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karilerimize : 
Zengin hediyeli 
istifadeli, eğlenceJi yeni 

müsabakamızı pek yakında 
L~lan edeceğiz. 

asvırı 
Ba,muharriri: 

EBÖZZIYA zade VELiD 
MÜSTAKiL YEVMi 

fkcir 
GAZETE Telefon : "2 O 5 2 O 

Zalim yine bir zülme giriftar 
olur ahfr 

Elbette olur ev yıkan hanesi 
viran 

Ziya Paşa 
Tel&". Tasvirielkir. İstanbul _) L (Şerhi 3 Üncü aahtfenıh:dedir} 
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Mareşal Petain Hitlerden sulh istedi, 
ingiltere Fransaya tek bir devlet 

halinde birle meyi teklif etti 
~;~;~:;;.;.;;."'""""""""''!""'"""'" I M. Hitler Ve Mussolini Sulh r Kralın Beyannamesi 

zavaııı ! Şartlarını Tetkik Etmek İçin . 
Fransızlar! 1 B d B J J Fransa Sulh Yapmadığı Takdirde iki Millet 

N~~;:;;'..:::·:!d;a!~. !. renner e U uşuyor ar Bir Tek Devlet Olarak Birleşecekler, Mali 
~!.ı::::::. uıemediiün" •·· Ve Askeri Kuvvetlerini Birleştirecekler 

Dün Fransı:ıların ihtiyar vt 80 
Harbi Umuminin muzaffer mare· 
tali (Petain) in Hitlere müracaat· 
le mütareke yapmak istediği ~
berini alınca aizımızdan aaynib· 
tiyan: (Zavallı Fransızlar!) sözü 
döküldü. 

• l~Hans 

in• 

I~ondra, J 7 (Hususi) - Hiiyiik Uri
tanya hükumeti, bugün Fransad:ıki cJı.:i. 
si vasıtasilc, .Fransız hükumetine kralPı 
imzasını taşıyan çok miihim bir dckl:
ras~·on 1evdi <'tmistfr. 

l·'ransaya cesaret vermek \'C harbe 
de\·amım tc~\·ik etmek maksadilc tertip 
edilen bu deklarasyon, iki memleketin 
bir tek de\ Jet halinde hirlcsmesini ihti-

1 
va etmektedir. 

Deklarasyonda czdimlc söylt· den· 

dl•n esareti kaldırmak maksadilc hir tek 
dc\•lct halinde hirlcsnu•ktedirlcr. 

iki <lc\'lctin harit'İ, askeri ve mali 
hütiin kU\·vctJeri l1irlestirilccck \ 'C mü"
tcrckcn kullamlacaktn-. Harbin tc\•lit et
ti~i biitiin tahribat \'c zivanlar miisterc-
kcn telafi edilecektir. · 

Evet, bu milletin bugün uğra 
dığı akıbete cidden &l.~ak ka· 
l.il değildir. Bahusus, ki Fnınsı.z 
ı.r bu harbe hiç le istiyerek 0!ı1· 
:ın&mqlardı. Hatta Fr.~ harbı c 
ltadar istemiyordu, kı ıki sene ev 
•el (Südet) ler meselesi ç~tı~ı 
~akit tek sulh muhafaza ed~lsır 
diye, kendi eli.le ve fakat lngılle· 
.. enin teıvikatına da kapılaral
( Çeko-Slovakya) yı dağıtmak vı
M. Hitlere canlı canlı bir. kur~an 
cibi teslim etmek derecesınde ıle· 

1 
nıcktt·dir: Biiyük Britanyn İ'mparatorlu-
ğu ile Fransa Ciimhuı iyeti dünya )'iİZİ.İn- <Devamı sayfa 3, sütun 4 tc 

.................. ıııİİıliı ............... ıııİİıılı ......... __ .... _____________ , __________________________ __ 

İttihadı l1ir tek lı:ı r!) kııMncsi idare 
edecek ve iki meclisi nıcbusan hirJese
ceklcrdir. Ji'ran!'a muhafaza cdcbildi~i 
hütün kuvvcth·rill•. hnngi topraklarda 
olursa olsun İngiliz ordusilc birlikte sc-

ri bile gitmiıti. . 
Fakat bu canlı kurbanın veni. 

l!aeai de bir fayda temin etmedi 
lıilikis bugün dünyanın ve bilhaı;. 
aa Fra.nsanm başına gelen mulliıt 

1 Rus Kıt' aları Estonya 
Vaziyetin Tedldki: 

feliıketlerin mebdeini Südetler i. Dü11 gelen son tebliğlere nazaran 
Iİnde ıöıterilmİf olan gaflet ve 
irtikap edilmiş bulunan büyük ha Fransa Almangadan muhasamatın ke-
ta tqkil eyler. .j silmesini istemiş, fakat muhasamat 

Fransanın Lehistan 11lf"selesı henüz tatil edilmemiştir. Alman-
çıktıkı vakit te Almanyayc. ~:!e: 
~İye iıterniye ilinıha':P. ettıgını lar. gine şiddetli taarruzlarda bulu-
l>iliyoruz. Nitekim bu ıştıhasız!ı~ narak Or/ean ve Metz kalelerini al-

, Letonyaya Da 
lsovyet Rusyanın aldığı-bu tedhir1er F ransadaki 
Alman muvaffakiyetile alakadar görülüyor 

h.,.p ilanının akabinde kendını mışlar ve Maginot'gı arkadan çetJİ· Rusların .Baltık scvahilındr eğmrk mecburiyetinde kalınıı;tır. I Letonya Elçisi de Davet 

"" ···.-y· • · --•· ı rerek lsviçre h111/utluna ka~ar ı~l- B ı k _J ı ı · ı ı w h ·ı b L • k M k ı 7 ( 1-1 
IÖale..-i. ererek ingilwer, gere~ · miihim tedbif'ler almıya karar( Asaiıdaki haberlerden de an-ı• Edildi 
r."-naal.r Lehi.tanı. ~u~~ · ~ v?r~ik.'er!ni ~"'. a 'tı <JCV ~~ erı- a~ı aca~ı ',"ç ı e, . ~ı xçıi • ınc~- . . oıı, ova.' . uı:ıusi) _ Ha-

diki-: b ld ·· hafta süren Le· . .. t ki J. bulundukları huııuııuııda. bırkaç d 'I ki . .. k d w ·ıd· o· LctoııJ a elçisin; nezdine davet e 
~ harbetmediklennı ılan eyle- mişlerdir. Yukartdaki harita bu va- nın 111tıklallerını ka} brtmek \!Zere/ lr.ketlerın Sovyet ıttıhadına dahıl flCJ} e Komıııerı :\1olotof, diin de 

L' ""'" • e, uç h zigelı gos erme e ır. 
1 

d'W• • h 
1 

f'! ı ece en guıı uza· eı;ı ır. ı l d k 
1 

-
... , __ h---'-"'t ... asanda ve Le · giin evve Vf'!r ıgımız a >er teey- - t ft b. A 'k h b . ere·. .etonya 1 itvnıwa ve E,. -.n ~ ı e-· . .. . I ger ara an ır ıııen a n erı • • ,, •• 1
iierin bazan radyo ile ayyuka çı· P"tıl Rı•vnaud hukumctinin hük(ımcti .sulh teklifinde buluJkındakı son beyanatım da tct- yu~~~lthınkış.kbu ul ~uyor. b· ır··ı R bu tedbirlerin, Almanların seri ıkoııyn ~r~=-ı~da . .Sovyet Husyava 

L_ •·-- da .. . k"k ıı··ı · b'ld. h '·- · · rı a ı a ıtvanya ı ıı mı-, ·ar~ı gı:dı bı h d b 1 ~ feryat ve ficanlan .... .,ısın . ffa Ptti~ı \'t' M.in•şal Pctamın muştur. ı. c lı! nı ı ıren aucrımız- 1 f d• ~ • 1 d .ld.kt ilerlevişleri dolayısile alınnııs ol- • r mua e e u undu-
"-rek· k . na herner ııs ı ··k" t . k 1 d .. A .k k • hfl ar tara ın an ışga e ı ı en • guııun Sovyct hiiklım ıi h b 
L:_ • atı as erıye namı alnız yenj Fransız h~ı umc uıı. ur - (Böyleliklt', evvelki J?Ünkü e .. ~n merı :ı as eı:~ ma. ı - sonra, hemt"n akabinde Letonya masını ihtimal dahilinde görmek- nlındıihnı .,, e bu eSncc. a er ~bır ıey yapmamlflar, Y dunu karilerımızcP malunıdur. ııiishamızda, Fransız kabinesi -ı lerrnın Fnmsanın munferıden ·1 E t . d Rt syava bovun tedir. 1 ( D nun, ~OV) etlerlt" 
.. :.. • b d k Harını kavut· "' lh kd . • k h ] ı e s On)a a ı ,, ,, evamı sayfa 5 sutun 6 da) ··aqınot atlan • o w d k. t •lgrnflardaıı da an- nin Amerikanın yardım derece- su a. etn1esını ço mu teme ................................................................................................................... . 

~~~~!~~- t.~;~;~·~hilc J~f ~';j~d
1

~ berÔ~;~fl'j sulı~·k-1 ;::~:1~~~· do) Su lşle.ri mize Topçuoğlunun e~J~-~-~f ~ ........ 
~.t=;b.e~~; M"k il,. r-Tesis Ed',-d. Vaziyetlerde 50 Mılyon Mu··stehıı·k N 1 
~t~~~=E~:~. U 8 8 ıye 1 . .1 __! . istimlak Daha Veriliyor ası 
~~~teli ah!'za m••.••.• ve v• . . 17 (llususô Muhabi- meydan ve >Skelc rnşaatlann• Ankara 17 Hususi - Ta'· 1 Korunacak ?. 
tileaa ~ıle tetki) ~yl~tı. . A.nkaıa, Telefonla) _ Nafı~- ka_fi m_i.ktarda işçi:. teknisyen ~c yare me):danl~rile alkeri J?a~- Ankara, 17 <_Hususi! . Nafıa 
.. Le~~ barbı b!ttikten ~· rımız~.en dı - 1 Jüzumla Koordı- s:ıff . l~z~mlu . ~u.stahdemlerın nizonlara ait :ırazinin istimlıi _ Vekfıleti 31 mılyon lır_a !le va-

• 
~· Hıtlenn (Dantzas) te buyük nın gostHer ~tin. ·n teklifilc Ve- tedarıkını temın ıçın 3780 sayılı' ( D h"f 

5 
.. 

5 
t > pılacak büyük su pro1esıne ek Perakendeci tesbit edilen fh·athrd•t k 

Q- •• L ı· 'k Alın asyon eve 1 • k 9 dd . evamı sa 1 e . sulun e • . h ı satı . .. apa--ak ı 1 d ı ~ < < il ;\' U an 
.., ... llulua söy ıyere , anyanın n. -t. kararı verdı: anunun unc:u ma esıne Y<'ni bir kanun Iayıhası azır a- · ~ .• ·.. o.ursa ceza an ırı ataktır. l\lübre ol 
....... y.-. in•ilter ... ile crörülecek kıller Heye J .ş~ ol ko"pru·· (Devamı &ahıfe 5, aatun 7 de) 11şlır Bu ıa·,,ı·ha ile Anadolu - tlll\'311 \'C ecnnbı meml k ti d m 

L.:_ ... • ... • v kaletının v · • ıı · .ı • .. e c er en gele ·1 t" 
1 ~bir hesabı obnadıO.nı onun Nafıa e ttlllflff1lllfllnlft1tHUtUHlttlllfUlllJllUı1t11111111111111ını ....................... ,'" ......................... uıutt1ııuııunuıuuım•1Mtlflllllll cenup sahillerini teskil e- h Jl 1 1 t\·ar. arı -

, .... ta Lehistanla ball;;i'iİe°cek bir i ••""""""'""""""""'"""""""""" C' l''- 'T! 1 b • u•• • ~~~ Akdeniz mıntakasil~ Orta mızı arp sonrasına bırakırsak İyi olur. . . 
~~ .... ~und~u, 0 davayı~· CTQnSQRln JU ll .ı :aıe l zerıne Anadolu, Kızılırmak. Fırat ve _ TiC<ı.~et \~~kil i Nazmi Topçu-
-.ılettiğmj ve banaenaleyh inail- I' ı Dicle ha,·zaları ve Sakaryanın oıclu dun Vılaycıte gazetccilercı 
tere ve Frama ile umumi bir ıuJb mansap kısımları programa ila- şu beyanatta bulunmuştur : 
,.,Parak diiraya İJlerine, herkesi k K ve edilmektedir. Bu isler jcin «- Akdenizin kapanıtı dola-~un edecek ve herkesin hak- u k 31 milvona il{nre olarak yeniden yısile. bazı ithalat maddelerinde 
...... tasdik eyliyecek yeni .bir ni-) za şar arışıyor elli milyon lira tahsisat isten- fiyat yiiksrlişleri viicude geldiğin-~ venniye haz1r bulunduğunu rncktedir. den oikayetler işitiyoruz. Gerek 
j;itlernifti. Bu nutka da o zaman - ~ • ·•·•-- bu fiynt yükselişlerinin normal 

0
• 

ti r-...ızı.r mukabele e~ ~- Kaymakamlar arasında l~~ olmadığını incelemek, gerek 
.
1
•tlhda bulunmu,lar, fakat ıncı- • J · f d nakiller dıger rebbet işlerile meşgul ol-tı. ~vekili M. Cbamber~in. sert Fransız Hindiçininın aponya Tara ın an Ankara, 17 (Hususi) - Dahi- ma~ üzere İç Ticaret .Mü~ü~ ,de ~ Jıaanı. ce~abı reel ~el'llllfti. Bu liye Vekaleti yeni bir kararna- benımle beraber gel?•: Mıllı Ko. 

"-id. cevabı bır noktaı nazardan Jh• JJ mc lle elli kadar ka\ makam a- ru~m~ kanunu rnucıbınce. te~il 
~ .Fr:~!:d~a:=::.: İşgal Edilmesi tima eri Başgösterdi mmd.1_•.,;;::;; \ •n•cakhr. ;~~:~ •. ~~·~-~~ü:d~:::k ~::t 
titıı lllildilerini, hürriyetlerini mü-

1
. • • • yat tetkık burolannın tc~kil ınrzı 

;::.aa etmek iddiuile ortaya atd- i) _ Bütün Japon j gizli bir anlaşma mevcut olduğunu ilave Heye~ı Y ekılenın hakkında buradaki alakadar ma-
fi ~ı. Faknt M. Hitlerin tekli- Tokyo, 17 (H~s,.us .. 1 Çine yçılan j ederek Japonyanm huna as)a müsaade et-ı ıçtamaı ·kamla.rl? ~emnslarda bulunacak-
~~Yle ıiddetle .redd~ildikten pzetelcri, Hindi Çını tarıb~ıh~"'derek buna miyccoğini tebarüz ettirme] tcdirlcr. Ankara, 17 (A.A.) - İcra Ve- ~~· Mılt Ko~~n~a ka~~nu m~ci· 
iti a yapılacak bır tek lf vardı, . • ardımı mevzuu a "" . ~. • • · . . • . . . . . kıllC'ri 1-k) eti, bu~ün sant 11 de ı~cc, er v~ ay e.ııc ırer Fıyat 
) o .da derhal barekah harbiye- n~kcrı k zaınunının gcldıgını )az- .Tapon Harıcı~·c Nuzırı. Hındı Çınınm B·ı"\•rkald'"'. Başvekil dokto Mu~nknbe Komısyonu teşekkül 
e l•riımek, Almanya ile bilfiil, nıhayct veru~e (e .limi takdirinde 

1

. Japon hır 1.traiından İ'-~;"t li ihtimali c lı 1 ol- Ref k s ı\ dıJmııı riyasC'tind<' to~ ctınış bulu~mnktndır: Fakat bun· 
( Devamı sahife 5, sütun 2 de). makta ve F ransn~ın k Hindistanının madığı hususunda, Amerikan gaıctcciJ<>ri- ı· '' ır •dan b~ş~a ~.st~nbu.1, lzmir ve An 

·· · l · c1· çi inin ve Fclenıen • • . • • kara gıbı buyuk pıyasa me k 1 Ebuzzıya Z.ıde Ilın ı . n . ·ı ·ıc Amerika arasında ınn suallerıne ccvaı1 \ 'ermek ıstcmcmıştır. ~ (Devamı s:ıh'f 
5 

.. r eze 
VELİD işgali icm Ingı tere 1 ı • cı , sutun 6 da) 

7icaret Vekili 
N"zmi Topçuoflu 
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İ Ç Tİ MAİ DÜŞÜNCELER 

- -
Meslek Psikolojisi 

Mütefekkir arkadaş.mız doktor Rasim Adasa • 
im üçüncü yazısını okuyucularımıza takdim ediyoruz. 
KuJU nMnulardaki tahlil.lerile temayüz eden arka
daşınuzın bu mevzu etrafında üçüncü yansım da is· 
tiiad~ ile okuyacaksınız. 

Memurun Vazifesi Halka Müş ütat 
Çıkarmak Değil, Kolaylık Göstermektir 

Sığınak inşası İçin Halka 
Kolaylık ar Gösteriliyor 

Yazan: Dr. RASiM ADASAL 

Pasif korunma için evlerde yapılması icap eden sığı· 
ııakla r etrafında çahs.n1alara devarn edilmektedir. Sığı • 
ııak işleri dolayısile yapılmakta olan ihtikarın önüne J!"· 
~ilmek için icap eden tedbirleı: alınmıştır. Evlerde yat· 
nız sipe.r \•eya korDnma oda ı yapılacaktır. 

Asrımızın bunca tekni~ tera~- ~hit olmn~t~yız; İl ~e n:e~ek ru- Vali, Maarif Müdürlüğündeki hadiseyi tahkik e r Ahşap evlerde korunma oda.,. ya.pıloııyacaktır. An· 
kilerine ve otomatik. ınakinelcn - h.iyatmın. ıstıdat tayinlennı tam&· !~=========== cak bahçesi olan ah~ap evlerde komşulara zarar ve·il· 
nin bolluğuna rağmen insan eli iş.. mile ihmal etmiş bir haldeyiz. Bu miyecek ~eki1de korunma yerleri yapılacaktır. Yapılacak 
ten kalkmıı delildir; bilikie eski- gün Amerikan psikoteknisyenJeri Havale ettirmek istedi~i isti B.~günkü ~ü~ume~. i~tidar mev Hal.kın Dilinden miidafo.a tedbirleri için henatandaş mıntakasındaki fen 
sine nazaran daha mahir İKİ elle- bütün Cemahiri Müttehide halla- danın pulu iptal edilmediği için kııne ~eldılınden~rı ~efaatla, - heyetine ınliracaat ede.rek is•<'diği maliimatı ala<·aktır. 
rine ve 0 işe göre de. ı~ğlam bir nın z.e~l ~utl.eril~ t:ısnif ve der~- Maa~ müdür mu~~in1erinden m~rnurlarm iş sahıp~l'l!1e ~: Mezarlıkla T,· .... heYetlori de sı""gınak ''e ~ipcr in .a edilecek ,·erlerde 
kafa meknnizma1110a ıhtıyaç var- celerını bı:;ı:c ıstatıııtıklerle vcrebı- Hamdi tarafından luzurnsuz ve mı kolaylık ~öster~sını v ı~ı ı.: '"'" "" .J 

dır. Aletler daha karışık bir şek.il lecelr. kadar ileri bir safhadadır. haksız yere azarlanan temiz aJ.muamele etmesini tamim ve lazımgclen direktifleri Yerecektir. 
ve işlemeleri göz kama}llrıcı biı Artık bir mca.lcğ~ ve b~ ~eıı- ileye mensup bir kadının ken· ihtar eylemisti. Cün.kü demok· Her taşı tarihten bir ~·ap. 
sürat kazanclı.k.~a onları kullanan teie_ ~azım.oh~ kahıli?'etlenn ın~e disini müdafaa etme.k i~terken, rtısi denilen s~kli idarenin ru· rak obn ve hfıla tarihi eser- LondT bu,uQ n ır 
fdertler~eb aradıgımız m:~akrebtl.er tbahlkılı ?'anı pf sı~otckn~k u~ullerı~e b~bş:nhaak,gelenle:. y:t~şmıdv?1rmb~~ hu, esas kaiddcsı, h<:r şdeyden1 ev- krle dolu bulunan Edirne • deniz tal heleri tah- istanbuldap 

lvrı·p1va 
e o nıs ette nrtmıştır . .t-Utı ır- u csı en az a ran ıman ver • ı ı, aret curmu ısna ı e ır vel, her şey en zıya c h kın . • . ...... 'k • • d 

çok mesl~l:lerde basit bir iş fizi- bileceği i c ayırma~ •. en ~odern de sudu mevkiine düşürüldüğü hakkına riayet etmek ve dev· kapı v~ Sıln·rı, Egrı ap~ dı- aıllerıne evam 
yolojisi ~iıfi gelmez. ~~vvetli a: bir ruh~at m~sel.esıdır: Psıkote~· nü ta!silatile ya~mıştık: . let makinesini halk hcsab a, ~ındakı ~ı~~ar~ıklnr ıçmtlc e ece _i" r 
dnle, saglam kalb. mutehammıl '.ik' .ruh, faalı.~~tı?de 1,?san kabı- Vali ve Beledıyc R;ısı ~k- halk menfaatine çevirmektir. hayvan urulen yayılmakta . . .. . ' " _ 
ci~er ve iyi süzen böbrek. insnn lıyetı ve enerıısı~ıı_ı. r.n:taleasıdır. tor Lutii Kırdar hu ehm hadıse . k 'd b 'h . \'e otlama t dır. Etrafı mu· Deı:ızyollan .. Ida.ı. esı - ~m-afın 
makinesinin bütün vasıf! rmı ve Bundan maks t ışı hır an arya ile yakından alakadar olmuı::. Bu esa~ . aı le, uk e~as zı. nı- h f· d"l • 

1
. t l . dun msa t muhcnclıslı,E?ı tahsıJ 

k h·ı · 1 . . 1 ıuı 1 k ı k · t . . h' . . M 'f yet bu ısı an ama ıst~mıyen a .ıza e ı mıyen uu a a aun t k .. 
1
. .

1 
.. d a ı ıyct Nını tamam ıyamaz. ffJt- oma hn ı..urtıırm3 ve eemıye e hadısenın ma ıyetını aarı ' ~ d d 

1 
]" . . : e m~ uıcr" ~ı tereye gon e-

sır ehrnı ıları:11n ağır taşlarını kır- t~m manasilc bir (Taylorisme} müdürlüğünden sormuştur. Ma rnemurla~~mız·a~n a Y~l eşme ı, sınelcrınde hıç olmazsa hay· rilen talebelı:rin şimdilik orada 
b?'· altmdcı t:ışıyan bir ~sır işçi ile kurm?~t'.r. Bu tecrübi metot, in- arif ro;.idürlü~ünün tahkikatına ~fmre::nı~e) hakıi~a1!n eJ1e~~k=ı vanatı bırakınıyalım. kalarak t~hsiHerine başlamala-
bır pilot arasında daglar kadar anı ı~!llın .şartl~nn.~ .uy?~rmak göre hadisedl!> bayan haksızdır. I! 

