
,, ,, 

4 HAZiRAN 1940 

[ SAL 1 
Oçüncü Yıl - No. 751 

idare Yeri 
NUUo@INY>iye, N-. 84 btan 

GÜNLÜK ~ SlVASl HALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Kuruş 

. 

man tayyareleri· Fransayı bombaladı 
- • • • 4 • • • :·- • " ~ 1 • .. - • 1 • 1 1 • • ~ • '• • ~ - 1 ' 

Fransa ile münf erid sulh Alman hava kuvvetleri dün bir 
Fransızlar Almanlar ·tar4fından gelecek 11ulh şart- çok Fransızaskeri üs.ve tayya
larını, doğrudan doğruya Fran11a aleyhinde h_içbir re meydanlarına akınlar yaptl 
hükmü ihtiva etmeseler bile, kabul edib de lngi-· 

/izlerden ayrıım'!.k h~ta•ını ~rıikab etmezler yalnız Paris civarına 1000 
Yazan: Huseyın Cahıd Yalçın b b. dı fı l ld 

A }manla!'ln yeni bir Sulh taar- T / ~ - om a ·an az a atı ı 
ruzu yapacaklarına dair _ 

bir telgraf haberi inti~ar etti. Al
ma~r. Manş sahillerine yerleştik
ten sonra, güya Fransızlara bir sulh 
teklifinde bulunacaklar ve İngiltP.re
yi yalnız bırakacaklarmış. Fransız
lar bu sulh teklifini kahUJ etmedik-
leri · takdirde, İtalyanların da yar

~ ~· il~. FFansayı iki taraflı bir hü
:!EatşlWlda bırakarak tamam.ile 

~ ~ . 
~, bo~acaklattmŞ-. '- . 

1 
olup olmaclı

tecrübe ba
-~ çıkarılmış

... .-...~ n öted.ifübe-

ar·ekete uy
rma olsa bile, 

e tekabül etmek-
" 

Havadiı:ı, Fransızlara ne türlü 
f>'Ulh . şartlan t<'klif edileceğ·ini izah 
etmiyor. Fakat bunların herhalde 
sou dcrçcc ağır~ izzeti nefsi rencide 
eder bir mahiyet arzetmiyeceği mıı
hakkaktır. .'umanlar muayyen bir 
zamanda yalnız bir düşman ile harb 
etmeyi meslek edinmişlerdir. Şim

diye kadar lngilizlerle Fransızları 
biribirlerinden ayırmaya çok çalış
tılar. Hatta uzun müddet, Maginot 
hattında Fransızlara kur yaptılar. .. ._, ... 
Faklt.t' ~ız. -milleti bu tuzağa 

~i~ J.~ı~:kından ayni-
" ·~:f'ij:;:Aihıla.nfo . • ızları aldata-
~~acaklanna kat'i kanaat gctirdik
.'.tten sonradır ki Fransaya karşı bes

ledikleri hissiyatı açığa vurdular. 
Filhakika, Fransız milleti Alman

larııı birçok be~abını şimdiye kadar 
boşa çıkarmıştır. Hitler Fransaya 

, . hü a.skeri tenezzüh icra eder gibi, 
·trampet çalarak girmek ve memle
keti kolayca istila etmek ümidinde 
idi. Bunu mahremlerine büyük bir 
k.ııiyetlc temin ve tebşir ediyordu. 
Fakat Fransız hüklımetinin uyanık
lığı, dahilueki ifsad tertibatını ez
mek hususundaki basireti Hitleri 
hayal suku luna uğrattı. Fransa da
hili bir ihtilal ile yıkılmayınca, tat
bik edilen usul onları İngilizlerden 
nyırmalc te5ebbüslcri !?eklinde ken
<!JSini gösterdi. Fakat bu da muvaf
fak olamadı. 

Almanlar Fransız milletini hiçbir 
zaman anlıy:ımamışlardır. Bt:lçika 
ve Hollı:ı.nclruun zapt~ndan ve bir kı
sım Fransız topraklarının işgalinden 

so·u·a, Pnrisi tcl!likcyc düşrr.üş gibi 
göstererek F'ransızları korkutacak
larını ve ehven sulh şarUarile kan
clırabileceltledni ii.mid etmiş olabi
lirler. Fakat Fransızlar Almanlar 
t.araf ından gelE:cek sulh ş·artıarını. 

doğrudan doğruya Fransa a)eyhin
cle hiç bit· hükm:.i ihtiva etmeseler 
bile, kahul edip 0.e !rıgilizierden ay
rılmak hatas:;.nı irt;k~b elmez.ler. 
Her scydcn cv1 ·cı. buna ahlak ve ka
mktcrlcri mf1!1idir. Sonra, Fransız. 
lar her reye rağmen, akli ve mantı
ki bir md:ettir. ze;cfı.Js.rı dahi onla
rı bu tarzdaki bir Alman teklifine 
ltap•lm:ıl:taıı meneder. 

Alnrn.ny:ı. Fran""-ıyı İngiltereden 
ayırm~k i~in bugün tckm.H 1"-ansız 

topraklarını tahliye edebilir; ne AI
s:ıce\l:ın ne Lo:rraine'den hiçbir par
ı:a iste:niycbilir; Maginot hattının 
l~ali1e k:ilinasın;.ı. ı·.::m olabilir. Alman 
politikası . me~ekleri birer birer ve 

Hüseyia Cahid YALÇIN 
(Sc;nu: 3 üncil Hhlf4ıM) 

Alman tebliği şimdiye kadar 330 bin müt· 
tetik a$kerinin esir alındığını bildiriyor 

ALMAN HAZIRLIGI 
Müatakbel Alman hücumunun Som 
Üzerinden· Parise olacağı sanılıyor 

Bir Fra.ru;ız bombardıman iayya.resine .. ombahr y~en 

Paris, 3 {A.A.) - Başvekalet öğ .. 
leden fonra neşrettiği bir tebliğde 
J>aris mıntakasının üç haziranda 
düşman tarafından bombardıman 

İtalyan - Yugoslav hududunda 
yeniden bazı liidiseler oldu 

Arnavudluk hududundan geçen birçok Habeş İtalyan 
aaker·i Yugoslavlar tarafından vuruldu 

Belgra9, 3 (l}ususi~ - Son gün- leri askerleri ileri sürdükleri anla§ıl
lerde talyıin - Yugoslav hududun- mak~. 

da yeniden bazı hadiseler olmuştur. M.lsırda.ki ttalymtann Bir 
.Arnavutluktiı.n bazı İtalyan müf - Kısmı Dönüyor 

inönU Von Papeni 
kabul etti 

edildiğini, muhtelif çapta 1000 den 
iazıa bomba atıldığını, 200 ki§inin 
yaralanarak bunlardan 45 inin öl
dilğibıü bildirmiştir. 

Alman Tayyarelerinin 
Bombardımanı 

Berlin, 3 (A.A.) - Berlin D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Alman hombar<lıroa.n tayy.arel~rl 
1lılgiin öğleden sonra Paris, :1ssy • 
h - Monlincaux ve diğer tayyare 
~lariyle Faris civarındaki ha· 
• teSisabru bombardıman etmiş -
lentir. 

Almanlar Şimalde M.üdhi§ 
Zayiat Verdiler 

Londra, 3 {A.A.) - Reuter ajan
Iİımn askeri muharriri. yazıyor: 
Fransız yüksek kumandanlığı ka-

(Sonu: 3 üncü sahifede) 

tfütt.efik: Onl.Wa.n BePuımadam 
Geaera.l Weygaml 

rezeleri Yugoslav hududunu geç - · Kahire, 3 (A. A.) - Alülenizde~i 
mişlerdir. gerginlik Mısırda.ki İtalyan cami· -o-- SABAHTAN SABAHA: 

Yugoslav hudud muhafızlariyle asını gittikçe artan bir t.el8.şa düşür- Ankara, 3 <A.A.) - ıteisicüm-
bu askerler a.rasmJ.a bir çok çar - mektedir. İtalyanlarm Mısırı terket- hur İsmet İnönü bugün öğleden 
pışmalar olmuş ve Yugoslavlar bun meleri umumi bir mahiyet alacak ka- sonra Almanya Büyük elçisi Von 
la.nn bir kısmını yakalamışlar 'Ve dar artmıştır. Papen'i kabul buyurmuşlardır. 
bir .kısmını da vurmuşla.rdır. Bir çok İtalyan mekteb çocukla- Bu mülakatta Hariciye Umumi 

Almanyaya ilk darbe . 
Yugoslav hudutları dahilinde ya· dı Portsaidden bir İtalyan vapuruna KMib Muavini B. Numan Tahir 

kalanan ve vurulan İtalyan askerle- binınişlcrdir. Bunlar, ltalyaya gön· Seymen de· hazır bulunmuştur. 

rinin ekserisinin Habeşli oldu.ğtı gö- derilmektcdirler. ~~~~~~~~~~~~~ 

Alman tebliği müttefik orduların imha edilmek · 
üzere olduğunu haber veriyordu, olmadı! 

rüİm.üştür. Bu hale göre İtalyanla - ltalyan sefiri Mazzolini, Mısır ma~ 250 den fazla Ame
nn bu şekildeki tehlikeli keşif ha.re- kamlarına vapurun asker ve büyük 

Sİ ;kb;~ıd; m Ü ~bt: Fr;~~~;a ~!l:k::ietti 
zehirlenme hcidisesi A~erik~urlarına 

suıkasd yapılacakmış 

Bir ahçının sattığı kaçak sütten 
on dokuz kişi zehirlendi 

Nevyork, 3 (A.A.) - Verilen ma
lumata göre, 250 den fazla bombar- ! 
dıman ve avcı tayyaresi Fransaya { 
hareket etmiştir. 

Bu sevkiya.t, harbin bidayetinden
beri müttefiklere yapılan sevkiyabn #!!!!!!!, eçon hafta bugün, harbin mı
en mühimmidir. ~ §mdanberi ilk defa İııgiliz 

Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B. ajan- ..-e Fransız orduları müthis bir t.cllli
sı bildiriyor: te ile karşı karşıya bulunuyorlardı. 
. Amerik~ hiikfımeti diplom:ı:si yolu 1 ~kada ve Fransanın şimalinde 
ıle muhr.:rıb memleketlere muracaa.t. ! ya.nı:n milyon müttefik askeri üç 
ederek Waşington vapurunun 30 1 tarafından bir ç:.em.ber içine ~ş 
mayısta A vrupaya hareket ettiğini ı iken Belçi.ks. ordusunun teslim ol • 
ve Fransada. bulunan Ameri.kalı!a.rı ması üzerine arkası da kapanmak 
hamilen döneceğini bildiımiş ve ge- 1 üzereydi. İngiliz Ye Fransızlar va
rek azimetindfı ve gerek aYdet.indc ziyeti "Son derece vahim,, h~ttii. 

. ~ilahlı olınıyan bu ~ .ı.purmı yolculu- "ü:m.idsiz,, olarak ilan etmekne çe
guna zorluk çıkanlmama.st.nı iste - Jı::in:ırıediler. Yarım milyon askı!rle 
miştir. birlikte hadsiz, hesabsız malzeme 

AJma.n. hükfımeti. Amerik.ı hiikii- Belçikamn ihaneti yüzünden hem 
met.ine cevab Yererek lıu şartlar al- bybedilecek, hem dü.~una k:ızan
tında seyahat eden bır Yapurwı Al- dlnlacalrtı. 

man ~uvvetleri tarafından hiç bi.:- Bu vaziyet, ha ·bin sqnunu t.'lyie 
lehlik~ye marnz bu.lunmıyac·a~ını ve '/ cilecek mahiyette bile görüıü;~ordu. 

(8oftu. 5 inci sah fcde) (S~nu: 5 i"ci nhifede) 

Şimald•ki s .. 011 h•r•l«il ...ı..uaaı .,. 
~ltl•n lttı{gfl•• ı.t1.,. Wtn 

Frtmsız ~hhnini 6Östair lti.rit.I• 



Sayfa: 1 YENi SABAH .. 
SiZLi Şehir ve Memleket Haberleri ) 

..:ıteld bedbin doPıilann. bastalık ve-
7a IDUrn gibi .musibetlerin elemini tapyan 
lm'm ..,:.-Jle)e!J ...... ~ M*il 
b~ .iUpd ile ,IQ!Dl•rtkpplvıa MJrat11shjl 
>=IMl!ı•n ~ =·=ıne .teaııdır. -...ıe, 

sofrada, bır1 cemiyette, wmmı1 mahaller-· 
de, bahçelılt'de ve sokakta konuşurken, 

Jemek yeıllen, otururken, dinlerken ve 
pzinirflı!n ..... dms .adlen~ 
ve m~us.,ir ..... ~-..llılil anu-
bitin, 111trıAM.etn ,_ • lıt' • ..tım 1ıitii 
huylardan maduddur ve tehlikelidir de! 
zıra aiJe.yi, cerpi,ptı, meınJekeU batnısus 

7abano13R .JAç :W~ oeltr. 

Bir tıik S9)'ahLv bMilllm.ı Ben* se-
7a!lıılt atblı fGe:tllL'teat ,...., ... 

den ~.-...V· v .. -
vm1 ız oldugunu söylemeği unutmazlar. 
Ve dikkat ettim balkı 98Vimsiz ve aurat
lllZGllan .... dür ..... l>Uu8+811M'Det! 
Sevllmlz we lllatmm edıtre lflı!" ditl 
gıbı. Bır Nhlike de bu kötü huyun sari 
olueucJur. 
"rl'ıpla ı.na lllAstrıD*lar miaıllu. Ve bana 

lllfl\rsa. -=ıtllladıgı :1910. tlıırrllm da 
ıırarılm z, "Fakat h talık ıçın. ıçm 'tıfh

nb;Wnı ıçra ve uıüptGlilarını harab eder. 
tıak iltis:illı •~ım parç~ra ayırır. 
~edlr Jlmmı ...... yak~ lUle 

~ t Jllu ..-SWlıfll gı....-lt ~ 
takıbıne mecbur olduğumuz yolda mun
tazam adırnim'la JP(lrümegı de bilırsek 

haklı \"e h&Jlrlı bir hareMltte bulunmuş 

olacaıız •tmı _...hılle ,.,..eı..ıt çok 
a r bır ,allWr. 

Fr ıı a reisicumhuru mllte,;effa Mösyö 
Pu -.karenin dediği IJİbl 1l All

1318 .QUe 

iN on lll~•e *~· 
t tfl' t 1H U ri.n h kkıdır. 

u~..-.z ............ 
~l~.ılb ..... h ıhu

............ llalYt ~ tı. ıte

"""""~ tÇin 1>ir U"'1~an da 
yollard n )'flrüyerek ortalı

gı a.ı'i"ı dln•k Yubmu W.lniiilc !iab 
eder. Bu ,Dl .-.ıuna .e-nahnak bıl
m.,-.en bı d kka'lle .ıakib o1Llnur5a b8&kın 
da ~h Es 

likayı ıpti 

'91n:i•lılile he"iıne• Jılwdf \le
kili Hasan Ali Yücel, seyahatinin 
hususi~- • dl& njmen 
dlr&e M•Miıl Ma 'Uı litıibıı1e .._ 
tWkat )81"' .. *' ~. O 'lf 
ımatMQIGde 4lil'1 !rPJ Jle =
lir.bnUl!flll&~ktmr-. eliltwe 
lılileiiye-.-lai-4.ollMJr. .i.l.6tfi "311dan 
•aıet etmilfir, V.elDlf ilia •t !ik 
İllbsad ~"'Dl 'l1Melaıeldllin *i
.. n) h 'WMiWtl, -..-r .v.t,. 
bumlrq •et eblliflUr. 

'T ..... 

