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Parı· Grupu HükUmetin Siyasetini Tasvip etti 
Alman DünBaşvekilveHariciye 
ordusu Vekili izahat Verdiler 

Parise 

Pam mtııtakuı ve ~tli 
muharebelerin certııan 
dtiği sahanın haritası 

· d.' r gır ı .. 

Mebuslarımızın Müt
tefiklerimiz Lehinde 
Hararetli Tezahüratı 

ANKARA, H (A.A.) - C. R P. B. M. Meclisi crupu bugün 
- 14/1/1940 - sHt 11 de reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın 
reialifinde toplandı. 

PanısıN oNoNoE, Harp Çe in Safhada 
PAR 1S1 N 1Ç1 N O E, • 
PARISIN GERiSiNDE! ALMAN ORDULARI MAJINO 

Bu h•rp P•rİ• lflll 

h•rp Jefilılir; ba bir 
lıay•t mem•f lıarbitlir; 

eon er•, •on lıarıan• 
•on lıunııo lı•tlar tl6-
füımelıten baılıo lıar

ta/uı f•r••İ lı•lm•mııtır 

HATTINA HÜCUM EDİYOR 

Yazan: ABIDlN DA VER 
(Baıım.uharriri.miz Aııkaradu 

:ruıyor:) 

Y 
irmi yıl evvel, bugün-
lerde, Fransa yine bil- ! 
yük buhran ııeçiriyor-

du. Alman orduları, 21 mart 1918 
denberi birbiri pefi aıra yaptık
ları hamlelerle Mame nehriae 
dayanınlflartlı. Vniyet çok teh. 
llkeli icli. Fransanın ihtiyar, fa
kat bir kaplan kadar enerjik 
Baıvekill Klemanso, Fransız 
Cumhur Be~inden, hülr.dmetle be. 
raber, Parisi terketmesini iste -

mit, .-.Ben, Parisin önünde, Pa-
risin içinde, Parisin ııerısinde 
harp edeceğim; Pirene'ye ka
dar, sonuna kadar döğiişece
iim.> 

demiıtl. 
O zaman, Klemans.o'nun Pa • 

risin içinde ve arkasında deiil; 
hatta önünde bile dö&üşmesine 
ihtiyaç kalmadan, Alman ordu
su ceri atıldı; o zaman, ihtiyar 
kaplanın söylediğini, ne yuık 
ki, bugün Rcynau!l tatbik mec
buriyetine dü,müştür. Bu satır
ların yazıldıit saatie, harp cPa
riaiıı önünde> Jdi: siz bu ~atır -
lan okurken belki harp • Parisin 
içinde. dir ve yarm da harp cPa
risin gerisinde> cereyan edecek.. 
ıir. 

Fakat bu harp, Paris i~in harp 
de~ildir; bu, hayal memat harbi
dir. Müttefikler' irın, harp hiçbir 
saman, buı:ünkü gibi, cSONUNA 
KADAR• döğıı ıııek liızını ı:c -
len bir ıekil almamıştır. Sonuna 
kadar dayanmak, artık tam bir 
saruret olmuştur. Bugiin mu -
bvemetten vaıııeçip sulh iste
mek, n1Üttcfiklcr i~in c'aret ve 
batta ölüm demektir. Yalnız 
müttefil.ler için değil; buliin Av
rupa için~ haftiı dünyanın yarısı 
için. HiUer, bu zaferi son haddi
ne kadar istismar edecektir. Biz. 
ut kcnılisi bin •cnclik istikbal
den bahsetmekle neler dü~ü~. - .1 
düiüııii, neler yı::pınak ıstedııını 
ı.nJatmıştır. Te,liın olmakta Ü -
ınit yoktur; sıı:>nuna kadar dayan
makta ise ümit \ardır. Son ümit 
de kırılmadan )Upılacak sulh ile 
o kırıldıktan •onra yapılacak sulh 
arasında, hicbir fark olmıyacak- j 
lır. Halbuki son ümit, zafer ve 
kurtulu:ı,. ümididir. Fransadaki 
barp, artık bir istiklıil ve l•ıırtu
luş harbi olmu~tur. Riıinı istik. 
lal ve kurtuluş harbiınizc ben
zer bir harp. Böyle bir harpte 

(Arkası 4 üncıi savfada) 
ABIDİS DAVER 

-Almanlar Fransız muhacirlerini 
de bombardımana tuttular 

1 Almanlar 
p,__!-: nasıl 

iş gql etti ? 

HAZiN 
TA O 

Londra, 14 (AA.) - Almanla
nn filen multasara altına almış 

j oldukları Paris'e girdikleri esna
t l ela, Paris, ıs&• sokakları ile ha

zin bir manzara arzediyordu. Ek-
. ser iFransızlar evlerinde ve ke-

~J'_!i;;:,.,.::1,.i.;-O...::ı..,;....;ı~~· penkleri inik cükkimlarında kal

HlTLER, ERKANIHARB1YEs1LE BERABER 

maktadır. Şe1ir, bir mezar gı
bi sessizdi. Kiprüler ve bütün 
binalar sağlaır olarak kalmıştır. 

Berlin, H (AA.) - D. N. B. 
Ajansırun bildirdiline aöre, Al
man kıtalannın Paris'e airme -
sini ve Norveç seferinin netice
leıunesi sebebile, Hitler, Alınan
yada bütün evlerin üç .rün bay
raklarla donatılmasını ve çan -
ların her gün on beş daldka ça
lınmasını emretmiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Londra as
keri mahfilleri, Manş denizınden 
Montmedy'de Majino hattına ka
dar bütiin Fransız cephesinin 
yarılmı.ş olduğu hakkındaki Al
man habelrerini yalanlamakta -
dır 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 

• 
lngiltere hü-
kiımetinin b~- I 
gannamesı -

Ruzvelt edi ki: 
" Amerika müttefiklere kabil 
olan her yardımı yapıyor,, 

(YAZISI 3 üncü SAYFADA) 

Fakat banliyöleki büyük fabri-
' kalar berhavaedilmiştir. Paris

te bir kaç İn~ kalmıştır. Pa
riste kalanlal'trasında Paris baş 
peSkoposu Kadinal Suhard, A-

( Arkası 1 üncü sa11fada) 
.... . 
REiSiCUftHURUMUZ 

DUN ftECLISTE 
MESGUL OLDULAR 
B. M. Me4isi Hakimler 
kanununu ıüzakere etti 

Ankara, 14 .KDA.\1: Muhahi
rind<·n) - Rbicumhıır ismet 
İnönü sa .. t oıı.>irdf' Mecli.;,• ge
lerek saat iki' ka-lar mecliste
ki dairelerind m~ol!Ul olmuş -
!ardır. • 

MECLhN İÇTİMAI 
Ankara, 1 (A.A.) - Büyük 

Millet Mecli! bugün Şemsettin 
( Arkasl üncii taıı',da) __ ....,..__ 

Fransız kadınlarına 
bir hitalde bulundu 

Londra, l(A.A.) - İngılte
re kraliçesıı akşam radvoda 
Fransız kadarına bir hitabe 
de bulunmwe demiştir ki: 

·Fransa< kachnlarına, şu 
anda ııalnı:endi toprağını de
ğil, fakat !iin dün11anın hür

( Ark 3 üncü sayfada) 

\ı Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
!""t - ... 

Cebenin açılmumı müteakip kürsüye gelen Başvekil Dr. Refilı 
Sa:rdam'la onu takip eden Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, umumi 
siyasi vaziyet baklanda mufassal bey5natta bulunmuslar ve bu me-
yanda söz alan müteaddit hatipler cevap vermişlerdir. , 

Mebuslar müttefiklerimiz lehine hararetli tezahüratta bulun
muşlardır. 

Grup urnnm.I heyeti hükfunetin takibettiği &iyaseti müttdil nn 
tasvip etmiştir. 

MÜSTAKİL GRUPUN TASVİBİ 
ANKARA, 14 (A.A.) - C. H. P. müsakil grupu reis vekilliğin 

den: C. H. P. müstakil ıırupu umumi heyeti - 14/6/1940 - cuma günü 
reis· vekili İstanbul mebusu Ali Riinii Tarhan'ın reisliği alt:ııda 
toplanmıştır. 

Parti ıırupunun bugünkü içtimaını!a harici siyaset haklıınılb 
Başvekil ve Hariciye Vekili tarafından verilmis olan izahat üzerinde 
müzakerede bulunulmuş ve hük6metin tuttuğu yol ittifakla tasvip 
edilmiştir. 

• 
lınJ,,nn • • • 

bombardımana devam ediyor 

iSPA YA lANCAYI iSGAL Elli 
Fransız Tayyareleri dün 
Romaya beyanname attı 

harp gemileri İtalyan 
bombardıman etti 

Fransız 
sahillerini 

Almanya ile 
ticaret itilafı 

Bir ta k ı m m•llarımızın 
mübadelesi kabil olmıyor 

ANKARA, H (A.A.) - Birkaç 
aydanberi Türkiye ile Alınanya 
arasında ibir ticaret anlaşması ak
di zunnında müzakereler cereyan 
etmekte bulunduğu ınalıimdur. 
İstihbaratımıza nazaran bu ke
re müzakereler neticesinde bır 
ihzari anlaşmaya vüsul kabil ol
muş ve metinler dün tarafeynce 
imza edilmiştir. Esas itibariyle 

(Arkası 3 ii.ncii. sayfada) ,,-
Yarınki sayımızda 
Napoleon ev
rinde Paris n sıl 

işgal edildi? . 
Y•Ian: s /z;:r.el s~du 

İSPANYOLLARIN İŞGAL ETTlGi TANCADAN BlR MANZARA ' "----!!ı!""--!!!!!""!!11;6 
KAHİRE. 14 (A.A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri Afrikadaki İtal- T • t v k") t• • 
yan askeri lıedeflerine.bücum - ıcare e a e ının 
larına de\":ı:: etmiştir. Iııgili2 ha-

va kuvvetkrınin bir tebliıtine na- tu•· ccarlara son ı·htarı zaran, in;.;ılı< bombardıman tay. 
yaıeler. Mısır Trablusgarp hu
dudu üzerınde bulunan Capruzzo ı-::::== 
kalesine birçok bombalar atm~- ı -

brŞarki İlalyan Afrikasında As- Fiat arttırmak 
saba at.lan bombalar hedeflerine, 
isabet etmişlerdir. Adeııe vaki O· ========:-:
lan italyan hücumu esnasında bir Ve k a 1 eti D 
ltaly an bombardıman tayv aresi 
alevler içinde dü~ürül:nüştür. 
İSPANYA TA..'<CAY1 İŞGAL 

mühim bir t ~11~·-i 
ETTİ 

MADRİD, 14 (A.A.) -Resmen 
bildirdiğine göre, İspanya hü - ı 
kıimeti Tanca mıntakası ile şeh
rinin bitaraflığını zıman altına 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ANK~A, 14 (A.A.) - Ticaret' 
Vekaletinden bildirilmistir: 

1 - 8 haziran tarihli resmi ga
zetede neşredilmiş olan 29 numa
ralı Milli Korunma kararnamesi 
ile bütün vilayet merkezlerinde 
birer • Fial mürakabe kon:i.>yonu. 
ihdas edilmiştir 

Kara namen•n ncşrın·ı.:.;.r. .... t~a· 
kip, Ankara, İstanbul Ye İ;;rr,:ir 
komisyonlarının te"'kil8tı ikn :ı l 
edilmiş \'c dij(er \"iliıyetlerde ı_, 
kararnam~rıin ikinC'i mad ıın 
dördüncü fıkrasında yazıl sJhı.•
Jar nrasıııdan seçimleri v:ıp,lon 

(Arka" 4 üı ii sa'ıfa~a ı 

• • 



SAYFA z 

ASKERL:.IK BAHiSLERi 

Ateş çemberlerini 
kıran maneviyat 

Çan•ltlıale m6:a11fa•••nı, tez elden oacaıl• 11etiril ... 

topr•lı. siperlerine defil, 6/ılmleri ietihlı•r eden Tarlı 

cocıılılarının bütAn huaumet cihanı d11 M)'r•U• 6ır•· • 
lct11.n )'arJ aeverlifin• ve aofalı lıanlılıtın• 6orç/uyıuı 

il~ ki devir önce, Afrikanm kız-ı besindekileri mukayese en-1< 
m ümkün :mii? sın çöllerinden kalkarak ta-

.biatın bütün güzelliklerini Şarkta bir yarma için aCır ...._ 
ra topu b8f1Da verilen cephaaa 

toph an yerlerde, imparatorluk 300 iken, garpte son Fraı.a ta-
emeline düşen bir kumandan, arruzunda her sahra topu için 
stratejik e.as dfüıturlarmı da 12,000'dir. Rakamın bu bel&pti 
ciznıek istedi, bugünün zırhlı va- karşısında, bugün garpte çarpı-
sıtalarmın oynadığı rolü süva- pn her iki nrdunun yüksek k:ıy-
ıilerine, fillerine oynattı, bas • metini takdir etmek mecburiye. 
kına uğrattığı Romalılara karııı !indeyiz. 
bir Kannes yarattı. İki yandan Ne yalnız sayı ijstünlüğil, ne 
ı;e arkasından ateş kesafeti, nm-
ce\ rilen müda- ı YAZAN : ~ vaffakıyet te i-
fi, h muun Emelıli Genar•I mil deiildir. Z... 