1
• ruld ~ · bat edil l"d' n kararlaşmıştır 

farklar va .. Jır. Eskiden ış' kazası .,..,.ye!ın<ledır; çunku bır ı m ya- Çu"nk"" kendı'sı'ne istidaya pu1 ra o ugu ıs me ı ır. • . . . . u: .. . . . h. k b 1 1 u . ••nuıı11111uuuıt111HMUUlltllllUUu111ıuııı111111ııııınnuıuuıuuillllltltU....,UU tHll11llUHUUHtllll11UlllltUllHllll11111 ~ OUlllllllUlllllU il U11UIHHllULltllll!UlllJIYJl11ltllW daha z.ıyade bır ınsanın ve en nı- r.ıttıgı fızıkı ve ru ı a ı ıyet er vapıstırılması ve pulun ıptal e- • j 
hnyet m. hdut birkaç. ferdin ha. in. n ku.drctini aşamamalıdır. dilmesi ıuzumu Iis:mı ~aııe ~n- Cevdet Kerzm ncedayının Kon/ er ansı 
yatını ~lal.adar ederdı ve bu ka- Pı11koteknı ml"totları ve araştırmn- latılmı~. fakat bayan ıs sahıo-

H va ~ofc ~ğ 
Bazı Avrupa ~ hirle • 

rile İstanbul arasında 
tayyare sefeı·leri y. pınnk 
üzere alôkadarlara ecne
bi hıowa kum...nanyaları 
tarafından rnüracaatler 
olmu~tur. Bunlar tetkik 
edilmektedir. Bu arada 
Almanların da Berlin-İs-

1 

tanbul hal'a seferlerini 
tekrar açmak için milra
caat ettikleri söylenmek
tedir. 

........ , ........ ······························· 
Denizyollan ve Liman 

Umum Müdürleri 
Ankaraya gidi,.~oılar 
Denizyollan ve 1~1man i !et

meleri umum müdürle""i bu~ün 
lerde Ankaı aya ı:ııdecekler ve 
idnrelerin yeni teşkilat pro'ele-
rinin Meclisteki müznkerelerini 

z.aların " ğu d toprok )&ktlması. lan tecrübi ruhiyata <layamr. At- lerine müşkülat "tknrıldığım i· 
dağ kaymı:ı_ı, fırtına gibi tabii hk bu tecriibelerin yapıldığı her leri sürmüstür. Bunun üzerine 
amillerin cs~rleriydi. Bugün ise yer bu hususta bizi aydınlatan kendisine ileri ,geri sözler sar· 
çok defa bir fabıikadCl veya bir yardımcı bir rehber mahiyetinde- fetmem si ihtar olur:ımuş ve ni
dev gemide vukubulan kaza, içti. dir. Gerçi mektepte ruhi kabiliyet hayet memura hak::ıret nokta -
mai felaket doğurur. Kendi dük- mu yenelel'inde olduğu gibi bu sınrlan zabıt tutulmuştur, 
kanında yalnız başına olarnk ça- işlerde de test metotları bazı mes- Hakarete uğradığını iddia e
hşan bir marangoz, dikkatsizJikle !eklere mani teşkil eden uzvi ve 1 den Manrif wüdiir muavini ve 
parmaklarını kesince şahsan bir ruhi mahivetteki gizli kabiliyet- hadise emasında odadn bulu -
i knzasına maruz kalır; fakat ni- sizlikleri meydana çıkarabilir. Mc.

1

nan me !ti arkadac;ları ilk tah
hayet bu ferdi bir vak'ııdır; dev- selli renklere karşı kürlük. şimen- kikat sırasında böv}(' bir ifadP· 
leti ancak u~aktan alSk dar ede-- difer. deniz işleri, kimyagerlik, d" bulunabilirler. Hakika i hal
bilir. Halbuki resmi bir devlet a- ccıacılık, terzilik. ressamlı~~ .. b~- devse bu vaka i!Öründüfründen 
tölyesine mensup bir amele <le ritacılık gibi me !eklere manıdır. cok nazik ve ehemmiyetl'dir. 
böyle bir kazaya kurb n olunca Fakat nasıl ki marazi bir n ı:..bız Ümit ederiz ki, Maarif Vekale
nihayet bir hastaho.nede tedavi vuruııunun ilmi tesbitinde elektro. li müfettisleri vasıtasile esaslı 
edil;r ve neticeye göre sonunda kardiogram makinesi en ~dık •ı;hkikat yaptıracaldır. Gerçi 
bir tazminnt verilir. Bu gibi kaz - yardımcımızS<ı, ruhi fonksıyo?- diin hn ·are~ uğrıvan havan 
larda devletin, :liyanı bir şahsa in- ların tetkikinde de bazı al.ctlenn Maarif müdürlüğüne çai?ınlmış 
hisar eder. Buna mukabil, fahri- faydası muh::ı.kl;aktır. Zekı veya ve bir müdür muavini tarafın -
kalardn statik bir çalışma. ile imal cevval fikirli olup olmnd~ğ~m~ı, dan son derece nazik kar~lana
edilcn karışık aletleri aynı ı:aman- beş hnssamızın çalışma halını gos- rak ifad~si a1ınmıst1r. Fakat bu 
da dinamik bir gayretle kullanan teren, adali veya dim~gi ak _üln: kafi değildir. Vakmm bir cok 
işçinin seb biyet verdiği kaza. da. mellerimiz.in dcrecelerıni s nıyesı snhitleri vardır. Onlarm da ma 
ha büyük ve hatta fevi zararlar saniyesine ölçen bu metottur. l(lmatlarına mü .. ac~at edilmdi
doludur. Geçen sene (Erzurum - Gerçi ahlaki kusurları ve tercd- dir Arzu edildiği takdirde ve sı 
Trabzon) transit yolunda. hece - dileri doğrudan doğruya meyd - fatİarı münhasıran t:.mmc sa~i -
riksiz ve dikkatsiz bir şoförün Zi- nn çıkarmaz.: fakat iş hıfzıS!ıhh : di olacak olan kimselerin isım-

Dün alııam •aat 18 de Sinop Me'>.'usu. Cevdet Kerim lncc:layı •'Dlnya ihtilafı harfi" 
rınc/a Türlti,.•nı"n rolü,, mev.zuu etrafında Univenite konferans s3fonuncla bir konferans takip edeceklerdir. Yeni proje· 
vermİf ve lralabalr!t bir 11ami küt eai tarafın ları dinlenilm·1·ir. H:ıtip: hü~iımetin oldıAı lerle bilhassa Denizyollarında· 
tedbırlerin iberinde durmuş va dahilde bo.zgunculuk yarata 1 urın bu bulvanlr .ı:am an /arda ki bazı servislerin t('skılatı gc· 
memlekete hiyanet etmekte oldulr arrnı tebarüz ettırerelr milli bıriİIİıni:r.in kuw~tiı. i tebarüz nişletilecek ve burnlara yeni 
ettirmııtir. Bugün de Saray Sin.emasında bir konferans verecı?ktir. ====='=;;::m=e=m=u=rl=a=r=a=lı=n=a=c=ak=tı:::r=. ===-:= 

=-~::::::=:.=:=::::;;;;;;::::-= -::-====~ 

·yatMürakabe komisyonu to landı 
ğana uçurumuna yuvarladığı kam- sınn ithalinden önce ve so;ı~akı lerini de bildirebiliriz. D T 
yondaki 40 yolcu bir ıında param- mukayeseler ve is.tatistikler psıko- Bu kadmcaj!lZ, sırf bir jvjlik Ticaret Ün 1. i "tik u h tekirler Hakkında 
parça olarak ölmü tü. Acemi ve- t kni sayesinde kazaların çok a- olsun diye bır vetlmin mekte· J 1 

y~ sini~li bir tayyarecinin tabii h~ z..ıldığı~ı ve ~~tisadi randımanları be yerleştirilmesini te~in için Ta c ,· r le r 
1
• ıe G 

0 
.. ~ ;; ş t u·· vanunı"" ,.,..,akı.bata Geçz.ldı· dıselcrın ve hava bozuklukları gı- artıırdıgını gostermektedır. . Maarif müdürlüğt;ne ugramı!-i • ı U l.,. l 1. ı 

bi şartların haricinde yaptığı ha- Pariste, biri Devlet demıryol- tı. E~er istidavn pul \aQ•c:tırıl- . . . • . • . .... • .. • . • .. 
tü . ke~disini ~e başk~l~~nı larındn. diğer_~ ~~ P?sta v~ tc!· m

1

~s1 veya pulun ip~nl edil.mesi ~ehrunızde hu1una~ ~ıcnre!. Vc~lh Naz.~' Top~uo~- • Fiyat )!uı:a~abc Komısyonu dun _Yal~ n~U~\ını. l~al~k 
tamır edılmez f_~lak~tl;re suruk - graf un.1um mudırıyetınde bır psı: lüzumu munis bir hsanla ıht.ar lu dun sabah Takas Lımıted Şı . lt.ctmıle mc~0ul. o~ı~~s, [ Nıhaclm reıshğındc toplanın~~ nebatı ~·ag tacırlermı dm· 
ler ve devlet b.ut~esı?ı de. zarar: k~t~knı laboratuan mevcut.tur• edil mi olsaydı bu va~a k.ah. - müteakiben Kumanyaya S8tılat·ak nıaUarın tak ımı ıçm Jiyerek vuğ fiyatlarının tesb ıtı \'e tacirlere satı.,Jarda hı· 
lara sokar. Bu ıçtı~aı ~e ıktısadı butun namzetler b~r.alarda ınce ven mevdana gelmczdı. B_ır lŞ tcplanan tiftik. Vl' yapağı taciı-leıile gorü~mü~tür. • .k 1 . k l "rl r hakkında malfımat almıştır. 
:zararlar yalnız el ışlerınde mev- muayenelerden geçırılerek me3 • hibine: cBu istida pul ıster. ta 1 aca m n 
zubah~ değildir; işinin e.hli. o!mı- lek.i ka~iliyet d~rec~leri ~ayin c: ~ulun da ipta1 edilmesi lazım- 1 Tacirl<.'r Rumauyalılnnn baıı Komisvon bu günlerde tacir - malların ne oldu~u da tacirler-
ya~ bır kafa ad?mı .. ranı hır. ıd_a- dilır. Keza Parıste~ı ~~~otekru dır» diye bir ihtaı vapılmca .o •• eklıflcrini ve bu cıı ada bu ay ıerle o'o.n temaslnrını bitirecek den sorulmustur. 
recı de hazan bır muessescnın ıf- seriri) atında devletın butun me- . ı'siui ~cünii bırakır, bır u • ersı"tede !sonuna kadar olnn müddet tek- :\e neticeleri Tica~t Vekaleti- Alınan cevaplara ~öre tahki-
lasına sebebiyet verir. Beceriksiz murları muayeneye tabidir. Bey- ~nsa~t ~hün,ı:.ı:ür hilnj?ilr ağlar DJV 'lifini kabul etmemişler ve :u. ne bıldir<:-cektir. Bütün madde- kata devam olunacak ve sucları 
bir mimilrın hatalı planı. dikkat· nelmilel Paris ııergi inin d~ha dü. ar; ;kıl ve mantık böyle J?av- ı• •h ) nun üzeriı;c akş~.m üze~i tek - lerin sah fivatlarını, tüccarla- tesbit olunan tacirle!.' cü~~ü • 
siz bir hakimin yanlış hükümleri, ne kadar açık bir hakiycs_ı olnrak n:tı.bi. bir hali kabul eder mi? mtı an ar ful' toplanılm k uzcrc ıçhmaa rn ve pernkend('cilere bırakıla- meşhut kanununa ,gore suratla 
i~~al<":i bir hekimin isa.?ctsiL. te!· d:v~m e?eı (~limler ~arayı) nda rı :u.1 

herhalde inceden inceye . .. ' nihayet vel'ilmiştir. cak kar miktarlarını Vekalet adli:rnye verileceklerdir. 
hıs~. hır komutanın ac:tu tereddu- buyuk hır psıkoteknı salonunun t hk'k d'l k bi!" meseledir. Hukuk ve lktısad F~:k.ultek· Ög"kdcn :.onraki toplantıd tesbit lecektir 
d .. k d f b" .. ._ L·· ı ı · IA • h' 1 t b d a 1 e 1 ece · b' · · f t l ı...~sının ele ı · u ço e a uyua. ır.ut e en te n- tesısatına şa ıt o muş um: ura a rı ~rın~ı sını a ~~ . .. • malların c:.i.nck stok bu umm Limon ihtikarı :rapanlar 
fisi olmıyan hadiselerle mahve - halkın heyecıınları, hisleri, kabili- r - me ımtıhanları netıcesı de dun tacirler nr ında t~ks_imi karar I"t 1 h ı.,._ ,;. s"n' fır Gaz·ınoların d b·ı· K d 1 L d h' b'lh 1 k 'k il 1 t • • ·ı· d"l · · . .. d a vnnın arut: ,.ırme ı ı e 1 ır. uman an I~ a 1 ı as- yet eri ço pratı usu ere ayın M . f y k A 1et1 1 an e ı mıştır. la mıştır. Vekil teshm mud. C· at bilerek limon fivatlarını 
sa modern harplerde bir takım ediliyordu. a a r 1 e a Elemelerde. muv~f!ak olan tn tinin de temmuzun Ol~ bcc:ıne Ü(' ın 'slinl' viıkc;eltcn ve ellt'rin- K A N. b ı· 
ruhi vaziyetlere bağlıdır: ve hl'r Bugün ordular bile bu ruhi mu- lebe~er es:ısı tes~ıla~ huku~·~ k:ı?a~ u~atılm<ıs:ıu tcmın ede. dt>ki !T'alları saklıyarak Piv asa- ar IS e 1 
gün veciz misallerini görüyoruz. ayenelerden müstağni kalamaz An k et Açıyor dersınden yazı.ı: ımt·hann tah· ceginı yadetmıştır. da sun·i b'r buhrnna sebep o'an 

Bütün bu mülahazalara bina· Büyük ıanııtanberi asri ordular- tutulacaktır. Dıger dersler ızrup tacirler h:1kkındn dün mtiddC'i - Jesbı"t f d"ıld·ı 
endir ki. son zamanlarda bütün da tecrübi psikoloji en aktüel bir ?Suliine ~öre sözlü olacaktır. Tayyare sefer eri umur11ilik turafıTldan takibata · 
mesleklerde ve bilhassa makine teknik sahasını te~kil etmektedir; Lise bitirme imtihan· imtihanlar 29 haziranda bilecek • . . . . ·1m· 
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iılerinde kollektif hıfaıssıhha \.'a- çö"ınkü bir ordu kısloları. fabrika- larında bu sene randıman . t.I k k f k"'l . . b" · ı Havnyoll ... ıı ıdaresıne yapılan j?tns_ı ış ır. azıno ve ıç ı ı o an n nı 
J , tll'. r u u a u te.,.ının ırın... . .. .. d · 'b B" k t ir" mağnza ve de- . · · 'f d" nında mesleki seçim ve tayin işle- ları, tayrart'leri, harp gemileri ve 5 •1 '>O d sınıfında 854 talebeden anca'. f+-blıgala ızore bu ı;ıun en ı:l ~- ır ço ac ın , ' Uar tutbık cdılecek yem tarı e un 

Tine çok ehemmiyet verilmekte - motörlü kıtaları, hastahaneleri ve yüzde 
1 

• 
1 e "' arasın a- 332 si muvaffak olmu,.tur. ren İ7mir t \ vnre sefc~le;1 b1 ır poln:ı araşbrılmı<: A' c ma bi belediye iktısat encümeninde 

<l' 1-l b ı d ı k ı ·ı · t'k T dır. Bu netice .l\faarif Ve- mi.ıddet 1·,.ir taHl edilmıstır. z· tC' bıt olunmust1 ır. vrıca, r .. .. .. . . ır. ilrp a ama an evve mem ime tep erı e nazarı ve pra ı ı ım Dün ö-,l~den sonra EdPbiv1t t " l postası dün kac giİP. evvel bol bol bulunan. ~örusulmuş ve kabul edılmış -
leketimizde de ba.z.ı fabrikalar tatbikatının bütün şubelerini bi~- kaletini, orta mektep e· k"" lt . b •

1 
b d 
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veya bankalar hesabına imtihan- den ihtiva eden muazznm bır leme imtihanlan kadar fa u e~ıne ag ı va ,.::m~ ı er be<: , olc.-ı• ,, .... l<''lH~mıo;+ır. f· k,.,+ c;•mrP l"""V ıın <ı. O mıvan tir. Bu fi vat ıstesıne gore ıc; 
la talebe seçiliyor ve uzun bir mektep ve san'at lahoratuarıdır. me<.:gul etmektedir. Bu- mektebı tnlebesinın ımtıh?nlall satışlarında gazinoların k~r nfS 
müddet için Avrupa müe.ssesele- Hele harbin bir sinir savaşı şekli- "i 1 başlamıştır. İki vıld"nbrn tcd- beti şudur: 
rine günderilivordu; Oç sene ev- ni aldığı çağımızda bunun ehem- nun için Vekalet, müdür, risat yap:;ın bu mektep ~u S{;ne El e. • elep i ir Mevkuf Birinci sınıf bütün içkilerde 
vel bir dairenin beş yüze yakın miyeti aşikardır. muallim Ye talebe \•eli • ilk mezunlar~nı .vcrecck~•r. Me- -- vüzdc yüz yirmi. ikinci sınıf 
genç talip arasında ~ltptığı müsa- Düşüncelerin elektrik dalgala- )eri ara ında bir anket zunlar. Parıs ıs.tnıl c.dılmerrı ş Adlı· yede Şahı.dı· oo··vdu·· rakıda vüzde doksan. şarap ve 
bakada meraklı biı mü 4'hit sıfa. rını ansefalograf denilen ha sas 8.-mayı dü ;ünmcktedir. ve Fransada harp halı bulun • . .. .. .. .. 

1 b 1 b ... mamıc; ols ydı bir sen lık di- bıracla yuzde seksen. uc-uncu sı-t i e u unmuştum. Sorulan sual- bir aletle kaydedebildiğimiz ir 1 Ankete verilecek ce • ı f r k d "zde vetmis besle 
ler kllbik riyaziye, coğrafya ve fi. devirde yaııyoruz. Binaenaleyh · d yalekt stailarını orada yapacak .. . n~. a 1 a .YU 
2ik bilgilerinden ibaretti. Bunlara dünya mikyasında mucize kabi - \'aplara göre yem ers lardı. Artık buna imkiln olnı:t- CütY\htırivet ma ooa~mın ıncı·jevvel~ı .. mn tevkıf olun.~ust~. yuzde cllldır. .-

"ılındaaı ı·tibaren imti • - · · rt t h"'l k' d · · d .... lıstı~ı bir sı- fhtıkar suçlu.:mnur. dun \ e - -:ı;: :;;::;=...-münasip cevap verenler ve sai- linden inkılaplar ve eserler yarat- • dıgı ıc;ın bu talebe o a ~ ı ınc aırf'~l? .e C'." ~ • • • • ....... 
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,. """"'"""'"'" "•:-.""""'""''t 
lam vücut raporu alanlar muvaf- mış olan ve en ani. medeni ıan- han istemlerinde deği. müesseselerinde ya hancı dıller rada kendısını şınden cıkaran dıncı Aslıye Ceza mahkemesın- '31 sene evvelTasvırıefkAr: 
fak olmuı a.ayıl'Yordu. Halbu'-ı' at tes·ısatı'le m•mleketini bir ıaa- ~•'klı'k )'&pılacaktır. lmuallimli.Yi ''apacaklardır. Mc makine komisyom:usu A1mrın de duruşmasına ha lanmıştır. ; , .. J 

t; " "' Fo 1 ] 1 b kl 1 s 1 • '*llMttlltUllllUttll•l ... lllllllllUUllUlUIUUlUUIWU bunlardan mühim bir kısmının ya det yuvaıma döndürmeğe azme- taleb" d d ' 140 ı bulmuş Vı li lllume.i ıcı:ı a vara ıy:ın uı,; u: I 
Avrupayı ıörmek hevcıi, yahut den Türle milleti it ruhiyatı saha~ 1111111111nu11111111111111111111nı111111111111111111111111111ıııuuı -::;; \.: a e ı - 1V<.-hmet Alinin dün İkind Ağır ~- Ben bu ticareti milli ko- Kalebent er 
ta zaruret .. ikaıile bu mc.leie in- ıındalr.i terakkileri de ihmal ede- Madam fttİftB .... .' ........................................... Cezada muhakemesi yapılm • runma kanunu çıkmadan evvel 18 Haziran 1909 
tisap etmek iltediii muhakkaktı. mez. D . il L k t 'ır. . . yaptım ve zannıma kalır<;a bir Dl h bl lrfl it a .e•• 
Binaenaleyh (Pıi1ı:omctri) yani Dünya üıtünde en az dejenere Ma .. kA Old enızyo arı o an ası Ma~k~me ra?rı adı_nda bır mcsulivet karşısınd& dei!ilim.• kaleb:::1.:;ım.~rı:·. ~::.: verl-
aletlerlcı detil.e bile hiç olmaz~ bir ırk oldui~~u:ı ci~etle .~ağl~m R UIR u l >ı·ı~ızvolları İdaresi tarafın - ~ahıdı ~ı~lemıstır .. Fahrı •. l\~e~. Dl:'mistir. . len büyük .. lr.üçllk Tahir Paıa· 
Amerikalıların hu cibi rnealelı.i kafamıJ:ı kabılıyetlerıne core lQ - dan Tophanedeki Den;~ köşkün met . Alının ak?yhırıd~ şahıthk Mahk~mc bu eiheii teshit ve lar yarın Şam vapı.ırlle l'ıl.ldlllly• 
tayinlerde ve phlt kabiliyet tec;- letmek, her Türk gencine müstait Geçen sene randevu~uluk ve de memlılrlar icin dün bir lo - etmıs \C ;Mehmet Al: dı arı. ~r şahitleri dinlemek üzere muha- lıaııa ol1Aaacaldardır. 
inelerinde kolaylıkla tatbik ettik- olduiu iti vermek ve yurdumuzda ıenç kıiları fuhşa tcsvık suc;un kanta açılmıştır. Burada deniz k~rılıp clme k;le~ ~r J.?e<:~:ı - kemeyi başka bir ~üne talik et Teb'lt ohıaacaklar ·DlvH.ıharhl 
leri ınihan*.t teetler kullanılabilir- •ınat faaliyetler arttıkça muhte • dan yakalanarak Asliye Birinci müesseselerinde çalışan memur dı~ten s~n[a 

1
? ;~m~ u~e~~~ 'iniştir. • lirflc• lataabuldaıa teb'itlerlae k•· 

~i. Memleketin bazı reNnt hasta· mel ruhi hozulduklan ve iş kaza- Ceza mahkemesine verilen Ma· lara 20 kuruşa tabldot olal'ak ~~ı ~ış,r ~~~~.\~ .erı e şa İki I.ırMz tevkif edildi ,.., verilenlerden bazıları - dıı-
Tı,.nelcrinde toför v~a tayyareci lannı önlemek oldukça daha ko- dam Atina ve kızı Zizi ile iş ı:ır· öi?le Yemei!i verilecektir. Jt~ ~v 1

• 
0~ mu~ uı., mübaşir- Ah t S"l d d dahl derdeat oluaaıutlazdır. Bur 

gibi el itçilerinin •hht muayene- laydır. Bu y9I üttünde olduğumu. kada !arı Katina Eleni Mari - uç u ıan arn:.a ~c za te - . , .°7e ve . u evman a ın a lardaa baılıcalan bazlael b..-
lere t&bi olmalan nıeeb"rtdir· fa zu memnuniyetle ıörüyorum. ş . . : , .. ' h teşvik ettiği anla ıldığından 28 l r tarafından j?tıçluklc P ıkı kısı evvelkı gece Koca Mu~- Mu"ıt•••n Halis Ef•ndl. tewr•f 
k b hh.. h ti ' d • ................................................ ka, Elenı, l\fıkelhnın dun mu a .. 
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. dilmistfr. tafapa ada bfr evin duvarından "Y'" " • 

at u aı ı eye er araun a H d k h ulj1 • . bT .1 . h kl d k" av muddet e apsınc, ıra • . . 'k" d . . . 'şl .. b raccUs reisi sabıkı Sallhl lh1• 
mcvcnat olan ainir hekiminin ni - atay a oza ma a u kemesı . ı. ı~·ı ~ış: a arın a ı a~ır para cezası öcierncsine '\C Bır tacır ıhtı aı· suçun an a~l~yarak ıçcrı ,gırmı er, ote e- Üıküdar polis müfettltl aabılo 
h:ıyet yaptıft muayene Jrab•ta&lak Hatayda koza mahsulü bu se- karar bıldırılmı~tır. . 2800 kuruş mahkeme masrafı' mahkemede . .. r,ıyı c.uvallarına dolduı urlarken Müfit Bey ve Mektebi Harbiye 
?ksele~I, nabzın halini aramaktan ne çok. bereketli olmuştur. Ko- ~~hkeme ~tın~nın 1 ?ndevu- \•ermesine karar vermi<:tir. Gal:ı.tada yağ v._e ıtrıvat u~e: ~ akala~n_ıışlardır. . .. .. müfettişi fımall Pn•a-ıın eniştesi 
ıbar~ttır. . za rekoltesi iki vilz bin klloyu culu~unu snbıt ~o:~eımş, ~al· . Di_ğerl~_r.iniıı hic;bi:." st çu JiZÖ - rine ticaret vaphı?ı sırada .mılh Her ı~ı ~c:e hırsızı ?orduııc:ı Mnhar Bey, G:.ıJata gümrüğü Nır 

Bırçok me.ktep muuyenelerınde asmıştır. Kozanın kılosu altmış mz Nedret, Harıklı~a, Elem ve rulemedıgınden beraet kazan • kornnmn kanununa muhalıf .~a sorı:?u hakımı tarafından tevkıf 
1 

:ı:ırı Cemal Bcydlr. 
de ayni basit "'e klasik usullerell:uruşa satılm:ıktadır. f Polısıne adındaki kızlnrı !uh 3 1 mışlardır. 1rekette bulunan Ra~no Polıtıs olunmuştur. 

