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REYNAUD KABiNESi DUN GECE iSTiFA ETTi 

/Jıtilıdr m•c•tlele.in
,,. lı•llı fl•i- lıitlıı'i· 
,,..a. 6e r • 6e rfll r oe 
ırıilleti11 m•clfll ıı• m•· 
nerıi Jıarıııetlerini -yıf· 

ı~tmaeı itib•rile 6eıinci 
lıoldan tlolı• mu.ur o

lan malıtelıirler Jıolana 
lıarıı ,öaterilen ıiıltleti 

flaima taeoi6 o• t••· 
diri• lı•rıılıy•calıtır. 

V azan: ABiDİN DA VER 
(Başmııharririmb Aııkaradu 

fuıyor:) 

H arbin mucip olduiu ti-
cari ve iktısad.i buh • 
r&DJ, İtalyaıun harbe 

&Prmesi bilıblitün artınlL Akde
niziıı harp aahneai olmaaı, ıere.lı:. 
Akdeniz havzası memlekeUerile 
1f1 nbe Sü ve)'f Juııııılı ve Cebe • 
lll«arık botuı vaaıtuile Okya· 
nua kıyıları ve ad.alarlle yaptı -
~ tieand dıudunnuftar. 
Şimdiden tayini kabil olmıya.o 
bir müddet iı;ht. yalnız Karade.. 
aiıı: devletleri ve karadan irtiba
tımız olan memleketlerle ah4 ve
riı yapabileetıCiz. İtalya ile ya
pılan ve bu mamloket bitaraf kal
clıiı müddetçe artan ticareti -
m.i.ade, fimdi yalnız verimi az ve 
masrafı çok kara yoluna inhisar 
edecektir. Fransa, •imali Afrika, 
ispanya ve bıiltere ile yaptıiı
~ua ticaret de kesilmittir ve Ak. 
~en.izde ticaret ıemileri için, bir 
allDİyet te-U. e~nciye kadar, 
bıı vaziyette kalacaktır. Bu yeni 
vKiyetin dq ticaretimizi ııanacıı.. 
ill\a •ilphe yoktur_. İhracatımızda, 
ithıolitımız da azalacaktır. Bu 
yibolen yeni bir i,ktısadi buhra -
na ağrıyacap. Bu buhrandan İll· 
tifade ederek para kazanmak, ih
tikir yapmak istiy_en ı~tü bozuk
lar olacaktır. Bunların Clalavere
leLile harbin ıebep olduğu ikb.. 
Adi buhıan, büsbütün anormal 
ve vahim bir f'lk.il alabilir. Bunun 
önıine ııeçmek için, Ticaret Ve
kiletinin tedbirler aldıgıru mem
nuuiyetle görüyoruz. Vekaletin 
M.illi Korunma kanununun ve 
lıu kanuna tevfikan hük!lmetçe 
neşredilen kararnamelerin ver -
di&i salahiyctlere tevfikan aldı
tı tedbirler arasında, biıtim \ i
liyet merkezlerinde birer 1-'iat 
Mürakabe komisyonu ihdası da 
vardır. Evveli Ankara, İs
tanbul, ve izınirde teşkil e
iileo bu komisyonlar 30 vi
layette knrnlmuş olup bir 
iki ıüne kadn.r diğer viliıyellerde 
ie Fiat murakabe komisyonları 
te,ekkül etmiş bulunacaktır. Bu 
ıatırları okudı.ığunuz zaman, bel
ki de bu teşkilat işi tamamlan -
llllŞ olacaktır. Ticaret Vekıileti
llİll bıı münasebetle neşrettiii be
;ram.ameoin 3 üncü fıkrası, hil -
kllmetio işi ciddi tuttuğunu gös
teri,.or, Vekalet, fiatları sebepsiz 
7ükseltenlerin şiddellc takiP. ve 
tecziye edileceğini :ı'an edi~ or. 
Beyannamenin bu fıkrasına göre, 

ı _ Maliyet fiatı artmadıkça, 
mal gelmİl or, arz azaldı, talep 
çoğaldı gibi normal sulh zaman. 
!arına nit ebcplrr 'e kaideler
le malların fiatı artırılamaz. 

2 - Fiallann ~ iiksclmesinde an 
cak malh·ct unsurlarının artına
aı meşru addedilir. Fakat ınali
yetin her artışı da, fiatı artırmı
ya sebep teşkil edemez. Zincirle
me usulile elden ele geçirilerek 
malivet fiatının artırılmasına 
müsaade edilemez, 

3 - Memnu olan zincirleme ti. 
( Arka.tı 4 iincü aayfcıdq) 

Yeni Kabineyi :Peten kurdu 
Gl. Veyj?"and Başvekil muavini 

. . \ . . 

Afrikada ki Harp 
• • 

lngiliz tayyareleri Italyan müs-
temlekelerini bombardıman etti 

ingiliz Tankları Trablusa girdi 
Cenubi Fransaya hücum eden 

• 1 Sovyet 
beş ltalyan tayyaresi düşürüldü iman Dünyanın en gllz el fehri olan Paririn Sen nehri ırahilindeki bir köfe&i .. 

