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Musolini harp kararını 
bir · nutukla bildirdi! 
' 

''Fransa harbi,, gittikçe şid
detle ne re k devam ediyor 

' , -
CEZA IR N 

1 

!TALY,o,,U.'V AKDSNlZDEKl \!AZlYETİ VE FIL4NSIZ HUDUDU 

Musolininin 1 Londrada Italyanlar 
Harp kararı 1 tevkif ediliyorlar 

'1tanı h•rp tebliği İngil
tere ve Fransa büyük 

elçilerine verilmi~tir,, 
ROMA, lt (A.A.) - Stefaai 

Ajansı bildiriyor: 

İngiliz istihbarat nezareti ak
şam bir Deklarasyon neşretti 

R01.!A, 10 (A.A.) - Stefani A
jansı bildiriyor: 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Ci
ano, Chigi sarayında, bugün saat 
16,30 da Fransa bü.vük elçisini 1 

.kabul edertk, kendisine aşaj\ıda
ki dek1iıra•yonu yapmıştır: 

·Maiestc Kral ve İmparator 
.bey•n eder ki. İtalya, yar.n, ·11 ha.

( Arkası 3 üncü sayfada) 

--------

"Fransa bu harbe 
açık bir vicdanla 

girmektedir,, 
PARİS, 10 (A.A.) - Reynaud, 

bu akşanı .tı .. ı·an~ız rad:yoları ile 
aşağıdaki nutku söylemiştir: 

'farihin en büyük ıne~·dan mu· 
harebesinin altıncı :ünündeyiz. 
Ordularımız, bir tek müstahkem 
noktayı, dü~mana büyük zayiat 
verdirmeden terketınemişlerd1f. 

İste, l'ıfusolini bize harp ilim et
me:.. için, Jaralı fakat şeci ve sa· 

' dık Fransaııın kendi istildili ve 
bütün dünyanın istikbali için Al
nı~n hegemonyasına kar~ı çar • 
pıştıiı bu dakikayı •eçmiştir. Bi
liyorsunuz ki, birçok defa, ıcrek 
ben gerek ulefinı, İtalya ile ara
muda müzakere ile halledileıni
yecck mııatlakta hiçbir mesele bu
lunmadı&"ını beyan ettik. Dünya
nın en büyük manevi otoriteleri 
Pana u Ruzvelt, bütün bıristi -
yan ideallerine ve insanlık tm.a
nüdüne muhalif bulunan bu har
be mani olmak için birı·ok defa 
fakat beyhude yere lc~cbbüs ct
mi~lerdir. 

1\1usolini, kan akınasına karar 
vermi~tir. Bu harp il3.nının baha
nesi nedir? Bü)'·ük elçiıniz ı~ran
~ois Poncet, Cianoya bu suali sor
duğu zaman Cia.no meselenin an
cak Bitlere kar"' aldığı taahlıüt
leri ifa etmekte bulunduğu ce
vabını ':ermiştir. Muha~emat, bu 
ıece J·arısı başlıyacaktır. Miit
tdikler, Akdenizde, hatta diğer 
yerlerden daha ziyade, kuvvet
lidirler. Fransa, bu harbe açık bir 
vicdanla girmektedir. Fransa ö
lemez .• Duçe bu~n tam saat 18 de 

Venedik ıarayının halkımunda ıö 
ründü ve meydan üzerinde va 
büttln sokaklarda toplanmış olan 
ınuazzam inıan kütlelerinin mu
tantan teıabüratlle kar~ılandı. 

Duçe sözlerine şu suretle ha,. 
ladı: Ruzveltin Mühiın Nutku 

1 

Kara, deniz ve bava muharip
ler; inkı!Abıa ve lejyonıuı kara
ıömleklileri, İtalyanın, iınpara
torluğun ve Arnavutluk kraliye
tinin kadın ve erke.kleri: 
Mukadderatın teshil etmiş ol -

cluğu saat, vatanunızın seına -
larında çalıyor. Cerhi inıkan>lZ 
kararların saati. İliını harp teb -
l!fimiz İngiltere \"e Fran a bü
yük elçilerine verilmiş bulunu -

İtalya i~tediklerini sulh yolu ile 
elde etmek istemediğini isbat etti 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Nezaret
ler Paris
tenayrıldı' 

PARİS, 10 (A.A.) - Han• 
bildiriJ·or: Ba:kumandanlığın 
talf'bi Ütcrine, nezarrtlrr, ah· 
nan tt"dhirler mucibince, taş· 

rava ta ınn11. tır. Re) naud or· 
duJar ınıntakasına &'İtnıiştir. 
Kıymetler borsası da mu -

vakkaten taşraya naklolun • 
muştur. 

il Hazirandan itibaren ka -
Palı kalacak olan horsa, pek 
Yakında yeniden açılacaktır. 

Cbarlotesvi!le - Virginia, 10 (A. 
A.) - Ruzvelt, bu ak,am bura

da bir nutuk sö.vlemiş ve de
miştır ki 

·Amerika Eirle~ik devletleri 
halkı ve hüklı.meti halen Avru
pada ,·akuraııe hüküm süren mu
hasemata girmek hakkında taı
van hükılmetinin kar1trını fevka
-liıde bir kederle haber ~tır. 

Amerikan Cumhuriyetlerinin 
sempatisi, cebir ve şıddet ve kin 
ilahlar•na karşı çarpı.şmalarda 
kanını döken mlletlere l(ilrne.k • 
tedir 
Ameri~.a Birleşık devletleri, 

ayni zamanda iki biribirinden ay
rı YOi ta.kip edecektır: Kuvvete 
kar ı koyanları gelirletiıınlıden 
istifade ettirecejhz ve ayn.i za -
-manda bu ı:elirlcri ink4af ettire
cek ve bunların istimAlini Qa -
bukl~tıracapz. Ta ki Aırıerika
lılar da bizler mücehhez bir ıw.~ 
geleli.ın ve her türlü gayri ınamal 
aeraile karşı koymayı hazır ola -
!un. 