- a ....... ,,, 
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r-Yeni Vaziyet
Ka rşısın da 

AJman tebliii : 

/Kralın Beyannamesi Veyi mağlüplara ! 

. N«: ~a_rip tecelli! Bundan yi....l 
~~ .~kı aene evvel de yine"'i,'\ 
aun boyle kabuslu haberler 1ıc..., 

İngiliz Baıvekili 
Britanyanın 

kararını anlattı 

Flihrer'in Umumi Kararglhı, 17 (A.A.) - Alman Orduları Baıkumandan· 
. s~d~ kalarak, yüreklerimiz ezill 

'(1 inci aayfamı:ıdan devam) ltt"h d h mııtı y· · 
ı a arbe zafere kadar devam e- ün • _ıne. ıundiki gibi birkaı 

nuna kadar harbe devam edecektir. decek ve muzaffer olacaktır.» R' •• e~dıı~lı, h•yecanJı günler g 

Londra, 11 (Ha•a•iJ -
Baıo•kil Churchill, tahaJ
clü• •elen •on vaziyet lıalı
lıında ha alcıam bir natulı 
iracl etmiı ve ezcümle ıöyle 
demiıtir: 

"Fransadan aldıtımız 
haberler cok vahimdir ve 
Fransanı~ iizaine çöken 
müthiı felôlc•ti bütôn Bri· 
tanya büy ülı bir tee .. ür 
ue ıztırapla /roba alJı. 
Fakat hn ne olursa al•un, 
iki dost ve müttefilı milleti 
yeke/ilerinden hiçbir ıey 
ayıramtız . 

Hayranı oldufumuz 
Fransa Jeha•ının bir gün 
tekrar harikalar yarata· 
caftna eminiz. 

rııtının teblifi: 
l"ranaız orduları, dafılmıı bir haldekütle halinde ric'at etmektedir. Fran· 

d 1 cenuba ve cenubu garbiye doiiru, kıt'alarımız tarafından ya. 
sız or u arı, 
ından takip edilmektedir. Bazı müfrezelerin halen nizamlı bir müdafaa yap· 

:ıkları yerlerde bu mtlfrezeler, büyük kayıpla geri püıkürttllmüttür. 
Şahsan bir fırka kumandanı genertıl tarafından kumanda edilen bir mo· 

törlli kıt'amızın cilretklrane bir hii·cumiyle, Orleanı'ı almıya ve bir hasarı 
mucip olmadan bu ıehirden Loire nehrini geçmiye muvaffak olduk. 

Oava kuvvetlerimiz, ric'at halindeki dllıman kollarına karıı imha faaliya· 
tine devam etmiıtir. Loire uzerinde bir9ok koprOler bombalarla tahrip edil· 
mittir. Köprüler ontlnde birikmekte olan 11kı1ık kollara, bomba ve mitral· 
työzlerle hücum edilmittim. 

Bourgogne'de Langres'in ötesinde ilerliyen seri kıt'alarımız, cenuba doğru 
arazi kazanmıflardır. Burada, iki hava meydanında, bomba dolu 39 tayyare 
elde edilmlıtir. · 

Besançon'un cenubu garbisinde lıviçre hududuna varılmıı ve bu suretle 
Loren ve Alsas'tan çekilen Fransız kuvvetlerinin etrafındaki çember ka· 
panmııtır. 

Şimali Lorende kıt'alarımız. Saint·Mihiel fehrinin fİmali garbisine yaklaı· 
mıftır. 

Sarrebruck'ün cenubunda Maginot hattının )larılmaıından istifade eden fır· 
kalarımı:r, seri bir yilrüyü,le. duımanın bazan çok •iddetli mukavemetine rali· 
men, Rhin·Marne kanalı civarına varmııtır. Chateausalirs, Oieu:r ve Sarre· 
groug ;raptedllmiıtir. Arhonne·Rhin kanalının ötesinde terakkiler kaydedıl· 
mekte ve VVosgos istikametinde mu:rafferane devam eylemektedir. 

Alsasta, muharebe ve pike tayyarıt sıruplarımı:r ve ayni zamanda hava dafi 
bataryalarımız karadaki muharııbelerc müessir surette yardım etmiıtir. 
Müstahkem kaleler ve beton mevziler en büyük çapta bombalarla bombar
dıman 'edilmlıtlr. Dtıımanın haav kayıpları yalnız sekiz Uınedir. Ve bunlar· 
dan 5 i hava muharebelerinde düıürülmüttür. 3 Alman tayyaresi kayıptır 

İttihat Amerikadan azami derecede Fransız hi.ikfirneti, İngilterenin b ç_ır~lmıı, Y•ne birkaç i'Ün yekdii 

silah yardımı istemektedir. teklifine henüz bir cevap vermemiı;:tir u ::~:ak~~den -~~rııık .~~~adu_! 
A k fi• b• ~ • . . ça anar- ne duıunecerı 

nca şere 1 ır sulhe razıyız, yoksa ~~1• ne söyliyeceiimizi ıaıırm11 
silahlarJmJZJ b k .Aradan bu kadar müddet geç 

Jra ma yız m11 olmasına rağmen timdi Fran 

Loııdra, 17 (Hususi) - Yeni Fran
sız Hariciye Nazırı Bodouin bugün yap. 
tığı bir beyanatta, Fransanın şerefsiz bir 
sulbü asla kabul etmiycceğini ve bunu 
kabul etmektense ölümü tercih edeceği
ni söyliyerek bilhassa şöyle demiştir: 

ccAlmanların czıcı silah faikiyeti, 
Fransanın maneviyat ve ~erefini ezcmc· 
miştir. Fransanın istikbali hakkında sar-

sılmaz imanımız bakidir.,> 

Alman hükfameti, Fransanın sulh 

teklifine henliz resmi bir ce\'ap verme
mişse de, Bodouin'in bu beyanatı, Al-
manyanın bilfıkaydiişart teslim talebin
de bulunacağı hakkındaki gayri resmi 

bir Alman haberine cevap te~kil etmek
tedir. 

Rusların Alman hududundaki hazırlıkl.arı 

ıaızlann ayni günleri geçinnek ele 
mine düçar olduklannı görüyo
ruz. Bu akıbeti kim beklerdi? Da 
ha iki ay evveline kadar Fransa 
gazeteleri de ve onlara tebear 
bir kmm ba~ka gazeteler de ne, 
ler yazmamlflar, ne kadar kuv 
vetli iddialarda bulunmamı~lardı 
Hatta bu gazetelerden bir ikiaı 
kuvvetli iddialarda bulunmakt• 
Fransız ırazete1erini de ıeçmek 
gayretini göstermiılerdi. Nitekim 
bunlardan biri seyahatten avdetle 

Londra, 17 (Hususi) - Resmi mah- ' tahşit ederek, Baltık sevahilindeki ,,e ~~ ~aztsı~ b(~ «~eçilmeZ» ünva. 
filJere gelen malUmata göre, Ruslar Al- , Polonyadaki biitün scvkulceJ si noktala- 1 °1yara il a~ınot hattının se-

l 0~.er .e ~eç emıyecek çelikten 
man hududuna 140 fırka '\'e 2000 tank ra yerle&mislerdir. muthıı hır set olduğunu söyle. 

A •ka ffiUeettefı.klerı·n ffilleeStemlekelerı•n• mekten bile çekinmemiıti Fakat merı 1 garip tesadüf! Böyle lüzu~suz bir 

h f d k 
yazının çtkhğı günlerde doğrudan 

ffiU a aza e ece doğruya Franstzların maruf aske-

Dünya clava•ını müda
faa edecelıt yegdne ıam· 
piyon olarak lıtalıyoru:ı. 

Hitlerin dünya ü:ıerine Hr· 

dili felaket ortadan kal
kıncıya kadar adamı:ıı ll• 
/mpcratorlulumu:ıu müda
faa edecefiz.,, 

Alman denizaltı gemileri, son günlerde 100 bin tonilitodan fazla hacimde 
gemi batırmıılardır. Kumandan Frauenheim'in idaresindeki bir denizaltı ge· 
miia, aralarında 11.400 tonilatoluk Wellington Star lngiliz vapuru da dahil 
olmak uzere 41.500 tonilAtoluk vapur batırmııtır. Kumandan Endrasa idaresin- Vaşington, 17 (Hususi) - Fransız gönderilmesi hususunda bugiin Roose• 
deki diğer bir denizaltı gemisi, aralarında 22.300 tonilatoluk Carinthia nİ· ve İngilizlerin miistemJekelerini müda· velte çok miihim biı- proje tevdi ediJ. 

ri muharrirlerinden General Du. 
val, Le Joumal gazetesinde yaz. 
dığı makalede dünyada geçilmez 
hattı müdafaa olmadığını, zapte----

Garp Cephesinde 

giliz muavin kruvazörü de dahil oımak üıere 53 bin tonilitoıuk vapur vatır-ı faa makşailile, buralara harp gemileri rni!itİı-. 
mııb~ Bir denizaltı gemisi de Muray·F~Wda tak~ben 9~00 ~nıl~olu~ bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lngiliz muavın krüvazörilnü batırmıya muvaffak olmuıtur. 

lığ71:i~~~h:s::il~:i~::ü~ireti:iı:ı~:.m taburu kumandanı Gantke, ıahsi fedaklir· Jngı•Jtereye Taarruz dilmez kale bulunmadığını söyli
yerek Maginot hattına fazla gü
venilmemesini ve batka tedbirler 

-- ltalyan tebliği : 
( 1 İnci sayfamızdan devam) ltalyada bir mahal, 17 (A.A.) - hal yan Orduları Umumi kararglihından: 

tfÖrdük1eri hakkındaki dii?er bir 6 numaralı teblili: 1 • H 1 k 
haberimiz teeyyüt etmiştir.) Tayyarelerimiz dün Malta, Korsika ve Tunustaki deniz uslerile tayyare çın azır 1 

Yeni Fransıt kabinesi~ dün sahalarını bombardıman etmi,ıcrdir: 
teşekkül eder etmez derhal bir Bir hava düellosu esnasında bir lngtliz avcı tayyaresi düıürülmüıtür. 
toplantı yapmış ve toplantıda, 
«Fransız topraklarında harbe 
devam edilemfyeceği» neticesi
ne varılmıştır. 
Fransanın yaşadıjZı bu tarihi 

.ı:!Ün'Ler ve k~bine toplantıları 
hakkında, µerek Anadolu Ajan
sının verdl~i maltlmat, _gerekse 
hususi haberlerlmız, sırasile 
sunlardır: 

Düıman tayyareleri bazı akınlar yapmıtlardır. Bu akınlar münferit tayya• 
reler tarafından yapılmıı ve bu tayyareler bilhassa geceleyin 1ehirlerc ve 
kırlara bombalar atmışlardır. 

Savone'de bır kiıi olmüı, birkaç kiıi de yaralanmııtır. 
Calgliarı'de dü,manın bir akını tayyare ıahası hangarlarından bazıların· 

da hıuarata sebebiyet vermiştir. Hava kuvvetlerine mensup altı nefer ol· 
mü1 ve otuz kadar nefer de yaralanmııtır. 

Palermo'da avcı tayyarelerimiz havalanır havalanmaz düıman tayyare grup 
ları her türlü taarruzdan vazgeçerek kaçmıılardır. 

Alplar üzerindeki keıif faaliyetlerimiz mütemadiyen artmaktadır. Şimali 
Mareşal Petain'in, mesuli- Afrika lngiliz kuvvetlerine karıı yapılmakta olan kara, hava ve deniz hare· 

t k• . ketleri müsait neticeler vermek sure·tile gitgide inkipf ıet~kt.dir. ye ten re ınmh. ·erek 
'\ .ı Şarki Afrikada Sudan ve Kenyanın hava ve deniz üslerine karıı mühim 

Almanların Manş Sahillerinde Büyük 
Söyleniyor Hazırlıklar Yaptıkları 

Londra, 17 (Hususi) Dailg hummalı faaliyeti ve on binlerce 
Alman paraşütçünün mütemadi iniş 
talimleri yaptıklarını tebarüz ettir
mektedirler. 

, ittihazından ıeri kalınmamasım 
tavsiye etmekteydi. 

Fransız askeri muharriri her
halde vaziyeti seyahat keyif ve 
zevkile yazı yazan aazetecilerden 
İyi g~rüyonnuı, ki ( Maginot) 
battı, oyle aylar, haftalarla süren 
taarruzlarla değil, bir iki hücum 
neticesinde yarıldı. 

Bütün bu hallere Fransızlar na. 
mına acımamak tabii elde değil. 
dir. Zavallılar ne ümitlerle, ne 

kanaatlerle yola çıktılar ve topu 

, bir aylık bir muharebeden sonra 
ne hatır ve hayale ıelmez akıbet. 
!erle karıılaıtılar l 

Bir mütareke İstemenin ne acı 

fÖSferdiğİ Vatanperverlik hava faaliyetleri yapılmıt ve dikkate J;ıyan neticeler elde edilmiıtlr. Yerde 
Bordeaux, 17 (A.A.) - Fran- bulunan birkaç tayyare tahrip edllmiıtir ve askeri tesisat haıara uAratılmıı· 

sız Nazırlar heyetinin, Reisi- tır 

Mail gazetesi, bugün neşrettiği bir 
makalede, Almanların Norveçte 
kullandıkları büyük bombardıman 
taygarelerile nakliye tayyarelerinin 
bir müddettenberi hiç gözükme
diklerini yazmakla ve Alman f ab
rikalarrnm da bilhassa büyük bom
bardıman tayyarelerinin inşasına hız 
uerdiklerini iliive ederek; bunların 
lngilterege karşı yapılacak taar
ruzda kullanılacağını tebarüz et
tirmektedir. 

Yeni cep tahtelbahirleri 
1 

neticeler verdiiini cönnilf, tecrü
be etmiı, onun bütün elemlerini 
çekmiş olanlar, timdi Fransızların 

CÜrnhur B. Lebrun'un riyasetin Duıman tarafından yapılrnıı olan bazı akınlar Diredoua demiryolu tuisa · 
de yaptı]!ı toplantıdan sonra. cı tını pek az hasara ullr•tmııtır. 
karılan tebliğ, bu sabah Fransız Cenubi Afrikanın harp teblii!_: 
radyosu tarafından neşredil -
~ktedir. 

Nairobi, 17 (A.A.) - Resmi tebliğdir: 

Cıımıı günü zarfında Bardira tayyare meyda"ının askeri hedefleri üzerine 
Bu tebliğin metni şudur: Cenubi Afrika tayyare kuv~e~~eri mL•vaffakiyetli haa~ ~ücumları yapmııtır 1 
«Bugünkü şeraitte, B. Rey - Kat'i iı1tbetler olmuı ve buyuk hasarat vukua gelmııtır. Cenubi Somalide 

:tlaud'nun teklifi üzerine, Nazır- ketif uçuıları yapa" tayyareler, hiçbir düıman hareketi kaydetmemiıtir. 
la: heyeti, Fransa hükumetinin Düıman faaliyeti, Wjar ve lmo)lal e eyeleti üzerinde .bombardımanlar 1 

Şıyan yüksek bir şahsiyete ve - bardımanın neticesi tetkik edildiliinde 70 hektolitre benzin zayi oldı.ı6u anla· /arın /ngi/terege taarruz edecekleri 
şıyan üksck bir şahsiyete veril- ıtlmııtır. günün arbk uzak olmadığma işa-
tllınesi kararında bulunmustur. Cumayı cı.ımartuiye bağlıyan gece zarfında Hingı African Riflis kıtaatı d k Al / •ı 

Vaşington, 17 (Husllsi) - Bura 
resmi mahfillerine gelen malümala 
göre, Almanların, lngiltereye ya
pacakları ihraç hareketi esnasında 
lngiliz donanmasına baskınlarda 
bulunacak küçük "cep talıtelbahir
leri,, Alman te.zgiihlarında seriler 
halinde inşa edilmektedir. 

"Bu mahfiller Almanların bu gün
lerde lngillereye hücum edecekle
rine muhakkak nuzarile bakmak-
tadır/ar. 

bulundukları hali herkesten iyi 
anlarlar. 

Galipler elcıeriyetle merhamet. 
siz olurlar. Hele muayyen ıeçmİf 
hadiselerin henplannı sormak İ· 
çin yola çıktıklannı iddia edenler , 
tarihte birçok misallerini aördii-
iümüz veçhile, maksatlannı ta
ma.mile istihsal etmedikçe, bildik. 

l lerınden fafmazlar. 

Bunları düıündükçe, yine tari
h_in pek me4hur olan (Veyi mai
luplara ! ) sözünü tekrarlamaktan 
haılca çare kalmıyor. 

tnılletin müttefik hürmetini ta yapmakla iktife etmiıtir. Telefat ve lıuarat yoktur. Wjar üzerindeki bom· Diğer bazı gazeteler de, Alman- / 

:Sunun neticesinde. B. Reynaud, (yerli kıtaattır) İtalyan ltalyan Moyalesine akınlar yaparak. 6 ltalyan kara· ret e ere I man ar1n lt'ıanş sa
~İsicümhura kabine istifasını kolun• gireerk, dün geceki bombardıman neticesi ölmüı olmaları muhtt"meı hillerinde gösterdikleri gizli ve 
V~rniştir B Lebrun bu istifa- bulunan Syerliasker buulnmu~u~ Bu ka~kolların hepıi düıman h~fından ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SE~~ SABiT 
Yı dikte . eden vat~nperverlik tahliye edilmiı ve içerlerinde birçok !ilılh ve teçhizat bulunmuıtur. Kara· • • .............................................. . 
his. k kolların tahliye edilmiı olmuı oradaki askerlerin bizim kıtaatı beklemeyi 1 ı ı D K ek v A •k . sıva tını övmüş ve yeni a - t t t merı ada Fransız bta'~e • .ri yapmağa Mareşal Pe- arzu etmedikl•rİnİ göstermektedir. Yerli kıtaatta bulun•: bmüslü~a~ ~sker· a yan ar un orsı a e 8 1 • 

ın ı memur etmiştir. ler, İtalyanların ölülerini gömmeden bıraktıklarını oorere üyllk ınfıa duy· ermaye erme 
Re.isicümhur B. Lebrun. ~u mutlardır. ambargo 

~Utetıe şimdiye kadar hiçbır ~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~; T B b ı d ı . Y,aşington, 17 (A.A.) - Rei-
ransız devlet adamının yüklen ve neticede, ekserisi ordu . ~areşal Peta_in, n~~~yet, bu un usu om a a 1 ar sıcumhur Roosevelt, Amerika_ lrıediii kadar dır bir rnesuli - . .rıuş danı olan kabine azaları ımtıhan saatlerınde bu tun Fran da bulunan Fransaya ait kred· 

fe! alrnak suretile vatana kar$ı kumat~ •e varmışlardır: cFran sız milletini, hükumet etrafın - ve serın.ayeleri hareketsiz hıra~ 
bam sadakatini bir kere daha is- şu ne ıce) T d h be da toplanmaRa davet dmiştir kan emırnameyi imzalamıştır. 
kü~t eden Mareşal Petain'e teşek sız toprakları dah~ ın e ar • · Kahire, 17 (A. A.) - Yakın-l hükümetinin, yab:ıncıların fn -ı 

r etnıtştir. devam etmek imkanı kalmamış llıtler, sulh ~a~t!arı ~a~k~n- şarktaki İngiliz hava kuvvetleri gilterede bazı mıntakalara gir- _; .. - ........... _______ ,,_ 

l'eni kabinenin tarihi kararı tır.• da Mussohnımn Iıkrını 
1 

umumi karar~ahı İtalyanın melerinin men'i hakkındaki ka r--- i Vecizelerin ferhi ,_ ____ _ 
B~deaux ı 7(Husust) - Dün Ma 1 Petain karan Fran· alıyor Tobruk hava üslerine karşı çok rarnan:ıesi hükümleri •. Buck!n -1 .... 

~di41miz ş.ek.ilde teşekkül reşa • f bildiriyor Führerin umumi karardhı, muvaffakiyetli akınlar yapıldı - hamshıre, Hcrtfordshıre,. Mıdd- Zalim yin• bir 261m• giriftar 
!'"Wll. yenı· Frnn-z kabı· ....... ;, re- sız mıllc ınc 17 (A.A.) - Yeni Fransız hü - ,ğını bildiriyor. 

1 

lesex ve :Northamptonshıre e - Elb tt 
1 • ....... .......... (A A ) Fran 1 l · · b t k l e e 0 ur ev "ıLanın \licUrnhur Lebrun'un riyasetin- Bordeaux, 17 · · -. kumeti reisi Mareşal Pctain, İngiliz tayyareleri, düşman va et erı.nın . az~ ı;nın 11 a arına ., ~ 

olur olaar 
lıaneai viran 

de derhal ilk toplantısını yap - sa Başvekili Mareşal Petaın, bu radyo ile söylediRi nutukta hava müdafaa toplarının şid - da teşmıl edılmıştır. B~. yasak-/ 
---- gün Fransa saatile ~aat_ 12,30. da Fransanın silahları bırakması dt?tli ateşlerine ra~men hücum-ıtan yalnız Fransızla!' mustesna- •Zalim, eninde sonunda mutlaka 

.._ radyoda Fransız mıJlet~n~ hıta- lazım ~eldi~ini Fransız milleti- !arma devam etmişlerdir. Ben- dır. bir zulme u!lrıyarak cezasını b 
1 

Teşevvüş ve utırap Amili olarak 
ben bir mesaj ne~retmıştt _ ne ~ıldirmiştir. Mareşal Petain, zin ve mühimmat depolarına/ Malfa9a 25 akın yapıldı Naaıı ki ev yıkanın evi, muha~k:~ ortayo atılan, askeri ıırıtvetlne daya. 

