.aparak • duşman pıya- 1 böyle endrekt bir ~areket veya yapılmamış~ır. Takrıbe.n on .. sene postal~r halın~e. gıdıp ~~lıyo.~~~·ıuzun kuşaklnrı ve uzamış saç ve 
llleınıs ;paralar, ri gibi cevelan edebılırler ve he- delerını ız aç etmege çalışmnk ve yandan taarruz yerme o orduyu zarfında mılyarlar sarfıle vucude Geccnın onu ıdı ... O gun butun sakallarilc erkek akrabasına hak 

Mahkeme veznelerine ema - saba gelmiyece~ d~r~cede azi~ vakit kazanmak . icap e~erke~, ı doğru?an doğruya ~akviye et~ek, getiril'!'iş. olan bu tahkimat man- Moskovanın ~ilise ç~nları ak~n- Bu pis ve pasaklı aileyi Çarlığ~ 
net olarak vatırılan paraların zararlar ika eylıyebılırler. Hatta buna da chemmıyet verılmedı. onun ımdadına dogrudan dogru- zumesı bırı;ok kapalı, zırhlı, be- ma kadar mutemadıyen saga, anam nasıl yakın gördü .. anlamar 
bankada birikmiş faizleri, tahmin edildiği veçhile ingilizler Holanda ve Belçika ordularının ya koşmak cihetini iltizam etti. tonlu istinat noktalarındnn mü- sola haykırmış ve nihayet yoru- dım .•• 

lier taJ~be için iht~yar olu - Malta adasında . kafi. dere.ced~ bütün. k_uvve.~lerile kendi mem.le-ı Pek basit olan bu_ usul. _ayni ~a- rekkep olup bir veya birknç isti- larak hepsi de susmuşt~ ... Simdi - Haşmetpcnnh.. amıenız.ı 
nan vasatı masrafın vuz.de_ onu- tayyare kuvvetlen tah~ıt etmışler ketlerını mudafaa gayretlerıne manda. muvaffakıyetsıllık halın- nat noktasının ve bunlar arasına bu sarayın peneerelerınden ışık kırmayınız. O bugünü ne büyük 
nu ,ı?ec.~emck üzere. panc;:vo~a se, gece, g~.ndüz durmadan Ya· ~üsam~ha e~ildi .. Bu hususta, ih·ıde, Frnnsız ve Jngiliz şimal ordu- yapılmış irtibat miidafaa hatlan· sızdığı gibi. Moskovanın .~J?r ve bir sıkıntı içinde rüyalarında gör
:VerJeştırılf'n tale~nrn velıle.~ın p~cakları hucumlarla İtalyanları ! tı~al kı gerı çekılecek orduları~ lar grupunun annvatandan ayrı nın sukutu bu .tahkim.at _manzu- çamurlu sokaklarına ~.u~~l:. d.e d~. ~imbilir ... Bırakınız o da se
~en. maaşları. m_ıkt:rına gore goz açtır~tyacak v~ ne~ı;s ald.ır- mudafaasız bırakacakları arazı· bir istikamete atılmasını da mu- mesinin kıymetme hıçbır halel yayılıyordu ... Sarayda buyuk hır vınsın ..• 
t d!ıye Vekaletınc,. alınması mıyacak bır hale ~e~ırebılırler. in: deki halkın düşmana karşı korun· cipti. Fransadan hareket edecek getirmez. Böyle sukut eden kı- balo vardı. Zira bu gece Çar Bi-ı ikisi de yürüdüler. Salonda 
<.>nı:;~p. ol~nan para: giltercnin bugün ı~ın orada ~afı ı ması endişesine ehemmiyet veril- İngiliz ve Fransız ordularının sımlnrı sürat le istirdat mümkün- rinci Petro evleniyordu... Ona, kahkahalar çınlıyor, votka :ç n· 

. l!akı~lı~. noterhk, avukatlık derecede tayy.aresı yoksa bıle, di. Fakat birkaç günlük muhare- Belçika arazisınc geç,.rek (Meu- dür. işte böyle bir tahkimut man- anası artık bir hayat eşi bulmak J ıer, kudehleri gezdiren hizml"tçi
;ıbı adlı lsl~r~e ?u.lunanlarla mesel_a Amerıkadan peyderp.e~ be~en sonra mağlup olarak geri se nehri • Namur kalesi - Lau- zumesi ordularla müdafoa içi~ lüzumunu duymuştu .. Bu hırçın- !erin tepsilerine biribiri arkasın· 
1 vvelce bu tııbı adlı 1 ı.~rd~ ça- alacagı tayyarelerle kuvvetlerını çekılecek ordu aksamının arka- vain.den geçen Dvle ırmağı) hat· değıl, az kuvvetle müdafaa edı- lık, bu ntılganlık belkı bu suretle dan bırakıyordu. 1~1~ 01,~,!!hırı.n teberru}<>rı, arttırdıkça İtalya için, hakikaten sından, hatta arasından ve ileri- tinı tutu~ _pıü<lafnya kıyam et- ferek ordulara manevra imknnını durdurulabilirdi. . . _ Petro, bu g.ec~ ~~".1k.~n oldu-

lJ~F.w::~l\ • vuJtunllmasmr-fmkln olmıyan/ :ıindcn lıatk da panılc yaparak SÜ· mesi epeyce vaktt Jcaybedilmeea""f'Vermek ve .ha.ika tuafJAr:dA~ P.c.tro ı ı bır aıle habaaa gu lcadar .nes e.lı gozukuyordu. •• 
k• Vazıfe l?Ormekte bulunan ha büyük bir telilike teşkil edebilir· rü, sürü hicret eder ve ordu ha- ni mucip olacaktı. Halbuki Ma-1 orduların istihdamını temin et- olabilir e sağa. sola saldırmaktan Salonun bir tarafında Serementief 
bırn]erden 25 yaşını. doldurmuş ler. . . . . . reketlerini güçleştirir. Halbuki ginot müstahkem mıntakasile mek için yapılmıstır. veya türlü maceralara atılr:ı:ıaktan Ja~senle görüşü?or, Lafor. Na· 
Ulunanlard~~ E'Vh ola!11arla Bu; lngilız-!talyan harbının y~I- bir plan dahilinde düşmanla mu- Reims arasındnki mıntakada bu- Bu dl"'fa Belçika arazisinden i- kurtulmus olurdu... Gunlerce t~lıye ref?kat edıyor, Ş?l~a~l.a 

