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Her Yerde 5 Kuruş 

bombalanması 
ltalyanın harbe girmesi İngiliz tayyareleri R~ma, To~i· · 
ftalya hükumetinin Akdeniz kıyılarındaki hükumet- no ve Cenovadakı askerı 

lere temina_t verir görünme~ istem~sinin beyhude hedeflere. hüclİm ettiler 
bır zahmet oldugu aş ık ardır . · 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın Mı.sır ltalyaya harb ilan etti 
An1.am, 12 lfo::iraıı (Te"lefonJ,a:) 

Da t.alyanın harbe girmesinin bü
tün dünyada büyük bir alıl

ka uyandırclığı şübhcsizdir. Pek ta
biidir ki Almanlar Ye Alman dostları 
bundan memnun oldular. Müttefik
ler ve müttefiklerin dostları da bü
Yük bir infial duydular. Fakat bi
larafların da bu hareketi fena· karşı
ladıklar1 mcy.dandadır. İtalya harbe 
ll'ıüdahalcde kendisi için bir menfaat 
görmüş olabilir. Bu menfaati tasrih 
Cbncmek de !trılv:mın şu sırada 
l"ncnfaatinc uygun. gelebilir. Fakat 
b"taraf ve mütemcd<lir. insanlar mc.sc 
leyi ahlfık ölc:üsüylc cilçmiye ve 1tal
~·anın dcikmcği göze aldığı o kadar 
1tan için ınukul, mantıki ve ahlaki 
b·r scbeb aı amıya mccburdurlaı. 

lta.ıyanın hm·be mü(1alıalcsi, hu 
tı<:ıktai nazaı dan muhakeme e<lilc
<!tk olu-rsa, da' ap kayhedcceği mu· 
h tkkaktır. Çünkü 1talya.nın harbe . . 

rmcsini m .hik \ c mazur göstere-
bilecek <lünya dkarı umumiycsi 
kar. ı.,mda. alı.:nen izah ve münaka::>a
l!ı kabil olab'lecck hiçbir scbeb nmv
<! l de<'il ı . t irclınu cesaret cdi
leı:niycn scbcblerin de (laima fena ve 
"hlaka muga~ ir oldukları inkar 
kabul etmez bir lı~ hikattir. 

İtalyanın harb~ gir:mcsiııi nıazıır 
\'e meşru göstcrcbill'cck hir:hir sc
lxıb olmadı~ı, İngiltcı-enin Roma. cl
Çisinc verdiği ce\ acda bütün biit ün 
töze ç.arpı)01'. Çünkü İngiltere ve 
~nsa dovlctlcl'İ 1tal\'a ilo :müza
kereye hazır oldukları~ re5mcn bil
dirmişlerdir. Eğer İtalya.da hüsnü 
niyet olsaydı taleblerini dermeyan 
ı;?dcr ve bunlar Üz<'rintlc İngillcrc ve 
li'ransa ile rınla~mak volunu tutardı. 
'l'ateblerinc rcd. ce\·abı ahrsa bu la
lcblerin mahiyetine ve müttefiklerin 
hattı hareketine naz:ıran efkarı u
llıunıiye bir karar \'erebilirdi. !taly~ı 
ancak sulh lehinde böyle bir gayret 
!Sarfctüktcn ve meşru talcblerini 
kabul ettiremediğine d:ıir dünya cf
icfln umumiycsine bir kanaat telkin 
ı;?ttikten sonra harbeclcbilirdi. Bunu 
~apmamakla kendi kendisini dü
~İlrrnfüıtür. Müdafaası kabil. bir hak 
Ve talebi olmadığını zımnen itiraf ct
llıiştir. İtalya harb ilan ederken müt
tefikler tarafım iltizam edebilecek 
llevıctıcri müttefiklerden ayırmak 
~arcsini di.işünmih \'C sudan bazı te
lttinat zevahiri \ermek istemiştir. 
~akat bu teminatı da tchdid ile ka
tı .1.ırmak zafmdan k<>ndisini mene
Q~rniv .. ,ek kıvmctlerini sıfıra dü-
~llrrn'üştür. . 
' halyanın verir o'ibi <•ifründüg~ü te-h b 

lllin:ıta nazaran bviçre, Mısır, Tür
kiye, Yugosl;n·ya ve Ywıan hükfı.
lıletıeri hakkmda İtalyanın bir tcca
' üı emeli yoktur. Onun davası yal
ll z müttefiklere kar::;ıdır. Binacna
I Yh bu dc\•ktleı haı be müdahale ct
ll"ı dikleri tnkJirde, İtalya da kcn-
1ı!erinc kar~ı dfümrn.nca bir lıa.rcket
te bulunnuyacaktır. 

Ma:ıttccı:;~üf f>Öylcınck mecburi -
rCtindcyiz ki Almanlar ve İtalyan
<ı.r bu teminat meselesini pek ziyade 

11lıiistimal etmislerdir. fl'ro rtJ[nnil6t •n 
l<ı.tihi, ayaklar altına alınan sözlerin, 
1'11isakl:ırın ve mualJeclenamclcrin ta
tihi demektir. ~imdiye kadar bir çok 
~esilelcrle tekrar ettiğimiz gibi bun-
an sonra Almanların ve ltalyanla

"111 teminat Ye taalıhUt.lt-rine inan
bıa.k ihtimnli kimsede kalmamıştır. 

llüseyin Cahid \'ALÇIN 
(Sonu: 3 üncü sahi·tede) 

- . 
·MADRl1\ 

• .ı. ..... 

Ort:ı..ı .. •• 

Akd~niL kL\ alisini \'C İngiliz tan·a.rderi tarafmdaa· bombardıman e.tlilen İtal) an ....... . 

Habeşistan kralı 
Londrada 

---0-

Londra, 12 (A.A.) - Hnva neza.
t·clınin tebliği: 

İtalya üzerine bir istikşaf esnasın
da uçuş yapan lngıli~ ve ağır bollt .. 
bardıman Uı~ryarelen Toinsdcki a~ 
keri hedeflere diğer bombardıman 

tayyareleri de Gcno\·auaki hedeflere 
hücum elrnişlerdir. 

Ağır bombardıman tayyarclcıi

mı?.dcn bir f.anNıi Pksiktir. 
İngiliz ~a.wtt'lerinin mütalca.la.n J 
Lontl.-a, J2 (A. \.) - Rcutcr bil· 

diriyor: j 

- Gazeteler hal~ anın harbe giı mcsıı. 
keyfiyetinin müttefikleri hıc bir ij .. 

miilı;izliğc duııüı medığin t "" yalnıı: 
sıkı mukavemeti :F'ransız meydan 
nıuhan:bcsindPn ı:ıkau en parlak ha
dise olarak gö~tcrılcn F'ransa.nın ti
:r.crindeki tazyikini artırmasına sebe
biyet verdiğini k::ı vdetmektcclirler. 

Dütuu g~c'cl ·r kabıl olan bütün 
yardımların Prnnsa) a se\ kedilmcsi 
hakkındaki taleblerinı tekrar etmek .. 
.te<liler. B. RooscH:ltın Amerika tara: 
fından yapılacak yardım hakkındakl 

Yaidlcri lngilterenin lıarb levazımı: 
hazıı lamak için aza.mi <lereeede gay.• 
ret sarfetmcsinc bir mani te.')kil et:.. 
memelidir fikrjne ht-men her gazete-

( Sonu: 3 Vncii sahifede) 

Alman kuvvetleri,.-:. vaklııe .. heyetinin~ Amerika harbe h. ergün 
toplanbsı 

Parisin önlerinde He~~~~~~.vv~t::ı.:~ daha fazla yaklaşıyor ·l 
Fransız kuvvetleri muntazaman du··ş- sicümhur lnönü'nUn riyaseti alb.n- ltalyan müdahalesnin Avrupa harbine bir 

da toplanmıştır. · d k ki \.. ~ cihan harbi mahiyetini iktisab 
mana zayiat ver irere çe ·ıiyor · ettirdiği söyleniyor 

B. M. Meclisinde 
ingiliz • Fransız başvek~lleri 
ve kumandanları görüştüler 

Paris, 12 (A.A.) - Askeri vaziyet 
hakkında Hava::> ajansı s~ıat 13 de 
aşağıdaki malum alı vermi!jtir: 

Seri bir netic-c elde etmek için Al
manlar büyük gayretler sarfetmel~
t.edirler. Yalım~ aşağı Seine bölgesi
le Argon ne arasında yüz fırka dan 
fazla asker ileri sül'müşlerdir. Ma
ginot ve Rhin hatları üzerinde hiç 
bir faaliyet görülmemektedir. Saffı 

harbe soktukları yüz fırkadan maa
~ bütün zırhlı malzemelerini Al • 
manyadan celbetmişlerdir. Hatta, 

kamplarda kullandıkları tallın tank
larından bile ele geçirilmiştir. Fakat, 
ilcrlepıclerine rağmen, Alınanlar, u
mumi müdafaa tertibatımızı yarma-
ğa muvaffak olamamışlardır. ' 

Vaziyet şöyle görülmektedir: 
. Evvel.ki gün zarfında Almanlaı 

Seine nehrine yaklaşmağa ba~ladı -
lar. Dün Rouen ile Vernon arasında 
nehri g~meğe teşebbüs ettiler. Bu 
teşebbüs hususile Louviers ya
kınında icra edilmiş ve bunun için 

(Sonu: 5 i nci sahifede) 

Fevkalade mühim yeni bir tefrikamız 

Hitler bana dedi ki 
--ıtıı«--

Yazan : Hermann Braus chnlng 

(Terceme eden: Hüseyin Cahid Yalçın) 
Bngiinkii harbin ı>atlamasuu nıütealnb intişar eden bu eser, 

Hit.lerin bütün efkar ve ama.liui gayet doğru ve açık bir şekilde 
u..ab etmektedir. 

Pek yakında başlıyoruz 

Ankara, 12 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün doktor Mazhar 
Germenin reisliğinde toplanarak va
kıflar kanununun 30 uııcu maddesi-
nin tefsirine ait mazbatanın birinci 
müzakeresini yapmıştır. 

Medis cuma günü toplanacaktır. 

isviçre de bombar
dıman edildi . 

--0--

Berne, 12 (A.A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Bu sabahki Cenevre mmtaka.smın 
bombardımanı neticesi olarak dört 
kişinin "öldüğü ve 19 kişinin de yara
landığı, İsviçre baş kumandanlığı ta.
rafından bildirilmektedir. 

Lausanne yakınında Renen istas
yonu üzerine düşen bombalar hattı 
ve bir mikdar da yol malzemesi tah
rib etmiştir. 

1 Limandaki faaliyet 
T amamiyle durdu 

----<>--
Akdeniz harbinin ihracat ve 

ithaUUımıza tesir edeceaı 
anlaşıltyor 

İtalyanın harbe girmesi ile Akde
nizdeki ticari faaliyet hemen hemen 

(8onu: 5 inci sahifedal 

Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 
Post gaz.et.esi, neşrettiği bir mak'i
lede İtalyan müdahalesi netict!Sindc 
harbin bir Avrupa anlaşmazlığı ha -
imden çıkıp bir dünya harbi olduğu
JlU bildirmekte ve bu dakikadan iti
baren, Amerika birleşik devletlerinin 
hesa.beız kuvvetlerinin diktatörlere 
karşı harekete gelmesinin önüne ge
Çilmez bir mahiyet aldığını ilave et
mektedir. 

Yeni bahri inşaat 

Waşington. 12 (A.A ) - Bahriye 
dairesi için biı milyar 300 milyon 
dolarlık bahri tahsisat kabulüne. mü
tedair kanun projesinin B. Roose .. 
velt tarafından imzasını miitcakıb' 

45.000 tonluk iki zırhlı· ile 20 harö 
ve yardımcı geminin tezgahlara kon
ması hakkında emirler verilmiştir , 

Waşington, 12 {A.A.) - Gazete.. 
(Sonu: 5 i,,cı sııhifede) 

•W••••••W••········~·· · ···'············ ·••>t"'hw??•+v't'•.-.V-r••••w••···~·Nr,..,.. """W·'i'VWWW'"IVVV'" ....... ,.I'\~ 

SABAHTAN SABAHA: 

1 Altın 23 küsur lira 
Bu kader yükselişe esasla bir sebeb yoktur ; .. 
kaçakçıhğın ve pahahhğın önU ahnmahdır. 

la ütün vilayet merkezlerinde, 
~ · birer fiyat nıürakabe lfomis
yonlan kurulmasına aid karar tas
dik edildi. Bu komisyonların vazifesi 
§Odur: 

1 - Eşya ve maddelerin mahalli 
toptan ve perakende sntı~ fiyatlarını 
tesbit etmek, 

2 - Fiyatları nezaret altında bu
hindurmak. 

Fiyatları tesbit etmek kafi gelmez
di. Nasıl ki şimdiye kadtır gelmemiş
tir. Bunların tatbikini kontrol ıa

mndır. Fiyatları yükseltenler teczi-

(Sonu: 5 inci 1ı;ıhifedel 



n 
'Almanların ileri harek A t~nı dur

durmak icin vapılan gayretler 

Fr.uunz :ağır trulklanndan biri 

< 1 O mayıs cuma günu abah saat beşte 
Alınan ııskerler1 Holmufn, Bclç.ıkıı, Lul~ -
scmburgu istllü etnti_,lcrdlr. TopyckQn 
harbi b~lamıştır.> 
Cord'homıne, clınd<>.n gazeteyı bırnkıı

rak: cBunun böyle olması lazımd dı~ 

nnrıld ndı. C et.ini gıymdı. Zıra bu ma-
yıs gunü s;ıbahinda havn ruk idı. 

On gundenbcıi k~il grupu Lorcn ceb
hesini bırakmış, eski Alınan hududuna 
'bakım olan çıftlib.'1erden bırınde bulunu
;:,.-o du. 

Hıırtu ları s:ı:ı nrak, molurkri tunir e
det ek 1 14 gelmıyen bır malzeme
nin göndctilmesi b klcııı ordu. Ve ışte 

taarruz yeni malzemeden evvel kendıni 
go tcrıyordu. Gcccley .. -ı mot rlu bır as-

cle bır cnur geti -du. H rcket 
Yuzba ı Cıod homm un a\-
fırk nın bütün I ı urla-
~ctc hauı· olııcaklal dır. ilk ı t ka

met. x ;y z. > 
Ve ın bır y ı ı ltınd:ı keljıf gru-

bu h ete gı ı;>:ordıı. 

Şiı do •ru ı 

g ye hu ıdı. Uıı· chrin mcdluılmde 
mıı.ı bır ı arct. Yol kap ı di. S 

de-

Bır ı maktan uç subay çıl.ıyor. Hafıf 
kolu tanıyarak bızc bır ka ıd uzatıyor -
lıır r clcktrık fencrmın .ziyası ultın

da o u~oruz; 
c uzerine d rhnl yurume -x. y. z. 

dekı kopru ba :ıl etmek. DCis -
m::ıru buradan eçm ınc mimi o k. 
Piyad !ırknsının gclmcsıne kadar .sar -
sılmad mu~ emct etmdc.> 

Bu defa emir açık ve k t''dir. Ne ya
pac:ı::ımw bılıyo uz artık. Nclcs alıyoruz. 
.Esrar n ız bır şunal mıntokasına dogru 
deg l muayyen b ı· hedefe doğru gidıyo-
ruz. 

f!' t etraf şı di aydınlık! T yyarcler, 
başımııı:ın uzcrtııdc uçtıyor. Ne pahnsına 
olur a olsun hedefe varma!• lazım. Yine 
sa::ıttc :;·t z kilo etrc surotle ilcrıl 

l\'Iot lctlilcı ın, uzcrı de yatar. 1t, tay-
yarcl rln mıtralyoz ateŞlen arasında gi
diyoruz: Yüz, yuz on kıloınctre sa •ttcl ... 
Biı· ıralık muazzam Wr hnva meyd. nın
dan ccçıy ·uz. Fııkat bakm.:ı a vak-ti -

Yeni Sabah 
ABONE BlJDF..ı.1 

Turklye Ecnebi 

SEf-oCLIK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
() AYLIK 750 • 14(;0 • 
3 AVLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 • 800 • 
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6 Cemıızil'evel 1869·31 Rumt MııyJs 1356 

Gun: 165 Ay: 1940 - Hızır 39 

EZANI SAAT ı VASATI SAAT 
Ganq o le 1.ktndl· GQncş Öğle lkindJ 

&.47 (} 32 8.33 04.23 12 ııı 16.15 
\kş:ım Yabı ımsak \lcşani Yatsı 1.nisalı: 

L!:."""" o~ 03 oo ?.6 t~ 2IM oz.-

nıiz yok. Duşma!ld ı ev•·el En uzcrinc 
\asıl olmamız liızım. 

Sağımıza bombal r, solumuzn lorpıller 

yagıyor. :Fcıkat yolu en kımsc yok' ilc
rı, dnımo ılcn gıdıyoruz. i~te En orndn. 
düşman hcmıl. gelmemiş. 

Yeni doğun gurıC's .solgun :r:iyosı .rutın 

d:ı " fena uy nmı adnmlarm ı;-cbttSl ı-

bi soluk re çlillilder .urul\1-yor. 
En yeşıllikler sında bır eerıt gibi. 

Evvclfı bir §eY · ıyorıız. Sonra gıttikce 
buyuyerı b r g ı lü duyuluyor.. Ve blr
den bire, tepelerin •kasından, kamın ka
rışık bir lı.-ılde ~arnlılar, elleri nrnlnn
mış, bacaktan tonullıynn uskerlcrdeıı mü
teşekkil bir kafılc ozuküyor. 1 cpsi de 
bır ağızdan· dJ!l mım nrknmızdn .. Zırh
lı otomobıllcr gclı> orl> cliyc ba •ırıyor. 

Bu ponl e ı ... ırd ım.ız yok. Zm".allılar 
• ncıık yuz ~ı k d • Sa lnmlannı toplıı

yoruz. Cnn:l h me, elinde tabanca e
mırlcr vcrıyor: 

cIIerkes b:ırıltadlarıı Yolları kapııyı -
nız .. ilenyc 1 m .> 

Ve derhal :ı r kesilıyor. Duv:arlıır 

yıkılıyor. Zır. , t m:ıkinelcrile yığınlar 
yapılıyor. 

Sonra bu ilk 

rede?.> 

vucude ctirlltYor. 
toplan kunıluyor. 

• <D ı;nuın ne-

ileriye 

u ~ıl tre tle 
bir motosıkl t " ım\yor. Yalnız b nn 
üzcrimlze saldırıyor. Deh mi?. On mit-
ralyi>z mcmıu:ı o u ) or. H e-
mek istiyor. 1\10 ılc bırlıktc baril da 
çarpıyor". M.I b şı.na ç~ bir .:.ı-

d kanlar ı('lDdc m ld -ror. Bu ılk Alman 
csırl. Yavas yavas zırhlı nrnb:ılar görii!U
yor .. ve r.ıucndclc bn~lıyor .. Motonklct
lcrimi7~ bir ' nı ıluıta ederek duru
yor veya csır ediyoı· • 

Bir aralık uzakt<ı ,Alrn:uı tankları ve 
ıırkalarında top a b.:ıl:ırı gönililyor. Yir
mi kllometrclık bıı· ccbhe Cıttrtnde uç 
;)'uz kişiyız! .• 

Adnm:ıkıllı ç:ılışmnk ldznxı. Köpı1ilcr 
mubarebesı b: lama!· uzcre ... 

Mucadcle uzun surdu. O giln belki on 
kere, mua7.znm böcekler gibi Almanlar, 
1.arlabrln kaplı tepel rdcn sıcnyorak gcl
dılcr .. Fakat nafile! D:ıy:ınıyoruz. 

Nihayet son bır gayret daha yapıyoruz. 
Takvi.re kıtaatL gelnlezse, düşman \'Ok 
şiddetli tazyik yapacak ... 