ZİYA PAŞA 

1914 1940 Mareşal, adetçe ve ma zeme bu kararı Alman hükumetine ciddi hasarat yapılmıstır. Bir Londra, 17 (A.A .) - Düşman harap olur.. , narak milletlerin hayat ve hUrri-
• ce faik bir düş~ana karşı a~~ bfidırdiğini ve Alman hükume- çok infilaklar olmuştur. Avn! salı sabahındanberi, Malta üze-ı """" yetııe oynıyan, mllletıeriıı seı gibi 

• nelerine }ayık bır kahramanı tinin bu husustaki Fransız ka- mıntakada Eladen ve Elırulbı rinc 25 kadnr hav:ı akını vap - Dilyilk şairimizin bu gözü yal kanını dökmekten çekinmlyen, el-Jkj harbİD la carpışan Fransız ?rdus~nurrarını ne _gibi şartlar dahilınde Üzerlerine de muvaffpkivctli a- mıstır. Dün yapılan iki hiicum özhi bir hikmet değil d ·.. ııız hasıl tecavüz aiyasetını eUderek b 
övmüş ve sözlerine şöyle e - kabule hazır olduğunu ~o~muş kınlar yapılmıştır. ~ombardı - esnasında, bir kaç kaya parca- şaşmaz bir tabii kaııun~ it::~ş:~: siyasetin zaferlle övfinen mllleUe~ 

nı k • vam etmiştir: bulunduğunu kaydcylemıştır. man tayyareleri yemden Dre - sının diısmesi üzerine bir sivili yor. de er, Meç tuttukları siyasetin kur. 
Q 8 yeseSJ B dunun muhabbetinden Filhrer, iki hükOmetin ittihaz daova ve Macauvayı bombardı - ölmüş, üç sivil yaralanmıştır. Zulmedip zulmiınün cezasına banı olurlar. 

Oeçen Cihan Harbilıin, bugünk\l es~i um~~arliplerin müzahe;.e .. - edec~k.l_eri ha~~ı hareket hakkın man et~iş!ir .. Y~ki olan isabet- Maddi hasar y~ktur.. . çarpmıyan, ev Yıkıp da evi yıkıl· GörOlüyor ki, bu kanun, asla 
~Vrupa Harbini.D ·-i oünJerlnde tinden ve ayni zamanda. ~utun da R?ru~mek u_zere İtalyan kra- ler netıcesı buyuk han~arlarda Malta u.?1um~ :vaıı. muavıni, mıyıın bir zalim yoktur. ~mıyım bır kanundur. Ve biltün 
cer -.J- •- mill f ·umadından emınım. liyetı hükumetı başvekil! B. Be- yan_IOnlar çıkmıştır. Bır hal - radyoda soyledıki hır nutukta Fert hayatında bu böyledir. llcr tarih bu kanunu teyH eden vak'a-diaa:: ~=:.ı:::e v~!a~'!s!:; B~ ~e~erli saatlerde, yollar nito Mussolini ile buluşacaktır. yan bombardıma~ tayvar~si a- haJkın cesaretini ve soi!ukkan~ insan ne ekerse onu biçer. Ekdığlni Jar ''e misallerle doludur. Ve tari-
"ectıe olnıak üzere her glliı bu sil· boyunca perişan kaçmakta olan İngiltere zafere kadar harbe' !evler içBin.de İye;ı· e. tpaaryç:r!sın nl lılıi?ını övmüştür. bı~mektcn kurtulan bir kimse gös- hin en belllbaşlı vtl7.ifelerinden biri 
tllıılarda hulba ediyoruz. · lh muhacirleri düşünüyo - devam edecek mıştır. . ır. ngıb~z +t Y

1 
Habeş şefleri iş başında tcrcmezsıııiz. de bu hakikati tebarüz. ettirmekti 

zava h . 1 biltün mu avlamak ıstıyen ır 1 ayan mu c·b t• 17 (AA) Millet hayatında da ayni kanun r. 18 H • 1915 rum. Bu mu acır ere . . j . Londra 17 (A.A.) - Saliıhi - h be t aresine isabet vaki ı u ı, . . - Fransız rld t' Bı tzım hnyntımız, tnrihin teyit et-........... ~~!.~~............ habbet ve alakamı bıldır rır· ettar Londra mahfillerinde re t ayı kasından duman - kıtalarile işbirliği yapmak uze- en ır. Her mıllet de ektiğınl bl- ığ bu hnldkatln en conlı ~ahldidir. 
Ge Onlara kalbim parçalanmış 0 ta- yaptını tahkikattan sonra Reu-

1
° mubş uk:· rakr bu:.,.u .. k' bı"r su··rntlc re, dört Habeş şefi, askerlerile çer. Çünkü h 

h....... ".° CephMlnde - Buvaı cep· d" - ·m ki muhasama al y "' "k 1 b' ı'nı"n ar ıra a T • b"rabe b aya crnl . t" B Hurrfyet, ndnlet. say ve gayret, m ayatımızda şahit ol~uğu -
··-nın rak ıyeces;?ı t r'in diplomatı mu ıa ır b - . diiii görül'm bu tay- '" r, ur "'" mış ır. un k ut tarihi vak'alar, bize hep bu hn-
lllıı.ı cerıubWlda ve Carre orma· nihayet vermek !azımdır. öeg-rendiğine göre, hü~Cımelin .:;:~~~ı ~~ştüi!ü tahmin edil - lnrın a rasında, sa~ık imparator uvvı.:t ve kudret, sulh ve mUsale- kiknU anlattı ve hlçblr zulmün ce-

n firnallnde, Fransalar arazi Muhasamnta nıhnyet vermek f kri dün akşam neşrcdılen ~e- ~ .. kt a· hık hassa alayı şefı Kagnas maç met tohumlarını eken bir ınlllct, zasız kalmodı(:ını gösterdi. 
~aılfJa.rdı. Fransız kumandanlı· çarelerini, şerefli bir çarpı~ma-ı ıan~amed\? münderiç oldugu mej c . ır. d b '/ • • l\fokaya da vardrr. ~~ıü bereket, rcfoh ve emniyet, O 

tı buııun üzerine, taarruzun durdu· dan sonra askt!r askere bcnırr:Je ~ibi zafere kadar bütün kuvve- ng_ılter~ e ':,~ne 1 ;rın Fransız keşif kolları, Jlabe - rmct "(',, rıayct verimlcrıle karşı- ufr~~:~~;; ~i:~1::;;~1~:u!::1ı~ 
l"tılznasuıı cm.retmişti. araştırmda hazır olup olma. ı- t"le harbe devam etmektir. gırenııgecegı yer t:;r sistnn hududu üzerinde düşman ,.ıa.ş .. ır-----------~~~ın~e~tı~n~erı::cktir 
-- ~ını sormak icin, d~n gece duş-ı 1 (Devamı uyfa 5, ııitun 1 de) 1 Londra, 17 (A. A.) - Ingilız la temas halindedir. --------..& 

mana müracaat ettım.• 



L 

~,f Tasvirin ı-NTJ.KAM °"ı MEMLEKETTE 
~ Hikayesi ' Tasviri- Ef kil_...,.. ......... 

1 Güne Aşırı 
Bir netice! 

1 H A R P 
S L------------ Yozan: Ertutrul Şeoltet J 1 

MATIRALARIM 
kelıni herkes gördü. Kızmasının sebebi 
bu. 
Sağır doktor, ılgarasından bir nefeı 

daha çekti. Gözlerini bir yelpaze gibi 
açmıı asma yapraklarına dikti, gülüm· 

Adana da Y 1 1 k F ransız edibi Chateaubriand'ın, YAZAN: GJ. Ali Ihsan Sabis 
ay a el ı Amerikada yaptığı seyyahatc ait 

( Eski Birinci Ordu KmnaııdaDJ ) Her ha~kt maloıfH-lur. 
yazdığı notlarını aslından oku· 

1 yordum. Bugünkü dünya vaziyetine 

...... 'Torosların En Gu.ezel Ya lası tbıamk:arak. notlardan ,u tercümeyi yap· Arada bir .. şah, vozir• diye oyun<:ula· .,..,..,. j y 
rın aoylediklori bir kelim., bu mera~lı On beı gun sonraydı. Kumandan •- Güneıin grubundan bir saat 

seyircileri harekete gotıriyor, sırtlar pürteli1 sulh COZA mahkemesi korido· Bu·· ru·· ceg"" e Go·· ç Başladı sonra, ağa:ı~rın üzerinden ay görund'tı 
kamburlafıyor, baılar biraz daha öne runa girince duraladı. Onunla bırlıkte ~arktan gelen kokulu 
eğiliyordu. Asnıalı kahvenin müıtorileri hep o bir meltem rüzgarı, aya takaddüm et· 

ıüyor gibiydi. 
__ ,..ıuran iki oyuncunun etr"afına toplan· 

ııuıtar, dikkat ve merak keailmiılerdi. 

Bütün gözler, oyuncuların düıüne nıdaydılar. Doktorun etrafınıı halka ol· mİJe benziyordu. 
duıüne sürdükleri taıları üzerine top· muılardı. Geceler kraliçesi aheste aheste se· 

en lanmııt ı. Konuıan kimse yoktu. Kumandan, doktorla dargındı amma 
1 
maya yükseldi. Kih kolaylıkla kendi 

,. itap 1 Zaman, bu kahvenin üzerinden ·Her di§erleri de ahbabıydı. Halkaya yak- ! laciverdi yolunu takip ediyor, kllh kar 
ızı t uman olduğu gibi· yıne bır meHem laıtı. Otckller de kum ndanı görmüı· ile tetviq edilmiı yüksek dağların zir· 
ılsa · rüzgarı halinde esiyordu. ler, doktordan bıııkası onıı doğru yürü· velerini andıran bulut yı1jınlarını" üs· 

Bronzart Paşa mütalealarımızı 
almağa lüzum gördü 

Birinci Kısım Cihan Haı·bi 
Öçüncü Fasıl - Harbe na•1l sürüklendik? -
Harbe girmek fatiyenlcde bur.u geciktirmek 

istiyenlerin mücadelesi 
.1 Atu.toı 1914 : 29 Birincitefrln 1914 

48 hş b Ne Hitlerin kıtabı. ne ltalya mesele· müılerdi. 1 tünde dinleniyordu. Bu bulutlar, ka· 
1 kİW){Sİ, btı kahve milıtorilerine birıey an· İçlerinden biri: natlarını ejerek ve açarak, mavi ku· 
; imi> latmaz. Hepsi ihtiyar, hepsi mütekaıt· - Ayıptır, ıunları bıırııtıralım, de· maıın muhtelif kısımlarına yayılıyor· Bu planın bugün için, yani 19 14 olduğunu bilmiyordum. Sefer pla-
ce a ttirler. Hır sabah gazetecinin getirip bı· di. far, hafif kö~tik :zerrelerine ayrılıyo~- s~nesı ~ğ~~tos iptidasınd~~i v~- I nınn göz gezdirdikten sonra mer-
~a il" T raktığı bir tek gazete, bu kohvenin ka· Bir başkası. Jar, yahut gozc son derece hoJ gorı.ı· zıyetımız ıçın aynen tatbıkı caız humun yüzüne baktım. O da ba-
Lkkı t pısından girince ihtiyarlar. bu gazeteye - Doktorn tarziye versin, nen, gökyüzünde parlak bir Vatka pa· dec;.iJdi. 

.. na manalı baktı. Bronzart Paşa, 
" og" üç ayda bir verilecek maaıın mOjdecisi ter, dedı. mu5undan yığınlar toıkil ediyorlardı l3og" ~zlnr mıntakası ile Trakya· 
~ .. ... arkamızdaki masasının basında 

efe diye bakıırlı:ır. Kumandan rıızıydı, bu yaıtan sonra Yeryüzündeki manzara daha az ca·ının ehemmiyeti aşikar olduğun-
ö ~lışıyord, u. Bir şey konuşamıı.-I sele l mürleri dama ve ptranç tahtası hikim karıısına çıkmak ona ";ğır geli- zip de!jildi. Ayın mavimsi ve kadifem· dan, lstanbul, J.::dirnc, Tekirdağı, 

· k f d 1 dım. Plan benim elime verilme· rrey ve evlerındekı yeme masası etrıı ın a yordu. Hem de doktorun bütün kahve ıi ııığı ağaçların aralıklarından kaya· İzmir ve Ankaru<la bu unan beş 
T d'"f k d"I · b' · · b k dıği için, bazı yerlerini not etmek-ryme .. çır. eu u en en ı crıne ır yer· halkını ıahlt yazdırdıfıını ve onların rak en kesif zulmetlerın kucağına ;r;ıyıı l kolordunıu:.w hemen u mınta a· 

d b. k ı •· ı "h' b 1 ı d' d E.sa lig"ime miisaadc istedim. lız e den ır ma tup u• ece ... o sa mu ım ır tramvııy parasını vererek getirdijiini demetleri serpiyordu. Ayak ıırımın ı·, !arda toplanıak zaruıi i i. sen 
de l hidise karııaında kaldıklarını sanırlu iıte görüyordu. Bürüe»lr Yayla.. binden akan ırmak, ormanların İçindel bunlar da 0 tarafbrdavdılar. Yerilen m~~an~e Üzerine ordu.: 

r !}e Kahveci de bir mütekaittir ve tesadü· Doktorun yanına gittiler. Doktor ha·ı dona dline kayboluyordu. I Yalnız. Ankara ve İzmir kolordu- farın . t.eşekkul~erıle, tecemmu 
kö ·fen bu k11hveye bTr yabancı gelecek ol· fifçe gülüm1edi: Adana (Hususi Muhabi - .feda etmek en ~afif bir tabirle Bu ırmajın beri tarafındaki vasi ça· Jcınnı Karadeniz. ve Çanakkale ycrlerın ı notettım. Odama gel-

ir-
1 

ea sıkılır. konuıanları ve kahve fin· K b 
1 

d . d d rimizden) - Bumin her cins - huvardalıktrr. Işinc tam bir yırda ayın ııığı çimenlerin üzerinde l hog~a:.:lnrına ynklnstırmak kafi idi. dim. Haritaları ac;hm. Uzun u-
.. - a u e erım, avam an vazgeçc· h- l ., d d .. ·· d · E · ·· 4 

eı m oanlarını yadırgar, kaçar. rim amma bir ,artla, dedi. Bana nıqin ten a~açların yeşil <;evresi ciddivetle sarı mıs kimselerin uyuyordu. Rüzgarla dağılan ve mera· Diğerlcrınc gelince, bunlardan zıı ıyn u-,ıın um. rtesı gun. 
Iı ~a Dama ma9ları yamandır bu kahvede içinde .ı!iltik,.e mızelleşc-n Toros eteklerinde ~ünlerce zevk lıkta ıuraya buraya saçılan Hava~ ağa· Haleptc ve Adanada bulunan al- Ağustos 1914 de sabahleyin H_a-

hııyvan dedi!lini söylesin. " ,.,_ fı H kk 1 k 1 d E 
irin Hemen hepsi de yaman birer damacı· Kumandan yutkundu: ve güzelle~tikçe yaz, kış, sefa sarhoşluj'?u yapmalarına cı tamurcuklıırı, harek~tsiz bir ı11k de· tıııcı kolorduyu icabında süratle, z n ıyı ya nız ya n a ım. n 

1 Be dırlar. Alqamları kahveden bir çıkıı· her mevsimde barınılabi _ imkan yoktur. Bu vüzdendir ki nizi üstünde yü~en glilgeden adacıklar şimendiferle nakledebilecek su- yakın iimirim olan merhuma, bü-
' d ları v•rdır kı' ••nırsını· hepsı' L-rp h~· - Vallahi sebepsiz, dedi, bilmem lıte 1 b' h' h 1· J .. 1 b' k k' l 'l J • ' • • d 'l" d -ı b t"" k d k" "'t 1 !ar s··., i«e - - • .,.. - en ır şe ır a ıne ~e en RUZe ır ço ımse er aı e erıni ,gön- vücude getırıyorlar ı. rette oros ng arı gar ına ge - un yu ·arı a · ı mu a ea ımı oJ • 

y bi linde bulunan bM' ordunun erkanıharp oldu bir kere. Adana'mız bundan evvelki de- derdikleri halde kendileri Ada-1 Birkaç yaprağın sukutundan, birden çirmck; Musuldaki 12 nci kolor- ledim. Siikunetle dinledi: (Bı:-n 

11 !in , fubesl ilmerasındandır. Oyle vakarlı. Doktor israr etti: virlerde boğucu yaz sıc~klariy- na'da kalarak bütün yaz bekar zuhur ediveren bir rüzgarın ı'ni ııeııi· ıJuyu evvela Halep civarına getir- de senin gibi pliina yeni vakıf ol-
a) ın öyle azametli ıeylerdir. - Hayır hayır muti k bir sebep var le sakinlerini cidden iz'ac eden h&.yatı yaşamağa mecbur olu _ tinden, nadir ve münkati b11ykuç inil· mek muvafık olurdu. Sekizinci dum) dedi. Buna pek aklım yaı-

n 1 Yine mermilerin altında ileri iyen bir soyle. \'fırı çöl halinde bir muhit idi. yor}ar., Halbuki :Ad~na i~in ha-1 tl!crind~n. ba_ş~a he:~~Y· burada derin Şam ve ! 3 ~~cü Bağdat kolordu- ınadı; kend.isinin .daha evvel ha· 
ordunun neferlerini seyrediyorlardı Bu aırada mliba1irin sesi yükseldi: 1 Adana'nın bu eski \'3Zİyeli - yatı bır ehemmı,retı haız olan bır sessızlık ıçınde ıdı. larınm şımdılık o taraflarda kal- herdar t-dılmeınış olma$ından, 
sanki. O kadar heyecanlı. 0 kadar atoı· _ Doktor Celil, Faiz, Faizi! dir, ki Adana'Jıları yazın vay- bu yayla meselesini halletmek Bu tablonun muazzamlıi:jı, insanın 1 malı.uı münasip olacaktı. Erzu- kendisine ehemmiyet verilmemiı 

e öy ~ liydiler. Doktor bir defa kumandanın yüzüne lalara ~öç etmeğe sevk ve mec- zamanı Relmiştir. Yayla yolunu içini ferahlandıran ve ruhlara siikunet l rum. Sivas ve Elazizde bulun.an gibi hareket edilmiş olduğundan 
h uğ a fatrenççılardan bir tanesine (ku- baktı ve ıonrıı mahkeme s:ılonuna gir· bur etmiştir. Asırlarca devam otomobillerin sn.atta 70 -80 ki- Vl'r"en tesıri, hıçbir beıer Iİ511nile ifade 9, 1 o. 1 1 inci kolordulara gelın- mütee!!Sir görünüyordu. Esas üze-

nr mandan• diyorlardı. Bu kumandan de· dı. Naçar kumandan da arkasından u· eden bu yavla ihtiyacı halkta lometre süratlc ,gidebileceği edilemi~ecektır.• ce, bunlnrın şimdilik kendi mın • rinde mutabık kaldık. Ondan son-
t' şv ~ nen adam, Abdülhamidin alaylı z.abit- lona girdi. Hakimin karııaına dikilir- biı· nevi yayla tiryakiliği va- şekilde yaparak herkesin Ne ala!. Amerika o zamanki gibi bu· takalarında kalmaları daha fay. ra beraber Bronznrt Paşaya git -

i !erinden biriydi. O zaman kaymakam· ken mubaıir ıert sert ihtar etti. ratmış; şimdi herkesin itiraf et- akşam ~idip sabahtan işinin ba- gün de böyle... dalıydı. Çünkü Rusya, Cihan tik. ) lafız Hakkı söze başlıyarak: 
a < lığa kadar yükselmiı, sonra hürriyette ti.ili gibi '.\'3Z sıcakları eski şid- şına dönmeleri temin edilmeli- Yalnız. Avrupanın halıni aklıma ge · harbi münasebetile Almanlarla (Müsaade buyurursanız, ekselans. 
ı.. - Şapkanızı çıkDrınız. · 1 ar i tenzili rütbe edilerek tekaude sevke· . . . detini kabetmiş olmasına rağ _ dir. Iyi bir yol yapı dıktan ve tirlyorum; ve Chateaubriand'ın buraya ve Avusturyalılarla harbe tutuş- Ali ihs:ın Beyin bazı tahir ve tek-

n ., dilmiıti. Kır ve pos bıyıkları vardı. iri· Kumandan ~·~den a~alladı, elını ıaı· men, herkes yuvasında bir ra- sabah akşam muntazam otobüs tercüme cttığim son satırlarından, bu· muştu. Sefer planımızda tasavvur lifleri vnr, nrzetsin) dedi. Müsa-
u • ,yarı idi. Hiki ,..nkli, avcı biçimi elbi· kınlıkla ceketının ccbıne s~ktu. Etr~-ı hatsızhk duyar ,gibi olur, ,gö- servisleri ihdas olunduktan son- gün Garpta cereyan eden haileyi düıü· edilen vaziyette o.ldu:::u gibi Rus- ade ve~ildi. Ben de. dündenberi 
ır·a Mai içinde hakikaten bir kumandan a· fına bakındı. Bu, ."· demektıT Milba1ır .nüllcrde bir muhaceret arzusu ra Bürücek y~yl:ısının bu,gün nel'ek, ıoyle. ma~üs bir ne~ice c;~ka~ı~o: ya, bize karşı h_?.re~ct için tama- düşündüğüm ve yukarıda tafsil 

ııamatiyle aorünüyordu. dah• ıert ıeslendı: tepreşir. Eğer bir sene evvelisi RÖrdüi'!ü rakbetın bır kaç misli- rum ve hııkıkatı de tebaruz cttırdığ ı mı men serbest degıldı. Şu halde o- ettiğim mütaleıılarımı birer birer 
K~ndan yine bir hamlı yaptı, ta· - Şapkanızı çıkartın diyorum size yola dizildikleri O\'ni minlerde ne mazhar olaca,ğı şüphe edil- zannediyorum: 1 nun Knradeniz boğazına karşı de- tt" u ı f k. 1 ,.... · · ı . Ih l arze ırn. su c muva ı yapı mış 

•I ıını ileri ıürdü ve: Kumandan gayriihtiyari elini baıına yine her hangi bir nakil vasıta- mcz. • ·1940 Garbı. A_vrupa t~b~o~unun mu· ı nizdcn bir hareketı me uz o ma- olan bu takrir ve teklif Bronz.art 
C.j _ Ş.h. diye bağırdı. ı~türdü, ıapkaaını çıkardı ve birden· sile sarsıla, sar~ıla ?'Ol alm!yo.:- Her bulunduğu yerde •ol ve azzam ~ehıetı. ınsanın ıçını cehenne- makla bera~~r bu tarafa fazla Pn ayı düşündürdü. Nihayet 

a · Yanında oturan va oyun seyreden bıre mosmor oldu. j !arsa mutlaka ıçlerınde bır u- mektep yaptırmakla şöhret ka- me çevıren ve ruhlara sonsuz aznplar kuvvet tahbısı pek muhtemel de- ( s· d" 1 h· f b ı·-;· 'Ik .. 
1 • 1 · · · · · · · 1 l l "'ıın ı c a a se er er ı~ın ı gun. 11 -askeri doktorluktan ıağır olduğu için Doktor yer yer elyafı dokülmü1 bir züntü yuvalarına karşı bir sa- zanmıs olan değerli Valimiz veren tesırı, hıçbır beıer lısanıle ıfade ğildi Alman ve Avusturya ı arla l · 1 · A l · k B • · 
~): ' j ' · · Ü , B"' •• d'J · kt' · d l .1 b 1 erm<eyız. ce cmız yo . u ışı 