Hudut hadıselerinin 
halline ait nıuahede 

Moskov da ; mza edildi 
Moskova 16 (AA.) - So\•yet· 

lerle Alman a arasında 28 eyllli 
1939 tarihinde imza edılmiş olan 
dostluk ve hudutlar muahedesi
nin tatbikatından mütevellit hu
dut lıActiselerile ihtiliıfatın sureti 
halline mütedair bir itilAfnarne 10 
haziran 1940 tarihinde Moskova
da !nızalamnıştır. 

Fransızlar müstevliye karşı 
kahramanca çarpışıyorlar 

Mütareke teklifi resmen tekzip edildi 

ltal11an tayyarelennin aıle, 

Kahire, 16 (A.A.) - İnJıillrı 
hava kuvvetleri karaqıBhı bil
diriyor: 

İn,ııiliz tayyareleri Sidirzelz ve 
Giaru'buıb mevkilerine muvaffa
kıyetli hücumlar yapmıştır. Ha
rek.ô.t esnasında üç motörlü bir İ
talyan tayyaresi imha edilmiş ve 
iki tanesi de ciddi surette hasara 
uğratılmı.ştır. 

Mukabele bilrnisil olmak üzere 
düşman derhal SoJJ.nun üzerine 
hücum etmişse de, avcılar tara
fından kaçınıya icbar edilmiştir. 

' 
aık hücum effllc!eri Malta 

İnııiliz hava kuvvetleri Kismayu 
hava meydanına hücum ederek 
düsmana zayiat verdirmiştir. 

Londra. 16 - İn.ı:(iliz tankları 
iMısır - Tra,blusgarp hududunda 
İtalyan müstahkem hattına taar
ruz etmişler ve Caprizza ile Ma-

1 
dellena istihkamlarını zaptetmi.ş
lerdir. Dört İtalyan zabiti ile 100 
nefer esir edilmiştir. İngiliz tay· 
yarelerinin faaliyeti Trablus
garpte ve H abcsistanda çok te
sirli neticeler vermiştir. 

(Arkası 3 üncü sayfıul.a) 

Ruzvelt'in verdiği ce
vap iyi bir tesir bıraktı 

Müzakerat bir dostluk havası 
içinde cereyan ederek bir ay zar
fında muvaHakıyetle intaç edil
miştir. 

. ' -

Fransız 
kabinesi ____ , __ _ 

Din tle asan 6ir toplantı 
yaptı lı•rar 6elli tletil 

lngilterede Fran
sa için dua edildi 

Çörçil yarın Avam
K ama r asında be
yanatta bulunacak 

Londra, 16 (A.A) - Fr&J?Sız 
radyosu haıber vermiştir ki, Fran
sız kabinesi bu sabah toplanmış 
ve fııka\ miızakereleı:-ın neticesi 
ancıık bugün ıı;eç vakit ·belli ola
caktır. 

Amerika 
yardımda 

Başvekil Reynaud kabinenin 
toplantısından evvel İngilterenin 
büyük elçisi Campelle ile Fran-

e f karı Um Umİ yesİ geniş 'İtiıam!u~ ı;:,e~! naının: :..ı~~b:ıe e=t:eclisleri 

b 1 1 Aleksandrov ve Almanya na.ııu- Londra, 16 (AA.) - Reuter: U UnU manını istiyor na da Reinhold Von Saulk.en im- Fransız radyasunun bildirdiğine 
za etmiştir. (Yazın 3 üncü aayfam=la) Wa hington, 16 (AA.) - Roose- \ _________ .:_ __ _:_.:_::=.:=.:.. _______ _:_ ___________ _ 

vell'in Reynaud'ya çekmiş oldu- 1 -
eu telgrafın metni, Roosevelt ile B •kt 4 G ti 4 'C:' 

5 
V (ı 

r;,~;f;~a;~~~~ 1:~~ıı:1~:iln~:~ve eşı aş: · . ..,ara:q: - r ener: . e a:2 
Siyasi mü~ahitler, Birleşik A. ı 

merikanın iliını harp teklifinin 
bugün ko~eye anedilemiyece
ğini, ve fakat, hem Amerikanın 
müdafaasını emin hem de mütte
fiklere yardım etmek üzere A -
merikan sanayiinin sulh faali • 
yetini tecavüz edecek bir faaliyet 
te sevkinin mümktm olacağını 
beyan etmektedirler. 

Londra. 16 (A.A.) - Londra • 
om resmi mahafilinde Reynaud
nun telgrafı hakkında mutalea. 
lar derme\ an eilınektedir . 

Reynaud'nun talebine Roose • 
velt'in vermiş olduğu müsait ce
v•bın, İngiliz milletı tarafından 
ne kadar minnettArane hissiyat
la karşılandığını söylemek zait 
olur. 