::ı:.:~~~~a ram KEMAL KOÇER ~~::ı:.n~ 
Belçikada in- maneviyat ve 

kişaf eden yıldırım teşebbüsleri, irade kuvvetidir. Bugünün vazi-
ilhamıw Kannes'den alnıak sev- yetini de iııcelerken psikolojik a-
da§tna düşmüştü. milleri kat'iyyen gözde bulundm-

10,71 seferinde Sedan"ın süku- mak icap eder. 
<tu. imparatorluk ordusunun sili- '* 
luru bırakmasına yol açmıştı. Yı- Belçikaya kaydırılan mütUıfilı: 
i!:ınağını kara ormanda yapan ve ordular, misnm bir memleketin 
en muntazam bir pliınla nzak h e- istiklali uğurunda da sav~ 
define teveccüh edeu Napolyon, ka~·gusunda idiler. Müttefik or-
Ulru'da çakılıp duran düşlll8nı dular başkwnandaıı.lığuun, ka.. 
o zamanki sür'ate göre, baskına zana bildiii ufak bir zaman için-
uğratarak yenmişti. de buraya faik bir kuvvet tah -

Dört kalede teşebbüsü ha•ma sis ettiği zannolunamazdı. Kafi 
bırakan ve lıaliıı cereyanına se- muharebeler, Fransız toi>raCmda 
virci bulunan Türk kumandanla- cereyan edecekti, ana kuvvetlerle 
~ının hareketsizliklerine rağmen, de iş ortaklığı etmek üzere an-
Ple.-neniıı tatlı meyilli arazisin- cak şark ve §imal istikametlerin-
de Osman Pa~a toprak kabartı - de yapılacak bir taarruz bahis 
!arından da kunet aJ.arak, ce - mevzuu olduğuna göre, şimal or-
nuba doğru başı boş sarkan Çar dusnnun kuvvetli bulundııru.lma-
ordusunu aylarca yanından vur- sı ve bir yandan da beslenmesi uy 
mu.s ve Türk tarihine en parlak gnn olubfürd.i. Alınan ordu.su -
bir · ehamet destanı hediye etmit- nun en büyük kuvyetile, siklet 
ti, bu anlı müdafaa, Avrupaya merkezini sol cenahmda..bulundu-
silıilı sistemini değiştirmek için rarak g>arbe teveccüh ettiiinde 
bir ders teşkil ediyordu. §iiphe edilemezdi. 
Hepıeu. her mahsur mukadde- Düşman en asri vasıtalara sa-

rat •ayfasına fel8ket yazıldı. Bir hipti ve dinamik hareketleri çok-
çok kaleler biz de de vazifeleri tan öğrenilmişti. Şimalden kopup 
canla başla yapmışlardır. Balkan gelen mübaceret akınları, kara -
muharcbelerimizde Edirne, İş - rını gözüyle \•erenler üzerinde 
kodra, Yanyadaki Türk kuman. makiıs tesirler bırakabilirdi. Şi-
dau ve askerleri Türklüğe yara- male alınan kun·etlerin sol ce-
-ffll\...~.ahr_A_n~nlıklar -"'h~tf-Ymi& -

Çanakkale müdafaas.nı, tek el
den >"Ücude ı:etirilen toprak sı
ııırlarına değil, o1ümleri istihkar 
eden biz çncu.klarınm bütün hu
sumet cihanı da havrette bırakan 
yurtseverliği.ne ve soğııkkanlı -
lığına borçluyıu. Afyon yarma. 
&ma, müstevli ordunun mnk.av&
meı ruhunun tamamen kırılma
aını intaç etmişti. 

Yine Büyük Harpten birçok 
misaller alabiliriz: Dağlık bir a
razide muharip ordudan ayrılan 
uislteten nfak bir kuvvet, bir dar
besile. bir harp yılı içinde, 77 mil
yon mermi yakmak mebaret ve 
kuv..-etini gösteren bir orduyu 
paniğe uğratmıştı. 350 bin esir 
ve binlerce top bırak.an mağlup, 
yerdımcı kardeş kuvvetlerin kur
tluğu ·et gerisinde nef~ aldı. 

Ordulaı- biliyoruz. Bir hazırlık 
ate~i altında selameti çekilmekte 
aranıış, yarma teşebbüslerini 

daima o~mışlıırdı. Bu teşebbüs. 
!ere tahsis edilen silah ve cepha
ne cetvellerine bir kere daha 
~öz ı:ezdirdim, bununla garp cep· 

sı ise.bir hata idi. Henüz kat'i te
<ebbüslere girişmek vaziyetine 
&irmemiş olan bir ordunun, Bel
rika kuvvetlerile, el ele, yıpratı
cı muharebeler vermek kaydına 
düşnıesi, cenahıııt kırarak Fran
saya doğru çekilmesini her vazi
yette gözde bulundurmak şarti
le, muvafık olabilirdi. Halbuki 
sağ yanı, hatta gerileri tehdit e_ 
dildiği sıralarda da Belçika top
raklarındaki ordu tehlikeyi kar
şılıyabilmek icin ledhirler ala -
mamıştı. Belçikada kat'i uıuhare· 
beler vermekten sarfınazar edil
dif7i andan itibaren kuvvetlerin 
tedricen kurtarılma ı zaruri idi. 
Belçika ordusunun teı.liminden 
sonra çekilme kararıoın tatbiki 
ise, bu arazide müttefik hareket 
ordusunu hakiki bir tehlikeye 
düşürmüş oluyordu. Mulıarebe 
te•ebbüslerinde muvaffakıyet, 
birçok şartların teminine vabes
tedir. Alınan dinaıniza1i karşısın.. 
da hiç değilse sekiz aydanberi 
hazırladığı metin mevzileri elin-

( Arkası 4 üncü sayfanıı.:da) 

m•uııuınınmıuııııııoıunıııııaüilliilDrnaınıuıunıınıııııın1uııııııııu 
"ŞEKERPARE SULTAN,, TEFRiKA iZi 
4 ÜNCÜ SAYFAMIZDA TAKIP EDINtZ 
UlllUllWllifflllllllBllillllHIUIUlllBlllHIU~llllllllH•m•ıııııı1111~nılilllllB 

- Ben de bmıu temenni ede
rinı. bilhassa senin saadetini!. 

Aytenin daha düşünecek mü_ 
hinı ~eyleri de vardı. Bir kere 
çehizi ilk planda geliyordu. Müs- ı 
ts!-lıel kaynana>ını alıp her gün 
İstaııbu.Ja iniyor. ınağaza mağa
za, terzi terzi dolaşı:yor. elbiseler, 
koınlıirıewnlar, gecelikler ıs -
marlı)"Or, !$ftpkalar, iskarpinler 
alıyordu, :Diktireceği ufak te -
fok idn de iki gündelikçi buldu. 

Kış.ııı apartın1anlarında otura
caklardı. A~·ten oraya da gitti, 
odaları gezdi. Dö~emeleri beğen
medi. Hepsini yenilemiye karar 

d. 1 ver ı. . 
1 

ŞedJ_ye bu lstanbul seyranJa. 
rnıdıın ;vorguu argın. fakat mem
nun dö.nüvordu. Gelini, bütüıı u
tarı gurünmesiııe r&ğmen, lıcr . 
f"Ye aklı eren bit kızdı. İstediitini l 

yapıuasını Vt! )· aptırn1asını bili -
yordu. Raifi idare edebilecekti. 

Her iki k.ö~kte de. düğünden 
baska bir ŞC) kon u~ulnnıyordu. 
Nikahı Kadıkiiy Bele<li>"e Daire
sinde kıyıp, düğünü kösktc yap
mı:rn karar "\ıernıi-::.lerdi. 

Bn ara<İ& J!ai( şik.8yetçi idi. 
Artık Ayten il~ baş başa kalıp 
ralıat rahat knnu~acak zamau. bu
lamıyordu. Şermin ile yakın alı:
rabalarından Fikriye köşkten ay
rılm1yorlar, çehiz hazırlığında 
Aytene yardım ediyorlardı. 

Bu bayi huy, bu gürültü pa
tırdı arasında istifini bozın:ıyan, 
frlıislanmıyan, neş"eye iştirak et
miyen, ber mutat isini i.şliyen 
teyze vardL 

Bir gün Şermin ihtiyar kadı. 
nm yan>na sokuldu; 

İ\IDAI! 15 

Akd 
. . , _, 

enız vazı- Fıat müraka- Seyrüsefer 
işleri tanzim 
edili_qor 

Venicami kemeri yıkılmama dır 

geti ve deniz . 
f l . be komısyonu 

Zarü, sevimli, hoşsohbet, ha
zır cevap dostıım B. Felek, E • 
m:inönü meydanı açılırken, Ye
nicami kemeri ile üzerindeki 
köşke ilişilıııeınesini istiyeuler
le beraberdi Bugünse bw isteii
ni kusur telakki ediyor; meydan 
açılınca kemer gözüne batmıya 
başlamış, diyor ki: 

nm estetiğe uygun olınıyan ta -
rafları bulunduğıı Bay Pro_stUJI 
şu sözüyle meydandadır: clstaıı
bulun imarına engel olan t.ıırihİ 
şabeserleriniz pek çok! . de '1ıiş
ti. 

se er erı 

Amerikan şilepleri ve 
yoldaki vapurlarımız 
Aıınerilkanın A.kdeııi2ıde kal

mış olan EJcınouch ııilebi dün li
man mı,ı za gehn.iştır. ~ Ka
radenize ç>kaca;k ·ve mu.lıtelit 
mallar yükledikten ııonra Akrlıe
niz,den son defa geçerek meıınle
ketine dönecektir. Şimdi Pirede 
bulunan Ameri!kan bandıralı 
Exmıır şilebi de oazartesi günü 
limanımıza gelecektir. 

Bu vapurda memleketimiz için 
mühim ithalat eşya.sı vardır. Va
pur buradan d<ıııru AmeriJ<aya 
gidecektır. Bu iki vapur Ameri
kanın Ak.denizden geçen wn va
purları olacaktır. 

Y W(<>slav ban.ı:lıralı L<ıvçen va
puru da dün A!kdeni:1xlen .ııe1 -
nıiştir. Bugün Yugoslavyaya gi
decektir. Roman ya bandıralı 
Tran.silvaııya vapuru buKün Pi
reden gelecek ve a:kşaa:n Kös-

dün de toplandı 
Er2ak fiatları ya
kında ilan edilecek 

Fiat münluıbe komisyonu 
dün ticaret odasmda toplan -
nıış, züccadye, lı:ırtasiye, hu· 
devat tüccarlarından bu mad
delere konulacak satuı fiatlan 
üzerinde izahat almıştır. 

Komisyon p.da maddeleri ü
zerindeki tetkiklerini bitirmek 
üzeredir. Bugüıılerde bütün 
gıda ve havayici zaruriye mad-ı 
delerinin fiatları ilan edilecek. 
tir. 

Dünkü toplaniula yalnız hır
devatçılar sattıklan mallarm 
çok mütenevvi olduğunu ile
ri sürerek fi.kirlerini bildir • l mek için bir hafta mü.hlet iste
nıiı; lerdir .. 

",.....,......., __ liiiiiiii_iiii'~ 

Yeni talimatname 
tatbik olunacak 

Zıobrtai belediye talimatname
sinden ayrı olarak bir kill. ha -
linde .kabul olıınan yeni seyrü • 

sefer talima tııamesinin bir an -
Yel tatbiki kararlaştırılmıştır. 

Yeni zabıtai belediye talimat
namesinin bazı esnaf ve d üicl<An
cılarla gıda maddeleri hakkın • 
daki madde.itti henüz ikmal edi.
lememiş olduğundan bu yeni ta
limatnamenin tatbikinin iııe; an.. 
cak şehir meclisinin tefl"inisani 
içtimaınan sıonra kabil olabilece
ği anlaşı.lını.ştır. 

l&TlaAT 

36 vagon gazete 
kağıdı geldi 

•··· Belki mimari pheser olan 
bu meşhur kemer ve onun üstün
deki köşk şimdi manasız bir çı
kıntı, izahı müşkül bir bodosla. 
ma olarak canıüıi yanağına ya
pıştı kaldı ... İtiraf ediyorum; bu
nun kaldırılmasını istiyenıe.,, 
1!8tetilı: bakımından dalıa isabet
li gürüyorlarmııı .... 
Şn halde Yenicami keıııeri ile 

iberindeki köşkü yi.knıalı! 

Denizden bakıldığı zaman, B•i· 
dat köşkünü ezen sarayın mwı • 
zarası pek mi güzel? l\eredcıı bl" 
Jalırsa bakılsnı, Galata kulesi • 
nin görün~şü hangi estetiğe u .. 
yar? ~ bankası binası ile karalı 
beyazlı büyük bir hanın arasın-

da kalan sebilin manası var mıdı.rl 
Gülbane parkının dıı varlarındall 
daha çirkin bir manzara tasav -
vur edilebilir mi! Ayasofya, ha
mam ve Sultanahmedin cep!ıe
sindcki Alman çeşmesi kuruıııUi 
ayva tomurcuihuıdan başka bir 
şey midir? Bir caddenin orlıısuı
da Çemberlitaş ne diye durur?··. 
Fatihteki eski su bentleri pek ııı• 
latiftir? 

tenceye hareket edecektır. Bun- ı B } d Q 
dan S-Onra Romanya vapurları e gra rmanı 
Ak<leruze çık:ıruyacaklar, yalnız 1 
Istanbul ile Köstence ara.illlda iş-

Macaristana sipariş edilmiş o. 
lan 300 vag<ın kBğıttan 36 vag<ınu 
dün trenle gelmiştir. Bunlar ga
zete kağıdıdır. Gü.ınrük mua
meleleri için mıntaka ticaret mi1-
dürlüPüne müracaat edilmiştir. 

Aziz nıeslektaşınıın Eıııinönü 
meydanı açtlırken .kusuru olup 
olmadığım bitmem amma, mey
dan açıldıktan sonra hataya düt
tüjl-ünü iddia edebilirim. Eğer es
tetik bakımdan isabetli davra _ 
nırsak, eski kıymetli eserlerin 
hepsini yıkabiliriz: Yenicaıniin 
bizzat kendisinden başlıyarak, e
ğer o cami orada olmaı.a ve mey
dan, göz alabildiğine, ta Sultan
hamaınına kadar uzasa, estetik 
bakımdan daha isabetli nlmaz 
mıydı? .• 

Latife ve tekerleme bertaraf, 
cbelki. değil <nıuhak.kak. ıni -
ınari şaheser ve tarihi kıymeti o
lan iıbidelcrinıizi estetiğe knr -
ban edemiyeceğimizi artık kabul 
etmcjjyiz. Yeni İstanbul plaw _ 

istanbula bırakılan bahraiarla, 
vurulan damgaları estetik ölçü. 
!ere uydurnııya kalkarsak hep
sini yıkabiliriz; bunu yaııamıya• 
cagunız, böyle bir cinayet işliye
miyeceğimiz için, Y cnicaıni ke-
meri ile köşkünü çirkin görnıi -
yelim; çüukii onlar beıiı şabe· 
ser bem de güzeldir. 