, 1 tekaüde aavkedilan· bir nt, bu ham· Hindistancevizinı benziycn bu kafay ı _ğukluk duyarlar.Günler ileri:- Faik stün ün urucek yolunu e 1 emıyece ır.. ittifakımız . o ayı!lı e un ar ta : akşam üzeri tekrar görü:ıelim) 
~ 1 lenin kırıcı neticesinden öyle bi,. hu , ıOzi.iyor, sanki bu kel kafaya baktıkça, dikçe _güneşin harareti artmaga da her çare ve vasıtad:ın isti öMER SELİM rafından bıze y~pılacak b;h.rı dedi. Anladım ki, teklifim matlup 

z , th.ı~du ki: büyük bir takdirle elini kal· içi açılıyordu. ve ~chir de yavaş yavaş boşal- fadc etmek suretiyle yaptıra - ................................................ yardım. Karadenızde Ru,ı hakı •

1 

. . t • ı-. d" . d d"' 
- b l y ı 11 d · · d' . • . .. h 1. · t k b" tesırı yapmış ır, ı;;cn ısı e u -dırdı, kumandanın ppkalı baıını ok· E ô u maga :ış ıvor. ay a yo arın a caj!ını timıt e ıvoruz. POLJST'r.. mıyetını şup el vazıye e ıo a ı- .. k . . k k • 

pdı: 1 RTU R L ŞEVKET akın bir sel halini almıştır. Gi- L lirdi. Şu h..ıl<le e;;aslı çarpışmamı- ş~ınme ~~~ın ~ama~ ~zanmt IS-

- Vana kumandanım, dedi. •••••••••••• .. •••• .............................. diyorlar .. Gidiyorlar... zın şark hududumuzda vulrnu da- ~yor. l~saa ~ 8 
• r~. ~~l annı: 

Bu ittıfattan memnun olacağı yerde Tasın bir tekzibi Muhakkak Toroslaıın birbiri Amerikaya mühim Tren kazası ha cok muhtemeldi. Bunu düşii- ı .a~nrrı ı~°tk ynı guk.n og e ..... ~.: 
"umandan sarardı, glizlari beyazlaıtı Moskova 17 (A A) _ Tass ne kol vermiş re~ine kokul~ miktarda tiltiln Dün akşam Kücükçekmece _ ner~k bu üç kolorduyu şimdilik ~1•• 8 11 

· a · ·ıhyı · t~ ~arldgorhu· 
dikdik doktora baktı. ~. b"ld: . • • . . çamlarının haşmetli dekoru mu- aönderi•oruz den İslanbula ,gelen 51 numara- kendi mmta!talannda bırakmak gum zaın~n.' (1 san, ı.:rı o ,,_u: er 

et]ansı 1 ırı~or. . • • a J . . • h k dk · halde hc!rıfı yola getırecegız. Se· 
- Hayvan!" · . . . kavemet edılmez cazıbeye ma- · . _ . lı trene Çembçrhtaşta Vczırhn- ve vazıyet vuzu azan 1 ça ıs· • . . . . 
D. b i .. 0 ,_. büt" • Ingiliz Daılv Maıl ~azctesı. liktir S 1 1 k 1 Izrnır, 17 (A.A.) - Dun lıma- da t 1. .1 v 1 O ı tiınal vcrlerini kararlastırmak da- nın nrk~ndan ben de aynı fıkırlerı 
ıye a ırvı. o ... or ve un ıeyı,.. Al 1 l k . ın , şırı a an pınar a- b. A "k nın o uran smaı. OJ?. u s - J • • • ) d d" A" 1914 .. ,, da'-- manya ve ta yanın şar a d b 'b" 1 . k . nımıza ır merı an vapuru tl k . t . .. ha muvafıl-tı Biz şimdi bitaraf. teyıt f':ttıın e ı. 4 gustos ciler ıa1ırmıılardı. O, ıozunu """ d - · .şl . k k • rın an uz .e;ı ı su an ıcme ın- l . . V Arn 'k . . man a ama ıs emıs, muvaıe- • · . . . ..v . .. 

kuvv~·. tekrar ett·ı·. ogru ~em emesıne arşı O\'- d . b' kud t ~e mıştır. apur e~ı a ıçın nes'nı· kavbnderek t . it tık. Derakap harbe gırmeyı ıcnp oglı:-deıı sonra, Harbıye Musteşarı ..., ak .. S ti B' ı·v· . san a yepyenı ır re. ya- "h' 'kt d t"t"' d'" ı "' renın a ına m uzere, uvye er ır ı~ınını - lm . k d"ll "b' .. · mu ım mı ar. a l! un ve t'!er a·· .. b"l v. k ·ı . t· y ettiren bir sebep bizim için rnev- ıne1hum Mahmut Kamil Paşayı ·a 1 d R . y 1 ı ~ı aza ış an ı er J!ı ı son - b dd 1 ~ki kt a· uşmuş ve ı egı esı mı~ ır. a . · . _ •.. .. .. .. _ 
ı are.s n e, umanya, ugos avl k . tid d .. t b" azı ma e er yıı eme e ır. 1 C h '- ·t h . cut deg· ·idi iaşe ve ıskan guçluk· gorclum Ona da hususı olarak 

Hnkea ıüt clökmüı kediye dönmüı· . Tü k' d d h me • ıs a ı gos eren unye - · ra ı erra paşa ı:as a anesıne · · · · • 
tü. Ne doktor, ne diğerleri bu tehev· ~~-ve· ı: ıye a_rası~ ~-. 8 a }erde bir canlılık varatır. 1 . . kaldırılmıştı.r. !eri düsünülmek_ lazımdı. Bun.~an ayni şeyle.~i s~yledinı; ve ~nver 

.. . . nıuessır hır ademı tecavuz pak- .. .. hh••• mevkilerı A b::ışka. harbe gıreceksek, boyle Pa<:aya munasıp surette tesır et-
vürun sababını anlıyamamıılardı. Ku· tı aktedilmesi için tedbirler a- Adana'nın Burucek yavlası zgın beygir . 32 34 f k k 1 b . . . . . .. . 

d h dd. t d h I' I' b' Ad 11 'b" t b" t ·· 1 A k 17 (H •) M cem an • tr a 88 ere u nı~!lını rıca ettım Akşam uzerı 
man an • 1 z~ '." 1 a ım~ '° ım ır lınmış olduğunu yazmaktadır. . an~ ı ar _g~ ı a 1? m guıe • . n .ar':, . .. us~sı -: • a- Dün Top kapı surları üzerin- harp başa çıkarılaına:tdı. Mutlaka Hafız ı lakkı ile b.eraber Bronzart 
adamdı. Niye, nıçın kızmıttı. 1 Tass ajansı, Daily Mail'in bu lıkl~rıne P.Skıde~~en ~ne~tu"!1 ~- lı_ve Ve~aletı u~retlı. Vekalet}~- <le başıboş dolaı:::ın bir beygir ihtiyat fırkaları veya yeni fırkalar Paşnnın önünde tekrar toplandık; 

ı Kumandan dahtetle tlama masaıın· haberinin katiyen tetabuk et _ lan ınsanları deaıl en ıptıdaı bır rm masraf tertıplerınden verı- 50 yaşlarında Ahmedin üzerine ve kolordular vücude getirmek .. (' •.. b ki' d k (ih 
dan kalktı. a .. hçeye dojru çıkarken medi~ini ve tamamilc yalan ol- zevkten mahrum olanları bile !eıı memuriyetlere alt kadrola- hücum ed ... rek muhtelif v~rle - iktiza edecekti Bu ye . h t ne soBy ıyecegı-~ı 1 e l ıyor u d: - • 

ı kahveciye ıesl"ndi: • . . • h 1 d k k d .. rı Başvekalete göndermektedir . d ~ . • . . • . nı arp eş- an ey, muta ea arınızı ogru 
duı;.!unu bıldırmege mezundur. eyecan an ıraca a ar gu- k d · rın en yaralamıştır. kılatı ıçın l<lzımgelen kadrolar, buldum Şimdi siz netice olarak 

- Refet, bir kahve. • ............................................... zellikle haşmeti birbirine mez- ~u kadr~lar a~· so~una a .~r Kaçarken surların üzerinden mevcut olan fırkalardan alınacak t kl".f d. , ' ">) d d' 
Doktorun hJli ı•ıkınlt§ı sıeçmemiJti. Tasv·ırı' EfkArın takvı"mı· cetmL5 müstesna bir sayfiyedir. ıkm~l <ıdı~~cektır .• Butç<: E~c~ - Sulukule caddesi üzerinde 123 zabit, l.:ücük zavit ve efratJa vücu ne e ı e ı) orsunuz. c ı. 

Çıkildi§l bir masada yaktığı aisıarasını a İşte bunun içindir, ki Adana'lı- menı bu~n. Vek~letlerın ıhtı - numaralı evin çatısına 10 met- de getirilecekti. Bu noktadan da (Devamı van 
ıaıkın bir hiddetle çekiyordu. Masası· ~ ) !ar da yayla arzusu ibtila dere- sas .m~v.~ıle~ıne aıt olan kanun reden yuvarlanarak çatıyı yık- kolorduların hiç olmazsa bir kış-
na jandarmadan mütekait Tevfiğin cesine gelmiştir pro1es1 u;erınd~ ~eş~l ol:n.uş- mış ve orad~n ~a-kac:r~.en polis mını kendi mıntakalarından pek İTİZAR - Dünkü Flandres mu-
bükük beliyle bir istifham gibi yürüye· Bu kadar rağbet gösterilen, t1;1r: Encume? ıh~ı~as mc'\ikıle- tarafından oldurulmuştur. Bey- uzaklaştırmamak Hizımdı. horebc>sindeki sevkulceyş hata-
rek kendisine yaklaıtıiiını gördü. o, çamlıkların zümrüt veşillikleri rını her vekalet ıçın ayrı ayrı J!irin sahibi aranmaktadır. işte, seferberliğin birinci günü, sı yazısının birinci sütununda 
41ektonı bir sır tevdi etmek işter gi- arasına konforlu ve zarif villa- hazırlamaktadır. --• 3 9 k f ld 41 inci s:ıtırda bir ver atlanmış-
biydi. Vav•19t1: 1 'tclltMJIUIUU•tlUUlflrlMlllUlllllllttunıı111uııııtııııımu v f Ağustos 1 14 de va 1 o u -

lar yapılarak bir çok para ar O e at öuın sefer planı, ~u yukarıda zik- tır; şu suretle tashihini rica ede 
a o - Bilir miıin, dedi, Kumandan 5ana h d"l b •. l l TEŞEKK R . - .. . · ~.) ı arce ı en u JnJZe yay anın Temvız azasından Raşit Ko. rettiğiın sebeplerden dolayı hiç rız: 

. niye kızdı? B b cıı.ı d · · k k · maateessüf bu~ün seyriscfere K d . . . nukla ursa me usu doktor Sa- ho~uma gitmedi. Bu işi ıslah J;, • u anş cnızı ·enarına en ·ı-
e r. ı Doktor bit'l•Y anlamıyordu. Tevfik salih mun(azam bir yolu olma- ar e~!m Gc~era l Vehıbın di Konuğun ve Suat Köksalın :mııdı. Fakat vazife gayet güçtü. sa bir istikamette dayanarak 

biraz daha iıtifhamla, devam etti: ması çok büyük bir mani teşkil vefatı munasebetıle telefon, tel- pederleri Rasim Konuk vefat Rir Alma~ Generali olan Bron- mümki.in meı1ebe kısa bir mü-
- Sen kumandanın baıını okıama· etmektedir. Kolay çabuk ve u- ,graf, mektupla ve cenazede bu- etmiştir. Cenazesi bugün Alem- zart Paşanın vaptığı ve bi:ıim En· dafaa cephesi teşkil etmek; di· 

ılın mı? cuz gitmek imk:lnı olmadı~ı icin lunmakla c~k kıymetli ve yük- dar caddesinde adli tıb yanın- ver Paşamızı~ kabul. tasvip ve l!eri Arras şehrile Manş denizi 
- Evet!" 1 bir çok iş sahipleri gidince j(Ün- S:k .. alak~ g~teren sayın zevata da ki hanesinden kaldırılarak tasdik etmiş olduğu bir sefer pili- arasından) 
Tevfik güldü: lerce orada kalma~a mecbur o- biltun aılemız, şahsım namına Zevnep Sultan camisinde ö,iile nını tadil için serdedilecek müta· pünkü h:ırp hatıralarının ba-
- Hio dilik.at •tt ın mi? d • i, kuman· luyorlar. Bu hal ise Adana'nın en derin şükranlarımızın arzına namazını müteakip namazı kı - lealar, sebepler çok derin, esaslı şındaki serlevhada: 

dan ıapka.ını cıir.armıız. Çünkü ba1 ı iktisadi hayatına aihr darbeleri tavassutunuzu dilerim. lındıktan sonra Karacaahmette düşüncelere dayanmış olmak la- (Seferberlik planı) ibaresi ve-
kildir. 89" onun batını okpyınca ıap· vurmktadll'. Emekli General ki medfeni mahsusuna defnedi- zımdı. ikinci Reisi Sani merhum rine (Sefer plUnı) ibaresi ko • 
kaaı yırJnde'1 o)'nadı. 0 da sandı ki Bu asırda zevk u{!runa kazanç Yanyalı Esad BüJkat lecektir. Allah rahmet eylesin. Hafız Hakkı Paşanın ne fikirde nacaktır. 

BiR .FAKiR 
Kızı ı.1rKAvı;s~ 
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çocuklara bakmak vazifesi is- "azinoda cocuklarla hiçbir su - üphesi kalmadı, bu, eski ni - tnnda yoktu. Onun da deniz ke - Eve mi gideceğiz? Neye 
ter istemez Üzerlerine kalacağı, retle meşgul olmuvorlardı. On- <;anlısı Vecihi idi. rıarına inmiş olması muhtemel- boylf' acele edivor~ubuz? Daha 
hele ev ve mutfak işlerile de ları Behire~in nezaretine .bıra- Genç kızın birdenbire yüref!i li. Behire onu aramak için \<'· akşama vakit var. Hem büyük 
meş~ul olmak mecburiyetinde karak kendıleri orada venı ta - hopladı. Kalbind~. çoktandır ör rinden kalkmak istedi. F:ıkat nnemden de izin almak lfızım. 
bulunacakları tabii idi. iste ana nıştıklan ahbaplarının yanlan- ti.ılmüc; olan yaranın birdenbire merdivene ı?idip p!Uia inmek - Ben büyük annene sonra 
kız bunu düşünerek ve şimdiki na Ridiyorlar, akş .... mlara ka~ar acıldığını ve derin derin sızla- icin Vec.ihinin ~mı.snsı önün~~n sÖylf"rim, biraz rahatsızım, sen 
sabır ve tahammıUlerinin acısı- onlarla sohbet ederek •. ~azıno dıl!ını hissetti. Bir müddet .ı:röz- gc;>çmek ıc:ıp C'~ıv~rdu:. Bt~, bus- rabuk kardeşlni çaj!ır. 
nı çıkarmayı sonbaharda Şişli- d~dikodusu yapara~ •. ,gulerek, le. ıni j:!enç adamdan ayırama - bütün .. t~~11ıkelıvdı, çunku ~a: Macide, Behir!!nin her soz~
ve avdet ettikleri zamana bıra- e,glenerek vakit j?eçırıyorlardı. dı. Vecıhi şimdi daha yakışıklı sanın onunden ı:ıecerken Vecıhı ne derhal itaat etmeyi bir vazı-

Celı11 beyin de söze karışma- ehemmiyet vermese Behirenin, karak Behireyi hoş tutmak si- Bir akşam yine BEnire ~cuk dnha olgun daha ~"st . r b'' kendisini tanıva~51.k olu:,sa mah fe bildiği cihetle koşa koşa ~'U'-
sına ,genç kızın büsbütün .can~ t~bii olan güzellini ve cazibesi yasetini tatbik etmeyi daha mu !arla ,ga~nod.~yken, biraz otede erkek olm~ştu. A~kaeJ~~l~ri;~ s~~ o:adan rreçtı.ı:rıne .hukmC:d?- desini ~ağırmağa 2i~ti. Biraz 
sıkıldı . Bund~n çıkacak netıceyı yıne nazarları çekmekteydi. vafık ,görmüşlerdi. oturan uç dort ,genç erkekten S!Ön.i5ürk d tabii bir h"k' _ bılırdı. Za~allı kız hır an ıçın sonra Kamrnnla ~eldıler. Behi-
pek iyi tahmın ediyordu. Nadi-1 Maamafih Nadide hanımla kı- J)- ~ mürekkep bir Jn'UP nazarı ~i~- miveti 0fcı~ğue göze çarpıyo~d~ı. ne _yapacagın} tamarm;ı ~aşır - re de masanın ustündeki çocul~ 
de hanımla kızının buna kıza- zı, artık Behireyi eskisi s,nbi V .h •• 1 k karşıy katini celbeyledi. Bunların ıcın Fal-at B€hire derhal kendini dı. adet=ı ayaJ!ı?a hır zıncır vu- ların kitaplnrını, elişlerini toP-
cakları, sonra. acısını çıkarmak horlamağa cesaret edemiyorlar- ecı 11 e arşı dekilerden birisin(' bir mü~~et topladı İlk hatırına elen sev rulmuş t~ v~rınden kımılda~ - lamış yerinden kalkmıştı. Kiın-
ıçın kcndisinı mütemadiyen dı. Bir kere çocuklar Rene kıza Hatta b:ızı akşamlar Behireyi gözleri takılıp kaldı. B~. dı,gcr V . · .. ~ .. _ masına ı~~<m . kalmam.!ş .ı:!.!b . eye görünmeden masaların ~ -
hırpalıyacaklan muhakkaktı. O çok alışmışlardı. Sonra Behire de çocuklarla beraber Suadiye arkadaşlarına nisbe•le bıraz dn- ec ~· tarafından R?~ulup ta aşkın ve acız bır hale du muş- r sından ı:tecip j:!azinonun bu -
cihetle hiç cevap vormıyerek 1 evin bütün işlerini üzerine ala- ,gazinosuna götürme,ğc başladı- ha yaşlı, otuzunda gibi ~öriinen ~ı~mım~t~ Bu~u~ ıçm d\f er· tü. Bu sırada Mecide dönüp ) ük \oluna çıkncaktı, bir kere 
başını tabağına e,ğdi ve yeme- rak iki kadının Bostancıda ve lar. Genç kız evvela buna razı esmer, yakışıklı ve kibar tavırlı ,g~zıno ~~ ~ ıp ıza ts -kendisine baktı, hemen ona işa- oraya kadar ~idebilse artık ı?Ö· 
.inle mc RUl gibi göründü. Suadiycde tam bir eğlence ha- olmamışsa da Nadide hanım biriydi. Arkadasları kencUc;in<" ması ıcap <' ıyor u. ene ız ret e~ip yanına çağırdı ve sor- rünmek korkusu kalmazdı. Fa-

Zavallı kız o gün sofradaki yatı geçirmelerini temin edi • «Çocuklar da biraz kalabalık hürmet edivor ı.?ibi görünilyor, ctrafı~a baktı, cocukları topl~- du kı: kat bu sırada Kamran şımank-
bu sözlerden o kadar üzülmüş- yordu. Kendilerine bu kadar görme~c alışsınlar, onları boy- o konuştuğu vakit su~uvorlar, "D bı~ bahnne bularak eve do- - K:\mran nerede? lık edip: 
tü, ki ertesi ~nden itibaren faydalı olan bir kızı sırf kıs - le vahsi yetiştiremeyiz» diyerek ve sözlerini dikkatle dinlivQr - n c.-e'dı. Fakat çocukların her - Asağıda, plajda oynuyor, _ B gidemem daha erkell· 
mevcut elbiselerinin en eskisi- kanç.lık yüzünden usandırıp ta ısrar etti_ği için Behire de çare- tardı. l-ı'ri bir tarnfa dağılmıc;tı. Mn- merak etmeyin, Behire abla, Pl"da e:vnıyacağıdı 
ni ve kendisine en az yakışanı- kaçmasına sebebiyet verecek siz bu Suadiye ~ezintilerine mu Behire bu esmer adamı gb ·- de ile Sacide, ~nz'ronun par- ben ona bakıyorum. a] · _ · 

1 
d 

nı giymeğe başladı. Halbuki, ne olsalar yine bunun zararı en zi- vafakat eylemişti. rünce E'vvela yanıldığını zan -J n k1ı_ğınn dayanmı~lar, plfıjı - Çabuk kendisini çatır da Diye inat ctmeS?e baş a ı. 
yapsa, ne kadar üstüne başına1 yade kendilerine dokunacağı, Esasen Nadide hanımla kızı netti, fakat iyi dikkat edine(. vrediyorlaıdı. Kamran mey - eve ~ideccğız. (Devamı var) 

ruf ve sevu .... _ \.,aıuu un ya. 
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71<ER Ticaret Vekilinin 
Sarı Esirler iijiiiifi~ GÖZILE Be t 

Y&ıa11:PoarlBack Tbq.,epoiren:b.rahlmlloJi ya na l 
a .... : Remsi KltaHYI Fransada Son Harp . ·cı inci •riamızdan de ..... ~ delerd d 

nıd fi 5'irı Jabancı bir rınde ayrıca üç tane Fiyat Tet.lt.ik halkım e 'h . tasa) rruf yapmelcla 
lkf cilt tutan bU ıiWd• eserin mije).,kadar ÇOk tyi ti ı bü {ik .ımf- Büro&.n tqkiJ edilecektir. •,t --Lbr 1! __ 1 tı~aç &nnJ kal'Şlllyae 