Bu arada alm:uı ~rlcr de mablm .... 
Koprüyü de bcrlıava edeceğiz. Son dnki
kaıla onu yaptık .. l.\IU8Z7.am bir giirültll 
ile koprü bcrlınvn oldu ... 

Muharebeyi lrozannuştık. Tanklıı.r bu
radan gcçcmıyecckh~ 

Nipnbvnı yanünyan ~ ec18at 
İki akşam evvel, kıskançlık yü

zünden Kumkap..Jda tülbentçi mahal
lesindeki evinde ni:.c:m.nlısı kabzımal 
Osmanın 18 yqıru:lıiki kızı Perihanı 
kıskançlık yüzünden dokuz yerin
den bıçakla yaralayan Sadık dü.ıı 
adliyeye verilmiştir. 

Sadılan Sult.aııahmed aulh ceza 
mahkemesinde sorgusu yapıln:uş, 
Perihanı kıskandığıuı, kızın kendi
sini redettiğini, bumm üzerine asa
biyete kapılarak yaraladığını söyle
miştir. 

Haklın Reşid, Sadıkın tovklfine 
karar vernıi.'.}tir. 

J..imbadan yaralandl 

Kadıköyilndc Söğütlüçe&mede Ha
ın:ım sokağında oturan Elektrik 
İdaresi mcmurla,nnd.an Muatafa 
bir umumi elektrik fümbasını temiz
lerken, lamua düşerek yarala:onug, 
müdavatı yapılmak Uzere Haydar -
paşa Nfunune 1ıastahanesine. .. 2'Önde
rilmiştir. 

l.'ENİ SABAJI 

VILAYET1E: ır 

1 

Şehir da!1ilinde yapılan ı OKUYUCU 
sıgınaklar - • - • 

DiYOR Ki: Vilayet seferberlik müdürlüğünün 
yaptığı tcbliğat üzerine ev, apartı -
man ve hanlarda yapılan sığınaklar 
mütehassıs heyetler tarafından ted
kik ve tcfti_ş olunmaktadır. Bunlar
dan bir çoğunun matlüba ımuv.a.fık 
derecede iyi yapılmadığı görüldü -
ğünden ıslfıhı için alılkadarlara teb
ligat yapılacaktır. Bunlar kaza hey
eti fenniyelcrindel}, bu hususta mu -
fassal izahat isteyebile eklerdir. 

Lüzum görüldiığü takdirde büyük 
sığınakların plfınları bu heyeti fenni
yeler tarafınd!ln çizilecektir • 

--»ıı«--

iKT/SAD iŞLERİ . 

Son Mali yılın tuz 
sahşlan 

31Mayıs1940 tarihinde hitam bu
lan son mali yıl zarfında memleke
timizin dahili tuz satışı., '!nhisarlar 
idaresince teSbit edilen fuzaıi ra
kamlara nazaran, 176."585 tona ba
~ omu,l§tur. Satış bedeli 6.-045.913 
liradır. Bundan bir sene evvelki sa
tış mıktarı 'l.69.993 ton, satı!} bedeli 
ise 5. 733.469 lira idi. Satış gerek 
miktar ve gerek bedel itıöariyle his
sedilecek derecede artını§ bu unmak
tadır. :Maıü.m olduğu üzcr.e., 1935 
mali yılı zarfında tuz fiyatı kiloda 
6 ktınl§f.an 3 kuruşa tenzil .edilmiş
ti. Bu fiya... ındirilmesi .satışlar üze
rinde derhal tesirini göstermi,ş, er
tesi sene satış mıktan yüzde .34 nis
betinde :arim.ı§, buna mıikabil yarı 

yar.ıya fiyat !tenziline rağmen v.ari
tlat ancak yüzde 34 nisbetinde azal
mıştı. 

o zamandanberi satışlar her sene 
artmakta devam .ederek fiyat tenzili 
dola.yısiyle varidat.ta husule gelen 
noksanlık sabi} artmasiyle }ıcr se
ne biraz daha telafi cdilmis ve 1'934 
mali yıtıııa nazar.an 1935 de varidat 
noksanı yüzde 34 :iken 1936 mali yı
lında bu n<>ksanın nisbeti yüzde yir
mi dordc düşürülmüştür.: 

1 ıılıisadarda beden teriti~ 
kanunu tatbikatı 

3530 numaralı beden tcrbis esı ka
nunu mucibince, memur ve müstnh -
demin sayısı 500 den fazla olan mü
esseselerin memur ve mi.istalıclemle· 
rine beden terbiyesi yaptırmak mec 
buriyetinde olduğu mnlümdur. Bu 
sene diğer mücssesnt meynnında İn
hisarlar müdürlü_ğü bütçesine bu 
ie için icab eden tahsisatın konuldu
ğu haber alınmıştır .. İnhisarlar ida
resi bu hıısnsda illzımgclcn hazır • 
lıklara başlamıs, Cibali fabrikasında
ki büyük ealonfardan birinin spora 
tahsis edilmesi tclrn.rriir eimiştir. 

Banliyö hatlanndnld ;\ olcu 
miktarı arttı 

Mevsim mUnasebctiyle sayfiyeye 
gidenlerin adedi günden güne art
maktadır. Demiryolları 9 uncu iş

letmesinin bu sene tatbik ettiği ta
rlicler ihtiyacı karşılayabilecek m:ı
hiyotteclir. Banliyö hatlarında bu 
yıl yolcu mıktar:ı geçen senenin ay
ni aylarına nazaran daha fazladır. 
1939 seneiinin bu ayında taşınan 

18.800 yolcuya mukabil lMO hazi
ranında 20.:800 e glkmıştır. 

9 y:aşuulaki katil 
Ortaköyde oturan 9 ya..smda Na

zım ve l1 yaşında Yasef adında jki 
çocuk arasında, iskele caddesinde oy 
namaktalnrken kavga. çıkını§, Na
zım, elindeki çember leliy&e Yıısefiıı 

başına vararak ağır surette yarala -
mıştır. Yandı 'Yasa, Şi§li Çocuk 
Hastahanesine kaldırılmı&, orada öl
müştür. Cesedi muayene eden adli
ye doktoru Enver Karan defnine 
ruhsat ftl"IDİŞtir. Müddeiumumi 
mua viııJerindcD Oevad :hidisenin 
tahkikatma el kOJmUŞ, '9 l'aŞmdaki 
Namn Y"lraJenarak tahkikata baf
lanmıştır. 

Allııcak yüzünde. 
Beşikta§ta Hamam sokağında 3 

numara.da. oturan ömeri, Hasfırın 
caddesinde 57 numarada berber Os
man, olacak yüzünden makasla ku
JağmdaJI yaralamı§tır . .Berber Os
man yakalanmış, Ömer tedavi al.tı
na alınmıp. 
K~ 1Jir kız yo.ra.lanftı 

Kadıköyünde Acıbademdc sucu 
Alinin beygiri Acıbademde oturan 
4 yaşında Kaya adındaki çocuğa 

çarpmış ve ao1 bacağını ezmiştir. 

Kaya ıffaydarpa§e: Nümune hasta
hanesine JtaJcbrılm.ıŞf ·sucu Ali hak • 
kmda Wıkikata başlanmıştır .. 

Köy mühüründeki 
lmramet 

Gcredenin ('l'iirkbc)1i) koyünde 
senelerdcııberi bin türlü zahmetler
le diğer köylere vermek isteme
diği haY\·an otlaklaı mı, bir tek 
nıuhtann sözü ile köylü terke 
mecbur olmu.<ttur. 

Hadi eyi şöyle anlatmak icab e
der: 

Karasam ile hükfımetçe tesbit 
Cıdilmis yerler bizim köyün otlak
larını teşkil eder. Komşumuz diğer 
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köy,wı.bij'e .müdürünü kandım.un, 
müdür de muhtara mür.ıcaat ede
ı_:ck e,~·elce t~sbit ctmi.Ş oldti&'ll kiı.
gıdı g<;>stermış: 

- Buna köyün mülırilnü bas
malı D, dem'', 

Bizim muhtar da nahiye müdü
rünün dileğini yaparak mlihriirıil 

basmış ve bu suretle hız ıde bir mü
hür ylizündcn yıllardanbcri hay
:vanlarınuzı otlattığımız otlaklan
mızı elimizden kaçırmış oluyoruz. 

Bu mührün km•veti Siileyman 
pcy:gamberin mührünün kuvvetini 
de gölgede bırakıyor. Kbylillerdcn 
ve mahallinde taJıkikat yapılma

sı için büyükleı imizin dikkat na
zarını çekmenizi diliyorum. 

Bir oknrucumız 
,( _________________________ .... 

J,fAHKEMEL'ERDE : 

Bir tatilin idamı 
istendi 

Çatalcanın örcünnü köyünde, Kı
zılca.bayır denilen mevkide üç sene 
lmd r evvel, bir tarla meselesinden 
k, nlı bır hadi e olmus, üç kişinin 
ohimü, altı yedi kişinin de yaralan- j 
masıyle neticelenmi~i.i. Hadise şöy-
le olmu tu: , 

Ali Kahya adında birisi, oğlu Hü-
ı.:yin Kahya YÇ Hasan Kfı.hya ile be

raber, Kızılcab yırdaki tarlalarının 

yanındaltj emvali metrükeden bazı 
yerlerle bet nber ekib biçmekteler -
ken, som adan emlaki milliyeye dev
redilen emvali metriili den arazi 
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muhacirlcre verilmiş, f:ıknt Ali Kfıh
ya ile o~ ıu Hüseyin Kahya, muha
ch'lerin bu yerleri ckib biçmelerine 
mu.ni olmuşlardı. Nihayet bir gün, 
Hüseyin Kahya1 tarlada muhacirler 
toplu bir haldey n y:ınlnrına gclib 
bu nrQ,zıyi sürmekten ve ekmekten 
'vazgeçmelerini söylemiş, muhacir
ler burasının kendilerine aıd olduğu 
cevabını "crmi , bun üz rine n
ralarmda katrga clkmu}, Hüs~ /in 
Kahya, ru·abada otlar arasına sakla
dığı mavzer tüfeğini .nlıb muhacir· 
lerc ateş etmiş, tarlad9. 1bı ahim ça
VU§ ve .Ahmed oğlu Melnned adında 
iki muhaciri ôldurnıüş, gene muha
cirlerden Behiye, Hüseyin, 'Mehmed 
ve YUkscl ile diğer bir iki kifjiyi 
yaralamıştı. 

Ondan sonra da köye dönmüş, ge
ne muhacirlerden Niyaziyi, kahve
nin önünde ayakta dururken, diz 
çöküp nişan alarak vurmuş ve öl
dürmüştü. H'" eyin Kahyanın te- ' 
anımüden katil ve katil kasdiyle ya
ralamak suçundan, 'babası Ali l{üı
yanın, Hüseyin Kahyayı te~n 
mevkuf, kardeşi Hasan Kahyanm 'l.:ı. 

yardım suçundan gnyrl mevkuf .:>h
rak ağır ooza mahkemesinde devam 
eclen muhakemeleri dün bitirilmiş, 
haklarındaki karar verilmiştir. 

Mah"l{eme, Hüseyin Kahyanın bu 
üç köylüyü .öldürdiığünil, dığer -ye
di sekiz taneSini de katil kastiyle 
'yaralaaığını sabit görmliş, Muu.;c e 
tahfif sebebi bulamamı , Hii eyin 
Kahyanın mUdafaasırun gayri 'rar1d 
olduğu ne,ticcsine varmış, ceı ı.i eh
liyetinin de tamam olduğu tıboı adli 
raporiyle tesbit edildiğinden taam
müden katil suçuyla Türk ceza ka
nununun 450 inci maddesinin beşinci 
fıkrasına göre ö~üm cezamna ma h
kfım etmiştir . 

Ayrıca, 2000 lira ölüm tazminatı
nın da Hüseyin Kahyadan alınarak 
m:ıktullerin yercsesin.e verilmesine 
temyizi kabil ve temyize tfı.bi olmak 
üzere karar vermiştir. 

Babası Ali Kahya ile kardeşi Ha· 
san Kahyanın hfu:lise)le alakaları 
sabit olmattığıncla'b -'berate1<!rine ka
rar verilmiştir. 

BELEDiYEDE : 

S ürp Agobda tesis 
olunacak yeni mahalle 

lstanbul belediyesi SıirJ>:ıgop me
zarlığı dahilindeki yolları İmar mü
dürlüğünün hazırladığı plana tevfi
kan tanzim ettikten sonru bu axı 
yeniden in.<>ıı olunacal mah:ı.11' C}·n 
de bir plan hazırJ,yacaktu. J3,ı sa 
hada inşaat yapmak isteyenler bu 
plfuıa ta.bi olnra.k in. n t yapmağa 

mecbur tutulucu.klardır. Beled•11--1in 
hazırlıyacağı plan burada tam ve 
mükemmel bir modern mahail' t..!~ı· 
sini isbhdaf edecektir. 
llUrriyati ebediye pcsindelil 

n.hırlardan §İkalet olunu'.\ or 
Hürriyeti ebediye tepesi civarında 

bulunan ve cöp arabn.l.:::x.ında kullanı
lan beygirlere tahsis olunun ahır1a

nn koku ne§rettiği v.e o civar halkı
nı rahatsız ettiği bir çok şikayetler
den nnJaşılmaktadır. Vali ve beledi
ye reisi Doktor Lutfi 'Kırdar bu 
şikayetlerle son günlerde bizzat meş· 
gu1 olmaktadır.. Vaziyetin dkıltlne 

heyeti fenniye müdür.lüğilnü .memur 
eden vali ve belediye reisi .heyeti fen
niyenin vcreciğ rapor 'üzerine ahır · 
ların kaldırılıb kaldırılmamasını ka
ra.rlaştıracakbr. 

\' aımrlarila izdiluun 
Son günlerde vapurlarda bariz su

rette izdiham göriilmcsi üzerine be
lediye herhangi miic.cısif hır kaza. 
vukuundan evvel bu ızdihamı önli
yecck tedbirler ulınnk i.ızeı:e iaaliye
te geçmiı:ıtir. Belediye, bilhassa Ka
dıköydeki Fener stiı.dında maç yapıl
dığı günlcrd Akay Jdaresınin va
purlarında görülen izdihamın önlen 
mcsi içın idareye müracaat etrnişt;r. 

Ayni l'}ekilde bir mi.iracaat dn Şir
keti Hayriyeye ya1nlmı tır. 

. Şoförlerin bir 1 urnatlt '}ı 
Şoförlerden bazıları yoku yollara 

çıkmaktan imtina etmekle oldukları 
yapılan şıkayetlcrden ruı'la:şi.hnakta -
dır. Son günlerde bu şcl ilde bir 
ı?.ikfı.Y t Bebekteki kız ve cı kek A
merikan kollejlcrinden yap lmışt.ır. 
Belediye riyaseti kaza kayın kamla
rına bunlara kat'iycıı müs de edil· 
memesini emı etmiştir. 

Kuyu suları memba suyu di~ e 
satıh onılll 

apılan tef er na ın
dn kuyu ul riyle ruş <raıkya ta 
karıştırıl n mcmb ... sul rırwı b. !is 
diye saüla kları gônilmC"k tıı. Bu
na. mani olunacnk ted irlcr lıırn ış
tır. 

llru tabancı rde zil nn>tdl rden 
l ra nllllll ornıu-. 

Haseki ha .lahancsiııde, hant.ı 

yaret gün nde, ziy 
kuruş alındı !.'l y pılan şık~) 
a.nlaşılmıstır. Bunw1 üzcı ine 
ye derhal tahkikat yapmıs v 
kuruş mukabilhıde z'yaret il e 
zılay,, pulu verılchği görülmü tür. 
:&>lcdiyc riya. eti bunu doJru b lm -
dığmrlau "I .. ızılay , pulu '\ zı

yaretcilerden 10 kuruş almm:ısı ya
sak edilmiştir. 

POJ .. /STE: 

Bir kız yar&lan<lı 
Şoför Eminin idaresindekı 5J Çor

lu plakalı kamyonet dün saba Ak
sarayd::ın Bcyazıda gıderi\en Şehre

mininde ot.uran 18 yaşında Sahavet 
adında bır kıza çarparak lmrnundaıı ı 

ve kolundan yarctlamıştır. ahavet 
Emin yakalanmış, tahkıkatn başlan
mı.~r. 

Mot.osiklot çaTptı 

Beyoğlıında Aynaiıccsmede 52 
numnradn otlıran Avram h7.1 ' mn,
ya köprli üzerinde Cemilin ifüırcsrn
deki 309 numaralı moto iklct. çarp
mış, yaralı Vina tedavi altımı alın

mış, Cemil hakkında tahkikata ba.,. -
lanmı~br. 

Adli~eden ka<m k i 
'Bir ~dıru sokaJ...-ta dövüp :. ara

lamak suçundan, Mustafa adın bi
risinin dUn asliye döı ctünctl ceza 
mahkemesinde :mulıake.~· si yap.1-
mış, 11 ay hapse m~ lı!.ihn cdi'm" -
tir. l arard'.l.n sonra t vkıfı i,..:ıb e
den ?.1ust..1fa, mahkeme sal nunda.n 
çtkmca, kcndh;i.ni u:•1'df edilır. ok il
.zere jarıdıu nıaya tesı:m edecek olan 
polıs memurunun öniinden 1 ~ı:u nbi
re kacm w n b lam tı.r. • .. ıı _ fı.ı. -
nın arlrnsıııdau koşan polı le .i:.ın· 
darmalaı, ad.liyenh· keıpmından çık

tığı sırada yukalıwı~ b.ı·. 

Mus~ afanın, C\<ve,tc", Türl.!~iğü 

tahkir su9ıınd:ın birinci. n<<µ• ceza 
ma.lık m ince ~e. 1 ir r.ıu .... cı t nberi 
arandı~'? au'~şılrillQ, dcı·h .... l tn 
neye gönderihniutir. 

~ arb cep!ıes ndeki Afml{ arr :ı 
~ devam ctme\<tedir. Asker; hare" t 

Fransanın § m111inde Ptıınder r6' 
ve :sahilde ınklpf ettikten '°onnı A 111,tl 

kuvvetleri tekrar Parla iı;tjkametıne dııf" 
ileri taarruzlarına başlamıglıırdı. 

Aııağı yukarı bir haftadıınberl e~ 
den muazzıım çal"pı§ma nrtl1< herl 

tc ı etmiştir. Retel, Buve ve 'Ruan ~· 
k:ımetınde inkişaf eden taarnn:ı.m Pa~ 
hedef tuttuğu aşlkirdır. Nıtckım ha ı 

% da Paris tatrliy,c edilmiş bul ~j<d" 
dır. 

Almanlar mütearrız ccphı:ıı n n 
z nde çok kuvvetli hücumlarınıı d 
ederken cenahlarda d~ tazyikler nı tıra14' 
m;ırıupardır~ 

Fransı:: ordusunun sol cenah n yı:P 11• 
taarruz.lar, Fransız hlllnin Havr ıım• ' 
na kadar olan kısmını da zııptn mntı.ıf b t 
mahiyet goitermektedlr. 
Yınc Frımaızlar.ın ,aağ cenahınıı yap 1#1 

Alman hucumunun gayeııl de Maı!I .,ol 
hattını :arkadan çevirmektir. 

Bu suretle Alman erkanı harbıyr.s bıl' 
,gunkü muazzam taarruzile bu liç hede~ 
t1thakkuk cttlrmeljl lıteır.ektedir. 