BiR FR.-'tNSIZ MÜFREZESi YÜRUYUŞ HALlıfDE 

Müttefik ordu ar A anların 
yuyo 100fı k k r 1 

~~~~~~-------~~~~~~-

Tarihin En Büyük Muharebesi 
Fransada 4 milyon insan, binlerce taggarep 
güzhinlerce otomatik silah ve tank çarpışıyor 

Müttefiklerin müthiŞ baskınları 
\' .............. ~·.-

Alman zırhlı kolları Tic~re.t Ve~aleti 
• • Yenı hır tallmat-

bombardıman edıldı ·_ name hazırladı 
PARİS, 10 (AA.) - .Fransa 1 

harbi. 400 kihmetrellk bir cep
he üzerinde cereyan etmekte <>
lup 100 Alman fırka•ının iştirak 
etnıi~ olduğu beyan edilmekte -
dir. Bütün askeri •ınıflar, harbe 
iştirak etmektedir. Bu harbin yer 
y!lııünde vu.kua gelmiı; olan mu
hareıbelerin en büyü~ olduğu 
muhakkaktır. Bundan taş.ita şi.m
dive kadar bu !tadar ~ddetli, bu
kadar Ce§itli ve bu kadar d<arışık 
bir harp görülmenWştir. 

Pazar sabahı, 4 milyınndan fazla 
) 

insan çarpışmıya başlamı~t;r. 
Müstevli taarruz etır.ektedir. Müt 
te-iikler, mukavemet etmekte ve 
~abil taarruza geçmektedır. 
Modern muhar .. be ile klasik mu
•arebe, ayni zaır.anda yapılmak
ted:r. 7,6 luk binlerce top, muha
ttbelere iştirak etmektedir. 

Harbin devamı esna.ında tayya 
reler, blrnirini takıp eden cialııa
l1r halinde cephe gerisinde uç -
~ve nıfüearrız lutaat ile tank 
kollarını iıT,ha ve tahrip etmek-

~· 
lfo harp. bütün şiddetivle yapıl 

(Arkası 3 üncü sa_vfadıı) 
--------

Bir kısım mallar Ii. 
sansla ihraç edilecek 

ANKARA, 10 IİKDAM Mura
birinden) - Ticaret Vekaleti 
bir talimatname ile bir kı"m 
malların ihracını lisans venlm"" 
auretile ihracına ın ü.aade e<len 
bir talimatname hazırı· ~ışt r. 
Talimatnamede halen lisansı v~ 
riJe.: ıycp lisan• verilen c ı; a
laPının listesi vardır. Lisans ve
rilmiyen maddeler listesi gum-

( Arkası 3 üncü saı,fad") 

. Norveç Kralı da 
silahını bırakt~!~\. ,. 

r. \. 
""~- . -. \ ... 

Kral H aakon ve lıükiım.:(it.··~· • 
• .o.r.. ' J' 

erkanı lngiltere'ge gitti/~: 

Teslim olma müzakereleri başladı 
Norvoı;te bir mahal, 10 (A. 

t.2.-=_~orveı; Tell{l'af Ajansı bil-
mata nihayet \"erilmesini emrct
miı;tır. 

(Arkan 3 üncü Hyfada) FRANSIZ ORDULARI ŞEHlRLERl SOKAK MUHAREBELER1LE Mt/DAFAA ED1YOR 
~· gece- ::ı-arısı Norveç baş
lııurnandanlı,tı, Norvec;te muhasa-

Kral Haakon ve Norveç hü. 
kiimetinin millete bit aben n<'s · 

(Arkası 4 üncü ıayfamı:&J 
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EKERP TIN 
Yazan : ~f. SAMI KARA. YEL lr:ın:..eJ 

Sarayın 
şahsı, 

yegane hlsımı, Cinci 
tütsüleri ve düaları 

hocanın 
.d. 
ı ı ..... 

fBu halcir {Molla c-i) 
olrudui(um vakit bu Cinci ola
cal< herif Çkita.bı izzi) okurdu. 
Nımlsa ittifakı olarak izzet bu
llJI'.) saadetliı padişaha surhiba.d 
kenzilarş ed'iyelerinden telivet 
edip İbrahim han J:ııoşhal oluo 
Se:l"h zadenin ismi (Cin? 
Hoca) naınile şôltret ·buldu. llii
daalim ilmi davetten asU bir 
harf bilmezdi. Ancak bahtında 
talli bir zaman müsaade eyle
di. Ol dahı feleki atlaoı bukle
mıın<tarı pay baflık edip sağa ve 
sola nice mekikler attı.• 

Hoca ol mertebe .mevkie sahi'p 
ohn ki, onu elinden tutup 
vezinizaınm kapı.sına kadar ~ö
türcn padısahın Mimarı Ka,un 
ağa bıle huzuruna girmek için 
sıra beklıvordu. 

CunKu, Cinci Hoca, her an 
pad hla diz dize ber®crdi. 

Ulema ve vüzera herkes Cinci 
HLtSCyin efendinın omrile vükseiı: 
mevkilere ve mertebeler vasıl o-

labılı ordu. 1 
Hatta, Mımar Kasmı aka da. 

r bassalı.ktan azledlldiiti za
maıı. tekrar eski evkllne geç
mesı bile hocanın amelile ol- \ 

mustu. 1 
V cziri3J:am, Mimar Kasını ağa

ya 11arezdL Vez.ır, padişahı, Mi
mar Kasım ağa aleyhinde kış
kırttL 

Sultan İbrahim de Kasmı al!a
Yl derhal azleyledi. Fakat. Ka
un ağa, Cinci bocanın adamı idi. 
Cınci Hoca. saraya ıntisap et

ülti ..ıun ona cübbesini. kavuı'!u
nu alan ve veziriaz ıa takdım 
eden Kasmı ağa nasıl azloluna -
bilirdi? .. 
Kasım ağa. sabahısı azlolundu. 

Akşam üstü yerine iade edildi. 
Cincı Hoca, Sultan İhraıh.irni 

oiku yup üflerken sunları S<iy le -
mıstı. 

- Kasnn kulunuz, bir nice eh
lı kallııdir ... Duası makbulü ila
hidir .. 

Demişti. Ve fazla bir şey s&y
lemC"misti. Sultan İbrahim h<>
casının Mimar Kasını hakkında 
sitavi.şkirane söz söylediğini i
sitir işitmez, derhal iradesini ver
~ti: 

- Kmnm. tekrar yerine gel -
sin .. 
Veziriaıanun aylarca, belki se

nelerce uğraşıp vücude getirdiği 
bir .kın.i, Cinci hoca bir anda yak 
edi verati4ti. 

'İste. Cinci hocanın kudret ve 
kuvveti bu derece büvüktü. Bi
na<'nalevtı, çok geı;ımeden zama
n.n vüzerası. ricali Cinci hocanın 
etei\ini öıı.er o.lınuştu. 

Tü"kiyeye bak.im, rüteıb ve me
nasıp itasına kadir, İmparator
luk idaresinde kudretli ıki sima 
vardı: 

Bırincisi, Sultan İıbrahim .. 
İkıncisi, Cinci hoca .. 
Hatta Girid sefiri bile Cinci 

hocanın reyi ile açılmıştı. Sefer
den muzafferiyet haberleri gel
dikçe, hocanın koltukları kaba
rıyordu. 

Girid. zaferleri Cinci hoca.vı 
gerek padişah, gereık halk nezdin
de nıifuzunu artt~. 

Sultan İhrah.im, arlrk Cinci ho
canın nefesine .ııüveni~du. Cin-

-10-

Havalar tam on beş gün yağ -
murlu gitti, lslanbulun böyle su
lu ı.ıe\'simleri vardır. yaz i~ 
nın burnundan gelir. 

Ayteniıı verdiği sözde durma
lı ~yanı hayretti. Hiçbir sıkıl
ma al meti göstermiyor, köşesi
ne bıizülüyor, güle söy !iye i~ işli
yor, kitap okuyor, mecmua ka
~lırıyordo. 

Perviıı ona be:rik öğretmişti. 
Ok wnak.taıı pek b<t'ılanmadıtı 
için sı.k sık bez.ik oynamayı tu
clh ediyordu. 

Ancak geceleri dayanamıyor, 
ycmt•kten kalkar kalkmaz yat.
;yordu. 
Havalanıı bozuk gitmeai dalııa 

siyade Pervine dokunmuştu. 
l'erviıtl çok asabi etmişti. Puvw 

ci hocanın sözünden çıkmak, pa: 
disah için de, saray kadınları ı.çın 
de imkansızdı. . . 

Sarayın yeııane tılsımı, Cıncı 
hocanın '8hsı ve, tütsüleri, dua
ları idi. 

Sultan İbrahim, Ba~dad köş
kü ile Hıritai saadet dairesi ara
sındaki taşlıjtın kenarına. Halice 
ve Has bahçeye nazır bakırdan bir 
kamerh·e yaptırmıştı. Bu karoe
riyenm üzeri altın yaldularla 
tezyin edildi. 

Sul!.ru"ı İ'lıralıim, bu -kameriyeyi 
ütariyelik olmak üzere yaptır

mıstı. Kameriyenin üzerinde şu 
beyitler vardı '. 
Çiin miibdrek ede ifta>"iye cayi 

dilkeşa 

Ne~'edar olm~ cenanın her b ırin
de pürsefa 

Padişahan selef bö11le neşımin 
qörmedi 

Hazreti Sultan İbrohime verdi 
çün hii.da 

Bu kitabenin üzerinde daha zi -
yade şayanı dikkat olan yazılar 
vardL Bunlar Cmci hocanın Sul
tan İbrahiıne okattuğu tılsım -
!ardı. 

Ya Rab muoorek bad, Ya Rab 
mtl' 'lf/eT bad, Ya Rab heybet bad. 

Padişah, bu kaıneriyenin ya
nında hır oda da yaptırmıştı. Bu 
oda mai ve be) az cinilerle mü
zeyyen zarif bir oda daha inşa 
ettirdi. Oda!'.."11 bütün pencere 
içlerıne !'!: rmer tekneler ve zarü 
ııwsluklar koydurdu. 

Pencere içlerini Yahya efendi 
tarafından yazı n uzun bir kasi
de ile tezyin ettirdi . 

Ya . ya efendi. meshur üdeba
dan Şeyhülısl3.m Yahva efendidir. 
Divanı \'3rdır. Süara ve ulemayı 
benamıdandır. 

Yahya efendinin yazıdıjtı .ka
s>desinın birinci penceredeki kı
sımları şöyledir: 

Hazreti Sultan İbrahim ali men
ztlet 

Hamii dini Muhammed sahibi hal
kı azim 

Pad4ah cemi /ıaom daraııı afri
dunu alem 

Maliki iklim himmeti naşiri hit
fu amim 

Oldu halk aleme eı111arnı eıı1/a
mı bahar 

Cümle dünyaya vücudu Tohmeti 
rabberralıim 

Halk ve hulkunda huda ihsarıın 
etti <İşikıiT 

Hem mühip ve lıe~ cemil ve lrem 
selim ve hem alim 

Kande bulurdu bıiyu d ilkeı; ez
lıarı baq 

Buııu halkı aleme neşretmiş oı... 
ııııııa nesim 

Etti ol Sult4nı alişandır bir qün 
sudur 

.Mukteıaııı lütf tab'u zihni nek
kadü fehim 

Emir kıldı ?japıla bir kasn cilii 
biile-rtd 

Taze bir tarhı müferrih olmıya 
re.mıi kadim 

Cemolup fermanı ali üzere üsta
danı ım.

Ey!edi bir tarh utı wıimar tab'ı 
mürtaJcim 

Oda. kasidelerle, Cinci hocanın 
tılsımlarile mi.izeyyendi. 

(Arkan ıııır) 

yerinde duramıyordu. Öğleye ka
dar evin içinde iş icat ediyor, öi
leden 'onra eline bir kitap alı -
yor, okuyormuş gibi duruyor, 
halbuki saatlerce tek yaprak bile 
çevirmivordu. 
İşte bu zamanlarında Aytea: 
- Uaydi abla bezik oynıya -

lım! Diyordu. 
Pervin Ayteniıl bir dediğini iki 

etmiyordu. Muhabbeti artık çıl -
&'.IDlık derecesini bİılmnstu. Bn 
hal teyzenin naurı di.kka tini c.ı. 
bediyordlı. 

Bütün köyde konnşnlan da telı 
mevzudu: Bahaow katli. Tahki
kat hiçbir netice vermedi. Bir 
kaç serseri ve ~ pheli ile, birkac 
sabıkalı ~akaladılar, bir iki gön 
sonra 5erlıeat bırakmak m.ecbu
riyetiadıe k*'•lar. 

fKDA!l'i 
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Hli' it 

Fiat mürakabe komis-
yonu dün topla_ndı 
ilk olarak gıda ve 
lerinc perakende 

giyim madde
fiat konacak 

Fiat murakabe komisvonu dün 
aır.am Mınlaka Ticaret Müdü.rlü
l!ıilnde ilk loplantı..ını yapmış -
tır. Bu toplantıya Vali ını.ıa
vini de iştırak etmiştir. 

Komisvon şimdilik ihtikar ko
misvonunun azalarından müte -
şekkildir. Ticaret Odası tüccar 
ve sanayicilerden birer mümes
sil intihap ederek lromiırvona bil
direcektir. Bu .surelle komisyon 
tam kadrosunu bulmuş olacak
tır. Dünkü toplantıda veni ça
ll$rlla esasları uıerinde görıisul
müı;, ııolis, müddeiumumilik, kay
'lllakamlı.k ve Ticaret V cltaleti mü
fettişlerinin birlik halinde .Ya
pacakları ihtikarla mücadele şek
li karar~ır. İIJc olarak ıtıda 
ve J!İ. ·i.m maddeleri ele alınacak 
ve maliyet ve salcı fiyatları te:;.
bit oluruırak ilan edilecektir. i-

Bira· istihsali 
Bomonti fabrikasına 

taı;!dar getirildi 
Bomonti bira fabrikası ıçin İz

mirden ]Leni tanklar l!etirilmiş 
ve ·erlerine konmu.ştuı·, Böyle -
lıkle fabrikanın ıstihsalatı sene
de 5 milyon litreyi bulmuştur. 
Daha fazla bira konabilecek n.is
lıctte tank olsa fabrikanın istih
salatı da arttırılacaktır. Yeni tank
lar alınabilmesi için Avrupa fab
rikalar ile temaslara devam edil
mektedir. Bomonti fabrikasının 
senede 15 milyon litreden fazla 
bira imal edebilecek kııiıilivet
te oldui!u anlaşılm.ı.:;tır. 

VİLAYET 

Kontrol komisyonu 
kuruluyor 

Sığınak ve siper yapma mec
buriyetinin yerine ı?etirilip ge
tirilmediği hakkında kontrol ve 
teiltikler yapmak üzere her ka