"' Al . anıa•n roınanmı en Y ,_ d ı e ..._ • """' Ta.zıh: de halk d-'--
aui Pcarl Buck. en mıuntaa Amerikalı ettıı tl unu>'• ...... namzetti. yuıuırı a bahsetti~m büro, bu Mübr I . . • -· 
hlu.bıarrirler arasındadU'. Eler, ~- vaft~i~•t:. ~bu namıetllJi, bir ınu- v . t . bürodur. BenimJe beraber bura- harp em o mıyan ihhyaçlar._ 
Irada yazılan romanların en f{llellerln· ERrın nt r hikülnA kavuıturdu ve az 1 ye 1 ya a-elen Jç Ticaret Müdürü, bu- yi ola=~~·.t·~alunak daba İ• 
d~ biridir ve bu )'<ir.d~ Amı!rikanın vat:Jd~;. :: .. bir wun içtııde bef· etinden itibaren vazifeye bqla _ tin İcap ~u· ~.~et te. Yazİ~ 
edebi müWatıarı.ncUıı en büylltilne il· m':.n:ı oohretler satında mevki temiıı mıttır. Pek t~biidir iti bugünkü gözönünde tu•:.::k :f':~aJid~ 
tık ııör!lldQlQ ıibi ll3B de de N. ôDeJ ~ttf. • çal11~aa tetluklere inhisar ede- lardalr.i ekipleri Ü -~!:• f~~ 
'4..._ h ~ ..... ki d 8 cektır Yaptı2n t •L ·L c; uıQNıne "--..n• ""'IYat müklfatını uzanarak cı an- oıruyucularıırıwn çolu ~ • • a- R • D" k s . · w· ... e~1~attan aonra mıştır. Harp vaziyetinin . 
ffirnuı bir töhret kaurımış ve medeni rı Esirler• ı sinemada ı:örmllşlerdir. Q1 ıs uştu" ten onra ''er J.un, edm,.ccgı kanaate göre bdki ya- tirdi-· b- -k . . M:ap et• 
dO _, ... , ı I"' 4 Uı rın aizinje daha etrafl ·· .. iti u>:u sıparişler olmaaay. il.Yanın b01il.ıı dillerine çevril._ .. r. Bir eseri sinemada ıörrnek se. onun ğim > ı gol'UfeCC. dı, fabrakalanmrrın istihsal&b 
İbrahim Hoyl arkadııtımız bu eseri metnini okumak için daha derin bir 111 • t il n" t " Nazmi T ~ l b b memleket thtiyacatına tekabül e-

scçerek diıımıze ı;evırmekJe. bize çok mtt•k uyendırır. . lY~ Q aıno 'Q UŞ U tından sonraop_;_uruogı u u_., eyana- d~c-ektı. Bınaenaleyh bizde h...-
kıymetıi bir eser kazandırmıştır. Onun için .sarı Esirler• in çok genış 6 ._ an sua.ı ere ce- d 1 h . f l d - "ld" 

1 l 1 ge va ben demiştir lci · ' en 1 tıyaç az " cgı ır. :Pearı Buck'un romanı, mevzuunu bir okuyucu k,i.ıtles bu aca ına ve . . yazan : G 1 Ali lh Sah· . . . . Azlığı gorülen maddelerde hal. 
Cin hayatından almıftır. Ve okµyucu niş bir raAbf!tle karşılenacatına emı- enera san •• . c-_ Cıda maddelerınm en mü- kın aldanmaması iç.in !kontrol ya-

hu eseri okurken yeni bir aleme, yeni niz. cd bl t kütü ha Eski Ordu Kumandanlarından h~~:~~led be~blckr .Pha.muklu ve ılırken halk ta hükumet ~ka-
bir muhite, yeni bir cemiyete kevııt- İbrahim Hoyi'nın c ya P ~ yun u er en na ın ' tıyacını kar- nizmasınııı yardım ederse d a 

..n ve nemızı zenginleştirmek ıçin sarfettığı 6 h · d J 1 M h ~ılı.> neni~ J...ı mlarln ba~ h 1 h tuğu için, ufkunun açıldığını. gor.,u 1 1 
tebrik eder azıran 11 neşro unan yazı- ve eu:ıe ne rinin iki tarafındaki lar taarruzlarına devam ediyor- . ' 1 am o ay ve da n seri bir yolla ~ 

bilgi lnln gcnişlcdığini hıssedlyor. Mu-,, meşkOr gı"y~~~tc~k ds~ka~avuşmayı bek~ mızda 5 haziranda başlamıı olan meşhur Verdun kalesinin batı şi· iar. madddenn !optan, yan to~tan V f' '>"e varıtmış olıır. Kom \t dc,·let-
hnrrlr, Çin hnyııtına yakından fışlna ol- onun eser er , yeni meydan muharebesi için şu mal cephesine taarruz etmiııler- 16 haziran akŞ8mki vaziyete perkkendc fıyotlo~ı dn letkık edil- e rle olan ikt isadi ve ticari ml .. 
duğu ve bu hayatı en ince teferrliıtına lcrlz. mütaleııyı 1erdetmiştik: (Şimdilik dir. 14 haziranda Meus; :nehrinin nazaran Maginot tahkimat man- me tedır. Bu tı-tk~k e~nasmda. her ebetlerimİPİn de de ki 
·- • " • - .... - - - - " - - ' - - " - - " - , - - " - ••• ... .... bu taarruzların umumi istikameti doğu taraflarından taarruz eden zumesinden artık hayır kalına- s~nıf~ mens~p tnc-ırloın k.ar hısse. cvk li\d ... t1.hv 1 ortadan a rsa 

d 1 Seine nehri sahilleri ve Paria şeh- Alınan kıt"aları Maginot tahkimat mıştır. Zayıf muhafızlarla bu tah· ı:ı Fıynt Murnl a~e K~mıs~ onl~n orınal olaca •mı sö h bi i m. G a r p cephesi n e ,Çf f!.'!.~~ .. !f~~!.~~ ridsir ·:. Bu hsu.retlek Adlrna·nı olrdu_la- mManzumdesininb sol cenahındaki ki mat müdafaa edilemez. Dijon ~~;r;~~n ta~ye~~·~ e~~~;ı:~k;:~~r{I. \kd .. n,ız nkalklibvatı bt mlamıle du .... 
rı eıne ne rıne a ur ı er cmıye ontme y ta yalarını znptettik- veGray civarlarına ilerlemiş olan " · mu!'I o mn a eril er urıft yolu 

( 3 üncü aalaileJen devam) Zavallı muvaffak olabilirlerse, o zaman ten sonra mütebaki kısım1ari1e Alman Alman motörlü kıt'alan, bu nevi eşyanın perakende fiatlnr- crbestt ır. Bu yol va, ta ·ıe kom· 
o tarafta müdafaada kalarak mü- Longuyan istihkimlarına ve daha birkaç güne kadar Alp dağlan da kendiliğinden meydana çıkmı" u devlet!f'rin bizden tabii'"<" lt-

Müzak~relere Paristeki Fransızlar ! tebaki k111mlarile doğu tarafına cenuba Verdun kalesine doğru i- geçitlerinin arkalarına düşecek- olacaktır. Pernkendeci. tesbit edi. r-ri pamuk, yün ve buı n'"batl 
İspanyol elçisi tavassut dönmeleri ve Mnginot hattının lerlcmişlcrdir. 15 haziranda bu lerdır. o zaman arkadan bunların len fiyntlnrdnn yukarı satış yapa- 'I ğlarla tiftik, tütün, fındık v sa• 

ediyor (Baımakaleaen deoam) geri t~r~~ar~ndnki Fransız k~v- şehrin doğu şimal tarafındaki tazyiki ve şarktan ltalyan ordula- cak olursa Milli. Koru.nma Kanu- ı m~ddc}eri ıhraç cdivor, erine 
Bordeaux 17 (Hususi) - Sulh vetlerını lsvıçre hududuna dogru Vaux tabyasını zaptetmisler ve , rının tazyiki Alp müdafaasının nunun mnddclerıne gore ceza1an- ı J,. hıze lazım olarılnn alıyoT\12.. 

müzakereleri Porist<?ki İspanyol harbetmekti. Fakat ne İngiltere, sıkıştı~arak bunları Fran anın mü. nihayet akşama kadar"' Meuse sukutunu mucip olacak; ltalyan d.ırılncnktır. Şi~diyc kadar d'lhıı Netice itıbarıle Akdenız; yo.u
elçisinin tavassutılc yopılmak - 1 ne de Fransa bunu yapmadıl{'r tebakı aksamından ayırmıya ve nehrinin iki tarafından zorlıyan orduları Almnnlnrın bu yardımın- zıyade toptnn fıyatlarla mc!lf!'Ul 0 tun k::ıpıınması bize biıyük tt>3ir
tadır. ve şayanı hayret bir cansızlık V( bu fen:ı vaziyette onları mağlüp Alman kuvvetleri evvela Marre1 dan istifade ederek Lyon İstika- lunmu tu. Halbuki mü o:: teh\ik" er yapmamtştır. Almanya ile ık
Reynaud'ya bomba atıldı ! hareketsizlikle seyirci vaziyetleri- e~miye çalışmaları mu~tc~el- tabyasını ve daha aonra tekmil metinde ve aynca Toulon'a doğ- sı.kan asıl P:_rakende fiyatıdır. sadi an1a ma imza edi!m stir. 

B d . 17 (A. A.) _ B. ni mı.ihafaza ettiler. . . dır.·· o. za~an harp va.zıye_t~ e- Verdun kalesini ve fehrini tama· ru ilerliycbilirler. halyanlar dn, 1 op~'lncıyı murakobe nltında bu. ncak teferrü t üzerinde görüt-
R or e;ux, ha ti esnasında j Bunu mazur göstermek ıçın pey nazık lm devreye gı~ebılır.) men de geçirmişlerdir. Geçen Ci- galiba, Lunu bekliyorlar. lundurup tn perakendeciyi b o 'llcler olm ktadır. Petrol, kereste. 
F ~vnau ' sev~ . d bir ma- tekrarlana tekrarlana usanç getir- ı On gün zarfında hu vazıyet ha- han Harbinde dört sene mukave· Fransa çok güç vaziyettedir. hırakmak müstehlik le-hine b ir .. lfüloz gibi ihtiyaç.larım1z için li
h ı~nsan~n ~er e~n kc> d"'s _ miş olan mazeret ise malümdur· sıl olmuştur. 13 ha7_irnn akşamı met eden bu kalenin bu defo iki Bu vaziyeti bir diktatörlük veya fnydn temin ctıniyccektir. !lir <lt'- ımgclf'n yerlerle temas halinde-

a en are !et. e b er ~nİ ut Çünkü ingilizlCt' de, Fransır.lar da Parisin şimnlindeki I· ransız kuv- gün zarfında zaptedilınesi mi.ida- askeri hükümetin :kurtarabilecc- fo toptan fiynt tesbit edilcliktPt' vi . Mcmleketimizdek_i pet ol ve 
man tayRyare crdı, om afark at. - harp için kafi derecede hazır de- vetleri Parisin cenup taraflarına faya memur kuvvetlerin azlığına ğini id:rak eden Fransızlar Emekli sonra dn azami fi) atlar da beli' 1Üştakkatı altı avlık ihtiyacımau 
mış ve t>\ nau nun re a a ın- ı· ·ı · 1 · 14 h · b h · d ı·ı d d '- l k b · · d k · d " K d b l s'k • ·• t' _ ğilmifler! i çe ·1 nıış er, azırcn sa a 1 şı· e a ete er. or u Kumandanlnnndan Marcsal o nen ve u fıyotlor da ilan edi mın e ece vazıyc te ır. erea-
k: u una.n .1a h. elrkı maıvedı era Biz bu manasız, hatta biraz da mnlden gelen Almnn kıt"aları Pa· Daha şarkta 14 haziran sabahı Petain'in riyasetinde ve General lecektir.> .. ve sdluloz ihti •a.çlarnruz ıc;.ın 
·onı ve iıvı a arasın a z - . 1 d h · · h b · · 1 · ı ~ . . ~ .

1 
L • 

, · t 1 gülünç mazeretı gazete ~r e er rısı ~lu are esız 1 ga _etmı~ er ve erkenden Saarbrucken civarından \Veygand la beraber bırçok gene· Son narp '\'aziyetinin diğer ' umanya ı e temas etmcıdeyız. 
\ıa Ao muştu/r. ar t okuy~şumuzda c~ ef~n~ı!er, ~- ~hrın ~en~buna.geçmışlerdır. Pa- ı Maginot tahkimatına taarruz e- raf ve_ amir~llerin d.ahil olduğu bir memlck• tlerde uyandırdığı tesır- IBu tema l~rın bu ~a~t~. ~onuna 

lman ar norveç e demki hazır değılm~ız. nı~e nste hıçbır taşkın!•~ . yapmayan den Alman kuvvetleri 15 hazi- asken kabınc teşkıl etmişlerdir. le Türkiyeyi mukayese ederek k.ndar netıcclcnccegım umıt ede-
hazırltk yapıyorlar .. harbe ciriyor ve ne dıye berkesın Alman ordusu _bılukıs Frnnsızj randa da taarruzlarına devam e- Şimdi artık herşey usmalı. Fran- .. .. d . d . k"I· rım.> 

U k M - 'L l A k Ab"d . .. - d sozune e\am e en ve ı . N T I Stokholm 17 (Hususi) - C de huzur ve rahatını açırıyorsu- e..,..u s er 1 esı onun e derek Saıırbrucken·in batı cenu· sada elde kalan arazi ancak harp H . . .. .. .. azmi opçuoğ u chrimizde 
.. • ht l'f k ı_ d" .. al 1914 1918 k h 1 . . c- orp vazıyetı gozonune b 1 _, - "'dd f d 1 Pundrnbc: rı Noı-veçın mu e 1 nuz?. deme ten &en muz.ı anu- • a raman arı ıçın as· bundaki St. Avold ile Saar nehri· eden ordulann manevra yapa- . . 

1
. b' . d h .. ff h u uncugu mu et znr ın a .. 

l . ··h· "kt da ak b. t'l b yük' &ek 1 · · 1 k b . W• • getırı ınce ızım a a mure c b 1 ·ı k b wd .k ırnanlanna mu ım mı. a~ yor, f at ta ıa ı e u~u •erı tazım yapmış ar ve gere u- nin garbindeki Saarnll..>en ara,ın- bılecegı bır harp mıntakası, bir .. .. ~ .. .. tan u a vc-rı ~ce ug ay mı tan-
harp ve nakli~·c ızemilerı, b~l • sesle veya yaıııyla de~ıl, . ~ncak raya, gerek Nnpolyonun mezarı da takriben 25 kilometrelik bir darülh::nptir. fngiltere ve Ameri- ve d_alta u•tun oldugumu~ goı::le. mn arttırılınnsı ve stok un temıni 
hassa tahtelbahir ı!clmcktedır. kendi kendimize ıöylıyebılıyor • önüne ihtiram nöbetçileri koy- cephede Maginot'nun zırhlı ve ka (hudutlarımız Rhin boyunda- cektır. Cıda maddelerı. dıger işler için Valilc birlikte temas e· 
. G~.len efrad arasın~a. para - ~uk •. Hatti bir ar~lık ~yni sözle~i mu~lardır. betonlu tahkimatını zapta ve bu dır) diye yap tıklan ilanların, memleketl~~e .. nazaı an bı~de ~o~- dccekt~r. .. . . 

Ştıf ul<>r nazarı dıkkatı celbede- ıma _ıle .~n!~tmak ı~teyınce de bır 14 haziranda Parisin cenubu na tahkimat manzumesini yarmıya meydan okumaların ve tahrikle- clur. Ve cuç!uk ç~kmemız~ ıhtı- Vckıl huR~~ tetkıklerınc de-
cek kadar çoktur. . . baylı bu§kul mevkıde kalmıştık. ge~n ve Parisin batı ve doğu ce· muvaffak olmuşlardır Daha cc- rin neticesini behemehal tash"h mal yoktur. E.cnebı menşelı mad- vam edecektır. 

Bura askeri ~ah~ıllerı. ~1 
- Maamafih mesele, fİmdi düne nup taraflarındaki Sdne nehri kı- nupta Rhin neh · bo

0

yunda Neu etmelidirler. Buna isfhk k k hı· ""'''''''''""'"111" 111111" 11 ' 1''"'1' 1111'"" ' 11'"11111"'11 ''11"'"•11111" 11 ... ""'"11" 1111''""'"''11""'11111""-
1 1 ııilızlerın kendıle - · ı b ·· ·· ı · d rı ı a es e •• • n:ıa~ /1'~ın, 1n lamalarına \·akit aıt o an ve ucun soy enmesın e yılarını tamamen i gal eden Al· Brisacn (Calmar'ın doğu cenu- den Fransa. bu yardımların fiili R P. \' 1 ES\O ya u tı• J 

rbını ky c~an olngilt"reve hava • ~rtı~ fday~a bdulundm~ald~ ha.~alka!. rnan ordusu bu nehrin cenup ta· bundadır) civarından taarruz e- tesirleri görülünciye kadar, Loirc US ıt 1 a rı \ Cre l Ş 
ıra mo · c uzerın e ısrar a egı ır çun u fl d k f 1 · ı r · d Al k 1 · Rh" h Rh h' l · b d dan ve denizden bi.ivük bir ta- d ·-· . . • , ı ra arın a pe · aza ı er ıyen:ııye- en man uvvet erı ın nf' . ve ane ne ır en O.}'Un a ve o M •• k 

11 
f• • 

arruz yaparak karava asker ih· ~dıg_ım.~z .. ~~bı, olan olmuştur. rek 15 haziranda bu taraf takı va- rini geçerek bu taraflardaki l\1a· icap ederse Boreaux civarında ve Le ı o D ya ya a u e e ıyetı 
t at" C't me~ t~ ebbüsü nde bulu _ Şımdı duşu.~ul.~cek. şey, lopu otuz, ziyeti takv.iye.,JVeJslah ile m~şgul gmot- kıs.mhinnı ele ,geçirmi ı~ Guonne nehirleri gerilerine ka· . 
l' r \,.1 ,.. h kk k .· - otuz beş gunluk ~ır. hı1;r~ten son- olmuştur. Yalnız motörlü kıt ala· dir. Maginot'nun aol cenahındaki dar çekilerek senelerce yıpratma G ı· r d ,. , er (1 DC~ sayfadan de\'&m) 
le b k kt;] a a nazaıı ra Fransanın teshmı sılaha mec- rını garp ve cenup istikametilerin· Longuyan istihkamları da 15 ha- harbi yapabilirler. 1808 de baş- müsteniden ücretli ş m '" kelle-

R a ma d ırı..r. rika a bur olm~sından ~ıkacak mu~te- de Fransız ordusunu takibe ve O• ziran ak§amı zaptolunmll§tur. lıyarak üç sene sÜrtnÜ§ ve Llsbon . . d d fr~etı tcsıs edılm r J s u atan 
eynau •d" me Y mc.l netıcelerd~d~r. ~ nehce·ınunla teması muhafazaya memur işte bu suretle Vcrdun kalesini yakınmda Torres Vedras hattına (1 ıncı &ayfamız an evam) d 

1 
t'b d" . ışır. u v -

gı ıyor lerıy~e, .. daha hi~ııe}e.rın. du~n•ıetmiıtir. zaptederek Maginot tahkimat kadar çekilmiş olan İspanya mü- bu üç de, 1et arasında mevcut a- aş ar a 1 ır. . . 
Vaşinj?ton, 17 (Hususi) - Bu- pek .ust~ınde ol~ugu ıç~n fı!1"dıden Parisin her iki tarafında Seinelmıntakasına arkadan taarruza dafası gözönünde tutulmalıdır: demi tecavüz ve karşılıklı yardım . Esas '"f"'~aJesı zıraa~ olmı-

rava gelen haberlere göre. sa -ı keatırmıye hakıkaten ımkan yok. nehrinin cenup taarflarına çekil- başlıyan Almanlar ayni zamand'A fakat bir şartla: Amerika ve in- ımlnsmnaınm ruhuna tamamıle.) onlar, sta.nbul Beledıye hu
bık Frans Başvekili Paul Rev tur. Yalnız evvelce de söylemİf miye muvaffak olan Fransız ar· bu tahkimata cepheden de Utar- giltere 1918 seneainde olduıiu gi- mugayir olduğunu bildirmiş ve dutları dahilı~~e oturanlar mils 
tıaud b 

1~ Lizbona gelerek, olduğumuz ~ir SÖ~Ü b~rada tek-, duları Manche denizile OrleanEI ruza geçmişlerdir. Bu mıntakada· bi Fransaya büyük kara ve havıı Sovyct Hüküm~tin!n: Sov~·et top-
1 
t:sna olmıık uzere ınsaat fşle

tayy~ u.fun A 'kaya müte- rarlıyarak dıreceğız, kı k~ııın· şehri arasında ve bu şehirden iti· ki Fransız kuvvetlerinin Fransa- ordularile eüratle ve fülen yardım rak~arının emnıyetını temın mıık- r~nde calısabilir f~b: kimseler, 
Vec 'hre 

1 
he kmerıt · t ' da hatta içınde bulundugumuz haren Loire nehri gerisinde bir nın batı kısımlarile irtibııtlarını etmelidirler. İstırap içindeki Frnn-,sadıle Letoııyadan bazı talepler- tırai iş vazlyetlPrı yerlerinden 

cı en are et e mısır. ' b"" "'ktür.. b d ·· .. k · · d • ı d b ı k • d·gw·n· ·ıa- :'l\'rılmalarına ·· ·t 1 • 1 . . , "tf dava çok uyu • . !'e u 8
:"

8 mevzu nıudafaa etme nıyetın e kesmek için Marne vadisi boyun· sayı iaf ve sade ma zeme kurtara- e u ~nı.nıya arar ver 1 1 ı ı .. • m_u"!lı O an zıra-
Iı.tleı Brcnne~ C gı .