Ahn;ın taarruzu karşısında Fransız: 1< 11~ 
vetlerl pyanı dikkat bir kudret ve kil"' 

rıımanlıklıı karşı koymaktadırl:ır. Bu rııl' 
ka11emctl Almanlar da itiraf etmek rrıee· 
buriyc:tınile kalmıılıırdır. Zıra taıırrvl 
kAıv.vetlerlnln buytık zayiata uğradıiı 1"' 
IUidıselcr goı;termektedir. • 
Bunı m•kabil Fran&ız orduıu Weygar 

pt:ınını tatbik etmektedir. Bu pilin, e11' 
itibarile, generalin !ık emrı yevmıs rıdcı 
.soy~dlğl veçhile dllıman taarruzu ıcı'" 
şı11nda tutunmak prensibine d4lyanm~1<· 
tac!ır. Burada, hem manen ve hem d' 
moıddeten duliman taarruzuna karşı m11' 

k::ıvemet mevzuu bahistir. 
f3u tnıklycye tevftkan Frıınıız:lar m tll' 

rruıdlyen bir yıpr2lma mutı~rcbcsl yaP' 
mnua uğraımakta ve buna muv3ffak ti 
olmaktadırlar. Fakat muayyen bir cepti' 
uzerınde tııtunmak mevzuu bnhıoıms>'' 
da derinlıgıne bir müdafaaya g'rış1ıı11C°' 
mucadelenln deOı; k veçheler gösterer:c11
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t b11dır. 

Bunun ~çındir ki Alman kuvv~tlerl P • 
rıs jehrlne yaklatm!lJ bu~unmakUıcl r. fıı' 
k:ıt Fransız kısmı küllısi de buna mu!< ' 
bıl kuvvetli surette sarsılmamııt r • 

Bundan da Fransız:lıırın, kend ıcr 1 

adcdcn ve malzeme miktarlle fa'k o ıı• 
kuvvetlen mutemad yen memleket rl 
çekerek, ıcabınd blrtun kuvvetler le d 
~anla,.ına kar§ı taaruza ge!icecklerl an 3• 

m:ılctadır. 

Ş ıphcdz bu da esaslı bir hazırlık d ır0 

~ n '"" ı:onrıı tahakkuk sahasına koru 
b r. Dıtıer tar;ıftıın bırleş k Am r kail 
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lktcrccegi yardrm n vl.ia'at ve şumul • 
hususd.ıı buyuk b r rol oynıy ak 

h yettedır. Bilhassa malzeme b kımırı 

yapılacak yardım m ttefıklere buyuk 
kuvvet kaynağı temin edecektir. 

B ~ebebden, .f'ranı;adakl ha b n, Pa 1 

d şse de devam cdecc;)I, :ı:ira r: ı.la 11 

Al nlar l<:ırşısında tutunabı' cek va 
yette bulundukları mOşahede e ;J im te' 
d Fransa ile lngıllcrenıo maddeten "' 
m nen yıpranmaları keyfiyet ise tı rı::.S 

malftt c.-ıhıısına bıle girm m"ş ola 11 

rurımcktedlr. 

Or. REŞAD SACA'{ 

Koca~mu l araladı 
Ycnişdhirde Çavdar sok 

n tmaralı evde oturan P nklının l · 
ı ı.: ı Alcksandriya bir müddettenb 1 

kendisinden ayn yaşam ktadır. E\' 
\f'...lki gün, Periklı ile Al la ndr )a 
sokakta karşıla!jmışlar nr. ların ıı 
bır k.~nga ba.:llamıştır. Ka'\ga mrıı· 
sında Alcksandriya., çantasında U: 
şıdığı bir jileti çıl arara.k Perikli) 1 

yuzündcn yaralamışbr. Canlı kaciJI1 

yakalanmış, Peril:linin. tedavisi y~· 

pı!mıstır. 

Radyo Progra.Tı J 
1~/6/1940 J>ER§I<2ıml~ 

12.30 Program ,.-·e memleket sa t ny ıı. 
12.35 Ajans ve mctcoroloJi h bcrlcrı. 

_:;o Muz.k. 
l nl .. r: 1'':ı1'.ıre FCI""..an, F hri Kopı:J1.o 

R ilk ~·crsan. 
Okuyan: Müzeyyen Scruır. 
13.30/14.00 !Muzık: Karışık h:ı.hl mu " 

(Pi.). 
18.00 Progr.ım ve memleket t ytl· 
18 05 .r.ılli:lk: Sololnr (Pi.). 
l!' o l\'Iüzlk. Radyo caz o it ası eş& 

lb ·:ıhını OZJrür). Soprano lledriyc T ut 
ııun "Urakile. 

19.10 Muzlk. 
Ç 1 nlat'. Cevdet Çaği.a, Vecihe, İ ed

d ı ö .tc. 
O ruyan: Mclhnret c: •nuk. 
Hl.30 Muzık: llnl turkulcrl (San RC-

c 1 ). 

JV.45 M"mlckct s:ıat nyarı, nj ı ve • ~ 
tcor i haberleri. 

Ç nhr: ~ CC:,h , 1zzeddın O , C 
:l Ç .,lur. 

Oku} an: Saclı Ho es • 
20.30 Kon~a . 

.4;ı Muzık: F ıl heyeti . 
1.10 Ko:'lUŞT?lU (Sıhhnt 

213.0 Muzfk. Rııd o ı ( f: 

ıırozram ve ıtD .. 

panı.ş. 



ita y ava-
dan bombalanması 

(B·ı · bı.mıf'ı. ı ·~ı i !t<ıYf"da) 

de tesadüf edılmektedtr. ·ık .1 1 h b t hl•""• 
Daily Telegı~~ph ~a.7,et<·ni yazıyor: 1 1 a yan ar e ıgı 
"Fransa m~ydı.lll mubarebesi için 1 . A 

. . . •. llt-ölyıwt orduları umurnı k.arıırg l· 
verebilecegmuz but•ın askerler \'e 1 hından: 12 (A..A.) _ 1 Nmnarah 
bütün har·b leva:!.l.nu dP.t·htı.l Flınsa.ya ttıbltğ: 

gönd~rilmclıuır... . " 10 ltuJr-.ua tarlhiudı; g600 yar181 
Duıly IleraJd g,w.etest de dostla- ım-. d . ...... k U .... rl··c- ev , . . . ..._.,.. uıuveuc\Va UV\tı v u.uı -

nmt7. F'ramozlar <tendılerıne ftuk 1 ... __ . -.ı·ı · 1 · .... tJ ... r"ı . \'e oe '""'-paş ""' mış o an \'azıy._, •• -
kuvvetlen~ karşı >?rl ~reflı surette i .. . ... ta 'kmal adli n u ı:an<ımu ·~ ma~•~• ı ..., • -
harbetmcklcdirlcr. Onlara yapıla- . bul d . . . n11, unuvor u.. 
c·ak ya.rdıml tfıeil içm clıuuzden ge- Bo ı~. 1· t ı rı· ve m._r< nm\H avvııre e 
len lwı· ~f'yi yapmaJıyt;!., demekte • bunlardan a~n olarak 'a\·<·t tayyare-

dir. k'-rindeo möre1dceb bir kn\'\'t>t, giin 
M .ıHtt :va t.a&l'1"tı:.t ı l 

Malta. 12 (.A:A.) _ İtalyan t.u.y- cloğa.rkt>n H~ giiıM>.ıot baf.ıtrken !\' a 1.a-
dnki ask<"ri tesi~tı şiddetle bmnbarı 

ya r·elel'i cHiıı -.ı~·ktz dda :\fol taya la- dmlJl.11 edN·ek a..-,ik.ar bir takım rıcti-
nı nız dm isler ve "onun<:usunda ada- ooler elde otmi~k>r ve ~nra salimen 
ya boıııb.Llar aluıtşfa.rdır. ~füdafaa harekt'lt ÜNlerine dönnıfü-tlerdir. Bu 
tophu·ı rnulrnhcled~ bulunınuştur. ~ıuu:la diğer <·iir.iitamlar şinıuli Af-

Koınad" t.-•tıüke i~ardi ritm, a.ra~ıisi 'e lhmtuhm il7~rimle 
ı-~oma, 12 ( A.A.) - Stefani ajan- ke~if oçu~Jarı yapmıştardır. 

sın dan: Uintı;azi lnı<ludunda İngili1. t.a.y~ a-
Evı:elki gece sau.t 1.4.ii <le Romada rı·lerinin tıir aluu tt"Sehhüsü i.ardE' -

bir ha;·n t 1 ılık1..~ı İ~l'eti verilmış - dibnişHr. İki dii~uuın lanar(-..;i dıi
tıı. F::;·~M"n bır kısmı kaı-anlık içinde l ~iirii1oüistiir. 
buluqa ı ~lıir tamami1~ zulmete 
g ıknbn.u-.tm·. 'l':.ıyv!U\) di.tfi batar -
~ ll rı, f·• iye-t~ ge;_ıniştiı. Saat 2 _20 1 saltillerinde Lir lin ana ihrac: edilmiş· 

lir. 
de alcrt nilınyet butnıustur. 

İtalyanın Lorıdrn sefiri r ,onclı acl:ı n 
l"I~<·U<l•·ı·i~ .-d4• a!.a rm işaret.i 

Gh.ıı-;gowıı huıeket cdccı:>k ve bir 
lskenderiyc. J 2 (_\.,A. J - Buı ada. 

translarıtık vapur una irkap eJilPt"Ck
saat 19.31 de JO dakıka :;iiz·en bir 

tir. 
alarnı işareti verilmi.'jtir. 

Cl•no\a \C Torino honıha.huırlı 

Lonclra, 12 (A..\. ı - R. A. ı~'. 

men:;up ağır bombaı:-dıman layyare
lcduin lngiltm eden ltalyaya ucıış 
yaparak Ccııovn ve Torinodaki as
kerl hedefleri bomb :trdımrı n etlikleri 
resmen bildırilmckt~diı'. 

Cenubi İtalya ii~iıiode 

Londm. 12 (A.A.) - Hııva naza· 
retı tebliğ ediyor: 

1ngiliz tayyareleri, dün gece oo -
nuhi ltalyanın ü ~ednde k~if uçuş
ları yapını tn·. Bazı askeri hedefle
rin Üz.'.)rinc bonıhıılar atnıış\ardır. 

Jlk haJ.vau ~irl~rl 
Lonclia. 12 ( \. A.) -- MUsadere e

dilen 1ttılyan geırıJlerinin müretle
bntıııdan mütcşckkıl tayfa ve kap
tanlurJan ). Hz kı ı. İngHterenin şark 

1 

ltalyanm harbe 
girmesi 

( IJ,~·'imakaledt 11 devam) 
Teminat :-ıozu, dostluk misakları, 
kurban edilceek milletleri muvakka
ten avutmak İÇİU bir V8,Sl(lt mana.\lJDı 

ifade ediyor. !jimd.iye kadar ameliyat 
nıa_qa,sı iizel"İrıu yatu ılan nıiJJetJeriıı 
kaffesinin hisleri, teıninatla.r, mi
ııakhır ve m11ahe-le_1anıelerle iptal e
dılmi~tir. O ı.h•rc,·ecteki t~ıninnt sö· 
zürıil isiden hir millet keudi aleyhin
dı> tıiı ::ı'lııkast ıı~.~ır!audığına hilk
nıclmek I!'ltıraı ınd kalıyor. Ve bu
ırn ya kıııd.ı başınn bir bdıi gelece
ğıııin İş:lrdi :ıdd<>dıyor. 

lfalyaıllıtt'ın h rlıa\ a ~ı tiklt•ri liöprii 
Paris, 12 {A.A.) - neuler ajansı 

bildiriyor: 
İtaly,mlar, Roya nt:hr i :.ı.ğzındu 

Fransız . ltalyan hududuna 20 kilo
mclr.: mcı:ıafede bulunan VinLmil!cde 
bu· köprüyü berhav11 clmı~lerdtr. 

Fr.rn~ıula ofumu hal~anların 
v.1•1,i~ d.i 

Pads, 12 (A.A.) - Franstz hi1-
kimıeti ikamet etmek ı e olan 1la lya n 
)arın t~crid kamplarına konulm::ı.laı·ı 

hakkında hiçbir tedbiı almıyacak -
tır. Mezkur İtfılya.nl.ır, bir ~adakat 
tahaddüdiinde buluuac·aklar, \ c si-
vil ve askeri makanıatın emirlerine 
muta.vaat edeceklerini de üwhhUd 
eyliyeccklerdir. I<'a~i:-1t llalya ıılıı r 
hakkın<l::ı tı:<lbirler ·alınınıstır. Fran
sada ikamet etml·kte nlan ltalyanlrı
ıın bir çoğu. yukaı ıdn hıı hsedil<.;n 
bıahhUtrwnwyi imza etmiBlcrdir. 

ltalrımııı Amerika nt>-;r .. lin\le 
hfr t~hhibii 

Vı:ı.şiugton, 12 (A.A.) -İtalya He· 
firi, hariciye nnU"ından lıi:ıır.at bir 
mülikat taleb ederek, C'ordel Hull 
tnrafından kabul edilm i~tır. 

Ziyareti hakkında matbuata be
yanatta bulunmaktan iınt.mu elmi~
tir. Maanıafih sefirin cliude büyllk 
bıı· zarf bulundıığu gönıldüğüne na
za.1 ı:ın, Halyan d.ipluroatıııın kı ndi 

hükflmetindcn Birlt:Bik A.ıüedka. hü
kfını~t.ine hitaben bir nıettuj getır· 

:mi~ oltluğn dii!)liııülmektc<lir. 

?'Aı.ftkdileu vı.pur 

Melbgurnc, 12 {A.A. 1 - ~780 ton
luk Remo ltaly11n voptıru müsa.Jere 
edilıni~tiı·. Dün Dnrban'dn rı hareket 
etnıiş olan Genı~alcnııırn Ye Ettima
ro Ualy,uı vapurlaıı. nıüretteb:ıt.ı 

hnıfıncfarı k~ıı ava oturtulmuştur . 

llk ıı.ki,.ti_.,(' 

Ka hice. 1 ~ (A A ı italyanın 

harbe gil'nıe:-;ı P wt.-.;;wJ •~ ve lsken
deryedı> sükunla k=-tr~nnuştır. 

Porlımiddl.! bulund.tı İtalyan teba.
ası tevkif olunmuştuc. İ3kenderyede 
polis ve asker kı.ıvv~tleri erkenden 
biitün lt:.ılyanlan tc>ph.ı.tuıtk üzere 
akı-;:ı.nıdan emir almı~UJrtlır. Söylen
diğine göre, 1ug1hz lı w ku\'Velleri 
tarafından diin yıtpıfo ı tücumlarda 
ltaJyan tayyarclcnnm tn.hrib edilme
~i İtalya hava kuvvd:le•·foc hissolu
nur bir- rlurbe teşkil etnı~tır. 

~l ı~ırda vınh·et 
Kııhfre. 12 (A.A.) - lt lyan ta

r;istleti Hrusında nı.:ırıtf l;mlar bura
da tevkif edilmışlerıiır. Süvey.ş ka
n:ıh bomboştur. Buıtdaıı sonr:ı. yal
nız Ak<leniz<le v~ Ktztldı..miıı..1.e kara
kol v;ızif<'~iııı ifa ~ct 'rı İ11ı;;ıli.z sefine
leri K;ı nald:m gcçcc .. •ktir 

lı&de edilen uei:<o:ın 
Nevyork, 1~ (AA) - İtalyan -

Amcrik ın şirketınrR ı i ıri' mecliı:Ji 

a~:ısırıdan rnanıf Aw ... , '.n fobrika
töri\ Wil lı ı nı < :uggeuh "ı n keriJiı::ıi
nc J 4~0 st·ııc~inde ve ,.., ohm tLal
yan nis.nıını·krnh ia 1 • · mi tir. 

llnhc~i..,fau krJ.h ll.Amdrada 

Londra, I~ (.\..A.I - Habe~isian ı 
kralı Haile- Sda:c- Lıın ir ıycı gelmiş 
ve haı c•ki'.ı.t ııı i lkisafı ıı • kıb etmek
tedir. 

İfalyıt l\lı:.,ıra k•u".~ı hırht·tmek 
i.ı~m(;-or 

.H.omıı. l.2 (A.A.l - D. N. B. bil
diriyor: 

Iyi lı t lx>r .ı lan ltalvruı m.:mbala-
ı rınrlaıı bt•yan l'<ltkliğ'tııt· gore. ltal- 1 

yıı n a skeıi tebliJ'let inı e: ba lısi geçen 
Britanya iayyarelerinnt Trablusg·ar
be girmek tcı-;ebbii,,ün:i •n sonra. da
hi ltalyurı v • .Mısır nıünasebatının 
paı..arleı;i akı;unıı Du •enıu nutkunda 
tayin t•ılilcn noktai nıı:1.11ra göre mü
taJPa c.>tlilmc.~iııe <lev m olunmakta
dır. 

Lih,rutluki üslerfıı bomharduuıım 

Lonc.lra, 12 (.\..A.) - fngiliz rad
yosu, Biiyük Britanya hu\',\ kuvvet
lerir.ıin Liyyatlaki İtalyun ti:;lcrini 
muY:ıffaki.>etlc bonıbardım n ett.ik
lerin i bildiriyur. 

Ayıı i radyo, Baltık Lızeriııde bulu
n:.ııı Rost.ok şehrindeki Heiııkel rab
rıkaRının yeniden bombardıman e
dildiğini ve yangın ~ıktığını bildiri
yor. 

h.alyan tahtelbalti~ri fll.Q.li.' t-i.e 
geçö 

Madrid, 12 (A . .\..) D. N. B. ajansı 
bildıriyor: 

Cenera l Labarrieı·e ismitldeki 
Fransız nakliye gemisi. bir İtalyan 1 

deruzaltısının takibi neticesmde, A
Jicante limanına iltica etmiştir. 0-
ran'dım Mursilyaya gitmekte olan 
700 Seneg:ı.Ui asker tect'id ka.rr.}>1\lll 

konulnımıtur. 

Zıır•tedil~u lta.lyao vaımru 
Cebelüttank. 12 (A.A.) - 6000 

tonluk Cellina İtalyan vapuru l11g·i
Jiıler tarafından 7.aptedilmişti:. r>ım 
bu vapurıın mürettt::batı tarufıııd:ın 
batırıldığı bildirilmi. s~ de C 'ili na 
batırılmıınıışt ıt·. 

İNGlL 'f. HA'° A '!'t~nLlGt 
Lou!.lnı. 1ı (A.A.) - Hu.va. rae:ıa

roti, l•'raosadakı ~Uman (~phesinde 

~ apılım ha.rclW.ı. l1a.klunda şu hiUt.eni 
n~retınişti: 

Bomba.rdmw.n fllO!an M.anş denı... 

zinden Almaı.ı hududuna kadar dü~
mau meV'.4lÜL"J:'i 1.ı?R.11--mtlt" ımzarU>st gü
nii nı ~oces1 hlr ı_ıok :;iddötU hücum
larda hulownrıı:ıfanlır . .-\bbeville böl 
gesi ve Clı&Q"ieville n.;, Sedan ara.'4111 • 
daki bölge ~iddeCili ~ngiliz bomba.r
tluuanW.rma ~wa oJmm,tur. 

Ağır boruhrw."<hman ta) ya.releri 
Laou · lafe.re .. :sıo~.nı~ - cnha.twy 
böl~~ıulı& WıırH.t ~tlerfwk. bu 
luııarak Aln1.ı1.ıt• ıL'l.t:ıe ve moWrlü 
ko1Iarnıa ~ır ~y!at v~rd.lnnişleı·dir. 

ı;ıRANSIZ ~~-:SMI TEBLlGl 
Pari~ l~ (..\A.) - .Fnutıiız a.kş.ıun 

tebliği: 

C()1•hN1İ11 ~111.'1,Y~Q umu.rniyNriııdo 

mıllıarı>ltoı> d.;ımıı;ı. ~yırı.i fl~~e şid

detlidir. 
Dt'uizdt>n Oi~·• luwlar, dü~uıan, 

Seinein l'Jt'UU~Mnt•la tesitı etnw:ldt" 
muvafl'ıık -oluoı~nı köflrii IY.ı.şmı ge
nişlei-nwk is;İ.Ht ..,!:&Jl"l'th·rloi 'Rouen 
den Vt•rmoua. ka.tlar Seine nt•lıri ii· 
'l.t•rhufe fulafaş,~nm~1 u-. 