28 Yasını bıtırenlerden hır. 33 nız. havaya aıt safhasıdı~. De!"ız~ harebe etmeden çekılıne hareke- lunan Fransız ve İngıliz ihtiyat·ı ıerlemeğe kıyam eden Almanla-ı Pctro?'a al~na~ak .. kız. ha~lcın~ıı. Sımon, Çırkofla Pavl~f . ıçkı ıç.ı· 
Yasını bitirenlerden 2, 37 yaşı- gelınce, ltalyanların yuz yırmı tinde halka sükunetlerini muha· 1 Montmedy _ Maubenge hat- t rafların·a taarruz ma- Na talı Uarışkın muşavırlerıle go- yorlardı ... Herkes ne§ elı, herkes 

l ıtirenlerden cocu • U O an tahte a ırıne ragmen lngı ız erın faza etmeleri, yakında mütte ik 1 ·ıerisine daha çabuk gelip v kabiliyetini ancak hu ruşmuş. a ·at ır tur u ır no a memnun u. n b. 3 kl 1 lb h. . - . .,. 1 . f 1 arı rın yan a .. .. f k b. .. ı·· b. kt d 

lar terfi ettikleri zaman iki av- ergeç İtalya ile Trablusgarp ara- orduların birleşerek daha kuv- · ının 1 
d tertibatı, vaziyeti ;1la- ~evr~ t et hkimat manzumesi ıe- iizerinde ittifak edilememişti. Bir Sarayın avlularında fsterliçler 

lık farklarla senelik maas ·tu - sındaki muvasalayı kesecekleri! vetli bir halde gelip kendilerini b1~f.Pı e d~~ fakat bir miktar arazi- ."gındo b~I k . F k t maatt . hiikümdar kızı bulmak o sıralardnl de Rus oyunları oynuyordu. içki· 
ta k kk k B kd. d i 1 d h ' ır er ı. ının e e ı ece tı. a a e ı .. ı·· M k f Ç 1 • k b •t d .. "kt l rının yüzde yarımını verm€ de muha a tır. uta ır e ta· kurtaracaklarını söylemek a al nin düşman işgaline terkine razı essüf General Gamelin bundan guç_ u.. ?s oA ~r ıgını ço ~sı en sızan, muzı en yo~u an, 
len rn ft l . · yanların yalnız Trablusgarpte de- emniyetlidir: halk da bu karara 1 k zayıflığı Belçika or· . . d . t" ve ıptıdaı ıelakkı edenler, sogulc danstan yıpranan bu gece.nın kı· 

ua ır aı. • d k. . 1 . . 1 d B . d o amama . ı ıstıfade e ememış ır. 1 . 1 k t h 1 a 1 1 b h d d M k B••t•• h'k• ] h l h"'Zİ- g"il Habeşıstan a ı vazıyet erının sükunete mutavaat e er. u ış e dusunun imdat avazesine tebai- D h k" vaziyetleri gele- >ır mcm e e ten oş anmıy n ıı.r, zı sa a ı per e, per e 05 0 • 
u un a ım er er VJ " ' h • k .. G 1 G r .. klT 1 a a sonra 1 . • 1 u· . k ba R sları sevm· f ki d 1 1 ranı . . uklu ol - de ne olacağını ta ~ın ~tme ıuç de enera am ın ın le ı ı ve yet arzusu yanhş bir manevraya, cek vazılarımızda tahlil edeceğiz. U\ " pıs ve a u. . •· vanın u u ~rını ay ın atır.:en 

d k~ bırınde ka~ ço: dd . _ d ğildir. Hulasa ıımdıye kadar muhalefet karşısında kalıp kal- fena bir sevkulceyş hareketine se· - . 
1 

H . 
1940 

yenler ~ura~a -~~~ev kı Çarıçe ol- Petro, Odoksıyanın beyaz koy· 
Jn~ ._arın~ ~ahallı m.u eıumu ek hesapls ve basiretli gibi görü- madığı meçhuldür. Eğer bu mu· hep olmuştur: ve neticede biiıün Teşvıkıye 1 azıran ması _bıle. gozonu.~de tutu~an bu nunda. sürüsünün İçinde yata:ı 

ıhl!e bıldırcceklerdır. ço M Mussolininin memleke· halef et Belçika ve Holanda hükü-ı b. harp vazi~·etinin tchlikdı bır Emekli General mevkıe hır kız gondermege ya - bir çoban gibi horluyor ve hu 
}:> ı t1 nen • ' ı 1 ır " .\li thsan Sabi~ d N'h ·· ' ansiyonlara kabu . sar arı tini inrriltereye ka11ı bir harbe metlerinden geldiyse ve on ar şekil almasını intaç etmişıir. nnsmıyor ~· ·.: . ı ayet_ uzun .su- g:_c~: P~tr~.nun kırbaç altında 

Ve kadrodan fazla talıp zuhu - ..•. ki ki• yaptım hataya a- veyahut onların ordu kumandan- '"""""""'"" '"'"""""'""""'"'"'"""""'""""""""""""'"'"""""'""""""'" ren tereddudu yıne valıde çarıçe, dovup oldurec•gwı. lkı·nc·ı Petro"" r . d. suru eme "' ... """"'"'""'""'""" . . O h 11 · b" 1 .. .; .. Unda han"ilerinin tercıh e ı - d. _,_ mümkün olmuyor. !arı müttefik ordular başkuman- ) hnlletmıştı. rta a ı ır ası za- ana rahmine düşürüyord 
l - Fo 1cıı er ırmea · y t Yazı arı • ı · · ı·k~ h"b· b. u. · · ecegi ve pansiyonların ne su - run ttalya için tevlit ede- danlığının radıkal kararına ıtaat ur • c ı>nın. genış ma ı ane sa ı ı ır (De\·ann var) 
:retıe idare ve mürakabe olun~- Bu~.~~ betlerin ne olacağını ise etmek istemedilerse o zaman .- - - - - - - -

11 
- - - - - - - - - • - - .. 

<:aih bir talimatname ile teyın cer •b.

1 

zaman göderecektir. (Biz sizin imdadınıza koşamayız. Sar acogv l u .. şu·· kru·· I 'a 1 yadan o u A 8/ Vaz·ıyeıı· h"IA olunacaktır. Çocu~mu pa1_1sı. _(a ın ır Ebüzziya Zade Ne haliniz v~rs? görünüz) demek l n U asası 
~Ona ~öndermek istivcn hak~!1'1 VE!.İD daha münasıptı. J 1 b • 6 1 d • . . 
~eı: her yıl haziran ayında .. mud - - - - - - " - - · .. ·-' - ·- Gerçi halkı düşman eline bı- Od . a e em 1 z e 1 ( 1 mcı aayfamszdan devam) 
eıurnumilere maarif müdur ve b P rakmak. hiç kimsenin arzu etmi- V G .. ı emış .. . . danberi 100 binden f~lcı 