._Kunıa 1719_,,._ ... ... . .... 
«IO IOO 
~60 • too • 

M0MTAZ S. 
Fransızlar. tı est rare que nous ~oyons 

tant A fait innocent de nos souUrance. 
Derler ki: Iztırablarımızda büsbütün 

masum olufumuz endcrdır demektir, Biz
de: Net' 1 'iti' , •• ~ ~ ımzetti
jim scbebler hnricmdeki .,•esızliğimı"de 
yani fena adeUerln surallrııza nstıgı sos 
murtk nlıklarda haklı *'1Jmuz e~r
.ır GiyODil:iJıl,z. 3izim gllli dünyanın • 
•h bır ıwmldlldlnde •e cihanda bir 
tR ,.ausliclalııa aa.na,.. Manbulda oa.an 
laı-ın neş'eden naStb alamaması gafleti 
.e1beUe tbir bekeN+*'r, 

E • akz le 1lilRat 'l!ttinı. oMıe9ıeli '9riç 
v .. U.la ~ayan gençler çalıaan plAk
a... • ı .._dt .....,.... ~ 
• 'lııltda ~ .. Hıu:- ..-ınllldlıa 
p11Jı takib ediyorlar. (Heybey) ler de 
Aaablarımnın gcrıldıgini Cidermek ıçln ya 
mrı ıtır••s 5 

.... _,.,...... 'llllllk _.. 
Jllrlllr ~ 'kqıııillllrı .......... 4-'ı 
ya kadar atıyorlar. 'Pllıklan doldurarilann 
pürabenk ve pilme 'e &arkılarımızı bir 

~-.ıkıp •-n911m'~-~ 
djl r 'wıl yalmz ---.ı. 

Gözün ele kulak kadar ..-.ı ~ 
ihtiyacını Avrupalılar düşündukleri ıçin 

dir ki otobüsleıinı, yeraltı &ımlindıferles 

lliai, MtU•tuıa ~unı..au, ..._. 
talılrla ..._.~rird, otllll!ırla pmsi
yorftarmt gü)!r yftzl<ı yapmata mu,;a'ftaıt 
olmuşlar hele sokaklarını sahralarda gen 
zen •ir kervana bel9!bnemek için buylW 

Zahire komitesinde 
Yapllan toplantı 
Macaıtataım ..... ee•~ ft· 
samlann tevzi iti doQftl 

_.nrwmpyor 

•ata.._ ilaç edime~ üzere 
htlktDlletimlz '1000 ton "miktmmda 
-.sam liuım ftnlliştir. Bu miktarın 
"ZID ıa.. ' Men, a 1JWD'Ver-
sinden 358 tonu da lzmirden ~ 

dan bir tek ihracatçının yapmamnı 

muafık görmüş ve aialıire ~ 
en aıa • • ııll ola tütm.· 

Tira ~,.._ -....• ıst~ 

tırılmışbr. 

Bul&dl 
~ aı ' C ..a w.-.ıızim • ·; ıliıı'. ....Ulll!Dd~--· 

... ~ .-ın eeş'e ,.._ "'1'11rr11:.-1 ... -11 
lftrmelt, 'balkı neş'ell ebne'lı: IQln neş'e 
-•clllli ıı .. ıwıh d' 

LüZ19nSUZ s.aatııızlıgı atm.k ve sat -

-..-~ -- be ........ Mır. 
Satmak aedlm de aklnna bir vak'a gel-

ıGi Q,<da .-.~ ı8ilt Jeı unla •e orada 
....nıtldı!~ ~ııtık, it J .. ~ mD-. 
reffeb bir sa teinin oallu idi, ~ok.....,.. 

haylazch.4akat. Ne babası ve ne ele ao.t- .... . 
ları •ıt~ b şal tçlMraa)wlilrlt.ı. :::::uı ... •1t 
~i ıteır111' e,. tıeno~ ır· 

en _.. tlllir adadyle erl-1iı9er. • uı•111ı1Em~ 
zameılıs~ .-..LlldJtp.e .._.. __ 
rünmete başhyan bu adam kUY••a ..._ 
blnlliinden. surat!ı;lığından, her ııqe ~
lMbtMIMn şHll;ıet' ..nt. ~ -.nııııa. .... 
mükemmel. 1 akat bedbinHk beni Çikfıı:"s 
tacak cli.Y9du, 

;-.o ..,.... fi ar l'$ P. -..r 1-:1. 
nan bır 11eyahatıe hemen bi.f ııeneden .faıJa 
,Urbe~ kaldılar, Bir liln bu .t JWle 
çıttqtlW ft b~ IM'Or' intinft db ~ut
UMmn "'dfıflınıdu. 
•raım1~....-...: 

kurtuldum) demeAf ...... MJ.lr 
Bıraz sonra haber aldik, cMb1 müşa -

runlleyb> laimarın&nr \re ııutıoeltitu yün 

zunden c~ 'lmllMIİ 'ltretiın kaide 
"M[ieptt) k&a lt)"daııw8k ~Mla"ftlls 
safir olduiu bir (Man-..')- a 'r ; • w...-. ................ ,,1-
ler. 

~cflıılnJ sık~ rdJjımız pıman da bfıd
btrtJJk- 'ktfi dlflll 'llb bır 4e tifYOD& ~, Ben--......_ ,.. elnraan"ıl!ltlE '8lnhk 
medi .-. ... .._ z ... ~...-..ı .. 
kaçtım cevabını aldıktı. 

sı istenmehıair. .. 
DENIZLODE: 

D f t •fli \le ....... ·1t'ıt at hf 
... , ...... JllWl 

AMl ..... n 111t 1hiıatı ı,ıetmesinin he
nizbankın Jqvıadan sonra tatbık «ınekte 
c:llilt1klatı 1ll1lftkkat leŞklBOirrı ötdbnl:z"' 
deki ayın 1ıı1tlllllen ltlbaTen dl\tip!cektir, 
Her ikl&Lldare bY. tarihe ~ J~r.._ 1Nıiitl .. ı:aMr. ~ ~ 
il J ?Bil. 

7 ~"' .. .-..-.-

ıneclmd.ır ............ ~ ;enı 
kadro O,,e lıliloellrile me;ı«Ul olmak •re 
Ank...,. ~ 4lllaa Lım.ı.r V-.UU 
Mü<Ntrif .... •..,..ı dwt i*tı.lze 
donıuüttür. 

banıbtl lillaa ı.,ıtllltılıdan ~ me -
•*1111•• I' C ha,... ..... ıe•aia • 
derılecell tllJ 41••~ 

Bir KÖIİlllf .......... ---

":'aslakta g~ne feci H~~~ 

7 kif i_qğır Mıretle ~4,.alaaıırak 
laataluıney:e *rildrr.& 

-~ tftw'«nf ı!tbe 1afi1•01hış1w ctiL 
~aaftılar b~ bir hidlll biİf JiH.: 
<llt oreııia ~ S-, -..~ • ~ 
ftfdaıt geçi/ı~~ 
bldiseyi göraüş ~ jandarmayı ha· 
bel"Ar~. • 
~.._, MI 41ftt11M!i *mtlılilile 

4ertıaı Şişti eocuıt ve Beyoğlu 1ias-

hlntte blrtak111t "''' "n ....... lcmndı~ 
mıftll', 8u Pl'OPAPJl&ı -.ıRJltl lkJ -.. ... 
hada herelcN ~...- etr tllWtan Al
man devl.Uftlft n11ın biin)tlllllıll harbe 

"*- ....,,., .-,. fteıkll'lıklanı 

............. ••ı •I az - .... OlımUf 
tılillN' • ••11 ~mı'"" ta • 
hllkknu _..a•11tla yel ..,.nele butona• 
kiitlik bU,ilk "'•Mlılı U rln tlehllt lnhl• 
•1111ın •""" "" ı 11 a*IUI' ua1tm•d11 .. ......... 

Almenyeıun dehlll el)'Mef bl,i~ 

taraln prope .. 11tl•ı fhlltllllk muv ... ,..ı;. 
muıgM' ... I •llil• -.ıw. 
di ..... •••• .. ...... it tabi ........ 
lnaan ve malzetne ~19bttın ve 'bilha.
bunlera lnzlmamen evol duyma kıyfiye41l 

...,_.,., ....._ t .. ~ .temellerine bG4' 

..,._ ._ ... ~ t•• ..... , ........ .,.. ... 
Avr .... efkl"Mtultlb<MI, daha dotru• 

....ıoıı ................. n ........ 
bibraflık, k11nten de laarb ~riol bir al• 
~set .&akAll ....- 61,,1.ueria •Ulirıuflltl.
""!Y•I, "9"'1191!f 911YeleP ........ IMllıtlılf 
prbpagande faall)etleiftln mMtem.tll te

•tdl"iMrtM tahld .. nı iıfiitr. WllU- ltun.
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"lbtlklr \ililadarımn ~ut suC)arm mu 
b*-;asuaı-.aunu ~ hhllinöe 
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ra 
(B.ıp tarafı 1 inci sahifede) 

ia'"Uaan muvaff nkiyetlcri mübalağalı 
bir sekilde bildirmeği adet cdinnıe
m~tir. Alman kıtnlm ının i;ice hır
palandığından ve düşmanın gerek 
im•an gerekse malzemece ağır zayi
ata uğradığınn öair Fransız tebli -
ğinde yapılan beymrnt:ı doğru na. -
zarile bakabiliriz. Bunwıla beraber 
şimdiye kadar bu büyük muharebe
nin ancak bir safhası uihayet bul
Jnuf'!tUl". Herkes şu sual karşısında. 
bulunuyor. Almanla.l' simdi dikkat
ler'İoi hangi hed~fe t~vdh edecek -
ler? Çünkü d~man. te~cbbUsilnde se 
bat edilebilmek için hareket muhare
belerine devam etmek mecburiyetin
dedir. 20 gün devam eden ınuhare -
beden sonra Alman ordulannı:ı ye -
niden bir araya topl.uunam lazım -
dır. Taanıız etmek için ihtimamlı 

hazırlıklara ihti}aÇ vıı :·dır. Alman -
laı-ın Fı·a.nsız mliu,Lfaa hatlarına kar 
ı:ıı scvkedecek henUz lmllanılmamış 
bir çok molödil ku·.rvetleri yoksa a· 
rndan hiç ohruı.zsn· 'Üç haf~ ege-.;me -
den geııI;ı mikyasta ti.it dü,.man ta
atnızu bekleneı&.cz. .Bun~mın }lera -_ 1 
ber Somme üstün ki Hdafaa hat; 
lanııın kuV\"etler.ini denemek üzere 
az çok ufak tnmızlur beklenebilir. , 
Her ~ey Alman motörfü kıtalarının 

verdiği zayiata bağ'lıtlır. Bunların 

geniş mikyası..ı1 aşıntlıgı tahmin edi
lebilir. Emin bir membadan verilen 
ınaIUmata göt·e, muhaı·~be l.-sn:ısında 
bir çok zııhlı arababı-1 tahrib edil -
nıiştir. Muhatebeuin jkinc:i .safhası 
b:ışlndığı zaman bu ciheilnln ·nazarı 
itibara alınması hizlm ı;ele~ktir. 
llelçil•a Kralmm ('ocukJan Fr..ı.:ısada 

Paris, a (A.A.l - I~ral Leopoldun 
çocuklııı"l pren~ BauJoin jJe prenses l 
Joscfhin~ Charlot~ ı:ıilıl<li Fr.ınsad:ı 
buhmmaktadulnr. Çocııklara baba -
la rırun teslim olduğunun lıeııiiz bil
tliı ilınediği s(iylE>nnwktcdir. Kralın 

-ev\r('}c te:slim C'1maga· karar verdiği, 
Ffans&.dn bulun n Be}(:ika naınıfa -
ınu1 1'1 1ın '\) iııa yısta 'Fl'an;;ada 

'ol-.ı.n ~.ocuk!Jtı'ltıın lSJ>anyayıt ~öuile
ri1nu:.·::ıhıi emrl'tl iğini söylemderile 
sabit lir'. eı-te:Ji gün kral c.ocuklaruı 
Poı·Lckiıe göndt>i:ilme;,ini eınretmiş
tit'. Belı:ika !1azı.ıfarı :ı.·ı\kmda kra -
lın <:ocııklarını ziynrel cuebilı::-cekle-
1 ini üm itl ey1emekledir1t~r. 

Tahliye };clilt•n t,run..-.u Iiıtaian 
F YA Muvasalat Et.ti 

Londra, 3 (.A.A.) - P.eutcr ajan
sının srualıi_, .. ettar kllyna:.Ct:ıu öğren
diğiııe göre Fr:>l\sız ve İngiliz kuv
\'Ctlerinin Dıınkerqueden tahliyesi 
i~i devam etnwkledir. Fransız do -
nanmu.sı ta.rafından ir"kab edilen 
Fransız aslcert~ri Fransayıı nmvasa
lat etmişlerdir. Buna binaen tahliye 
edilen kıta.at u1iktnrmı t:ıhmin et -
nıek cok müşltUldür. 

Amorikan Tayya.r6krinin • 
l\fükeruıııt-li.~ eH 

· Londııı, 3 (A.A.) - Amerikan 
Hudson ınamulütmdan ii<! tayyare 
üç. ı:;ahada ça.!ı~an kırk dfü:ım&.n tay· 
~ltlre.sine hücum ctniiştiı'. Bunların 

bir lmmu, kı~ aat yüklii nakliye ge
nıileri i!zerin"' pike yapmak üzere o
lan Ymıkers htyvarelet·inden, diğeri 
Heinkel v~ i.içUncüsU <le ~Iessersch -
ınidl'lcrdeıı miirckkeb bir refakat 
kafile~indeu miitc2ckkil bulunuyor -
c!ıı. 

Dti~man t.ay~'areicrin<l~n üç adedi 
t1ü~ürLilmüş Ye ikisi de hasara uğra
tılınır:tır. Hud:-:ovlanla.u Hdsioe bir 
tek k n·ştm isabet cbnemiştir. 
ln~ !stihharat Nazll'llHll Hit.a:beli 

.,otıdra, 3 (A.A.) - Ltihbarat 
ııuıN B. Duff COÔ-per Pıuisdcn 1n
":iliı :milletine hitaben yaptığı görüt 
merle, bu sabah Fnınsız istihbarat 
ııazırı FJ·4)~:ırd ile yaptığı mülakat 
İi7.erine iki ne1.aret arasında.ki teşri

ki mes:ı.inin buııdau böyle daha sıkı 
olacağını bildirmi!l ve şöyle devam 
etmiştir. 

- İki millet sağlam bir surett.e 
bfrl.:::ımiş kaldıkça., korkmak için 
hiçbir ~;ebeb yoktur. Öyle iki memle
ket l,idikde yürümeaeler dahi mağ 
lfıb ec1ilem~ler. Biiriiıı memleketler
cle, hatta AlnuınyJda dohi, erkekler 
ve J a<lın!a:ı:- hürriyeti, ndal~ ve 1&: 
re.fi S€'\ e:rl-:r. Hfünyeti sev«ı her -

t y 
omb 

Haırlb ırelbDöğOerö 
FRA..~SIZ 'I'EBLlGt 

Paris, 3 (A.A.) - 3 &7il'all ak
~ tebliği: 
· Düt>man Dunkerque'in etrafın
daki mevzllt'rimize israrla hücmna. 
devam etmiş ve kıta:ı.tıml7.ın şiddetli 
mukahrlesi ve mlitt>madi ve mukahil 
böcumlnri;rle l<~ııa,,mı~hr. Fran -
sız \'e tngilil domuunalan düşma.11; 
a.te~i altımla Dunkrrque'in mücfafa.a 
sın~ mHı..altcret etmiş \'e her da.kilm. 
en bU~1ik kahra.mantık cesaretini 
~östt-~rok Jrnınandanbğm emrettit,~ 
irlrap hareketini muvaffakıyetle 

yaıum'jhr. 
Diişman hngüu &on Ovold bölge- ı 

siııd~kl ileri kn.rakollarımıza. karşı 
:nm.,·affokı;n-bV. bir me\'ZÜ ta.a.rr11z - J 

da huluıımu!';'tur. Diişmaıı Aisne 
şıe-bri şa.rk k1l ısımla takvjye edil -
ınekfr·, ~arm lmtıswdald mevzileri
mi7.dt> fom.a-sun !»tkla1tmn;ı.l,l.adır. 