Dfü;mu.11, Nvr ... m't "" Pıwy · '4Ur -
f.'ltıre i ... t.ikameıı.iRıd~ ilen('m..-k istiyor, 
faJuı t Jiio;111.aı:ı ı('uı: ilt.ı\mhırııııw: t.nA 

rafınıhrn ~itJootti >ıtt'l'lt·He hıtuımu~ -
tur. 

Diğc•ı· ftu:ıiırdaıt. ıN .. mnn, ~f'İfll'İıt 

~imal s~thili ııır~ ~ctuili' <'autl..-hN· isU
ı~am<>tiırde k~·~ ıuofre'Lelt"ri stwk<-f- , 
mh,tir. 

A!o:a;:;ı o;~ l.iz.tırhtd~ tlii"?RlllU, }• I'· 

re - eu . neıwmmtt ıuıntaknsrnda 

ı.ıt:alaı·ııııula tt.·mu."'Ü ~clmb;ıtir. 

Oise ilt• O mı ıtnhmtla, tlii::-nıa· 

nm pi~hirtan Ül'IN'.)' - en - \'ı>Jois \'O 

Belz uııııtakabrrnd11 siclcl~tli h\ic:unı 

Jara ha.-:;lamı:;-tM·. 
.Marn fö•A.,riud~ Cl•al-t.•ue - '.l'hiı>ı·r.r 

ci \'arı uda, şimııideıa ~<·len dfoı-nut n 
kiitJelori, C\'.'uttlı ahili üz.-riıı.- h:.ı.zı 

unsurlar· !!,~irmin~ nul\affak olmu'4-
tur. 

lıt>inı~ mmtal.a.·!>rnda, dfü.mımı. 

muhu.rel~yf'. _yooi tt\nk l'lİZtit!ını1arı 

Ye moför:Jii ctiv.iıtamfar -.olmıuı:-üır • 
Ü.; ilit dfüi zıdıh fu·ka~ ı ve iki itfa 
ti': motAirlii fu·kı\~1 i lıth a edt·u bii · 
fün bir nıakiueli ıı.okmlu miicade
lt>~ e miidalrn.le ey~ ·mi"ttir. Bu lıiicum 
lm~ısında, fırl":ı.lıırımız ~ok ~idd~m 

bir rnii<•adeh>o<fou wıu·a. aldıklan e
nıir lr#R-rintı, !ldım a~hm n~imf4 tlılı.1.ı

Jlll do~ru ~-e.d ('>ekilmi;,lerdir. 
P.l'im 'hı ı>lınali ~rki-.indt\ müft'· 

addid e...Wr!~rd~o :ılınan baber]ı•te 

g<>re, dfr;ma.u ınakiıı~li ı:iiziiwmları
mı:ıın muka.bil hlicumlart ,.e ha rn 
lan n·tleriıniz br:ıfuad:tn mi:ikf>ı·re
ren fapda.u h@mbardt1111U1lar IH'tİl'I .. 

bfnde, ~ok u.~ır -z:ıyiat \emti~lir. Tn)· 
)'arı· fllola.rınmı1,ın bazı-.ı, bugün lw::
ıl~fa muhlll'~be m .. )·rlıttımı• •fönnıiis
Hir. 

ALMAN Rt~lil T1'~Li(;t 
Fiihreriu umumi kttntrgahı, 12 

(A.A.) - Ça~nıha tebliği: 

5 haziranda Mtt.n~ d.mi:ti ilt\ Lao
nuıı N>-llub bi)lg~i ara. .. mda. ba.::-h~a.ıı 
yeni taarnız hun bir mııvuffakı~·.-tıe 
t~tevvU..ı etrni'1tif'. Somme IK'lırinin 

ef'nubunda Weygand b.:.tlh tesmiye e
dilt'11 müstahkem hat 1.aptedihni~tir. 
Müteakiht"n geri çekHt'n dü~mıuı or
duları muhtelif noktalarda dclinıni.,. 
tir. Düşnuwuı m.mız~.anı 7..a.) iata n~-
1·a.ya.n miit.e.bakiMi a.5ağı Seine'in cite 
siııe atllmı::;tır . .Ront"n hirl<a.(_' gün t'\'
\ d Almanlar tarsfmd!iJl b;~al edil
mi!;>Hr. 

Pa.rls ilt'I Seine nehrinin mansabı 
arasında Alnı.an kttala.n nehri mulı~ 
telif ) eorforden gcçnıifı hulunuyorlu.r. 
Bir diişnınn gr'JhU Ma.nş ümrlnde 
Sa.int - \ alery yakınında ~ 
tir. 

J>arisiıı batı - &imalinde Alntım fır
kaları Oi.o,ıe i~rinde .Parl~ 20 kilo
ınPtr'(' me-safede, Pıuisin Senli" ya
lroıındakl istltıkinılarmıa önibad& 
buluruıı.a.1d;a.dırl:\r. 

Hicabii.ver 1918 mütareke dikt• 
sının Hıa.hrwsi olan (\)~ ve VU- · 
ltts. Ca.ut.e-rets AJotaa kdalo,n ~
fı.ndtuı 1,gaı edllmlşttr. 

Ourcq'ün doğuMında. Mam nehri
ua geniş bir e.OObe üzerinde kuvvet>-
11 mÜ1re-1A11lerle \'anlmıştır. 

9 Kadranda Oüı.tıı - A.lne kaaah ve 
lUen<M> s.ra.o.mda yeni taarnıza bafılt
YM-D Alnıa.ıı kıtulu..-ı dilşmanı ~d

dt'tU n111h1ı.1""0be.lc1'.<le uınğlôb ederek 

1 
turdetrnişlt-rdlr. R ims .Alınan kıta· 
lan tal'afınduıı iş~l edlbniştlr. 

Chıwıımgne'du \lmn.ıı k~t:darı 

Sulı•P'4 ırnıağım J?:~ınhıl.:.\nllr. Fntn
sızlar kııuuftu tfaııl ... la.ra dayaıum lıir 1 

('ok lımkn hil hii<'ımılnnna rağm"n 
Chtmıpague'daki Ahu m ilt>r1(•.me~i

ni <lurdurmağıı mm·ıf1Jtl< ohmumıış
lardır. 

DH!;'nlltn ~eni lıa.N•lojt ~stt<i.'>m,fa 

J•f'k cok mü, ynı':llı, •ı;;ir. ...H.ıih \<t' 

nıa.!?.A•ıne hırakmı-.tır. ~inıdiw· ku.clar 
H•rdiil,i za:riat hakkın la muv ı.1.Juı.t 
da o1-.n hir 1nhmiıulı• hulunnu'k mfüıı 
hi.iu tlc•ğilılir. 

I•'u ,,.d ı--.ız fıuılh l'{I.., :; hıı:.ı:ir.ı.ıdırn -
ı~..,·i ordunun nı nuffakıyetiu • c.•·oi~ 
hir sun•fi•• h!Ulhn olan ha~a kw11wt
Jı•ıi diin cif> k:ı.rıt ordwıu ılt:> t(ı~riki 

mı~ti:ı ~ d.-, a.m t-l:nıistir. 

:Bıındau l~skıı, ta~Jnıvle1· Ht" re 
limanınu 'e l\l:ıu~ıu ha.ü f;01Jhilimlf'f,i 
dii ... ma.n nakU~·l'Jerinı• yc••ud ·n lıii · 
C'lUn <·tmiı,ln~fö·. Biri l..e-; hiu fonlnk 
olnı.ıJ, i~·re yeni nakli~ e \',ıpurn b,,_ 
tınlmıs \C ti.· tanesi on \'(> on he 
tonluk <ılmak iizert: diğor on ııui.li.\(> 
'apııru lıoınbalarla hıı~ara u~rntıl

nu~tır. Uirka~ vaıuır iiz.f>riuıle de 
:ı a.ııguıl!lr (,'ıknıışhr. 

Salı~ ı <.~rşamha,\'a h~lı~ :.w ~rot• 

dii.-.maıı tayyareleri Almanyauııı Jııı-
1ı:-.ı i'~eriuo mühhnrn haskmfar ;\ aıı· 
nnslartlır. Dü~ın.u tayyareleri hi.r 
Şt>hriu morkt>'.Line yangın homlı~ u·ı 
atmışl:ı.rdır. 

atalye ve girdi(ii harb 
llL..JI er geçen g1.in. bir Cihan Har:bl 
U-U malıiyetlnt almağa doğr.ı 
mkı~ gösteren bugünkü harb~ 
İtalyanın i.Qtıra.k etmiyeeeği kana&' 
tinı besltyenlenn mikdan bit" hayU 
çoktu. B'aka.t ışte Uti giin~ıberl bq 
ihtimal orr.aaıın tnmaın.Uo ka.Jknıqt 

bulunuyor İtalya, ntlittefıki Almıuı,. 
yanın pnındıı beraberw mukıt.ddoo 
olan ilkıbetlenne doğru yüriimcle 
ilrore ka.t't rr~ açık bir şekdde y~ 
a.ldı. 

Hıldiaeye basit bir fonnalfte r:a.Vl-' 
yeı:nııdea. bakma.yacak olursak., tto .... 
yanın. ftlhaktm çoktan bert aıütr~ 
fıklerle halı mücadelede oldu.ğım11 
kolaylıkla k,,...stırebıliri7" İtal~yt h,"'° 
za.nıan yenmeğe rnukledtr hır U'9'-

vet \ip dağını ında, Akdemz kıyı

larında aylard nhcı·i hekhyordı.ı Bu ... 
gun artık are··.,.te geçmı.s ılı.ın bıı 

kuvvetler oy elikle ntal~ten ur
tu!•lular vı:: nn.rbin mUtieftk 'r lt>hı
nc at•t bır c~n;ynn alabihrM:->tm ~ 
muı •de.-.eK >lan faaliyetler ıue gı:ı,ı,tl-· 
ı .. r Bır ki:l ~wı c\ vı:l yıı~uıış ' .ı.rı
ğ ını hır yn?Jda ltalyaıuo .upheli, 
nıı.lbhem bır şekilde durmaktan l 
m. rıvayı nı l~'-'lladıycu b~l~mcktcu
se l ar~ ~urr.Jcının müttefıkterın 

dah<ı zıyade ehuıde o1ıtı:gurıu cuy 
d ·t ııştmı 
Ş mdi kL<ta b r mtld iet sonıa n-

k rt on lt.a y n 1 uvvctl<:ruıiıı ırhlğlııll 
ed m ~uru nnite<:ı.kılı. vaziyclm uut.

t · enn eh o l" k dur r;.ubu c ' 
ır e ı le t::ıhav\•Ül ·J •gi 

• ktır 
erı 

d r. 
; ı hldıst> .. .- 11 1t::ıly ın tlıwırı 

en 1caba1tl;' ytul rmdan nr nı 
l(! ktl ede.·ektır. F'rık ıt aynı zanı n
da bu tn.17 ıar ·k··tin. rnüttefıklet m 
ı::i ıı len w· w Je kam\ ılayı..ı v•· kın 
U)'uı iıncı b r lt:-iı' y ırat ~cağı da 
m11hakkaktu. \'e h rb ınütteuklerta. 
1 h ne bittiğı t ıkdude ltnlyayı 11-

C'iık bu· devlt'l menzilc"'ine. ındıre .... •I<: 
amırlenn ·n bti) ı.igürhh. 

Bumla.tı ci ,; ı bı u.rıı 1 ve h rb hı
rır ı meml t! rin d"' büyük hıssel •r 
alilııc!arı m ı1uıkkaUır. B ıg'ın :ıer 

m lieket mıan ctıni .lir ki, her h n
gi b l. sebeb yüzündc.-ıı zıı yıfl.:ı.dıgt, 

mut clıkleri 1den ayrıldığı ~n ttttl
y :ı. ndısını ~ut n k ve par lam k 

11 lla·l.irarula, tn:.:,ifür. tan ard ı i 
Trontilıjem Ye J~ı·~t·ıı.r. lıiif•ıuu <1.•tmi.~ 
terdir. 1.\.ı.yya.r(>ler mühim :r.a~ iu ta 
man:z kahnı~J:ırdır. IHieum <><lrn 1'! 
t.ayyu..retlen iİ!,'Ö a\ı·ı t3,\ya;-('lni \t> 

bir tl•;ruimciisü de hına clı&fi topl ı ı·l 
t.arafnufan diişiiriümiistiir. 

Dii ınan lltin :>O tay~ arı• k.t_y ht>i
mit-t.ir. Bunun yirıııi ... i h:n ıt nııııı:t · 
rebt~ll'riudt>, on doJ,uzu d.afi fopl.n·ı 
tarafından ve gerisi df> ka.rad:t. talı
rib eıJHnıi~t.ir. 

• i. ı uzerml' ıtıJmaktım ~kmnny+ 
c~k hır tıynettcdir. 

Ü<' Alma.o 1.a,vyıLre~ d~nantt-nıl:;t!r. 
Al,MAN Tt;nU(ttı~n.; lLı\ VE 

:Fiilı rc•ı-iıı uunuıı i karar,:..-U.h ı, ı ·~ 
(A.A.) - Alman. ordula.t-ı ht\s.ku
ına.ndıtulığmJO t.t"hliği: 

Sıtint \'ulery civ~nıuJa uııılıa.."ı.ı.ra 

altımı wınmı~ ohm Fnrnsız kıtal.arı, 
bir ~ok tldu \ apıırlıtra hinmcğ~ te
~hbi.i'4 etlik1"'8 soonı te-.lim obnuı-;
tur. 

Bir kolordu Lrnnuı.ndaıu ~t'ııt>ı'al, 

bir İn~ifü: fırka kumaudam genc·ral 
ve dört F nuıı;ız fırka kum.ıuuhım 
general lt.~lim olmushudır. 

Esirleriu nıikt.ıı.rı ~imdiden yinni 
hini ~~Wmflı,1.~1i.-. JJarb ga.uaimi t»ıı.
) ıl.ıuııamı hr. 

Bınaenalt-yh hC"ı devlet lt uyny 
k L.J dalına nzaıni ıhtır z v~ ıtınrnJ,.. 
sızlıkla hareket edecektir. Bunun da. 
bti i.n bir tarıhin seyrince ttalyaya. 
y· tJJ.cağl maddi ve manevi 7. .. 'trarlar 
kola~ lıkla cil . ülebili ı-. 

HadIBatın ıııkişafını tarihuı seyri
ne bırakalım. Girdıği ser5lizeştt ~ 

g{ı lib cı.kmasııia imkan olnuy,ın ltnl· 
y::ının bu hali, "et::eli gelen p•hç. tıl· 
kinin ayağına clolnnıı,. ~öziine n<• ku
d<tl uygundul'. 

MURAD SERTOt:LU 
- • - - :==::::ıı 

Ruman}ada u~ düşiiniil'iyor:-
Btikreş 12 (A.A.) - He.\ s: 
Düçe tarn1rnd:ın ltruyanın k ırıı:su

laı ma verıleu teminat, :B:ılk nl ı lıı. 
hakiki kıymeti ıle (ll<Jiih111.:kt~ v., 
Bı;.ı lk m memlekcUeı'İne v••ı llı;;u 

mühletin ancak kısa olaca~ı ve Fran 
sa ortudan kalktıg-ı Zctnıaıı bu menı-
1eketlerin Alınan - lta 1) <Hl tahakkü-

1 talya.nın 11 ab1u.-1garb VP Binga
zi) e hfü·unı ederken Ü:-Sll•Aııh im
ııar~torluJu it~·~~ bir doı-;tluk mü
na ebeti t('llı te b·ıltınduğuu11 bir fa
ı-ıı.fa bırıık11l111ı. r1';ıkat Armıvutl~~ 

ne diyelim ki bo kii~ük devlet bhlün 
l i atım ltrıJyruı d<ı~tluğu esaslarına 
ı:;on• t ı tızim etı.ı1ı~.ti. GOnüu birinde 
İtalya. AııJ.ı ~ utltığ'u 7.aptetrnek is
lt•yiwc ı rı~tgele hir b:~hane bularak 
i ıij k !\'Vetlerirıi kı.r.)ı ttahıle ge<;iıi.
Vt:nlı. 

itaJ.~·a.n orduı-;ıııııla ta.yiuJer 
Rorua, 12 {A.A.) - hcı.lyan raci

yosu, yirmi beş S!!•ıe e\'Vel olduğu 

gibi, ltalya krnlınuı. ordu umum 
kumandanlıgmı dPruhcit• ettiğini bil
dirruektcrlir. 

Suı·iyed(• ahuau t~<lhfrk•r 
Beyrut. 12 (A.A. I - Havas <.ı.ia.u~ı 

bildiriyoı•: 
me-n-z;ıı T p 1 mü ·tltına dü~eccklf"l'İ çok i~ i anla

şılmaktadır. 

Almııny. tıın A\•11ızıada ar tık hil' 
bıı t:ı.ı a~i i.ı>lt·oıt.'<'liği hakkındaki retı

nıi vı.: alcııi be:> mat ve teminRLıntlan 
soıır.ı ıı ler yaptığrnı. te<:.ı vliz etliği 
her mil!• h naaıJ ayn ayrı teminat 
•:c nli;;ıni ıd:ı :ıra !uzum g"twmüyoruz. 
nu hakik.1llcr· lıeoüz pek t ze iken 
lt ih'a lı!ikfııııeı inin Akdeniz kıyı
lan·ıd.ıki hU~fmıeUeıe t•.:-mirı:ıt ve
r·iı görünın.:l; t-.tt•ıne..;inın lii'yhude 
bir ü.ıhnıel .ıldl•gu H~1kılrd11. Alaka
d , 1 ··.rJ~ııı lık hırinin nıı ~tere citi
l··n in:-:rnrı dJ kc:' ti.,..i ıet> td;ıyyiln et
nıi:;ı olan po!i: ı<.ı.h •ı, oı.·vc-u<l taıtlı· 

hiltler!rıd~n V9'7. gP.,e.·e~ıud ihtimal 
l'eı·ill·roe:l. 

llu....,y~u. C!ıLhid Y .\.LÇIN 

Mareşal Badıtglio, Graraırni ve 

Pricolo oniu yük:sek kumanda hey
etine tayin edilmi~·ıeıdir'. 

i,O İtalyan ~,-mt-.i hahnldı 
Londra, 12 (A.A.) - İngili:! rnd

ycmu rofü.tefikler la rafından 40 1-
1ta lyan ti.iccar gemisinin batınldığ1 
nı veya has:mt uğratıldığını bildir
mekledir. 

İngHi:-1 amir .. tllığı, lngiltereııin şnrk 
sahilleıi.nde, dlif1mao torpitola.riyle 
hıgiliz destroyerleri arıtSmda muha
rehelıw cereyan etmiş olduğuna mil· 
ted:ıir Alman iddialarını, sureti 
lca L'iyetle tekzib etmokt.ed.ir. 

Mttt1nll üa.rıı 11a.rbi 
Löudu, 12 (A.A.) - Mısır hü

kumeti bugtin öğleden sıonra İtaly•
ya. haı-b ili" ed.e\'ektit' 

llaly:.rnın hıu·b~ gfrnıe:;i Fransız 
mandası altınJa bulunan menıleket

leri müt.elı:.ıyyir elmemi~tir. Bumda. 
9 aydanberi general Woyg,rnd'ın ri
yaseti allıııda olan1ik ittilıtıı edilnıis 1 
olan tedbirlerin mükemnıeliyl!lıne ve 
neticede mütH~fiklerin muzaffeı· çı
kacağına tam bk itinıad vardır. A
halinin luı va hücwıılarınet karşı mü
dafaası için beı- tiklü tt'1i.abit ilti • 
haz edilmiştir. Şelııin ta.lılıyesi için 
emir VM'ilmemiştir. BUtiin İtalyan 

tebaa81. tevkif olwunuş, İtalyan mü
esseseleri k&patllaı:ak ı.ı~k-eıi muha
faza altına alınmıştır. 
Arn~vut 11kta n•NlllM k&nw-na.nıe 

Tiran, 12 ( A.A.) - Bir ka.nına
me ne§t'ed.Jlmiştfr. Bu kıll'llrnameye 
nazaran Arnavutluk, kendisini İtal

yanın keodilerile mulı.\~y-3 girmiş 
olduğu devletlerle halt fı.~e ad • 
detmektedir. 

ttaıyuı ' nılııleU.ü. İt(tiJV~~ k. 