zada kontrol komisyonları ku
rulması kararlaştırıl.mıstır. 

l'OLİI 

Bir çocuk salıncakt•n 
düşüp öldü 

Vefa :addı :nde 4 numarada o
turan Lalenin altı aylık QOCU~u 
sal ncakta uyurk.en ipler kopmuş 
ve ·ere düsen çocuk mı..htelif 
verlerinden yaralanarak Şışli Ço
cuJ< l1as tahan<-Sine kald•r !mı.ı
tır. Il.urada tedavilere rai(men ço
cuk aldığı yaralardan ölmiı:,tür. 

Bir çocuğa tasallut 
eden tevkif olundu 
35 vaşlarında Sokrat adında 

biri dün Hüseyin isminde 6 ya
->tnda bir çocuğa tasallut ederek 
firengi aşılamak suçile adliyeye 
verilmiş ve Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde sor -
guya çekilerek tevkil olunmuş
tu.-. 

Bahayt uzaktan ve yakından 
tanıvan bir çok kişiyi sorguya 
.-ektiler. Batta Pl'Tvin ile A)"ten 
bile sorguya çelrildiler. Artık a
çıkça, m.aktulüıı Aywne iışık ol
duğuna IÖylediği ve evlenece
ğim dediği iddia ediliyordu: cO 
pek istemiyor, fakat istese de, 
i. temese de onu alacağım, lizım 
g lirse zorla, her ne pah ma o
lursa olsun alacağım .• diyorm..._ 

Aytenin yerine Prrviıı cevap 
verdi. Baha da köşke bir çok ki
i -ôbi arkadaş sıfatile gelmişti. 

Ayteni sevdiğine ve kendisile 
evlenmek istediğine dair ne bir 
şey &iiylemiş, ne de bir imada 
bulunmuştu... &asen hiç bir za
man kô e Jalaız cclmemiş,k•r
defi ile ya.lna kalıp konuşma
ınıı;tı. 

1 

Raif de zabıta bıbkihtına yar
dan edebilecek ifade verdi. Der 1 
....,,.ya çekildiği zaman llJM!bi
leııiyor, samimiyetinden dolayı 
bir cinayeıe adı karqtJiı için b
Dyordu. 
Şenninin lıizmetçilerinden bi

ri, Taşdelende oldııkları giia, 
çq.ıne baı;ında, &aifle BahaDill 

yat kontrolünü zabıta ve mtifet
tislcr yaparak derhal vaziveti a
lakadarlara bildireceklerdir. 
Diğer taraftan manifaturacı -

!ardan dün Mıntaka Ticaret mü
dürü Avni Sakınanın reisli~inde 
toplanmışlardır. Toplantıda Ti
caret Odası umumi katibi Ce\•ad 
Nizami de bulunmuştur. Mani
fatura ve tuhafiye çeşitlerinin 
derhal malivet ve satış fiyatları
nın tesbitine başlanacaktır. Bu is 

üzerirde Ticaret Odası, Ticaret Mü
dürlüğü ve manifaturacılar bir
liği beraber çalısacaklardır. Bun
ların tesbit ederek ilan edecek
leri ve eşyaların iizerlerine ya
zacakları fivatları da murakabe 
k<nıisvonu omrindeki te kiliit 
kontml ed!'cektir. 

Dilier bütün eıwalar Ü7.erinde
ki fivat tesbiti de bu sekildeki 
toplantılarla yapılacaktır. 

Vapurların ta. 
miri güçleşti 

Gemi saçı getirilmesi 
için teşebbüsler 

Demir sık.ntısı vapurların ta
mir iş:~nne de tesir etmiştir. 

Tekneleri tamire muhtaç vapur
lar saç bulamamaktadırlar. Pi
yasada gemi ,açı hemen hiç yok
tur. Bazı vapurlar eski saçlarla 
tamırlerini yaptıkları ~rülmek
tedir. Bu vaziyet böyle devam e
derse lıman reisliğinin heriıangi 
lbir tehlikeye meydan vermemek 
irin bazı vapurları seferden me
netmek mecburiyetinde kalacağı 
an~lmaktadır. Vaziyet vekiılete 
bildirilmiş ve hariçten gemi saçı 
getinlmesi için teşebbü.slere gi
ri•ilmi.stir. 

A.OLIYJı: 

Bir tırnakçı hapse 
mahkum oldu 

Tahtakalede nalburlar içinde 
Hırantın :!ükk3nma giderek bir 
elli liralık bozdururken tırnak
ç:l,k suret le on lira ~ıran is -
maıl '.ıkalanarak adliyeye veril
miş ve dordüncü asliye ceza mah
kt'rnc inde suçu sabit olarak iki 
ay h:ıµse mahkiım edilıniştir. 'Suç
lunun tırnakçılık.ta kullandığı 

elli lıralığın mı.i.saderesıne karar 
venımi;;tir. 

!.1tlTEFESSİJll: 

Sırrı Bellioğlunun mu
hakemesi başladı 

Bazı makamlara tahrik: mahi
yetinde mektuplar gönderdiğin-

den dolayı tevkif edilıniş olan -ı 
ki Kocaeli mebusu Sırrı Bellioğ-

lunun muhakemesine dün Fındı.k-ı 
lıda İstanbul kumandanlı/P.nda
ki askeri mahkemede gizli ola
ra~ ba.:,lanmı~tır. 

kavga eder gibi konuştuklarım 
.ıu~ duğuno ,öyledi. 

R.ıü bunu inlli etmedi. Eski 
do;t olmalarına rağmen Baha 
ile iyi gcçiııemediklerilli, sık sık 
kavga ettiklerini ber kt!>in bil
dieini, mal&ım bir ey olduğunu 
5Ö) ledL Bu kavgalar onların 
dostluğuna hlç bir zaman halel 
vernıe~ti. Nasıl ki, o günkü 
ka~gadan sonra da can ~iğer gö
rü~müşlerdi. 

Bu husustaki tahkikat Raifi 
haklı çıkardı. Esasen Bahanın 
)'a\'ll~ se;.le kon~tuğu :ıaıııanlar 
pek nadirdi, münak~yı sever, 
dik ba,,Jı bir adamdı. 

Nihayet taWtlkat gevşedi ve 
cinayet ıınutuldu. Muballak ki, 
her haugi bir serseri bu JZ yer .. 
ele tesa.düf ettiği Bahayı, bir kaç 
para)·a tama ederek öldürmüş 
olacaktı. Mesele bu.odan iba
retti. 

Bir gün köşb Şevkiye geldi. 
Oğlu gene çalışnuya koyulmuş, 
m.asa1ıiı11da.n kalkmıyor, .qinden 
baş kald.rııuyordu. 

- Gene yüzü ırfilmüyor la -
Rm! .. Gene gülmez oldu. .. 

Pcrviıı cevap vermedi. AJ>"tea 

~-'!!!!!. !!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!-. ~ 

Buğday mah-

sulü ay sonun

da geliyor 
Ekmek 20 para ka. 

dar ucuzlıyacak 
Yeni yılın ilk buğday malı -

sulü bu ay sonunda şehrintiz 
piya~ımna getirilecektir. Di -
ğer taraftan ekmek imalinde 
kullanılan sert buğda;vlar nis
betiniıı yüzde 25 den yüzde 40a 
çıka~ılması belediyece karar
laştırılmış olduğundan bu ye
ni çe;,ni ile ekmekler yapıl -
maı.ı yakında fırıncılara teb
liğ olunacaktır. 

Sert buğday {iatları, yumu-
, şak bnğda)· lara nazaran kilo 
başında 12 para daha ncusdur. 
Gerek bu ucuzluk ve gerek ye
ni mahsulün bolluğu dolayısi
le ay sonuna doğru şehrimiz
de ekmek fiatlarının kilo bn-

, şıoa 10-:?0 para indirileceği 

/ kuvvetle tahmin olıınmakta -
1 dır. 
....... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiööiiiiiiA ....... 

Yaz tarifeleri 
Halk evvelki gün çok 

muşkülat çekti 
Yaz vapur tarıfelerı: in hali 

tatıbik edilmemesi bilhassa pazar 
günleri boğaz ve ada vapurların
da halkın üstüste istif şeklinde se
yahat etmesini mu.cip olmaktadır. 
Bu pazar günü şehir halki köp -
rüve dönmek için saatlerce iske
lelerde vapur beklemişler ve üs
telik de en alt kamaralara ka -
dar havasa yerlerde kokular i
çinde ayakta se.vahat elmiye mec
bur kalın;şh:.rdır. Kadtköy sta
dındaki Fenerl>ahçe - Galatasa -
ray macına giden 10 binden fazla 
seyirci de dönüşte Kadıköyün
den l<Mi miktarda illive vapur
lar olmadığından vapurların he-
liılarına kadar dı>lmuşlardır. Bir 
kar vapur haddi istiaplarmdan 
fazla yolcu almış olduklarından 
tehlike geçirm~lerdir. Ancak tem 
muz baş"Inda ta ebik edileceği an
laşılan yaz tarüelerine kadar hal
kın her pazar bu sıkıntıya ugra
maması için Ilınan reisliğinin 
kontroller yapması ve lfaumuna 
!'iire fazla vapurlar işletmesi 
beklenmektedir. --•IELIEDlY& 

İskele ve rıhtımlardan 
alınacak mururiye resmi 

Belt>diyelerle vilayet hususi ı
darelerin ellerinde bulunan is
keler, rıhtun ve geçidler<ien alına
cak müruriye ücretleri tesbit e
dilerek dün Belediyeye tebliğ o
lunmuştur. 

Bu emre göre, 12 yaşından aşağı 
cocuklar, geçirilen nakil vasıta
larının sahip ve sürücüleri, ian
darrnalar, ııosta memurları, mu
hacirler, mevcuden sevkolunan
lar, ziraat için .ıı:eçen köy aha
lisi, po.sta tasıyan hayvanlar, aa
keri muhacir hayvanları ile ımal 
ve eşvaları ve postalardan m(1. 
rurive ücreti alınmıyacaktır. 

dııdak biiktü. Kendisini görme
den nasıl duruyordu?_ İı;te bu 
şaşılacak şeydi!. Onu görmeden, 
görmek istemeden durabilecek 
bir erkek budala olınall.l'dı. 
Şevkiye Aytenin dudak bük

tüğünü gördü... Sanki nişanlısı 
oym~ gibi kmyordu. 

Nihayet güneş açtı_. Ağustos 
sonunıın cehennem SJcakları baş
ladı... Bağlar kehribarlaşıyor, 
:ıeftaliler göz önünde olgunlap
yorcltL 

Bir sabah Aytel!. dal toplamak 
için bahçe)'e c;ıktı. Ona vazolarda 
çiçek k.ifi gelmiyordu. Bol ye
şillik >everdi. 

Aytenin o gün neşesi üstün -
deydi. Keyifli idi. Kalbinde bir 
sevinç vardı. Sebebi? 

Bunu dü~ündü, bulamadL. Her 
halde hava güzel oldutundan, 
Yaşamak güzel, hayat güzel ~ey
di. Güneşli havalarda dünyanın 
zevki siirülüyordu. Derin derin 
nefes aldı, ağaç ve IDprak koku
larını ciğerlerU.. smdirdi._ On 
beş gün yağan yağmurun nıtu
beti hali topraklara sinmişti. 

( Arka&ı var 1 

u 11.'\ZmA:>ı 19·10 
es: ... ~ 

asif Korunma 
Biitün binaların catı· 

' larına kum döşenecek 
Evlerde siper ve sığınak yapılması mecbu
riyeti etrafında halka izahat veriliyor 
Şehrimizdeki tekmil binaların 

çatılarında da yangına karşı ted
birler alınması kararlaştml -
rnıştır. 

Bu hususta dün kııymakamlık
lara verilen bir emre göre tavan 
aralarında bulunan tekmil eşya 
kaldı.rılacaktır. Çatı arası tava -
nına 3,5 santim kalınlığında kum 
serilece~Ur. 

Çatı a•ast tavanı ile kiremit al
tındaki tahtalar da - ynnmıya 

karşı itidpai bir tedbir olmak ü
zere - tuzlu sönmüş kireç ile en 
az 3 defa badana olunacaktır. 

Beton çatılara kum lazım de -
ğildir. 

Sığınak ve siper mecburiyeti ile 
beraber bu tedbirler de herhalde 
yerine getirilecektir. 
Diğer taraftan ev apartımanlar 

da sığınak, ~iper l apına hakkın
daki metbııriyelin nasıl yerine 

· getirileccgi ve bunların nasıl ya
pılaca/P. ekser halkımızca anlaşt
lamamı tır. 

Bu ınüıuıseb<'tle beJecfjyeye bir
çok müracaatlar vaki olduğu ırö
rülmüs ve dün vilayet seferber
lik müdürlüğü tarafından kay -
makarnhklara bir emir verilmit
tir. 

Bu emre göre, 3 luıttan yukan 
tekmil kfırgir binalarda birer sı
ğınak ve 3 kattan aşağı apartı -
manlarla tekmil ahşap evlerin 
bahrclerindc birer csiper sığınak-. 

Aktif müdafaa j 
Yarın okmeydanında 

dafi topları atışı var 
Yarın Okmeydanında ve cuma 

günü de Metris çiftliğınde tayya
re dili toplarile atış tecrübeleri 
yapılacaktır. Her iki atı.> sabah
ları saat JO da başlıyacaktır. Bu 
tecrübeler şehrin, herhangi bır 
hava taarruzuna uğramaı;ı teh
likesine ku.,ı aktif müdafaa şek
lindedir. 

Gazoz şişesile biribir
lerini yıırıladılar 

Arap camünde otw-an Hüseyin 
ile Llız Ahmet kavga etmişler ve 
garoz şi:;esıle biribirlerin.i başla
rından yaralamışlardır. !kisi de 
yakalanmtştll'. 

NAFTALİN 

FİA.TLARI 

Üzerinde ihtikar yapılmıyan 
madde hemen yok gıbi .. Akla 
ırelmedik nelerin fiatı yüksel
miyor ki? .. Gazetelerin yazdı
«ıoa göre, naftalin dahi 60 ku
ruşa çıkmış• 

Bildiğim fU beyaz renkte.ki 
naftalin.. 

Evlerde naftalini, kumaş ve 
elbiseleri imha eden ktlçiilt 
kurt ve giı velere karşı kulla -
nırlar. 

Nanemolla: 