Rooseveltin, mukavemete de- ı 
vaın ettikleri müddetçe mütte -
fiklere tayyare ve mQ.himmat 

Alman kıtaatı büyük kuvvetler
le Majino hattına hücum ediyor 

FRANSADA HARP EN 
ŞiDDET DEVRESİNi 

YÜKSEK 
EULDU 

Bordeau, 16 (A.A.) - 16 hazi
ran akşam Fransız tebligı: 

Bı.>ı:ün düşman hücumları bü
tün harp ceo.lı.elerinde tekrarlan
mıştır. 

Parisin .ı:(avbinde, J'Aiğleve La
fertevidaıne mıntakalarındaki ııay 
retlerine mukabil taarru !arımız
la durdurulmuştur. 

Parisin cenubu şarkisinde oıiş
man ilerileyisine devametmiş, ve 

Fonıaine Löau civarında Seine 
nehrinı geçm~tır. 
Dığer taraftan Auxerre'in bte

sine Clamecy ve Avalon istika
metin pıştar unsurları suımuş
tür. 

Londra vayliisı cenubunda zırh· 
lı ve motörlü kollar Dijon'un 
i.şmal mıntakasına ve Gray'ın 
menba tarafında Baume'e var -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Bulgaristan bitaraflık po
litikasına devam edecek 
Yunanistanda vesika usulünün 
ihdas edilmesi iui karşılandı 

Sofya, 1G (A.A.) - Brum şeh -
riDde .Garbi Bulgaristan• söz 
ııöyliyen Jla~ı-eİlil Filof, Bıılıa • 
riııtanın harnin bidayetinde lıuı -
inal etmif o.Lduiu hi*•fhk ve 
nlhperves politika71 tam. et • 
..ı.te devam eclecejini beyaa 
etmi,tir. Bütün memleketlerle, 
ve bilhasaa ko~ularımıda daimi 
bir itilif halinde yaşamak iste
riz. Böyle bir politikanın iyi ne
ticeler vereceğ_:,..j ümit ediyoruz. 

Atina, 16 (A.A.) - Başvekil 
Metaksas tarafından tatbik edi
leceği. bildirilen havayici zarurL 
ye istihlakinde takyidat ve bun~ 
larm mübayaa ıoda vesika usu
lünün ihdası, hükıirnetioin gay
retlerine yardım etmenin lüzu -
munu hisseden Yunan milleti ta,, 
rafından tam bir disiplin fikrile 
karşılaDllllftır. (Arkası 3 üncüde) 

na 
Yıuıeı 4 Ucı1 



devri~ d ~: :~:m";;;j&"Hl"l"'r"::~~lllll'i'111'
1

11F:~1&·":,··::·· 
i al edıldı 1 

........... ~ .. 111 .. 1..11.ı.~.. u .. nı .. ıt.:...L.ıl: 
1 

ençlik teşkilatı 

11111, ısıınsıııııı .. .• 
1 

ŞEHiR iÇi 
OTOBÜS 

SERViSLERi 

l 30 M•rl 1814 ıle •• b.r. .. .ı 6 "" Müttelilı ortlrı- ı 
l rı üc lıolcl•n P•rİu 11irtliler. "Cluımp• • Elyıci•,, 
d• 5 : 000 1ı · ıi t1•f tr .. ,..i y ptı. P•ri•i :ıı•pteıılen l 
Mutt•filı Krall• E yHH •e Tllilöri ıar•y,larırul. 
kalm•lı ietenHılıl•r, hir lıon•l• mi•ııfir olıl•lar. -------

Yazan : Selami İzzet Sedes 

N 
ap leon ZS kAnu usıı

m 1814 de, Şalon • sür. 
Marıı'da c-eralleri 

Kel ermann, Berdıier, Ney v• 
Marmont'u ltnldn onlara limit 
vermıye çalıştı; nasıl olsa dU. • 
ma u puskürtmiye muvaffak o
lacaklardı; buna benzer ml&Ş~ 
m kılere yeai ve ılk defa duş
m decıllerdL .• OrdUBUB lıoi)in
ı;osunu ) aptılar, topu topu 41 bia 
ki buldü ar bunlardan da an • 
cak 1 b n kişi el altındaydı. 

p 1 n bu lruv.etle muzaf.. 
O bıa kı yı p .k.ürtmek İl· 

ntie) di? uttefikleri biri • 
rıa4 n ayır r b na mu • 
k lacaktı. 1 cher, Ma • 

dan P ısc yilru or, 
azen rg ise vıçre yoluıa
ler · rda, bu iki aa 

ha en d ııııa -
po aym Z5 inci .......... 
ti, V e JüriWtL 

be gın Ü. • lıatta SeDa • 
10 şu tta Olsouwi kll-

nıandıosıadaki Kas or• u be • 
• yaralı 3Gll • 

d . General ile lrar
r J.% ınltatta Na -
Şato - Tieri'4e Prnsyak. 

bcızdu, üşmanlanıu Suasııo

vurulma~ döndü. Bozguna uirı
yaıı bir ordunun bu kadar kısa 
bir zamaJlda toplanıp taarrusa 
geçeltil-1 giıiriılmiif fe) değil
di.. 