'2 ""rf..tzit"Jnı 3 Hıı.:iraua ba.ğbyaıı , 

~~~. hôn\harılnn .. "ın ·'ta.y~11.relet'imlz 1 
ffü,.; ua.u nra:.r.i.,,lnı> ve münakale yol-
la.:rma ıniitt~ıddiıl t:u\n11z1ar yaımıı,· I 
h.r • 

a.•ıni.. lM>J~t si hup,iin öğleden ~n- 1 

m ~yc11nr tarafından ktn'Vetle hi
maH~ ('{l\1eu nıiHıinı bir Alınan filo
su~uıa ta.urrw:una uğram1ştır. Bn fi
lo, a wı fa.:Q'ar~Jerimizl~ haya daffi 
toı•ıarınuzm m\itla.faası ile ~ıhış
mı<; •a· n·r.iıu 7.ıt,\'iat vc.-mıi!i;-tlr. Aveı 

t.a.yyM°'.~terhuizin t•kserl"li en mo -
d~rn maMu~lerle miic.-lıhez bulu· 
nu•:.or<lu. 

;imdi.ve> kaclar A('!len nıaJWnılta 

1 
gi)n•, 17 dfo;man tayyıweslain dii
süriUdii~ii 1~hil f'dilmi~Uı'. 

i~<~tLl7ı 'l'IIBTJGi 
J1ıı\ l lU"t.;U"f1indt-n tt"bliğ f'ı<1J1JU.İŞ· 

tir: 
\flitit>flk Orlluiara ıutuaheret edf)ll. 

AI.M&~ TfüU,iGi 
l'übreriıı unmnıi karıugabı, 3 (A. 

A.) - ra.ı.a~--~ giiufüıilıı ijtarb bül· 
teni: 

Ga.rbda.n Cf'nubdan rn şarktan 
Dunket*(lue'u~ ı.nr::,.• ,raat1lan taarruz 
betootle filerlcınektedir. oı;ular altm -
da lctdan ıe bir r·ok lka.naUanıı t~ 

lilki nokt.a.~mdu bulunan ~rnalı am.
:ıi h'.ırek:ltı •..:iit1t-:-tirm~kte rse de 
t:ayya'ttleırle h.irliktt' hattıkct eden 
lUınan kıt.alan iyk"t\ tahkim edilmi.~ 
ola.u J~rgillt" ... ~imaline ~inucğe mu
\'ai'tıı.k ohuu,fartlır. 

Duıııkt11nııe•iu heuiil: ~nıanın eliD
de bulwıa.n kt.';Jm .\lmaıı topları ta· 
rafından bonıbardınuw edilmektedir. 
Ha.rl> v~ ptk~ uru~ tıt.yyarelerind.en 
uıijl1l\kkıe-h füol.t\r ı~zaı· ~Hnii Dun
k.erquıe'e foı.~t :akmla,rha.rm<' devam 

etmir,leroiır. 

Alman n.~~a ~mv'fdle.ri iki mııha
rjb# bir lkıınl'k•>I geru.i~l ve 000 ton.
'lok ım- :viıt... ·a!'unınu ba.hnm~fa.rdw. 
P..ir ~\arb ~~nıhi, iki multa.rih ve 1 O 
) ük u.puru na.re homlıalıı..riyle 
~ ~l~r..ıtnıtıhr. l~yetıe devam 
t>b.n A~man !hava kuvvetleri Rhone 
'1adi.'Ji'lle 'lıft M"""Uy:.,y.ıt taanwJarw 
teşmll eimi1ttr. 

li'o8f.m<·h'ın iki tanduıd.ıuı ilerleyen 
klbllMınuz dü~ Ma~inot hll.t -
tı~ ~~~· ia~uişlndir. Dil§nıan 
sahada esir, Hllah ''e Jıarb ına.17.eme· 
i 1Dt.ıralmııı~t1r. Arroi" '~ Plandre'da 

oorryan iNl~o hiiyü'.k ioıha. muhare· 
beliİDdtıo ~'l" fıdll.ııın l•'nmsız vo İn· 
giU-ı1t11rl1t n'tı.tarı muvakkat tah
ruinlere ı;ütt :~30 ilin ki~i_ri bulmak
tadır. 

Nıırvik ':'tnı.fmdaki ıla.ğlık llllJl -

ta.JaMla Alo-..a doğ kıt..ıaıiyie ltarb 
gemilttın~o. !-tltanbuı kuvvetler 
dtişnıu.nuı Jltivlik faik.iyetine nğnıea 
mi~dafaa bs.rpfef'itu~ devfWl etmek -
t~dlf'ler. 

İnı.{iHr. orta l.>0tobıırdııiıan tayyare
t>ıri UımL.tırqne ınıutaka>.o>mda dti.u. 
biifün gliıı dii~man kıtaatı üzerlııf', 
thi,.mıtn t-0plarıoa, cephe gerisindeki No~ıin ~mafütdt"ı V™1ftoe'deki 
,vollaı·a ve tlemkyoUarma. taarrll'.& et- \'·erici t~l~:ı i~tMyoBlt. iiıe ist~syoııa 
ml~l~rdir. ait oıakbaftlNi.o bnlua.dug11 bina 

Bu ıuır~kiHu gece ağır bombardı- bombalarla tııO•rib ~~. Lofo
ma.u tayyaı-f'lcrlıniı. (lr,vıu.n ebni~tir. ten f(yon1WtWI. ı;a.rbtnda bir düşruau 

Yült IYflOW;l haMb8,~W. • Ayn; zruıumda. diğer ağtr bombar- " -
dmınn liJol:ı rım ız AJman)·antn bati· Pazarı. pa.zarf.f'~itte bağlıyan gece 
şim·llindt·ki t.ayya.ro ıneydanlariyM •rlanda dl.işıoan Abua:ııyalllA ga:r -
di~er a~kt'ri lıe41efierl lH>İnbe.rdt - buıda \'e cenubu ;;:rri>i ... lude gayri 
man cLmi-,lerdir. aHkeri tı....ioflı&re ~ı aknılanna de· 

Bütiin fa;rya....-leriıniz CisleıiJ!e döa wm etmi'itir. Huarat pek mühim 
nıösf("rdir. değ\ldil'. Dü,mao düu. ceınan .59 

A\'Ct t:ıv~'arelerimiz Belçika ve t.a~"ya.tt kayoolmiştlr. Bunlardan 
Duıtkerquf' iiu-rindc taarnız hare- ~"1 si hava dUeılloları esnasında, 10 u 
ket\crJne de\':ım etmekt.edirler. 1 Alman tay~'ue dufi bataryaları ta-

Nar,·ik biılgesiııde 1 n 2 Haziran- .rafından dH~ilrlilınüştiir. trst tara.
da ~ifa Cl\ı'iJllaD fayyar~S.i di.İŞÖriİl- fi da yerde Ulhrib ooilmi,f:ir. 15 Al• 
mnst tir. man tayyal'lf'Si avdet etmemiştir. 

"4.....;..._ ........ ....-..._.._._....-......-... ......... ..-....~....ıı-.ı......-..~-....-.........-...._..............-...._.........._ ........ ~ ....... ,. 
r-.-.X • .L .. A...&.A...i..V .V·...;..F.,L..IUL..R.ıA.ı.>..->~~..VW:~_,.._, 

kes bizimle bernberdir. Muharebe -
nin bu ırn.zik anında herkes rolünü 
oyııayal)ilir. Tarihimizin en büyük 
saatkdnden birini yaşıyornz. Güneş 
göklerde ne kaJar bariz ise o kadar 
mülıik olun nihai zafer kazanıldığı 

zaman bu büyük saate gurur ve 
iftiharh bakaca~ız. 
~lc;ilcn Kıt.alan 'Ô-.ı l\urtar.labi.leook 

Lou<lr,ı., 3 (A.A.) - 'Iimes gaze
tesinin askeri muhabiri bildfriyor: 

z.ırıı1olundui;"tından da.ha fazla 
miktal'cla olduğu anlaşılan Belçika 
kıtaatının c;a.rpıı:ımağa devam et -
ınelcte olduğu anlu..~ılmakta.dır. Bu 
kıtnatın mühim bir kısmının kurta
rılf.•bileceği de Umid edilmektedir. 

ingiltereye YNti ı·raııJNZ 
Kıta.tart Geldi 

Londra, 3(A.A.) - Bu sabah tn
giltereye yeni Fransız kıtaatı vaml 
olmm;tur. Yorgun oldukları halde 
Fransız askerleri mücadeleye de
vam etmek h~in derhal Fral18a.ya c;lön 

mele istiyorlar. 
İngll1'ı Ha.Ya Ku Vl'ettuiııin FaallyeU 

Loudra, a (A.A.) - Hava, nezare
tinin bir tebliğine nazarım İngiliz 
ha.va kuvvetl2ri, Flanders'de çarpı

ı;ıan müttefik ordularının dümdarla· 
rınt t.ak\.;ye ederek düpıan muva
sala haUaı'1nı, yollarını köprülerini 
w mühimmat depolaruu ~ 
man etmiştir. - ' 

G~ esnasında diğer daha büyük 
l*kküHer Ahnanyatla askeri he • 
deftere hucum ehn.iş ve Osnabruck 
ve Hanım ısı.%)·onlarına isabetleı• 

vaki olmustur. Rheina'da motorize 
biı· kol imha edilmiş ve bir köprU 
hosaıa uğrattlmıştır, Bütün bu ha -
rekat hiç bic ;-J.yan vermeden icra 
edilmiştir. 

Hodrlon tipiııdcki tayyareler Ber
gen'i muv:ıff.1kiyctle bombardıman 

etmiştir. Ga.z c.1epolarında yangınlar 
çıkaı·ılmı~ ve iaşe gemilerine bom -
bardınıanlaı- yapılarak mıtralyöz 

ateşine de lululmu.şlardır. 
İngiliz :sahil muhafaza tayyarele

ri bir Heinkel dilşilı müş fakat ikisi 
üssüne dönmemiştir . 

Avcı tayy:u"t'leri ~tende'de düş

man bornbal'dıma.n tayyarelerine hü 
cum etmiş ve bu tayyarelerde yan
guı!aı• çıka.rml'}t.ır. 

Nıırvikte Froneız avcı tayyareleri 
3 dü{jman bombardıman tayyaresini 
yere düşünni.iştür. 

30 mayı$t& 9 d~a.n tayyaresi 
imha edllmia ve ild tanesi de hasara 
uğratılnu~tır. 

Avcı devf'iyelerimis Dunkerque 
üzerinde faaliyetlerine devam etmiş
tir. 35 dliqmatt t&yy&rMnden bir 
küiımnrn imha edildifi mtthtemel. ve 
alWlhHft da ihil.Uı• ~idif'. aiıkiz &\' 

C~H'IV. :Jôtttlllı~. 

ı 

S::ı.y/:\: 1 

• 

-·- i alyanın harba ~-ı 
girmesi üttefilderin 

Ç-wocuklar n 6 y şında mektebe 
basln.n1aları doğru mudur ? 

lehine olur \ 
~ uğcl:ı soldıı, kula.ktn.u kulağa 
i;2) fıslanan cümleler a.ra'·ında: 

-~·~-

Yazan : Dr. Sıdkı VELİCANGİL bir de şöylcleri var: ~ 
"- İtalya da h:ı.rbc gireeelmtl.<,i !,, 
"-İtalya da harbe girerse Fran· 

sa ve İngiltere ne yapabilir? ,. l 
.ı • 'tl ·tli muharriderimfad n Se· 

ı ·mu ·zc ~ · if·S ".İlk tahsil ba'"langı· 
cı 6 ya,!,. b:.u::lığı ile bir y:<zı yazdı: 
muhterem nmhaırir bu yazısında 
m xr 'be başlum:ı yaşının 6 yaşına 
indirılmesin i istiyoı· ve sebeb ola -
rak ·a 5 yrı~ına gelıni~ biı· çocuğun 
harfleri kavrama kııbiliyetüıe eriı;ı

tiğini ve bu katiliyetiıı 6 y.tşında 
tamamen kıvama geldiğfoi, bu luı -
ki~atb 'l>ütiin dünya pcdt'.gokl:ı ı ınca 
tnsdık edildiğini. hal böyle iken 7 
yiışm,1 kadar ht-kl~menin füzunı.suz 

lıir bekleme cılduğunu ileri siiı üyor 
ve M 1arif \" ckiilctinden bu yaşın 6 
ya mdirilmc.sini temenni ediyor. 

Bu me:;{'lt-yi tek bir cepheden nıü
tn.lea ettiğimiz. çocuğun mektebe 
ba,,,lıyabilm~fil için yanız ve yalnız 
h:.ı.rfkri kavrıyabilme seviyesine 
gehuesini c3a:ı olarak kabul ettiği -
miz ıuk irdc, Selami İzzet Sedes'in 
bu tt!'zi doğrn ve temennisi yerinde 
ol ıbUir; f·tkat hll mühim, m~v:zu, 
yahu:ı: kk bi.r cepheden mütalea e
dilip ııelıceye çabucak val'ılabi.lecek 
k .ı. ı· h11 \t \"ti ehemmiyetsiz de-ğil-
di~ ~ 

(: )CUg m nıe!cttbe başlaması ~:a.EJı, 

lideta .st.anda1tl bir yaş olarak bütün 
uüuy ca k hal ediliı'ken. yalnız pe -
dogo"..c1;:u ın tfoğll, ayni zamanda he
Kimlerin v~ bilhassa lııfzıssıhlıacı

l u·ııı da fikri alınmış ''e nihayet en 
doğru bir baı:ıbma yaşı olarak 7 inci 
ya~ kabul edilmi~tir. Fillmkika en 
doğru ba:JlamJ yaşı da budur. Zira, 
~ocuk cloğum.ından itibaren kühillet 
y:ı~ıııa kıt dar. mulı teJif istikamet -
hmfo bir <;ok in kisııf ve tek&ınfü ve
tireleri içinde buluııma.ktadır; bun· 
ların basıntla vücudun \'e dolaysiJe 
oııu=ı en mühim uzvu olan dimağın 
t~l'ihi ve fir.yolojik neşvünema ve le 
kamillü gelir; ilk yaştan itibaren ço
cuk 4. ya,..ıua k&dar boy itibarile fa
ik ve 7 inci ya:-ıı kudar da, kilo itiba
rile f ik bir inkİ\i f gö~leıir. 1 ili 
7 inci ya~ar arasındaki "bu lelca -
miil c;:ocu.~wı büliığ devresindeki te
kar.nıitündeıı .:;<ınra ikinci dereeede 
gelen ehemmiyetli bir inkişafıdır. 

Çoeuk 7 yJ.~uua kadar, tabiat İ· 

<:inJe münı!<Ütt olduğu kadar harici 
tesirltrden 1ızak kalnu~tır. Bu yaş
lar.a kada·r günüuüıı bütiin saatlerini 1 

uyumak, kırd.t ve açık lıavalla oy -
nLtmnJ·, eğlenmek ve giilmek ile geçi: 
ren ~ocuğ·un elinden tabiatin verdiği 
bu serbestiyi ahp onu sistematik ve 
ritmik ycpy~ni bir rejim içerisine 
koymanın 'c)c.uk psikolojisindeki 
yapllğı bu büyük tesiri - ki buna 

c:ocuk hayatında bir inkılab da dene
bılir- ne kadar ehemmiyetli oldu -
ğunu blitUn lufınssıhhe.cılar gibi pe
dagoklut' da. ı~ok iyi bilirler ve bu -
ııuıı i<.;io de ilk sınıflarda çocuğun 
l'Uhi bir depresiona dü~memesi için, 
ders sistemlel'ini çocuğun alakasını 
cezbedecek bir sekh• .ı.-.ı.""";iA. ~
şırlar. 

Çocuğun 7 seuedenberi alıştığı bil' 
hayat tarzının birdenbire değişmesi 
nin ve günün dört, beş saatini mek
teb duvarlarının malısar havası için
de g-~irmck mecburiyetinde kalma
sınuı çocuğun moral ve psikolojisi 
üzerindeki ehemmiyeti, üzerinde 
fazla dmmağa ltizum olmıyacak ka
dar nsikard1r. Psikolojik ,.e moral 
müvn?.ene bozukluklarının uzviyeti
nin inlli~afı i~zeriue tesir edeceği de 

bedihidir. ~u lıale göre lın ya!1ı altı
ya indiımek surelile henüz en kuv
vetli inki~af 11 nlnrnda çocuğu bir 
sene evvel yeni bir hayat sistemi ic;i
ne sokmak suretile onun ruhi ve a
natomik str üktiirüne bilyiik bir dar
be indirmek hel' halde doğm olma::ia 
gerektir. 
· Bu sözfodınizdc, mulılercm mu -
harrir.in ayni mı_1kııle-sinde Bayan E
tem bw..et Bcniceden ııakle<lerek 
bahseltiği, AmerikRlıların "bıı yafllll 
15 c kadar çıknr1Jmıtaı.. gibi bir 
fikre taraftat' olduğumuz kanaatine 
va rılm.ı~nn. 

Bu fikir ele Amerikalıla.rm Lir çok 
meşhur }HU'adox fikil'lerl gibi ek:.::an
tirik ve yersizdir. :Neliec olarak su
nu söyliyeyim ki; ilk meklep ya~ı 
olarak kabul edilen yroinci )a<.:. lııf
?.ıss1lıhııya uygun fam bil' ba~lama 

yaşıdır. Çocuk ~übhe~:i;,; ki. bu y,ıs
tan soma J:ı. iuki~af ça.~ındadır. 

Fakat ne de olsa bundan sonraki iıı· 
kişaf üzerine mektebin yapaca~ı te
sir pedagoji ve hyjiyen kaide1cdle 
tahfif edllebilmekledir. 

Dr. Sl1kı \'EL1CA...'\'GİL 

''- Sadece Alma.ııyaya kar~ı ba,.. 
sa çıkamıyan müttefikler, harbe bir. 
de İtalya gibi kuvvetli ve büyük b~ 
millet karışacak olutQa işin. i ifülca 
nasıl çıkabilirler?,, ı 

Evet işe küçük zaviyt?den bakıla· 

cak olursa, İtalyanın müttefikler 
aleyhinde harbe i~liraki, mliLLdik • 
ler için tehlikeli gibi görünçbfür .. 
Fakııt vaziyeti geni;} bit zaviye a1lm
da tcclkik edecek olursak işin hic de 
böyle olmadığııu, hatta ltalyanı.ıa 
harbe bilfiil istirak etmesinin nihai 
zaferin istihmıliııde müttefiklerin bel
ki de daha ziyade menfaatine uygun. 
olduğunu nıfü,ahedc etmek zaruı elin. 
ele kalırız . 

İı:ıi evvela menfi cihetten teJkik 
edelim. Acaba İtalya derhal harbe 
i!'}liruk etlerse miiltefikkrc ne 7 ... 'u'&..._ 
lar \ 'erir? 

Bu taktlırde Fı an:;a. Ü:leı inudd 
dÜf!man tazyiki urtaca.klır. Şimal 
cephesinde Almanlara kuı·En haı·be
den Ji'mnsızlar. Majino hattının ce
mıbuııtlan ta Ak<lenize kad,ır bir de 
ltalyanfara kaı~ı cephe tesis etmek 
mecburiy~tinde kalac:lklarrlır. Ayni 
zamanda Fransanın bütün Akcleuir: 
liru:.~nlaıı, bundan haşkö Afrl!ca sa
hilleriııcleki topı-aklıırı, Aft ika ile 
münakalalı İtalyan deniz V'? hava 
ku vvctlednin telı<lidi altmd,ı bulu
nacaktu. 

Buna mukabil ~u ınülalea ileri 

Fransa ile mün ferid sulh 

süriilebilir. Bugi.inkii ~üpheli Yazi
yetle Fnınsa c~aseu Alp ceplıesin
dc yüz lıinleıce aı;kl."t' bulnndurmak
tadw. Bimı(·naleyh lm cephede bir 
lıa rbin patlak veı meı:;i, Fransayı Ri
ma ldcki kuvvdleriui lıafill~tmek 

ıned.>Uriydinde bmılrnuyacağınclan 
bu vaziyet Fı•ansa ic.;in yeni bir nıli!1-
külaL doğm mıyacaklır. Diğer taraf
tan Akdcnizdeki F:ı an::;ız ve ingili.,, 
donanması İlalyau don:.uıın, sına 
knı. L kahir bir fo;Uinliiğü haiz olılu
ğuııdan 1i'ramm: :;ah:llerinc c.1cniy; 
yolu.yla yapılac:ık la~H ru;~ların fev
kalade ıne\·zii kalma::,ı mul:adllcrdir. 
Buna mukabil ltalyarnn Afrika. ile 
bül i.in muvas:..lası kesilecek \'c ilal
ya sıkı biı· ~blukay;,ı alınabilecektir. 
ll:.ıly.t abluka altına abuıncıt Afriku
da ceı ey<ın edecek lıa t blerin l-.1:.::.a. bir 
zarıHHH.hı mi.iUciikkı Jehine J(jjıme
si to. biicfü'. ..'\.na. alanla ü t?batlaıı 
1;:..,::;iiet:ck olan bu kn''l'C:lel'in jınlı~.

:.;ınd.ın som·.ı. mütletikler için hu6iin 
sn f haly:ın lefılik1.1si yiizünc:..;u Akde 

( Ba~uıal.uleden deı:v.ım) 
~ır;,. ile haUetmek yolunu tercih e
der. Bunu ;ıirndiye kadar muvaffa
kiyetle tatbik etti. Fakat herkesin 
gözü artık açılmıştır. Almanya 
Fransadan ayıl'aca.ğı logiltereyi ez
moğe muvaffak olacağı hülyasında· 
dır. Ezemese bile şöyle ·böyle blr 
sulha razı. edebileceği iimidindedir. 
Fakat .lngiltet·e ezilirse, yahud aciz 
bir hale sokuhıısa Fransanın hali 
ne olur? Fransızlar o zaman Alman
ys.uun mualıecte, miöak. hatta itti
fak bağlarını bil<: ta.nınııyacaklif..ı'mı 

dü~ünmedcr mi: Böyle bit hareket 
karşısında, bit'az evvelki lıiyanetten 
ınilnfeil olmuş bir lngilterenin Fran- 1 

saya lıiç yaNhm etmiyeceği de la
biidır. Binaenaleyh, Almanya evve
la İn!!iltere jle Fransayı biribiı in -

~ . . 

• 

den ayu;ıcak, sonl'a, ikisini de bil'i-
biri ardınca k~ndi h üküın ve ııiifuzu 
altına alacak deı:ııckltr. Eğer Alman 
lar bu kadar kaba bit· kurnazlığa 

Fransa ve lngil lcrenin aldanacağı
na hükmcdiyotlarsa gerçekten hny
rel edilec~k bir ~eydir. 
Şu havadiste bize en çuk mühim 

görünen nokta Alınanyanın daima 
sulh yapmak c:arelerini düşünme~i 
ve uamasıdıc Lehistan istilasından 
sonra da müttefiklere müracaat et
mişti. Söktüremedi. Şimdi Belçika 
ve HoUandıuun islilıisından sonra 
Farausııya. başvuruyor. Fakat, izah 
ettiğQııiz sebebler dolayı.sile, yine 
muvaffak olamıyacaktır. 

Uzakton bakanlar ve hiçbir şeyin 
farkında olnuyanlar Almanyayı pek 
kuvvetli ,.I! muzaffer zannediyorlar. 
Evet, Almanya çok kuvvetJidir. Fa
kat son derece isı af ile ölüme sev
kedileıı L\lnıe.D kuvvetleri gün geç
tlkQe bir'·heyull haline geliydrlar 

· v~ ·nt~« f.thedar•e.t .f«-
• 

den uzakla~a. ak hezimett:: yakl,ısı . 
yorlar. Bunu kendileri de bildikler. 
içindir ki daima sulh yapmak iın-

kWılarını arıyorlar. ' 
Bu ~mlh 15.zınıdır ve olacaklır. ı 

lt'akat .Almanya bütün 7~pleUi~i 

memleketleri hakiki sahiblcrinc ia· 
de etlikten ve bir daha diinya ~mi· 
hilnii ihlal etmiycccğfoe clair k3t'i 
ve cidtli leıninal vertlikteıı, y~jhi.ıfı, 
yıktığı yerleri bmfr cykdikteıı ~on-
ra!. 

Jliist".Vİıı CJ bid Y Al .(.:JX 

. Meclisin dOnkU 
müzakereleri 

nkara, ~ (.\.A.) - !;. :\1. ;..ı edi-1 
si bugün Dokto,- :VIazlıanıı ba<;k:in . 
lığında yaptığı lopbnl~da ııosla td
gra( ve lch·foıı umnPı müuüdügii!1iiu 1 
1!>39 mali yılı hesabı kai'isiııe ~icl 

maıbatayı ta,,vib etm.<iLir. 
Romanyanın siyi.isef! 

deöişmiyscek 
Biikrc~. ~ı (_\.A.l -D. KB. A

jansı bjldiı'iyor: 

Yeni Ual'İdyc ııazın Gi:~uı Lu bu
gün vazifo.,,ine bu<tlar:ı~~tır. Jstifa e
den llJ.7.!r Ga.fonko va.zıfeyi dc·,11 e
derken ynptığı beyunatl~ yeııi nazır 
Giguıi.u'ıl'm füırn:rnya dı~ !Wlitika
sırun tabii hatL1;11n devamına ta • 
mamcn itina. edec1:ğini kayıt ve mcnı 
leket istikbalinin e.zcwnit.: buna. bağ
lı bulundu:1uım ii4ve cylem!~tiı·. 

Yeni nazıl' Gigut'tu yerdiği ccvab
da, siyasi hedefler inin n.umen dı~ 

s.iyor;etinin müste:mir hedefleı·i. yani 
herkesle iyi anlrısma ('..<;rçevcsi dai
resinde barı~ı.ı. memlcbt istiklal , e 
hud~ltla.rıtıın ııii.i<laf.ı.ı.ısı olacaünu 
söylemiştir. Bu siyaset ?lrnı~lıasıfan 

coğt•afi i~ahlı1·ua.n ve Rumen lı:ıy.ı· 

ti n.--enfanllcrinin tarihi in1<:işafia11~· ~ 
dıın mti.l'.~;:-nı lr,1ahdn·. 

ııb: limanlauna ya)ı1ım.ıı o!an :nii -
yonlu rr:ı Fra ns·:,: •·e bgiliz .:.::.keri
nin Fr JllSfl)"d ~cçiı·ilmeci Go~; ı~olr.y 

olac:akLu·. Bu hv:vetlcr, nilı:ıi ;;afe-
rin ekle cdiln.c::ıin<lc ve istil~y;ı. u~
ı uyacak o~an Fr.ıuxı;,; top.·::ı icl<.nnm 
i=;lirdaı..lında mük~ını .. cl biı· yan1ım-

cı olacakta. 
ıtal~·:ınm l.~cı bı.! ginı.ıçd t~kJ.i,; ıüe 

Loca m<:ııılt:·ketin. ancak iki <l:.-111,ı·yo
luyl:.ı ve A'rup;ı tarJ;:iylc ;_;,.ı-;krm..:si 
il .ıb etlccck ~;ı· . 

E~asen 10 ııulycm kı~iyi lı.:.)\. t.• -

miycl ek \ ,tziyd.lc ol:.ın lm tlcr.~i!yol
ları tnyyrır• l<;;r uu afı:11l,1n ~ok ~ .. tuk 
t:ıhıib elhLh;ıir . .Uu l.ak:lirJe i.ıiiüın 

lt;ı!yn iıt~<' husu::.umla .~d'l\<1. -

<l.m bile d kL fen~L lJ:!' v .. z.iy~tı dü
scbiliı. 

U:lLün bııııhııc.!:ın ha'.;ka A!.:.1:tr. -
y:rnın muhtaç ol<l.uğ·ıı t!r çok ·.ı.u:l
t!cll't i Ita:.)'cı vasıtrt:>iyl·' ~Nl:!rik etti
ğini uııulınamJ.k tfiıun:!ır. Bu nı<'nı
brıın k. paıım~m A1 m'lı·}~yı r1 • tlo
l::ıyısiyle zn.} ıf la tımı.sı tatadir. J~i
n:.ı ena ı cyh Ya~iy~ti şu ~e:<J.!de hüta
sa cuebiliıiz: • 

Ef:cr bugiir: lla.lya. Alman.} J'llll 

yanında harbe giı ecck olurs3. !Je!'ci 
\'aziyl'l mHttcfiklcriD lıiraz :lkylıin· 

d~ gibi inkis'.ü edecektir. f'ak::ıt b!l 
hauise nihai ::aferirr sür'atle ist~lısa. -
lindc muhakkak ki en büyük :i.."llil 
o! .. cakt1r. Hatta ben di}Tebilil'lm ki, 
lngiltcre ile rı-ansanın kaçırdıkları 

fır.~auardaıı biri de barb b~lar ba:1 
l:ımaz ltalyayı valiy')linj tası ih et· 
meğe icbar etmemek olmuştur. Eğ·er 
l mm yaıl::.ahmlt, harb helki do bu 
gün nıuJrnddeı· ııeticefline, yani miıt
tefikl~rin zaferine doğru mühin~ bir 
mcs.1fe k:ıtelnıiş ofo.-~klı. 

MURAT> SERTOGLU• 



1914 ve 1940 harbleri· 
Hitler deniz e kay.bettiği har.bİ 

karada aa k~-ybetmeğe mahkiimaur 
30 May.ıs 1916 da lng;ıiz .donan- 1 1 ratım dc..ogıştil'eeeğiııi ha.tıl'lamalıı 

:ması sa.at 22 buçukta denize açıl- Ytazan ._ fayd.asız değildir. 

mışu. Amiral ~ moıan M. LAPORTE 1 .Jellicoe'mm. 1utlandda.ki ııaion 
HoSt.hy'den amiral hllicoe'nOllki- Avr~ rve tiüıassa Amenik• 

lende Scopa Flowda.n h~ et· .... t-.J. ..,ffi;;.:.ıul ... n ~.·ıı.., .. h~.;ı-4ll~nm· . J1ldınmvari akiıDer doğıurdu. Bil' ga-ı 
ıruşlerd.i. 'ÇlllÇI, v--ı;-.no YV&y '"'-' ~Jt;; .libiy~~ ~ikna etti 

.Jler iki dost tmiralı tııiiwn ku.v- bulamadılar. Bmıa mllk&bil dört lialibamda miittef"ık kuvvet~ 