Ya rncmurları tarafından tas - Vehi aşa yeceği bir şeydir. Fakat ne yapa-ı e uze Dun snbah.kı Konvansıvonel- FTansız esiri q)ndığını 
dıkJi bir vesika vcrmeğe mec - • Jım ki harp hareket~e~inin salim le. Pa~ıs :vı~ ltal.~·ad~.n ~ekiz ta- azim miktarda harp qan: 
~Urdurlar. Temmuz ayındn ve- v f t Etti bir surette cereyanı ıçın bazı za- -·- lcbcmız dcıha donmuştur. Bun- minin ele geçirildiğini bil-
Sıka vermiyenler o ders vılın- e a ruri acılara, yürek sızlıyarak,) I . - h .,, J J m) 15,1bınn Bdçıkaya pedagoji tahsi- lardan Nıhat Yılmnz, Mahmut n•iriyor. 
da bu kanundan istifade ede - . • famısdan devam) katlanmak mecburidir. Pilevne j (kıncı sa 1 e en eva lıne gunderıldi. Türkrnan, Baha Süntcr ve Ri- Fransız tcbliqi 
ll1ezler. (1 

1~1 
say kl b" Harbi _ kahramanı Müşir Osman Paşa, bu meseleleri sen nasıl yapıyor- Mılli Mucadclede canla başla, fal Azakoi'!lu Paristen; Can Çöl taztıikinin hil1ıass~ ~~~~-

Adlivc Vekaleti bu vesikala- tensik .:d.~!e~-~1= ~t:rilmiştir. Pilevneden huruç hareketi yapa~- suııh derdik. cBen ıuyamda hal: fcragJıle çalışmış sayılı efenl:r- gf'çen, Sade~tin .. Bener, l~ı.ivev- ~attcn. hattı. üzerinde cok 
tı tetk·k ve ajtustos ayı sonuna ye) mudurluın~n / h. Paşayı ken kendisine takılan halk kafı: lediyorum I» dıye alay . ~derclı. den biri olan ödenıışli lsmaıl Efe da ve Rcmzı Y~ksc-k te ltalva- şıddctlı olduğunu tasrih et-
kadar ı · 1 acakları Balkan Harbı e dıp l "'ında lelerini beraber almasaydı, belkı Çok zeki idi Biz beş kışı, gece de Saracoğh Şükrüniin çocukluk dan donmektedırler. mektcdı·r. pansıvona a ın k 1 · kuman an ı., . d ff k 1 • • ı a D k · K · 1 F 
VeJiler·ne b·1a· ·ir Pnnsiyonla- Yanya a esı y hlara huruç hareketın e muva a o a- gündüz başbaşa vem, ça ışır ç • arkadaşlarındandır. un u onvansıvone , ran-
:ta se ~ 1 ı; · rie e aittir. bulmuştur. Kale ut~an son- cak ve Ruslara esir düşmiyecek- balar, fakat bir türlü onunla ba7~ __ Fakat ben. diror. onlardan dan ırelcn son trendir. Bu 

Ortv mkasrt ba. ı vb:t! · r te lise bir zaman mukavcrı:c pen da ti •. Alman ordusunun kuvveti çıkamazdık. Saraç, sınıfın ikincısı dört beş yaş hü} üğünıdür. lhti- 'ren Lıon j?arından kalktıktan 
t a me e 1 1 ırıp t · Vehıo aşa · · ı hl f k 1 ·· A 1 h. · · O · 1 d k b d k"k b ahsir d . t k "stiven- ra sukut e ~ış_. .. .. f" ve hususı e zır ı ır a arın mu- idi. Sınıfbaşımız sım a ıç ge~~: yarladık artık... gıııı er en a • on es a ı a sonra j?ar om-
ler p~ . e'\i~m dem~ 11

bilmek Yun"nlılara esır dusmu~~rİede sademe kudreti düşünülmiyerek nemezlerdi. Oçüncü sınıfa geçtıgı lımda ne kaldı kı~ .. O zamanlar bardıman edilmiş ve yolcular 
i\in an~~yon ~r k~l fa a uvafa Umumi Harpte Ça;a l ~ rıda gerek Holanda ve gerek Belçika zaman Saraç birinciliği aldı. A- fırıl fırıl çevirdığiınız fırıldaklara gardan duman ve akvler :vük-
ltnti ~en; e~ e abe ı~ ~ndc eenup ırrupu kuman a~.ı~af ordularının yalnız haşla•ına Al - d çok içli olduğundan, lıu (topaçlara) döndük gayri ... Bir seldı,ğıni görmüşlerdir. 
dirl~ı a1ı:ıa t ~e~r u~ıye 1 

onr; bulunduktan sonra Ş::ır ıK.miİ manileri hareketlerini durdurmı- sımwı·b·y ti hazmedemedi. Bôy- mevsim gelir bayrak (uçurtma) Ayni trC'n İtalyan hududunda 
huk ~ t ~s:r ~ sı ın c~ ·~·yen kas cephesine Mahmut d \u ya çalı§malarına müsamaha et· jnag ~· 1 :amatadır başlndı. Cün- uçururduk. Bir mevsim gelir çelik Modona S?elince Fransız _ ital
ler ~ a sı ınıb ya.P~.a ;~eı. ta- Paşa yerine 3 ü~cü ~1:1 11

.stir- mek hata idi. k~~eAsıı: karde"i Ah;netle birle- çomak oynardık. Kah birer me- van hududu kapatılmı; oldu _ 
bi ~l se~e .. mec ~rıh~:~ nedi mandanlı~ına taY~!1 .• f 1 n:1

1 de~ Holanda ordusunun bir kısmı- u k Sa~aca rr:usallat olmuşlar- teliğc aldığımız toplarla sabah· ğundan tren dönmüş ve İsviç
\1~r" rnka uze.rc a~ 1u sealan- Rus cephesinin cozu mkeslıknşan nı (Amsterdam - Utrecht - Dod. şdereMektepten çıkınca evine git- lardan akşamlara kadar günlerle reden geçerek İtalyaya J?irmiş-

"re pansıyone1 a ınm d vama a ı h d .. d f 1• F · 
?ıı istiyebilirle.r sonra harbe ek ı harekete recht) attın a mu a aaya 0:e: mek için bunların kapıları öniin· oyalanır. usanmazdık. ırıncı _ı_ır_·----~--~-----

s · . 1 ermeni kıtaatına arş mur etmek, hu ordunun kullı d ~ e. mecbur olan Saracı Mahmut la Saracın arasını kızıştı-
ınıfta kalanların pansıvon a · ve Erzurumu b Anvers civarına en geçmeg · · · · b . k · ı Se ·ı - d .. l d" B Glak 1 k T H.k. . ölü- geç"'rek Erzıncan .. erine kısmını cenu _a d H yakalar döverlerdi. lkııının ır- rır. cSen yenece sın n yenı e- gn oner er ı. azı bazı da dük-