1 fransanın tealimı sı~h etmesı!e görünüyorlar. Fransı'l ordularınınlca ilerlemiş olan Alman kuvvetle· maz. Geçen Cihan Harbinde Kiç.. ve etmıştır. . . . atle 1!'u~:egı1. kımselC'r, İs mü-
F' Berlın, 17 (Hususı)_ ~ Hıtler. balledilmiyecek, belkı daha mu~- ileri kısımları Seine nehri cenubu. ri bu ileri tazyiklerini Chamont"un ner fırkaları dokuz aydan daha Rusların bu t~leplerı: Lıtvnn· kC'1l(>fıyC>tı bır takvim senesi 
d ran.sanın sulh teklıfı hakkın· lü daha girift bir tekil ve mahı- na geçmiş olan Alman öncü müf- cenubundaki Marne nehri yukarı, evvel Fransnya yetişmişlerdi, E- ya~ın l.a?ul etmı~. ~ldu~~ı .talep- ın;,fında bes avdan ibaret olup 
sa ~ır karar itti~a~ et!l:.c~ mak et' alacaktır. Meseli ~ütareke rezelerini oyalamıya çalışıyorlar. memba taraflarına doiru sürmek- ğer Amerika as1c.er gön<;'~rmiye- l~rın ~y~ı olup, butu~ mu~ım şe- mukcl~ef müddetini bitirdikten 
.. adıle ve Musso!ını1e gonışmek yartları olarak M. Hitlerın, fra?· Daha şarkta Soissondan Seine tedirler. cekse o zaman Fransa ıçın sulh h.ırlcrın ışgal ''.e ~ov>.~t~ı.:rın .ta~- <;on:a ıc:tp ı;e daha fazla da cah
Utere, buırtin cepheden avrıl • !ız donanınuının da teilim edıl- nehri boyunda Romilly·ye gelmıı Esasen \Veygand hattını tan- yapmak çarelerini aramak icap ııye edec~k.lerı ?ır hukume.tın. ış ş~bılir Miikelleflf'r Nafıaca tes 
?rıı tır. . - italya hesabına daha lan Alman ordusu 14 haziran zım ve işgal için alınan miıhiın eder. Bunu anlıyan Fransa 1 7 ha- başına ge.tırılmesı şartlarını ıhtıva bit olumın normal Ü<'rPtleri a-
Görüşmenin bermutad BrC'n· ~e~~~ veTunusun verilmesini İa· 0k,amı nehrin cenubuna geçerek kuvvetlerle zayıflamış olan Ma- ziran gece:ıi Almanyaya sulh için ctmektedır. . lırlar. fnsaatlara lüzumlu iş~f· 

~· rde vukubulacai?ı tahmin c- ftm 
1

• ~~t"malleri yardar. Nitekim ~ Sş haziranda biraz ilerlemiştir. cinot muhafızlanna 16 hazir.ın müracaat etmiştir. .~tonya bu taleplen kabul et- lerin \'as htıdleri ve alınacakla-
ılrnektedir. • ~e;;;'1 ~~arekeainde de, tngilte-1 Bu ordunun diğer kısımları 15 gecesi cenuba doğru çekilmek Teşvikiyc - 1 7 haziran 1940 mı tır. Mol~~o~ ~unu müteakip rı mıntakalar Milli Müdafaa 
l\fussolini de hareket etti re mütareke ,...tı olarak hertef· haziranda Seine nehri boyun~ emri verilmiştir .. ':akat garp. tn· Eski ordu ku.mandanlarından f.:'t.onya rlçısı~ı çagırt!11'~. v~ ken- Ziraat Vekal<'tlerlnin mütalea~ 

. ~Orna, l 7 (Hususi) - Musso- d:n evvel Ahnan donanmasının Troyes şehrine kadar ilerlemış· ı rafta Marne vadısı boyunc~ ılcr· E~eklı Gen~r~I dı~ı~e de 18ı;'nı şeylerı soylıycrek alınmak •mr<:>tile Nafıaca tayin 
lını, Bitlerle RÖrüşmek ve Fran d h 1 teslimini istemif ve bunu !erdir. )emiş olan Alman kuvvetler •. .Ma Alı lbaan Sibiı a) nı meta ı ttta _bulu~muştur. olunur. M\HtP)lPflerin toplan .. 
sanın sulh ieklifi hakkında bır d:r A~manlara cebren yaptırmı!tt·j Daha şarkta Reims şehrini zap: ginot muhafızlarına batı tarafı k~- - - - - - - - - - - - - ·ı le tt~nk\ ~ 11 ~~e~ı de bu t~- mnsı ve is verlt>rinf' sevki Na
karar vermek üzere. bugün sa· Eğer M. Hitler, evvelce de ıd· tetmiş olan Alman kuvvetlen patmış olduklarından ş~rkt.nn, şı- fevkaJa" de di~m;\ir a u ettıgını derhal bıl- fuı Vl'kal~tinin dir"ktif VP iı:an 
at 20,30 da Romadan hareket d' ettiği gibi herteyden evvel Marne vadisi boyunca cenuba maiden ve garpten çevrılınıs ,,lan L.; . • • .. üzerin(' allikalı miilkive !\mirle 
etrnıştir. M~ssolinivc Haricivc d~~ ayı hakiki bir sulh temin e· doğru ilerliyerek Chalon'dan son- bu zayıf kuvv~tlerin Rclfort kule· v • 1 d ı vanya Reısıcumhu!u Al- ri tarnfınrian ifa olunur Milkeİ 
~~zırı Kont Ciano ile bir cok d:::k s~rette yeni bir ni~~ ~.a· ra 14 haziranda Vitry. le Fran· sine kadar gelıp _?raya kapamıra!: azıyet er e Mosko:ı-nr;ra{HG«-ct~ lE-fiv{'te rnbi klmselr>rln. toplan-
tnutclıassıs zevat refakat etmek turmak istiyorsa, bu gıbı muf- çais'yi işgal ve 15 hazıranda St. sonuna kadar mu~afaa etmelerı • ta a, . ususı) - Al- dıklnrı VPrlerd('n cnlı~ac~klan 
tedirler v.u' wır ,artlara gitmiyerek Dizier'i zaptetmiılerdir. Parisin veyn lsviçreye ilııcaya ııwcbur I t• I" k 1 ı ıLı~ ... d .. n \ crılcn malumata gö. verlC'r(' kadnr ·ol -·n r1 i 

• rıt ve ag j d · 1 h ld" s ım a TC, ıtvanva • " •• h S '' ' " STl'l SM • Fransanın siparislerini mutedil ve insaflı davranma ıkır. cenup taraflarına çekıl~~ Fransız olma ahrı ~u tdemep ı.r. l. d k~ nn ilı- snb.k ~~·tcum urku.~ medto. darc vevo miiteahhit tnrafındnn 
1 ") 1 . 1 arsa h•rpte a- dularile Mcuse vadısınde ve 16 azıran a arıs gar rnı c ı , ı u umc:t f"r anın an tf'rnfn ve b'15h . '} 
ngı tere satın a ıyor Eğer boy e yap ft daha o1r . t ı_ d k" F ansı'l Alman motörlü kıt'aları fanlıyct· ( ı inci sayfamı&dan devam) bazdan Alman hududunu geçmi"- . 1 . ı ,~ ıscı Prin vev '1 . . İ d - zafer ve ,ere en !\ agmot mm a~asın a ı r .. . •. 1 Al ...- mıve C'rındr>n t"';\'kif 1 S ~il· aşı~gt?n, 1,7 (Hususı) - n- zan ı~ ""k bir ıulb safer ye ~re-1 orduları arasında irtibatı muhafn- lerini arttırarak Parıs ın 80 : t 00 kinde rastlanan S!ilcluk dolavı - der ve man makamları tarafın- kAdar ki bu ka o nnur. u 

J\ ız hukumetı, Fransa namına çok biiyu 1 caktır Alman ya memur Fransız kuvvetleri- kilometre batı cenubundakı sıle hükumet De\•lct Demirvol- an nezaret alıma alınmı lardır. esaslnr da· . r:rnaf™'dP vızıh 
bü{.~ıikava sipariı: edilmiş ola~ fi kaza;~ . o s:lh zafer ve §e· z~n bir kısmı Marne vadisinden ( Laigle. La ferte Vidame . Chnr- ları inşaatında Jazımgelen ara- Rus Kıtaatı Estonyaya tini. ifa ed~·es~n ·f ~ükelleftve-
<ie un esliha ve tayyarelerı De~l.et eı~~nı~ müfrit diifüncele- ~o~u tarafa doiru atılmışlar ' tres) hattına kadar ilerlemişler- zinin sureti istimlakine ait ka- ı • . Girdiler . n _ışçı er n yevmiye-
c ~kendi nam ve hesabına ala- refını, ~er turlu. t enni olunur. S ~ nehrile Marııe nehri arasına dir. Parisin doğu cenubundaki nunun milli müdafaanın kara 1 allın. 17 ( Hasusi) - Rus i<~~~ndC'n t_:vkıf olunan vol mas-

aRf ın~ bildirmiştir. . re lercıh .~tımes; ~man olsun, :;:;ı:bilen kısımlar da 15 hazi- Alman kuvvetleri de. '.ontaine- havo, deniz istimlük işlerind~ kı~aatı bu su~a~ Esto.n~aya gir-ı r~, ar~ muk<>ll<>fiY"'t müddeti • 
~. ngıltere tarafından Amerıka Harpte ollenle ,h eyden evvel ç d ı"tibaren Yroyes ile St Di- bleau' da Seine nehrını geçerek tatbikıni temin eden bir lıiviha- ınıılerdır. Hukumet ıstıfa etmiş- nın hıtamındrı kendilerine 1Adt" 
·•a ve 'l · · 00 ·ı on f a o ıun erf ran an · b · ı ı · 1 d" D tir PrHlir M .. k 11 fi t tr -~ 1 1 .. rı en sıparıs 4 mı Y ransı h b ,Jadığından- · ıında Almanların çok ıid · biraz cenu a ı er emış er ır. a- vı meclıse \'erdı. , · . . · u e e er avz "t:UI • 
b~f(llız lirası kıymetinded!r \•e in~.dır. B: a~ ~ kan akmıt· ~ıe~t;:arruzlarına uğrıyarak da· ha şarkta Ramilly cenubuna .iler- Bu kanunla harp tehlikesi Yenı E.stonya Hükumeti Bu dıkleri is y~rlerini kendilerini 

'Dara peşinen ödenmistır. berı ıse ço ' pek d rdurmak bir he ba çekilmiye mecbur ol- !emiş olan Alman kuvvetlen ta· mevcut olan fevkalade haller -ı Akıam Kurulacak c~lıstıran ıdnrc veva mUteah • 
llenüz cevap ıelmedi !1

' · Bu ka~ı a=:den~yet vazifesi- mauş~=~~ır. Alman ileri müfrezele- kip harekeıl~rine ~evam ederek dt: memleket müdafaası için Jü- .~uJarı.n urz~ . ettikleri azadan hıtlerin di~er is yerlerine_ ııe<:-
h· Bordeaux, 1 7(Hu&usi) - Har ~nlak, bll' ri Marne vadisinde Chaumont"u Seine nehrinın 80 Jul~ı~etre c.~nu.: zumu olacak _ga\Timenkuller • ~uteşekkıl yenı Estonya hüküme- me~ su.r~tıle ~Isa da~i alakalı 
r/Ye Nezareti namına söz sö\'le- dır. Ebüzriya. Za.de ve motörlü kıt' alan da daha ce- bunda Au~erre şchrını ve oncu kanunda yalnız bütün formali- B ~ll .:"lkş:ım lt-şekkül edecektir. nrrıırlerımn musaadesın~ alma-
t kke salAhivetli bir zat. müta- ' VELİD nupta Cray şehrini 15 haziran miifrezelerıle ~l~~necy ve AvEt leler bilahare ifa ve ikmal c • ulun bunlar Almangaga dan ~erkedeme:zle.r. Mfllı Korun 
-0: •teklifinin sırf aşkeri se . .,, akşamı ele geçirmi,lerdir. ıDaha ?ıırk~a~1grolkl-enb~lved . dilmek üzere ver~İ\·e matrah karşı alman tedbirler mi? ~a anununun 10 uncu madde 
\'eJ>l@rıe yapıldığını s5ylemış T Hariciye Komiseri Bu suretle Reims'ten cenuba fon şehırlerını .. ışgal het.~ıt e~ ırj olan kıymet \·eva irada 2öre Vaşington, 1 7 (Hususi) _ sı~de m~zk~ mazeret halleri 

rnıarı ilave etmiştir: vekı 1 flve b akşam j?ÖrÜ mü~- doiru yapılan Alman yarma ha- Daha şark~a .DıJOn ~1 rının şıh-a tavin edilecek kıvmetle istim - Rusların Bnltıkta göstermiye b rukel}efın ıka~tgahının hu -
\ta« hnanyadan henüz bir ce • ~oloto a u reketi F ranaız ordularını biribir tarafında ~eıne ve ~rn~ ne l ır- lak edilecek, parası sahipleri nn ladıkları müphem faaliyet A aı- u!:1d~~ mahaldeki en büruk 
at ~7~elrnerni,tfr. Bu aksam sa- tur. "ka rdım değil !erile birle~emiyecek surette iki !erinin mem~aların;_1 avı ~-~n mına bankavn yatırıldıktan son rika resmi mahfillerini bi~ h:1yj: ~~kıye m~muru tarafından 
dt ,30 da harp hala devam e- Amerı ya . kısma bölmüttür. Seine nehri ce- Langres yay ~sı~ı man ~o 0 k ra milli müdafaaca bu arazi ve alakadar etmektedir ı a ul ve taıdık olunan huıuslar 
ııJ0rdu .. Fransız kara or?usu - hayret edıy~r _ Mare nubuna ve batı tarafına çekilmiş Jü .. kıt" aları. kaı;~~~~ı ı:ra~.~e c;: , binalara derhal vaz'ıved edile - Bu malıfılleı, Rual~rın bu mem- ve tevsik edilmiş hastalıkladır. 
1c.~ Vauyeti cok tehlikelı, fa - Vaşingtotl, .17 (A.Ad ·ilen olan f ranıız ordularının dah~ DıJo_n ~ehnnJ S ş h . . } cektir. lekederi iııtila için ıleri sürdükleri Kararnanıe nei?'i tarihinden iti 
0o taınarnlle ümitsiz deiild.ir. şal Petaiıı'in rady~ a~ ~~ıarbe prkta Maginot . t.ar~flarındakı şe~rı cı~arın a aow ne rını geç- =;ı iddiaların bittabı esa sız olduğu- barcn rn,,,.,idir. 
bı· tıanmamız kuvvetinden hıc- beyanatı, burada buyuk Fransız kuvvetlerıle ırtıbatları ke- mışlerdır. k d S 1 iTİZAR il nu ve bütün bu tedbirlerin k ·-~!'----ı-----~ ..... --r Şey k be . . ha ·. . t r Maginot mınta ·asın a aare b" . ya ın -\ta k ay tmemıştır ve • tesırı yapmış 1 

• •• ·ı · "imiştir. f 1 k" ·1 ır atıde Sovyct Rusyaya k mndi m"' . k 
1 .. UVVetlerimiz bir hayli is Fransız ordusun~n. umı sız sı Reimı·in doğu taraflarında ta· nehri garp. tara ır.c a ı me\'71 e~ Mündericatımı:zın faz.lalı· 1 döneceği şü he!iz b 1 arıı I uza ere .. er ha1ind~ bulu 

~0~bı1~ek va1jyettedir. . . • vaziyette oldu~u bilını~~:duy~~ arruz eden Alman ordlıları 14 ha- ri~~den çekkle~ Fl~n51k. k~vve~erı ıınJan dolayı" Türltler Elin- man istilası:ı önleme~ '::k t
1
1• ~~~a ~~o~ya .hu~Ctrnt:ti nihavet 

o otof Alman e1çısını da reisicümhur Roo~velt ın~~ına ziranda Marne nehrinin şark ta· du!n;ıanın ~k'.veıltı tad ıp . ~ret ett- 1 de Bir Moskof Çarı,, tefrika- alındığını söylemektedirler sa ı e m\n Letmo ş \ e . usl ordusu b\I 
'kl . rdımı co~a ac .. ,.. j V d h" ına kadaı Jcrının tazyı ı a ın ıı ne a e. . ... ~ nyayı ışeıı e başlaml8· 

~.. kabul etti tefı e~ed' Y.a bu vaziyetin dü - rafları~~~ Cerh un ızas Ar- mektedirler. Colmı:ır civarında Lmrzr koyamadık özür dileriz.! letonya da işgal edildı' tır. 
•vıoc;kov 17 (AA) Alman dair Vet ının, . ,.. .. 1 n butun ampagne ve . . . 1 Al n ·w 

''anın M ıı, .. : .-:- 1 i . elmesine hsdim olabılece,,,ı u-Jo a takalarını zaptetmişler Rhin nehrını geçmış o an man- = - Rıga, 17 (Hususi) - M .. t ıger taraftan nus donanma-
Von S o kova buyuk e C sı z 't d'Jmekteydi. ıoru>e mın u e- sı da Rı,ga limanıua ı;firmistir. 

chulenburı! Sovvet Bas - mı e 1 
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~kamızı doğru halledip r" - Güzel 
Hastalıktan yeni kalkanlarla •• 
vücutleri zayıf olanlar sür'atle 1 
kuvvetlenmeleri ve normal kilo
larını bulmaları için her yemekte 
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Ratibe Olcayto: Sakarya mahallesi, 1 

Ankara 

Mahmut Vural. Sıvrıhıs:ır 

No 48 Eskişehır 

caddesı 

Man•us Tetık: Dl'vlet basımevi Iıtoğ- Samim Baydar: Atıkalıpa;>a tramvay 
.-af şcfı oslu, l tanbul. dmaıu. 168 lstanbtıl 

Olmak 
için .YAYLA MAKARNA 

FABRiKASININ HALJS İRMiK, SÜT ve TERE-
.. .. YAGLI MAMULATINDAN bıılundurmalıdırlar.JI 

Dutun BAKKALiYE mağazalarında aray.ınız, bulacaksınız •• -' Nadide inanç: Kumkapı, Derınkuyu Ruh...'<llr Serin: Sulh IHıkımı M Alı 

yokuşu, No. 5, Kumkapı. refıkB!: • A;ydııı 
Scmlh Mustafa: Pnzorbaşı, Fıçıcı &o-\ Halil Aykan Mmırı! ,re~antotyo-

kak, No. 22, Üskiidnr. munda yuksek mühendis talcbcsı Hay. 

Her şeyden ev
vel sıhhatli ve par
lak bir tene, lekesiz 
ve düzgün pır cıldc 

malik olmak ıa 
zıındır. 

j lBeY,oğlu Vak~f-1-:~ Mildürl-üğü İla-~l-a_r_ı_ 
Muharrem Elmacı: P. T. T. Müdur- darpaşıı 

luğu radyo işleri memuru. Ankarn. 
1 

Neriman Eğıklıoğhı: Devlet Llınan-

Neyylre Yetkin: Harıcıyc Veklileti !arı İşletme U. M İz.mır şubesınde me· 

1 

KİRALIK 
rnuha l'bc memuru. Ankera ı mur fzmır ı 

Hasan Gurel Robert Kollej kapıcısı, Kcvakip lşmar. Ye~lldırek, Tarakçı-

Bebek. cafer sokağı. No 48 lstanbul 
Sabıha Sureyya: Emırsman, Sancak-ı Şaban Guçer. Emnıyet 5 lııcı Şube 

tar, Mektep sokak, No. 21 Gedikpaşa. kaleminde polıs No 1145. lstanbul. 

Sizin de cildini 
zi güzelleştirir, 
guddclerini bes
liyerek canlan -
dırır. 

Semti 

J Şişli 
!$işli 
Beyoğlu 

Mahallesi 
Meşrutiyet 
Mesrutiyet 
Kuloğlu 

--- Sokaijı 

Ebckız 
:Ebe kız 
Tornacı başı 

No. su 

26, 28 
2li, 28 

61 

Cinsi 

Apr. Daire 

AJılı1c kira 
Lira Kr. 

20 00 
23 00 

Vecihi : Defterdarlık tahsilat burosu Zerefsan· z,ıburat Vaba Cad No. 5. 
Ragıp clile. Ankara. Bakırkoy. 

Mu tafn Turpan: Feshane mensucat Muhlttııı Fırnl. Uskudar Kısıklı Dr. 

fabrikası: Eyüp. Orhıın koşku. 

İsmail Hakkı Topluer: Vapur ıskele·ı CeUIJ Kozanlı: Ycıııı;clıır Atııturk 

&ı Sınan kalfa Apt. No. 1 ı, Ortakôy. caddesi Sevim Apl kat 3 Ankarıı. 

Fatma Tarlan: Merkez b:ınkası me- Nurettin Dognmı)' Konya Lezzet lo· 
rnurlarmdan, Ankara. kanta~ı sııhibı oğlu Sırkccı 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV 
tertip ye yapılış tarzında ki inccl.i'k dolayı sile, tenin 
fazla va,ğla~masına mani olur. Yağsız olarak hususi 
tüp vr vazolarda satılır. 

Ali Orkuler: Erenkoy. Kokarpınar ttırahıın Yazıcıoğtu· l-'oto Spor B::ın- _::..:_ __ _:_ ___________________ ..._ ___ _ 

caddesi, No. 29. Erenkoy dırma 
Tcv!ık Eşdaş: lkıncl Anafartalar cad- Keı.ıııı Gınclı t-ıarıcbe mahallesı Ko-

' de ndc kuyumcu Mahmut vasıtasile, şucu sok No. 36 Sam un. 
Ankara. Hulllsı Dörışık Romı Yeıııı"lahdlle 

Kemal Gu~. Tapu .sicıl fen memuru, Kızılc:ıın sokak No ıo Ramı. 

j Devlet Derniryolları ilanları 1 
Antakya. N Şakr.ık D:ıhılıye Vcklileu Nufus 

Nezahet Nart: Kuçuk Pıyale Kaptan 3 Ş clt• Ankara. 
paşa Mektep sokak, No 49. Kasımpıışa. Suhcyl5 Ubukon H.ıyclar Caddesi 

Mıı1ıammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

Taksim 
Galata 
Galata 

Galata 

Galata 

Galata 
Galata 
Galata. 
Galata 
Kasım paşa 

~a~ımpa~a 

Av as paşa 
Kemankeş 
Kcmm1keş 

Kemankeş 

Kemankeş 

Yenicami 
Yenicami 
Yenicami 
Arapcamii 
Camiikebir 

Gazi Hasan Ps. 

Acıçeşme 
Sarap iskele 

» 

» 

rn. 20 
133 135 

20 

20 

.M. J\ li Paşa han 40 
M. Ali Paşa Han 42 
Fcrmenccilcr 140/142 

Apr. Daire: 12 
Üçüncü Vakıf Han 
Daire: 3 
Apc, Daire: 5 
Mağaza 
Altıncı Vakıflınn 

beşinci kat 21 No. oda 
Altıncı Vukıfhan 

beşinci kat 22 No. oda 
Altıncı Vakıfhan 

beşiuci kat 23 No. oda 
Oda 
Oda 
Oda 

Cnnıı avlusunda 39 Ev 
Turabi Baba 9 Dükkfın 
Kayık iskele 41 Müfrc>z arscı -----

33 00 
20 00 
60 00 

07 00 

07 00 

07 00 
16 00 
16 00 
75 00 
05 on 
04 00 
12 50 

Fazilet KuUı,.dın· Kandıllı Kız llılcsi Muratııa~ sokak No 6 Ak aray 
3 A d:ı No. 498. lstanblll Süleyman Barlas Tura:ı mah:ıllcsı 

Beyof!lu 
.Muratlıda Sırtköy oc:ığından 15000 M3 27000 2025 Beyoğ'lu 
Kılometre 27 ocai'!ından 4200 M3 69~~ 519,751 Tophane 

Yenişehir 
Y cnişchiı' 
Kc>mankcş 
Piri Paşa 

Serdar Ömer 
Serdar Ömer 
Necati Bey 
Kumbarahane 

58 
56 

326 
10, 12 

Dükkan 
Dükkan 
Dukkiil'l 
Arsa 

Mulhak 
)> 

ı> 

)> 

06 00 
18 00 
17 00 
66 00 

Mucellel Edız: Dıyaıbalur Mıntalaı Ozen sokak Ankıını 
Tıcaret Mudilril :kızı. Dıyarbakır. ı KemıılÇılpıın Haren k:ıı dkolı't' ko· 

9. İsletme ihtiyacı icin Muratlıda Sırtlaoy ocaklarmdan Hasköy 
15 000 ve kılomctrc 27 d<'ki Tasocağından 4200 metre mıka- ___ .;_ __ _ 

Yuzbaşı ismall· Karaman mayn gr 1_ miseri. Üsküdar 
bu hazırlama şefi. Karşıyaka • İzmir Mlinev\'eı. Fcvzıpaş.ı Cad No. 135. 

Koca tepe bı' balast ayrı avrı olmak üzere kapalı zarf usullcri!e satın alı- Pangaltı Ev: Birinci kat 
Siirpagop 13 00 

Cümhuriycıt 69 

Abdulhalık. Gökler: Öı:sen malnıllcsı utılı 
Kadınlar soknk, No. 4 6, Ankara Asuman Cı:bccı l\kcıdi>-c mahallesi 

Ahmet lnar Erenkoy, Kozyatıığı F'abriko cadde No 7 Adapawr. 
Abdullah oılu Mwtafa Huner. Kop· Kamı! Gorıcn: D O Y Birıncı İ~let· 

ıubaşı eaddcsı No. 4ô, Eskişehir me Muhasebe nıcmurlarıQdan 
Hılmı Beldek: M M v. ha\•a mu5te- Nc\'Zat Kıındemır tııcbev m:ıh:ıllt!sı 

~arlığı zat ışll'rı ~ubesındc. Tıryakıh:ı ıınpa.,:ı oknk No 45 Ak-

Adnan Ir:e Ercnkoy, tsıa~yon sokak, sarav 
No 35, Erenkôy. in anc l\ta kor Tc \ tkıve <;ın.ır ı;o-

H::ılıs Sub:ıy Silllh fabrılaı~ı Ankara kak No 20 K.1t 2 Nı~arıuışı 
Scvım Ar l::ınhane Mete okak. No. DCındJı Yalçınozaw İnuııu kampıııdıı 

6, Ankara. Ha\a Bolugundc E kı chır. 