ıııandanı olan Duc;\!, Arnavutlukta 
lıar ,.'kat ta bulunan bULün kuvvcllere 
dt> l:ııoı:ı ııd \1. Pd0t·ektir. 

Hmna, 12 (A.A.) - DLıhilıyc ne
zareti 10 ha1.inından itibaren hütlin 
umumi miic.'J."!eHelt-rin :ınat 23 dı- ka· 
patılma~ına karaı· veı·miı;;tir-. 

Bundan ba~ka bütün <lanı.; galon -
lan kapatılru~tıl'. 

M~k.'4ika Cunıhorr~i~iuiu t.t-l~nt.fı 

'Mekı:;iko, 1~ ( A.A. ı - Rciıü<iiııı

hur B. Canl~na~ Ft"ansu Rt•İ;;~diııı -
buru B. Löbrön'e ai-$.tğıılaki rııı.:;.;u)ı 

göndcrn1i13tir. 
Beynelmilel ahlakın, hürriyl!Lh•ı in 

ve insaniyet haklaı·uıııı nıetin kak.~ 
ve müdafii olan büyük F1·an~ız mil
letine kaı·~ı ltalya tuıı fından açı lan 
harbin hükfundinıin üzeı·indc hu~u
le getirdiği acı teessür kar~ısındıt 

ekselansınızın .llekaika tarafından 

.iblağ edilen bütün t.~n.~ınileri lw.
bul buyurro&la.nw rk:ı ede\'im. Bu 

ıniiııast>h llo Franı;anın ve Fr,ııı·;ız 1 
milll'tiniu \e eksdünsınızın saadeti 
lıukkınd:•ki lt:menııilerimi cı .. bir k\\-
1'€: .ı.lh.ı tcyid ederim. 

Proloı-ia, 12 <A.A.) - Bııgiin ce
mıb AtdkııE;ının ilk lıaı·b tı:.bJiği ıı<..'§· 

llxlilmi'!tü-. Tebliğde şöyle denilmek
tedir: 

Ct•ııub Al't'il;..uu hava kuvvcllcl'ine 

1 
' . - b ınt•n:~ıı" aga· ıınıbardıman tayy.trc-

lcri dıiıı I JaueFİF..tarı<lLl a~keri hedef
len: hiiı 11.1 e.mi:;;teı·diı. Yol, itı".uıl 

ve lll~ll:,,·ıııt· iizo:::ı iııd" gcrıiı> mıkyuı:;ta 

hasa mı \'I ku ı gl"li ı·iluııs hir 1,ok 

kitı!~dc-ı· Üllılfü;tiıı. İı·<'r isi :.ıskı·ı·ı ı 
n~kii~t· ",ı!'! ılu.lanle dolu bir hang·ıı:ı 

1 d1J~r ! ıı d'ı"ı ııy.rı biı· bomba İı-;:ıb •t ! 
etnıi,.;Uı-. fHleum takdbeıı 2.30 nıt·lıe 
yiık. · ·kl ikt••n yapı lnıt8t ıf'. Siiı ... k ı i 

mitral_vöY. aCeı;ıiııt• rft~men ta.yy.11~· . 
iet·imi;r.in hep& salimen U~ı.·ri ·~ ıföıı 
rnii~h·ı·dir. 

Humanyılda. hi kiuı.,.erıin . übh" L 

yoktur ki Alac:ıdslaıı. nıihver m m 
!cketlerindP.n. tadilci iste!dcrimn t.:ı( 
mini içio sarih t\!minat a!nıı tır. 

Anlaşmazlığın veçhesinin 
Balkanlann arıl::ışmazlıktun ·n 
bilmeleri ~ı:ın,.:ının tahmini için 
denizde ilk har·elcetlcı endi,.~ 

beklenmektt':tlil'. 

• ladrid, 12 (J\..A. ı - Reutt:r hıl
düiyor: 

,\.lcazar Ja!ete.-i hıu bin yeni !3J;

hrı,;ııı \ tah:-;is <"ltiği bu ma!«\l~d~ ez
eiinıl ... · diyor ki: 

B.ızdar ı örim h 1lııı<le bı.Ju ~.l!l Itır 
dii nı,tna son d:.ıı h{;niıı İMluılm k Ü· 

~ı..·tc olduğı..1111 tiii~iincbiliı l •ı·. Bıt 

hiı.VI·· ıh:~ı!r!ıı. Hu.!_\tiıı lbl 'Uıııu 
kar · .ında ınU::ıtu lı lwnı rn. .. :-ti'ı~nt 

y,- rı.-;.ıniş t .. e \ ı.' l.tii:o. ii k nıi..itt··I ııc 

k·n' •t!eri »m.lıt. L.c:l~. A ~ıqd ıuıı
cl ı ı Fmn<>u: ~ ,;~c··rlı•ı i •n ;: ~" ·cl~ 
en ıaa.d11.k :.ı..;ic ... r' •ı· :•d.i <ıhııı,~bitır. 



u 

SABAH 

( •• !iısu v oa:,e~ .. * ;ıwf 
1flajino · Zigfrlt 

Binbaşı Ca.zal tarafından yazılıp 

güzel ve cazib bir üslO.bla dilimize 
çevrilmiş olan bu harb ve casusluk 
romanı Semih Lfıtfi Kitabevi ta -
rafından basılmış ve satışa çıkarıl -
mıştır. 

Mevzuu itibariyle günün merak-

Mode--·,,_ • 
ır d ı 

lı bir meselesine temas eden bu sü-

n ; e ı· m;ş rükleyici romanı okuyucularımıza 
.il. .il tavsiye ederiz. t 

olan { kuvvetlidir Çanakkale 
Halkevinin Faaliyeti • 

Fransızca L'nıustration mecınua- ı 
sında Fransız mubarrirletinden 
Georges Oudard Rumen ordusu 
hakkında bir yazı neşretmiştir. Tııf u" 
harrir Rumen ordusWlun taril1tcld 
tek millünü kayıd ve Umumi Harb
dekı f yetinden b, hscttiktcn soıı
ru h lihazır vaziyctı ele almuktadır
Bu münnsebotle muharrir aşı:ığıdalci 
malfun tı vermektedir: 

vp istıhkam 

kincfı tilfekleri so.küp takmak ıııı 

göı,;tcrilir. Zira bumw karnnllkta bi
le yapılması şart koşulmuştur. 

Köylü, tubiaten mütecessis -Ve 
gnyct sakin olduğu için kolaylıkla 
hareket eder. Kendi. ·ıe baba gibi 
konU§a.11 §eflerine aadılı ve fedakar
dır. Nihayet disiplm sahibidir. Ve 
bunun parlak isbatını 1917 de gös -
termiştir. Rumen topraklarında bu 
turıhte bir milyon bolşrıvik Rus as
keri bulunmasına rağmen o1dUo0ıı 
gıbi knlnıı§br. BüyUk Harbdcn son
ra Rumaııya uzun bir sulh devre.si
nin aı;ıldığına kani oldu. Diğer ta • 
ra.ftaıı hart len her.n zayiata uğra -
nuş \ e hem de gcnış mıkyasta büyü
müş olarak çıkan bir memleketin 
karşılıyacağı müteaddid meseleler 
kar. ıs nd.ı bulundu. Bu -sebeebd ~ 
Ruınaı ) a ordusunu haddinden f azln 
ihmal ettı. Bu :.ı.talct dovresi omı 
sulh znmanınd· ki ktıvvetlC'ri toplı 

yamamak va. ·y tine getirroi<>ti. Bu 
hal Il rci Karnlım ıı tidar mevlüine 
gelm c.:ıle nıhaj buldu. 

lual r ulli mUda.faa meıclelerıı e 
dı:thal h rnusi bır dikl .. ut gösterdi ve 
oı-Juı un ( nırinc yemden organizas
yonu ic ·n F zımgelen kı edıyı vc~di. 

Yeni hu.> iik ılıtıyu.t kuvvetlen vi.i· 
cude getirildi. 

1!!34 de metocllu bir plan yapıldı. 
Tt bit edilen program on sene içeri
f>indc nihayete cı·dirile< cktı, fat.at 
bilahare ilk proJe müddeti on dort 
s<mı•ye c;ıkıırıldı. 19:~6 darıberi bey -
nPlı ıl•ıl vaziyet.ın devamlı vahametı 

bu plünın tatbıl.atmı tacile Rumen
leri mecbur etnıc u..-dır. 

Hulrümdarın ıradesı1e ifa edilen 
eı; r ı:;üphe yok kı muazzamdır. Bun
dan y dı St~ne evvclkt orı u ile şim
dilci ordııyu mukayesee ulen lıerke
sjn nazannda bu tın.kıl at goı.e çar
par. Çok ,.e müsımr bu sürette çah
şılmuıtır. 

Humnnya, klii.sHt ı til5. yolunu 
kapamak iGın g rbde istihkamlar 
vücude getirmistir. Bunlar 35 lil{ 
toplara mukavemet eden betondan 
takriben dort yüz kazemattan mü
te~ekkıl olup yı.yccok ve cebhanc 
stol.larıoı da ihtivn etmektedirler. 

ımda'.!}u....'"l gıbı • (Ylıı 
ederler. 

d s.ıvıl ar- ... 
dersleı i takib Kadınlar gece çahşabilacek 

Ankara, 12 (AA.) - lktısad Ve
kiı.letrndcn tebliğ· edilnııştır: 

iş kammumm 3 üncü m::ı..ddesi mu
cibince sanay den sayıla.o ~enle 

16 dım yukarı yaııia kız 'c erkek ço
<:uklnrb her yu~ta kııdın ıı:,:çilerin 

gN'e çalışmaJ:ırına 50 incı maddenin 
tkinrı bendi hükmılııe tevfikan 
l 7 ü 1911 tnrihine kad:.ır devam et
mek üzere İktısad Vek.detince U· 

ıııumı izın verilmıştu. 

Yeni ingiliz Elçisi f\l'o ovada 
mera.Mı ~foskova, 12 (A.A. l - lngıltc.re-

- B:ından ne kasdedıyorsunuz ? .• 
B clb · tizerin< e b1r kan batı-

1 r han sankı bu sözlcı·inden özür 

uın yeli M osko\·a bilyılk c!l.isı Sır 

SUtfford hugtin Moskovaya muv:.s:ı· 
tat etmişlir. 

tuğu ı esmi lısam bırakarak işi ~- ı 
numiyete vurmak istedı: 

-- Bır yara mı'! Eğer böyle biı 

yanı, var ıı::m Perihan, outı tcda.vı e
decek bir el yok mudur acaba? .. 

Önlerinde geniş ve devamlı tank da
fi çukurları olup sağlam demir tel
lerle muhatbr. Bu tertibat geride 
iki siper hattı ile tamamlanmıştır. 

Yarı dalıni istihkam tipinden te
dafüi tertibat Bukovinya ile Bcsa
ı-abyad.a. bir Rus istilasına karşı koy 
mak için son zamanlarda yapılmış
tır. Son olara'k insasma başlanmış 
Dınyester'in boyundaki ilk hat müs 
tesna olmak üzere, bunlar da hemen 
hemen bitmiş gibidir. 

Çernatinin cenubunda kazılmış 

sip rJer, Prut nehnnin gerisinde u
zaunuı.ktadır. Buradaki vadi de, 
5 ita 6 kilometre gcni§liğinde feyc -
zan altında bırakılacak tertibat a-
hnmıştır. Dikenli teller minialaı·ı, 

maskelenmiş mitralyöz yuvaları, ma 
niuy1, motörlü vuhidler için gayri 
kabili mürur biı- hale sokmuştur. 

R slar, Rumanyaya karşı bir taar
ruz halinde baıjlıca gayı·etıerini şi

malde Bulrovlnyaya tevcih edecek 
gibi gföiinmektedirler. 

Krallığın demiryoJu şcbekesı ıs
lah edilmiştir. 

Rumanya, gec;cıı yat. nihayetınden 
beri iyi techi.z edilmiş bir milyon 
asker toplamıştır. Oı·du halihazırda. 
bwıdan fazlasını tcchız e<lemez. U
mumi seferberlik hemen tan:.amile 
tahakkuk ettirilmi~ gibidir. 

, 
Bu suretle viicude gelen vazıyet 

askerlerin ve kadroların ve bilh ssa 
yedek subaylarııı, lıarb z.amanında.kı 
F;aıtlara. benziyeıı husu.t;at altında 
talim ve terbiyelerine j.'Q.ramak a
vantaj mı vennekteclir. 

Silih mesefosine g~linc piyadede 
tüfek, hafif ve agır makineli tüfek
ler vardır. Tank daft silahları bakı
muıdan olduJq;a zayıftır. Sahra top
çıısu mo-lern hale gelnıi§ ve adedcn 
çoğalmıştır. Ağır lopçu hafif bir kıs 
mın<b motörlüdür. Siivan fırkası, 
bindirllm\ç piyade tuburlan i~in kü
çUk tanklarla knmyoııhırn maliktir, 
İki tank alayı vardır. D. C. A. yeni 
ve mUkenımel bir malzemeye malik 
tir. Fakat mikdnrı kati değildiı'. Ha 
va kuvvetleri muhtelif tipten üç yliz 
aded ilk hat" tayyareshıden mü -
reltkcbdir. 

Vazıyetin bugünkü halinde, Ru -
men ordusu, bir Bulgar veya :Macar 
taanuzunu ve hattfı. her ikisini de 
durduracak bir m~vkide göziinüyor. 
Bunlar da tasavvur edilemiyecek ih
timallerdir. Rıımanya, Fransız ve 
lngiliz iılola.rının seri bir müdahale
leri şarti.le yalnız olarak _vukua gele
cek bir Ru::; taanızuna da karşı ko
yac:ak vs.z.iyette olacaktır. Çüte bir 
Almau - Rus taarr.uzu takdirinde 
"Macar ordusunun yardımı ile veya 
yar·thrıu olmakı3ızın,, Rumen ordusu
nun rolü müşkül olacaktır. O, mUt
tı>fiklPrınc kendisine haklı olarnk 
yaraım etmelerini temin zımmuda. 1 

vakıt kazanmayı anyacaktır. Bıına 

nım htfnk olurs:l, vazifesini tama.mi
le ynpmış bulunaca1rbr. 

--o--
Çaımkk.ale, (Hu.su.si) - Çanakkale halle 

evi şube inti.hablarını ve ıdaı·e heyeti se
çımlerini bıtirn~tir. Hulk.eYi idare he
yet bu sene de kalblcl'i memleket aşkı ile 
dolu ol:uı, kfiltürlu ve enerjik .zatlard~n 
teşekkul etmı~ bulunmaktudır. 

Pek dm- bir büdçe ile sekiz ~enbe
ri halkcvi başkanlığını yapan ve dar bir 
bt.i.dçe ile gün geı;Ukçe evin faaliyetıeı·ini 
arttıran Halil Dilmaç tam bir halkeYi mü
tehassısı olı1Ju~-tur. 

9 Şubeden yedi ~ube knyd~dilecek de
recede faaliyete geçmle bulunmakta ve 
yenı seııenın programları mentlek.ette :ıen
gi..u bir varlık vücude gtltitecegini mUjde
lemelüeclir. 

Bu cümleden olmak üzere teınru l1U -
besinde va.z.11'e alan gen<; amatörler ı .... cn
di iş ve güçlcrıni bırak.arak b.alke\'Ulde 
vnztle almakta ve tııaliyetledni yalnı.:ı: 

bulundukları mmt.uka.ya de,Cn civar kaza 
ve vıla;} ellere de duyu.ı:nıaktadırlar. 

Bu genç iiıtlclııdlL amatörler bu hafta 
geliri sır! Eulrııe talebeleri ytırdu men
faatine olrnıık Ozcı t: cRis:;i Şayiayı.> ~m
ı:dl erie ekler "c ondan sonra Bnlıl<l'iilr ve 
Edlrzıcye gideceklerdh·. 

Dağarli bir sanatkar 
Çcına..;:kale, (Hususi) - 'l'arihin birçok 

kahraruanlıklarile dolu olan ve sair ta
bia t.ın lıı.çblr güulllğinl ecirgemed.ğl Ça
oakk:.ılı:.>de b<>şcrlyetin çiçekleri yani genı; 
münevver Atatürk n~illerini de esırge

memiştir. 

Dnitlar= yi.ızlrı·e ~hid kanı Ue yug
rulnıu:ı olan toprakları üzerindeki ye -
&illlklt!r bu k:.ıhrarnaıı yurdun yeni ne
sillcrm•. en bUyük iJhoın membaı ol
muştw·. 

Genç L5tidAdlı anıatorlcrden Nejad Dil
maç bu ~nn yurdd:ııı aldığı ilhııınlarla 

cNih.al 'l'nngoru, nu meydana getlrıui.$

tlr. Hem güftcı;ini ve hem de be:;tC}llni 
yı:!pmış olduğu bu tan.uo rnl!ınlckelıuıt7. 

mus.k! hc\ eslllcri aı ;ısında bCıytlk biı· yer 
tutmu~ oıdu1;u gibi 17.mır ve tstanbulda
ki müesseselere de blnl,...rce sabşta bultm
muştur Şimd! de <Dinmiyeıı acılar) adın 
da gaye• neflıı bir t•scr hazırlaın:.ıkt..'ldır. 

Bu genç lı;tidaolı ıırkada§ı memleket mı
mıncı ~oriK etmeyi bir meslek borı:u bi
linın. 

Kadir AYTAÇ 
--"'90t:--

Arks.da.jlllı öldüren ~uk 
Sultanahmed camii avlusunda 

top o~narlarken arkn.daeı Refeti ça
kı ile karnından yaralayan ve ölü
müne ı;ebcb olcuı Sıdkının muhake -
mcsiue dün ikinci ağır ceza mahke
mesinde devam edilmiş, vekil müda
faasını yaparak hadisede kasid ol
madığını söylemiştir. Muhakeme, 
karar için ba.'.jka. güne bırakıl.mu? -
br. 

BERLiTZ 
Lisan Okulu 

ZM. '5tJklil <Jaddesi 

Bütün yaz açıktır. 
F~ İn:;ilizee, Ahnaıwa 

Lisan kuJ'Slan 

Haf1 ada 3 ders, Ayda 4 lira 

lı:ıf fçe tcbosuüm 
Perilıa.n ırkılcli... Kocasının bu aa- 82 

- B . ı..... !il· rden bahsecuyonım .• J mirniyeti gösterm• si için sanki ne 
K. b'n bnlunduğu yerde kırmızı bir yapmı81J ? .. Bumuıla b<:raber şimdi-

itc ... Mühlik bır y::ı.ranrn timsali _ ilk bu harekete karşı fı:ı.zle. ses c·ı -
eti . B!l he.,.. zaman ayni manayı ifade kanurunn.yı daha munasib buldu. Bu 
eder .. güı't.!3 orı:;unuz ye. .. eşyanın, çi- • sebcbden koca.sına :-:eri bir lla.7.ar at-
ı c·h.lenn dilind~n anlamak için uğ- fedcrek: 
ı "'•U k o karlar iyi değildir. Bazı - Doğnı~m. ben <l<! bır .C.Y bilmı-

n eydana getire - yorum. Bu meseleyi derın oiaı~k di.ı

Ge"ç k clın hala monden bir Ja
k s • tı gu:::tererek, konuşmakta de
" m (;~yorou. Bununln beraber Vcy 
i ka. ı· }fil süzmekten kendıni mene

d m y 'Ciu. P(;'.;ha.nın tavrı sözleri 
li ruhunu ulda~·ru-.Ju Ka

n ı:- · yd ta rı altında hPr ke-
bir maı ası va.rdı .... 