- Naftalinle ışllll yok ki, 

dedi, bir tek elbi•em var, o da 
sırtıında.. Gar<lrobu, sandığı, 

sepeti dolu olanlar düşünsün! 

RADYO, UN 

PROGRAMI 

Ankara radyosunun ue~rİJat 
programından şikayet edi!ir, 
durulur. Geçenlerde, cKuduz 
köpeklerden korunma. nıev -
zulu bir konferans verilmiş .• 

Herkes hayrette: Yahu, dW.. 
•-anın bu halinde böyle konfe
ransut ne lüzum~ '" müoa .. 
M!beti var?. 

Vay, ~ikiyet eden sen mi-
• ? 
sın .. 
Arkasından şöyle bir Lon -

ferans verilivor: 
•Talıtakurularının k<ikü n&

stl kurutulur?• 
Nanemollaya bnnlan anlat

hm da bana şıınn söyledi: 

ve vahut da birer cSiper hendek• 
yaPJln1ası nıecburidir. 

Her şahıs, bıılunduğu kazaoJ~ 
belediye heyeti fenniyesine mu
ncaat ederek bunların nasıl ve 
kaç liraya yaıplabileceği hakkın
da icap eden izahatı alacaktır. 
Ayncal her kazada yaıplan nü -
mune siı>erler de istiyen halkıın&
za örnek olarak gösterilecektir· 

Bahçeleri küçiik olan evlerde 
siper kazılmıyacaktır. Eğer ka:ll' 
lına, binanın ve enkazının aik
letine dayanabilir bir ·ekild• 
kuvvetli olarak y pılauktır. 

Bu siperin derinliği 2 metre 
ve aihz geııişliği 1 me!re, dibi de 
0,80 metre genişliğinde olacak -
tır. 

Sığınakların büyüklüğü, bina
da oturanların adedine göre ola
cak ve tercihan bodrum katında 
yapılacaktır. 

Bodrum katı mevcut değilse; 
zemin katıudaki uygun odalar -
dan bU:i sığınak haline çevrile -
celı:tir, Bunların içinden su, elek 
trik ve yahut havagazı boruları 
geçmiyecektir. 

Her sığınağın bir .kapısı bulu
nacaktır. Diğer kapı ve yahıı' 
pencereler ılışarılan kum torba
ları ile takviye olunup tuğla ile 
örülecektir. Bıınların yerleri de 
kırm·ıı ile işaretlenecektir. Sığı
nak kapıları demir veya tahta o
labilecektir. 

Adaların suyu 

Belediye hariçten boru 

tedarikine çalışıyor 
Vali ve Belediye reisi Lutti 

Kırdar dün akşam Sular idare
sine giderek bir saat mesııul ol• 
ıınu$ır. Mumaileyh, yeniden sa· 
tın alınacak tesisatın teıı:larilti -ve 
yeni açılacak çeşmeler ürerind6 

de alfilcadarlarla görilşınüştür. 
Diğer taraftan Adaların su iŞi 

de tetkik olunmııştw-. Büyüka
danın uzak semtlerine de su ve
rilmesi halk tarafından istendi ' 
/!inden bunun sür'atle temini i
çin icabeden boru miktarı ıesbit 
olu.nacaktır. 

Harp dolayısile boru tedariki 
ımüşkiill=.iştir. Fakat buna ça
lışılacaktır. 

- Anlaşılan, radyoya cHay
vanah muzirre, mütehassısı 

bir zat abone olıııuş... Şinı~ 

cRadyoyu bn zattan nıısıl kur
tarmalı! .• Mesele orada .. 

BULANMADAlti 

DURULMAZ 

Nanemolla ile koaa,uyorclıık 
da: 

- Müttefik ta)'1'areler te -
fevvük etıniye başladılar. Bir 
!!'Ünde 800 AlmH tankı tahrip 
edildi. 

Deci.im 

- Snlw lnılaaına.ıan durul-
maı.: .. 

Meşhur sözünü hatırlattık -
tan sonra ekledi: 

- Tabii ilk tokat rehavete 
idi, bu seferki cana olduğun -
daıı ötürü böyle olması tabii 
i4i \"e böyle devam edttektir. 

BUNLA&, ANA 

D E G İ L, D A N A .. 

Dü~müş bir kadın, dört ay
lık çocuğunun kundağı arası

na eı.rar saltlıyarak, beyaz ze
loir ticareti yaıpyormuş .. 
NaneDKılla bu hnadise çolrı 

üzülmüıı.. Sinirli sinirli yanıma 
geldi: 

- Bir şey d'Cğil, dedi, yav
rucak, zehirin kokusıından, 
daha dört aylık ike.n esrara a
lışacak.. 

Bunlar ana değil, dana.. 

A. ŞEKiI' 
:::::.:;::::============================================= 
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uzvelt - Mu oliniye, harbe gir iği takdirde 
Amerikanın Müdahale edeceğini bildirmiş 

Amerikalılar 
Nevyork.. 10 ( A.A.) - Nevyork 

Time, gazetesı Roma muhabirin
den aldıgı şu telgrafı ne>retrnek
tedir: 

Romadan alınan maliımata gö
re. Ruzvelt Mwıolinıı:e hariıe gir
diği takdirde bunun bır çok mü
dahalelere ve ezcümle Amerika
nın miUlahalcsine sebebiyet \'e
receğini bildirmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Amerika
nın müttefiklere yapaca~ı ı-ardım 
hakıkında uerriyatta bulunan 
İn~iliz radvosu, \•azivet öyle bir 
şekıl alını.ştu· · ı Ru1.velt harp 
iliını müstc;na olmak uzere müt
tefiklere yardım etı .. ek iC'ln la
zıım gele~ bütün tedbirlerı izah 
etmiştır diyen Sundan Times'in 
bir vansından bah etmekledır. 

Dıı:er bir ııazete de Amerika 
hakkının alınan tedbirleri tama
ınilc tasvip ettı;.!.ıni \'e 1nüttcf~k
lere tayyare satılaca~ için tay
yare merkezlerinin 'loşalmış ol
duğunu vaznıaktadır. 

Vaşington, 10 (A . .'\.) - Bı.:ı{ün 

toplanan 30 Amerikalı pcdaııog, 
kanun adamı ve muharrırı bir 
be.\:anname neşrederek Amerika
nın Aimanyara ilan, harp etme
sini talebelmişlerdir. 

Bu beyannamede şövle denil
me tedır: 

•Alman noktaı nazarına göre, 
Amerikanın müdafaa pmgra.ını 
Amerikanın şimdiden İngiltere
ye ve Fransava iltihak ettıgı ma
nasını lazanmıun etmektedir. 
Bize ait olan her ;ey, kendimızi 

Hitlere ilanı harp istiyor 
ve istikbal.anizi en muessir su
rette Fran;uda Veyeand'ın tut
tuı"\u hatla rr.Ldafaa etmekle 
kabil<lır. :Milli menfaatimizin 
hududu Somme üzerindedir.• 

1 

Be• rı.ınamroe Amerika bitaraf 
kaldıkça askeri teslıhalm kiıfi 
dereceue >t.r'atle müttefiklere 
gönderilcmi\ eceği kayuolunmu.k
tadır. B;.ı ~e-bcple Anıcrikantn 1 
bu '.fakıayı ,.e \'aziveti derhal 
takdir ederek hali harp mevcut 
olduğunu resmen ilan etmesi liı
zundır. 
WASlı.iKGTON, 10 (A.A.) -

(Reuter) Amerika Birle.~ik dev
letleri Hariciye Nazırı J!ull, Mu-
90Jininın nutkunu ajnlemedigini 
ve hala bunu tctki!<e \"llkıt bula
mam.;> oldugıınu siiylemiştir. 

Bı:araflık kaııunun teşmılinin, 
umum .. } etl~ hır meır.Iekctiıı har
be gırııı .'.:iinden bir ikı glin sonra 
naz.ırı ..ıikkate alınd·gını anlatan 
Hu' 1, bu hu-susta kat'i bır ilan -
dan e\"Vel bclkı ikı g:ın ~eç.:xeği
ni bildırmıştir. 

Hull. halen Akdenizde 18 ka
dar A rikan gemi.>inin bulun
cu.ıO'unu h JC'r vermiştir._ 

Ay an Hariciye encümeni reisi 
iPıtt ı;. Ital:yanın Jıarcl:t'linin 
Amc: ika Birl~ik devletlerinin 
muttcfıklere, insan tıarıc müm -
kün 1'er .vardımı yapmak ;ıayret
lerini cabukla;;tıracagııu ooyle -
miştır. 

A}ni zaa1anda öğrenildiğine 
gore, Harbı} e Nezaretı l50 . .ıuha
rebe talim ve bilhru.sa ooınbardı
man tayyaresinı, tüccadarın müt 

lefiklere verme! •ri çin 
bracaktır. 

~açı-

1\, an aza:;ındJn Lee, bugün 3.
yn.n meclisinal', Aır.erika Birle
şik devletlerinin müttefiklere, ın
san hariç. mümkun olan her şe
yi, n1~terck di..i.::m:ına kar,$ı mü
dafaaları nu.ı.şterek bir hal~ koy -
mak uzere, mult.ofıklere yollıya
cagınt SÖJ i1.-'<ii·1i zaman. dahili 
nizarname hH:ıf,na, 3.yan loca
larır. do •. uran uınleviciler, hati
bi ~iüdetli >lirette alkı.şlamı.,,ıar
dır. 

Ticaret Vekaleti 
(Ba tarafı 1 iııci saııfada) 

rük tarife kanununundan l iti 
4 5 6 1.; ıa R B rn illi 20 :!2 
2~ 26 ili 30 35 66 ila 11 79 C 
73 c 97 98 A c 99 ıuı ila 104 
105 ila 113 117 C D H • Z 115 
116 ita 126 15~ 15;ı 1:;.ı 156 159 161 
163 ita 164 166 il5. 171 178 187 
na ısa 193 197 198 199 203 ııa 
205 208 211 212 213 225 i...a 233 
248 260 ooı 212 ua 275 277 ııa 
281 233 284 285 ila 226 302 iıa 
304 :ı23 ila 338 341 ila 346 ;ı51 
363 409 iliı 425 440 ila 442 444 
ila 449 450 ila 455 477 577 ila 
579 585 ila 59J 613 iliı 614 618 
ila 628 635 ua. 641 667 ila 675 
677 ;11ı 531 282 na 684 686 iliı 
693 694 695 ila 699 700 ila 109 

İbraçlurı Ticaret Vekaletince 
lisansa tiıbi maddeler No. 

Fransa harbi şiddetleniyor 
13 Hi 18 21 23 24 ,l-1 36 B. C 

64 65 72 A B 73 A B 74 il:i 94 
9:; 114 B 152 158 160 176 B 189 
19.1 200 223 B D. 234 2:m ılii 

238 2'53 260 276 232 284 365 ııa 
392 ;ı93 ila 408 469 470 412 492 
477 ıla 500 502 ua 515 516 ila 
553 554 iliı 568 569 570 iliı 573 
574 na 576 580 ita :xı2 583 584 
593 ila 598 648 Ha 666/1 694 110 ili 
so5 896 ila 320 821 ila 823 

( Ba.ştarnfı 1 inci sa'lfada) 
makta olan modern harptir. ln -
sanların canavarca bof(w;makta 
oldukları sırada güzel bir güneş, 
şuaalı ile Fransanın tarlalarını ve 
ormanlarını ışıklara garkediyor. 

Bu harp, modern ve a\·nı za -
manda to;ıyekfuı harptir. Alman 
hatlarının gerisinde bırQOk yan
gmlar çı.kmı.ştır. 

Fecir vakti, adeta birer devi 
andıran tanklar, orta.va çikıyor 
ve toplar, derıhal mevcudiyetle
rini hissettiriyor. 

Bu harbın dij\er bir manzarası 
da yedi buçukluk topların tank
lara karşı mutemadi \'e müessir 
ı>urette kullanılmaı;ıdır. Tank
lara karşı kullanılmıya mahsus 
24 milimetrelık tqplar işe ya
ra;mamış ve yedi buçukluk top
lar muvaffak olmuştur. Şimdi 
yedı buçukluk top, bu seyyare 
oeeplııxe çok geniş ınıkyaı;ta kul
lanılmaktadır. 

Bu suretle 200 kilometreden da
ha u.zun olan bir cephede her çift 
lik küçük bir kaledir ve baltalik
larla ormanlar tuzaklarla dolu -
dur. 

Modern harp: Siliıh!ı dört mil
yon ınsan, binlerce tayyare, yüz 
binlerce otomatik silah, txıplar, 
tanklar. 

Modern ordular, kıullanılmakta 
oldukları muazzam insan kütle -
len derecesinde malzeme i.stih -
lak etmektedirler. Bu çelik tufa
nı altında insanlar, muntazaman 
toıılarla endaht yapıyorlar ve ta
savvuru gayri kabil olan bu her
oü.merce ·bir nizam veriyorlar. 

HA VA FAALİYETİ 

LONDRA, 10 (A.A.) - İn1:iliz 
bombardıman tayyarelen cumar
tesi günü Bresle ve Somıne mın
taka.ında Alman molörlü ara
balarına, kıtalarına ve tankları
na müthiş zayiat \'erdirmiştir. 

Tayyareler pike suretıle yap -
tıklan hücumlarla Alman at -
!arının gerilerinde bir QOk nokla
lada lahriibat vapmı !ar ve b.n
gunlara sebep olmuşlardır. Orta 
büyüklükte İngiliz bombardıman 
taı~ı areleri Anıiens ılc Auımale a
ı·asıııda yol üzerinde rr,otorlü 
araba kuvvetlerini sıkı lırarak 
yüzlerce bomba almışlardır. Bir 
tank ve motörJ.; nraba kJluııa tam 
isabet \'iıki olmuştur. Horııa.v 
mıntakasında olan bir kamyon 
kolu bomba man edilmi;;tir. 
Halli Villerse civarında yırmi 
Alı; an zırhlı arabasından mürck
ikep bir grup bombardıman edil -
ınışlır. Quevau Villers ci\'arın
da yolların birlcştigi bir noktada, 
tan 1<iaıuan, nakliye arabaların -
dan ve kıtalardan .mürekkep u
zun bir kol ai;.r zayiata uğraı:ııuı
tır. Namps - Au - Val'de mo
törlü nakliye arabalarından ve 
seyyar tav.vate dafi batarvalann
dan mürek!keo bir kol bombalar-

la dai(ıtılmıştır. Poiks civarında 