S martta Napoleon Suasson • 
Laoa yolunda Kraona yerlqen 
Bliıcher ordusile karşılaştL 6 mari 
ta abab saat 7 de şWdetli bir mu
harebe b"'1adı; muttefikler 7eot, 
Fransızlar 8891 ölii veniler " 
bu muharebeyi kazandılar w 
Laona yürümiye başladılar. Blü
cher genış bir ova ortasın•• ytik
aelen Laon d;ı;r.ını lubnu~tu. 

Laon şehrinde c V ıeklinde yal 
çın hır tepenın üstünde kaindi; 
~ O rakımlı idi. Bıitun ovaya bi

di.. Yamaçlar bo)unca da -
gallı kaleler ~vrelenmışti. itte 

u şehirde 1• itin asker toplu:r· 
d 

GeneraHer '5 itin kq.ilik lıir 
kunetle 180 itin kişinin pusup 
yat ıgı 1- hücum etmeııia a. 
kıl kin olmadıtını apoleona 
IÖyletliler. hkat - dinleınenia 
mısı decilıli. Harp baş adı ve 

peJı. tabii olarak, Fransız ord
n n !tutun kahramanlıgına rai -
men muttefikleria Jeı.ine teceml 
etü. 

21 martta müUefik korrv.ıa-, 
bot buldllları Faris yeluııU -
lıest ilerliyerlar*. o giiıa u.. 
.&üştü. Balk .y ....... Kral! • ._ 
ye bağırıy--. Jlefiaci kel fa
aliyette74i. 

Bugün Ankarada büyük 
bir kongre toplanacak 

Bütün şehirlerde gençlik klüpleri açılıyor 
MaarH Vekili Hasan Ali Yü- 1 

celın reu liı:ınde bu un Ankara
da büyiik bır •l{ençlik teşkilatı 
konsırcsı: toplanacaktır. Bu koni{· 
reye şehrimizden iştirak ede -
cek olan M. Sami Karayel ile 
Galatasaray lisesi terbiyei bede
niye hocası lıbrahim Hakkı, Ka-

·bata lisesi tcrbivei bedenive ho
c sı Ha:mdi Sa\ er dün abahltl 
ekspresle Ankaraya hareket et
mi terdir. Kongrenin mesaisi 
ni ikmalinden sonra St"hrimizden 
başlı arak tclanil şehirlerimiz.
de •sıenclik klupleri: teşkıl olu-
nacaktır. · 

Ticaret Vekili H ariçieki 
Bugün tetkik- talebelerimize 
/er yapacak verilen aylık 

Fiat murakabe komıs

yonu bugün toplana~k 
Evvelki gun Ankaradan tay

v ile eelırimize ııel n Ticaret 
V kili Nazmı Topç dün pa
zar ına ramen bazı tetlritı>
lerde bulunmuştur. Vekil, bu
<>ün de Ticaret Odasuıda fiyat 
miırakabesı ihiUW- ve Akdeniıı 
deki ablukanın ihracat ve ıt.ba
lltmuza tesirleri b ....... tet-
kitler yapacaktır. 

Ayrıl!8· fiyat mürabbe ı.aım. 
J'Ollll dii icaret Vekfümizin re
Wlillnde Valinin de ~ bit
~ lqılenacak ve ihraıı:at, iıba
Jat vazryet.i hakkında da vetı:il 
alikad:ıır 1&carlarla •ıiiıı bJl!Celt-
tir. \ 

MÜNAKALAT 

H•yat pahalılığı üzerine 

bir miktar arttırılac•k 
Paristeki talebelerimizin pey~ 

derpey sehriıınize avdetleri de -
vam etmektedir. 

Dun Avru.padan ıılen bazı yol
cuların verdikleri izahata göre, 
Fransanın cenuo taraflarında bu
lunan talebelerimizden 15 kiııi
lik bir kafileden İsviçreye tren 
ııefer !erinin devamından i&tifaıde 
ederek Loızaııa ~lerdir. S. 
talı.'belenn yakında şehriın.i1ll! 
dömneleri b..ıtlenmeiktedir. 
Diğer taraftan hükUınet harp 

müna&ebetile Avrupa ve :Ameri
kada hayahn pahalılaşması ~ 
rine oralarda bulunan talelıele
rımizın aylıklannı yfude 15 - 30 
arasında yj!'lıw!1ımeyi karar!""°"" 
mıf;tır. 