vetleriyle 31mayıstasaat14~e ~ılt jijpıen torpidosu ba~t.ır. s~ ve Narvikteki :zaferi, iki 
dtınızde bulurunak enmni ~ Şbndi ha\'a tamamiyl& kar~ ay -e.nel, deraizlerin mut.J.alıi ıhü:mıi1 
~saat sonra da, şat-ak doğar· tır. Alman muhribleri tekraı . bücu~ yetini bize temin etti. Ba.ltıkda .ka .. 

ken Von Seherr in ku~ ına geçmiştir. Bu devirde, bir Al· panan ve en JDÜkt'eDlel g~n -
.Alman muhaı'ebe knn ar.örleri Wil- man gemisi, intihar etmenin ne ol- den m.ahnY:n .kal&ıı .Alman ~ ..ı 
heitrıshavenden mukOO<lemUa.nnı duğu.nu biknİ)~niu. :l:ııgıliz topları- ması ÜlllidSil'likle ıkıvııamnaktadır. 
ta.yin i~iıı demir k'a.ldu~ldanlır. 

T.alihine güvenen amiral Scheer, 
bu suıetle harekete geçerek, ha.."11lll 
Jellicoe'nun bir kısım kuvvetlerini 
kendisine doğru Çt>kmeği Umid edi
yorou. O da esas kozunu oynam~k 
nıt;iyor. 

fier ne kadar Jellicoc, ylız elli ge
mıye malik iı;e de, Von Scheer'in em· 
n altından ku,•vetle müscllih., binnci 
ın&nda yüz gemi balunuyordu .. 

Yüz bin bahri~ el ta..,ıj'all, ~ 
zırhlarla kaplanıru:- ikı yüz cllı ge
mi! Su üzerınde şınıaiye h.dar gö
rülmeyen bir deniz kuV'\·dı ! Çarpış
ma ertesi gün saat 14.'25 -Oe '\rukubul
du. 
~ela, ileri kara.kol kuvvetleri 

~arpışması: Zira Von Scheer, Jelli
coe'mm, İngiliz de Alman mevcudi
yetinden haberdar d"ğı clir. Fakat 
üç saat sonra, düşmanın kısmı külli- 1 
sı ve İngiliz km vetJerı t.amamiyJe 
muharebe meydaıuna gelıni.'?lcrdi . 

DlJl ateşi başdöJldüriieü hirr:mtJ a.ı.ı 

mıott .:Mukabele zayıftır, zira:~ 
takati kalmamıştır. Zttbhlar ~, 
ğerini en aşai;"l bin vıetreden bom .. 
bardıma.n etmektedir. Karalılık iÇ&! 

risi.nde sanki hayaletler ha;ook,et e-. 
diyot': lWısi var .• Von Scheeı- en'TOÜ
kemmel genılerinfte!l on bir ta.neh"i
nin: bat.ttğmı gönııü,tür. Miktarları 

dli:ziineleri bulan gemiler <le yan: ~>at~ 
Dll§ "l&ıiyettedir. Ciddi sttt~tte ha· 
8B.l"& uğra.yan ve uzun müddet~ 
ve belki de hir daha deni?.c ~
ya.cak derecede ha.sara uğı-ayaq ge-ı 
mi yok gibi! 

Jutland muharebesi mu~fiiderl, 
Alman amirallığmın y\iksek şefi 
Von Tirpitz'in iki senedenbeıi ihti .. 
yatta tuttuğu bu kuwetin otevılid 
ettiği end·~ecıen kurtar.mamıştır. 

Bugün geçiniiğimiz vahim ~aatıerde 
Vob Seheerin 31 ma,y;ıs 1916 tari
hinde muhaı·ebe meyda.mrun g.allbi 
olarak kalm.ış olsaydı. bUyilk harbin 
çehresini ve dünyanın da mubdde-
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YaJmz delaizaltl ~. Şima.\ 
de.nizintır ve Atlaajjğe 'kadar ~ 
bilir. 
~rrak -'eri de Jutland gibi 

nihai netice üıseriade aıyni tcsırleıi 
gö~ir . ..Na,EK?lyon.: acı bir li 
eıallla "deııizeı.D1Jiiik «)lan. BOB. dakika
da...da .tutunaiiifü': :ve <iol&yııı.uyl~ yen• 
mck imltil.nını haizcijr.,, dedikten 
aonra şımlan ·ıavc etmişti: ~ 
taribUı ~arı ini: ya.tif y-Oklµğq yü .. 
2lÜDdcn .kaylı~·' .mulıarelıele.r.le 

doludur. F.W.t "hm ıd:iğ~r U"MlSl 

da sabırsızlık -yüzünden kaybedil -
mi§; ~·le .doludur. ,, 

llüttt'filderin mi">tiya.tivi Aılman 
doaanınMtnı mut.lak .o.bırak ımaiet
miştir, sabra tahammülleri de on .. 
l&nn paımer - :A'.iivisimıen 1 zı:riılı 
fırkaJ&ı1} aw baWrmda.ıl ıgeleCeırti.r. 
Almıury.a, Gmiz Ü3eriiıd~ harekete 
geçtjği anda ~j kaybctrni§· 
tir, Bunu, hücumunu iordığ:muz va
kit de kıarada ~ktir. , Jellicoe'nun omuzlaımd , hiç bir 

amirnhn taşımadığı en ağır bir mes
uliyet bulunmakta~ dı. Azımle çar
pışmağa hazır yüz kadaı çelik ca
navann k~layca amana getirileceği 
düsünlilemez. Ve Jellıc~nun, Nel
sondan beri . erefi boz m:ı s olan 
amirnlhğm, en meşru bir oziırtl ka
bul etmiycceği de m !um .. Deruzler
dekı Alman kudretini maglub ve 
ımha etmek. 

Sirkecide mühim bir 
zehirlenmeh.idisesi 

elindeki 

t 4Ji 

Çanakka'2de 
Şehidler gunu 

Ç:urnkkalc (Husus~o/5/1"!10 güni 1 
Cümhudyct nlımındn kııbr:ıman rtayyare• 
ciicrimizden şclııt dtı ·enlerın aziz n n
ruu tatlz içın bır ıhtifül yapıllnıstu·. 

İhtifale bir iılük ; ker, okullar t .. -
lcbeleri ve biiWn hallt i~tiı, K etmı; her
kes kroki mucıbince dal a 611 .Yel s.ıhad ki 
ycrloıini aL'1uı;~ırdır. 

Tören valimiz Atıf UlUS•)"lU, Tuggene
ral Mıuafieı n uni.ındc buyuk bit tecs lıt 
ve huşı.i içerısinde- 1clare edilm•ştir. 

İhtifale tam nat (11) .d~pıt.ılıın bir top 
ve İstiklal m::ı ile başlannıış · ve· yvun 
dakikalık bir ihtiram vctkfoı;ınden ı;onra 

ıahanın oıt:ısmdnld bayrak yarıy,ı irıdi

l:'iletek Çıkarıl muhterem flilıhierımi
ain Yatan: m.ilda..fazmdaki rblberi havacı
bgın bugtinkU ilerleyişi ve gelecekteki e
hemmiyeti etrafında ordu namına bir 
ıopçu yüzba:;ısı ve Tayy, l'e eemiycti na -
mma belediye başk.ilübı S1yam1 :ve lilll.k 
nanuna da Halk.evı ,reıs:i .ilalil Di1ınac ta
.a!ındaıı insanı çok içlendiı'en ve tüyle~ 
rlııi ürperten .hazin oklugu kadar da be
llii, birı.:r söylev 'er.ilmi.ştır. 

Bundan soı•rı\ bır manga. asker havaya 
' üç-'et Silfıh- atmış bunll da bandonun ma

teıı1 Juıfd'ası tak ·b et.ınh,tit Mat.em hı:u."3Sl 

bit.i.ace generalin ve nılinm önü.nde as
ker ve okullar tdlebelc..':i sı.ra ile ını.uıta

zanı bir gr.çit n.-sıni yapılmış ve burada 
' bu hazın merasime nrh: ye1 venlm...~r. 

Bu11Un top nlüa~. n, top:r~k kbdar va .ı 

truıapn çelik Jiar1ail:ırın aziz hata!l'aları
na ıhiurmeten bil' heyet ctra.üt:ııda meı.al' .. 
ları ~ına gidiJerek mezarlarl çelenk -
ı.rıe bir çiçek b::\hçesi haline konulmuş

, tur. 
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Aliço, eğer hasmım boyundurukJal 
karşılamağa imkln bul:muş olsaydı, 
belki, boğarak, nefesini tüketerek 
paçalarını kurtarabilirdi. 

Huliısa vaziyet, Aliço içm tam 
manasile tehlikeli idi. Aliço Kel Me
mi~le Silivride yaptJığı güreşte ol .. 
duğu gibi paçalarını söküp, kaz ka
nadı ile Yusuft1 çevirip yenebileook
miydi? 

Silivrideki Kel lıılemiş güreşini 
ha.tırhyaıılar .. derhal ..iimidlerini art,.. 
tırdıJar. A.li.gQnun basınını kaz k~na
dı ile büJle~k ~tarını kurbmı 
ma.ğiılb edeceğine emin oldular. 

Adalı Halil, olduğu yerde oturamı:-o 
yordu. Vaziyet kötü idi. Aliço gi~ 
yordu. Yirmi beş senelik ba§pehlivaa 
nihayet, Yu.sufun elile mağlllb oldu-. 
yordu. 

İhtiyar cazgır, Adalı Halilin te-
18.şını göroü. ve; 

- Bre .kızau ne oluyorsun. i:.e., 
- A be gönnüyoı· musun ne <ıhı-

yor? .. 
- K-orkma bir şey yok .. 
- Aliço yeniliyor bel.. 
- Seu llilivri güreşini bilmezsin! 
- Ne bileyim .. 

Sen o vakit belki dünyada ~ok-
tun .. 

Ka<; ııMme var. 
- Yirnıi, yirmi iki sene var. 
- Kel Mcmisi isıttiıı m 1J. 

- ! ·it ı ı. Boyabadlı kel değil 
. ? 

mı .. 
- Ta kendisi .. 
- Ne oldu? .. 
- Aliço ile Kel Mem1ş Silivride 

gür et?i) orla.rdı. Şimdi olduğu gibi 
, Kel Men1iş Aliçonun pa.galar.nu taıo 

mamilc eline geçirdL .AJiçoda ayni 
ka:r. kanadını taktı. Nihayet Kelin 
paçal. r nı :söktü ve, kaz <kanadile 
~anı- '.ır. büker .gibı biikt·· \ e mağ· 
lfıb etti.. dedi. 

Adalı Halil, ihtiyar c gm r-
tını okşıyarak; 

- llü.hi .usta; o yirmi bu kadar 
sene oldu. Şimdi Aliço o Alioo mu'! 

Deyince ihtiyar içini çekerek· 
- A be kızan! Baııi sen söyleme • 

se tam altl suat Aliço ile güreş 
yaptın .. Nerenini eksik bU!dun .• dedi. 

Adalı Halil biraz di.istlndükten 
som-a, mul~abele etti: 

- Untu, böyle p aları ~le g~ı • 
mek fırs:.ı.tıııı bulmu.. o~dım .• ka· 
tiyen Aliçoyu mağlfıb ede.ı•dım. dedi. 

llıtiyar gülerek; 
- Kaz kanadını da .sökerek oyle 
. ? 

mı .. 
- Hay hay ... 
Demeye vakit kalmadı. Meyaanda 

bez yırtılır, ip kopaı· gib" bır şey 
oldu. 

Aliço, kaz ka.nadmın zorile. Yu -
sufun pacalarım_ kopaxd~ gördü
ler. Yusuf paçaları kılıç ağı 8Kn
mile kat, kat bağlı olan .kecebendleri 
Aliçoııun bükme zoıile bırekma.)Qp 

koparmıştı. 

Yusuf, elinde keç*.ndler olduğu 
halde kaz kanadında.. t.e.kılı. kaldı . ..Fa 
kat, paçalar koptuğu için günsi bı· 
rakmak zaruri oldu. 

Çünkü, kopan pa.çalaJ.:dau ve gev:· 
şeyip sarkan ~irazelerdcn tu.tulup 
hasmı bozmak kolay olurdu. 
Yağ güreşinin usulüJizerlııe paça

ları kopan Alic;o, .kaz kanadım sök
tü. İki pehlivanın sarfetrtiği zor 
müdhişti. Keçcbendler sök~. 
pa<::alar kopmuştu. 



cs,po~ J 
Atletizmdeki ·varlığımız 

Benzin -Alkol meselesi ( Marb içinden sahneıef. ) 

Pazar gü:lli F~ stadyomunda 
1apııan on riNri.rict lstaınbul atletizm bay
l'aınınn ncttesl kııi :verirken dik.kati çe -

itecek per:llit;ı -· da bahsetmiştik. 
Büyuk bir intizam ve beklenilenden 

~k fazla bir aıiSa .ıle takıb edilmiş olan 
bu ınusabatııaat memlekette bir sporun 
daha yerle..-gıe yoz tuıtujuıw ve birrız 
daha sebat etlilirE bu cemyaıını önüne 
8ed çekilenaJEC!l!tiiul göstl'!nniştir. 

İstanbul :aUelıiı:m bayramında görmek 
İstenilen bir ciıtll* de muhtelif Spesialite
lerde ne \~ bulunduğumuzdur. Bu 
itin bu menu.tuıer:ınde duraaıgını. _ 

Sliı"ııt keşuiannda Mtizafier şimdilik 
tlıenılcl,ette yenilmez oldugwıu gbster -
.ltı iştir. E;ılh , :da geı:en sene elde ettiği 
Unvanı ınuhatma ekbilecek mıdir? Geçen 

Bene yi.ız ınetını bınnalıgini bir gôğüs far
kı ile aldıjma göre bu hususda şimdiden 
fıkır yürubDelc yersiz. olur. 

Muhnkka ,._ bu -şe-,y vatsa o da Mu
ıarcerin g9Jllll ~ daha iyi vazi
~ette buhJ ' c 'ır. Pazar günü elde et-
gı 10.9 ldk daaıcadc ııaginn da pek az 

hisse i \ ~r-. da Mıraffer kuvvetli rakib
leı-e karşı yaın w nn>sabitııada yani baş
ita bir atmosfeni94a az bu dertll!ll!1i tu
labilecel<tir. 

İki yüz metrede şrım-pt,ıonumuzu form· 
ela bulmadık. Son 50 metrede yorgunluk. 
•lılınetıcri gösterdi \ ' C v; rııı i metre kadar 
~ mesafeyi adeta b~ııbıışko bir tempo 

koştw·. 
Sprinterleı-iıniz arasında Cezmi, Zaven 

\>e Sezai gibi 11 saniyeye göre gün geç
:~çe biraz daha yakin an istidadlar var. 
aınran bunlar arasındn :ıncak gelecek 

:ne gırebilecektir. Yanı nkıştaki Ref -
ksıni ve Stilini düzclttıktcn sonra. 
~ 400 metre Görene ı. b b olabilecek at

Yok. Zare formde dcgıl. Arıcus yanız 
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aUetizm yapmıyor. üzerinde duracağımtz 
ilti elemıuı Ahmed ile Kazım. Ahmed 
Supl bir atlet fakat bu mesafede esas olao. 
Stili 7Qkı; gelişi güzel ve kusurlu koşu -
y~. Klmme tıeMme. kabı1lyetinden çok 
daba az blrıll'811dnlan verdi. Rüzgarı dü
şiiıa....._, teltıpQBUnU hesab etmeden 
kapw ER klmYetll rakibi ölan Zareyi iki 
yii1 ıuıetıte.Jı& varmadan geçti ve üç yüz 
metreılıe''1alriri mabSusile patladı. 

&!ldryö:z ve bin beş yüzde Rıza ra -
kib1eriDi yine. Sürklase etıti. Sekiz yüz 
met.nıde Reoelt 650 metre kafileyi, daha 
dojnısu yalnız Rıiayı, sürükledi; fakat 
her 7.81D8nki gibi sonu zayıftı. Galib ve 
V1admir bndeki ikıi koşucunun temposu
na daJRIUlll'ladılar ',. kendi aralarında ya
nştılar. Bin beş yüze ne Receb ne de Ga
lib iştirak e\tiıediler. Neticede Rıza sekiz 
yüzde 1,51>.S yapmak için sarfettiği kuv
vete ilive&ım bir de 1500 de efor sarfet
medi. 

3000 de' M\lstaf&yr forrnde bulduk. Ar
tan hep a,m adam. Mustafa kuvvetli bir 
atlettir. 50llJı ve iaooe de b• sene Rızanın 
relmrlanna da,.uımuanı bekliyebiliriz. 

110 metre miJü•M• Faik ve Vasfi"Mı
sır dönfiPi=ddri ~ rekOPlatım tuta ... 
madılar. BUCnmlai beabıer Fiikin biraz 
rüzgirla da o.ısa elde ettiji 15 saııiye gü
nün en iyi d~esi idi. Faik güzel Stili, 
Supl• ve nihayet üst uste yaptığı birin
ci sınıf del'eceleri ile Balkanların en iyi 
müniaclSlc:br. Gelecek yazımda konkur -
lardan bah&edmeği.m. 

Fiiruzm Tekil 

Dlı\ND' 
TopkaıM- 8"1' Ktübl.I B~ığından: 
Klilbün senelik adi kongresi .S haziran 

1940, pazar -günü saat 10 da klilb bina -
sında topkınacağuıdrah° kayıtlı bilümwn 
azanın teşriOeri nca olunur. 

Raman dağında petrol tiutonması tfizi.ibli:n&.ıte 
karışbrma maddelerinden mü9tağrrt krtamaz 

Dört bt>~ cıy evvel, bu sütunlarda, k<\r
bi.iran ihtiyacımızın kısmen dahilden te
dariki <;aı·clerini tedkik etmiştim. O va
k itterıberi iki mesud hadise vukubuldu: 
Raınau dagında petrol bulundu; benzinle
re alkol karıştırılması hakkında Meclise 
bir kanun I:iyıhası verildi. 

Petrol bulunmasına rağmen benzin - is
pirto kanununun Meclise sevkedilınesi

karıştırma maddelerinden müstağni ola
mıyacagımızın hiıklırrıetçe anlaşılmış bu
lunmasına delalet eder ki bu da aynca 1 
memnuniyeti nıudb bir vakıadır. 

Bugün karbi.ıran meselesi kemmiyet ba
kımından oldugu kadar keyfiyet bakı -
mından da ehemmiyeti haizdir. Tayyare
lerdc kullanılan esmıslarm oktan endisi 
80 den aşagı olamaz, bunu 100 e çıkarmak 
da o kadıır büyuk menfaatler vardır ki 
kolayca benzin tedarik edebilen memle
ketler bile :;cntez ve yarım kabonizasyon 
usullerile 85 oktanlı sun'i benzinler elde 
etmekte ve, bunlara litrede 0.8 santi • 
metre mikabı kurşun tetraetil ilavesi su
retile oktanı ytizc iblağ eylemektedirleı·. 
Memleketimizde de tayyare benzinleri, 
benzol ve kurşun tetraetil ile karıştırıl

maktadır. 

Beiıızollerın kursun tetraetile karşı sus
ceptibllıte'si azdır; yani mezkür madde
nin UAvesi benzollerde oktan tendisini pek 
az yükseltir; $Sasen tek bir Amerikan 
firması tarafından satılmakta olan kur
sun tetraetil çok şiddetli bir zehir oldu
ğundan lıtre başına . 0.8 santimetre mi
kabından fazla konulması caiz değildir. 

Tabii benzinlerden bir kısmı da yine bu 
maddeye karşı pek hassas değildirler. 

Halbuki alkol her benzinin oktan tendi
sini büyük mil<yasta arttırır; yüzde elli
ye kadar karıştırılması da mümkündür. 
Yapılan tecri.ıbeler 50 - 55 oktanlık ben
zinlere yuzde on ispirto katmakla oktan 
tcndı.sinin 63-67 ye. yi.ızdc yirmi katmak
la 74-78 e çıktıgını göstermektedir. 

Benzin hususundan miişkülpesend olan 
motörler sadece tayyare motörleri değil
dir. Modern motörlerin hemen hepsinde 

"l>resyon nısbeti yüksek olduğundan 

adi benzinle iyi çalışmazlar. Onun için 

her memlekette piyasada muhtelif kali
teleri liaiz benzinle• bulunur. ·'Mesel~ A
merikuda U. S. motör benzini 50-55, re
güler benzin 70, Iuks benzin 7fr oktan
lıdır. Bizde oktan benzin ismi altında 

70-75 lik bir benzin kilosu 32,75' den 
sa11lhnaktadıt. 

ispirtonun fiyatını yuksek görenler i~·ın 
küçilk bir mukayese yapmayı faydalı 

buluyorum: . 
Adi benzinin klloı;u 22.90 ;kuruştur. Bu

na yüzde yirmi alkol karıştırmakla 74-78 
oktanlık, yani 32,75 kuruşluk benzin el
de edebiliriz. Bir kilo mahlütun havi ol
duiU 800 gram adi benzinin fiyatı 

22.9XD.8=18.3% kuruş ettiğine göre 200 
gram alkolü 32,75-18;32= 14.43 kuruşa 

yani kllosumı 72,15 kuruşa · alsak hiçbir 
şey kaybetmiş olmayız. Halbuki memle
ketimizde şimdiye kadar alkol karbüran 
için tediye edlbniş en yüksek fiyat 49,75 
kuru.5tan ibaret olup rasyonel çalışan biT 
fabrika bunu kolayca yarıya indirebilir. 

Benzine alkol karıştırmanın iktısadi 
menfaatlerinden bahsetmeyi zaid göri.ıyo
rum. Bu mesele yüksek ziraat enstitusu 
profesörlerinden doktor Said Tahsin Te
keli tara'!ından ahiren benzin - ispırto

ya dair neşredilen kıtabda uzun uzadıya 
teşrih edilıniştir. 

En büyük petrol müstahsili olan Ame
rikada bile benzinlere ispirto karıştırıl
dığı bir devirde bu davanın müdafaası
nı lüzumsuz say::mlar bulunabilir. Fakat 
Cihan Harbinin arifesinde A vrupada ben. 
zinlere ispirto karıştırmak teşe81ıiisbne 

girişildiği vakit bur•un karlarına kesad .:ve 
receğini düşünen idhalatçılar büyVk mas~ 
raflar ihtiyar. ederek işin teknik iınkfııı

sızhğına ıdair ilmi ımecmu~a ma~ale
lci· neşrettirmişler, ispirtolu benzinin şo
förleri sar.hev edeaeğinj. ileı:i sürmiıişlcı:ı, 

hatta bazı yerlerde şoförleri tahrik ede
rek grev .ilAn ettiı:m.işleı:.dir. 

Bizde de 'ŞU srada yaptl~ı pek muh
temel olan menfi propagandalar! karşı

lamayı, senelerdenberi karbüran mesele
leri takib etmiş bir adam sıfatile, \'azi
fe telakki ediyorum. 

AVNi VAKALIOGL.U 

Almanyaıa rbe.italyan-Yugoslav hudud.unda ,.mi hadiSeler 
(Bat tarafı 1 inci sanifec;I~ 

bört gün evvelki Alman tebliği, bu 
btıyük müttefik kuYvetlerin imha e
diıınek üzere olduğunu iki ker,3 ha~ 
her verdi. Fakat öu dört g li.n içinde 
"1nıan tebliileri ancak 2.6 .biıı c..&ir
~n ve 200 toptan bah::etr.ıjş}e1...Jfr • 

epsi bu kadar .. 
Elycvm harb sah!ısı, - şbnali Fran

'a ve Belçikada - Djnkc-rque miistah 
~~ mevküne münhasırdır. Bundan 
~ka yerde ne •iiUefilc askeri. ne 
"<lrb malzc:mesi...kalmıstır. Miistah· 
ltern şehir hala ıruıka~emet ettiğine 
töre, beşde diııöü nakledilmiş otan 
~Uttefik kuvveUerin bftkiyesi de 
~ Yazılar çıkıneıya kadar sahili se
~eti bulmuş 'OIMıaldaNır. 

Bu suretle Alliı&ıtya; dokuz bu
~k hydanberi ili clefa hiiytik bir 
-\lvaffakıyetsiüğe uğradl ve ilk 
~yi yedi. Bu darbe vakıa, yıkııo, 
tıici bir darbe değildir. Fakat Al
llltnya, üç beş senelik bir cehdin 
~sulü olan taarruzu yıkıcı ve ezi
Ci bir netice almak iQiıı hazmlaınıştı. 
~~ttefik orduları ikiye aıımuş, şi
~de kalan kısDlll.DllllÜaıka ortadan 
~dırmak üzere Harir; üaerine yü· 
-~eği feda e~ Yoksa yjıımi: 

&'\in eVVlllliJ>aı-eket, ona belki ~ 
~. nıer-ırw· · ,WUnu açacaktı. Bil J 
""<lar ~ hiçe w 1 
~ini " bir~ tMJlrJd etmok 
)'lnlıs •• -•• ..J 
t nundaa -..ı• oJK:akr! Mltt> 
iltıer Mılm8 wM'cizıi Afıman taar• 
l'\tııarın6m ldw tr.. iıitiywlam. 
~~ünde tutunmıya ça-

'1 Buradak.i mukavemetin devamı 
-..:: ve En nehi:rıleri btıyunca Ma
...__ hattına uza.aan yeni Fransız 
-=:heline karş1 herhangi büyük bir 
~ geciktirecektir. 

~8- ve Bn hattı ikL hııftwia.n
h..--~teeeeis :etmiştir. Bu iki hafta 
~~ ,Pranaızb.na bw-:ada yeni mös 
L:'llrıe!n mevkiler temin ettikleri ha
~ v~. Ontam bu iki haftayı 
'ndıran Belçikada&:i yarı mah -
"-''lrıüttefilr kuvvet!enn mukaveme
\lt c.~Un harbi f}lmuştur. Almanya 
lri....._ _k yo!'guulukta.n . onra, tıpkı 
;.~ gfu.ı ~)ki gibi g'!'DİŞ mik -
~ bir taarnıııu ğöıre alarak Fran
tiı <?eplıesinre aıtıMcak nu? Belli de-

··· 
~günlerde. 1taıyadan yükselen 
lll _e b&Jtıbna AlmıaııWa.r, ye
~~r hareket için yar~ 
~Çtttlar. Bekledikleri ya.Tdmı -
~~n H~ Sı!'bistan veR~ 
-~ arasmta sıkışıp kalan Avua-

tur.ya - Mliicaılietan ordusu .karşısın
da ve fmnm.<battında senelerce mıh
lamp kalmıştı. O harbin silik muha
riblerinin ahfadı, yirmi beş senede 
ne derece değişmişlerdir ve o harb
den bia kat daha fena şartlar içinde
ki bir har.be ne kadar dayanabileCek
lerdir? Eğer sinyor Musolini ımıt
laka Almaayaya cyardmrretımıkiBir 
yol'BB. bU sua.Uerin cevabmı da ya• 
kında öğreneeeğiz. 

Hir saTtioş detriz~ düşip 
Hoğuldu 

Deniz Ticartıti Müdürlüğü motörlerin
de çalışan makinist Rizeli 28 yapnııla Mus 
ta:fa evvelki gece Fındıkböa odun depoaı 
önünde demirli bulunan moııöre sarhoş 

olarak gelip yatağına yatmış, fakat ısa -
bahleJin yatagında bulunmadığı gönil -
müştür. Mntörün güv.ertesinde Mustııda

run papuçunun teki görülmi.ış, buntlılrı ge
ce su dökmek üzme kalkt1gı ve sarhoş -
lukla dt!l\i7Je dlişt.üjii istidlıil edilmiş, de
nize indirilen b.ir dalgıç cesedi bulup çı
karmıştır. 

Maa.flb. Mııatafanın, sarhoşlukla denize 
düşqıiİI olrnaa varid bulunduğu kadar, 
her luınli blrlsic tarafından her hangi bir 
sebeb'le cimim atılm11 olması da muhte
mel eildildüt\tnden; bu cihetten de tah
kikata eesUıhiltir. Bllliass:ı, bir tek ayak
kab..,.m motörün üstürıee bulunması na
zara dildadi crib bir. haldir. 