yürüyüş !:alinde bulunan bir ko
lun kamyonları dıqğru atışlarla 
hurda demir haline ,ııetiriLmi,ş, 

dığer bir tank kolunda da isa
betler vukubulmuştur. Fresnoy'
da tanklar ve zırhlı otomobiller 
ciddi" hasara ugratılmıstır. Qu
evau Villers mınta.ka.:;ında sık 
mesafelerle ilcrliyen zırhlı ara
balarından mürekkep bir kola 
ve daha bazı ınotörlü kollara isa
betli atışlar yapılm1>tır. 

Abbe,·ille civarında bir orman
da bir benzin depo.;. ı ;ı giliz 
bornl.ıardıman tay\'areleri taar -
ruz elmişl~rdir. Depo müthiş 
bir iı filak ile berhava olmuo ve 
bütü ormanı alevler saıımı.,tır. 

Paris, 10 (A.A.) - Fransız as
keri mahafilinde, Almanların 
mµzaiif hücumlarına. bazı zırhlı 
unsurlar sızmaları'na ra_Etm.en, 
Fransız kıı.mandanlarının ma -
ne\'ralarına bitkim !>ulundutunu 
sövlemektedir 

İ-hraçları Bırlıklere verilecek 
lisansa til.bi maddeler: 

5 6 7 ilii 8 98 B. 151 152 155 
174 B. 175 B 183 ila 184 223 A C 
2u 225 ila 2:ı;ı 216 :ı64. 

Sovyet ve İtalyan se: 
firleri vazifeleri ba

şına dönüyor 
M03KOVA, 1-0 (A.A.) - .Ha

vas Ajansından. 
Sovvct Rusyadaki İtalyan se

firi Rosso, Mosloovava ;ıitmek ü
zere Romadan hareket etmi'ltir. 

Sovyet Ru.syanın Roma sefiri 
Gorelkine de Roma·va gilmek ü
zere Moskovadan ayrılmıı;tır. 

Her iki sefir derhal vazıieleri
ne b~lıyacaklardu-. 

Sabaha karşı saat 4 de_ahnan haberler 
lngiliz istihbarat nezareti ak
şam bir Deklarasyon neşretli 

Londra, 10 (A.A.) - Mw;oli
ninin, İtalyanın İıuıiltere.ve ve 
Fransa.va kar:;ı hn rbe girdiğini 
bildiren nutku hakkında, istih -
barat nezareti. aşae·ıdaki dekla
rasv~nu neı;retmistir: 

Balkan milletleri, Musollnin 
kendi haklarında sövledıiü cüm
lelerden ve teminattan ahzı ma
llımat edeceklerdir. 

Mih,·er devletleri. mazide bu 
tarzda teminatta ı.>->k semih dav
ranmışlardır. 

Bunlar Nor\· ·, ıDanimaPka, 
Holaııaa, Bclçıka. Lüksemburg, 
kendi aleyhlerine .:ılarak ögren
mıslerdir. 

Medeniyet ile Almanyanın müıı 
rik »e dinsiz süralerl arasındaki 
bu mücadelede, f ist hükC.met 
mudahele için, muttefikler içmen 
büyük sıkınll dakıkasıııı bekle
mıştir. 

Bu ii;itliğe ya~~ır.az kalı.be 
siyasetle, İlal_ya; a Atn.anyaıım 
kendisine yermek tütfunda bulu
nacal!ı ganaim terr"ın edilmek ü
midi olunmw;tur. 

Fakat, İtalyalliar.n, fi!iyatta 
görecekleri, dünyanın zilleti ve 
teemmül etmeden İtalyanın hü
cum etliği iki dü rnanın zilleti e
ğer Almanya beklenmedik bir 
tarzda çökmezse, bu, uzun bir 
haııp olacaktır. Churolılll"in söy
lediği gibi, harp, Alman tehdidi
nin Avrupadan bertaraf edilıne
sine kadar, müttefiklerin emrin
deki geniş 11elirler ile, Okyanus-

larda, karada ve havalarda yapı
lacaktır. 

İtalyanın az zamanda ve z mas
rafla büyuk muvaffakıyetler elde 
etmesi ıçin hiçbir ümidi olamaz. 

İtalya, büyük fedakiırlıklar 
yapmak mecburıyetinde kalacak 
tır ve kimin lehine? Almanyanın 
lehine. 

Müttriülı: hükıümetler, bırka~ 
zamandanberi, Italyanm Alman
yanın taıbii olarak !ıar.be girnıck 
kararını nazarı dikkate alma<la 
idiler. Müttefiklrrin hka21rlad .k
ları tamdır. Mıittefıkler, kılınc& 
kılınçla nasıa cevap verdiğini bi
lirler. 

Duuf Cooper'in 
Beyanatı 

LONDRA, 10 (A.A.) - İstih
bara~ nazırı Duff Cooper, bu ak
şam ra>1} ıaa bir koııuşn·a yap
mı.ş ve ltalrnııın bU;gt:nk.ü şerait 
i<;inde harbe gir nı takbih ede
rek bunun tırih, 1 tan.dıgı hare
ketlerden birın, teşkil etliğini 
söylemi.şiir. 

Habeş imparatoru 
Londrada 

LONDRA, 10 (A.A.) - Reu -
ter: Habe:;istan imparatosu, İtal
yanın harp ilanının bilinmesin -
den evv~l Bathdaki ikametgahını 
terkederek Londraya gelmiş bir 
bir otele inmiştir. Kendisuıin Lon
drayı ziyareluıin hedefi hak.kın
da hiQbir malılmat mevcut degil
dir. 

Yağnıur .. Yine yağmur .. Yine 
··~irmur .. Yalnız, tnüb:u·ck IUt -
! tti c her pa:Lal' olduı;u gibi hu 
s~u pa:l.arı da burnunıuzdan ge
l rmedi. Fakat, bu son pazarı ol -
~un, bizl! bağışlıyan ela göı:lüm, 
sa~1ki o gül ).üzüuc lia5'cetnıişiı: 
gibi. pazartesi ,ababı tekrar kcıı
dini r~terdi. !)iıudi tanı ~at 

011 altıda, heıı bu yazıyı yazarken. 
o, yine çbelcmiye ba~ladı. Hava 
h3.la ~a;kat nu sakaL. 1· ... ~ınur sı
kıntı ... ı. bu "'attt! t:a"u!i.Jarı bile cs
ndi)Of ve gök yüzü bulutlarla 
~·ükHi oldui;una göre, hu ak~am 
veya hu gece, hatırı say Llır lıir 
yagınuı· z.i~a{etiue daha kavuşa
cagı~ belki ... 

Dl'ni'Z ıncvsiıni burnun1uzun 
diblnC' geldi~i halde ~aı{ınurla • 
rın hıaUi. sık sık "·c bol bol dc\ı·aıu 
ctme,i, gali ha, bize hu ~ ıl !llıİj -
ların papurlarını dan1a atlıra -
cak \'C ,;ı.·az aylarını dcniı.lerde 
banyo ile g ~.irenlrr, hu .}·azı de
nizde tuzlu su banyosu ~ r-rine so
k:.1..larda !allı •u ile dıı:,u gc~i
r<"cekl;:oı·. 

OSMA •. CEMAL KAYGILI 

IV1usolininin 
llıarp kararı 

(Baştarafı 1 ilıci sayfa<ia) 
yor. ltal~·a ınillet\uin çok za -
nıan mevcudiyetini tehdit elmiş 
ve her zaınaıl ilt!rleıııeslne mani 
olmu · olan Plul.ıkratık ve rcak
siyoner garp denıokrasilerioe kar 
sı harbe gipyoruz. 

'\Ticdannnız taınamcı1 ınü.:.te
rihtir. Sizinle birlikte büWıı dün
va ş'hiltil' ki, littorio ltalyası 
A\'rııpa~ i altfu.t eden fırtınadan 
içtinap ettirmek i~in be~en ola
rak ınumkün olaıı lıer şeyi yap
mı~tır. 1''.akat lıcp5i bo~a gitnıiş
tiı· .. Iuahedeleri ınilletlt.'.'r rı1cv -
cudı3 ct:nin hayalı icaba tına tıy-
urnıak içnı bu 111uahcdeleri t3.

dlJ cduc.k ,,.e bunları ebcd.ı olarak 
Jokunulmaz bir ~ey telükki et -
ıncıııck hafı idi. Kalıul edenlerin 
hep.-;i lc:iıı bdha~sa intihar dernek. 
olduıiu sabit olau garantiler po
litik.asında bcar etıneıuek kafi 
idi.. f ıibreriu Polon) a uıuhare -
hesi niha)·ct bulduğu zanıau ge
çen tesriniev\'eldc )'·aptığı tek
lifleri reddetmemek kan idi. 

Bııı:im harbin bütün tehlike ve 
fedakarlıklarını kaqılamıya ka
rar verdik. Bir millet taahhüda
tını mukaddes telakki etmez ve 
tarihinin ;eyriııi kararlaştıran ul· 
\'.İ. iıntibanlardan ka('uıacak olur
sa o millet hakikaten biiyük bir 
millet olamaz. 

Kara hudutlarımızın meselesi
ni hallettikten sonra, deniz hu -
dutlarııuızııı ıue!>clesini nıüdafaa 
için siliıha sarılıyo.a.·uz. Bizinı de
niziınize bizi bogan arazi zincir
lerini ve 3,!)keri z.iııcirleri kırmak 
istiyoruz. Çünkü, kırk be~ mil
yonluk bir milletin Okyanusa 
serbest yolu olmazsa, böyle bir 
millet hakikaten hür değildir. 
Bu nıuazzanı mücadele, ancak, İn.· 
kılıibıııuzın mantıki iokişafının 
bir afhasıdır. Bu, fa.kir fakat 
kol bakuıııııdan zengin ınilletle
rin, dünyanuı bütün zenginlik.le-
rinin ve büttiıı altınının itıbisa -
rını sıkı surette ellerinde tutan 
i.!i.tis.marca.lara karşı mücadelesi
dir. Bu, genç V(l vchit milletlerin 
kısır ve inhitata yakın milletle
re karşı mücadel.,,,idir. Bu, iki 
asır ve iki tikir arasıııda bir mü
cadeledir. 

Şimdi, mukadderat taayyüa et
tikten ve azmimiz arkamızda 
kalaıı köprüleri yaktıkdau son
ra rcsn\en beyan ederim lô, İtal
ya, kendisine denizle ve kara ile 
hemhudut diğer milletleri anlaıı
nıazlığa sürüklemek niyetinde 
değildir. 

Js,·içre, Yugosla\•)·a, Türk.iye, 
MıMr ve Yunanistan, bu kelime
lerden kaydi malünıat etsinler. 
vermcınişti. Nasıl ki, o giinkü 

Berliude unutulmaz bir top -
tanlı e'1>3"ında dedim ki, Fa~ist 
ahlakı kanunu ınucibince, in -
:.anın bir do~tu oluuca, onunla so
nuna kadar lürür. Almanya ile, 
Alman milleti ile ve ınuza{fcr 
ordularil.ı bunu yaptık \e bunu 
)'&ipacai!-ıı.' 

Bu tarihi hadisenin arifesinde 
fiki.rlerinıizi nıujcste kral ve iın
paratora çe\. iri,,oruz. Ve ayni za· 
manda bü~ iık Almaıı) anın ı,e -
fini de sehimh~ or.uz .. 

Proleter \'e Faşıst ltalya, her 
zan1nndan daha ziyade ku\·vetl~ 
vakur ve müttehit bir halde, ikin
ci defa olarak ayaktadır. Parola 
birdi, kafidir , . ., herkes için mec
buridir. Bu parola şimdiden uçu
yor ,.e -\lplardan Hint Okyanu
suna kadar. Bütün kalbleri ateş
liyor: Galip gelmek ve İtalyaya, 
Avrupaya ve dünyaya nihayet u
zun bir sulh devresi vermek için 
galip geleceğiz. 

İtalyan milleti. 
İnat ve ısrarından ha~, ee

saretini takın, kıyınetini göster, 
ltalk, sou defa olarak dişlerini sık. 

z randan itibaren. kendibini Fran
" ile harp halinde telakki eyler. 

Kont Ciano, saat 16,45 de In
giltere büyük elçi.sini davet eyle
miş ve İneiltere büvük elçi.sine 
de aynı mealue <beyanatta bulun
mu~t ur. 

ROMA, 10 (A.A.) - Stefani A
jansı b !diriyor: 

DU<.·eniiı nutkundan ve tezahür 
!erden sonra, halk Ktal sarayına 
giderek tezahtı.rlerde bulunmuş
tur. 

BERLlN, 10 (A.A.) - D .. N. B. 
bıldırivor ; 

Bu ak;am, Hariciye Nazırı Vorı 
Rıtıbcntrop, Alman hüküınetinin, 
bütün Alman radyolarilc n~redil 
miı; olan bir deklarasyonunu Al
man \ e •· ban<.:t bas.n müme::;sil
lerinc bıldırnııştir. 

Alnı.ın r. .iküınetinin dekliınıs
yonu sudllr: 

Alman huK,ımeti, ve bütün Al
man nı,llet~ !talyan Duçesin n 
süz!\;. ııı dt:rın bir heyecan ile 
ogrcnm1 tir. Bu tarihi saatte. bü
tun Almanya, Fru st Italyanın, 
k"ndı hür kararı ıle, muşterek 
dw,ınana, ln!(ıltere Ye Fransaya 
karşı çarpı~mak ı;;ın yanı ~ n
da yer ald~.ııdan cıola ı, heye
canla doluaıu:. Bu dakikadan iti
baren, Alman ve İtalyan asker
leri, ydnyana yüri•yocekler, ve 
İngiltere ve Fran<-·1 ~namdarla
r:nın, nıilletkri'"'liz n ~ay ati hak
larına hüımet göstermelerine ka
dar çarpışacaklardır. Genç nas
yonal sos) aii.>t Alman yanın Ye 
ıTenc Faşi. t İtalyanın zaferinden 
901U"adır ki, :nılletlerımıze daha 
iyi bır istikbal temını mümkün o
lacakt.r Zaferin garantileri ise, 
Alman ve Italyan milletlerinin 
zaptöluııınaz kuvveti ve iki bü
yuk adamın, Adolf Hitlcr ve Be
nito Musolinının saroılınaz dost
lugudıı. 

BERLİNDE YAPILAN 
toı'liMA y ış 

.Serlin. 10 (A.A.) - D. N. B. 
ye Stefani İtalyanın Berlın bü
yük elçibi Alileri, Von Ribbenl
rop da yanında olduı{u halde, 
İtal van büyW< e!çiliğinın balko
nundan, elrilık binası önünde 
toplanmı:; olan halka hitaben 
bir nutu.k söylemiş ve ezcc. nle 
dami.;;tir ki: 
•-İtalyan - Alman çelik pak

tı. bugüu. iki milletin azimlerinin ı 
tercümanı olan Führer ve Duçe
nin istedikleri siUih ve kan ar
kada.şltgmda en ııüksek başan
sını bulmuştur. Alman ve İtal
:yan ordulan, göğüslerinin ve 