?n,·· a arı esı ır. a ımıı; .. -oai etmiş, bunun uz çekmek: Belçika or usunu o- • lemiyen Saıaç ceksinl> diye işi inada bindirir. kanda ht>veslenir, eline tığı bizi 
lta~dve .sinkt~hdidi wdolayısılean~~= Kıstaı;kas orduları ~rup kuman - landa ordusile beraber (~nv~rı -1 dden ~:ıkkkında; çg:ntasını bırakır. onlrırı güreşe tutuşturur, bir ke- alır, zeybeklerin silah kayışlann-

e sev ı çocu~nun P L · Sambre nehrı ııma a evıne 0~ • d d. S d k b b d l>ond k. . f d de w. iklik danı olmuştur. k iş - ouvaın • F k 1 . .d r gelir onları ıeker te- nara geçer, seyre er ım. araç an ya para a asına yar ım e-

~~~~a 
1 

ı?;~~:~eı:. :raki~~~t:n 
1 

]\J~~a~~:~~ ;:~l~~~~ş\~~k1~; :t~a;tı~:nb:5dafaraa;:ı~e;~; ~:~r;a~
1

al:r •.. ay;/ ı:Y~:kr~~~r:~ ~:nritll~~y~e ~~r~k1~::~~~~cı!ıat~; de~;~:ail Efe de sustu. 
~ anların a~cak O sene ıçın e~ n müddet mu e ı etmek; Llege, Namur kalelerini u garıp muca e · val üzere de- başka sefer almıya çalışırdı. Da- Gerek onu, gerek ötekileri din-
O~ukları pansıyonda kalır.A .. mıc:, 1 ukzutlerdc dolaştıktan son kendi hallerine bırakmak daha nuna ka.dar hu mın yısı Hacı Mehmet Kocakafa di- )erken etrafımızı çevirerek kulak 
~u kanuna göre hakim tabırıımem e e h binin zu- 1 d vam ettı. . ·. 

5 ~~~d~~~~~:li~a~~~t~d:ki~: ~~;l~a~·:~i~~:ı~ı:;en~~Ha:~~~~; mu~r~~~tok~~a!;nı: ~:;;~ü~ :~; raia:nMJı~;Y:;~~ii~~.;i~;iÜı~: ~~ua~~;r:d~ıre~=h~ı:r:~~ı~~~ ~:~ ı;~:ifi[~ ~=~!~~~:n g~:~::;\~: 
~Uk]a ·· t ·ıe 1 ,_ hakim tana /?İtmiş. (Ncgus) .utn (Ha- metıne ehemmıyek l . f yeyi bitirince lzmir Vali Muavin- rak rnrmıştı. l\lerkebe de duşkun. mele karşı beliren sevgide biraz 
.. rı gos erı n er.111: Ş k. Habeşıs an d ""idi Esasen ana ın vazıye ı d ld A . •·· H .. b" hem iyi ba· da g\.lru zT d l''lllfından sa ılanlara şamildir. ~irerck ar ·ı İt 1 an aene- egı .. . f ü le tiri ordu liğine tayin e ı ı. :'ı nı zaman- cıu. em ıyı ıner. r st> ı ıyor u. 
~dliye Veklıeti bütçesinden rar) mtn~ak~,c;ını : ıy müd~faa de mu~a aa:ı ~:ıa!day ord~ları da Sultanide ve lttiha_t v~ Te~ak- knrdı. Sabah!arı fııu.cı .~ahmu· Belli, ödemiş; (Saraç) ile ö-
llıaaş 1 dl" t b·pler de bu rali Gr.ı.zıanı ve ka ş ffakivet Belçıka v b d • ve ki mektebinde muallımr!ı. !\ıha- "1 merl cplcrıne otları }uklerler, vünüyor. 
lıtıkın a at:,1b.ad. ı a ı etmis fakat bir msıı,•a zaman -ı böyle .. imalden cefnu a el ~gru ce yet İzmir ittihat ve Terakki ınek- birlıkte kasabaya gıderler. diik- Fakat haksız mı? 

Coke u ıklır. ·ı } '-•ardım elde ~dememiştir. d tonet~iş bu- yüzleri dof ğu tar~! a. ve la o:k -mü: tebi müdürü oldu ve vil:ı:-ı et he- kanı açarlar, akşam üstü yine ba· KANDE.MiR 
b çocu u aı e ere _, rd İstanbula av e nup tara a çevrı m&I o r 
tl r larUe ikramiyeler hnkkın - la a · d • 

"Uti kanun mülgadır. ı Iunu ·or u. 

Parisbı açık şehir ilan e. 
d~lmesi, A!manlann bu şeh
rı ele 9eçırmelerini kolay
lastırmakla beraber, Fran
sız kuvvetlerinin de henüz 
kat'i muharebeyi kabul -et
mediklerini ve icabında Pcı
risin qerilerine çekilecekle
rini 9östermektedir. 

italyan karcı ktıvvet1eri • 
nin 1ngi1iz kuvvet1erile ilk 
teman Trab1mgarp - Mıstr 
hududuna'a vukubulmuş ve 
lngilizierin 60 esir almasile 
neticelennmştiT. 

· 1ıcııyan tayyarelerinin i
se. Maltaya yaptıkları akın 
esnıuında, bom.balarının kıs 
mı azamını denize ve ka'Jla-
1ıklara attııkları anla.,~lmlş
tır. 

Üç aündenberi harbe gir
miş lıultman Jtalvan 01=nu• 
sunun btt ilç qünlük faali -
1/~ti, ltalya.mn A lmanııat1a 
1ıar olmaktan zitıade bar o. 
lacağı tarımdaki iddialara 
şimdilik hak verdiTecek TT.l
hiyetteciir. 
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Hediye Kazanan Okuyucuların : 

isimlerini Bildiriyoruz 
- S-

Bir adet kitap kc zananlar: ve İmar İşleri lllu:ımelAt mcmu:-u. 
Necdet Ko emen: .Basmahane 1299 O man SavaşkuJ: Edirne Süloğlunda 

uncu sokıık No. 5. fzmlr. gedıklı bıışçnnışu. Edirne. 
Aziz Erdem: Telgrlıf memuru. Uzun- Taıısever Gündoğdu. Nazunbcy ma-

Sıcak havalarda midenizi yormadan sakınınız 

HASTALIK GETiRiR 

Her yemekte b i r ta b a k ANKARAHIN 
YAYLA MAKARNASI 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen Muvakkat 

bedel tem mat 
Lira Lira 

Uuratlıda Sırtköv ocai?ından 15000 1\13 27000 2025 
Kilometre 'l.7 ocağından 4200 M3 6930 519,75 