Hakkı Sever. 14 uncu Böluk komu- H Kııcatıırk Zı~nal .Mckll'bıncle .1\1 

tarıı, Bayranııç. l\1 Bur :ı 
Ayfrr R Kurşat G.ızı. Krıdınt.ır, No. Muz ffr.ı Klıffio\. · Kum.ınm·alı ls-

nacaktır. 
Münakasalar 27 h:ıziran 940 perşembe gunu saat 11 de 

Sirkf'cidc 9 fşlctme binasında A. E. komisyonu tarafından sı
rasile yapılacaktır. Hcrbirinin muhammen bedclilc muvakkat 
teminatı yukarıda ~·azılıdır. 'l'aliplerin teminat. ve .. kanuni ve
saiki ihtıva edecek olnn k~palı zarflarını avnı J!Un saat ona 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 15.000 me.trc mık'Iı'bına 
~it olan sartnamelc.· 27 kurus mukabilinde Sirkeci vcznesin
d~n ve 4200 metre mikabına ait olanlar bilabcdcl komisvon-
ran vcrılcccktir. (-1698) 

besı Muamele mcmllll' l ~~W~@ 
Suna Seki,: G,ılatn KocaC'li \r::ınwııy I ~ A D () 

han. No. 8. 
Hııgıp Sclıko •lu· Sarıkamış pazıın 18 Haziran Salı 

8 Al :ıncak • tzmır ın:ııl Hakkı Bı y kızı 

1,\
t h ö T Ahml't Kııyıhıın J\ lı);. C zn l\Inhk • Neşeriz: llı..r.k!ıdınamı fıstıklı o· 12.30 Program ve ıncmlckel saııt nya-
c met zbc:;: ıt .. ş b.ı lJılC\ ınpe ı·" ' c· rı. 12.35 Ajans \ e meteoroloji haberleri, 

Sarıkamış. 

murettııı Ankıırd mcsı kfıtıplerindeıı S:ımsun kak Nu. 18. Kııdıkoy 12,50 Muzik. Çalanlar: Vecihe, Huşen 
Hassanur At:ılay Kadıköy, Ycldeğır- Ahmet Sahın U D Y. \•ectıkule Nurı Ersoy: Selımiyc Kışla ı cadde· Kom, Q:\·dct Kuzıın. Okuyan: Müzcy-

menı Uzunhafız oknk No 96, fstan- Fnbı ık:ı nıi:ı Yedıkule. sı Nu. 3G Üskudnr. yen Senar, 1 - Uşşak peşrC'\1, 2 - Lc-
hul Emın Ba.> ral Ulucanlar NazımbCY l\lunıı Gorenç: Şehzadebaşı Hoşluı· mi • U~k ·~arkı: <Sıyah ebruların). 

• 3 - Suphı Zıyıı • Uşşak şarkı: <D<ıktll· 
Tuzun BcrksO,.. V~czadc camii mııh:ıllc ı No IG3 Ankara. dem Kırıktulumba Sok. No. l. Fatih. muş umb:ık gibi , 4 _ Fahn Kopu;,: • 

Meydan &0kak N'o 12 Beşiktaş. Sabrı Doruk Yedek Sub:n Okulu Melıha Gızcll:ı htnnbul Bclecliye<;ı Uşşak Şarkı. <Kalmadı k•Jdret cferı-
Galıp: Mesihpaşa Cad, Azimkiir 

50
• Levazım ı;a il klıtıbı P ngaltı. Sıılıır İdarcıa İstanbul dlmı. 5 - Uşşak şarkı. tSM.·dama yıı-

.._ k Nejııt Uygun· Adlı teblıgat memuru lbrahıın. Ertuna Burhanıyc mah:ıl- kın gel), 6 - Dede Uşşak şnrkı: <Gittı 

..,a , No. 28, l.61elı. de gelmeyıverdı). 13,15 l\tu1.ik: Halk 
Halım E\ renw; Eyupte Kuı uka\'llk Kadı koy lc:ıı Bayır Sok No 11 Beylerbeyi türkulerı (A?.izc To..:em ve Surı Recep) 

cadtlcsınde No 60 da bııkkal. SuhL'yl.ı Eı:e A ıJ, :ı Nc<'atıbt!~ okulu Kemal Ö~kan: Devlet Orman İşlet· 13,30 14,00 Mlız.ık Korı~ık program 
isma!l Şençıılw Sıııdırgı l ırıc. okul cııııl 4 Anl"ll a me ı Tctkık Bııro Şefı Ankara. <pi ı 18,00 Progı am ve memleket saat 

· Gı..zide Güngor: Kııdıköy Keıcsı~cı· ııyan. 18.05 Muz.ık. ~olo ve al')ıı'lar (pi) 

Beyo,ğlu Cukur K~rakurum 4~J Ev Vakıf paralar 24 00 
Ortaköv Taşmcrdivcn Palanga 21 Konak 1 ınci kat » 10 00 
Ortaköy Taşmcrdıvcn Palan,ga 21 Konak 2 nci kat » 16 00 
Ortaköv T[ışmerdivcn Palanga 21 Koııak 4 üncü kat » 08 ğO 

~·u~arıda. yazılı gavrimcnkullcri teslimi ,gününden 31/5/940 -gününe kada;klra~a vcrile
ccktır. lhalesı 19/6/940 . cnrşamba günü saat 10 d.:-ı kumisyonda yapılac ktır. isteklilerin vüzde 
\!C~ı buçuk pev paralan le bırliktc mczkür ,güu ve saatte Be yof!lu V .ıktflar Akarat kalemine 
muracaatları. (4718) 

~---- ------------
Nazarı Dikkate r T E R z i ........ 

on piyasa vüksclisleriııe ragmcn l'~ki hadlerini mu_., 

1
. '1

1 aza eden ?il(ımum p~muklu nıaınulf·tırnı7dan bir kıs- ı Ihsan Oskay 
mının satış fıvatları a·agıda mulıtenm ınüs~erilcrımizın 
nazarı istifadelerine arz.olunmuştur: · Balıı,·ckapıda Sadıkiyc ha-

Nazilli basması ML'lr<>si 3:J ktıı tıs l ııından Yeni Postane kar-ı 
Nazilli çiçcklı krepi ,. 4i sısındaki Valde hanı 1 incı 
Naz~ll.i pijamalık . ve .ı?Ömlcklık » 44 » kat 18 ~o. "J.d ~aklet~i~.ini 
Ereglı 160 genışlıkte patiska ,. 7fı » sayın mu~tcnlcrıne bıldı -

Malat:-:a yollu yatak , üzlük ,. s:ı » ı•r•it•'.••••••••••ııi 
Kayseri kazalinası » 30 » 
Bakırköv kaput bezı ,. 30 » 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 
MÜESSESESİ ŞUBELERİ : 

İstanbul, Bcyo~lu, Galata, Kndıköv. Ankara. Izmır Adana. 
Mersin. 

Zuhrcvi \'e cılt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
oı:rctmcnı . Sındırgı. Al nwt U al: Talıtakale cııddesı No. 18,30 Çocuk s;ıııtı. 19,00 Muzq~: Fasıl 

Krmııl Knrııntınıı Erkek Sanat ml'k· 17 dukkiınd ı berber. Aklıl:.:.:ır-Manısa lnr Bıışçavuş sokak No. 36· Kadıköy. hcyl'tı, 19,o!S ~1emlckct Eaat ayarı, Ajan" K J J • A k tebı nıuallımlcrinden. İzmiı. Nrunettın Tugs.:wul: Bcşıktaş Seren- .l"erıhaıı: No. 27. F'ırıdıklı. 1 \ e metcorol?ji haberleri. 20.~ .K~ııuş- u e ı s eri Lisesi 

Ö~lcden sonrc:ı Bcvoi'!lu A~aca

mıi knrsısmda Hasanbcv Apt. 

No. 3:i, Telefon: 43586 
IlaUI Pıısurllş: SUmerharık Defterdar cebcy vok•ışu .No 10. lstanlıul ı Halil Erziııcaıılı: Foto Samsun mn •Ciftçının saatlJ, 20,lG Muz.ık. An-, o• k •• 1 d 

• ' . , Af. k . hisı K . kara radyosu kume ses \'l' şaz hcyetı. )J'e tOl° üg"' ÜD en : 
dokuma fabrika sı tamıral ntelye ı us- Fuat Tıınnıml: Etfaıye nıeydarıı J\1 1 •. ~ t.rgeı~t'koıı: )oıı aıa 'r, m idare edcrı: l\fesucl Ccnıfl 21:llll Ko-
tnbaŞl. Eyiıp. özooyrnk Kut ı. No ı . Ankara. 'iuzbıışı K. E. eşı. nuşrna {İktisat ve Hukuk s.'lıı tıı: 2ı.2nj Kuleli n' MaltLpe Askeri liselerinin ıkıncı ve ııçiinci.t ~ı 

tı.zet Odekon: Raslmbcy Apt. Kat. ı, S.ılim Ahcaatlı: Belediye l\1czat ıda· Bakkal Nuri: Tak lın. Tarlabası, l\'!ıı- SCrbcst saat 2l.30 .Müzık: Ktıc:uk or- nıfhırına girmeğc istekli \'' bii tiin ,girmt• şnrtlaı mı lwız olan 
. dd ... kestra <şet: Necip Aşkııı) Soprnno n t] · · I •> 1 ''2 2 • t · 

No. 2, Kadıkoy. rcsıııcle Ankııııı icar ea c.ı. . N 
3 

Bedriye 'l'üzıııı'üıı iştıral: ıll'. 1 Hııııns amze enııın secmc sınav an ... - - - ., uızıran 9·Hl ~ll ılcrı 
Sc11ım Anamur: Uzunhafız wkıık, Abdullah Meseli Bcledıyc \CZncda· Nafıı Demııel. Mııhnıut c.ıHı 1 0 · Löhr: Ba\yer;ı va lsleri 2 J Brahms: Kuleli ve :Malt<'pe Liselerinde ~ npılal'aktıı. Namzetler!n en 

Kutlu Apt Kadıkoy. rı. Pcndık istinye Macar dansı No. s. 3 - C'i Puceinı: L.;ı geç 21/6/040 gı.inii sanı sekizde ısbu lisclt'ı·de bulunmaları 
l"ethi Erbal: 111sanıye Aı a okul 30, Hayri Çam: l\taliyL• Varıdst Dııırc· FeyLı Baydar: MuhJ~ebc l>ırineı mu· t~sc.ı operasından potpurı, 4 W. Gi- (Gl ı (4!)4'.:l 

Ü 
bıclı• ÇÇakıneyif'im! ıvıyaıııı şarkıı;ı), ----------------~----_.:. 

sktidar. sindt•. Balıkesir mcyyızi Kastamonu. ') E A • Noundorf: Arzu ( Vıılsl. 
Fotmo Serrı:uryan 48 nıci mektep. Suhcylu Başarır: Fener cadde ı No. Samı Türker: Nuruo.ınnrııyc Cı>mı 22.30 Memleket .aal :ıyarı AJrın>< ha- •=•"Pll'M!ıılm•IE!f~Wm'Jtill._,,.. 

! uncü ınnıf talebe ındcrı, Bcyoglu 239 Cıbalı-Ferıcr a\·Jusu sokak. No. i. lstanbul bcrlı•rı; zıraat. e•hanı - tntıvılfit kam- ı·HHl.SARLAR u MUnu""RLU""GU""HDEN • 1 
Feyzi Akkut: Tilrkah mahnllc.,ı Şaır Mustafa Badar: Atııtiıı k parkı yanın· Nazım Dtımrul Antakya Kad:ı»tN bı)'o nukut borsası (fıy:ıı l. 22.50 Mü- H • !I • 

n•cmurlarııı:dıın Ant~kya - }!,ata~ . zık: Ça7.band <pi >. 2.'i.25 23.30 Yarınkı 
Nedtm &Okak, No. 148, B~tkııış. el ı Balıke lr • " " progrı..m \'e kapanış. 

Emine Melahııt Erdem; Öncebcci Ö· _ =========......:= l - 200.000 ndet s n<:'k kaj{ıdı müteahhidi nam ve hE·sabı
na pazarlıkla s:ılın ~ılın2c;ıktır 

Huseyiıı Teküdıır 1''eshl'nc fnbrıka •I A) e: Şeyh camlı No. 96. Ü!>1tCid.ır. 
4okuına kAtlbı. Eyüp Nııı: r Eri~: İstanbul adliyesi Aslıye 

Naci ls!end: Beyazıt llilı:ııed;ır okak 5 lncı Cew Mub;ı.şıri. İstanbul. 
No. 14 2, Beyazıt. Mumta:ı: Özııta: Malıyc Vekı\lcti Hu-

Mustafa Şevkı Çl\ ı: Izmır İkinci kuk Mu3avırlıği Tetkık memuru. 
Beyler sokııiında No. !H de Seltımet Nıızım Guıwrap: Tumeıı karargahı 

otelınde eski Aydın Mektupçıısu. S. 1 Y:ı:b. 

Nuri Tezcan: iskendcnm Nufus me- Tahir 'fııcın: Kuyumcu. Balıkesir. 
.-ıuru. Osman Gultckıu: Mayn Fabrıkası 

Billent Tezci: Ortııkoy, Camı soknk, mnnometrcci Golcllk 
No 33. istanbul - Ortakoy Neyir Tarhan Suadıye Hatbo.) u No. 

Ayten Ulula$: İstanbul Kız lisesı 2. 32. Erenkoy. 

ııurmc sokak. No. 28 Ankam 
M. Nurettin T:ıncr. İ tıkUil oknlu ug· 

rctföenlerıııdC'n. Maraş 

Ahınt>t Tenguz: Hnrp olrnhı ı e.snn ı 

An kartı. 
Fikret ;\1ııyda: fllcııruljyct caddesi, 

No. 107. Tepebaşı 
Behice Öz~ K;ıdıkuy. Rasimpaşa 

ınahnllesi Uzunhafız sokak. No. 42 
Ayten Teoman: B. 4 okul. sınıf 4. 
Hatıcc Erokış· Paşnbnhçe, Çınar cad

desı. No. 30. 
• Y. Güler· Fc\'Zİpaşa cııddesı Zuliili- Yaşar: Bomontı izzetpııorı sokak, No 

Serpil Btılenin: Iştklıır, Necatıbcy o- çeşme sokıı.k No. ı ı. Fatih. 

B 1572. 

kulu karsısında, Ankara. Fethi Doğancı: Birlik otobu leri. Es· 
61~urgı.lt Fırat: Bııkıı koy Muhasebeci 

il!. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

Divaııvolu 104 

1I - Pdzarlık 19/VJ/940 ç,ırsanıba j!unü saat 14.30 dn KH
l•atnştn Levazım \'P ~liılnn·aııt şuhc>sincteki nlım komisvonunda 
vnpıla<'aktır. 

III - Pazarlı~cı istirnk ~de1.:PklPrın keneli niiımınelcrik' bir
li~tc tcıvin oluııaıı f:!İİrı ve san ti<' teklif cckcrklcri fiynt ün•-

Muııyene saatleri pazar hariç rındeıı ı; 7.5 gÜ\'cnmt' n:ır<ıhıri le• m<'zklır komi<;\ on~ mÜ"nca-
atları il[ın cılumır. (t()45) 

her ııun 2.~ - 5, salı \'e cumar- ------------------------~.:..:.:~--

tcsi sabahları 9 - ıı hakiki fı - ~:sza:~n=••••••••••••N••••••a•••••,.. 
ltara kabul olunur. Tel: 

22398 1 Ista n bu 1 vak 1 fi ı r M ii d Ü r 1 ii ij ii ı I an! a r 1 1 
·----1:1111------------------~ il M''h' 'T' I f N- l -ll I u ım ı e e on o. arı 

Mtı1ıammcn 
aulıöı 

17 · , - l?O Açılıt· Kapa.ı, 

l.o'ldr<a 
N.:\··York 
Parİ• 

Milanı» 

Cen~vre 

Am9tudam 
Berlln 
Brükul 
Atlnıı 

Sof ya 
Prag 
Madrld 
Var,ev:a 
Budape,te 

1 BUkre' 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mo,kova 

Sterlin 5,'lO • 
100 Dolar 143, 
100 Franl< 2,9450 

100 Liret 
100 lav, Fr. 
100 Florin 
10o Rayi, ... 
100 Belga 2,9"50 
100 Orahnıl 0,9~ 

100 l,eva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengi 
lOO Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
00 lsveçKr. 

100 Rublt 

1,75 

13, -

24,915 
0,62 
3,355 
30,SSO 
J0,77 

F.SHAM ve TAHVILA'r 
1938 ~ , fi lkramlyell 19, -

Meral: D Yolları işletmesi İz.mir a- kişehir. sokak, No 39. Bal:ırkoy. 
ccnte memuru Kadrı Akadın kızı iz -ı Rc!ık Dıkmen: Öğretmen. Adıyaman N 1 v u l 0 ,.81 ... 1 No GG · • eca ı , organcı: z ı ~ ,, , . . 
mu·. Sabiha Hıızoe: Tak.im Cihangir Cur- T . 

Size nnt lüzumlu ol:ıbılccek tel.!- l 
1
fon numnralarmı verlyonıı . Bu 
'nıımllralan defterlnızin biı l<tı:JC· 

Semti ı-c 
mahallesi 

Cadde ııeua 
sokaqı No mı 

Karagümrük Dt>ğimwn 2 Dükkan 
Dükkan 

Lira Kr. 

1 6 00 
1 

1 00 1 

Ergani 1~ 

Sı11na • Erıuru• il 
19'5 o 0 5 Hazlnt tahvllt 
Tiirk borr.u il peflo Hızır 'lali: lhlamur Yıldız Cad. Keş· telliş sokak No. 28. ıKr:: 0 . · . M Ogan eşı Kol. ıı 

al sok k N amran gaıı. . 
ı a • o. 1. Beşlkta~. Guztn Akcren: Zcytlnlık Fnzlıpaşa ş d s v Y" b şı Merzııoıı . 

M 
,__ t ş c . . uz a . 

Cıırne en oy Sungurlu, Hasan sQk N Jti' Balıkes·ı 
• Q. • r. :JlıI.uzaffer Tuzinı· Ccı· atiılycsi Eskı· 

Fakıh oııu Ziya Yazıcı: Vefa Jl.csı şınıf 4, No. 77 eh' 

A"- t E-"'k B Esa Ç k G 1 t ı· ş ır. ıuue •uı er: uylik Çarı;ı, Kal- t . ıı ar: a a a Arapcam ı sokak ,\dalet 01: .,.. 1• Mm·akkıthane c::ıclde-
pakçılar caddesi No. 5, trikotaj satış c- No. 7. lsUırıbul. . " 26 l. . · Si, .. o. . .. ır~.ın. 
vlnde tezgAhtar. Davut Aşçı: KuçuknmsUıfııpaşa. d N 

H. Tuncer: hdpishane karşısın a o. 
Nuket Seneı: 23 üııc!i ilkokul sınıf No. 88. 38. Bayındır 

4 Çeııgelköy. Mehmet Ayna: Kasaplar çarşısında • 
İffet Nüzhet: lzzetpaµ caddesı No. berber. No. 20. Kaetamonu. Nıhııt Oktay: Haydarpay::ı lısesl F. A 

65, Diyarbııktr. Hasan Dolcn: Lfileburgaz. mnnifatu- 486· 
B. Ferit öqeç: Ellllllyet Sandııı me· ra ticarethane.~. Nafia Klthyaoglu: Fcıtılı, Çarşamba. 

muru. Necmı Jı.;Ybat: Edirnekapı Sultanh'l- Nu. sı. 
Burhan OJcyalnt: LA!elı Fethibey mam Mııhn41z ok:ık No. 4. İstanbul Şadiye Paksöz Sinonııga Fener "0· 

cadd i No. 43 . .Aksaray Mehmet MuUu: Emniyet Umum Mu· k k No. 4 Patıh 
Feı ari Kasten: KurtulUi Apt. No. 

12 
dürlillü S. 5. Ankara Saim ll!ıan: Kadıko~ O manlye ma-

istıkl 
1 

caddesi, İstanbul Talttt Alp:ın: Bcşıktaş paşa mahallcsı halle. i Boyacı okak. No 43. Kadı koy. 
Zahide Apt. 2 2. Beşıkta Hıfzı Ugrıış: Samaı !ık, 426 ncı sokak 

H ık O uzbey: Osınanbey, Saır ni
gllr sok k, No. 76 Şl,11. 

Remzi Atasu 8 inci tumcıı Kurmay No 24 İzmır. 
Başkanı yarbay. Anksr.ı. O ·ın Eı kırı· Pol. ın<'',tebl mu~me-

sine kaydedinız. 

\"A.SGIN 

i.,t<ınbul itraiJt>'>i : 
J\f') oğlu itfa.l;yesi : 
1'sküd.u itfııl)·cıJ : 

Otomatik olmıyaıı yerlerde ı;an· 

trata .Yangın. kelimesini .oyle
nıek kıl.fldlr. 

POUS 

Polb nbbet~of miidürıı : 
:slHili iMDA'J' : 

Çarşıda P~irl'llcılnr Hl 
Şr-hrnınini, Arpaemini Topknpı ;:.rn-:J50 
Kücükpazar Kantarcılaı l,!i,7 

Arsa 
Sarıdt'mir . 

3 00 ı ,__ _______ _ ____ ...: 
ı - - - .. - - - - - - --

Müddeti icar: Teslimi tıırihindcıı 
cnrnii hcl;)lnrı 5.1 00 

H ll scnesı mtı\ ıs sonu-
Tasviri Efkar 

na kadar. 
Yenı Postahane karı:ısındrı 
hı maı'!nz:.ı 

Validı> hanının zemin katında 4 No. j Nüshası (S) kuruştur 
ıoo oo 'Abone şeraiti(Türklye Hariç 

Mliddetı icaı•: Teslimi 
na kadar. 

tnrı hinden 942 senesi m&\·ıs. sonu- 1 içtn ~ 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıklo kiraya veril<>cc.i!inden 
isteklilerin. 21 haziran 940 cuma p,ünli saa~ on bcşt: kadar Çcın
bcrlitnsta lstanbul Vakıflar Başmüdürlfü~ünde Vakıf Akarlar 

Senelılı: . . • • . 1400 kr. 2700 kr• 

Altı &)!ık . • • • • ,50 :t H60 ' 

Uı; oylık • - .. • • • 400 • 800 • 

ıstaııbul \'C Bl'yoğlu : 44&::ıs 1 bJemıne ~elıneleri. (5020) Uir aylık •••••• 150 » Yoı.tııt 

Anadolu yakası : . 
Hı\STAHA~Eı,t;ıt 

CcıTnhpn§a : 
HasekJ Nisa : 
Beyoğlu: 

MUH'fl!:l.IF 

su:ı;:..ô ıi 1 .. . -==- Dikkat ~ 
lstanbul Belediyesi ilanları 1 Gazetemize ~önderllen enak ~·e '!! ... 216'l~ l 

24533 
• 49116 

7.ılar Dl'3redlhıJn ecll!ın~ fo iade ('dil• 

P AAM"' ' y..:;::wwrz ili nıf'z \'e :u~·uındnn meıı'ullyet ıu,ııtıl 

Kuclıköyi.inde Ca'd<lebııstanında Kadiı <1ıla sokağının Ba.l!dad St:z ı tlnyal· Hıı>dar Pekmezci so:· 
.kak, ::>:o. 19. Fauh 

M. Kemal: Taşkasap Snmipıışa so- !at Pıcmıını 
kak No 20 1. Aı if Okı rcı. Kcnıcr cadcle i No. lti 

__,.. 
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