kılıçlarının önü~ geçilmez kuv
vetile. köhne ve haris plutokra
sileri yakında yıkacdklartiır. Mu
kadder grııbuna doğru 11ürüyen 
eski dün11anın harabeleri arasın
dan. iki ordu. veni bir yol ıı..ca
caklardır t'e bu 1101 üzerinde, 
qamalı lıaç ve Iiktör façw'su. I 
ba1Jrak!an altında, daima mütte
hid olarak Alman ve İtalyan lm
paratorluklan, 11eni bir medeni
yet ve adalet devri kunnak için 
mıutakbel asırlara doğru yürü
yeceklerdir.• 

Büyük elçinin nutku, her cüm
lesinde halkın a!Jcışları ile kar
ı.şlanmıştır. 

.ROMADAKİ Ili.viLİZ VE 
FRANSIZ SEFARETLERİ 
MUHAFAZA ALTINDA 

R<lıına, 10 (A.A.) - Aleyhte 
tezahürlerin önüne geçmdk ü
zere Fransa ve İngiltere büyük: 
elı.Uikleri önüne kuvvetli askeri 
müfrezeler ikame ~tir. 

ROMA DONATILDI 
Rıaına, 10 {A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
İtalyanın ve İmparatorluiun 

bütün garnizonları bugün aske
ri merasimle donanma gününü te
sid etımektedir. Roma donatıl
mıstır. 

KAR.AOOMLEKLiLERiN 
İÇTİMAI 

ROMA, 10 (A.A.) - Kar~ 
lekliler, bu ~ toplanarak, 
Piazza Venezia'ya doğru yüru
miye davet edilmiştir. 
TUNUSTAK.İ İTALYANLAR 
ROMA, 10 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı ._ıldiriyor: 
Tunus tramvay kumpanyası ve 

birçok ticarethaneler bütün İtal
yan memurlarına yol vermiı>ler
dir. Memleketteki Italyan mülki
yetleri askeri kontrola tiibi tu
tulmuştur. İalyan köylüsüne ci
var piyasalarda gidip gelmek için 
verilen ruhsanameler geri alın
rrıu;lır. Tunus şehrinde akşam sa
at dokuzdan itibaren beşlııca yol
lar demir tellerle kesilmekte ve 
bazı ıbinalara mitralyözlü asker
ler yerleı;mektedir. 

İTALYAN DONA.N!MASI 
ROMA, 10 (A.A) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Matbuat harp ba.hriyesi hak -

kında uzun makaleler yazıyor ve l 
Musolininin buna vermiş oldugu 
inkişaftan bahsediyor. İtalyanın 
buJliin 6 saffıharp l?emisi, 22 lı:nı-1 

R 
vazör, 60 loontr torpiyyer ve tor
pıto, 117 denizaltı gemisi ve bir
~'Ok gamıbollara malik olduğunu 
ılirve ediyor. 

Messaf(ere ve Popolo gazeteleri, 
bu.gün kararın arifesinde bulu
nuld~unu yazı or. 

Messaqero gazetesi: Artık bu i
şi bitirmek lazımdır. Italyan mil
leti, Franşız veingiliz demokra
sı ve Pultekrasilerine karşı aman
sız harp edecektir, demektedir. 
CEBELÜTI'ARlKTA 'l.'UTULAN 

İTALYAN VAPURU 
LONDRA. 1-0 (A.A) - Lan -

drada öl!renildifıine :ı:öre, çar -
samba günü Cobelüttarıkta ka
çak kontrol servisi taraLndan tu
tulan İtJlyan b~ndıralı Vulcania 
vapuru birkaç saat sonra serbest 
bırakılmıştır. Amerikadan İta! -
yaya !(itmt'kte olan vapurda 6-00 
yolcu ıle bir miktar mal vardır. 

~/\ lll'A - 3 

Di 
Bu malın büyük bir kısmı için 
deni2 sertifikuı mevcut bulun -
maktadır. Vll1=7Urdan hiçbir yolct 
çıkarılmamış, hiçbir mal alıko
nulmamıştır. 
HİTLERİN TELGRAFLARI 
Berlin, 10 ~A.) - İt.al. •anın 

harbe giıırnesi münasebetile, Füh 
rer. İtalyan kralına ve Duçe.ve 
iki memleket arasındaki silah kal' 
desl~inin kıymetini tebarüz etti
ren telı!raflar göndermiştir. 
KANADA İTALYAYA HARP 

iLAN ETTİ 
Ottova, 10 (AA.) - Kanada 

me-b'usan meclisi, İtalvava harp 
ilanını tasvip etmiştir. 
LONDRADAKİ trALYANLAR 

Londra, 10 (A.A) - Musolinin 
nutkundan dört saat sorıra, Lond
rada.k.i İtalyanların tevkifine baş
lanmı.şh r. 

Büyük Millet Meclisi 
Türkiye -İsveç Kliring 'Ve tica· 
ret anlaşmaları tasdik edildi 

ANKARA .. 10 (A.A.) - Büyük ı 
Mıllct Meclis. bı..,.,Tfuı Refet Ca
n. tezin b~şkanl.ığında toplan.ırak, • 
Türlm·e - Suriye do tluk \'C iyi 
komşu' ık ••rnahede ıylc merbu
tu ı;. "'lkullar.n, Tı..rkı:ı e - İsveç 
kliru~ anla~mas·n1n Daz! hüküm~ 
!erir ın tadilin~ a't rıo\alann tas
dLkll'ri bakkındak'i kanun layiha· 
lariyle devlet memurları ayl,k
larının tevhit Ye teadülüne ait 
kanu•ıa bağlı bir numaralı cet -
velin maliye ,.e adlı:r<' \•ek5ict -
krine ait · ımlanııda de,ğişiltlik 

!er yapılmasına, ordu subayları 
heyetine mahsus kanunun dördün 
cü maddesinin tadiline ait kanun 
!ayihalarınm bırincı müzakerele
rini yapmıştır. 

Mııclıs, bU1lünkü içtima:.nda 
Türkiye İs\·eç ticaret ve tedıye 
anlaşrnalariyle meroutat= tas. 
dikme ait kanun liıyıhasının da i 
kincı muzakeresini yaarakp tas
dik e.vl=i.ştir. 

Meclis çarşamba günü töplan• 
caktır. 

i 
Diğer tüzitamlar, ayni :.camanda 

PARIS, 10 Velse vadisinden Fi.sme.> istika-
(A. A.) metinde hücum etmişlerdir. 
Fransız ak- Aisne'in şarkında, Attignies'de 

şanı tebliği: düşman, hücumlarını, Beaumonl'r 
Denızden Oise kadar düşman, Meuse'e kadar Argonne'in şima-

Amien;'den Rouen'e ve Annens- !indeki bütün ıı;eçitlere teşmil 
den V<'rnona giden yolliu ara.sın- etmiştir. 

da, tazyikini, bazı noktalarda a- ------ı Führerin u 
şağı Seine'e kadar fazlalaştırıl - [Alman tebll~I muıni ka -
m~tır. Bu bazı noktalarda, bazı rar,gMıı, ıo 
unsurlar nehri geçmıştir. Düş - (A.A) _ Alman genelkurmayı 
man, her rde, şiddetli mukabil 

tebliğ ediyor: 
hücumlarla tutulmuştur. Takriben 300 kilometre geniş-
Amıens - Vermoıı yolu ile aşa- Jiğindeki saha üzerinde aşağı Si-

ğı Sise'e kadar, duşman pı_yadeısi ne. Marue ve Champingne ha -
daha az tesirli olmuştur. ~an, valisi istikametindeki Alman ha 
bilhassa >lıa\'a kuvvetleri ile, geri- rekatı, evvelce teemmül edildıği 
lcre mükerrer bombardımanlar şekilde inkişaf etmektedir. Şım<li 
yaparak, cüzitamlarımız.n hare- ye kadar büyük muvaffakıyetler 
ketlerini işkal etmeyi araştırmış- elde ed~trr. Daha vuyük mu-
tır. vaHakıyctier de bunları t.akip e-

Oise'in şarkında, dün ögleden deceklir. Düşmanın zırhlı lank-
sorıra Soisoons ınıntakasından !arla yaptıkları dahil olmak üze 
ileri çık.ıru.ş olan düşman kolları, re bütün mukabil taarrı.ııdarı a-
bu sa.balı Ourken Laferlemilon kını kalmL?tır. Muharebe, birçok 
Lafereden Tardinoi.>'ya kadar hü-, noktalarda sür'atli bır takip hali· 
cumlarına yeniden ba:ılamıştır. ni almL<lır. 

Ruzvelt'in Nut 
( Ba.ştarafı 1 i71Ci sayfada) 

Bu hedeflere.ııiden bütün yol
ların hi Qbir mania ile tı:kanma
masıru temin edecek bir tarzda 
hareket edeceğiz. Gayretlerimi
zi yavaslatmıvacağız ve ayni 
zamanda hedefimizden de v&ı: 
geQll!İyeceğiz. 
Amerikalılardan ııarret, cesa

ret. fedakirhk ve sadak.at hisleri 
isterim. 

Ruzvelt, bundan 90nra, İtalya
yı hlll'be girmekten döndürm0

' 

için Amerika Bır!.,,,ık devletle
rinin sariettiği gayretlerin bir 
tarın.;esini yaoıırus ve sözlerine 
şöyle deva;oı etmiştir: 

İtalyanın harbe girmesi tak
dirinde, di.ğer ala.kadar devletle
rin, İtalya :Je tekli.f olqnan yeni 
tesviye suretleri hakkında akde
dilecek her türlü ıvlru;maları sa· 
dikane bir surette tatb.k ede -
ceklerlııc dair teı::,ınal vermele
rini ı.temesini İtalya.va teltlif et
tim. Maalesef, İtalyan hükume
ti reist, kendi•ın<' '• ı:.lan tel<ll!
leri kabuld~n ı!T't:na etti. 

Ame•ikJ Bırleşik Devletleri h i 
kfuneli, daha sabtt !lir evrensel 
nizam k·ı~mak ı'-'ı!l ıyi bir fır.>a.t. 
düştilği.i zaır.an, İtalyan hükıl -
meti ile i§birlij!ı yaprrak azmi<ıi 
bildi<'d:. Bı: nızam, silıiıılann a
zalması v~ daha lıberal oir ek~· 
noınik sistem lturul.!!'tsı esasları
Nl da faLaCaktı. Fakat, !talya, n• 
reket serbesti.si ısm>ru verdiği 
şeyi muhafaza etmeyi ve Alman
yaya k~ı taalWı.ütleri dediği şe
yi tutmayı tercih elti. 

Bu suretle, İalya, dil!er millet
ll•r!n haklarına ve e~ .,niyetleri
ne ve harbin bu gen· · leınesi ile 

dogrudan doğruya tehdit edilmi; 
bulunan milletlerin ha ·atına kar 
şı ıstihfaf hislerini gösterdi. İtal· 
ya, isteklerini, sulhperver va>1-
talarla elde etmek arzusunda bu· 
lunmadiğını sarih surette isbat 
etmiştir. 

Roosevelt, biliohara, Amerikan 
infiratçılarından ha.bsetmiıı ve 
söyle iemiştir: 

Bazıları şu açık hatayı işliyor. 
!ar ve diyorlar ki, ibizler, kuv
vet felsefesinin hıülılü.m sürdü
j!ü bir düııvada Ameriita Bır-
1~ dev !etlerinin bir ada teşkil 
etmesine, ıkalbimiz •ı.Üsterih bir 
suretet müsaade ederiz, Bu ada, 
infiradcı olarak konuşmakta ve 
rey vermekte devam edenlerin 
bir rüyası ola.bilir. Fakat be
nim icin, Amerikan milletinin 
kahir ekseriyeti i<;in, bö.vle bir 
ada, bu!?iin. hürriyetsiz bir 
milletin, haosedilmiş bir mille
tin, dii(er kıtaların küstah \ ' 
aman bilmez efendileri tarafın
dan zindan demirleri arasından 
günü gününe beslenen, tokatla
nan bir milletin korkunç bir 
l<Mıusudur. 

Bu hapishanenin in$a edihne
sine ve ıbiz.iın bunun icinde hap
solmamıza nasıl mani olabilece
i?imizi kendi kendimize dii.şün -
melı:liğimiz tabiidir. 

Charlıottesville, 10 (A.A.J -
Ruzvelt, evvelce hazırlanmış o
lan nutkuna, ayrıca şu cümle
yi iliıve etını.i.ştir: 

194-0 hazirarunın onuncu gü
nü. hanreri tutan el bu hançe
ri kmnşuşıınnn sırtına saplam.L»
tır. 
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Parlak söz söylüyan Emevi hatip

leri, askeri harbe teşvik ed iyorlardı 

11 Haziran Salı 
12,31) ~ tıe ıneml<eWt 

Mat Qf,Kln, 12,35 .Ajam w wıeteo
rolcji haberleri, 12,50 Miizik: ç... 
kınlar: Cevdet Çıığl<ı, Fahri K<r 
J>llZ, Kemal N. Seyhun, lzzettia 
Ôkte. Oi(uyanlar: Mustafa Çağ
l<ır, Azıze Tözem, 13,30/14.- Mü
zik: Ka"f'k müzik (pl.). 

Jıunun büıtiia Pddetile yes-e çal
dı-. Daha IODI'&, Mmın östüDde 
dimdik durandı: pzuhane bir 
c<lıre ile Jııfwıvlyenin bulwı<i u
ğu tarafa blıktı. 

, - Ey Emev1lerl .. Aı1ıW<, hile
lı:irlığa nA>ayet veriniz. Eğer mır 
~ -"ıli;yetiııi üıeriJU. 

ııe ahyorarıııı:ı, --- Gir -
peöe b e+-ftnW .. 

Dnoe. bıCıuh. 
' Xoca bir harp meydmımı bir 
.... denn lıir .wdlt kapladı. (A
li) nm böJ.lece meydan okıımaııı, 
I' iJ- kalbindeki Jııon;y W 
eoditeYi ...u.rdL Aslan ııı:ibi lı:üık
~ (Alij niıı brşııooc!e biııa-

leree ·-= ~ ~du ;. 
çinde, telı: bir iÖtle ona mubbele 
edecek kimle bnlnıyn@d \ Bu gi· 
diile .Emfff onh.mun hariıe 
te4ı•Un ftiılmM ih*jmeli var
cb. 

Muaviye, bndisini ~ 
~ n.m.ı .hiiıı:umıı pç
_.; için, -'mr İbai. As'a Wıer 
;polladı -
~ lliinriMri, bir and.a i

Jm ııtı!ddw. Piyade saflar- b
:ı.;iarile Qolnımak .içın, dlirt nala_....,,.. Wedah•. 

1'alıat o anda, (Ali) Wn bir ;. 
pnti ile (.Ammar bin y aair) in 
inımarıda eUı~ slmıri un.- da 
bar ok.ete ııeçti. Bti5'iece, Safin 
..maauıda, ilk defa olaraıi. aıiit