9. İşletme ihtiyacı icin Muratlıda Sırtltöy ocaklarından 
15,000 ve kilometre 27 deki Taşocai!ından 4200 metre mıka
bı balast ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usulkl'ile c;cı.tm alı· 
nacaktır. 

k~N. ,~l~E~~~~ ~~N~mA~-----------------------------------------~ 
Jale A~ahın: Hııydar c:-ddesi No. 13. knr .... 

l\1ilirnkasalar '27 hnziran 940 perşembe ı!ÜnÜ ı:.aat 11 dl' 
Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. komisyonu tarafından sı
Tasilc yapılacaktır. Herbirinın muhammen bedelile muvakkat 
temin:ıtı aşağıda yazılıdır. Talıplerin terrıinat ve knnuni - C'

saikı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını a:vni ııün saat ona 
kadar komisyona \'ermeleri lazımdır. 15,000 metre mik'iı.bınn 
aıt olan şar.tnameler 27 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesin
den ve 4200 metre mikabına ait olanlar bilabedcl komisyon· 

FaUh. ı Zehra: Kuçükp:ızar Hacıkadın caddc-
Mustafa Ay· lstanl.ıul Üni\•crsitcsi E- sinde No. 21. İstanlıul. ~ 

deblyat FakilltesJ No. 1392. tstanbu1. Nesrin Adar: l\futtalip caddesi Dirlık ..-- · SUMER· BANK 
Şo!or izzet: Beyazıt Sabuncuhan çık- sokak No. 2. E kişehlr. 

maz.ı sokak. No 7. İstanbul. Asa! Yalman Tayyare alayı Bl. 23 te 
İsınall Aybark: İnhisarlar Paşabahçe pilot. Caziemir-1zroir. . 

fduskirat Fabrikası muha ebcslnde. İs- Erol Üçer: Ce)ıecı cadde ı Ünsal a-
( anbul. partmaru No. 52 daire 2 Ankara. 

Serafettm İçten: Dc!terdor 1 No. lu Fcrıdun U_ygun Yoğıırtcudcre sok. 
Asker! Dikime~ i. DcltCl'dar. No. 8. Kadıkoy. 

Husrıı.i oğlu Erol: Kumrulumesçıt Mufit Altug: Yddcgirmrni Taşlıb.ı-
Çarşamba ı;okak No. G. tsu.n~ul. yır ı;okak No. 15. İstanbul. 

Yerli a' lar Pazar arı 
MÜESSESESiNDEN : 

dan vcrilecl'ktir. (4698) 

1940 SENESi 
Vasfi Üstün: na eki cadde,.!. No. 30. ll. Basri C:ıntayo ,,,. Muı sldi Ccııı-' Nazilli Basma Fabrikası Mamulatı VİYANA tııy. Balıkesir. Aksaray. 
Zekiye Turı:al: tnhlsıırlar Ziraat Ccllil Saim: Akbaş rmıhnllt• ı MustıJ 

kontrol memuru Recep Turgal kızı. l- sokak No 20. Ank"1'a 
ncı:ol. Terzi Huseyin Büyfıksolak: Mısır 

O. Nuri Yeşiltuııalı: Orman Mektebi \"ar~:ısı No. 21. Eskiş.:'m·. 

idnre memuru. Bursa. Sndık Atnr: Münakıılüt VckCılet! fal>-

Halil Gur: Topçu okulu 2 ncl sınıf: rika \'e Hanızları m.ıhır.e atelycsi t~s-
Hnlıcıoğlu. \•iyeci. Kasımpaşa. 

Cemil Gu\·cnç Bahriye caddesi So- Nacı Gunknn: Bcşıktaş Koyiçl Mek-
kullu sokak No 29 Kadıkoy. tep sokak No. 7 6. i tanbul 
İbrahim Uygur. Eml~k bankası Eml:ik SeyCı Arkan: Suleymaıııyc Agır Ceza 

Servisi m murlnrından. Ankara. Mahkemesi kAlıbi 

Ahmet Gazez: Deniz Harp Okulu Necla Kansu: Etlık bağları Kuçük 

'l'ukBclt Makine Kursu teğmenlerinden. Eğlence No. 73. Ankara 
Heybelıada Nemlı C: 1 tı:ı yon hareket memuru. 

Nııdıdc Çsglı)J • l'cni gazete idare- Soma 
hanesi idare memuru Fethi Çağlıyanın Fethiye Glırcan: Kuçuknyasofyn ~-
~. Esk~ehır. lc~i sok. No 152. 

liikmet Dcmirbng: Emiııönıi Evkn- Alfıeddin Eyiyaı.ıcıoğlu: f:ınirc sokak 

dirme memuru İstanbul. No. 12. Kumkapı, 
Selma Ayhan: Kadıkoy Kurbağalıdc- A. Z. Atilllı: Dcmırfırka muhallcsl 

:re Ahmet Rosim ~oknk No. 27. Ko-1 Buyruklnr yoku u No 9 il Aııknrıı. 
dıJtl)y. Gı.inul Se\ il· Kurtuluş Ilııruthane 

Reyhan Denir y,1 :ı caddesi No. 4. caddesi Çobano~lu okak No. GI. 
Kadıkoy. Sarfct Dura: tnhıs;ırlar Umum Mil-
Hakkı Beygo Mılli Reassurans T. A. dürlug\ı mem.urlıırmdan. Veli Alem

e::. Hayat Kınnı memurlarından. İs- darh:ııı-Galata. 
"lbul. Aziz Slrkecı: Burs;ı Sctbnşı Sirkeci 
saım Ölçer: laııı 6j;<rctmeıılerin- Şaban bıraderlcrdl"'l Burs:ı 

d ıı· Manisa Guler. Dh·anı Muha ebat mtiı ak.p 
Ahmet K. rlı Nazı ili B:ırnln Fabrika- mu;n ini Remzi Goksoy kızı. 

aı Personel mes'ul mcmunı N.:ı~ılh. Şe\ ket Serty:ılçııı: Boyacıkoy. 

İsmail üstenci Bur Toı unruonu 1-'azlı Gozlıı: Sancaktar mah:ılle::ı Tı'-
"'lo. 34-36. bcrd:ır sokak No. 13. Samatya. 

Naciye Oral: Domoııti Arpıı uyu w- B:ıylıur Scntuık: Arna\Ulkoy Aıne-
J.tak No. 6. İııtaııuııl rikan l\olcJı ortıı l de. lstaıılıul. 

Raika Cıngıllı: Etfoıyc meydanı. Pa- Süreyyu Jkpgfıl: !Jc\•lct Dcmiryolln-
mu' ı;ulnr Ankara. rı depo kfıtılıı Snmsun 

Kemal Çuic:ır Kuçukmusta!ııpasa Gül İh~ıın Öz.kaya: Bcşıktaş Ycıılma~ 'ile 
c:ımıi okıık Xo H t ı.ınlıul Bıışbııhçc okak No. 17. istaıılıul 