Modern mimarı, modern nıi • 
mar, modern mühendis ve şe • 
hiı·ci, Eminönü meydanıııa ne y• 
parlarsa yapsınlar, o kemer ve O 

köşkten daha güzel lıiçbir şe:V 
yapamazlar! 

liyeceklerdir. . Belediye burada 
DABll,J SEFERLER 1 

Mersın hattında bulun~ Er 
zııruını vapuru dün akşam Iz.mire 
gelınıştır. Yarın şehrimizde ola
caktır. Çanakkale vapuru da AD.
tal.va"adır. 

Mer,m hattı seferlerınin liii!
vından sonra İstanbul - İzmir 
ar3'>ınıla:ki seferleri QGi:altmaık lü
zuml1 hasıl olmustur. Çünkü İz
mir yolcuları evvelce Mersin va
p'1rlarından da istifade edebilir
lerken bu postaların lağvile İz
m.ır - İstanbul arasında ya.ln.ız 
haftada bır tek vapur seferi kal
mı.:,tır. Deniz Yol.lıtn idaresi İs
tanbul - Bandırma arasmda haf
tada bir dera ıliı ve seferi yapa
rak bu yokluiiu telii.!iye karar 
vermiştır. Bu posta bugılnler
de başlıvacaktır. 

Blı:L&DIIM 

Sürpagop -arazisindl! 

faaliyet 
Sürp Ag<ıp mezarlığı arazisinin 

tanzim planı ile burada yapıla
cağını haber verdiğiu1iz " mo
dern mahalle• nin projesi dün 
ilmı.al edilerok Beledive .Reis
liğine ''erilmistiı. Buradaki bazı 
istimlakler için menafjı unmmi
ve kararı da alınıı:nıs olduğundan 
hemen yolların inşas ile tanzim 
faalivet ine geçilecektir. 

Taı •zjn1 islnın ikma1 \tıd ·n svn
r a da ı az olunacak .. ırsalar ha!
ka sa~ı ~ıcaktır . 

Mesirelerdeki gazino· 
ların iiyat tarifeleri 

Sayfiye ve mesireleıJeki iç
kili \"e ıçkisiz gazino ve bır~ha
nelerle lokantaların yenı fi"vat 
tarifeleri dün Daimi Encümence 
veı·il.miştir. Dauni Encüme:ı ti.lt

ledeıı ı;~nra Vali ve Beleciıye Re
isi Lutİl. Kırdar!ll rei:itı,!tinde 

toplanarak bu yeni tarifeleri tet
kik ve tasdike gemruştir. 

Yeni tarifelerle; sıruflara ay

rılmıs olan bu kabil yerlerin fi
rntlarında azami tenzilat vapıl
m.ıstır. 

- Sizinle biraz konuşmak is
tiyorum! dedL 

Hatice teyze bu esrarengiz 
teklife şaştı: 

- Konuş kızım. 
- Burada nlmaz kL. 
- Neden! 
- Gelip giden oluyor. Diraz 

ba~ 0eye ~ıkalım. 
Hatice teyze başını kaldu:dı, 

Sermine baktı. Şermin de Ayten 
kadar deli fişek bir kızdı. Fakat 
bu gün alnı lorısık, ka~Jarı ça
tık, dudai<ları somurtkandı. 

:\Iera!Ja yeriden kalktı: 
- Çıkalım. dedi. 
A.'jağı indiler, ça!nlığa doğru 

yilrüJüler. Teyze sordu: 
- Nedir söylemek istediğiniz 

k:ızun? • 
- Çok mühim bir şey söyliye

ce"inı. .. Çok düşündüm, söyle
mem liı.zım geldiğine karar ver
dim ... Anıma nası söyli~·eyiın bil
mem ki ... 

- Açıkça söyle kızım. 
- Annem, einayet tahkikatı 

sırasında bizınet~imlziıı takındı.. 
~ı tavra kızdı, kovdu. Şimdi o~ 
önüne gelene Bahayı Raifin öl
dürdiiğünü söylüyormuş ... 

mesire yapacak 
Belgrad omıanlarınm IB!ahı .k:a

rarlaştırılın.ıştır. Burada muhte
lif veni ··ollar açıLp k~veler ve 
av merkezleri vücude getirile -
cektir. 

DSN1.Z 

Liman •melesin• iş 
bulunacak 

Ormanuı işletme müdürlüğü

ne tayin olunan orman fakülte
si pr~fesörlerinden Mazhar, bu 
hususta bir pr<ıje hazırlamış ve 
<ırman umum müdürlüğii ile be. 
lediy cye ver~tir. 

Belediyede burasını halk= 
için güzel bir tenezzüh mahalli 
h aline getirecektir. 

Yeni Akdeniz vaziyeti ile lima. 
nım.ıza gelmekte olan ecnıibı va
purları büsbütün azalacağından 
yüzlerce liman tahmil tahiiye a
melesi io,;izllk tEJhlik.esile karşı
lannuşlardır. Liman işletmeleri 
umum müdürlüğii bwılara ba.ş- ı 
ka ~ bulmak için diğer daireler
le ve 'belediye ile temas edecek
tir. 

Bir casusluk 
muhakemesi 

Dün ikinci ağırcezacia 
baş ı adı 

Yabancı bir de vlet hesabına 
ve Türkiye aleyhine casuslı>k yap
mak suçile tevkif olunan •Açık
göz• gazetesi sahibi Mehmet İh
san Yazgan ile gazele ve mec
mualara bazı razı tercümeleri 
yapıp satan Rıza Çavdarlının 
muhakemelerine diin İkinci ağır 
ceza mahkemesin<le aleni olaı-ak 
başlanmıştır. 

Belediye inşaatı tehir 
edildi 

_.._ ı. !1'>"'°3.1 H~. • 

,ııJ'vlr '6in ııra tahsisa t ayrıl.an 
veni Ye modem Belediye tah
sil şubelerinin inşasından bu yıl 
için vaz geçilmiştir. Buna sebep 
malzemei inşaiyenin azlığı ve pa

"halılığıdır. 

"'"' • 

Küçük haberler 
• "'"-" 

*Deniz Yollan İdaresi memur
larına öğle !/e nıc.'1.:Lt ritıi ucu.: o
larak temin et nıe!; için Topha
ne l;ö,k ıi.nde b.r lokanta açmıya 
karar ı: ermişti1. Loka1ıta Pazar-

Foribot tesisatı işi geri 
kaldı 

Harp dolayısile şimdilik hariç.. 
ten kafi miktarda inşaa t malze
sı e\rveice-fülıiıaifasi.Yiı 'Rtriım:ış 
<>lan Sirkeci - Hayd~a feri
but iskeleleri işi geri kahn.ıştır. 

Yolcu salonu bitti 
Gıılatada inşası tamamlanan 

yeni volcu salonunun bütıün ha
zırlıkları bitmiştir. Sal<ına Ebe
di Şef Atatürkün bir büstü ile 
Milli Şef 1nönünün bir tablosu 
k<ınmuştur. 

ADLl Y il: 

t esi günü açı/ocaktır. Kaçakçı 1 ık yapan muhtar * Balkan An tıntı ekonomi kon- ı .. .. 
se,yiııi n Yugoslivyada yaptıiiı top- Kıgıda koy m_uhtarlıığ_ı _yapan 
lant ıııa iştirak eden heyetimizin -;:1aehmkçıl ;,t oglu Hudsey m tütıin kka-

. . .. . '\'. ı ,.., ı S tı "un an aranır en 
re c.sı Hasan Scka bugıın Atina sehrim.izde yakalanrn~tır. Birin-
yolile şehrimiz• dönecektir. ci sulh ceza mahkemesinde dün * Miiddeiumwıl Hikmet Onat sorguya çekilerek tevkif edilen 
dün Betediye:ııı gelerek Vali ve Hüseyin Kiğıya gönderilecektir. 

Belediye reisi lıltfi Kırdarı ziya- Belediye lokantasından 
ret etm4tir. * Taksim - Hırbiye caddesinin 
.asfalta çevril11!?si kararlaştırıl

mıştır. Bu işe 12 bin lira sarfo

lunacaktır. İnsıta he-men başla
ntlacaktır. * Altın dii.n, ııvelki güne göre 
10 ktıru.ı; diişm.Ş 24,55 kurııştan 
nıuaınele görmştür. 

- Ne diyorsn kızım! 
- Doğruynıöylüyorum. Bu 

söz kulaktan lılağa, ağızdan a
ğıza dedikoduıalinde yayılıyor. 
Bu dedikodulan önüne nasıl 
geçilir? .. Tab.kJat sırasında, Ba
ha ile Raifin ;!ksek sesle kav
ga eder gibi kllW;tuklarını söy
lemişti. Şimdi: ~eu kulaklarım
la duydum, Ra Baba;rn: Seni 
köpek gibi öld·cceğim, geber. 
tecct;in1 diyord l diyormuş ... Bu 
iM bu giin her<c,in ağzında ..• 
Rai!i burada hı kes tanıdığı i
ç ~ n iruınnıuk h,n1i,yenler , ·ar, 
fakat her keste~ aym zamanda 
bir nıcrak uyad. ... 

Hatice teyze raz düşiiııdü: 
- t..'ziilıne dı, bu bir dedi

kodudan ibaret..rötii bir iftira!. 
anıma kulak a.ııa değmez. Ra
ifi de sorguya !<tiler. Lazım
gclcu cevapları brdi. .. Hizmet
çinin iftirasına ?.ncet bir n?iid
dcı daha ayak kmıı arasıııda 
konuşulur, sonrfeni bir dedi .. 
kodu çıkarırlar, ınu unuturlar. 

- Şimdilik ufolımış değil... 
Keşke o gün RI bize "elmiş 
olsaydı. 

- İşi çıkmış. 

erzak çalan •ıçıbeşı 
Belediye kooperatifi l<>kantasın

da aşçıbaşı Lıltfi ~rzak çaldığı 
iddiasile !:>irinci sulh mahkeme
sine verilnıi.ş ve muhakemesi so
nwıda suçu sabit görülerek iki 
ay 10 gün hapse mahk.fun edil -
miştir. 

- Biz Raif ile Baha gelmeyin
ce, Aytene takılmıya başladık. 
iki aşığının da onu atlattığını 
söylüyorduk. Bu sırada hizmet
çi çay veriyordu ... 

- Öyleyse o gün ue yaptığını 
usulca Raife soralım, ağzını arı
yalım .. Fakat tekrar ede);ru kı
zım, bu sö~lere kulak asma ... Bak 
biz dul duk mu?.. · 

- Siz tabii duyamazsmız. Aın
ma cfrar kö klerde yalnız bu ko
nu uJu~or. 'l>iiıı de Ö)le bir söz 1 
duydum U.. 1 

- Ne du,vdunuz'! 
- Dün gezıniye çıkmı~tıJ.. ya.. / 

A~·ten ile nişanlısı önden gidi • 
yorlardJ. l:aıf A)icni delice se
\'iyor, bunu da sııklanııyor .. Ba
ha ~şten.e kur yaparken, Raifin 
asabı halı hiçbirimizin gözünden 
kacıı1nm_ı.şt_ı ..• Ne ise, Bostancıya 
kadar gıttık. Burundaki kahve
de oturduk. Orada külbanbrv to
''ırlı bir iki kişi nrd.ı, biribklc
ri_ni __ diirtü_kliyerek Raifle Aytc
nt gosterdıler. Sonra biri n1ırıl _ 
dandı: •Eğer herifi ben öldiir
seydi.nı, >Oluğıı çoktnıı mahpusta 
alnuştıuı ... 

(Arkası ı-ar) 

re, İhs-;:;;\,.;;;~:;;Di;;;b~: v:ı.. 
Bitlis ve Malatya havalisinde 
ııazete bayiliiti yapıruş, bu hava
lide Propagandalarda bulunmuş 
ve nihayet İstanbula gelerek Rı
za_ Çavdarlı ile beraberce •Acıl<.
ıı:oz• adında bir gazete ç>karmış
lardır. Gene iddiaya .ııöre, maz
nunlar Yabancı bir devlet sefa
rethanesinden ı:ıara alarak bazı 
habeı·ler verınislerdır. Bu ara
da sefaretlıane \"e razdcldarı tiri 
mektup da ele ııeomiştir. 

Tahkikat evrakının okunması
nı müteakip müddeiumumi dava 
mevzuunun memleketin emnive
tine taalluk eder mahiyette ol
masından d<ıla.vı muhakemenin 
gizli olarak devamını istemi<ı ve 
he.veli hakime bu talebi kabul 
ile muhakenıere gizli olarak de
vama karaı· verın~tir. 

SAYFİYE YEKİ 

VE KİRALAR 

Bir de ev kirası ihtikarı var. 
Bu seu.e, bilhassa Anadolu sa
hili sayfiye yerlerinde, ev ki
raları müthjş .vöksek.. Fener -
bahçeden Bostancıva kadar u
zak sahilde, bilhassa demirJ'O -
!unun deniz tarafmda kalaıı 
kısmında kiralar ateş pahası .. 

Nanemolla ile konmuyor • 
duk da, hu mevzu üzerindeki 
fikrini şöyle ifade etti: 

- Ateş pahasıoa ev tutmak, 
ateş tutmak katlar tehlikeli .• 
lşiu tııhafı her ihtikar hadisesi
ni \'esika ile, şahitle isbat et
mek lazım .. Aksi halde faydası 
yok.. azlığı içiu 500 lira i;;te • 
ııen bir evin bir ihtikar kahra
manı olduğunu gel de isbat et. 
bakalım .. 

PAPALIGIN 

GAZETESİ 

Papalık tarafından n"fl'edi
len bir gazete var .. Bu gazete, 
sizlere ömiir, neşriyatını tatil 
ederek kapanmış .. 

Hatırlarsınız, bu ceride, mü
temadiyen, mihvercilerin a .. 
levhinde bulunurdu. 

sELA.m İZZET sı;DES 

Vapurlarda sıh· 
hi te birler 

Sıhhat Vekaleti bir ko· 
misyon teşkil ediyor 
Deniz Ynlları vapurlarında, yol 

cuların sıhhi durı.rmları bakımııı
dan alınac&k tedbirleri tcsbit et· 
mek üzere yakında Ankarada 
Sıhhat Vekaletinde bir komis -
yon toplanacaktır. K<ımisyorıda 
Deniz Yollarından da bir mün1eS
sil bulunacaktır. Komisy<ın va· 
purlarda helfiların, mutfakları.Jl 
ve yolcu yerlerinin sıhhi bakım
dan. ta:bi olı.ı.o~1art -.şeraiti karıır· 

laştıracaktır. Bilhassa temizli~e 
ve hastalanan yolcuların tedavi
sine ait tedbirler alınması için de 
vapurlarda tesisat bulunacaktır. 