Wt bir llil-1 badıi ""*- ael
Cl 

Jlme...t atlllan, Amınar'm bii
cwwme ~anemadılar. Am..
r'm - ibtiyarhbııa rai:men -
~ cür'et.l<Arane muka
vemete, şiddetli emidere ehem
miyet voınni;rerek lı:açı.p daiıl
clılar. 

(Ali), 1'.inırilerin t.Hmıi men 
etti Mıtı ıte. o &ün el. iıöyle 
~ 

* & ıılWari ......... bir lr.aç ..... 
Mlı fasla ıüwnmri$i. ıF1ııkat. her 
A:i w.t Jcin de, mMbim aayi&ta 
~ venniııiti Bu da, hem 
M. +i)euin ff hem de ordusu ... 
mm iiz · ı ıde bıttwnc l;ııir tesir 
~~ 

Ali, b..tıin meııNltyetmi. üze.. 
riDe •imam• 'cin tecavQ& hareket 
leiiuıten lc:ti"AJI ediyordu. lılwı
'YlV<! iose, laz1a ıelıefııt vennelı: w 
aihlıyet 1-lıi bir ~iyetle 
neti ' ıp •>ek~. 80ll 

*recede ihti)'lltla hareket eyli
JIOl'liıı. D ·= iıı;indir iri, mıaha
ıeb-in vai.,..t.i. ~bir 
a..ı Udi.. h1'a ~,.., ... ı.n, bir-
4mbiıe d:ıınr.X ııene müııferid 
miibeı>aıııler bııd-lı Böy lıece ay
lar geçti. Bu - çöllerde, lıef' 
tiirtit mııb•wniyet 'cinde y;ışı -
--Ceklemekten, ilı:i o<ıduya da 
- Te jtiur ,ııekti.. 

l 

Ali,~ a!kerlerinin 
-da ~ıyor .. Parlalı: hita
beler irad ederek, b&kiınane ve 
:laziletkiıraDe ııözler söyliyerek 
cııa1arı ovalamıya ~yoNı.ı .. M11'
m n iM, mütemadiyen etraıfuıa 
altın saçnocıı-, memuriyet Yaid
lıeri vesaire ile vaziyeti idameye 
ufıraşıyordıı. 

Nihayet bir ~ ırekti ki. artılı: 
orduda bulunan .ııenç Emevi asıl
ud.eleri ..Medemediler. Jııbwıvi
yeye müracat ederek. 

- Bütün hayatımız, bu .sız 
..alerde, her seve hasretle mi 11,e

cecel<?. Ya, kat't bir hariıe tıire
lmı. Veyahut, davamızdan vaz 
~ek $em'a avdet edelim. Zi-

ra, arti:lı: ~ kalma
dı. 

Dediler. 
Kendi.sine en Yakın insanlar ta

raiından vuk.ubulan bu tek.lif ve 
tehdit, Muaviyeyi titretti. Ordı.ı
sunwı, birdenbire inhiW edi -
veımesini diiiünerek, nlhııyet 
lı:.at't iıaıiıe lı:arar verdi. De... 
hal tuııw.lanları lıophyaralı: bii 
harı> mecliai akdetti. Mecliste, 
uzun münakaşalardan sonra, lı:at'i 
muharebeı:ıi.ıı icrasına karar ve
rildi. 

* Ali, Uuavi:renin kat'i ba1"f) i-
l:in bazırlılı:larını haber aldı. o 
da, lizDn «elen ifızaratını yaptL 
İki ordu, 8Clll neferlerine kadar 
ortaya da.erek, bütün .kuvvetle
rile ~ 

18,- Program ve memleket 
ıaat ııyan, 18,05 Müzik: Cazb<mt 
(JııJ, 18,30 Çocuk saati, 19.- Miir 
ziJc: Fuıl llıeyeti, 19,45 Memleket 
ıoat aycın, A;ans ve meteoroı:o;ı 
Jwıberleri, 20 ,- Ko..Uf1714 ( Çi~ 
nin saati), 20)5 Müzik: Ankara 
Radyosu küme ses ve saz heyeti, 
idare eden: Me.rut Cemil, 21.
~ (/ktWııt ve HtJeuk saa
ti), 21,20 Serben IGGt, 21,30 Mü.
:Nc: Kiiçük orlcestra (Şej: Necip 
Aşlmt), SO"p'T'ıırw Bedriye TUzün'
Ü• iftirakile, 22.30 Memleket so
.ı aııan, A;.ın.. "4berleri; Ziraat, 
esham - tohvilcit, kambiyo - n,... 
kut borsuı (fiyat), 22 ,50 Müzik: 
Cazbcmt ( pi.). 23.25/23,JO Ycınnki 
J)rogram t>e kapanış. 

F.ıııevilerin en parlak söz !IÖ'y
:ır·en ha ti oleri, asker safları ara
llll>da dolaşıyorlar .. Arap kahra
manlarına ait şiir !er okuyup men· 
kibeler ııöyliverek askerleri har- Beyoğlu Birinci Sulh Huku 
be tesvi'k ve secaat ibrazına da- Hlilcimli!iinden: 
vet ediyolardı.. Limanın Galata Panaroma han 

Vaziyet o kadar müthiş idi ki, 12 - 144 NoJı dükkanda fotoğraf-
vukubulacak hariı;n fecaatını her- çı Mehmet Şefik aleyhlne açtığı a-
ike6ten evvel lıizza'. (Ali) keşfet- lacak davasının cari duru.şması sc-
mişti . Biraz ı;cnra, bu iki ordu nunda: yüz sekiz lira all:ını$ dört 
biribiriı.e çarptığı zaman. hiç eiip- kuruşun 18/2/938 gününden iti-
hesiz ki, bir anda binlerce insan, r en vüzde beş faiz ve yüzde ye-
lı:anlar )(:inde yere serilecekti. di bucuk av~tlık ücretile tah-

(Ali), bu korkun<; h.liler .. n <>- siline dair verilen kararın müd-
ıııiine f!e61Dek istedi. Aklına , son deialcv·hin ikamet.ııahının meç -
bir çare geldi. Art>k, iki tara- h uli; etine me.bni ilanen tebligine 
tın safları bağ<Janıp da bütün as- karar verilmiş olduğundan müd-
lı.erler hücum emrini beklerken, detı kanurıiyesi zarfında itiraz 
o derin siil.ö'.ı t içinde (Ali) bir- veya temyiz etm~niz hülasai hü-
denbire atını tepti. Tozu dumana küın makamıma kaim ol.nıak ü-
kataraılı: yı)dınm sür'atile (Mu- zere ilan olunur. (27531) 
aviye) nin ordusuna ilerledi . Şam ı-----------
as:lı:ederine bir kaç mızrak bo
yu mesafede, bili.perva tevakkuf 
etti. Atı.ııın üzerinde dim dik: 
durandı:, o gür, kalın Ye tan/lan 
~ile: 

- Ya lıb.Yive! .. Beni dinle!. 
Diye nida etti. 

(Ali) nin o andaki vaziyeti 
o kadar azametli ve heybetli idi 
iti, düşman saflarındaki bütün 
"6rler nna roevrildi. Herkesin tiiy
leri ürperdi. Derin bir haşyet i
çinde, herkes, onun 8iiyliyeceği 
IOÖ:tle<"i bekledi. 

Ali, hitabına f(iylece devam 
etti: 

- Bil .e agıi.lı ol ki. biraz ı;on
ra şu satıra al kanlara boyanaca.k. 
Binlerce can heder olacak .. Bin
}<!,rce l<adın ve masum cocu.k, sa
hiosiz kalacak .. Bu felaketin baş
lıca iki müsebbibi var. Biri sensin. 
Dii:!eri de, ben ... Dü•;•n .. İnsaf et. 
Senin ve benim yüzümden, ni
roin bu felaket vulma .ııelsin ? .. Ma
demki aramızdaki davanın fahsi 
oldu"'-ınu iddia edirnrsun.. Şu 
halde, ortava cık . Seninle müba
reze edelim. Davamızı, bu suret
le neticelendirelim. Binlerce üm
meti Muhammedin, beyhude ye
re \kanlarına 11,irmiyeli:rn... Şu 
anda ınerdlik. vicdan ve fazilet, 
bunu ,eınredinır. Ve ,u ıneydan, 
yalnız seninle beni bekli.YQr. 

(Alil nin top gibi gürliyen 
sesi durdu. Simdi o, atının üze
rinde dim elik dumıuş, cevap 
bd<fö-ordu. Fakat, kcx;a Muavi
ye ordusundan cevay değil, adi 
bir nefee sesı bile eelmiyordu. Ve 
tek bir ferd. yerinden lrunı1damı
ya ce•aret edemiyordu. 

(Arkası t><ır) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
C0417• n ~e w#1•b· -· 

.uroo: BabıAll eataı.tıa 
JOk"'8 kil•eslDde No. 43. TeL %31 

lsıanbul Dördüncü İcra 111e -

murluğundan: 

Bak.er Şirl<etine borclu Aksa
rav İnebev mahallesi veni İnki
lan sokağında 8 No.I. evde Na
zif Şen'in mahcuz olup p«raya 
revrilmesine karar verilen e-,· ~
vası 14/6/940 tarıhıne rastlıvan 
cuma günü saat 12 oen ltrbaren 
Aksaravda Valoe cami sokağın
da 1 No.h ev önünde satılacak
tır. Verilecek bedeller muham -
men kıvmetlerinin ~· üz.de yetmiş 
besini bulduilu takdirde alıcıları
na ihale edilecek aksı halde l 8/6/ 
940 tarihine rastllvan salı günü 
avni saatte yapılacak olan ikin
ci arttırmasında en fa zla bedelle 
talinlerine sat.lacağından talip
lerin mezkur ~ün ve saatte ma
hallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. (27533) 

Çocuk Hekımi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane P am No. 4 

Puardan ın .. da her ııön saat 

15 elen ıoDl'L Tel: 40127 

İmtiyaz Sahibi ve Nep-iyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basunevi. 

dılar .. İmam Fenari sokağllllll 
bahçeleri arasına daldılar .. 

- 74. 

Mini mini kafile daha Hisa -
rın iskele caddesinden ıeçerken 
kapanmak üzere bulnuan kabndı I 
birkaç kişi kal~b. Bunlardan 
ikisi bir tavla partisinin ıon oyn· 
nunu savu.şturuyorlao, oyunun 
neticesini can sıkıntı· • ile beldi
yen üçüncü ariuodaşları latpı ilı 
O)'UD masası arasında dolaşarak 
meşgul oluyordu. 

lfioıar sahillerind~ itibaren ale
me iştirak e<ien sandallar birer, 
IJıişer kafileden ayrılmıya baş -
ladılar .. 

Rumelihiıian iskelesine yaklaş
tddarı zaman yanağını rengiıii
hin )·anağına ya lıyarak pür 'ect 
bir tavırla dört saattir tek keli
me söylemiyen Faruk fısıldadı: 

- f 'f"na mı ~·aptık fie\·gilim? .. 
- Ha~~r- 1' akat tekkede bizi 

Mklemislerdir. :-ilifi babaya kar
i' çok ayıo oldu .. 

l•'aru1' saatine bakh: 
J - Saat on iki~· e yinni var. Bu 
l"<e ı:etti artık. Yarın ıece de 
lıisim için me~ dan açılır_ Tekke· 
-,e mi ı!önclinı, seni eve mı lu
rak.a' un? 

- Tekkeye dönmemiz lizmı 
Faruk.. İffet, Tir;ral ve Saniye ha· 
cılar oraya gidecekler biz git -
ınezsek babayı gürendiriri<. 

- Nereye çıkahm? 
- Hİ!ııara .• 
l'aruk k üreklere ıeçti. 10 da

kika sonra Hisar iskelesine 
geldiler. Üç bacı önde, meh
tap aleminin muhtelif sııf
halarına ait kısımları ken -
di ırörü,!eriııe göre '4!rh ve izah -
!arla tekrarlıyarak ilerliyorlar 
Keogicül ile Faruk 20 adını ar
kada yüriiyorlardL Vapur i!ikelo
ıinin karşwndalı:i yokuşa saptı

lar.. Ağır adınılarla karakohı 
geçtiler .• Fırın sokağından kıvrıl· 

Gecenin bu saatinde konuşa, 
gülü~e yokuşa ı;apao kafile bu a· 
danım nazarı dik.katini cel betti. 
Kahvenin kapmoa çıktı. Giden
lore baktı. Rengigülü tanıdı. İçe· 
ri koşarak hala hararetle zar sa
vuran arkadaşlarına seslendi: ı 

- Kesin şu oyunu artık be .. 
Bebekteki yosma, yanında bir de· 
Jikanlı ile beraber kol kola yoku"' 
saptı.. 

Bu sesleni · oyuncuları birden· 
bire frenledi.. Zarları bırakıp tav 
layı önlerinden iten arkadaşlar 
buna inanmadılar: 

- Haydi be sende alay edi
yorsUn! Gecenin bu ~aatinde, Be-

• bekli peri lutının bur~ua isi iıe? 

lll•.&• 

' Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul 4 üncü icra Menıurlu~undan : 
1dül11,a Eytam Sandı.itına ipotekli olup yemınli üç ehlivukuf ta

rafından tamarmna (57278) lira kJymet takdir edilen Küçük Çekme
cede Kalender mevkünde hat boyu 152/l ve umum 64 numaralı ve 
tarafları Patika ve dere ve Flcrya çiftliJ(i mutasarrıf> olup AAOP 
Bey ven!Sesi tarlasile mahdut mukaddema tarla elyevm maa ~ 
kımilit ispirt<ı fabrikasının evsafı ve mesahası ~ğıda yazılı <>luıp 
ııösterilen 5el'ail veçhile açık artlırmıya çıkarılmıştır. 

• 
EVSAFI VE MESAHASI 

A - Şimale müteveccih kap!dan 11,idil<likte ı;ıeniş bir arazi üze
rinde 5111.75 metre murabbaı üzerine inşa edilmiş 6 muhtelif pav
yon ııeklinde J"!!lı.dii!erinden munfasil etrab karı;ıir duvar öriiru ça
b ve kalan aksamı kiimilen potrel ve üzeri galvanizli .kaim saç ve 
arla kısımlan demirden aydınlık veren camdan yapılmış bina dahi
li zemini beton üzerine çimento sallı ve tahta zemin kanal teşkila
tı ve pavyonlar dahilinde dekovil hattı ferşedilıni$ vazıhane depo 
koyuıılıane salına dairesi ve ma)!ııza ıtihi mamı elveri.şlı müteaddit 
oda ve salonları ihtiva etmektedir. İşbu •binanın harici kapıları ve 
ekseriyeti ve kısmen de ~ çerçi,ve a-Jıı;amı a!hşap olup ekserisi 