fıınçcr: Nuruuı;manıyı? Şer f sok:ık Nıırdo n E\ knf ııkiJk arka ı No. 4ı 
No 3G. latan bul Cem Pi lıta 

Cemal AJ' <>ı Senb ru !ı i ın.f 

ıo. Galata 
Cah de Oz r P .. r ınahnllP ı l\lch

mct Aha •a sok. k No l Sam un. 
Palmira M ıuodı · Etetl't"(cl'di c d· 

Yu ı f Çalpııı· Sırkccı GJr :Kıl ıpc ı 

ist:ınbuL 

1-"ııhrı Ayla~: Kartal orta okul 2 B. 

No 12 K rt:ıl 

Mehmet Alı Arın T C Zlr:ıat Ban
ka BılançC> Sen t muh sıpl<>rındrn 

N Ç.ıı;lar J t K rYılııyo Mudurlu-
Seı vl ı Ankar:ı ı;ı..ndc İı>tııııbul 

r. h n öı,..rl r: Tarlab:ı ı Alzambak Bil eyin Kıremıtçı. Aksar:ıy Hamam 
rokak No. ıı-ı3. Cengelkoy. nka~ı No. 20. İstıınbul 

~ cınıl Erat:ır: fslarıbul Erkek ı~e i 1 Zeliha Mumcııoglu: Yenlyol Etfaiye 
sınıf 6 A. l':debly:ıl. i lanbul. Ct!ddcsi. No 15. G~ıtep<.• 

Hamıt K:ıraen: c bcciba,ı cacldc i. Haınlt Bıç l:çı· 1 l=ırbul erkek lıscsı: 
Eyup. No 1467. 

An! Öıccr •lz: Ne elıayn~ma c·l\·arı Mt"lıkc Knlpııkçı: Ccvızlık No 93 Bıı-
No 1. Knrt 1. 1 kırkoy 

Muzcyyen· Sukym:ııııyc A.> ekadın Şc\ ki: Anadolu azetesır efe Muret-
1 amnnı sokak No. 7. j taıılnıl tıı> İzmir. 

Faruk Koralp· Ulııcıınlar Nazımbey Şrfik Okhnn: Lıınaıı İdarc.~i No 41 
amb:ır IT!cmuru İc;tanbul sokak No. li7 ıw Ankara. ı 

Burhan Gurlıcy: T. C. Meı·kez Ban-Nebahat Bcı·kcr: Karaı:limruk Der- 1 
vış:ılı mahalleo;i Kıırtağn sokak No. 33 kn ı l.c\·nzım memuru. Ankara. 
İstanbul. r ,... ı ı:rzıııı: T. C. Ziraat Banka!<ı 

Sabnhat Çetın: Kadırga Kain. ·ı:a ı;v 

kak No. 20. İslnnlıul. Mümine. CJnkurt..-ıran m:ıh:ılles.i A-
Bedri Dogaıı: SOlcyın 1 ı~c vcr:ı e:ıd- hırkapı meydanı No. 14. Sult:ınahmet. 

de ı No . .aı !:ıtaıılıul Hcııı.tlye Ak Jın: Karşıyaka m:ıhal-

İrCan Sııyliıv; i ta ıl Liman Sahil lesi No. J9. Amıı yu 
Sıhhiye Mcı kezi ı ıııorlarındaıı. j tim- z. Ya\'uz. Kurtuluş Ayyıldız Aı>t. 

bul No. 'i Ankııra 

Muz:ıffer Eralp· Bakıı köy 2'.eytııılik Ertul Yııccbaş: Nafızlıcy sokak No. 
Ömer Naci sokak No. 48. B.ıkırkt•Y 5ı Kııdıkoy. 

Hilmi Kulaş· İ tunbtıl borsıı_ı mu- lJas:ın Dıı r: Kuyumcu No 43. Kon-
ha ebecisi. istanbul ya. 

B Cenap: Setba ı Kopru okak No 2. Sadettııı A ıır. Manıf.ıturncı Es-, 
Bursa. kişehir. 

Uıfet Dcşens:d· Vezneciler Unhcrsıtc Sadi Özbek: Tıcaret \'ekAleli Muha-
ccuıhancsi sokak No. 15. Beyııı.ıt. St"bc memuru. Ankara. 

Nejnt Ozan: Kuyu~ı No. 64. Kızıl- Nı.>aa: Hocau\eys mııhalle i No. 103. 
toprnk. Fatıh. 

Satış yerleri aşağıda yazılı mıntakalara taksim edilmiştir. 

Manifatura ticarctile meşgul bulunduklarını mahalli Ticaret Odalarından alacakları 
vesikalarla isbat eden tüccar ve esnafa bu mahallerden satış yapılacaktır. 

SONBAHAR FUARI 
1-8 EYLÜL 1940 

Her sene olduğu gibi bu sen 
1 - İstanbul, Marmara havzası, Çoruh Vilayetine kadar Karadeniz 

scvahilindeki Vilay etler tüccarları 

ISTANBULDAKI MERKEZiMiZE 
2 - Ankara, İzmir, Adana ve M ersin Vilftyetleri t üccarları 

de bütün mükemmeliyetile 
açılacaktır 

Mezkur Vilayetlerde Bulunan Şubelerimize Mümessil : K. a. MÜLLER ve SERİKİ 
3 - Yukanda :vazıh vilayetlerden ~ayri mahallerdeki t üccarlar elef on : 40090, P. K. 1090, 

Nazilli Fabrikası Nezdindeki Satış Büromuza Telgraf "TRANSPORT,, 
Adres : Minerva Han Galata - İstanbul 

MÜRACAAT EDECEKLERDİR. 

A1fıkadarlar Müessesemiz Merkeziyle Şubelerinden ya bizzat gelerek \'Cya 
mektupla bıı hususta fazla mallımat alabilir ve matbu şerait ve sipariş 

tek' if varakalarımızı istiycbilir er. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
ı - Asfall Dorlvol ahından - Kuruköprüyc kadar uza -

nan J)ıvanvolunun le\•sian ve parke olarak insası kapalı zarf
la cksillmPvc- konulmuş ise de verilen fiyatlar layık h:ıd gö
rülnwriıı!ınrlf'n is rıazarlıkla yaptırılacaktır. 

MALLARIN FABRİKADA SANDIKLA TESLİM METRE FİYATl ŞUNLAH.Dlff. 

c i N s i FİYATI 'l. Keşif h<'cieli (22050) lira (:m) kuruştur. 

Yazhl~ Basma 29,20 kuruF 
:~ - Muvakkat teminatı (165:~) lira (77) kur·ı--··.::. 
4 - Pazarlık hazıraııın 25 incı salı ııünü sanı "" c . t' 

Hclcclıvl~ EncümPnınrlc yapılncaktır. 

Hafif Zeminli Basma 30,20 
Gömleklik ve Pijamahk 37,2~ ,. 1 

,, !i P<JrkC' vol ınşaalı pawrlıi!ına t?ircceklerin ihale tari-
hındf'n <'il -ız uc.. dın P\'vel Belı>dıH' Fen İşleri mi.idürliii!ünc 