M.......,m cell!llÜ; ümrinde bir tazyik 
eseri o1Up oldıadJlliım tesldü ve ölüm 
sebebinin ~ için morga kaklınlm•ş

tar. 
--o--

Ahlf"a'\\ı)rilen Su Mikdan 
Arttlnbyor , 

J.jmanlar umum müdürlügü Adalara 
verilen suyun arttmlmusı için tetkiklerde 
hulunmata başlamıştır. Yaz mevsiminin 
ilerlemiş olması yüzünden Adalara say
fiyeye gelenler artmış ve ihtiyaç ta ço -
ğalmıştır. Bu sebeble belediye yapılan mü 
temadi müracaatlar üzerine- tstanbul be
lediyesi lim:ınlal.'. umum müdürlüğü ile 
temasa başlamıştır. 
Şimdiye kadar tonu 23 kuruşa halka 

verilen sııyun ucuzlatılması da istenilmek 
tedir. Suywı tonunu 20 kuruşa indiımelt 

için limanlar idaresi de nakliye ücretle
rini indin!ıcektir. 

Yem..li Davidia Muhakeıwasi 
Evvelki gün Sirkecide hamal Salamonu 

yaraladığını dün etl'afile yazdığımız Yedi
belA Daviı:l dün adliyeye verilıııiti, Sultan
ahmed birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorgusu yapılanştır. David, Salamonur 
kırbaçla üzerine . ytitiidüğünü, kendisini 
dövüp yaralaına&Uldan korkarak bıçakla 
yaraladığını itirnt etmL,tir. 

H!k.im Reşid, Davidin tevkifine karar 
vermiştlt'. 

Bir Balnkalı llarsaz Yakalandı 
BOğaziçi. Eyüp ve diğer bazı semtlerde 

ev ve dQkK&nlardan hırsızlık yapaa ve 
yakalanan sabıKah Saliihaddin, sorgusu 
yapıldıktan sonra, dün, Sultanahmed bi
rinci sulh ceza mahkemesinde te\oltif e -
dlbnlştlr. 

(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

yaşda olanları değil sadece çocuk
ları naklettiğini bildirmiştir. 

İngiliz Sefiri Cla.no lle Görüşt.ü 
Londra, 3 (A.A.) - Reuter A

jansının diplomatik muharriri yazı
y<1r: 

lıigUtereain Roma sefiri Sir Percy 
Lona:ine.tıafta..aenu esnasında Kont 
Ciano ile. bfr"lliiil8b.t yapmış ise de 
bu göriişmenin neticesi hakkında he
nüz haber alınamamı;ıtır. 

İııgiliz - İtalyan münasebetlerin
de hiçbir değiJiiilik pl!fıadığı Lond
rada beyan e4ilmelRedir. 

11alya Harbe Ansızın Girecekmif 
Roma, 3 (A.A.) -- Havas: 
"Resto del Carlino,, gazetesi şöyle 

yazıyg; 

İtalyanın harbe girişi, pek yakın 
olmakla beraber. 4 .haziranda vukua 
gelmiyecektir. Fransız ~. ltal -
yanın yürümek üzere olduğunu ni
hayet anlamıştır. Bu notta üzerinde 
taınamile mutabıkız. Fakat, muha -
samatın bu salı günü başlıyacağı 
hakkında Pariste neşredilen haberi 
tekzib edebiliriz. Düşmanlarımız, 

kat'i müdahalenin tarihini keşif ve 
tahmin edemezler. 
Fransız Gazetelerini.o. Fildrleri 1 

Paris, 3 (A.A!) - Havas: 
Dün akşamki Paris gazeteleri, 

İtalyanın muhtemel olarak alabile -
ceği kararlaıı hıA kkında mütalealar 
yülıiimektedir. 

UlftıntNitl gazetesi ezcümle diyor 
ki: 

Mussolininin ve müşavirlerinin, 

miigt.erek ms..lmıUi olsa: meffepjretJ 
için en trajik sa.U alan bu saatin 
mesuliyetini vicdanlamı.da. lµsset
meclikleri• inanmak iCeuı9°4ftlZ~ 
~ iciameai, biitıiİlt'laiyui 
spekülisyenfal"tD çok üstiilldedr. 

Paris, 3 (A.A.) - Havas: 
İbıly.amn vazzyeti, aktüalitenin bi 

rinaisdındaelır. ltaJıvaıwı:bulle gixe 
ceği, hiç bir gazete muharriri .içia 
~ g8tö11memibedir. 

Nitekim. Peti Parisien gaetesiıı. 
de Chacles Mawice, diyor ki: 

MUBl!IOliniıı!n kararı beklenmek -
tedir. Londra ve Vaşington, bu ka
rarın pek yakm oldllğu ve bittabi 
müttefikler ::ıleyhine bulunduğu ka
r.aatindedir. 

Bizim gibi 1917 ve 1918 de ttaı -
yada hat'b etmiş olanlar, ta!yaır ge
nerallerinin ve askerler.inin eski si
Wı arkadaşları üzerinde ~
ğa muwafakU edeeeW.it• ;nMNak 
~. J!Jter ...... Dao
poldlln ~ soma ltaıyan -
lar da bize ic:&r11 hub ed.Wl8"1e, bil 

anlaşmHlıJrta :çak keder verici şey
lere şahit olacağız demektir. 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazete -
sinde diyor ki~ 

Bütün Nevyork ve Va~gton ;ga
zetelerinin dün sabah yazdıklarına 

göre, M'.llS9QliÜIJin hazırlıklarının 

ve müttefikler aleyhinde fışkırtma 

faaliyetinin hedefi, bir sulb taarru.au 
için hava yaratmaktan 1-şka bir 
şey değildir. Fakat, DlJQe taııafmdan 
her hangi bir ültimatom tevdi edil
dildmı -acmnı, lılttes&lini iQin geri çe
kilmek güçtür. 

Şurauaı .ilive etmek ıfaydahdır ki 
ar çak yallancı müşahitlere göre, 
müttefiklerin böyle bir manevrayı 
nasıl .kabul edavekleri hususunda 
Roma da herlıaagi bir -tıaı.ıe ka.Jnl
mamaktadır .. Mllf:WOliain:in eeum t -
talyan taleblerini, Alman talebleri 
ile birlıikte veıımeje tar.aıf:tıar olma -
dığı hissi mevcud bulunmaktadır. 
Çünkü lhi.elini pek iyi biliyor ki, 
bir Ahnan sulbü. ne ayrı olarak ne 
de blok halinde, müttefikler tara -
fından hiç bir zaman ka.Dai -edilmi -
:yeoelitir-, 

Z5D den fazüı Atneri
llan tayyaı asifr.ansa
~ harekat elti 

( ... a•fi 1 inei- uhifede) 

fakat bugüiHenle, B@rline gelen ha
berlere göre Avrupaya doğru yolda 
olan muhtelif .Aamr.ika v.marına 
azimet veya a.,;-detlerinde .suiltaM. 
yapılması muhtemel bulunduPım 

hildirmiş ve Amerika hükfıme1inill 
gerek badi tıebaaam.ıın seliıneti vıe 

gerekse .Aıbttuı - A.nıerita.n müıla -
aebetleri namına bu cinai tasavvur
VUl'iann ekim hhnuı ;çin-icah 'eden 
tedbirieri aia-.ğmdaa emia ~ -
duğunu ilave <:ylemiştir. 
Vaşington, 3 (A.A.) - Bütün A· 

merikan mahfillerinde, Amerika. Bir
leşik devletlerinin müttefıltlere yar
dım etmelerini taleb eyleyen yeni 
tezahürler vukua gelmiştir. Üniver
site talebelerinin büyük bir kısmı, 

müttefiklerin zaferini istemekte ve 
ekGBOmik. yudim taleb eylemekte -
dir. 

Vaşington. 3 (A.A.) - Amerika 
htlkftmeti, ordu ve donanma tayya
relerindeıı verilebilecek kısmın der
hal-müttefiklere satılması hakkında 
-..Oknt putisine mensup ayan a
zasından ftJpfıa --tarafından yapılan 

teklifi tetkik eyj~ir. 

'' llU trilŞJan U~Mlt ÇelİNa· 
lerılef!ımnuz:ıı1tlletinin nm
Rad(ale& kini okunux_ordu ,, 
Fıl'flll&ız askerleri : " - ••• Onlas gi.eıniyeeek
Hen.iiı ~ biışey yok; 

leetleriae gireceğlz... 

Paris • Soidn cephedeki JDuhabir.i Jo
seph Kessel Somme, Aisoe ve ~ 
cepheleriudekı nskerJ vaziyetteo babaedelı 
aşagıdakı huıruı;ları bildionjştir: 

Geçen harbd\!nbeı·i ınual')'ell bir. hadi
se \'ardır: Cepheye yakla~tık.~ .r;nuhare!Ht 
içiııdekı insanların sanki düşüncelerdea. 
fayda:sız har.eketlerden, gizli endişelerden 
tamrunUc kuı·tuldu!c.ları görülür. Onlar 
azimlı \ <' ayni zrun .. nda sakindirler. Ne 
yaptıldarııu 'c ırn içiıı yaptıklarını bilir
ler. oı:Moral dcnılen şey. hadisenin gös
terdigj ııislıet \ "C tecrübe seviyesinde 
derunı, mrmev1 bir vaziyettir. 

Bugün, buradan !~ret etmeğe çalıştı

gım ve etraftnn topladıgun lilardıların ve 
"ihtı:mslann zayıf da olsa, ak.isleri, cephe
lerdekı I.ızıleti "c cesareti göstennekl.edir. 

Yol üzerinde bir yaralı 

Bır s.ıbbiye ot.QuıoWJ.i bir ağacın ;Utım
da dw-.ınuştı.ı. Şoför: ıkuçü.k bir ınotör arı
zasını tami-r !ediyoııdı.ı. Arabamn içinde 
sedye uaeıune uıaııa~ biır yarall -6iga.
içiyordu. Bacagı kmlmıştı. Basit bir pan
suman, ,yaralı -lıaoıwını ııam:yordu. Zaman 
zanuın :ıztıtrab j}I! Jtarışlk bil' istirahat his
si dudaklanncian, bla· jç çekili ile c;ıkıyor
du. Fakat kcndfııilt: konuştuium vakit ya
ralının çehr<esinin ifadesi değişti: Sima 
:undaki çn:gılet bır gurur maskesi şeklini 
aWı. 

Elini lkaalı sargıya doğru götürerek 
balla: 

- Oh, \>U bır şey dcgıl, dedi,' Yara ağır 
degil. Fakat mc\Zıltrıınız önünde n e ka
dar Almanı yere seıdık bir bilseniz'. Bızi 

dagıtınaga mıtvafiak bBe -olamadan bin
leıTc cesed yunlctde kalıh! Binlette ce -
sed! ... 

Sıgarasını ıçmcge koyuldu. Şoför 
reksıyoııa geçti. 

'Yaralı: 

di-

- Ankadaşlar Beride iyi uğraşıyor de
di. Onlara benim tarafımdan seliml<ırımı 
goturün. 

Kıt"a bır hendegin imtidadında yer tut
mustu. Bir hart.ılık mütemadi çarpışına
lard.ııı sonra bu kuvvetler geri çekilerek 
yenlemne başkaları getirilmişti. Gidenler 
dnşm:mm cenuoa dogru ilerleyişini dur -
durınıı lorch. 

Mıt;~ııl • · ..,.<',.·ye atılmış, silfilıları yan
laruıd duran ou enç adamlann tıraşsız 
yijzlerınde i ıy ,çökmü.i, giialeriude mu 
htrebt-rw1 deuru i12areti göriin-oniu. 

Ta··Jal cm kokulu havasm kuvvetle te-

Samsuıada hastabakıcılık 

kuısları 
8--13(~-~ 

baılPtc*k ...... dılrı dılıam P' 

zinelMııda tillııım~utılln ~
Fı!ı;vzi ~ iırir-atta ..... ıe~ 
1at1L 

BaynJamnnz kvla iltiJ:ı.ak itil 
WQriikıJaıit tıri111lk g-WrZ? ;ı W' 

kwllJlilaıdıe'Am i;in aitıı yst . ..._ 
lalilaMı!lıiil-.iiteı i1ı~ .. 
Drnier ukeri hastakn•r aı1dQe 
~ tamıtındm vec7n o >lıMlil,. 

hwww ~ mmıı·nwe vali 
ile~ imifettİIİ' de .... blQn 
..... :tidi. ............. 

laaean, 3 (kıA,.) - m 1 ~ 

:hal'•• 21 inci ~Ü dilD ... 
nıM ~ Ql ıbet bia ...... j§ti
~ coolmn tezahinıııtia lrat-

b:minle açılan 11111•ff• 
liiJelli serei 

hmm, 3 (k.A.) -HaUtevi miime 
ve sergj komitıetinirı tutib~ ü
çüncü efıki ve yeıU el W'telderi veıkı
yaiet sergim düu.nHa.lteWlde eıera-
ame •!:ıhme ve vali iiB belı:Jipc J'fisi 
aaUıe .merMiminde .Jıaa bnbınmuş· 
bllt; 

Ont11e§ gtin devam edecek-0la.n bu 
sergi> w,;ik bir alAka uyandırmış

tır. BilbaDa fevkalide kıymeti olan 
ellki. e1 emelderi i§Jel'i ele dahil obrıak 
üzere sergide 244 p~ eua. t.eghir 
edilmektedir. 

MMğlaıie ıSipla Yağı Jsbı...aı 
Muğla, 3 (A.A,) - Sigala yeğla

nnın istihsaline başlaıımıştır. Buse
ne y~lar. 70, 75 kuruş gibi ~im.diye 
kadar göı ülmemiş yüksek bir fiya
ta saWdı. Vilıl.yet ormanlanndaa ye 
ni sigala ~ istiimaiinin 180.000 
kiloya var.o.cağı umulmaktadır. 

Bir Günde t!~ Ev Soynmş 
Bir kJlç gün evvel :tzmit hapiFh&nl!ISinde 

mahk.Ytniyetiıui bitir.ip ç;kan ve tte11den 
çıkar çumı.az da ü:4ttidaı:<ia. Su&Qede 
\ e Kar.agüınr.ükte üç eve gjr.qı muhtelif 
.ua çal.an sabıkalı Kör Ali. .adlQııeye ve
rilmiş, dün Sultanahmed birinci.sulh ıccza 
.mahkemesiade 1ıevkit edilraişti.r. 

neUüs edcyprlaı-. otlal'ln ve Çiçeklerin ara
sı.gdan çıkan fevkala<ie tabıat güZelligini 

senedi.Jcırlardı. ı 
Kendilerme: 
- Yorıun ı:ruı unuz? diye sordum. 
İçlerinden ıişmanca birisi cevab ver-

di; 
- Epey! Fakııt yapılan işlere nisbctle 

fazla değj.J.J 1 
Diğer birisi: 
- Eğer icab etseydi daha 

bilirdik de, diye ilave etti • 

~ 
!azla dura-

Bir üçüncusu de: 
- Karşıkilerd~n daha iyıyjz, dedi. za~ 

valblar, hakikaten acıııacak bir halde. •1 
Bunlar, gbı dükleri esırlerin ı..iç günden .. 

beri bir şey yemediklerini \ e 1iitlere la
net ettiklerini söylediler. Hatti esirlerden 
birisi: O asılm:ılıdır! diye ila' e etmişti. 

Şarkta, bir aönüllu kıt'asmda çavuş o
larak tanıdıgun ~iŞUlanca asker ilive etti= 

- Bu da, onlarda da her §eyin iyi git
mediğini gösteriyor .. goreceksiniz hakla-
rından gel~iz. \ 

M lılık.addM H ldd.et 1 
Bundan sonı·a, .Alu)an zır.lılı 'e mot.örlil 

fırkalarının içinden .akı.p gittikleri kori
dordan gecen on, elli, yüz kişilik aslter 
grup1aı:1 ,gö,ı:_clüın. icap etiil~çe ateş kuv
veUle ,yQ). açaı:ak sililbla.rile .ıteri döpnıüş
Ierdi. Bu grqpl<ır der.bal kıt'al.aona ilti-
hak ' e mücadeleye devan;) e~lerdi. 1 

Bu kasırga ile dagı.lu> geriye itilen ve 
dcr.lıal 1oplanaı:ak 'e müUı.iş :bir intikam 
hissi taşıJraı:ak cepheye dogru yollanatı 

askcr.leri de goı:d.lıllll. 11 

Buulaı:dan \> kı.sını: 

- Kazawnadılar. diyorclu. Daha mü
cadele yeni ba ladı.. Tavyare ve tanklara 
alışıldı. 

Bir kısmı d~: l 
- Onlar ~çeın.iyeQekler henüz ortada 

bir şey yuk. Biz 011larm memleketlerine 
gi,ıiecegiz, diye ilaı.ı e ediyw:du. 

Zira l>u adamlar için mukavemet kAfi 
gelmiyor. Onlaı·ı m<i&liıb etmek, bir kere 
daha lstua edilim ve yaı:alanan Fransız 

topraklarının ıntik.amıru almak istiyorlar. 
Zira Som.ıneı M.eUlie ~·e Aişnedeki as

ke.rlerde ınuk.ad~s bir lıiQ.d.et uyanmış
tır. 10 mayısdan en·el cAlman, a kar ı 
olan !:inleri mi.icerıed, metafizik bir şey 
idi. Bugün bu ıki derılerinin içinde et
lerinde. kanlat"ında t:ı ımaktadırlar. Fran
saya dokunulınu tur. Btmu hiç kimse, 
cezaya çarpılmadan yapamamıştır. 

Makam otoınohille.rinin 
plakaları 

Anka-na, 3 (Hluı.usi muha.lririfnim... 
den) - Yeni nakil vasital&l'l kamı
nQn hükümlerine göre V-eikiller ve 
şahsi ot<>mQbil kullanacak makam -
larHl plikalan kırmızı reak ilıerine 
heJ•da işaret ~-- müteieMlll nu
maralardan olaeaktır. Anka:ııa vMai, 
Ankara komutanlığı, ~niyet direk
törlüğü plüalan limon küfü rengin.
de olacakw. A.yıı.i lll8Aılde.cle göste- · 
rilen fakat An.lw.a hari~ ~ 
lunan makam otomobilleri aJllın:ak· 
~.fakat ayıri ~bMda Glaieaktlr. ~
nebi ıııisafirler için Ba:ş:vekilet em
riadeki oto:moQil .PliJıala:rın{t kahv~ 
~ Ülıeril\e beyaz ,.e l4ilU Miidafaa 
eaarimleki bfJŞ ot:omMıBe bt\vu .üzeri
ne Je§il rakam ~. 

At...,. ile Wiriag. 
anlaımaluı 

:Aınsteroam, 3 (A.~) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 
HoUandanın Almanya, Bulgaris

taa., Şili. Rwua.nya, ltalya ve Tür • 
kiye ile olan kliring ~ 
yeniden meriyeW girdiği resmen 
büdirUmelrtedir. 
İspanya Danimarka ve N orveçle 

olan .kliriııg anlaşmalarında d~
lik yokt.lır. 
Atm•,-aılai mlltıttifl81P8 da 

ktwunne gWerihneei 
i~ 

Almanyada bulunan talebelerimi .. 
ze mevcwi kar:arnameyc istinaden 
k&Ylllm&, sa.Wn, ve diğer bazı .naad
delıer göndenldi;i halde kararııame
de yalnız tak-be kaydı konulduğu 
cihetle milfettisleı· bu haktan istifa
de edememektedirler. Bu müsaade
nin talebe müfettişlerine de teşmili 
için alakadar makamlar nezditıde te
şebbüsler yapılmıştır. 

ZAYİ 
Tramvay, tııeD Pf'l!OlarJıJnhı ~ ıida

relİlıden ıalmtt oldQum bl.iv.iyet vaQka. 
1anm asi 9'tM.ı.. Yenimni ç~~ 
dan eskisiaja hükmü yeldıı&r.. 

Telefon idaresinıie 116 ;ıSicil.NQ..ı)v 
&aUh AAkl, 

• 



• 

~.64 ' e ..,_.erbe batma JaDa çınhdi 
w bllmım ~ dQlru uzatmak atee
**1 tımmm lçİDe iki J'UIDUl'ta kırdı. s..
ki ~ lıArer dinamit iDIİi alb1 ha
reket ediyor ve tavadan sıçr1711D kucm 
N .1ib:1ne 1e1me111ı di.19 a.,mı ~a 
cev~ 

Her zamanki gibi evtne saat albT-l dol
ıu ceJdi. Pıırls evlerinin damlanna bakan 
cıdaSuıa cıJuu'ken her kat ona. bütan bi
nada ,.aJmz onun kendisini bekl.iJen bır 
kimsesi olmadığını hatırlatırdı. 

Birinci buan çocuk çıklıklan ıelıyor
du. Bourouche hazin hazin gülüınscdi. 

1tinci kattan gelen bir pl~ano sesi gözu
niln önüne ~ bir aıle yuva<a ve başbaşa 
RVIJell bir evli çift getirdı. Yine mahzun 
sülumscdi. Uçüncu katla Duran ailesinin 
kapısından dışan çıkan hasın sesler yıne 
kavga ettiklerim bildiriyordu. :eourouche 
11pta ile içini çekti. Yultan çıkarken sanki 
ber ~ ona, cSen ne ilie yarı,-orsun> dıye 
haylun,.ordu. 

Göriuıilşte iri yarı ve kuvvetli olduğa 
~ Auguste Bourouche akın bir ha -
;aiperatu. Kırk uç ya ına geldiği halde 
evı.tmanif olması da belkı bu yüzdendir. 

Yumurtalar pişmekte iken oturarak he
,;uz ceJmiş olan bır mektubu okumaya 
l>aşladı. Mektubun muhteviyatını zaten 
tahmin edebiliyordu. Mektup yirmi üç 
1ene evvel tanımış olduiu Kiki isminde 
birinden geliyordu. Bu kadın senelerden
~ mum kazandığı paraları kendisinden 
çekmek için muntazaman elinden ıeleni 
1apmllb. Halbuki bu kadın ylrml sene 
tıvvel onu aldabnış ve daima gitme'kte 
oldukları bir gazinonun kemancısı ile kaç 
11Ufb. Şimdi bu kemancının terkebnış ol
duiu Kiki1e yardım etmek Bourouc.-he 
IÇin bir adet halini almı•tı. 

Mektupta şunlar 1azılı idi: 
:Bu aym soouna kadar yaşamayı ım -

klnsız buluyorum ve gunlcrdenberi ai
Jamattan ~ka bir şey yap~. Bı
Ji.Jorum ki bana bir bafi.-ı evvel para cön
denniş&in. Fakat egP.r mümkünse uıde 
edilmek artilc b3na yüz fnınk daha cön
der. Eter ikl yuz. cöndcr·rr.rn daha mcm
mm olurum. Bu parayı acele gönder. Cc
çenlerde ahlAksız bir dukkAnrıdan veresı-
7e olarak bir elbıse almıştın. Eler para
nın bir kısmını vermezsem beni polise 
ver~ soyli,yerek telıdıt ediyor. Acele 

et. 
Sevciler Kil.·. 
~he .. enelcrdenbcrl bunun ötneli 

mektuplar alm~b. Bu .sefer slka davra'rl
IDQll brar verdi. Yemfliıni yerken yul
cab cnabı kafasında tasarladı. cVazıye
tlmi bili7omm ve sen de takdir edersın 
ki ... Derken &öıüniln önüne Kikinin şim-

. , -· 

BiR MEKTUB 
Bcııuroudıe kalbiııe nete ve llmld dol - ı 

DWJtu. llekkıbu beraberinde Uuak eö -
tördfi ve evinde yatlden okudu. Bunu 
~ kadın keodhıl belenmiş, f1şman 
ve inatçı Kikt:ye benzemiyordu. Bu ufak 
oda bile onların mesut olmalarına kl!i ge
llröl. Pencerenm önünde biriblrlerlne sa
rilinla bir vaziyette ilerisini se:yrcdecck
lerdi. Derken odasının da~nık vaT.iyeUni 
c6rerek buraya biraz mtlzam verm.iye 
karar \erdi. Ertesi giln oda tamamen de
gışmış bulunuyordu. Odaya ııımiş olan 
ıs o kokusunu gıdermek ır;ın vazolara 

c;ı ekler konmuş ve mobilyalar adamakıllı 
ılınmı ti. Onun geleceğine adetA cmmdı. 

Ono, cnuk, diyecekti, senin gclcccğini 
bildfjim için her şeyi hazırladım.> 
Kıyafetim duzcltrnck lçın yem bir kat 

elbise aldı. Her gün oda ını düzelten ka
dına, <Madam Baste, dedı, lutfen bundan 
sonra odaya girerken kapıyı vurunuv. 

Mektubu tekrar tekrar okudu ve bu -
nu kendisine meçhul sevgilisinin yamııt 
oldutuna kanaat getirdi. Muhakkak ki 
bir gfin karşılaşaeaklardı. 

Bir kaç gün onl"n gazınodaki ganıonu 
tekrar ısticvab etfi. 

«Burayn gelip mektup yazan bir kadın 
olmadığına emin mi ın") 

c:Mah'ııazel Blllard ver. Buraya gelip 
boyuna mektup yazan. 

·«Matmazel BIIJard kaç yaşındadır?> 
· •Otuzu az geçkin. Fakat Masyö, kadın

ların :>aşlarını anlamak çok gilç bir şeyt> 
•ŞmlCli aal seldze çeyrek var, acaba 

bu akşam burıı:ra eellr mi dersiniz""> l 
cBugün r,;arpmba detfl mı" Çarsambe-

ları aaat dokuza dıcıiru bllra7a ıelmelllll 
..tiren~. 

Bauroucbe tftıVeıı eDaile içkisine u .. 
aadı. Onunla karplqacaktı, hem de bir 
1!8.:ıt !onca. Söze nasıl beJlıyacağıru kendi 
kerıdıne bu- deta dııha t.ekrar ~tti. 

clılatmazel, bahtiyar bir talih essi o-
larak ... SOlll'a mektubu çıkaracaktı. · 

Tam bu sıradn kendtsini birinin çatır
ınaaı Ozerine daldıtı hayallerden uyandı. 
Ka!"Şllllllda mektubu btildutu eece köte
de yastıklara dayanmış uyuyan sişman 
vcı göUilkl"Q adamın durdujunu gördü. A
dam söze başladı: 

cAffedersınlz mosyö. öğrenrugimiz. 

gcire geçenlerde buradaki bloku kulan -
mıŞ3UUz. İçinde unutmuş olduğmn bir sa:r 
fa müsvedde k!ilıdını acaba buldunuz 
mu? Kendlıni takdim edcyım. Charles 
Carlzet, muharrirfm. Her tarafta o kAfıdı 
arayıp duruyorum. Yazmakta oldutwn 
yeni bikAyemln bir parçası idi. Evde faı;
la efuılltü olduğu için burada ı;alışma:ra 

mechur oluyorum, Demek bulmadınız. 

Çok ym:ık. Vak'a kahramanı Andrienin 
Mıchele yazırus oldulu blr mektup ıdi. 

Tabii bir edebiyat şaheseri değil. 'Fakat 
bın kelime için seksen frank. veri1orlar. 
~erde ~sen frantta az bir para 
delll u.nnedenıem?>. 

Dotrusunu soylemek. lizım gelir8e Bou
rouche hiç b1r ~aman evlenmedi. Sebe -
hini sordukları zaman ,öyle cevab verir w 

dl: 
cBenlm için dtınyada birtelc kadın var

dı, fakat maalesef ötrendim ki onun mu
kadderatı başkasının elinde imiş>. 

diki ball seldi. mı yaşlarında. lişman, -~ • 
bur\llllklar lçincle biçimsiz bir Kiki. Ona • an;r~-öelleyın~ 
ııa sdertik ym. frank ıımııı1eı IDl,Je k.a- ~ 

'~=;.lannı bitirirdlkten soma. yal- B ü ~ ü:K ·i k~r a m' i y· e-=t . ..... -!) ...... . ....... 
ıµz.lıktan kurtulmak için dalma glbnekte ~ ~ "" 