şünmedim ve dc!':medim ... diye ilu··df 
ettikten sonra ila,·c etti: 

- Buna rnğrocn oğlumun aıınem
ne l.arşı gösterdiği muhabbetin mu
cizeler yaptırabilecek bir mahiyette 
olduğunu 7,annediyorum. Zira Alta. -
yııı bana karşı olıııı muamcle.si yü
zümde yeni ba tan tcbe ... ınleı n 
dol c:masını temin etti. 

Genç adam ağır bir hare! etle· 
- E,·et, A.lta.yın bıittin saad~tiıni-

zi elleri arasında tuttuğunu ckıserı
ya tlw ünmüştüm .. dı:yc t .. sdfü etJ. 

l crilıanın karşısında söylcn"n hu 
sozler \·eysinin baleti rulıiyesini ta· 
mıımılc ü;c>h ediyoıdu. Gent: adamın 
bütıın heyecanı, ar.1.uı-ııı bu eüml('de 
mfü dcmiçti. 

Pc.rihan, acaba bu sözleı;n altın
d~ gızh o!an heyecanı, endişe ve ü
m·d anhy::ı.biliyor muydu? Veysi, o 

~ g "Ur adam, kaybolmuş bir saa -
det yemden canlaudırmuk için. bü
tür. mukadderatını bir çocUoiTunun 
ı a• u111 ellerinin at'asına tevd.i edi -
vordu' 

Ziru hemen ya.nıba.~mda buhm -
ı ma.sına rağmen, kansı kendisinden 

o kHdar uzaklarda. bulunuyordu kL_ 

Oh!.. Ne sakin tavır.. kendif!in -
den emiıı duran Dir yüz.. ne kadar 
lılkayd ve .kat'i bir ses!. Genç ka
dının kQ('r.,.""ma hoş görünüp görün
memcJ.. gib! bir .... ndi~ede bulunmadı
ğı ne kadar açık olarak görünüyor-

du. Onun. eski aile saadetini dirilt
mek hnsusunda fazla bir gayret sa.r
tetmediği belli idi. 

Kaç kereler, nihayet elde ettiği 

lr7ı°"l-;n~ yapacağı bu ilk kon.ıışıneyı 
ne kaoar dü§ünmüş ve heyecanın
cian titrem.i§ti! 

Uzaktan kendisınden çok emin gö
rünüyordu. Kansile ka.l'§llaiınca 
doğrudan doğruya onun yanına P.. 
decek~ ondan af dllc~ecektl.. Sonra 
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- Aliço, kesikli .. artık bır ~~· ya
pamaz.. dedi. 

İhtiyar cazgır, Ali!;onun kesildiği 
ne emin değildi. Belki, yoruk dü§me 
mek için <;aprazdn zorlamayıp alta 
yatmıştır . 

Cazgır, Yusufun sarmada yapa • 
cağı harekete, Aliçonun göstereceği 
mukabeleye bakıyordu. Hillrlimlerini 
ancak ona göre verecekti. 

Cazgır, Koca Yusufun ustası 1s -
maile; 

- Biraz dur, şimdi söylerim ne 
olacağını .. 

Dedikten sonra, güreşi seyre dal
dı. Zaten Adalı Ham de gözlerini 
meydana dikmfa ne olacağnu sey
rediyordu. 

Koca Yusuf, sarmayı taktikta.n 
aonr-a, ha.qmını basmağeı. ve yasl~
mağa savaştı. Lakin biı· tilrlü mu
vaffa.k olamadı. Kliııte arayım, dedi. 
Ona da muvaffak olamadı. 

Aliço, dimdik duruyordu. Sağ a
yağa sarmada dikili dunıyordu. 

lki lıaı:nm, altta birkaç kere kar
eıht.şlp zorlsşblar... Bu, boğuşma 

dört, ~ dakika sürdü. 
Bu dört beş dakik:ı Aliçonmı yo-

rulup ) urulmadığını, gfü:term<:'ğe 

kafi bır zartıan idi. 
Cuzgn· alacağını almı~. öğrenece

ğini öğrenmişti. .Adalı Halil, brr şey 
anlamam;J?iJ. Bu gibi inteliklC'n an- 1 
lanıak içiıı etı.ki bir kurt olmak Hl - 1 

zı.mdı. Kel 1smail teli'l~lanıyordu. A
liço, oyundan, oyurıa g~iyordu0 Ada 
lı da telaşlı idi. 

İşte, bu aralık Kel !~mail •me d.t-
yanamıyarak söylendi: 

- Us1.a, h~yd; söyle bakahm .. 
Dıtiyur· cazgır giilcı-ek: 

·- OJmRdı.. olumıyacak bu ~ .. 
dedi. 

İsmail, öfkelenerek: 
- Neden ohnn•a,.ak be" 
- Aliço, kesfümmıırtir.. denllr i 

gibi duruyor .. 
- Göriirı-;Un Koca Yu.--uf lrnl<lır

mıyat·ak altından? .. 
- Sen de göıilr~ilıı Aliço, şiı.ı'!di 

kalkacak alttan? dedi. 
Adalı Halil, ihtiyar cazgırın o :ta

ya koydUt:,"Tu filu-e memrıun olmuştu. 1 

Çünkü, cazgırın UHtalığ:ırıa emnı i<li. 
Cazgır, söyleniyordu: 
- Göriirsünüz §İmdi.. kalkacak 

ayağa... Hem de kolaylıkla .. 
Hakikatea, eazgmıı sözü ~ıktı .. 

daha lat1arını bitirnıemı;;ti. Aliı.o -
nun birdenbire ters dönerek k~k 
ellemesile sarmadan, sarmayu dön· 
düğü görüldü. 

Ali~onun bu dönü~ü mühimdi. .ft'a
kat, Koca Yusuf hasmını bırakmadı 
o da ters dönerek tckra üRte ç.,ıktı. 

İki hasmın SRrmsdan, Mtmaya l 
dönüşleri biı ka~ kcrre tekerr1.ir etti. 
Nihayet, Koca Yusuf aitta. Aliço 
üstte kaldı. Yusuf bir daha döne -
memifjti. Şlm<li, Koca Yusuf altta, 
Aliço üstte idi. Zavallı Kel İsr.ı:ıliil 
inkisarı hayale uğramı~ı. 

ihtiyar cazgır, parlıyM kurt ,gö-1.:
lerini Kel t~mailin yüzüna dikP .. rek: 

- İsmail be!. Nasıl?. 
Diye seslendi. Jsmall şaşırmJ!?ı tek 

W etmiyordu. Cnzgır mağrurane 

aöyleniyordu: 
- Biz, giireşi biliriz. Bakınca an

larız .. gördün mü pehlivanlığı, dedi. 
Aliçoyu k:csil.miş zannedenler .. o

nurt demir gibi bo~rak üste çık
tığını görilnce ba.yretlere dti.şti:iler. 

Aliço, h~ını sarma.ya aldıkta.rı 
W U40 

a.şk:tan bahsede<,-ekti ... Oh! En kuv
vetli mukavemetleri kökünden 8Ö -

küp atacak, iradeyi yumuşıtaeak 

kelimeler ! ... 
Veysi, Perihanı o kad.r:u· eeviyoriu 

ki, onun dizkm.ne kapanarak ebedi 

a§k nağmeleıiııi bir daha mnımak. 
onun için tatlı bir zevk o1aclPJ<tı. 

Halbuki şimdi evvelden hazli"ladığı 
en güzel cümleler dudaklannm a

rasından bir türlü ç.ıkamıyordu ... 
Belki ~mları ooylemek zamanı mU
nasib değildi ... Perihan o kadar u
zak .. o kadar muhteriz duruyordu 

kı ... İşte genç kadın, sanki etrafla
nnda yüzlerce göz bakıyormuş gibi 
kocasını sa.kin, ciddi durmağa hare
kitile mecbur ediyordu. 

Bu esnada, bir ~ak kapıyı aça.ı-ak 
yemeğin hazno oldoğunu söyledi. 
Perlha.n titredi. 

UN SON 
LERi 

YA.ZAN: M. S2llli KAKA.YEL 

ı:;on.ra durmadı. D hal ~ dot 
durdu. Koca Yusuf, tekra tehlikel1 
girmişti. Yusuf geniş ve kemild 
kalçalarını gernuş, gövdesini tcra.zlj 
lemiş olduğu yerde .çivilenmis gili 
duruyordu. 

Ali~, künteyi tazeliyerek lıasmıe 
m havalandırdı. Fakat, a.cııramıy~ 
du. Mücadele epeyce stirttd. 

Nihayet Alıço, künteyi aşırdı. L~ 
kin, hasmmı çeVif"e'..ntedi. Yusuf, yüı 
üstü, eDeri tzerlne cftlştü. Ve, kaçtı. 
ayağa kalktı. 

Yusnf künteden kurtulup ayağ"I 
kalkttğı zan.ıan, narasını salladı: 

- Haydi uı:;ta be!. 
Aliço, Ywmfu yalnız bırakma • 

mıştı. O da ze,·kli bır mukabclcdt 
buhmmuştu: 

- Haydi, kızan be!. 
Kel İsmail, Yusufrnı künte u, 

8§tığını gorllnce gözlerini yummuş
tu. Çırağının sırtüstii ) ere gr·lJimni 
görmek istemiyordu. 

İsmail gözler ini açmadan Ytısu • 
fun narasını işitmisti. Bu. n:ır.a her 
halde ayağa kalkmak Ye ku lulma.k 
nnrası idi. 

1smail se'•inde gö~erini açtı. Cı
rn~ıuı a.)!akta gö ·dü. Gözlr. .. ·ine · s.
nnm,yordu. Bu, .ku ·tu.Iuş bir mı ciza 
idi. 

tlıtiyuı· cazgır, Kel !sınai.Un ~it; 
diği buhran! y:-ı lur daıı takib ~yle • 
mı:-;ti. 

İsmail gözlı· ini acar ac· az scs-
lerıdi. 

- Hev lsm.ai.l, 'k<!lldine gel!. 
İ~rmıil. d.:ıcfaklal'J. tfü·iycrek: 

-· A be ıfrta. çı d.rracaktırıı b 1 

1 ·yC'hildi .. C:ızgır mınld..ııııyc.,.du: 

- Dediğim çıktı mı ? 
- Çıktı U!.°til be!. 
- Ali .oda daha cok ekmek ' ... r. 
- Dcrıwz i ıtryar ''esselam .. 
Dcdil,tcn ı:;rmn.t, sözü kc-stı. Tr k -

rar· ;;ü:~lerini meydana dilcli. İı; ııail 

pehlimnın h"y<'C:ını dinnıiBlı. N~ 

de nlf;,-1 ayakta giireş oluyord,1. Ko
ca Yıı~ufun aynb·ıhgı iyi iui. 

Fakat A lıı·o Hinirli gö:ı~ül üyo du. 
Ko<·a Yusıu·ıııı ı·.a.prazım ha7med<: -
m<-tnıı:ıtı. F!r>rhalc1C> ona bil' km :ılık 
yaprııalı ıdı 

C;ılreş yanın *ıal kn.dar dal a
yak!~· gC' ti. İki l Phtivan routud veç
hilf' bınbirldni brpanlarln, el QDse

lerle lıırpalatbl<ır 

Koca Yı.ıı-tuı, alta di>~r:ıeınek için 
ker1 1Jinı ko!layardu. Lakin, has.umıın 
açıklo..rını kolla.yor .. blr pu d<t dü -
şür:nıeğe ~!ışıyordu. 

Çok geçmt-dl. Kurnaz Alico, niha
yet Yusuiun boş tarttfmJ bÜldu. O
lanca kuvvetile <,.-ap aza girdi. 

AH~ouuı.ı bu çaprazı intil:: m ç ;p
r-ctzı ıdi. Hıncım almak istiyoı du. 

Yusuf, kuu>mınm çupr.,ı~:.md:m l ul'
tu.bna.k için :ıorlandı. Sıyrtlm:tk için 
yılaııl~tı. Ll km, para etmedı. 

AlıÇt'}, ı.,-aprnzı doldurııı~ dolu 
dizgill yürüyordu. İki iri gövdenın 
biibirine temasından g<ıC'lrtılı bir 
ıııada ç1k1yorciu. İkim de sallı, bo) lu 
iusanlardı. 

Yusuf, meydanı lııunıanlaımu~a 

ba~adı. Uçuyordu. Vaziy,·l r·, k r ·ıta 
idi. Eğer, hasmı ayak yetLitinp küs
~klemE>ğe muvaffak olursa Y• t fı n 
teneşirliği muhakkak ~·ere vura :.ıL 
gökteki yıldl.zlıu:ı ~ayaeaktı. 

_Q_ --

Yemek odasında meşe ağ»; ıııdan 
y.apı.l.ını.ş büyük bir ma11a.nın her iki 
ucuna. biı eı tabak yerl~i::iriimı~ti. 
Masanın bütün uzunluğu kan ile 
kocayı biribiıtiıı.d.en a:yın yordu. 

Veysi, sandalyeı.;inc otuı ma.daıı 
evvel masanuı bu biraz ciddi Ye res
mi tertibine bakarak. 

- :Masanm böyle kurulması i<:in 
mz mi emir verdiniz? diye k<lT'lım.l!l. 
sordu. 

Pcrilian, hayır makamında ba~ını 
salladı. Ve~·einin bu müşahed<..-'Bı ho
şuna gitmişti. 

- H.ayır.. herhalde Ahmed ola
cak... BUJ"aya geldiğıniz zaman her
halde bu şekilde masayı kurmağa. 

alışmış olmalı ... 

Veysi parmağı ile oturması lazım 
gelen yeri gösterdi ve: 

- Sizden bu kadaı· uzakta otur. 
makla adeta cezaya ca.ı·pılroıs bir 

E.ıv:inden ayrılalıdıuıDeri ilk defa k.inıı:;e glbi duruvcrum.. dıyc ilave 
olaralı: kocasil.e bir~e bir scfrada · etti. 

bulunacaktı. 



( S P O A J 
Bu hafta yapılacak 
milft kiime maçları 
Galatasarayın Beşiktaş önünde 

alacağı netice merakla bekleniyor 
Geçen hafta o,_... ve r~ 

Din 3 - 2 ga~ neth:eleneıı Galatasa
ray - Fener m~mdım smıra milli küme 
sampiyonu hemen hemen belli olmuş gi
bidır. Şampiyonluk yolunda büyük Umid
lerle yurüyen Fenerbahçenin eni.inde iki 
Beşiktaş iki de Vela oyunu varda'. 

işte bunlardan birer oyun bu ll(98r ıü· 

nü yapLlacaktır. 
Galatasaray Besıktaşla, Peııerbabpt de 

Vera ile kar:;ıılaşacaklardır. Maaınafih 
tampiyonluk yolunda en ileride yürümek
le butun gözleri uzerıne çevırtmiş olan 
l'enedıabçenin 3'8Jl8CPiı o7UJldm ziyade 
Galataaaı-.ay ~ IDllCllDD ~ 
\rardı.r. Galatasanııy milli küJw !deki vazi-
7etıle. ~ da ı...-..ı aamPb'onlu
tu ile mulenaliD .,._.. °"°° tıkanrlarsa 
lllUsabakanm ~ ve he.Jec:auh olaeaiı 
lhuhakkaktu'. 

Ancatt gerek. Gr:lr'h Q wı 11Sek Be
f]ktaş bütün llQ'nt 9e ~ cıır • 
taya ...,.,ılı .._JDlll. liit lıMlil ....-. 
itine ftisbeten .ıalık 8CC iııllUr. llalıtlll 
dur ki. Galat o 1't 1 .... macmR 
Oyundan ~ aıı ) Mi 1 • t tj11 drJim
duğu abnoder sepıcüeri be:Pec•"'-dmr 
\'e coıı&urur. a. wa.uta im müsaDUıllda 
bu havayı }ıutamı;;jıı +Wntıza ~ maçt 

• şekilde rniitıdea .... -··· Nısbeten salda bir atr.. fer &.....,... 
hym mı yolma p ı'ttıp;z - tiıelıı:a çek 
lehine olacaktlrf 

Bize kalına ba ~ Sarı - Kmmzıhlara 
daha çok ~·. Cünkii Ga&a&asa -
ray rakibi kaqımna. ceeen ~ 
daha şuur.lo ve dalıaa sakin cUmc* ve biç 
Olmazsa g~ lıaUU'im+m daba nwmal 
bir oyun çıkaracaMa-. 

Geçen hafta. Galatlısant;rm Twıbalıce 
karşısmda noRll8I bir C\1'UD çüalrd;ığuu 
kabul edennıeıeıep. San - Kummlılar 
daha ~ iki ielftini ıeriye- almışlar 
\re Fene~ de forverd olan 
haf beklerine biiıcum m,ıatı ~ 

Bu hafta GaldıuıanQı bw ba.kte ba şe
kilde hareket etmıyecek ve: daha qfamif 
bir vaziyet takınacaktır kı bu du San -
kırmızı fon erdin ra11dım,ın 'ermesi için 
larttır. 

Galata aray bu maçla mağllıb olursa 
l'enerbah e şampıyonlu yolunda daha 
~in yuruyecekıir. Aradakı fark beş sayı
)'a çıkacagı için Fenerb hçeyi , Beşikt<ışa 
karşı iki defa maglub oJm, k ıhtin'lali bile 
korkutamıyacaktır. 

Galata.arayın iki Be ıktaş macmı kaza• 
bacağını farı:etse Fcı eı b, hçenın şanı -
l>"yonJuk iı,:in Beşikta a karŞl ya bir gali-

SABAHTAN SABAH~ 

......... ~ ;rabutl da.illi ... 
rabalik elde etmesi lAzını gelmektedir. 

Galatasarayın Beşlktaşa karııı ilci. gali
biyet elde etmesini, Fenerbabçenin de ay
ni takıma bir pefa mağlub olmaııılıll bir 
defa da berabere kalmap hallerini düşa
ıiel:ek Glımalı: Feaerbahee 0r puvn ka;r
b.ıeceldlr Jr:i bu suretle GaJaıasaray.la 
pavaa ~ olacak ve ili ~ -
vera.ıe) llBlledec:ektir. 

Bu itibarla bu haftaki mac mühimdir. 

Kongrı" t.ehlri 
Mt111 ı niye Spor KfObU s..-.hOın· .._ 

1 x-e='lziln yıllık kongresi 27 /6/MO 
JP c ohıe eünil saat 17 de Vemecilerdeld 
ldl.b merkezinde yapılacaktır. Sayın aza
nmuı QDi gün ve saatte ~ ~ 
t-"btnm•ı.n rica, ekseriyet olmad11l tak
diıdıa • haziran 940 tarfblDe ıebiı" edile
C911 l • r ... 

F'aN•ıs ·•· 08~ kUlbU bqkanlıOın • .... 
=pm • J'lııpalmmdan ve müessis 

9 E Tı wtmn:, Şeref'iD ölümünün 
)"edtill:i p R ')•nD mDnasebetlle 15 ba -
zina 1111 cumartesi günü 14.3!) da Şeref 
at&ıd;v .._nıılalri Yabyaefendi kab -
ri8t t .z ı ,, ı> ihtifale Şerefi seven
._ ' ' ! ' iuiD ve klilbümUz azalan-
mn ~ rica elunur. 

Davet 
AWlllr w Atımar Cemiyetinden: 
N•n ı ırıe bazı maddelerin tadili 

, ~ &1811K8 tarihinde yapılan umum! he
yet ' ı' 'nnnd• ekseriyet basıl olmadı -
lmdıim au sayalı kanunun mahsus mad
desi ..........,.. ik.brei ve son toplantı 
18/ellla pear linü -ı 14 de yapılam
~ Uraluin AI..-.. caddesi Al8,7 
kl!ıpR ' 1 ' cemiyet mskesindıe bulun -
maa.a .. olun.-r. 