müracaatlf' bu ışı hı arabi!eC'eklcrıne dair ehliyet vesikası al-
malaı ı şarttır . .. 

~==========~=============~ 
fı $<1rtrı ımc. kr ... ıf. nroic- ve dığel' C'\'rakı Fc11 Islcrı mu-

durlui!undedır lst.\ enler 110 kurus mukabılinde alabilirler. 
7 - T.ılıplerın pazarlık günü ıslcnılcn vesnikle \'e temi

n.Jlh:ı. ık· bıı lıkll· Bf'ledlyc Eneumcnıne müracaatları ilim olu-

• • 
ADEMi TI DAR 

nur (4786) 

ve 

ıPoıt• kutusu 125~) c.ı.ta, lat~nbul 
Reçete ile satılır 

14 Haziran Cuma -
Sal!l:i!ının kı\ nwtinı hıkn Baynnların se·:c 

kull,ıııı.ırcıı:ı <•ıı bırınC'ı fıdl't bl'zkridır. J\Iıkropsuz, ufak, 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 

1230 Program \'e memlekc• :ı• ay.ı
r:, 12.35 Ajans \'e mcteoroloJI lıııb<>rl••ı ı, 
12 50 l\luzık· Muhtclir şıırkılaı (Pi ı 
13:10/14.00 l\1uzık: Kanşık wuzık ıPI) 
18 00 Progrom \'l' memleket .aııt ay:ırı. 
18 05 Mm.ık: Senfonik nhız.ık ( r'l •. 
ıe.:ıo Muzik. Cıızbaııd tPl ı l!I ııı Mu-
7.ık, Ç;ı!ırnlıır; Fahim Fersan. ııer ı: f'cr
saıı, Şerır İçlı. Okıı,vıııı: Seıııııhııt öz
deııses. 1 - !;ievkı lı .. y - Hkıı7 ~ .rl<ı 1 
ıSc\erım eaııı gomlldrnı.· 2 B.ı ınt 

vum.,;;.;ıklır. En ince <'llJJ ,c1c-r ::ıltında belli olmaz. Her 

_l'czanedc Vl' bııvük m.ığ ,z ıl.ııd.ı F<•mil ve bağı bulunu., 

,. • 1 : • ~ ~ , \ .~ i . 1 
F.ikutlu - Hieaz şarkı (Cici um c lıeııı 
kaşlarını çatma). :i - Udi C".cmıl . Ilı· 
caz şarkı; <Ne ktisdun bi ı,;rlJ<'iı bovlt }, 
4 - ıtuseyııl tıırku <Esmer ırn kıvmıı -------------------~- İ •••m••&••••••••••lllii lııınıı>. 5 Gerdanıyl' tıııkıı <Nı'<lcıı 7.iıhn'Vİ ve t·ıtı iı3 talı 1,l:ı ı ~ 7 E R Z ...... 

Keşif 
he deli 

90287,15 

35915,59 

27607,11 

21986,22 

20714,61 

19220.01 

15120,20 

ilk 
teminat 

5764,36 

-269:~.!17 

2070,53 

16-18,H7 

155:~.rıo 

1441,50 

1134,02 

J{r :f ,. . ~:;~·~nh~~~:~ı:.. ıı~~~~n~te~:i~~:.,u~~l O H ı· Om er 'ı'ı-· h O k 'ı ŞJI ın .. ıııc ayarı. Ajans \'C mcteoroluıı hıılıerlerı. r ay r san s ay 
bedeli 20 00 Muıık Pnzıl heyeti, 20 30 Konuş- • 

4,!12 r ıll.- t - Nalbant~esmc - Ha- :~'. 
2

~e~~r ~~ı~'.\~~~an~~:~~~:'.h~:ıı~;~- Öi!lcden sonra BC'\'O~lu A~aea- ~~~c:;a~ı:~i ~~~;:~:c kl~~= 
t-1-rr' ıv illıo;ak volu inşaatı. Melek Tokı:oz. 1 

- Arır bey • l<llrdılı mıı kars•sında Ha!-ianhf''-' Aı>t. l sısınd"kı' Valdn hanı 1 ı'ncı· ı 
H Şorkı· <Deşme dagl 2 - Rrtık Fer- ' " " 

1.80 Tı J • tı, Okulu - Davutpaşa S<Jn - Kıırdılı H. ş:ırkı· IGozh•rırı rııaıı No 3;{, Tl•IC'fon: 13586 kat rn No. '\ .l naklettıi?ini 
yoh. t :. mlrıcı, 3 - Arır bey • Mutıayycr şarkı: • savın müşlel'ilerine bildi -

1,3!1 SPl:imıç<.• m(; _ Maltepe asf<ılt <Nıçiıı mahzun bak:ırsıııı. 4 - Bedriye I rk. 
' yolunun tamıri. Hoşgdr • l\TtılHıyyer ş;ırkı· (Karıırıııı r ' lllııimiıılll••·-------· "ularıla nksiııı giirdıınıı. :!I 011 Muzık· 1 1 

1,10 1'opkapı - Maltepe - Halkalı Halk liırkuleri. Mııı.nffl'ı ~·ırııtlı vt• Sarı @@~~ --------------
volunun esaslı tamiri. f{pcep, :ıı.ıo Koııuşına rnıuıoı:ırarya}, : o ~ A Dr. Haf 1 z c em a 1 

1,04 Evvelce katranlanmı<; olan vol- 2l.3n Muzık· KuçUk orkestra <Ser· Ne-
cip Aşkın), J - J. SlJ .ıus.~: Şen Vıyanıı. 

ların çok bozulan kısımlarına 2 -- J. Strauss: Ceııup ~içcklerı !VaM. 
iki tabaka "" az bozulan kısım- 3 - Viktor Hruby: Operetler Putpurı"- 13 • 6 • ı<JO Açılıt · Kapanı, 
larına bir tabaka olarnk bitüm- sı, 1 - l''rııııs Lchıır: Üç k:ıdınlı ııdam I.onJra 1 St~ rlln ~ ,'H 
lü katran kaplanması. opcrctındım kırmızı gullrr ''"18• 5 - No-York 100 Dolar ı•s 

0•96 Mezbaha - Sı·ıt·ht"ra"'a _ Kı'"ıru"k Martın Uhl: Hl'rkcs ıçın !Potpuri). 0 00 F 
" 

0 
"' " 22.30 Memlektıt saat ayarı. Ajans im· .- art• l rank 

köy - Rami iltisak yolunun e - bcrlcrl; zirnnt, esham - talı\'ıliıt. knm- Mllano 100 Liret 
saslı tamiratı. bıyo - nu}wt borsası <fıyat>. 22 fıO Mll- Cenure 100 lav. Fr. 

0,76 Üsküdar - Sile volunun 9-l-500- zik: Cıızlıaııd 1 Pl.ı 23 zsı23 30 Yarııı'lu Anaıterd•ıa 100 Florin 

2.q175 
7,27!> 
29,2725 

LOKMAN HEKiM 

Dıvanyolu 104 

M uavene san tleıı PdZar hariO 

24 f-.700 kilometreleri arasında- program ve kapanış. Bulln 100 Rayi, ... 
Resul Işık Orhon. Kuınknpı Beledi)e Nurıye Yengulalp; Snnıaty:ı Nuri-

1 
ki kısımlarının ~saslı tamiratı. BrUkaal 100 Belga 