Şu beteriyetia ne garip cilve.. 
!eri vardır; ruhtan avn madde

eheınmiyet veribniy- çai • 

Bazı hatlar 
lağvedilecek 

!arda, 'atanın candanıarı ya ka .. 

l lıa sürlar ortasındaki bir şehir 
\e)a sarp dağ )amacındaki bir 
kale idj: Yani madde! Bugünse, 

1 maddcdt!ll ayrı ruha zaif bir İnala 
~ b slendiği bir çağda,. vatamıı can

Otobiis kqnıiı;youu; öbür 
gün Va i ve Belediye Reisi 
L(ltfi Kırdann reisliğin4e top
lanacaktır. 

Bu içtimada; benzin sarfi • 
yatıam tahdidi için ~olun
ması icao eden bazı otobüs 
hatları tesbit olunacaktır. 

Bu meyanda çvvela Boğui
ci - Taksim otobüsleri ile Be
yoğlu - İstanbul otobüslerin -
den bazılarının mnvakkate». 
lağvolunacağı anlaşılmaktadır. 

~-·-----·~ 
Gene kıskançlık 
Bir adam bıçakla iki 

7erinden vuruldu 
Dun, şehrimizde kıskançlık y;;.. 

zimden bir yaralama h~disesi 
olmuştur: Fatıh ÇarŞamba nda 
Akdenız cadd inde 131 n aralı 
evde oturan Fa.ilt oi(lu Bekir Ne
cati k~ kunduracı Nurinin 
kızı Sebahat ile kolJUIOW"ken ar
kadan gelen Sultan Selim mahal
Je.;ınde oturan Halil oglu Ali ta
rafından, sol k.iireti altından bl
callda iki yerinden ağır surette 
yaralanmış, yaralı hastahaneye 
kaldırıRn.14, 911Çlıu y;rkalamnış
br. 

Hi\disenin kıskanç!* yiWın -
den vukubulduğu anlaşılmak
tadır .. 

KOT&J'ıı:aal& 

damarı. vatan hudutları içind. 
ayni du) guyn besliyenleria :ına
oeviyatlarıdır: Yani ruh! 

Bir zamanlar Fransa demek 
Paris demekti; Paris Fransız va. 
tanının ca.ndamarıydı. Bunun i
rin koca Napoleon, Avrupayı )'İr
mi iki sene a\ ucunun irindc oy
natan Korsikah yiğit 1814 de 
Fransayı dcgil, Parisi mudafuya 
çal~tı, mu•affak olamayınca 
yalnız silahını degil, tacını, tah
tını da tcrketti. 
Paı i e H) ak basan düşman, 

Fransa~ ı mağlôp etmiş sayıl -
dı. 
Yarım asır sonra. 187t de Puis 

hala 'ata ııı can laman addedi
li~ or u. Södan da mağlôp olan 
3 Un u p leon, Parisı kurtara. 
ıwyaca• tnı anlar anlamaz he~ az 
b.a1ragı çeklı. Pa · i müdafaa e
dem· ec olduktan sonra da -

Italy ın harbe 1 
• • • 

gır ışı 

Avrupa Ekspresi 
yolcuları azaldı 

yanmak ne)'~ yarardı?-
Yarım ıwr sonra da, 1911 H •· 

Piı yukarı bu telüki. devuı c· 
diyordu. Fransız ordusunun lıii· 
tün gayrçti Parisi müdafaaya har
candı. Meşhur Clemenceau, hii.. 
kfuneti Paristen çıkanrken: 

- Siz gidiniz, iten Parisin içia
de, dışmda, sağında, solunda, ö
aünde, arkasında harp edece • 
ğim! Dedi. 

Paristen ayrılmıya gönlü rast 
elaınıyordu. Paris l· ransanıa es>-
4aman idi. 

«; cyrek asır geçmedi, yirmi it 
sene soura 1940 da Fransa, ca• 
damarının Paris değil, •ruh• ol· 
doğunu idrü ediyor. Paris bu • 
gün Fransıxlarm değildir, fakat 
Frnusa ma. lüp olmamıttır. Fren 
sada bugün düşmanının elinde 
kalan cZafer ta!tı. nda.ki cGöniiJ 
lülcrin gidişi• timsaline can ve
recek ruh vaNır: Haydi va • 
tan çocuklan, zafer ııilnü gel4i. 
diye imparatorluk hudutlannı 
kanhyan bir ses bu rubu lıareka 
te gctirmiye kafi gelecektir. 

Elverir ki, bu ses du) ulsuıı ye 
ltu rnh yenilme in! 