Bıluha m" \:dadan 
&llf•IM Halkevl,....~ 
Ev:iıımilııle evveke baetanuı olaı:ı süngü 

mübansıesl. Epe, Kıhe mGsabakalarma 
devml oluııaaktır. Allkadarlarm acele 
eviııllia ....._.u.rini rica> ~eriz. 

Dikiş SfJl'gilıl 

~ Halkevh•den: 
Jhtıiw 1 imik dıel•~ ve k"Cırslaı' 

.-.-~ dJWt. fllPka ve çiçekçililt 
kUl'llUlllllR tertib ey:ledtli ve bu kursa de
vam ec' '! m hazırladıkları el işleri ser
pri ı~ cuma günü saat 11 de acı
lacalltlr, Zl7eret serbesttir. 

1 Altın 23 küsur lira 
(Baş tamft 1 inci sayfaıl4) 

)e edilmelidir. Bu suretle tçcziye e
dilenlerin gittikçe çoğaldığını gö
lilyoruz. Demek ki tesbit edilen 
fiyatlara aldırmıyanlar da çoıuur. 
llunu lstanbuldaki fiyatlar daha 
evveı bize göstermişti. Maaaafih 
tecziye işi ciddiyetle tesbit edı1irse 
tiyatıann, komisyonca tayüa .alen: 
Jniktarda bir istikrar bulacajpw. 
IUbhe etmemeli. 

Dokuz buçuk aylık: harb müddeti 
~de yiyecek, g~lt wr 1ılr çok 
lbaddeler yüzde ~. -Otbaj ~ 
ka kadar yükselirtrm a 16)111 sa. 
lllnbyı altın ~dlzrmaıüs 

irmektedir. 
Bu harbin ba\ı ie onıJ:iiıadaa 8(111-

lı olan altın üç gU8 ~ 23.5 lira 
idi. Vakıa altın peıakeıaff ~ 
lıir miyar olmaktan Ç.lkmıaW. Altı.. 
llliı yüzde, yüz elli artması hiçbir 
~ nisbetinde olduğunu temin eaı

rdu. Binaenaleyh altın bundan 
nra fırlamakta cievaxn etse bile 

hlıalılık mutlaka onu adan adllıl ta
kib edecek değildir. Faka ba firla
~. hayat pahahhjr«e}, ve ikb

sahada tesirini ~D 
gelemeyiz. Birı çok. maddelerin. 
satımııwlıt. altının kiğıt paraya 

beti esas W'hnkLa, gösteri~ 

ektedir. OIPMı [lil Jla aellebsiz fır• 
yışuı da bir Çll1llllli .,..__ --

''Sebebsiz. .... -· ı iıum; t.ıa 
~ve zum:..-_.... gönaeyi--
~llizdı"it. Y<ıha ıe"•• J1111ZUlir .. 

yona maruz 'kaldığı, hele ka
~:ılığı bilmiym y().]ıtur. Bizce 
~ &mil buW<lır~ Bugjinkü va• 

bir-. çoJdmn1ı ....,. diliı'
kiğit pa.raa ~ ba parayı 

-.--.. ..... detiltiımek hevesine kapıl-
~Paı'dlr. Ji!'akM ~ hevea OD lira
tl 23.5 lira yapaa A'milleıin basında . . 

Bant pahahhğı, hele İtalya da 
bartııe girdikten sonra bizim en ha
yati mevzuumuzdur. Artık, 1914:- l8 
senelerini yaşamıya tahamm.tilüınüz 
yoktur. Sebebsiz, yahut en küçttk 
bahane ve sebeblerle, caaale~ ~ 
hele iltilrAr veya aiietimaf. yilzüm" 
den hillkln on para fazla tediyesme 
göe~ym. bıtOı:lrwyaad
.......... laddlrmıya - .... 
aaid ~eri YBllY._ ~ 
g;fnlerde ·en küçilk bir aksaklığuı ta.. 
miri ı..ırm sonnı çok gil~ oh:r. 

Kacba kavgası 
~ Hayat sokağuıda 

oturan llettGde ile Ulviye amllda ilö
DIDl'l tiıq;a edip birbiıt M döv
ml§I t" ltisi de dün O Mızahmeclt 
biriDd liılb oeza mahla ıi ıe veJllı: 
mide ıiirı; OMye, ko...- Mew&. 
dasııi••.Jımdi kocasına. 'lllltemadiyen 
,..Jr ! ..... .. -1.1.. Gmiı • bu .. -.. a • ~- gonww•JiW'•ı, yuz-
den kavga ettik...,.. söylemiştir. 

'Neticede, hikia lllnib, ikisinin 
de bid · ' illi diJwllilerini sabit gö
rerek • lllııtJi ll80, Ulviyeyt ü 
900 tur., paa eezasına mal:lrlm 
etril'lir. .... ,, ... ,. 

K'..WJ ! ıa 71 ·-rah dük
J:lnda (JUC)AJ2 " ;illi; metresi 
llehmılıi km ll'atma;. sı;p' sn~a çı
llml•ıa t çakl De ••il , •,.. 
nı' 5" ~kalaafmetır. 

......,ğre .-ıne kaptı 

~ lsmetiye caddesin
ck ~11118 fabrikasında ça.lıpa 
ıa J' m L ... __. pP"'ISğım maki
neye keatirmi§, Cerrahpaaa hastaha.. 

neailMJe tedavi altına almMJ§tm. 
'=''daa .... pbW 

011rn• amba.rmdan bat eoa ~ 
lan snıe,m.n ve AVDi admda Dd 
kişi diliı Saftanahmed birinci 8Ulll 
eea maftkanaıiae veriJmil, wp. • 
lan yaplMtu _... ~ eııll .. ...... 

Macar 
Nazilerinin 
Reddedilen talebi 

--0--

Budapeşte, 12 (A.A.) - Macar 
aiansı bildiriyor: • 

Meclis reisi B. Tamuuly Nagl.nin 
talebi üzerine, oklu aallb pal'ti8i ta• 
rafmda.n tetaik gru.plana hUllWıl 
statüsü ·hakkında verilmif om ıra
nun liyihasım, müzakere etm.eiaj. 
zm 21 reye U.. 200 rey ile redllet. 
miftir. 

B. Tasnady Nagy, bu projenin: lmv 
vei filiyeye. geçmesi, halinde, Macar 
kanunu esasisinin esasından sarsıl
mış olacağını söylemektedir. 

Oldu salib partlaine mensub me -
buslardan maadai dlier bütün me • 
1:ftm1ar bu kanun llylhasına karşı btl
yUk şiddetle protesto ederek: "Ha
inler kapı dıŞan,, diye bağırmışlar
dır. 

Salonda silkfuıet teessüs ettikten 
sonra, hükbıetin istisnai sa.Wıiyet
lerinin 21 ıubat 1941 tarihine kadar 
temdidini, meclis bili müzakere ka
bul etmiştir. 

-JM•«-

Lo~rada yani· 
bıkyidat 

Londradan Paris gazetelerine 8 
tarihile bildirilmektedir: 

''Londrada ikamet eden btitüD ya
bancılar, l'nınsızlar da dahil olmak 
üzere bundan sonra çok sarih takyi
d&ta tibi tllttılmU§tur. Bu yabancı-
lar her gün tabi olduklan polis ko
miserliğine gidecekler ve gece ya
nsı evlerine girmiş bulunaCaklardır. 
Bunlar, evlerinden sabah saat 6 dau 
evvel çıkamıyacaklardır. 
Diğer tanıfdan yabancılar bisik • 

let, motosildet veya otomobile sahib 
olamıyacaldNdır. Bundan başka fo
toğraf makinesi, yat veya hususi 
tayyareye malik bulunamıyaeaklar • 
dır. Eğer yer değiştirirlerse poliai 
haberdar etmek mecburiyetindedir -
ler. Eğer evlerinden bir gece için 
aynlırlarsa mzdlerinde oturdukları 
kimseler bumı en yakın kOIDİBertiğe 
bildireceklerdir. 

ŞtlpheJJiai •baıMulardan miittefik 
milletlere meDBUb olan kimselere is
tisnalar g&d:erilmiştir. Müttefik ve 
bitaraf gazetscileri gece yansmdan 
sonra evlerinden çıkmak ve hatta o
tomobillerini muhafaza hakkı ve • 
rilmiştir. ~t umumiyet itibarile 
yeni nizamnawıe mutlak surette tat
bik edilmi~ 

Sovyedlrin 
Baltık d91fetleri 
üstündeki· nufuzu 

Uelainki, l2 (A.A.) - Havas bil
cUriJrcm: 

SoVyet Rusya hilkfunetiyle Bal-

---~ ....... yap~akta ala>.,_. ve askeri müzakereler 
~ Rusyanın bu havali üzerinde 
t.aıa bir hegemonyasını tesis ede • 
eektlr . ..,. ba .... Baltık 

'ı' 1 tteri1ltn .... ldlYvetleriııi 
kendi hesabına kuUanmak sallhiJe
tini istihsal etmektedir • 

Maracatçı blrllklerinin 
dllbuUyeleri 

:Ankara, 12 (BU.al) - ihracatçı 
birlikleri azasının dUhullyellD asgari 
50, azami 100 lira olarak ~ 
miştir. 

Vakii p ..... 

:Ankara, 12 (Hususi) - Vakıf pa
nıliır i~ yapılacak ikrazata 
Mr talima111amede bul değilikHk
Jer ,..,. t•. 
"hlzi edilen llfr havadis 

Bud&pe§te, 12 (A.A..) - Jılaear 
ajansı tebliğ ediyoe: 

Sa.Wıiyettar matamlar Rumanya 
badndnna sevke41ldiği ~ edilen 
ftmr Jatalan im.klonda bazı Ame
rikalı pmetelerinde intipr eden ha
vadisin aaıisız olduğuau beyan ect.
ler. 

..... H )'allll.-a 

-- mmtp .......... --*t tlllPlll _..... ktnd... ............ .AJI -
bdarlann ~ .. ,.,,...,. • -
b11 - m6DDıbt da .... ~ Jm1ıılt 
.... 'W'il"9tl tltlmABer.l f:da111tıeıı ı .... 
~ --11*.lllm ...... w .... 

• 

Adaoada Kredi 
~ looperatttinin 
Yeni vaziyab 
~ 

Adam. (m.usi) - Tic..rel Vekileti 
Kredi ve satae koaperatWsi IUbeai ieıll 
Bay Şakir Bükemıan tarafl.ııda Adaııa -
da bir cTanm Sab§ K:ooperaP• k.urUl• 
dujunu daba evvelce de bi.ldirmiPlm- A• 
dana içı.in ~ iktısadl bir devrin .,.,.._ 
cıcı ........ WllDiD ettlilmiz bu Jımos-
ratU. 117lar var ki iıı Mb•mda benli& biç 

bir~~· 
Ack.:ıa Palıaıuk tbraeıatçalar Birlill u

mumi ktiibi ~ Zeynel Besim Sun'qn 
bu koopaıa&ife direlıdör ~ edildiiiDi 
haber alar ~ kooperatifin alacaiı 
istikametin ne olacaimı «Yeni Sabala na
mına kendisinden sordum: 

Ba;, Zeynel Besim Sım 1925. den 1.831 
senesine kadar tzmirde «Hizmet> ve 193i 
den 1932 senesine kadar da dzmir Posta
sı~ gazetelerini çıkarmı& kıymetli bir mes 
lektaııtır~ Kendisi, tzmirde 27 senellk 
maziye m.alik 'bulunan yedi incir sat11 
kooperatifiyle 9 üzüm ve 10 incir koope
ratifi .in muamelAtile yıllarca bilfiil metı 

· gul olmua değerli bir kool*'aüf~ de. 
Bımludan bapa 7iDe Eae bilgeeln«h 8 
üzWn ve 3 incir saıı, kooperatifini biz• 
zat kurmuştur. 

llk sualim 111 oldu: 
- 44 numani.1ı Adana pamllk tarım sa

tıı koeperatif1nln fahri direktörlüğüne ta
yin edildiğinizi işittik; doğru mudur? 

- Doğrudur. Değerli Ticaret Vekilimi& 
Bat' Nazmi Topçuojlu'nun imzasıru ba
vi bir emir te1Akki ettim. Kooperatifcilik 
uğrUada fahriyen çalışmayı bir zevk ve 
.enır sayarım. 

- Bu kooperatlf.in yürüyeceğine ium. 
yor JDllSUDQZ? 

- Bütün mevcudiyetimle... Yürümi;,en 
kOGPeQtif olmaz. Bahusus Adana gibi 
kooperatife fevkalide ibtipacı oJan böl· 
gel.erde.. 

Ancak bu- muMiiD mii•ahsili buauıd 

bazı &artlar isti)'QI'. Tatbikata ~ 
zaman bu sartıan. ve ihti78f)ım amell 
sahada birer, birer tesbit ederek temini 
esbabma tewıaill ~ B\.ll'tldaki müs 
tahsil, vaziyetini ve menfaatini miidiik
tir. Kooperatif illerinde bir hamlede mu
vaffak obz t1"" ldillil. etmeaelrle be
raber saraliateiı aöyllyebilirim ki bu iıt 
behemehal yüriiyeceldti'. 

Beıı kredi koupnatlftoin, Tal"llD SaUf 
lmopera1ifile siint1a twlrılcl mesai emı.
leri Adana Ziraat 1!ankası müdurii Bay 
8lmiz Tama taraıuıdan alakadarlara ta

llilm• 1ıab ............ Bil ~-
kooperatifiae giren. ıı. kıedi ll:Dşpel:ati-

fi ortağmm krdltisi derhal yuzde yüz ar
tacak&lr. 

Bir talebe boOuldu 
Adana, (}Juaısl) - Adawada Demir

kipril alm.lıa SeJllaa nemme gin!1 ı• 
J1111ında !8illaA :Yqe .._. bit tale
be yüzme bibnediiia*ıı boğulmuştur. 

1111.Stafa Yaşarm cesedi 4 giın sonra bu
hmabilmiştir .. Zavalb gencin babasmıtl da 
daha ~ W' vn:tte ba~ suda bo
ğalarak ö1dü&ii söylewnektedir. 

Adanada Atletizm 
Mana, (lllıQI)- - Arumada 16 Şazi• ,.. pa21U.,.... ~ -.ır adiiımm ıd-

sabakası yapılacaktır. Bu müsabakalara 
ııebrimizdeki bilumum klüblerle ınek -
teibliler iıtf;irak edeceklerdir. 

Actanada Alarm işareff 
Adana, (m.u.l) - Aa..bt saat ku

ı.ıt üzerindeki canavlU' düdii&(i bundan 
bana sadecilt allırm ipnU oıaraır. kuııa.. 
nılacaktır. 

••• 
Etlirıetle 
lıir konferans 
~ '!-2 (k.A.) - Bttgtin ~ -

dirneye · gelen Konya mebusu llu -
zaffer, Gôker. ba ak§am Halkevinde 
mühim bir kmfsamt ffl•jpir. 

Güaiin m111hl1ri uw:u u tqr.ı. 

)1lllll ve-blJ'R W-•Wzıt-ve aıaa ile 
diuleııen,;bu konftıransda umum! mtl
fettii. 'lDkya Parti müfetti§i, bat 
müşavir, v,at w belediye reisi, gek
rin mimeHwla4 olta tld:lrit .-. -
liği:ve çok kalabük bir halk JriiUeai 
**"bula ada. 

AJni" - 6 = il lssch -dl& 1Jsmt' • 
kö;lild& de-~ -yapm MU· 
.ıfer Göker, ~ Kırk1areliDe ~ 
dBcek. ve onda- & m lloafeımB ve. 
recektir. 

L N 
Fatllt 8dt 1 GMI H•kuk Hlld•tll•· 

den: 
V•flıl tarihi Adı 

6/1/IKO ~ oill.ı Ali C>lllla. 
10/l/ala. .... ~ 
1471/RO ır.... AbdnDah 
18111848 JAbmeil AtidW!ah. 
29/llMO Sllld Miılmliıd. 
30flAl8 sm.,m.ın Yak'tıb. 
1/lfMI l'lıılk Mlıksut. 
f/u.a ,..... ..... 
'1/2/MO Dmll ıı..- Ali. 

1012/940 ..... l!llda, 
1811/940 ~et Tevfik. 
18/2/940 lllazbar Rallt. 
2f/t/MCJ l'lld Me!bmed Cdl; 

10/1/HD Alaneı1 Oiınab Baba. 
BerveçbiMJI mıreba hutahanesiııde 

vetat edenJıeıia ilAn taribiDdeA itibarm 
alacak va ~ bir ~ ve iddiaıl 
"Nl'98et edenlerinfıı 3 rr içinde mabkeme
mlıre. mQracaatlan lllaıl talırd+rde ...... 
..... laaıdDqe devndll1111l ilin olunur. 

,.,.,.. !J, 

iman 
Perlsin 

kuv tleri 
Onler·rHle 

(Bat tarafı 1 iMi ahffect.) 

de ha§hea duman bulutlan llıtimal 
edilmietir. 

Kit.aebmız, nehri geçme t.11~ 
lemine fliddetle muhalefet etmil ve 
Venıen ,_.lumnda 8eilWi aeçmil o
lan AJman kuvvetlerini mıbre dik· 
met için mukabil taamlllera aeo
mi§tir. 

Fransız yttksek knmpda heyeti. 
Oise mıntakasmd&, kıtaatı. Parisin 
ileri hatlan üzerine çekmıep .tarar 
vermiltir. Selllia bölgesinde lidid 
muharebeler vuku bnJmaJrtadır. 

Yie - Sur - Ainee bölgesinde, ır .. 
mağın cenub kenarlanndakl yaylfLlar 
istikametine doğru Almanlar.terak

ki etmektedir. 

Reims1i .kı~ içine almak ınak • 
sadile, Almanlar cenuba dQim. taa • 
yiklerini ilerletiyor, ve bfJ9 faila ve 
iki zırhlı fırb ile §ehir üdftrw Petine 
ytirDyorl&l'. ReimB büyük meydan 
muharebesi şimdiye kadar lebimize 
olarak inkişaf etmiştir. AJmuJar 
Argonne ii7.erinde hattı ~ 
lardır. 

-.Söz--soy~ .. ~l~em-eğ""'!'!""e_ss_l!!'!!'l'!l"Jıi'!"')'d-"""'1-ır-ıtiil'l"'!"'ll-as--

keri muharrir, muhaıebenill be&ki 
bir kaç gUn daha sttreoııjiMi, ft fa
kat, her halde düşmanın kat'! bir 
neticeye varmıyacağım u8jh•iftlr. 

Ayni şahsiyet şunlan ilbe Mmi§-
tir: 

İtalyanlar lrentiz taarruza pçm&

miftir. Fakat taarruz ettikı.t za
man, nice yollarını ve Alpe8 geçit
lerini seddetmekte olan pet kut tetli 

Amerika harJla ller l 
gua fazla 1 

aşı yer 
(8•1 tarllff 1 lftcl .....,.tle) 

cıa filllaatısaıda, ~ müt
tefiklere yardım suretile' ~yı 
miidafea komitesinin birkŞik dev
letlld şimdi Bitleri dmduıwp da
vet eden afişi tasvıb etmiıjtic. 

B1l &filde ba§lıca §l"'ı.r '' Mı!': 
"Bız .Amerikalılar, talllt lıll mn • 

harebeniıı haricinde kalmak ve bizi 
sürükliyebilecek tedbirler almamak 
arzu ederdik. Fakat şimdi biliyoruz 
ki, İngilizlerin ve Fta- 1 m geri 
adımı bizi· harbe ve bir cillml Mili
liae yakla,§tırmaktadır. 

AftPn mulrt&viya,tım tef* eden 
B. Bbsmaveıt.,demiŞfr ki: 
"- BU çok güzel Ve em dıirece 

faydalı bir şeydir.,, 
Blı8b. suaDeıe cevab Vlllli B. 