Otobüscülerin şikayeti 
Otohüs sahipleri dün Beledire

ye müracaat ederek Maçka • 
Bevaz.ıt otobüslerinin Siileyına
~e .verine Yeni.kapıya kadar i~ 
letilmesi hakkındaki kararın tat· 
lıiık mevkiine konulmadığındaıı 
şikayet etmişler ve Süle.vman.İ'.l'e
ve bazan tek yolcu bile çı.kmadı
iiından Beyazıttan ora ya kadar 
bo<: l(idip gelmiye me~bur kal
diklarını bildirmişlerdir. 

D iğ-er taraftan otobüsçüler; • 
eıikisinin aksine olarak - her is
ti.vene otobüs .mhsatiyesi veril
diiHnden de şikayet ebruş!erdir. 

~izim Naııemolla, mera~ et
mış, soruyordu: 
• - Ne oldu? .. Acaba, bu kii. 
ı:ıt bulıranında, kağıdı kalma· 
dı da onun için mi kapattı? .. 
Nane~lla .kıskıs ı:üldü; ce· 

vabını yıne kendi \"erdi: 
- Desene, dedi, Papalık da 

Faşistlerin, Nazilerin bimave-
.eine girdi., · 

SULH 

TAVASSUT 

Papalık, elindeki gazetesmi 
neşretmek kudretini bile gös
teremiyor, diğer taraftan, hii
lii, bu makamdan medet unıan 
lar var. Gaıeteler yanyor; Lüb 
nanlı bir riibban heyeti, ital
yaya gidip, .l;'apadan sulh ta -
vassııtıı Yapınasını rica ede
cekıniş .. 

Nanemolla: 

- Yahu, dedi, Papalık, ken· 
disi muhtaçı himmet bir dede~ 
Nerde kaldı ı:~yriye hizmet 
ede .. Bak.sana, 11t;.mı bile sım 
sıkı kapattılar. Konuşturmu _ 
yorlar ki, sulh tavassntıı tekli
fi yapsın .. 

A. ŞEKİP 
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LIL R BiTARIF 
Beynelmilel vaziget, soğuk
kanlılıkla takip ediliyor 

birçok şüpheli 
anlatıldı 

Yunan şehirlerine 
Almanın akın ettiği 

BELGRAD, 14 (A.A.) - Rcuter Ajansı bildiriyor: 
Atinadan gelen haberlere göre, Yunanistan Mısır. t~dan ta

kibolunacak siyaset hakkında vaki &lan beyanat ve ıttihaz _olunan 
askerı tedbirler iizerine beynelmilel vaziyetin inkişafını soğukkaıı.. 
hlıkla takibetmektedir. 

Yunan makamatı bitaraflık !liyasetleriıli uimkıir bir surette 
tatbik etmektedirler, Hariçten gelen ecnebiler 48 saat zarfında po. 
lise müracaat mecburiyetindedirler. Külliyetli ~t~rda Alnı:"nla: 
rın son zamanlarda Atinaya ve diğer Yunan şehrrlerıne geldilden 
anlaşılmaktadır. Bunlarm arasında şüpheli hareketlerinden dolayı 
komşu memleketlerden ihraç edilmi• bir~ok eşhas da vardır. 

Fransa ve Belçikada 
Bulunan Talebelerimiz 

. HARİCiYE VEKALETiNİN TEBLlôf 
= 

Ankara, 14 (A.A.) -. Hariciye 
Vekaletinden teb~ ediLıniştiı-; 

Faris baoş 'konsolQsumuz Cev
det Dül.ıl;er' den Fransada.lri tale
bentiz hak:kın<Ja Hariciye V ek al.e
tine gelen telıırafname aynen a
şağıdadır: 

•Resmi ve hususi talebeden bu 
saate kadar vize pıu;aport alan -
lı:ır doksan beş kişidir. Büyük 
elç1Liyin talebeye •istiye-ıt gidebi
lir•, •istiyen kalabiltr• tebliği 

üzerine koııso!oa!u.ğ"'1. nakdi yar
dıım ile çıkı• vizesi alıp haber 
vere·rek gidenler şunlardır. 

Ergenç, B01ılu, Erhanoğlıı, U
lusoy, Budak. I~ı.en, Atmerwy, 
Ergil, Ulııand, Erkmeno!. Y asıı, 
Urqan, Tiner, Yalabuk, Batuk, 
E$kiei, Epirden, Pekine!, Rona, 
Atsa7t, G1!!enbevi, Gömülü, Eki
eiocjlu, Çorlt<iıan, Dosdo!im, Aıı
IH!'n, Ba,,;ai, Çö!geçen, Ka7tkat, 
Turgay, Azakoğlu, Derman, Me
Wıa Arnoay, BaTaz. Tiner. 
Bımlardan maada yardımsız ve

ycı konsolosluğa heber vermeden 
daha 15 talebemn yurda dönd!
ğii. tahmia edilebiltt-. Gırne iane 
ııe iade pa.,-asında.ı ve maariften 
ııönderi!en para.dan tafsil.ıit ve 
miktarı aıınca anedilecek var
dnn ile Pa....uten cenuba qiden
ler şunlard>1": 

lf'r•n•ız tebllil\ 

Fransız tebliği: 

Fransa, 14 
(A. A.) -
14 ha2iraıı 

•Muharebe dmizden Argo..7te'a 
kadar cephenin heyeti umumiye-
81 üzerinde devam etmiştir. Fa
kat bazı noktalani<z daha az ş;d
detlı olmııştur. 

Emrolunan çekiliş ve bilhassa 
Paris ordusunun bu sabahki teb
ligde bildirilen geri çekilişi plan
larımıza uygun olarak yapılmış
tır. Kıtatıtn.ı:ı' müteaddit defalar 
mukabıL taarruzlarda hlunrn~
lardır. 
DUşman bu sabah S1JTTe"in qo.r

b\ndeki mevzilerimize tank ve 
tayyarelerin de ycırdımile çok 
,Wdetli bir hücumda bıılunmuı
t:ur. Bu lıi.icu.m dUşma7t için aiiır 
ı:auiatla tıudedifoıiştir. 

13/14 haziran gecesi, bahriııe
ye ait husuri bir tayyare filosu 
Venedik civarında mayi malıruk 
stoklarını bombardıman etınif 
ve ııakm4tır. Di(jer bir tayyare 
füosu da Roma üzerine b~ya7tna
meler atmıştır. 

Harp gemilerimiz.. İtalııan "a
hi.Uerinde endüstri tesisatını ve 
demir yolunu bombardıman et
mişlerdir.• 

- --f Londra 14 
( ını;lllz tebllCI 1 ( A. A.) '_ 

Hava neza
reti tebliği: 

·Dün, bütün qün İnçıiliz hava 
kuvvetlerine mensup otta bom
baTdıman tayyare filoları Seine 
nehri üzerindeki köprü. b~larmı 
bombalamak su.reti!e müttefik 
kıtaatı tak.vi11e etmişlerdir. 
Rımenin qarbi"Je d;iişen hıırp 

mıntakasındaki kıtaat tecemmu
laı~ zırhlı oıomobil kolarına da 
taarruz edilmiştir. B~ tayyare
mız eksiktir. 

Gece ağır bombardıman taıı
ııarelerimiz, Roueıı m=C".ıkasın,. 

Kalmtklar, Obay, Aytı<_q, Ba
ğoğlu. Güreli, Çopuroğla, Ben· 
gisu, KuLay, Aybar, Rifat Ci,.... 
boz, Ulucay, Dobra, Burcu, Ce
mile, Alaiyeli. 

Gerıe yardım qörüp im.t\lıanla
rmm qeç bittiği iddiari!e ;-imdiye 
kadar giımi yenler: 

Giirsoy, Özbay, Ayta.;;, Sayar, 
Kocamemi, Ak.bay, Kamaı u:ıoğ
lu, Taner, Pirinççioqlu, Tanıın
cı, Dicleli, Barda Yeşil, Çokde
ğerli, Özqür, Öztii.rk, Selnı.k., Ça
ucı, Dalayman, Necip A!dıye!i. 

Bu son talebe dahi Paris'in 
malum vaziyeti dola11ısile derhal 
şel.ri terketmel< ıstediklerinden 
bu sabah bizzat Prcfet il< temas 
ederek nakliye vasıtası isıedim. 
Bütı.in vasıtaların müsadere edıl
miş olması ve ciheti a~keriyece 
kullanıımakta buıunması hıu;ebi
!e imkan görülememesi üzerine 
bütıi.ik elçilikteki ot9mobillerden 
bir tan~sini kalan talebenin en 
yakın ve emin bir yere nokli için 
acil.en ve muvakkaten gönderil
mesini telle ve te!efon!ıı istedim.• 

Ankara, 14 (A.A.) - Hariciye 
V ekiı.letinden tebliğ ed.ı4n istir: 

Belçfil<:ada.ki talebemizin Alman
ya yolu ile mı\ nlek0tİolli7e av
detlerini temin için icaLcaen ted
birlere tevssül e<lilnuslir. 

dan Majinoya kadar uzanan 
sımda dü~n muvasala hatları 
üzerindeki askeri hedeflere hü
cum etmişle-rdir. Demir yolu 
köpriilerine, uol iltisak noktala
n'Rll.1 emtea oarlarına t.ıe petrol 
d.molarına isabetler olmuştıır. 

Di.işman kolları da bombalan
mıştır. Mühimmat dl!1}01arı ber
hava edilm4 ve düşman tara· 
frndan i$qat edilen ormanlardıı 
ııanqınlar çıkarılmı ·tır. Bir tay
yaretniz dönmenıi..c,tir.• 
,- --· Führer'in 

! Alm•n tebllil 1 umumi ka -
- rar.ııalu, H 
(AA.) -Alman orduları başku
man<lan.lı~ının tebligı: 

•Gaı·pte bü~ük seferin ikinci 
ııafhası, zaferle ıtihııyetlenmiş

tir. Şimali Fransız ceplıesi7tin 
mukaı.~emeti kınlrnı~,'tır. Paris'in 
garp cihetn.<k Sttrıe nehri, ge
niş bir cephe üzerıııden qe('.il -
mistır. Harre isqal edilırıi.5tir. 
Pariınn Sedan cıvarında Majino 
hattına. kadaT bütiin cephe üze~ 
rinde, düşmaıı ric ·aı etmekte • 
dir. Bir çok. 7tOktada, zırhlı ve 
motörlü fırkalanmız ric'at halin
deki kol!arı 1Jarmı{'lar ve bu kol
ları zırhlı otomobil kollarına da 
man. bütiin techizaı.nı terket -
mistir. 

Piyade fırkaları. Parisin mü -
dafaasını zorlamışlardır. Düşman 
kuvvetleri, Fransız hi.ikılmeti 

merke.;:ini himayeye kıifı gel
memiştir. Bu sabah taııberi, mu
zaffer kıtıılarımız Paris'e gtt- -
mektedir. 

Marne'in. şarkında, Vitry - le -
François işgal edilmiştiT. Argon
ne ormanının cenup /ayısına va
rıhnıştır. Dün akşam Verdun'un 
şimali şarkisinde 304 rakımlı ölü 
adam tepesi hücumla alınm~ır. 
Majiııo hattının kilidi olan Mont- I 
medu zaptedi1m4tir. 

lngiliz istihbarat neza
reti müsleljarının nutku 

Londra, 14 (A.A.) - İstihbarat 
Nezareti parliımento müsteşarı 
Nioolson, Leicesterde verdilti nu
tukta demiştir ki: 

•- Birkaç ııü7te kadar Hitlerin 
bir sulh taarruzu yaparak İngi
liz ve Fransız miııetlerine, bu· 
giln onların memıeketlerini is
temediğini fak.at yalnız tamami
ıe silahtan tecrid edilmelerine 
ve filomuzun teslimini istediği
ne dair teminat verebilir. Fakat 
filom.UZ'U e!de ettiği anda Lond
ra üzerine inerek yavaşça, ih
timamWı ve tamamile memlek.et
_lerimizin hürriyetini söküp ata
rak işçi milletimizi esir seviye
sine diqürecektir.• 

Nicolson harbin neticesi hak
kında tam itimadını beyan et -
miş ve bu harp A vrupada kara
da değil Britan.va İmparaoorlu -
ğunun ve Amedkalılarııı hudut
suz meııbaları .kıuUanılınca. uıak 
kıtalarda ıkazanı.lacaktır. Demiş
tir. 

Bir ınoiliz muavin 
Kruvazörü battı 
Kruvazör kendisi
ni torpilliyen deniz 

altını batırdı 
LONDRA, 14 (A.A.) - AmiraL 

li.k Se<ıuıtun isnıinde.lı:i muavin 
k.ru vıızöıün dün bir tahtehbahir 
tarafından batırıldığını teessüfle 
bildiriı~ İki zabitle dört baıhriyeli 
eksiktir. Telef oldukları zannedil
mektedir. Diğer za.bitler ve mi.i -
rettebat bir ln.gifü; limanında ka
raya çıkmışlardı.r. 

Scototoun muavin kruvazöri.i
nun 350 kişilik miirettebatı var
dır. Scototoun batarken, son da
kikaya kadar toplarile at"§ et -
mekte idi. Bu esnada topçular 
bellerine ltadar su içinde karmış
lar ve ıslanmamak için b8ljlarıru 
kaldırmak mecburiyetinde ıbulun
mll'?lardır. 3~ kalanlar düşman 
tahtelbahirini denize dalmadan 
batırıklığmı zannetmektedirler. 
BİR ALMAN ZLRıHLISINA 
İSABET VUKUBULD~ 

Amiralliğin tebliği: 
Dün, perşembe sabahı, bahri

ye tay.varelcri Trondheirn fiyo
runda Alrt:an bahnye cüzütam -
!arına hücumlar yapmışlardır. 

Scharnhoret zırhlısının baca 
arkasına ağır oomıba ile bir isa
bet vulrubulmuştur. Avni zırhlı.. 
ya ikinci bir isabetin aaha oldu
ğu bildirilmektedir. 