tahakkuk bnşmenıurluııunda teblig mc- cfendı sokak No. 10 S;ımatya · k d I 71 A k ,,. D J ı Ati 100 D h 1 
1,91l875 
o.~9n 

1,7850 

her ~tın 2,5 - 5. salı \'C cumar .. 

tesi sabahları 9 - 11 hakiki fı .. 
kara kabul olunur. Tel: 22398 

Çocuk Hekimi 
mu!"U. iııtanbu1. l\tuzatrer Dinçer: İııhisarlıır Ziraat Keşif hedellcrile ilk tenunat miktarları ~-u ·arı a \ı"aızı ık 1 s erı avet er nil ra m 

par~a yol inşaat ve tamiratı ayrı ayrı kaoalı wrf usu ı e e - Sofya 100 Leva LCıtfi Gürkan: B ktas Koyiçi J\tek- nmbar memuru. Ödemiş. d I k · t · .., ____________ _, Prag 100 Çek K r. 
tep sokak No. 6 7 İstnnbul. F'ırdevs Üzbcrk: 1stnnbul O'niverslt~ı siltmleyhe koı;ulmufstur; Mukavele. ~ksilt~ck. ~favhı~ 1 !

1s·aıs·ıı~şhcl'I Beyoğlu Askerl1f: S11l>eshı-
Ur. Ahmet A kkoyunlu 

1 Taksim. Talimhane Palas No. 4 
Hastaları her gün saat 15 tcı1 
sonra kabul eder Tel: 40127 

gene, ususı ve ennı şartnamPlerı, pro.ıe eşı u a • ..~ u- d . Madrld 100 Peç ... ta 13,10 
.Aydemir Gökgcız: Ot:ıkçılıır Pekd- Hayvanat Enstıtusü asistanı. •· t 1 ı...~ en V lQ(l zı t i 

na müteferri diğer evrak yuk'lrıda hizalarında ııos ~rı en •ıt.·· · • . art•v• 0 

çelebi sokak No. 3B. Eyüp. Sacide Gllruncy· Kız orta okulu d<·llcr üzerinden Nafıa Müdürliinünden yerikcektir. Ihale 21/ 336 dogumlu ,gençlcrın ilk Budaptfte ıoo Penıii 25,725 
t. Harmandalı· İş Banka ı Ankara. N 63 B k h • • E d 811'- L o '2 0

· • cşı taş. 6/940 cuma ııünü saat 15 tc İstanbul Belediyesi Daımı ncü- yoklama mü dctk•ri hazıran ,.,., ıoo ey • S 
Bekir .Atngerçek: Nafıa Vckilctl Yapı (Ue\lımı .-ar) l • t kb B ı ad 100 Dinar 3 36 

- W.Jo - - ~· 

Tasviri f.f kar 

ÖLÜM 
Emekli General Vehip Kaçı 

Kısa bir rahatsızlığı müteakip 13 haziran perşembe 
günü vefat etmistir. Derin acılarımızla bildiririz. 

Eşi Nezihe 
Kızı ve damadı Füruzan Doktor Talfit 
Kardeşi Emekli General Esat 
Kayın biraderi General Nihat 
Yeğeni ı Kazım 

Cenaze bu~ün (14 haziran) saat 14,30 da Acıbademdeki 
köşkünden kaldırılacak ve Osrnanağa camiinde namazı kı
lındıktan sonra Karacaahmedde defnedilece>ktir. 

men odasında yapı ncaktır. Talıplcrin ilk temına ma uz ve sonuna kadardır. 1 temmuzdan c f' • 

mektuplarilc ihaleden 8 ııün evvel Nafıa Müdürlüğüne müra - ilibaren müracaat edecekler ka Yokoh••a ıoo Yen 36,73 Nüshası (5) kuruştur 
caatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası Stokholm 00 lsveçl<r. 3 t ,OOS 

/ 
vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresınde hazır- nunun maddei mahsusası mu - Mo~~c;.;~.. 1~ RT:~vlLA T lAbone şeraiti Türkiye H~rlç 

' lıvacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Da- eibince ~cezaya tab:dir. Türk borcu 11 peşin 18,SO 1 _!s!!!_ ~ 
imi Encümene vermeleri lazımdır. (4574) Beyoglu ve Beşıktas m~nta- 1938 o • 6 lkramlyell 19 Senelik • • • • • 1400 kr. 2700 1.;r. 

• __ kasında bulunan yabancılardan t93S o 
0 

s Hıt~lne tahvili 0 ,25 Altı n~ lık • • • • • '150 :ıt 14611 > 

1 t b 1 D ft d ı "' d h .. 'Ik ki t 1 f.rganl 19, tl~ aylık • • • • • • 400 :ıt 800 ıt s an u e er ar ıgın an• 1 enuz ı yo amasını. yap ı~ - Sıvas·Erzurum Bir aylık • • • . • • 160 • » \'oktur 
• mamış olanların .av nıhayetıne 1 o 

Eminönü .Ahiçelebi mahallesinde Limoncularda 65 ve ye- kadat· yoklamalarını yaptırma- ~::::::::::::::::::::::::::::::::-_____ ====;...:: İkkaJ =====;;:::; 
ni halde 11 No. lı mahallerde icrayı tıcnret etmekte iken hfı- !arı ilan olunur. I ~ Gazeteınlı.e gönderilen evm k -re yıı.· 
len adresi meçhul limoncu Vasil oğlu Yani'ye: -------------- B a harı'c'ı alt f' atle · ı adfi ()dil• 

932 ticaret müddeti İ"in bedeli icar üzerinden mükC'llcf D ğ • 1 uors m ıy .... rıll 7-ılar ııenredllsln edilmesin 1 
pJ .. o u tıyatrosu L!::::: ~ mez '\e zıynmdan ıneı;'ullyet ıu\lı 

tutulduğunuz ve bu ver,ginin komisyon kararile tel'kin olun - I.lra K r. olunmaz. 
duğu hakkındaki müddcanızı tevsik etmek üzere ilan tarihin- 7.'EMSlLLERl 
den itibaren on beş gi.ın ınrfında Galatada Hüdavendigar ha- Yazlık tiyatrolarda 15 haziran- Hamldiy. , Reşadiye 
nında istanbul 2 No. lu İtiraz komisyonuna rnüracaatiniz teb- dan itibar€n temsillerine Kalın Betlbirllk 
liğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (4882) başlıyor. • K ülçe alttn gramı 
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