~~~:t~ lUUJfOO ~itBdır 
Zaten ~lanacak fazl bır lrimse yok- 1--;----~---------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~f 
tu. Bir ltösede hallerinden bizme\çi ol -
duk1an anlaşılan ikı kadın declitodu 1ııpı
'70'f, diler .bir köşede de o anıı'ı nıüdavlmlc 
rindım olan gö:zlüklil plilJlan bir zat yas
tıklara dayanmış uyuyordu. Bouroucbe 
prsonu çagır.ırak bir yazı takımı ile blr 
roınlu kahve getirmesini söyledi. Garso- 1 
nan öaılble koymuş olduğu bloku açtığı 
zaman içinde yarun kalmış bir mektup 
bularak pşırdı. Bu mektup h~lı bir 
kadın eli tarahndan yazılmış ve bir (ok 
;,erleri .taralamruştı. Bouroucbe ilk evvell 
nezaket icabı bloku kaptı, fakat merakı 
nezaketine galebe çald~ındao mektubu 
alarak okumı:ra baıladı. Mektup fÖYle 
~ 
cMıcbel bana gQlme. Senin müstehzi 

eüliişlerin bana ıztırab veriyor. Bu sana 
elvedmn olduğu için beni ilk ve son defa 
olmak Ozere clddiyeUe dınle. Senin yu
zünden eok acı çektim. Aşkın beni hırpa
ladı. Daha :fazla tahammül edemi,-eceğım. 
Yarın l)iribirimizden daha faz.la soğuya