Hazin Tablo 
( &aştarafı 1 i7tci sayfada) 

rnerrka büyük elçisi Bullit ve bir 
~ Aımerikali gazeteci de var
dır. 
FARİS, 14 (AA)_ - Fransı,z 

sabah tebliiii: · 
Parisin iki tarafından, dil~ma_ 

nın tazyiki, daha ziyade artmı;r 
tır. Bu ilerleyio; dolayısiyle, Fa
risi setreden kıtalar,mız aldıkla
rı emir üzerine, Paris'in iki lara
fma çekilmişlerdir. 

Paris.i doğrudan doğruya mü
dafaadan kaçınmakla, Framız lru
mandanlığı, şehrin müdafaa ediL 
mesi neti<:esinde vukua gelecek 
tahribattan Farisi ma.sıln bırak -
ınak hedefini gütmüştür. Kuman
danlık Parisin tahrip edilmesınin 
hiçbir miihun stratejık netı.ce ile 
muhik gösterilemıyecegi fikrinde 
bulunmuştur. 

Geni.:; Champagne cephesinde, 
düsman, muhareoede, cenuba 
doğru terakki kaydetmiştir. Düş
rran.n en ileri unsurlarının Ro -
m.ılly ve Saint - Dızıer'e dogru te
veccll!lı etmiş olduğu samlmak. 
tadıı-. 

Loncira, 14 (A.A.) - Bu >abah 
Londrada öğrenildigi.ne göre, Fa
ris ile teldun mubaverelerı in
kıtaa uğra oa.rn.ı,tır. Fakat mu· 
haverelerde teehhürler \"ardır ve 
telefon halka aı;ık değildir. 

Londra, 14 (A.A.) - Am<!rika 
Birleşik devletlerinin Paıis oü
yük elçisi Bullit, yaı:;.nda Ame
rikan atet3emiliteri 'e ataşenava· 
:ıı. büyüık elçilik müsteşarı ve altı 
sekreter oldu;(u hal<ie, kordiplo
matik miimessili olarak Pariste 
kalmaktadır. Bullit. şehir ida -
resinin kan dökillıneden devri
ne büyük vard.ııaıda bulunacağı 
kanaatindedir. 

Ham meyvalar 
Kaç yıldır olduğu gibi, bam 

layısılar yine ortal~ı kapladı. 
Yazık, günah cl~~;il mi, bunları 
ı•e irin böyle lı uı kc,:ıarıp da 
c.ırşıya, pazara dölı:eı ler? Bırak
~alar da şu eamm meyvalar, dal
larında biraz daha dursa, bin 
daha güneş görse, renkleri biraz 
daha altmlaşsa, usareleri biraz 
daha ballansa ! Kaç yıldır, bu 
hanı meyva merakı da bilmem ki 
nereden ve nasıl ~tı böyle! E
vet, anlarım, hıyarın, kabağın, 
semizotunun körpesi makbul -
dür, iyidir. Fakat kaylliınuı, ııef
talinin, armudun ham denecek 
kadar körpesi gayet kötü bir şey 
oluyor. Ben bunu kaç yıldır, kaç 
kere yazduıı, fakat aldıran kim? 
Madem ki, bağcı ve manav bu 
işlere aldırış etmiyor, bari biz, 
müşteriler dallarından haın ola
rak kopın~ olan bu gibi kaska
tı ve tatsız tuzsuz meyvalara kar
şı perhiz tutsak da onlar da bu 
ham fikirlerinden vazge\"Seler! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Almanya ile 
ticaret itilafı 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
bir tarallan bır takım malları · 
mızın ihracatını temin eden ve di
ğer taraftan Alınanyadan. evveL 
ce Alınanyaya yapıl:ırw; siparişle· 
rimizden bir .k:ısını da d3'hıt ol · 
ma.k üzere, memleketimize itılıa -
lat imkanını veren bu anlaşma 
cerçevesi kinde va.ki olacak em
tia mübadelesi bu hususta açıla
cak muayy.ın bir hesap üzerın
den ve ıbu he.sahta bir terakümü 
onliyecek ve bôylece ithaliıt muı. 
kabili ihracatı müemmen kıla · 
cak. .bir şekilde cerevan edecek
tir. 

Esas anlaşma için müzakere de
vam edilecektir. 

Harbe devam 
(Baştarafı 1 incı sayfada) 

!etleri ve gerek her iki milletin 
bütün ruhları ile merbut bulun
dukları hürriyet ve demak.rasi 
hisleri icin mukadd-es bulunan su 
saatte Bi.iyük Britanya hükiime
ti, ezici bir faikiyeti haiz düş
manlara karşı amansız bir har
be girişmiş bulunan b'ransız or
dularının cesaret ve kahraman
lıkları karşısında Fransa Cum
huriyet hltktınıetine büti.in hür
met vazifelerini ifa etmek ar
zusundadır. Bu orduların gay
retleri ve Fransız tarihinin en 
canlı sayfalanna ııirecek dere
cede kıyıınettardır. Bu ga°'ret 
sayesindedir ki müşterek .1.i.ş
mana çok ail;ır zayiat vercttrıl -
mı.ştır. 

Fraıısa Cumhuriyet hüküm.eti
ne, Fransada, üstünde vaşadıı.:ı
mız ada üzerinde, Okyanusların 
geniş ufukların veya havalarda, 
her ne pahasına olursa olsun. bi.i
tün menabiimizi en son haddıne 
kadar istimiıl ederek ve harbın 
husule getiıx!lgi zararları tamir 
için el birliği ile ı;alı,arak so -
nuna kadur hal'be devam etmek 
için en kat'i kararımızı ve teah
hüdiimüzü bir kere daha tekrar 
edi yQruz. Biz bu harbe Fran -
sanın emniyeti temin olununcı
ya ve ,büyük müttefikimız bü
tün büyüklüğü ile ayağa kalkın
_cıya kadar devam edeceğiz. Biz 
bu harbe zulüm gören. esaret al· 
tına düı.,ürülen milletler isti.k

lillerini istihsal edinci ye ve Na· 
zi felaketinden kurtarılıncıy;ı. ka
dar devam edecei(iz. Biz bu ka
ranlık gecelerin parlak bır saba
.hı olacağına her va.kitkirı<len 
daha ziyade kaniiz. Y arn.ım ~
neşi bul?Üll beklediğimizden da
ha sür'atli bir surette ufuktan 
yiikselıo;-,!<tir.• 

/11giltere 
Kraliçesi 
(Baştarafı 1 inci sayfa.da) 

riyetlerini müdafaa etmekte o
!a:rı kahraman ve şanlı Fransanın 
kadınlanna, onların i~tırap ve 
cesaretlerinin bizim kalbleritııüı:

de uyandırdıqı muhabbet ve lıaıı
raıı.lık duııqularını bildirmek. is
teTinı. 

Birkaç QÜ7t evvel ha.<talıanele
rimizde Dünkerkden dönen Fran· 
sız /rasta ve uaralılannı ziyaret 
ediuordnın. her birine birkaç ke
lime Fransızca söyliyerek ııara

lannı.n 'l'<ı2it1etini ıoruyordu1n. 
Hepsi hatta en tehlikeli uazi-

11ette olanlar bile baruı.. •il/iyim• 
diyorlardı. Fena qiinlerden son
ra mukavemet ve çalışmak sa-
11esirıde teslihatlarımızdalô qe
cikmeııi .. aka!ıyarak milletleri -
mizin de biribirine •şimdi iltiııiz
di~ebileceklerı zamanın qelece
ijine biitüıı kalbiflıle inanıııo -
rum. 

İspanya Ta ca
yı işgal eti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
almak ıçin beynelmilel nuntaka
nı,ı tayak.lw:<, ızabıta ve emniyet 
ssvislerini IllU'Valdtaten deruhte 
etmiye karar vermiş ve ibu maık- ı 
.atla Faslı kıtaat, .Jıııı. salbıııh Tan
caya gel.m.iştir. 

Bütiin servisler, normal surette 
işlemektedir. 

TANCA, 14 (A.A.) - Reuter: 
Tanca, bugii.n Fransanın muva
fakati ile, 1200 İspanya Faslıs> 
tarafından işgal edilııniştir. Vazi
yet sal>-~ dir. Tanca mınta.kası, 
enternasyonal statü rejimine gö
re idarede devam olunacaktır. 

İspanya, bu tedbirin sırf niza
mın idamesi için alınmış olduğu
nu temin etmektedir. 
PRETORİA, 14 (AA.) - Bu

gün.kil resmi 11azete, cenı.ııbi Af
rika sahra seyyar ku.vvetlerinin 
halihazırda şarki Afrikada biz -
mette bulwıduklarını bildirmek-
tedir. . 

LONDRA, 14 (A.A.) - Bugün 
Londra sala-hiyettar mahafilınde 
öğrel}ildiğıne gôre, şimdiye ka -
dar müttefikler tarafından zapte
dilen veya İtalyanlar taraf.ndan 
batırılan gemiler 210,855 tonilii
t0va baliğ olmuştur. 
.?RETORİA, 14 (A.A.} - Ce

n~bi Afrika tayyaı-elerinin bom
bardımJn ettikleri Kisrnayu İtal
yan Somalisinin tam cenubunda 
ve Kenya hududu üzerindedir. 
NAİVOBLİS, 14 (AA.) - L 

talvanların bir Kenya polisile 
bir ordu başı,;an:şu İtalya harbe 
~irmeden evvel esir aldıkları res 
men bildirilmektedir. Üç .1<41 de 
Kenya tarafındaki Habeş hudu
dunda gezerlerıken tevkif edil -
mışlerdir. 
KAHİRE, 14 (AA) - İngiliz 

hava kuvvetleri tebliği, Malta 
üzerinde bir tayyarenin mütema
di hücumuna maruz kaldığını be
yan etmektedir. Binalara bazı 

zararlar iras edilmiştir. ı 
Iki İn,giliz askeri ölm~ ve biri-

si de yaralarunıqtır. . 
Sudanın iki küçük şehrine ItaL 

yan tayyarelerinin hücum etti
;,; ve az zarar verdikleri ayni tab
lığde ilii ve iid.ilmektedir. 

FRANSA, 14 (A.A.l -,Fransız 
İtalvan cephesi hala sakindir. 
Garibaldıcılar hfilen Fransada bu 
lunan İtalyanlara hiirriyet ve de
mokrasi sıralarında yer alın~ları 
için mi.iracaatta bulunmuşlardır. 
Bu davetnamede bir Garibaldi lej
yonunun teşekki.il ettiği ve sem. 
holünün de Fransız ltalyan ve lii
tin .kardeşligi olduğu bildirilmek
te ve Fransada_ bulunan bütün I 
Italvanlar.n leJYonumuza iltihak 
ederek vazüeleriııi yapacaklarına 
.kaniiz, sizi barındırmış olan Fran
"" tehlikededir> denilmektedir. 

İtalyan orduları umu.mi karar
gfilıuıdan: 14 (A.A.} - 3 numa-
ralı teblii(: 1 

Alp ceoi1.,,.inin bazı n.:>ktaların
da küçuk ıni.ifrezelerin failiyeti 
gorüimüştiir. Dü.şrn.anın G<:ıdisia 

geçidini ele geçirmek için yap
mıs o!duinı teşebblis tardedilmiş· 
tir. Merkezi Akdenizde düş -

n1an 1..ahte1bahli'ler'nin do~ıaıı ... 
maınızın faaiıyetıne ınanı olmak 
tesebbi.isjerı nelıcesiz kalmış
tır. 

İtalyan tayyarelcxi faaliyetle
rine devam ederek T\nus mın
trucasında.ki hava hareket üsleri
ni müessir surette bombardıman 
etmişlerdir. Higres hareket üs
süne karşı bir taarruz yapıl -
mı;; ve pek alçaktan bu hava lima
nındaki tayyareler bombardıman 
edilmiştir. 

Provence'de kain Frience üs
sülharekesi ile Tulonda'ki aske
ri tesisat da bombardıman edil
miştir. Bir tayyare ü.ssülhueke-

sine clönmemi.stir. 
Dü ';iffia nın hareket i.ıssi.i ile 

arasizi üzerindeki k""lif faaliyet
lerine geniş mikyasta devam edil
m istir. 

Şima.Ll İtalyan Afrütasında düş
man tanklarırun müzahereti ile 
Mısı.r la olan h.uduchımuzdaiti mev
zilere k""1 yapmış okluğu taar
ruzlar tardedilıniştir. 

Tay_yarelerin sür'atle müdaha
lesi i.izerine bir kaç tank tahrip 
edilmiş ve bir miktan da ha.sa
ra 1*ratılnuştır. 

$ar.ki İtalyan Afrilıtasında 11 
haziran fecir vakti Kenya"da d~ 
man kuvvetleri to"PQU ateşinin hi
mayesi altında ve bir hava bom
bardnnanı yauınak su..-etile taar
ruza geçmişlerdir. Bu hareket
ler, MQiale mıntakasından ııeI
ıniştir. Bu taarruz hafif 'ayiat 
ile tardedilrrJ.ötir. Elimizde kal
mış olan esirler arasında bır İn
giliz zabiti ile bir İngiliz zabit 
vekili vardır. 

Ta:ryarelerimiz Sudan lıma -
runı ve Aden tayyare lımaınıı.ı 
Moıale'de alelacele meydana ge
tirilrT'ış olan tayyarelerin inme
sine mahsus sahayı bombardunan 
etıniştır. 

İki tayyare Ü&lerine dömne~
lerdir. 

Dıişrnanın Eritred.eki hava se
ferleri eherruniyetsiz hasaı-ata se
bebiyet vermiştir. Bir dfu;man 
tayyaresi düşürül:n:ıüştür. 

MALTA, 14 (A.A.) - Reuter: 
Dün Malta üzerinde, üçü öğleden 
evvel ve ikisi öğledş sonra ol -
mak üzere, beş hava hücumu ya
pılmıştır. 

Harp kaçağı kontrolü dolayısile 
harbın ilanından evvel Maltaya 
getirilmi~ olan dört Italyan va -
puru mi.isadere edilmiştir. Bu va. 
purlardan bırısi, ltalyan tebaa -
sının italyaya iade olunması için 
ı.erbest bı.ralı:ılmııştır. Fılhakika, 
hiikümet, İtalyanların Maltada 
kalmasın' aıızu etmemektedir. 
PRETORİA, 14 (A.A.) - Reu

ter; CenU>bi Afrika Birliği resıııl 
tebliği: 

Di.in tayyarelerimiz Kismoya 
mırı takasında borc ıardıman hü.. 
cıunları yapmışlar ve askeri te
has•üt kamplarına darbeler ın -
dirmıı;lerdir. Dil~man hava mü -
dafaa topları harekete ıreçmiştir. 
Tav.varelerımizın hepsi iıslerine 
dönınü.ı;tür. 