SELAMİ İZZET sı..nES 

Milli Müdafaa 
Vekili geldi 

Saffet Ankan dün ak
şam Ankaray~ döndü 

ılü· b d ........... Blüdl
h u et · ve onları da Berıer ve 
V rtuye kadar paskiirttü. 15 p
batta Moda deki ki>prlileri 
tutmak ıuere generalleri ile isti.. 
şa etti, 1' şulıetta köprüleri hlt· 
t ı, 17 nbatta bir A vulll')"a s11-

b ı a m gec; vakit mütareke 
t f etti, Napoleon kabul et • 
medi. Bunun üzenne talıdı• 
mu fiklerin §llrllanm lıiklir -
diler: tıFransa 1192 dem.heri fet -
•ett ği yerleri pri verecek, AJ.. 
manya, İtal:ııa, İsvi(re. Holım<ia 
ve iuıaa) IUUll .taa istildiBerini 
tanıyaeak, 

N .. olun 1-ptti. Orwıla 
yeniılen o ıtrs-- twim · .,. 
luanayerdu. Arbnnda ........ 
Mortler ile Marmont'n11 hır~ 
tı. Z3 martta Sen. Dme'de Caa
laincourt'u lnıWu ve her ne pa
hasına oluna elsun sullıii ~ 
etmesi iç_ia ... aaw.Qoet ..... 
Z5 marttta DnlnUa geWi ve e
rada 1fU ihtan ltalııla: cPadııl tD
""iannaı. İMQW - ftki.t • S lıı• 
-yiılilı!. 

Hava postalarına 
arttı 

rağbet HataJda jpek kozan Avr~a yolcul~n~n B~l-
h la k be k tli garıstanda gorduklerı 

ma su 11 ço re e Yiyanada iatisat tahsili yaı:ı _ 

İtalyanın harbe ııiri.,ındcn son
ra Avrupa ekspres yolcuları QOk 
azalmıştır. Ezcimıl dünku eks
presle de mahdut miktarda yol
cu sıelmiştu. Bunların arasında 
~addan ~elen 4 Fransız lrur

yeei ılc bir müddettenberi Bal· 
kanlarda dolaşmakta olan Sovyet 
Tas Ajansı Atina mıimessili M. 
Uspenskı ve ailesi de vardır. 

Sofyadan gelen Ajanı; .müıınes
sili, kendisılc ııörıisen gazeteci
lere ııunları söylemjştir: 

Müdafaa Vekili Saffet 
.Ai;l;.an dun sabahki ekspresle An
karadan şehrımize ııelımi.ştir. Hay
darpaşa ı tas onunda Vali ve 
Belediye reisi Liitfi Kırdar ile ,.. 
!<en, mullti erkan taraflarınd:mı 
karşılanan Safvet Arı:kan Haydar
paşadan d~a .İstanbula ~ 
rcı< Parkoteline gitmi tir. 

Milli Müdafaa Vekilimiz l<en
disile ırörii.şen ııazetecilere: 

Napoleon ha te~ _.. 
ra atına biudi, Montriiya gitiL 

ıttefik ordulan lıozahnllfhL 
23 alıatta Lielıtenıı6ein prensi 
bızzat r;etip mütuelı:e mNi. 
Na1M1leen akfoım ilstil TN:ye'de 
lnıluaacapn ve ıaütıınıU lııek
kında görü.-k iuere Wr e&çi 
r;öadereceiini ii>yleıli. ~ liL 
tikten _.. da Sııİllt - AMım 

r;elcli " lmpanUna ..ıı.. tetvik 
etti. Napeleen lıa1kmıb: .o.ı.
nn P•ise 1~ 
si) acle ıı- Viy...,._ 7&mı.,... 
tım; lıuııü• hm su1Men lwh zt 
menia urası -? .. Yarın daJoa ;,l 
.. rtlarla salla J'llll'Cağla.• &Ult
Aiqıuıa: cs.ılla ne kam ı;alıuk .. 
ı- ........ İJ'İIÜ&'• ..... .N .... 
leoa Saint • Allı- • 1 

1 

Mvtb, atma ~J.& .. ~ 
lifti. 

Mtittefikı- 1 aar&ta Ş ~ 
yeni bir ittifak alulettihc ....... 
tere, ._,_, Aw 1a. rı..,. 
laarlıia _ .............. Wri 111 
irin kqiJi liJila al•'""e ltnhuım
racakl.ır.q; cepluhr-det &Ol W. 
kiti eksik olmlyaeakıa. incik-. 
her -• 1ZI milyea İnsilb linı
aı versek .. para diiw üç dn
let ........ ta1ısim edilee ' ıı 

Bltklıer bndbli ı.pl L _.. 
-...aielıhıkqiU.W.wtıe• 
IDİf Mop Jilriyonhı. 

z Martta ...... talia oW.. 
Blllcllen ,,.. açhnftı; .. .... 
.... hAldm4 .......... .,. 
4 tl..ı. a1aa N .. ılun Mr±'n 

n • ı J'•h+= .,.. b-
iJle dil Dı f '* ... "-• .... ,....... k ....... 

ptlyor: 4'aDıil, -inil •R1h&1 
bhnea.... 

•Teyua A,._ kup loer -
.... ..._ danaMa; ı.eı. finl4li 

lııea, lıerlıea nifewlqa -... 

nnlıea lliç 1-•·• 
•""'- Aytenln Mlttia ~ 

•w..n.p•-••ıııta• r.. 
- ,... pNJil _.., lıiırlımt 
lıillyi davet elleyhn dedi& ~ 

.... Mfi7inn!· Dedi. ..... 
..,.. bhh•·:ra. .... ,.., .... 
llye ltoiınak lcia • )Aft 1 ita • 
dlaı..dnlılllılayw! •

lana...ıai~O.... 
wt, plı • 1 Yw;' 7 + ................ ......... 