cağımızı ve daha az se\i eccğimW düşün
mek içimde bir korku uyandırıyor. Ben 
başka ~ler taboyyul etm"ştim, ve ynlruz 
ikimiz. için bir ha1at dli unmuştüm. Bu 
bayatta Udmiz. de biribırimizi koruyacak 
ve 1ıa7&ta a:d bundan b:ı k:ı bir şey oğ
renmemek için mAru:ılar l uracaktık. Ben 
yalnız bunu 1&t11orwn. Me~hul &eyler ve 
kadınlar seni allkadar edi1or. Sen can
bb1ı: ve hareket seviyorsun. Biribirimiz.i 
antamamıza imkan yok. Benını istediğim 
benim phsımda her ,eyi bulan ve dileı' 
p,ylede alikadu olmıyan bir adamdır. O 
kuvvelsiz olacak sense kuvvetlisin. O 
mabçap olacak sense pişkınsin. O sak~n 
olacak sense gQrilltücusün. O şimdi genç 
aetlJ W ha,.mwı ayle blr anmı JaJ!yOr 
kJ eter 78ft1Jld:ı sevgi ve şefkat ı&tere
cek oJaa bir hayat • rkadaıı olmazsa, ha
;rabnm ıJOnıtna kadar keder içinde y~-
yacak. Sakın bana ...... > 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3 . $1HHAT 
ipe y ilksek bt~ .f<l'emde aNl'ttln 