LONDRA, 14 (A.A.) - Fran
sız radyosunun bıldirdiğıne göre, 
İtalyan tayyareleri, dün gece, 
Fransarun cenı~bu şarki mınta -
.ka5ı üzerinde uçmuşlar ise de ha
va dili. t Jpları dü&manı çabuk 
surette geri çekilmiye mecbur et.. 
~terdir. Birçok ki.ıji yaralı var
dı.r. 

İSKENDERİYiE, 14 (A.A.) -
Reuter: Bu.gün harada bır alarm 
işareti verilmi.:;tir. Alarm saat 
12,25 den 13 e kadar sürmü~tür. 

LONDRA, 14 (A.A.) - Ital -
yan biıyu.k elçısı Ba.stianinı \"e ai_ 
lesi de d«lıil olmak Ü.Zere diplo
mati.lt pasaportu hamil 700 Ital
yan, İtalyaya gitmek üzere bu
giin Olasww'da bir lngıliz vapu
runa bİrın'U.'1lerdir. Bu vapur. Lız
bon'a giderek ve mahiyetıni bil
dirmek üzere gece elektrikle ışık.. 
lı bulunacaktır. 

KAHİRE, 14 (A.A.) - ftal
yarun Mısır elçisi Kont Mazzolıni, 
ınaiyetı erkıl.nile beraber Suriye, 
Filıstin, Romanya tari.kile mem
leketine azimet etmek üzere der
hal Kahireyi terkeciecektı . 

Mısırdaki İtalyan menafiinin 
himayesi Muıır İsveç el;;iliğine 
tevdı. ed.ilın~tir. İtalyadaki Mı -
Slf menafiinin himayesi de Ro -
madaki Birleşik Amerika sefare· 
tine tevdi alı.ırunuşt.ur. 

Ruzvelt dedi ki : 
WASHİNGTON, 14 (A.A.) -

BW!Ünki.i gazeteciler toplantısın
da Roosevelt evvel.ki beyanatını 
tekrarlıyarak müttefiklere kabil 
.olan her yardımın yat>ılmakta ol
duğunu söylemiştir. 

Roosevelt, Reynaud'pun ikin
ci müı :• .... aatını henüz almadığını 
bildirmıştir . .Sekiz azadan mürek
kep bir milli müdafaa komitesi 
teşkil edildiğini ve ordunun artı.
r:lma:;1 ve ordu tahsisatının 

1.498.00(}.000 doıara ıblağı hak _ 
kında.ki kaııun .prnıesinin imza e
dildiğmi beyan etırniştir. 
WASHİNGTON, 14 (A.A.) -

Reuter: Reynaud'nun nutku, kon
gre mahfillerini derin surette. he
yecana düşiirm~tür. Fakat Was
hıngton 'da, Fransay a karşı· olan 
sempati hissi, aşağı yukar bir ik
tı<iaıısızlık hissi ile birlikte kendi
sini ofutermektedir. 

Bir çok ihracat malları
mız lisansa tabi tutuldu 
TiCARET VEKALETiNİN TEBLİGİ 

-======= 
Ankara. 14 (A.A.) - Ticaret 

Vekıl.letinden tebliğ edilm.iştir: 
2/13477 sayılı kararname ile bir 
çok. mallarunwn ihracı fo;ansa 

.--------~- - ----z.= 
tabi tutu.ınw"1ııc. :tş;,.ı ka.canwı.
nH:-nin .)ur~ti ta.ıb.ı«ine mütedair 
talimatnıtıme 10 6/:J.t~ tarihli 45.11 

( Ark" " ı iia i.iıle ) 

~JlYY.11. - :S 

Slyasô 
.!!!~ VCilzly&t 

Y ni harp atetine 
yakın bitaraflar 

YAZAN.;_!!.~İ IRMAK 

1E5l aris şehri civarile şi

ir' mal, l\Ia~ denizleri 
sahilleri İngiltere ve 

Fransanın, Almanya ile yaptık
ları muharebeye sahne olmadan 
evvel muhariplerin yolları ü.ze -
rinde bı\).wıao komsuları bitaraf 
Norveç, Danimarka, Holanda, 
Belçika işgal, istila suretile yan
dılar, yakıldılar. Birkaç J?Ün ev
vel İtalyanın İngiltere ile Fran
saya karşı ilin eylediği harp, 
yalnız muhıı.rjplerden ikisinin 
hudutlarında, değil, Afrikada, Alo 
denizde Wıh.i karşılıklı tarzda 
her çeşit silihlarııı kullanılması
na, yanımın büyümesine sebep 
oldu. Bu defaki yangın e\'velki 
ıribi değildir. Akdenizde sahille 
ri bulwıan bitaraf, harp harici 
devletlerle birlikte, deniz ticaret 
yolları bu denizden geçen, mu
harip Alm&D.Y"· lıalya ile hudut· 
!arı bulunan, şimdiye kadar bi
taraflıldarını idame şanslarına 
malik olan cenubu şarki Avrupı 
memleketleri de yeni harp ; an- · 
gını ile yalandan aliikadar olmal 
mecburiyeti, zarureti karşlllln
dadırlar. 

Cenubu şarki A.-rupa ve Bal -
kaıı memleketleri arasında bugi 
ne kadar temin edilentiyen tesa
nüt ve birlik, bu ınıntakalara yak· 
la~an harp ateşinin kı\·ılcınıla
rının yangın husulüne sebep ol
m.ıvacaii:ıııa dair ıniisbet, kat'i hii· 
IDimler verilme.sine yarıyacak 
mab.iyette dej:ildir. Her ilıtimalt 
karıµ hazırlıkların son haddine 
ıetirilmesine ait Iaalisete Jıaş -
laruuı bir denede bulunduğuıııu
zu anlamamız faydalıdır. 

HAMİT NU&i IRMAK 

• 
Reisicumhurumuz 

(Başta rafı 1 inci sayfadc) 
Günaltayın başkanlığında topla
narak arzuhal encümeninin 
29/4/940 tarihli karar cetvelinde
ki bir kararın umu.mi hayette 
müzakeresine ait olarak Nazım 
Poroy ·Tokat• tarafından veri
len takrir ile yeni arzuhal en -
cumeninin 12939 tarihli karar cet. 
velindeki bir kararın umumi he
yette müzakeresi i~ Ziya Ka
ramursal •İsta.ı:ı.bul• un vermie 
olduğu takrir ve bunlara ait 
malJbataları müzakere \'e tasvi.
bey !emiştir. 

Meclis eylül - ikinciteşrin 193t 
avlarına ait di,·anı muhasebat 
r~porunun ü.çüncü f.ı,krası hak -
kında Maliv _ ene>ümeni mazba
tasllll da tasvibettikten soııra 
hakimler kanunu ile bu kanunun 
bazı maddelerini tadil eden ka
nunların bir kı.sıın maddelerinin 
deP-istirilmesi ve yeniaen bazı 
hükümler ilavesine dair kanun 
lavüıası.ıun rıl'1zaketesini yap -
mı:,tır. 

B. VEKİLlN .\IECLİSTE 
\'ERECEGİ İZAHAT 

A.."IKARA, 1! (İKDAJ Muha
birinden) - :llecli>.in Pazartesi 
top!ani1"ııda Ba .. •ekil Dr. Refik 
Saydamın harici siyaset elrafındı 
beyanatta bulunması muhtemel
dir. 

Harp çetin safhada 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Fransada bir mahal, 14 (A.A.)

Fransız Harbiye Nezareti namı
na söz söyleııniye salahiyetli 
bir zat, dün ak.:;am şu beyanat
ta bulunmuştur: 
•- Denizden Majino hattın"' 

şimal.de mii.ntelıa noktasına ka
dar uzanan Fran= hattı, mü -
lasık ve yıpranmamış bir hal-
dedw. 

ALM:ciN TEBLİGİ: 
Fi.ihrer"in umumi karargahı, 

14 (A.A.) - Alman orduları baş 
kumandanlığının tebliği: 

·Manş ile Mo7ttmed11 civarı,.. 

da M ajino /tattı arıuındaki bütün 
Fransız cephesinin i7thidamı, Fr11 
sız kumandanlı9ının Fransa hü.
kıimet merkezini miidafa etmek 
hı<SUS1lndaki i!k niyetıni akim lıı 
rakmıştır. Bunun neticesinde. 
Paris a~ı.k şehir ilan edilmiştiT. 
Mıcafıer Alman kıtaları, bu da· 
kikada Paris'e qinnektedir.• 

FRANSA, 14 (A.A.) - Fran
sız hava nezareti aşağıdaki teıb
li<!i neşretmiştir : 

Hafif ve ağır tayyare filolan
mız bi.itün ceµhe Ü.Zerinde düş -
ınan münab.latı.na ve kollarına 
ta.ar.ruz etroiF. Harp tayyare 
rİmiı birçok muıharebelere m ... 
va!fakıyetle i4tirak eyıemı.m.. 
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Yazan~- Z 1 Y A Ş A K İ R ! 
ALLA Hl N eALi ARSLANI 

TEFRiKA No. . 82 : 
-

Muaviye davayı kazanmak için Ali
nin bir adamını para ile elde etmişti 

Öltle vaktine d.oi!nı, Muaviye- ' 
nlıı ~ bir atlı ııeldi. 
Muaviyenin tayin ettib (hakem) 
in ııelmekte okkulunu haber ver
di. Aradan coi< ııeçmeden , arka
sında ııaY1't lı:rvmeUi elbiseler ve 
bir hayli zırhlı süvariler ~ 
halde, Amr ibrıi As 2JUhur etti. 

IAli) ile etrafında tıoıhınan 
em.p Amr'ı ~ .ıömıez. der
hal liiı#' ,ı ı füer . Hilifete (Mu
nroe) clıen ziyade bar is ve son 
des ecede dessas olan bu llClamın 
tarıobıtı isteo hiç bir hayır ııel
mheceilini talpnin ettiler. 

Amr lbai ~ MwıYiye tarafı
nm debdebe ve haşmetini ııöste
ftll bir .,+ilde «e]ıdi. Fakat 
lııendilıi, ıı:ayet mütevazıane ta
-nrlar alanı!<, (Ali) ye miri d<ıst
~llımı trnnettar hatıralarından 
ıwt tti. Bir colt rnü:irlıltlar 
~l&t di. Ve nihavet eözü, bal
Jıedl\ec:ek aıaeleye intikal ettire
nk: 

_ hır "ıılı, her ilı:i taraf idn 
4e bırJUlı netice vereceık olan 
tpmb~ bwolryalım. .. Tarafımz -
dan ....._ okmaıı belrem ~ 
dir?. 

Dedi. 
Ali, l:ıimlk tıir ~ (Al>

dallııh btıı ~) ı aöstererek: 
- İtte. laenim bMemim 
Di:Ye ~ verdi 

• Amr, bir an duraladı. V az:iye
tfn<irk; ciddiyeti biç buaıwiı. Kı
a bir diııııfuıce l{eÇirdi: 

_ Aa. .. M!in•stp ... /ı bdgllab 

)1irı. .lı.lıbM eil>i Mil ve terlf bir 
&at ile ı. ıPnı>eYi, lrerııhrn için 
~ edcledelim. Anı::al& 111 var 
lı:i, (l6uaTiye) nin, /ıhdnllabı 
hekemli,ie .lcabul 
snin~hm 

Dedi 
Ali, bu e!lz!-dnı IMrJrwt idn-

de kalanlt: 
-Niçin?. 
Diye...._ 
Amr, bü;Jül< bir IUlt1Dıetle mu

bbele ederek: 
- Sakın bu ııözlerimi, Mıdul

lah bi.n /ılıbııs'ın bekemlığe li
yakatsizliiinderı dıoiayı söyledi
.timi :w:metmeyiııi%. Muaviyen.in. 
.Abdııllıbı hakemlil!e !ı:abul etmi
~ iebebi itldur .ki bu zat, 
ııenin amıcaudend.ir. Muaviye ise, 
bu mWıim meeelede bW,zlıj'(ın 
öniiı>e ııeçmeıit için, h&eımlerin 
tamRWHe bitaraf oimalarrm ..,rı 
ittihaz etmiştir. 

Dedi. 
O sırada, bu mecliııte hılunan 

zent arasında, (~..-;bin Kıs) ;... 
miDde bir 8dmı vardı ki, Mua
viye bu adamı wyüJı: paralar
la elde etcm.ti Es'as, bir taraf
tan (Ali) ye olan sadakatinden 
bah-1er1* onun maiyetinde her 
hizmete lı::Oftu.tu halde, diğer 
taraftan da f1izli J(İZli Mu.aviye
ye casusluk etmekteydi. 

Bu .ı.m, derhal söze .karı4a
rııdı: bfryülı: bir ciddiyetle, IÖY
lece fiJmni ııöyledi : 

- Muaviye ile bizim aramı.z
da lı::ılıç vaniır. Ona tiıbi ol
meJıKan ihtiraz ederim. LWtin, 
onun reyl.erindelı::i isabeti de 
1alıdi.r eylerim. .. Meseli, iqte bu 
meeeledc, .Muaviyenin !r.oy~ 
.Prl eok yerindedir. Cüııicii. 
bu it öyle bir iştir ki, bunda ha
kemler bitara1 olmalı, hatır ve 
ıııönüJ. için değil, Allah rıaası i
çin rey vermelidir .. . Nitekim, E
mevt hanedanının arasında bir 

eok akıllı ve dirayetli iltimscler 
bulunduğu halde, Muaviye bun
lardan hiç birini seçmemiş, Amr 
ibni As ııtibi tamamile bitaraf 
bir Atı intihap etmiştir.. Ya 
Emirülmüminin!.. Sen iti, bü
tün hayatında ha1rkaniyetten bat
.lı::a hiç bir .teY tanunam.ı.ş bir a
damsın. Sen de böyle hareket 
et.melisin. 