Roosevelt, müttefiklerin ..ae i
---~wı t. iM; 

ordusu malzeme stoku fazlauın hü
k1Mılet tarafindan tetkilt eiilmekte 
oldUiunu söylemiştir. Bali hazırda. 
bitaraflık kanununda lıjç 1'ir deji. -
şiklik yapmak mutaaa.wer dejilıür. 
Amerikan pmilerine ıumnu m. 
bad>mmtallatannı genişletm be7ım
nmnenin neşri yakında Setieomek
tedir. 

B. Roosevelt Portekisiıt- bu 11111t -

takaya dahil 'eclileceğini ametmedi-
iini .,._.*· 

Reisiciimbur, birlt!lik ı ~: :ita 
devletlerini şimdi bitan.t mı ye1rsa 
gayrjmubaıib mi teJildti ettiğini 

aöylelllekt.en i,mtina. etmİltiJ". 

Aakerf ceza kanUNlfttla ..... 
:AnJnmı 12 tHasmıl') - .&llbd'cew 

lamumnmn bazı maddeleıbd dellltf
~ llyiha milli miidafaa :ve adliye 
~ girfttM's Medir. 
Yam.ta " ..,., abrwaldg 

ta)tJrtmat 1aatlarmda, çekmiieılBir bir 
nn*e ı metle twdtı:f edeceklerdir. 

-ılalllllwcthı 
~ 12 (A.A.o) - Bir Ameri

Jraa mulıarrtıinin .......... bil
diidiğtile gire, mu. brargi.hını 
Pari in 128 ldiometre Pnali prki
Binda Saint Qaantinde tfJ8ia etmil .. 
tir • 

Ytil1lek baıb •• •llJi 
Loadra, 12 (A.A.) - İstihbarat 

namrmui bildirdiğine nazaran, B. 
ClmnlWl, .refakatinde •harbiye na • 
zan B. Eden ve genel kurmay reisi 
pneral Dili bulunduğu halde, dün 
ve bugün Fransada B. Reynaud, 
mareşal Petain ve general Weygand 
ile görU.şmilşlerdir. 

Askeri vaziyetin inkişafına kal'tl 
koymak içüı alınması icab eden t;ed. 

birler hakkında. bir mutabakat hasal 
olmuştur. 

Parisln mödaf8881 hareklu l~l:ull 
Paris, 12 (A.A.) - Beyanatta bu. 

lmımap memur askeri mümessil, 
bugUn Parisin müdaf~ muharebe
si tam bir surette başlamış oldujuna 
ve Franaslann şehrin şimaline çe. 
kilmiş ~u bildinniltlr • 

Bir Peloaya u.lat.elllabiriQdel 
haber yok 

Lo~ 12 (A.A.) - PolonJa• 
niz )nıvveüeri genel kurmaymm l'n· 
giliz amirallitl vasıtasile Delft!tti· 
ği bir tebliğ, karakol vazifesinden 
dönmekte gecikmiş olan Arzel denb 
altı gemisinQı ;kaybedilmiş telikki 
ol•ınması li.zımgeldiğini bildirmek· 
tedir. 

l.inıamlaii faali at 
Taam!la J 

durdu 
(lbı tarafı 1 inci aatılfede) 

tancamen durmuş gibidir. Sigorta 
!fi.rtEtleri Ak.deniz için gemileri ıt
gorta etmediklerinden Avrupa mem• 
JıeUtlerile ysprlacak işler ancak 
~ve Balkan yollariyle oJaı. 

caktır. 

Bıt sebeble- ithalit ve ihracatmu 
daha ziyade az~dacaldn-. Dthı muh
telif memleketlere 53 bin lira mikt.a-
nncla ihnlcat muameleli ya~ 
buna mukabil limanımıza hiç bir va
tpır mal getirmemiştir. 

Liretin a1ip 9 el'an beklenmek
tedir. Dolar fiyatlannin tekrar dttş
ttiğtl ve bu tenezziilttn bizim para • 
mızla 130 kllrUIU ~duğu öğrenil· 
IQiştir. 

I 
Y1111A11 vapurlan acele ~ 

Harbin Alrdemııe de sirayet etme
si üzerine bUtUn İtalyan vapurları· 
nm bitaraf limanlara iltica. ettikleri
ni y&ZIDılfİ,lk. Dün aJdığmıız bir ha-

bere eme Y•manWut da eef8rde 
b::lqpg F n fi&PW l&UIRD en ima bir za· 
manda Yunan limanlanna dönmele
rini bildirmiştir. Bu sebeble lbn&eo 
nınn'fdaa 1'araöenize gidecek ola 
bir Yunan vapurw t.ekmr Akdeabıe 
müteveccihen ı.relret etmiştir. U. 
manmıma bulunan 1ııgiliz ve Fran• 
sa gemileri için henüz biç bir io'U 
vaki dJma.mıştır. 

Ba&iıNI Y ...... da. diidJedar. 

~ ıe ~) - Devletdenil' 
lil'laltt, Şuld • Akdeıniaieki vUiJC' 
ta....m edinciye kadar. muvaklra-
teıı ~ tatB ebtdı&ir. Se~ 
sefelde fJulumn gemi]eraderhal :a.... 
D1U1iJ11JS ..mt- etmeleri hakkında 
Whwet "'Z1hilCF. 

Edinıe Beden Tıewt.iyeai Bölpsi Başkaufiinaim 
Kelif bedeli 31125 lira • lmllll cılm Jlııllım ...- Mil* bmlR iDlast üo hafll 

Dlild(hı+Te pazarlıkla mflnakaaıQa çıJısmılmap. 

1 - »--.. 1/V/Me tan 5 S ' ı l&d IOd DM !& dır..-,ette yapıJacakt&r. 
2 - Taanıa. -- ,,. 5 ,,.. •11M1Si prlbuae elrillli1tma eartnameaini mukawlt 

projelerini Ankarada genel direktlirlilkte htanbulda Nda Müdürlüğünde ve F.ıürue 
de bijlge binasında görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat mikdıln 2334 liıre 4f kurııştur . 
4 - :btekliler ihale eün6 18albıatiln ,,...U kaııunt evra lan ve en aşalı ve bb 

defa O. 11 bin lirahk bir bina illllt ıı~+aıtıakbeOe ::vaptıklarma dair mnsaddak vesika-
larile beraber komısyon riyaaetiDe müracaat edeeıeklerdir. (4789) 

He7heliada Deniz Lisesi Miidürlüğjinden 
t - Dtc>.ia lfSesl birinci ve üdnd 8lllıfPan taleıM: ~ w kalNlii1lıe tı.clı 11ıttııı 
2 - Lise birtttei sınıfa llnneie- iatıeıdilmn k.,utan 11 aiUstoıJ MG ıartbint 

kadardır. 

3 - Wnci amıfa girmeje. Jg" • w ia kayıtlan 20 badran 1MO taribioe kadar 
devam edecek ve 20-25 hazi:nmda lllÜMbaka sıuvtan yapılacaktır. 

İsteklilerden tstanbulda ....._.. m dıliruılan dofru:wa okul kaydillı:abul komisyonb
Da w ı.tentmfıdm bamlııa 7«1e1Cl9 ailınlımD bulımdultltn maltallin askerUk §Ubelerlm 
müracaatları ilin olunur. 'Mil) 
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1 
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü İlanları 1 

----~---
Kiralık emlak 

Aylık 

k ir-il 
Aemtl Mahallelıl Sok;ıgı ı"lo. su Cinsi lira Kr. 

Şilli Meşrutiyet Ebck1z 26,28 Apr. Daire: 1 20.00 
> > ~ > Apr. Daiı'e: 12 23.00 

Beyoğlu Kuloğlu - Torııııcı başı 61 Uciincü Vakıf han, daire: 8 33.00 
Taksim Ayaspa;a Acı1.eşme 18,20 Apr. Daire:5 20.00 
Galata Kemaııkeş ~ıaplskcle 133,135 Ma~aza 00.00 

> > > 20 Altıncı Vakıf han 5 inci kat 21 No. ooo 07.00 
> > > 20 > 22 Oi.00 
> > > 20 > 23 07.00 
> Yenicam.i. :M. Ali pa IJ..'\ lıan ıo Oda 16.00 
> > > 42 Oda 16.00 
> > Fcnncne<:ilcr H0/142 > ']ö.00 
> Arabcamü Cıııui ı:l\'lusunıin. 39 Ev 05.00 

KaSJrnpaş Camii kebir Tüı ahi baba 9 DlikkA" 04.00 
> G.ızi Hasan Pş. K:.ıyık iskele. 41 ).föfrez aı·s;ıı 12.50 

Beyoğlu Yeni~hir Serdar 6mcı· 58 Dükka· 06.00 , > > 56 , ıs.atı 
Tophane Kem::ınkes Nel·ııti bey 326 , 17.00 
Hasköy Piri Pa~a ' Kumbar«haııe 10,12 Arsa 06.00 
Pangaltı Koca tepe Cümhuriyct 69 Ev; Birinci ınülhek kat 18.00 
Beyoğlu Çııkw· Karakul'um Ev, Surpagob !4.00 
Ortaköy Tnşmerd\ven Palanga 21 Konak: 1 inci kat vak.ıflar J.0.00 

> , Pnluuı;ıı 21 Kon:ılc 2 inci kat vakıflar 16.00 
> > P~lı-ın~a 21 Konak: 4 üncü kat vak:ı!laı· 08.00 

Yukarıda yazılı gayri me.nkullenn teslimi gunundcn :ll/5/940 güniir.<' kadar kiraya verilecektir. ihalesi 19/6/940 çarşamba 
cilnil saat 10 da komisyonda yapılacaktır. tsteklil<'ı in yüzde yedi buçuk pey paralarilc birlikte nıe1.ldu.· ilin ve saatte B~yo!llu 
Vakıflaı: Akarat kaleıulnc mfıraca:ıtları. (4718) 
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SOLDAN SAG'A: 

1 - F~kirlik. - Arabca su. 
2 - A ialet sahibi - Kıymetli bir maden. 
3 - Ağ - Köyün ekndisi. 
4 - G:.izel san'atlar - M ... kteblerin bağ-

lı olduğu vekalet. 
5 - Az bulunan - Dııdcılı:, 

6 - llü..-ün - .ı3ir nota. 
7 - Mc.şbur Alman Trans:ıt.laııtiği. 
8 - Giydirmek. 
9 - Hasislik - Davulun sesi. 

tO - Kuçük bir zaman -~ bir 
Turk hakanı. 

YUKARIDAN AŞAÔIYA: 
ı - Zevk - /.k:lenizde me.şhur bır ada. 
2 - Bir vilayetimiz - Kuçük bir :ıanıan. 
3 - En l..::Yük hayvan - R~ konu-

lan. 
4 - Şehrimizde bir semt . 
5 - Akraba topluluvıı. 
6 - Bir ecnebi ismi - Bir U%VUrnuz. -
7 - U7.ak isareti - Azinı. 
8 - Eğri - :Kokulu bir nebat. 
9 - Celik ş::ıpka. 
O - Fas1la - PaI'lsız. 

(Evvelki günlcii. bulı:ı.acanın 1ı.alli] 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1 F EINIEIRIBIAIHIÇIE 
2 A 1K11 1 L l•I E ! N l •I E 1 Z 

' KllllYIPllK ITl\ IRl•IA 
• l Is IAIBIE ITl•IE IB IE 
s R EIZIAIL IEITl• lu1 T 
6 ıe NIEIYl•lRIElrll• IM 
7, K >J rı•ı.,ı•ı~ ı M l• I E 1

• 

8 R •IM!E iz IE iL 1 ı1K llil 
~ EIFIEILI 1 IK1•IDIAIL 

10 MlAl~AILIE !Wj]IN!A 
Miirakabe komisyonunun toplantısı 

.fhtilci.ra karşı §icldetlc mücadele 
etmek için Koordinasyon heyeti ka
rariyle teşekkül eden fiyat müraka -
be komisyonu dün lekrar toplan -
mış ve bazı gıda maddelerinin fiyat 
!arını tc.tlrik <'lmck için alil.kadr.rlar
la görüşmeler yapmıştır. Komisyon 
toptancı. y'ln toptancı ve perakende 
cilerle yapmakta olduğ'..ı bu göriiş
melen en kısa bir zam.ar.da ikmale
derek bütün havayici zaruriye mad
(leJerinin satış fiyatlarını tcsbit ede
ce!< ve bu fiyatlar~n yükseltilmemesi 
&ıhı bir surette kontrol edilecektir. 

1 

Ağaran S@çlara 

JUVANTIN 
KANZUK 
~ boyalan S&!'Ja.nn iabii l'eıllılde

ıini iade eder- '-'er ~ yılm.nmelda. 

çtıı:maZ, da.ima 8ihtt :kahr. Kum-

ml ve siJU reDkll sdıhi saç 

İstanbul Belediyesi İlanları ] 
Tilhmin ilk 

bedeli teminı.t 

504.00 37.80 Amavulko)ıınde Llitfiye so. 17 nwnurataj ve 10 kapı No. 'hı ev 
504.00 37.80 Arnavuikoyunde Lılttlye so. 27 numarataj ve.12 kapı No, lu ev 
~2.00 32.40 > > ao. 37 numarataj ve 18 kapı No. hı ev 
43~.00 32.4.0 > > so. 35 numarataj ve 17 kapı No. bı ev 
f3:!.00 32.00 > > ı;o. 31 numa.rataj ve 15 kapı No. bı ev 
.ı32 .!l0 :!'.!.40 -, ... o. 49 nunıarataj ,.e 24. kapı No. lu ev 

6-48.00 49.60 > > so. 29 numarataj ve 14 kapı No. 1u ev 
Tahmin bedelleri ile ilk tcruinat mikdıırlan yukarıda yazılı g11yri menkuller sa

~bn::k ilzcrc :ıyrı :ıyn açık arttırm::ıy:o. krmulınuştur. Şartn::ımeler Zabıt ve MwunelB.t 
MUdürltigü k::ılcmindc göılilccektir. tb.ale 28/6/!MO cuma günü saat 14. de Daiml En-

1 cümcııtle y:ıpıl:ıcaklır. T~liblcrin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü 
1 mutıyycn sa::ttc· Daimi Eııcumcnde buluruuaları. (4874) 

·-
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

ı - Şartnamesi mucibince 125 çi!t lastık çixlne açık eksiltme usulıle soıtıı:ı alı

nac~klır. 
ır - .Muhammen bedeli 893,75 lira muv<ıkkııt tem.inatı 67 liradır. 

lJI - Eksiltme 20/VI/1940 perşembe günü saat 15 te Kabataşta LeV8%1lll ve Mü
h ayaat şub,,sindclti ~lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Ş::ırtn:ım(' sözü geçen şubeden parasız :ılınabilir. 

V - Eksilunoyc iştirak edecek firmalar şartnamenin 9 uncu maddesinde yazılı 
şC'.ruili cksıltmc gününden uı; gün evveline kadar tuz fen şubesine vermeleri ve tek
liflenniıı k:ıbulümi mutaz:ıınının vesika almaları, tayin olunan gün ve saatte % 7.5 
güv<'rHllc p:1ralarilc birlikte mezkur komisyona müracaatları. ( 4649) 

· Heybeliadn Deniz Lisesi MüdUrtüğünden · 
Duıiz lisesi birinci ve ikinci sımfüıra talebe kayıd ve kabulüne ı Haziran 1940 

dan 10 Ağur•os 1910 lıırlhine !:adar de<"am edilecektir. iStaklilerden İst.anbulda olan
ların dogrudan do&nıy.ı okul l\:aydı kabul komişyonuna istanbuldan b!ljika yerlerde 
oln;ıların bulunduldan mahallin a,,ker1ik şubeler.ine ınürucaatları ilAn olumu-. ( 4228) 

Devlet Demiryolları ilanları 1 1 
Muhammen nakliye ilcrct.i (754150) lira olan t3kriben (325.500) ton maden kö-1 

mürtlnün Ereğli kömür havzasından muhtelif Türk limanlarına naklettirilınesi i~i 

28/6/ l!l40 tarihli cuma günü saat 15 de Ankarada iıiare binasında kapah :ıarf lıiSUlilcı 
cksıltınt'YC konulmuştur. · 

Bu eksiltmeye girmek istiycnlcrin (33915) liralık mm·akkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tckli!lerini ayni &·ln saat J4 de kadar komisyorı reisligine 

1 
vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler b"'ş lirayı! Ankara v~ IIaydurpaşa vcı.neler:inde satılmaktadır. (4.803) 

___ ... ,. ... -.. ___ _ 
,,~·" 

·~ 
Dünyanın En Meşhur Fabrikaları olan THE EVER 
( Crea.t Britain ) Ltd. Sosıeten in mamulatı olan 

BER C: 
lngiliz Mamulatı 

C~p Pilleri, Radyo için anod-bataryaları, Telı>fon 
re pillerimiz gelmiGtir. 

Her Yerde nrayinız. 
Türkiye Genel Deposu · Jak Dekalo ve Şsı., lstanbul, 
kale No. 51. 

GELlNCIK SiGARASI Çll(Tl~ 
EBr.:D,knıPt:Sl:ltı~de '!dahn ... 01ci;.ğ.; halde 1ıe:~ J!~'' tiUilp 

tlr:yallklnl memnun efmek azmınöa bulunan 

'" iNHiSARLAR iDARESİ 
,ba-kette piy_;.,a•arzettlQi uc:.lu-ve-uçsuz GELi~Cİli siğara:ille, 
~ ~h 11e k•kala olmakla be.raber mevcut ne"ilerden da ita 

· ~ · · - ince bil• siğara arayan tir• 
yald zümresini ıattnlne _ça;, 
hşmışfır. 

Bu evsaf, bilhassa ba• 
~ yanlar taralıo_ıla'\ aranıl• 
~ ~ığı için GELiNCiK, aynı 

--zamanda onlarında sl@a• 
rası ola~aktır. 

=-~~--.-.-.::.=:====="""'======~========-~~~-=--:::-.-:-~===--=--:-==-=---=--::::;===-=· 
ııhid"'-::tlc ga•etc ile ilanına karar veriidi-latanbul Asllye Altıncı Hukuk milhkr

JPalnden: 

İstanbul Asliye A.llmcı Hukulc Hılkim
liğinden Bakırköy Zeytinlik Oı l.ı sok.ak 
46 No. 1u evde mukim Arına Bıl::ın!:UYİÇ 

tarafından kocası ikametgii.lu meçhul Di
mitrl aleyhine açılan bo;;,anına da\ asuım 
icra k:ılınan,muhakem~i sonunda: Taraf
lar araınııda ıııddetli geçimsizlik 4)}duba 

s<ıbıt ol@gu:.d,ın bu~•ınınal:ırm.ı 'e kaba
hatli ı.ıurJJcialt"yh D•mitrinııı bir uCih! 

1 

müddellc b<ışlrnsik evleıuncmesiıw \ ' P 

masarıfi m~hakcnıenin muddcialeyhu l.rh
milirıe kabıli tcınyiz olmak üzere ittlluız 

olunan htiküın ıniiddeialeyh Dinıitnnin 

ikaınelgfılunın meı;hul bulunması !'a ·c -
biyle iUım surrt.nııı rnuhknıw di\'aııh;ı -
nesine talikına \ e l~nvfiyetin 'tn bcs a:ilıı. 

giııden muddeıaleyh Dımltrinin on bel 
gün zi"lrrıııd ı ıııezkür hi.ıknıu usulen tern· 
yiz ('tmcdi·;i takdırdc kcsl'ı J..at'iyct et 
mis sayılacag1 tcblıg ycrıııc geçml'!k uzetW 
ilan olunur. ----------------

Salıibı; Ahm"d Cemaleddın Sara.:oglu 
Ncşrıyat Miıdur-u: Mac d <;ETiN 

ll:>"ıldığl yl~: (Yeni Saba!ı) nıatb:wss 