bu medyetlerln tteptlfn l .... 

KREM RERTEV 
t em in edeblllr. 

1 - KREM PEltl'l!V: Blr tuvalet 
müatabzandır. hM:ıe bir itina 
ve yapılııııwfald hususiyet iti
buile yüzdeki çiz.ci ve banı
IUkluklanıi lelekkQlüne m&nl 
olar. ~ pnç ve lersln 
tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gözel
Ulı: vasftuldır. Geniflelnrlı 

ınesam•t.ı aıkJtb,nrak clldde
t:i pürUlk ve kabarcıkları Sl
derir. Ci1 ve lekeleri izale 
eder. T6' ma~ ve 11effaf bir 
bale getirir. 

"3 - KREM PERTEV: Bir clld de
vasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. Sıvllce ve 
siyah noktaların tezabürUne 
mftnl olur. Cild adalesini 
besliyerek kuvvetlendirir. 

Kuru cildler için 
yaQh ve yaOh cild
ler için yaOaız hu
susi tUp ve vazo-

ları v•rdır. 

Tramvay birinci mevki sivil ve subay 
biletlerine zam 

lstanbul Elektrik tramvay ve tonel itletmelerl umum 

) t1FiJNdK SICJ\RASI ÇIKTI. 
~_;;Blp.~:1.t.i1e aabll ... -1:' halde' her sını lltlil 
P.l!!'Tı:ll'P-lrW•I ...-•- etmek azmanda b ulanan 

. - ·INHISARLAR.J_l>ARES.1 • =M'jlj-j tç''" -tdil uçı8 we ~z GEt,.INCIK sldOarasd I~ 
J. _ _ gıdl.te 11.91u1'a.._.ımakla beralte•. meweot neviler en a~ 

~ lace bir sııara •~1·aa ~ 
· ı•kl zDmreslnl tatmin~ Çil~ 

tJit•ı,ur: 
Iİa ewsaı, bilhassa~~ 

~ ıaalar taralı~•~ ara•ıl• 
V llıtı için GELiNCiK,. • ~ 

zamanda \,onlarında •li•• ---
rası olacaktır. 

OskUdar C. Müddeiumumiliğino1~'0-:;=: .-=.;;;=~~-=----iiii 
1 - Osküdar ceza evi mevkuf ft -'*6aılarnın 10/6/1940 tc.Ullndeu l/G/1941 

la:dlıılne kadar doklaıı bm kilo talnla edDm biriru:i nevi undan elunek iht y·ı ı ka
ı*a zarf umWe ~ çılranlıııı at' • 

2 - !hale 10/8/lNO pazartai lliaii aat 15 de Ok dnr C. Müddt'ıumuı 
ınek•mmcla yapılacaktır. 

a - Şartname 1'.tüdar ceza e'Iİ JP6dürlllüoden par. z eri.lir. 
4 - Taltblerln o gün saat 14 e kadar teklif mektuplanr ya lıb:Dt vey p t 

ile tuhlıılitlil olarak Oüadar C. J" f' · ojliJine verme n ft.1i1 ıondcntıek-t 
)ılmndır. 

il - 1hale7e lftirak edeceklerla (81) lira (87) kıı u ıı ı~ muvakk tcı ı-
nat melduplarile slrldllerlni teklif r t lıl&llanDa b(lglamalı:ı ı s:trttır. c434 h 

Ankarada 

AKB A 
Kitape' i - Kiğıdcahk - -fl'IA,..mpıı 

\'C yabancı dı gazete, mecıoa" 
kitap, iparı l rmı en doğru '1'.. 
pan bır yerdır. Erika ve tdt-l 
yazı makinderi satış ~eridir. Mektup burada kesiliyordu ve Dou

rouehe ltAğıdı elinden yere bırakt.ıiı za-
111an derin bir düşünceye dalmış bulunu
yordu. cO kadının aradıtı adam benim ve 
benim de aradıgım kadııı o. fakat bir kar
ıilaşabilsek"> diye fısıldadı. Garsonu ça -

mUdUrlUGUnden: L Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem ~ Nakliyat \'ergı "ne 10 p:ıra daha zamınetlılmiş olduiundan 3842 No. lu kanun 

mucıbınce birinci rnc\ kıın bır ve iki kıt alık ılvıl bıleti olan c5,50> kuru~uk bileti ile Hakk K t ti•ı ı • d dı 
subay bıleti olan yıne c5.50> kuru.5luk biletin c5.75"> ku~ iblAt edildiit sayın yulcu- 1 a ran pas erı e var r. 

·reıcfon : 3.177 

t ı~ AN 
'-eşıktat Sulh icra memurlut un..-=__., 
Dır • lacagın temınl için haciz ~ 

tınlı ve: 
cBunJa kadınlar sık sık sellr' mi?> 

dl,e .-du. 
Ganon köşede oturan iki hizmetçiye 

\ e yüzJeı ini pudralamakta olan bir çift 
kokete baldı. 

Baurauc:he sinirli bir halde: 
cJIQlr, 6)'1e lı:adpıları k..ı.unlJWUm, 

)"iib* Wıekalarclan ve ıahai1 Iİil'mÜf ka ...... 4-elr.... . .. ete& 
Ganon lllr•Jdlıne: 
•PM A• Jelsi J ;' m .... 

!ara bildırılir. c4818> 

1 Devlet Demiry ollar!.Jı~nları 1 
Muhammen bedeli (3700) lıra olan ( 100) çıft kısa ı ve (300) çift uzun 

konçlu llıııık çizme (14/6/1940) cuma günU saat (l0.30) b ıl.:ta Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki kom yoıı taraCmdan açık ek iJ• ne ıı• ılın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyerılcnn (277) lira (f•D) kuru 1uk mu • ı.t~~~=t ve tanu-
- tlfJ:llt -etUtt vanllde btrıtkte ek.ılHihc ctıntt saııüne kacbr k paür"acaat.. 
liın llmndır. 

iki ite aUI ...,Uameler kolaiqvnchia param oJ.arıık daj1Lı.ln .. •J.:~ (-'> 

11lın:ın kırk nded kQyun l 1/1/IMO ~ 

1 tesadur eden salı günu istanbul ~ 
stanbul C. MUddeiumumilifiinden : hay an pazarında açJk artbrma ...-. 
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