harap ve sö.kiilınü.•tür. Ve çatı ıryd.ınlık mahallin camları yoktur. 
Evvelce makine dairesi olduğu l(liriilen iasıında trasmisyon tesisatı 
enkazı ve dahili kolonlarda da tirevveisyon yatakları lııoyulacalı: 
ma.zıbut şekilde Piraceller me~ttur. 

Binanın cenup tarafında binaya çıkıntı olarak insa ediJ.miş iki 
su kulesi üzerinde saç depoları ve r>ireze tinıılerşile in~a edilmiş ba
cası ve bir .su havuzu vardır. Bina dahilinde >ki kazan ve aksamJ 
eökülınfuı bir makine mevcuttur. Deposunda dört dekovil arabası 
ve müteaddit ve cümle demir bpısının bir demir kanadı ve muh
telif hurda aksmı mevcul bulunduğu. ve fabrikanın etrafı erbaası 
ipotekli arazi ve muattal .e arazide ve içinde 9 ağaç incir ve 23 
~ac b va-k ve beş fidan kavak ve bir diken ağacı vardır. 

B - Gene me:r.kür ipotekli arazi illerinde antre kanısından 
11,irildiği :ıaman sol tarafta 196 metre murabbaı üzerine inşa edilmiş 
ve iki bölii.lı: olarak kullanılan çerc;ive ve kapı aksamı mevcut bu· 
hınan ve bir bölüitünde döşemesi ııökülmüs olan ve ıist ·katta bulu
nan 7 oda ve iki sandık odas ı ve alt kısımda ekseriyeti çimento se
rili 8 gözden tbaret çatışı alafran,ııa kiremitle örtülü bir dairesi var
dır. Bu ,ııayrirnenkul hat boyu soka~ında olan kısım duvarla çev
rili ve dii(er kısım tabii hududile çevrili ve düz bir arazi üzerinde 
oldugu ve işbu gavrimenkulün 5207 metre murabbaı 75 santim üzeri
ne inşa edilmiş 25 dünüın olup ve in.ı;aat harici kısım mahal ise ga
yet uzun ve kumsal t<>praktır. 

1 - İşbu gavrimenkulün artırana şartnaml"Si 19/ 6/ 940 larLıiıı 
den itibaren 938/3787 nu.mara ile İstanbul 4 üncü İcra dairesinm 
m uay,·en numarasında herkesin görebilmesi için açıktır . İlanda 
)'azılı olanlardan fazla malt'.ı...,,at almak istiyenler, işbu şartnameye 

ve 938/3787 dosya numarasile meuıuriyetiınizl! müracata etmelidir. 
2 - Artbr.ııııya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 

nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat rn~ktubu tevdi e
dilecektir. (Madde: 124) 

3 - İPotek sahibi alacaklilarla dığer alakıı<larların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin 11,ayr.iımenkul üzerindeki haklarını hususuile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını :işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
11,ün iıçinde evra.kı miisbitelerile birlikte memuriyetiınize bildir
melerı icabeder. Aksi halde haltları tapu sidlli ile scıibit olmadıkça 
sat~ bedelınin paylaşmasından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde arttırrnıya iştirak E'<lenle• arttırma şat

namesıni okumu~ ve lüzumlu ınalUınat almıı; ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itıbar olururlar. 

5 - Gayrinıcnk ul 11/7/940 perşembe .ııünü saat 14 den 16 ya 
!<adar İstanbul Dördüncü icra ır.crnurlu{(uncia üç defa l:ıağrıl<l:k -
tan sonra en cok arttırana ihale edJl' r. Ancak arttırma bedPli 
muhammen kı y metin yüzde 75 ini bulmaz veva satıs ıstivenin alaca 
f{ına rüçbanı olan dıger alacaklılar bulunup da bedeli bunlaı·ın bu 1(1")'· l 
riır.enkul ile temin edilmiş alacaklarının meomuundan fazlaya çık- j 
mazsa en çok arttıranın teahhudu bak i kalımak üzere arttırma 15 gün 
daha temdit edilerek 26/7 /940 cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İstan
bul DördJ ncu İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satı~ is tive- 1 
nin alaca l:ına rüohanı olan diğer alakalıların bu ııayrimer,.uı ıle 

temin edilmi:, alacakları mecmuundan fazlava çı.kmak ve m uham
men kıymetin yüzde 75 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale 
edilir Bövle bir bedel elde edilınezse ihale vapılrnaz ve satış 2280 
numaralı kanuna tevfikan geri bı~a.kılır. 

ll BAZlılAN 1948 

Norveç Kralı da 
silahını bıra ktı ! 

( Başumıfı 1 inci uyfada) 

retmis olduğu bir bevannamede, 
Norve ;ın vazifesini diğer cephe
lerde ifa edeceğini bild~ir. 

Bu beyanname, Norvt!Çin mü
cadeleyi terketıni;vecej(ini ve ha
reketinin, Wıha .ziyade Holaoda
nın lıareketine benzediğini bil
dirmektedir. 

STOKHOLM. 10 (A.A.) - iBu 
beyannamede eııcümle .,öyle de
nilınt>1<tt.<lir: 

<liariıin zaruretleri mutlefik
leri lı.uvvetlerini başka cepheler
de ta~it etmek medbll!l'iyetinde 
bırakmıştır. Şimdi Norveç lı.ıta

atı, elzem olan teknik ınenabi w 
vesaitten, bilhassa siliı'h. mü -
himm2t ve tayyareden malhrum 
.bulunmaktadırlar ve harbe devam 
edemivecek bir hale gelmişler -
dir. Bununla beraber Norveç 
.lı:ıtaatı memleket bariciode mü
cadeleye devam etmektedir. 

"1.lıhatte ve sakin ~rünmekte i· 
di. Kral rıhtımda yüksek rütbeli 
İngiliz ve Fransız subayları t~ ra· 
fından karşılanm~ ve meçhu l bir 
istikamete gitmek üzere hususi 
trene binmeden önce bu swbay )ar
la bir müddet ııiiriişmüştür. Kra
lın muvasalat ve hareketi esna
sında gar halka kapalı tutulınut 
ve civar polisi tarafından muha> 
faza edilmiştir. 

Flührerin umumi karargahı. 

10 (A.A.) - Ba.şkmnandanlıktaıı 

tebliğ edilmiştir: 

General Dietlin kumandasın
daki muharel)f! !(ruhunun uzun 
haftalardan.beri fewalade gü<: 
$artlar altında adet,1;e kahir bir 
tefevvüku olan d'ÜSmana karşı 
.ııösteroll!i 'kahramanca muka,·e
met bir zaferle ~et bulmtıll' 

b:ır. 

Eııki Avusturyanın dağ ıwcı-

ları askeri hava kuvvetlerinin ' . 
unsurları ve toroido muhriplerı-
ınizin mürettebatı iki ay :muhare
be esnasında Alman askerinin 
kahramanlık vasfım. zösteıııniştil' 
Bu vasıf sayesinde düşmanın 

kara. deniz ve h ava kı;vvetleri 

Yeni tahribata mani olmak i
çin kral ve hükıinıet yiücsek ku
malJ(la heyetinin tavsiyesine ria
y et ederek ateşi kesmiye karar 
vern-, i şlerdır. Tesr ii n1eclis. ordu 
ve don <ır ma k rala müzahirdır. 

Ka-bine . .butün siy a.· fı rkalar. 

te.msil e<ı<<:ek sur ette ti.dil edil
miştir • 

ı Nanik ve Harstadt bölgelerini 
b e ·altmıva mecbı.. t edibnisl~rd ir. 
Alman h.arp bana{:ı Narv>k şeh
rı üzerinde kat'i Qlara.k dalgalan
maktadır. Londr•. 10 (A.A.) - Norveç 

kralı Haaken ve nııüYeti bütün 
iıüku r-ıet azası ile birlikte i:>u.gun 1 
.bir harı: gemisi ile l~ilız lım an

larından Lirin" (tkmJ'l lardır Kral 

~ haziranı 10 Jıazirana bal'.1:
van gece Norve<: kuvvetleri de 
mı.. <amalı ta tıl etmişlerdir. 
Teslim olma m üzakereleri i;ıa5la
mı< bulunmaktadır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ilıale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yil.ksek tekkliftc bulunan kimse arzelmiş ol
duğu b<o•'"1le alınıya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunınaz:;a he
men on beş gün müddetle arttınnıya çıkarılıp en ~ok arttırana ilıale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yü:r.de 5 den 
h~sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal -
maksızın memA.1riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde: 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli harıcinde olarak yalnız tapu ferağ har- 1 L••••m•.İm•ııiiiİiliİm;ii"" 
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
verm.iye mecburdur. 

IKBAMIYELEKI : 

Müterakim ver.ııiler tenvirat ve tamıifat ve telliıliye resminden 
mütevellit Belediye rilimnw. ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olıruryJp arttırma bedelinden tenzil nlunur. İşbu .11ayrinıenkul yu
)\'.arıda ı:ıösterilen tar1hte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi daıresinde satıla -
cağı ilim olunur. ( 938/3787 

Öteki teminat verdi: 
- Gözüm çıksın ki, oydu .. Her

güo kaıprun önünden geçerken 
göğsümü yumruklayıp (Ah) çek
tiğim kadını tanımaz mıyım ben., 
Gece vakti burada bir delikanlı 
ile ne işi· oldu~u yollarını ce -
virip kendilerine soralım.. 

larile doluı· du .. Bütün havasile 
esatiri bir fi.izergiıh halinde bu-
lunan yol, birbirini çağlarllllD 
bütiiıı hararetile seven iki ıenç 
kalbinin sarhoşluğunu arttırıyor, 
başlarını birihirlerine yaslıyarak 
lı:ollarını birbirine kenetliyeo Fa
rukla Rengigül, h issi kamçı.lıyan 

Jıir aşk bütünliigü içinde ayak -
ları yerden kesilmiş de ka -
natlanmı~lar gibi dünyanın bile 
farkında olmadan yol ııbyorlar
dı .. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.- liri 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: 1 fUbat, 1 mayıs, 
1 ağustO<!, l ikinciteşrin tarih· 
!erinde yapılır. 

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı 
gayet sıhhi, ufak, yumuşak, adet bezleridir. 

Her yerde FEMİL ve BAGLARINI arayınız. 

Bir dakika süren bu münaka
pnın oeticesiode iiç arkadaş Ken 
figülle Faruğu takip etnıek ka
rarını verdiler. Kahveci de bun
lara iltihak etti. Bellerindeki ku· 
şaklan .ka,·ileyip feslerini bastı- j 
rarak yemenilerinin arkasını (e

ken dört bıçkın kahvenin ~ığını 
da söndürerek sokağa fırladılar. 
Yokuşa sarıldılar .. Mehtap iile -
minden dönen Farukla bacıların 
peşine takıldılar .• 

Önde ilerliyen üç bacı ile ar
kadan gelen Faruk ve Reogigül ı 
arasındaki mesafe, her dakika bi· 
ru fozlalaşarak tekkeye doğru 
~diliyordu. imam Fenari soka~
nın bahçeler arasındaki yolu, biA
lercc ateş böceğinin yanıp sönen. 
1şıklarile, yasemin, hanmıeli, IB' 

m:ı güllerin iç bayıllan rayiha-

Yalnız kendilerinden bah•eden 
iki genç öndekileri unutmuşlar
dı. Bacilar Şehitliğin önüne gelıin
ce durdular .. Saniye bacı yanın
dakilere teklif etti: 

- Ayol bekliyelim de geaçler 1 1 
~a~~~=~~~~ .. ilerleyişDae e-m-i._ı _s T_l_N B_U_L _B_E L_E_D l _Y E_S ı_N _D E_N .,, 

' 'l 

- Gecenra ı,.., saatindea -
ra bir de dağ başlarında bekli
yemem.. Tekkeye geldı"k. Onlar 
da yolu bilmiyor değiller ya.. :tı... 

terseniz İffet.le siz bekleyin. Be
nim ıluraeıık vaktim yok.. 

(.Ark<uı uar) 

F.locyada kiıin eski aharların hedim ve tehassül edecek enka
IDDJll (Taş 1-'iç olm'1k üzere) satı,ı açık arttırmıya konu1mu.ştur. 
T8ımin bedeli llı6l lira 46 kuruş ve ilk teminatı 6l lira 60 Jwrı..ı:;· 
tur. Şartname Zabrt ve Muamelat müdürlügü kaleminde ııörülecel<
ür. İha}<!, il!;6/HO çıırçam1:ıa ı;ıünü saat 14 de Daimi Encıii.ı:nende va· 
pıl....4rtır. ~ilk ternüıat ırıakbuz veva mektuplan ile itıale 
ıotmli mua \ryen ııaaUe nanın Encüinende bulunmaları. ( 4819> 