Dedi. 
Görünüşe nazaran ~as'uı bu 

fikri çok d~ olabilirdi. Nite
kim. evelce .Mıdullah bin Abbas'
ın halı::emlikiııe rey vermiş olan
lardan ,bir çokları da derhal 11-
:.ill-lerini delti<tirmişler ... Eş'aa'
m söylediklerini tasdik etmi.
lerdi. Fabt bazıları da Amr 
~ni Mm vüzüne karşı: 

- v~ Amr, Muaviye ru..n 
ve aılı:rabası. deRildir. Li1ı::in ~ 
onun samiım1 maksad erl<adaıı 
ft hatta a1ı::ı1 IDİiiaviridir. Bu 
evsaf ise, hmm ve a:k:rabalıı.1an 
ileridir. 

Demekten çekinmemişlerdi. 
(.lıll) kendisine ihtiras atfedil

mekterı çel<in<lilti iıçin, kendi hak
kında hiiküın ver-1< o~ kim
senin intlhabında da israr etmek 
isıemiyor, bu vazifeyi deruhte e
decek olan adamın umıwnt reyi 
ile intihap edilmesini muvafık 
ıtöriiyoıdu. Omın için, cereyan 
eden mfrnplrp9pyı sadece dinle
mekle iktifa ediyordu. 

( Arlcaı 1!Gr) 

• 
ihracat 

Mallarımız 
(Bqtanıfı l inci aavfoda) 

laYllı reıımi ııazetede ilin edılıdi
i'indeo IDe3kUr kararname bu 
tarihten iut>&ren mer'iyete ıı:ir
mi$tir. 

Avni ~ ırazetede ilin edi
.lm 1 ayılı listedeki mallara b
lalli veri.kniv~ alüa -
dar ların müracaat elznemeııi bil
dirilir. 

2 Sayılı lilıed.e nzıiı mallar 
için lisanslar TiCAret V eldleti 
~ Ticaret dairesi reWibn
ce• verileceıtindeo al iiılradarJarm 
mezkür daireye müracaatları la
.wndır. 

3018 sayıh kanınna müsteniden 
t ı '±fü etmiş bulunan birlik
ler tarafından lisansları verile
cek mııddeJer 3 sayılı cel'Y'elde 
--"-'-''-'-"'- t.L. ~ ........ ~...._.... """"" cetvelde 
34 ve lAl3 tarife Dll!narası.na Jıi
ren JUDUrla w fındık için henüz 
3018 sayılı kanuna müsteniden 
ihraca~ılar birliği lwrulmomış 
olduihından, bu birlikler k:urulun
cıva cadar bu maddeler ic;in ilıra
cat liı;.orıaları Ticaret Vekileti 
d:ıs ticaret dairesi tarafından ve
rilecektir. İstanbul mıntal<ası 
bıKınbat belı::liyat ve yağlı 1ıo -
hmnlar ihraca~ıları birlib he
nüz hali ~ekkülde ol:dui!'wıdan 
bu bir l.i5ı: lruruluncıya kadar 1s
tanbuldan oevkedileceık buğday, 
çavrlar, mahlu, arpa, susam ve 
lı::eten ldıumu için de lisansların 
Ticaret V e*ileti dış ticaret da
.ireııi retsli,iiindıen alınması li-

un geldilti tebli~ olunur. 
Yukarıda ııdı geçen listelerde 

hethan,ııi bir taıdilit yapıldığı tak
(lirde lı:eyfiyel ayni ı;uretle bil
dirilecektir. 

BOYOK TARIHt ROMAN: ' 41 
1 

.... _ .. . 

ŞEKERPARE SULTAN 
Y•un: M. S.4MI KARAYEL 

1 

1 • 

Sultan ~rahim , Şekerpareye ı 
ılazla diiflriinliiğünden dolayı ~ 
den güne vüouttan dii.$üyordu. 

Cinci hoca teliişta idi. Çünkü, 
lşvebaz ermenı karısının cin.si 
varlığının önüne kendi iliçları 
da geçemiyecekti. 
Hocanın yeııane kuvveti padi

salu. her ~n. her saat har.ket
te bulundurabllmckti. 

Fakat, kahpe ermeni karım o 
derece aşırı gidiyordu 'ki, padi
.,.Jıta takat bırakmıvordo.ı. 
~er padisah, z!fa d~e o

nu tekrar diriltmek mümkün o
lıınıııror. Olamayınca da biitıüıı 
bboıbatler ve dirayelsizlikler Cin-

• 
ci hocanın üzerindf) toplarııruıı 
olurdu. 

Cinci boca, bu sebeple endışe
ye düı;mü.stü. Padişahı Şekerpa
renin elinden almak, onu daha 
nomıal bir hayata irca etmiye, 
calışmak için careler an)'Ql'du . 

LA.kin, Cinci hoca. haremi J:ıii
rnayuna hAkinı olamazdı. Pad.i
pha. bu bapta tek bir söz ll&y
lemezdi 

Padisaha: 
- Efendimiz, Şekerpare Ha -

seki gözdenizden uzak dunınu.z ... 
Biraz normal olomu.t .. 

Denebilir miıdi? .. CUıcinin ııe
ce uy!<uları lı::acıvordu. Padisah. 

- DALGA UZUNLUGU 
T.A.Q. ıt.47 m. 15195 Km. 

ZO Jtw 
T..A.P. IL7t m. 1145 Km. 

JtKw 
ım m. w ıu... uo ıı.w. 

15 Haziran Cumartesi 
12,30 Progrtzm 11e mf!mlelut 

300t aııan, 13,35 Ajans 11e mete
oroloji hııberleri, 13,50 Müzik: 
Çıılcnlar: Cevdet Çagta, Fahri 
Kopuz, Zü.lıtü Bardakoglu, Hay
ri TümeT, Okuyan: Radife Erten. 
14)5 Halk türküleri, Aziz Şım
ses ve San Recep, 14,30 Müzik: 
Riııaseticumhur Bandosu (Şef: 
ihsan Künçer), 15,15/15,30 Mii-
zik: Cazbant (pl.), 

18,- Program 11e memleket 
•aat ayan, 18,05 Müzik: Hafif 
müzik (pi.), 18,30 Müzik: Radyo 
caz orkutrası (Şef: İbrahim Öz
gür), 19/)(J Kon1J.$Tn'I, 19,15 M\i
:rik: Çalanlar; Cevdet Çağla, 
Fııhri Kopuz, Zühtü Bardakoğlu, 
Ba.ni Üfler, Okuyanlar: Azize 
Tözem, Mııhmut Kan~, 19,45 
.lleınleket Hat ayan, Ajam N 
meteoroıo;; lı<ıberleri, 20.- Mtı
zilc: Çcıl41llar; Cetıdet Çağla, 
Fahri Kopuz, Bam Üfler, Zühtü 
Bcınlakoğlu, Okuyan: Radife Er
ten, 20,20 Jlii.zik: Halk türküleri 
Ahmet Günea, 20,30 Kon~ 
(günvn ,,..,...leleri), 20,50 Mü -
zile: KDf'll4 ditJGn ve aemııiler, 
Çalanlar. Cev<Ut Çağla, Bam 
Üfler, Ziihtü Bardakoğlu, Fahri 
Kopuz, Okuyan: Mustafa Çağlar. 
21,20 Müzik: K~ orke•tnı (Şef: 
Necip A,Jc.,. ı, 22,20 Serbut :ıaat, 
22,30 MenıUket saat~ A;mu 
haberleri, ziraat, esham - f4htıi -
!At, kambiyo - ftWeut bor.an 
( fi1lat), 22 ,50 Konumıa (ecnebi 
dilleTde - yalnız kua-dalqa J>O&
tadle), 22,50 Müzik: Cazbant 
(ı>l.), (Saat 23,20 ye k4dar YGl
nu: uzun - dalqa ile) ,23,25/23,:NJ 
Yannki prognım "e kapa,.... 

--DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
OIWl7e " ., ••b• ...... 

, A-: llalıtAll cataıııtı. 
7dtlp lrAoeo1a•e lfo. 43. Tel 131 

İıntiyn SaJdtııi n Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıtı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

iKDAM 

Kuleli •skeri lisesi direktörlüğünden: 
Kuleli ve Maltepe askeri liselerinin ikinci ve üçöncii Sınıflarına 

firmiye istekli ve bütün ı;roıe şartlarını haiz olan namzatlerinın 
se<:me sınavları 21 / 22/24 haziran 940 günleri Kuleli ve Maltepe li
selerinde yapılacaktır. Namzetle~in en geç 21/6/940 günü saat se-
kiı.de işbu liselerde bulunmalan. (61) (4942) 

K•ndılli lisesi satına ima komisyonu reisliğinden: 
Beher kilo Milcdan Pazarlığın ya-
Tahmin fiyatı Kilo Kat'i teminat ınlacağı ,qii.n 

Cinsi Kr. Lira Kr. 11e saati 

y~ 20 2000 60 - 19/VI/940 çar-
'3filba ııü00 sa-
al Hi de 

Zeytin 25 750 28 25 • 15,15 de 

Kandilli lisesinin mayıs 1941 ııoIJUna kadar ilıtiyaçlan olan 
yukarıda yazılı yiyeceklerin hizalarında ııösterilen ı;ı;in ve saatlerde 
pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

}lksı ltme İstanbul Beyoğlu İstik.ifil caddesi No. 349 da Liseler 
muJıasebeciliği.nde toplanan okul komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler kat'i teminat makbum ve 1940 yılı Ticaret Odası vesi
kalarile birlikte belli gün ve saatte &ÖZÜ geçen iı.omisyonda bulun
maları. 

Şartnameleri ııörmek istiyenler Kandilli Kız lisesi idaresine 
l'.Ciiracaat etmeleri. (4886) 

İstanbul 4 incü icra memm-- ~ Çocuk Hekımi 
lıığundan: 

Mersinde Tuhafiyeci iken ha- r. khmat Akkoyunlu 
len ticarethane ve ikamelgihı r h _, __ 
meçhul J;>qhınan Ya.şua Abud'a: blm-T•-•m_•ne P..,.. No. 4 

İstaııbulda Asaf Sırman'ın zim- Jı Pazardan maada her ııün oaat 
met.iııizde Beyoğlu Birinci Sulh 15 elen sonra. Tel: 401.27 

Hu.kul< mahkemesinin 4/8/938 ı. • .. ••••••••••~• 
tarih ve :rl/lf>87 sayılı gıyabınız- ı• 
da verilen ilimla alacagı bulu -
nan 75 liranm 23/8/937 ı;ı;inün
den itibaren yüzde 5 faiz ve 13 
lira 44 kuruş masarifi muhake
menlıı temin ve tahsili hakkın
da 20/2/940 tarihinde takip ta
lebinde bulunularak bu yolda 
tanzim ve beravi tebliıi tarafı
nıza ~nderilen !HO /729 icra em
ri iı.aınetRahıruzın mechuliyeti 
ha.sebile bili tebliğ iade edil -
miş olmasına binaen bir ay müd
detle ili.nen tebliğe karar veril
miştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay 
içinde borcu edmeniz lazımdır. 

• Temyiz veya iadei muhakeme yo
lile ait olduğu mahkemeden ic
rarun tehirine bir karar getirme
dikçe icranıD devam edeceği ve 
bu müddet içinde mal beyanında 
bulunmazsanıZ haoisle tazyiok o
lwıacakmız ve hilifı hakikat be
van<la bulununanız hapisle ce
zalar•hrılacai<sınız. Mezlı::ı1r icra 
emrinin tebliği makamına lı::ainı 

ohııe!t üzere lcey:fiyet ilanen teb-
liğ olıunur. (27594) 

Beşik~ icra Memurluğundan: 
Bir alacağın temini için Kadı

köyünde Kurba "alı dere İkbaliye 
sokak 14 No. lı evde haciz altı-
na alınan halı seccade ve sair 
ev ~ası 141/6/940 çarşamba gü
nü saat 13 den 14 e kadar ma
hallinde saı.lacıılktır. Mahcuz 
eşyaya !ronan lı:ıymetin satış sı
rasında yüzde 75 i bulma~ 
takdirde 27 /6/940 persembe gü-
nü gene ayni yerde dokuzdan 
ona kadar ikinci satışı vallıla -
cak:tır. Verııiler alıcısına ait 
olmaık üzere i.steklilerin ayni gün 
ve saatlerde orada bulundurula-
cak memuruna müracatları ilan 
olunur. (27597) 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Heldm) 

DAHILıYE MÜT AHASSISJ 

Divaoyolu 104 

• 
I stanbul Vakıf /ar · Müdürlüğünden 

Semti ve mahallesi 

Bahçe lı::apıda Dördünıeü V üat. 
Ay_,tya, Alemdar 
Çarşanba, Beyce~ 
Çanıda , Çulıacıhan 
Balık:pazar 

hanın 1 inci a.tında 
Çatalceşme 
Fet'hiye 
Üst katta 
Hasır islı:elsl 

Müddeti icar: Teslimi tanııindeıı IHl ma)'l8 80DUDa kadar. 

No.n Cinsi 

Muhamme11 
AylıQı 

Lira Kr . 

M 
15 

5 
59 

Oda 25 00 
Oda ve cfijlı4d n 5 00 
Dilk:kAn 4 25 
Oda 3 00 
Arnavutköy pa- 25 00 
zacl<ayıb selesi 

~pıda Yeni Valde bam zemin lı::atta 5 Mağaza 120 00 
Mii<ldeti icar: Teslimi tarihinden 942 senesi mayıs 110Duna kadar. 

YWtanda yazılı maballer pazarlıkla kiraya verilecektir. İhaleleri 21 haziran 940 cuma günü saat 
on ı-tedir. İst&liler Cenberli taııta İstanbul Vakıflar Baş mödiirlüiıünde Vakıf Akarlar kalemine 
ımiracaatları. (4944) 

EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur .. 
sıfırı tüketirse, ilaçları it.ar et -
miyece!k, kendisi de saraydan u
zaklaştırılacaktı. 

Hoca, bir çok kereler Valide 
Sultana açıhnak istemişti. Fa -
kat, korkuyordu. Nasıl açılabi
lirdi? 

Görillüyor .ki, Hoca efendi ile 
Valide Sultarun Şekerpare haık
lı::mda fikirleri birleşt.:i halde 
ne olur, ne olmaz diye biribirle
rinden koritarak açılamıyorlardı. 