Fakat ~nmtonm bt!Mı nt 
merwile riıılataa k•=ifti,._JS 
martta ile ti& iJe .Mamıent bv
Yetleri JIMljltlp -tilwif ..... 
.. • .... 111 ... lm9"z ı' ,.. 
cb. 5'11 .. yMab ...-lı. 

Z8 wita N.,ahıa S... l»-
ııie'4en aJ'ftlı* .... TNJ9 ...... 

·--~ ......... .... ta .... M atWJ, ,..... ... ... 
ıınllttefildlRa hnle p ur ' Mi 

iirerd' 
C.eliı' WltllnbvvederileiM 

w iiııllll • cehnitl dl. • mut 
ta ..... ft .... yellvp' ı 
Pariae &ia '1' &li. 

cDlilD' hzw lıapl1'8 pi "' 5 
riai balPc ala Paris JoaUn
llapwtiai *m eıw ....._sililtl 
t?aölfıl - f -ı.. ......... 
li. lıanbdi glilftilıulıı ...... 
... - wua w.... 11• • 
lııir ..,,.. olda, - ... bir ..,.. 
~ Prl-. lıidı:in, nlae 
bpenn zm. - lıif tinlit .._ 
,_taNa; ~ lıir -
l'lll tarıw. ala: I; ... u. e•tawt _ •• ,.... ,.... 
... öıt&1'41i. KeH=e t.plullı nı 
Marie • ı-ı-'ia Mlkı lilA al-
tına d.vet • 1M karar nNL 
Napol-. tar.. pp1 ıı 
Ne 1•P i• W ..ı:ııoNu. Ba • 
m4a J• ı» Mııı'ıned n pim 
lıir m ' ·EŞ M-a İııopamMr ............. ~ 

AJ'wdL • n tta p' M 
••ır~-ı..-., .... .,. 

, .. ..._,~-ak) 

... _._tlwa ..... 
-•·ı.,. •z' ,_, 1•·•·ı,.. ..... .... 
lıtitüa ................. il • 

ılel...,,,. .. ..U1•-
c8ir .. lı.t Witiilnıl -::::

tJ?, o ..ıs-....,._ • , , 
?ımqku dm51#. 

cI>lşihıtiyerul .. tl)?oıaiw ı. 
,.-iyw: Ya lıenimle nle..ıllctee 
- Wıtilf utnın farkmm _. 
... lıamp .....,, .. ,_Ya ATte. iPa 
~· dilpey4f Mı llissiptmı .. 
taMI ...._ açıie wm ;61, 
...... w!f"'I ........ 
.._ ••• il; 1ııira ..... 

As u Te1ıt • ı ıı;kcea 
ıı--ı· --& flaca ila lif QW ÇI' pn ._.. -=wa ıwtia _...-. 
lenmq11 i' . 

Son ~ de ta:n-are ,.. 
ouları Q<:* artmıstır. Emjmle 
Bumm tayyareıılle <lin ~ 
a 10 yoııbı «elmi4tir- l!lvvelti 
j(lftıı de Ankaradan 15 ~ ... 
mi5tir. Ayni <1Ün bir de ilave 
ııosta yapıJ.mıştır. 

Dihr taraftan Anbra - tmm • 
ı.tanbaı hava ııoııtalarımn mu
va1d<aten yaoılmaaı da YlJr1Dl.ian 
itibaren ba,ıanılaca'rtır. 

Almenya' da gıda fiatlan 
Dün Almanyadan gelen bir 

JQlıcunun anla~ göre. Abnan
lu, - :ııııferi9Cien aonra t~ 
!ardan bafka bütıin ecnebılere 
ııauamelelerini değiştinnjjler, Vı
yıınadn tıüyüık zafer teuıiıürl.-i 
,_.,,lım,.tır. 

Bütün evlere bayraıt ~ 
merıburiyeti iııonulmuştur. Bil -
.._ PviBia ı ıCıı1DU ı nıealdp 
eeıılfkler ıırttırılmı4'tır. 