Hoca ile Vali<ie Sultanın en -
disesi hemen. hemen birdi. Biri 
saraydaki nüfuzunun gözdeler 
eline dii:;tü~ü gördi.i,i(ünden 
dolayı ihtiras duyuyor ... Öteki de 
macun ve dua kuvvetini :Dçıra -
cai1;ından, saraydan kovulup ha
neberduş kalacai!ından korkuyor
du. 

Dedik ya .. . Eşref saat ııelmiş
ti. Valide Sultan hocanın endişe
lerine vakıf olmadıkı halde açı
lacaktı . 

Valide Sultan hoca efendiye 
sordu: 

- Hoca efendi, ri7.i b~ ke
derli görü'/'Ol1SD .. 

Hoca. biraz ôunı1adı. Ve ce-

vap verdi: 
- Sayei şahanenizde biç bir 

kederimiz ve erwiişemiz ytiktu.r 
Sultanını , dedi 

Mah Peyker, bocayı bihneden 
desmek istiyordu. Valide Sul
tan hocayı daha :ı±yade tahrike 
basladı: 

- Hoca efendi, kederlerinizi 
defeyleıniye evvelallah ikadir~. 

Cinci, luvraruyordu. Ne roy
liyecej'(ini şaşırmıştı. Pad4abın 
$ekerpareye olan diiı;kiinlüğün -
den başka hic bir kederi yoktu. 

Nihayet. Mah Peyker ... Şu yol
da bir zemin yaptı: 

- Hoca efendi, arslanım hak
kında endişelerim ~alıyor .. 

- ElhamdülillAlı, sıhhatı hü
mayunlarında bir lnza mevcut 
değildir .. 

- Hamdolsun ... İnayeti Rab
baniye ile şimdilik hastalıkları 
mündefidir .. Fakat!. - ........ . 

- Son zamanlarda fazlaca 
:Y'(lrlılmaları tekrar bir illet teş
kiline sebep olmasın. 

- ........ . 
Cinci aısııyordıı. Valide Sul-

tan, tam kendiısinin istediği ve 
sinirlendiği, hatta keder duydu
ğu mesele üzerinde konuşuyor
du. 

Fakat, Valide Sultanın daha 
ziyade d&;ilme6i.ni ~ordu. 

Sultanın sözleri fazlaca hoşuna 
ıı:itıııifti. Biraz evvel kederli ~ 
rülen :yüzü inşirah bulmı.ı.ştu. 

iMah Peyker, ııöyleniyıordu: 
- Hoca efendi, an:lammın faz

laca yor~lutunu, bir fena a
itibetin ve önüne ııe<;ilmez bir 
felii.ketin sebeplerinden birini teş
kil edeceiHnden ürlıüyonım. - ........ . 

- Siz ne dersini% bu ile?. 
Hoca, oldı.ı.jiu yerden .kıpırdar 

ııibi oldu. Hareket etm:iye beş -
ladı . Artık söz IÖy...,_.. za -
manı gelıni.ıi. Siyah ve ll!Yl'ek 
aakalı oynamıya başlıwn,.tı. Li
ltin, hazmılı olmayı da unutma
m11ıtı. 

Hoca. cevap verdi: 
- Sultanım , ef~ız haz -

retlerinin fazlaca ~ 
muhakkaık :ıarard.ır .. 

( Arbaı tıOt) 

15 - HAZİRAN 1940 

Ticaret Vekaletinin 
tüccarlara son ihtarı 

(Baştarafı l inci &a11fada) 
aza ile, komisyonların kurulma. 
sına geçilmiştir. l\imdive kadar 
30 vilayetin lıxmtisyon teşkilatı 
ikmal edi.J.rıı.iş olup bir iki gün zar
fında di,i!erlerinin de .kurulması 
ni!ıayetlennıif olacaktır. 

2 - Bu komisyonlarla müte -
vaziyen, filen fiat mürakabesini 
yaoacak Ql.an fiat kontrolörlerin-ı 
den mürekkeo olmak üızere Anka
ra, 1stanbul ve İzmirde birer fiat 
mürakabe bürosu da meydana 
11:etiriliniştir. Diğer viliyet mer
kezlerinde fili mürakabe işleri 
bizzat valinin tavzif edeceği me
murlar tarafından ifa edilecektir. 

Bu suretle fial mürakabe t"f
kilatınuz meydana getirilmiş ol
ınaktadlf. 

3 - Bu teşkilata verilen tali
matta biHıassa fil noktalar üze
rinde durulmuştur: 

Bir malın fiatı muayyen bir 
•eviye arzetmekte iken, talebin 
artması, mal mevcudunun azal
ması, ithal imkanlarının daral -
ması veya külliyen kapanması 
gi.bi maliyet unsurlarına taallU!ı:: 
etmiyen sebeplerle fiatlann yük
selmesi tecviz edilemez, Bu gibi 
&ebeoleri ileri aürerck fiatlarını 
arttıranlar milli korunma kanu. 
nunun 32 ve 59 uncu maddele -
rine tevfikan derhal cumlıuriyet 
müddeiumumlli.klerine tevdi edi
leceklerdir. 

Fia tların yükseltilmesini ancak 
malıyet ımsurlarının artması meş
ru kılabil ıı. Fakat maliyetin her 
art;sı da satış fiatını yükseltmelı:: 
için muh ik sebeı-- teşkil etmez. 
Bir malın muayyen bir ticaret 
/ ocoinde mutat olmıyan müte
addit ellerden geçirilmesi sureti
le de iia t artmış olabilir. Bu tak
dirde araya giren yabancı eller 
milli koruruna kanununun 32 nci 
maddesinde sözü geçen zincirle. 
m e t icaret Sllf'unu işlcmüı olurlar. 
Bunun cezası 58 uncu maddede 
vazılıdır. 

Parisin önu .. de, 
Parisin içinde 

(Başmakalede-n devam) 
dayanmaktan baı,ka çare yok -
tur. Paris dü§cbilir; fakat Pari
sin arka~ında muk.a\·enıet devam 
etmelidir. Sakarya meydan mu -
harcbesi olurken Ankaraoın diif
me'i ihtimali !ıi.sıl olmu~tu. O za
man, Ebedi ~f Atatürk, 

cHattı müdafaa yok, sathı 
müdafaa vardır. Vatanın ber 
karl.il toprağı müdafaa edile
cektir> 

denıisti ve hükiımet merkezini 
Kayseriye naklederek mücade -
leye devam kararını vermişti. 
icap ederse Sivua da, daha ı:e
rilcre de &idecekti. O zaman Mil
li Şeflerimizin prensibi ıu idi: 

<Tek ere, tek kurşuna, tek 
kuruşa kadar dayanmak:. 
.i.tiklil bar biıü muzaffer eden 

bu sonsuz azim ve imandır. Bu
ıün, müttefikler de avni vazi -
yettedirler. Tarihin bütün çetin, 
k.ıyaS17a ve ölesiye harpleri, böy
le cereyan etmiştir. En ümiUi bir 
tekilde zaferin kenarına kadar 
ı:elrniş f'Örünen ordunun, en Ü.. 
mitsiz vaziyette bulunan hasmı
nın - eski tabirile - mezbuhane 
mukavemeti karıpsında, mağlüp 
olduğu görülmüştür. Teslim ol -
mak hiçbir şey kurtaramıyaca -
ğına !!Öre, dayanmaktan ba~ka 
çare yoktur. Nereye kadar? Is -
tersena Alrikaya kadar. 

Parisin vaziyetiııe gelince, me. 
aele Parisin düşüp düşmeme -
•inde dei\il; Fransız ordusunun 
düşmemesinde, Fransız milleti
nin düşmemesindedir. Fransız or
dusu ve milleti harbe devanı e
debildikçe, manevi inhilil baş 
ıı:österwedilı::çe -ayni mül.ôhaza lll• 
&iltere için de varittir - Muka -
vemet ve harp bitm.iyecektir. 

Fransız ve İnıfils milletleri, 
ıulh zamanındaki müterakim ha
talarının cezasını çekiyorlar. En 
llür demokrasi rejimlerile idare 
edildikleri irin, mesuliyetler, ııu 
uya lıo phısların değil; bütlia 
milletindir. Şimdi de, milletçe, 
- hadcline kadar dayanmak so
retlle diiftülı.leri fena vasiyetten 
kurtulmak mecburiyetindedir -
ler. Bu mecburiyet, milli bir va
aife, ha tti daha bafka bir teY, 
yaşamak hakkının tabii korun
ma hissidir. Bu milletler, hayah
Dl korumak içlıa, en oon ıı:ayre -
tini 1111rfeden canlı bir mahlt
lıun vaziyetindedirler. Afrika 
ormanlannda, Anılan yeya kap
lanın hücumuna ağrıyan en zait 
mahllı.klar için bile - teslim ol -
mak cölüm•, malı:abele, mOda
faa .e miicadele iıe ekseriya 
oılıayat. tar. Fertlerin fedakirh
lı, ölümü milletleri yafatacaktır. 
Bütün evlatlannı ateşe sokan, 
kahramanca döiüfen Fransa, ya. 
pınıya liyalı:atini ~terınekte -
6. ABİDİN DAVD 

Zincirleme ticaret suçunun vu
kuu ic;in mutlaka bir ticaret Şii>" 
besinde yırbancı 4timselerin araya 
l(trmesi de icabelmez. Ayni ti
caret şubesinde çalışan tacirler 
arasında malın mutaddan tazla 
devretmesi de aynı mahlyetieJil"· 

Bir malı müteaddit devirler. 
yaotı.k:tan sonra satın almış olan 
sonuncu tacirin vaziyetine gelin' 
ce, bu tacir, o malı kaça alrn!S 
ise bunun üzerine IJDrmal karı
nı ili.ve ederek satış yapan hiİS" 
mlniyetli bir tacir vaziyetinde 
.ıı:örünebilir. Hakikat böv le de
_eildir. Her tacir, piyasada ı:neşwıl 
olıduj'(u maddelerin esasına rnüs
tenid olan haki.ki fiatını bilir· 
Binaenaleyh, elli kuruş değdiği
ni bildiği bir malı, halkın zara
rına olarak, yüz kuru~a satın 
almıya ve ona ııöre satnuya rıza 
~österen tacir de zincirleme ti
caret hudutlan icine girmiş olur. 

Bütün bu hallerde milli ko
runma kanununun 32 nci mad
desi del11etile 59 uncu maddesİll" 
deki müeyyideler tatbik edilecek· 
tir. 

Murakabe teskilatına. verilen 
talimat meyanında tüccarlarımın 
bilmesini lüzumlu gördüP;ürnüZ 
bir nokta şudur: 

Avrupada veya sair men
şe memleketlerind~ bir ma
lın fiatının artmakta olması do
layısile memleketimiı.de de o mal 
fiatlarının otomatik surette arttı· 
rılması kabul edilemez. Böyle 
bir mal daha pahalı olarak filen 
memlekete ithal edilmedikçe sır! 
menşe memleketlerde kurların 

yükselmesi sebebi ileri sürülerek 
ıbizim fiatlarınuzın da arttırılma
sı, bahsi geçen 32 nci ve 59 uncu 
maddelerin şümulü dahiline ;ıi
rer. 

Tüccarlarınuzın bu noktalar 
üzerine <likkat bakımını çekeriz. 

Ates çemberlerini 
kıran maneviyat 

(Baftaraj.ı 2 nci sayfada) 
tle tııtamıyan tümenlerdc göriil 
müştü. 

Çekilişteki mu "affakıyete bir 
mucizedir, diyenler vardır. Ba
yır, burada amil bir mucize de
ğil, her iki millet orduswıun in
tibabı,kırılmaz maneviyatıdır. 
İlıihi bir kuvvettir ki, onu her 
millet tabiyesine göre an'ancsin 
den, tarihinden ve ym· asından ıı. 
lır. Evet, müttefikler cihanın 
meınbalarına ha.kimdirler, bütün 
o rahneleri telafiye kadirdirlcr. 
Ve bu bir taraftan da, kat'i neti
cede müessirdir. Fakat, bence a
ııl güvenilecek kuvvet, bir anda 
elmaz eserler yaratan m:'.inevi .. 
yattır. Bu gün saldıranların, ya
rın boy ölçüşmek istiycnlerin ka· 
rarlarını vermezden evvel hesa· 
ba katmaları lazım gelen kuvvet 
bu ölme:ı ruhta ı:izlidir. Ordu -
lar gördük ki, askerlik ileminin 
cHacei kül. Ü olmak ziminde idi· 
ler, hazar disiplininin birçokları 
da hayyaoi idi. Fakat düşünül -
müyordu ki, bütün bunlar kisbi
dir. Buhranlı vaziyetlerde hfil<ioı 
olan ruhu, fıtri kuvvettir. Ancak 
bu kuvvettir ki, yıllarca muha
rebe meydanından mak duran 
bir asri donanmayı dost elile im· 
hadan milyonluk orduları cSi -
lih yere! . etmekten kurtarır. 
Bu anda müttefik ordular da bu 
manevi kudreti ve azim ve ima~ 
aı buluyoruz, yarından erniniz! 
Tarihin bir eşini daha görmedif; I 
h bugünkü müthiş muharcbclc. 
rin neticesi henüz çok uzaktır . 
Fransız ordusunun Parisi bile 
düşmana vermesi kat'i hezimet 
telakki edilemez. 

Müttefilı::lerin Fraosadaki ri
cali harbin uzıyacağwa delildir . 
Ve bu harp uzadıkça Almanya 
tehlikeye yalı::laşmalı::tadır. Müt • 
tefiklerin yanna itimadı, kuvvei 
mmevi7e sailambiı, çarpışma 
uml ve aiha7et llürriyet aşkı ya 
mnda son yıldırım zaferi adı ve
rilen zaiOara lı::arp saldırış hare· 
keti çok sönüktür. 

hasan Saka geliyor 
Atina, 14 (A.A.) - Balkan An· 

tantı ekoıı.omik konseyindeki 
Türk heyeti reisi Hasan Saka, 
Belııradclan buraya ııelm~tir. 
Bugün İstanbula hareket ede -
ce&tir. 

Sovyetlerin Bürüksel 
sefirliği 

Moskova, H (A..A.) - Sovyet
ler Birlilti Y<li<sek Sovyet Mecli
si riyaset divanı, Lavrentiev'i 
&ııvyetlerin Bükreıı deilıiine ta
yin etmiştir. 