Fakat Almanyada ıııda sıkuı
tm Ri~ arttıb. ayda nülus 
~ 1300 gram et verildiii, 
lıôuYat denileJl bir .sebze ile pata
tmten ~her ll!')'in bulmıame.. 
dJllı bildiriliyor. Giyecek eşya
•cin -• bk bt elıi111Wı. ••Jlttlr. 

lzmlrde bir muhtelrir 
m.hlcemeye verildi 
!ımir, UI (A.A..) - 1m11 Jro. 

nmnıa ,,._, iıühilmleriııe ... 
:flkan evini ft mataz-m ,. .. ık 
fietla kiraya venın Bebetay aduı
da tılri mdeırıeye tMıdi edil • 
ml9tir. 

dlaaf•• aoara anemem, bir 
bre MYtlitn ve • baratle itiraf e
dftlllritn - lıili ııeriyermıa, lııir 
ı ı' awl wvwim? .. Buu 
bnlria J..t artık... Yalım dile • 
..,_ lııir tak f11Y var: Bu l!llTlll 

..., 5 ---- itte 1.W. ._ lııli;w 
•Raifia aaadeti &rta ... ,, ... 

rip lııir •fiı M ... nr, 8enki 
... ti .... kap t • -

4llrtimi ' ••• al•="· 2 ... 
- ..... Piti r;eliJ'• ...._ 

•Bima nnl • 5 klan lıi • 
lb k, ,.,... ta 1 •• .. 
lııMı el 1 B J"?M1 lhıı k ~ ,....., ....... , ...... .. 
... ·ı·' 1 ........ •fp·h -
................. d'il .... 
... ...,.......,_,,,, 1 lınr 

.......... na& 
...... .... k fled tllnııt:l-iı. .. 
·-· 5 ............. .......................... 

• :! 1 ..... , ........... 
• 'j 1 •t 1 

- 3 .. ...... '* tlıııll 1 

5 ,_ 5 .a- .. ....., ..... r.ı .. .... , ,. o.aıı.. 

Antal""a. 16 (A-A.) - Hatayuı ır.akta olan Kenan KayırbJ dön 
- İstanbula dif!enmi tedııoi 

ettirmek için geldim. Bu akitım 
~rar A nkar1111a döneceğim.• 
Deıniııvebuhusuaitiyaretinde 

ba.<ıka hiç bir işle mC$1Nl ohnıya• 
ca,bnı sövlemi-tir. 

blek ~ mabaıld on sr.:ıedeıı- &ehrimiııe ctôımrüştiir. 
beri ııörlilmezıte derecede bere- ! Taleb.niz, Bulııariatandan ae -
btlidlr. Bu JÜ nlmlteli :ıao bin çerSen ~ bud.ııdundan iti -

•- İstanbul.da bir gün kalıınık 
bafkomo! .... tu.lclıı temas ettikte.& 

-.. Atinaya döneceğim. Bal~ 
im' riktlnet içindedir. BWgatW
tııMc da hiç bir fwlca!ıidelik gör
medim. Bt&lgarlar suU.üa tle-. 
mını i.rtiyorlar. Şimdiki vııziyete 
göre, hıırbin &lkanlanı geçe
ceği zannedilma.w .• 

kiJqyu ~· beren bet sivil oolis tarafından 
ıMoiistahsil elinde lrorLaların sa- ı mütemadi surette taktp edilmiş Filbaılı:ika Safvet Ankan diiıl 

akşamki ekspresle Ankaraya a'V'" 
det etmiştir. 

tılmasına mani oimak için b111cd- pıısaportu elinden ahrmı141 iıir~ 
metin a1dı :.ı tedbirler sayerDııdl yaiere .ııitmRten menedi.lmit. 

_ ,.__....... hududumuza yalan aktanıta ye-
~ ~ .._ ._ rinde yedi saat ayakta beKletil-

__ __, __ _ 
Sivaı Kız EnstitüsW.ün 

sergisi 
Sivas, 1e (A.A.) - Bu Yii ııç>

lan Sivu tuz emtitiıeiiııön bir -
nelik çahıma faaliyetini ııöste
rlr sersıi dii.ıı batta vali Akif B
~ve aııkerl ~ oldıa
:.ıı halde ka1abalılt bir davetli ._ 
nünde açılmıfl:ır. 

Serıi biitün davetliler tarafın.. 
dan 7-evk ve alika ile seyredA. 
ııwttedir. -----

Dünkü konvansiyonel 
role ulan 

Son hanı vaziyeti üzerine ltaı
yadan çıkarılan Leh Yahudi a
ilelerinden ~ 30 qillt 
bir bfile, dlin bnvanoi"**1 ile 
1*rinWıe l(elmiftir. Buredaa J'l.. 
liııtine ~-
Bwılaıdan bıılka Almanyadan 

bçaıı 44 Çek müHeci. tarlı: -
!Setlerine ~ olan İngil• 
:terden bir faılırlratıör ve bir ma
den mühenctili ayni trenin ... 
til'Cliği yolcular arasıııdadır. 

bucak, hele onan fenahpn ı. 
tiJecek lı:imM yoktur- . 

cBiran düpmııyal'UQI n ..__ 
di kenıliıu 10111Yonım: Acüa?. 
.Garip dejil ..ı. &OD :ııa-larda 
itana da bu ııtip•e pNi. Herkes 
yiisiime tuhaf tuhaf, prip garip 
Nloyenmq PM pliyor 4a, içi. 
me bir :reis ~köyor. Bu his tarif .. ,=· 
.... lıina "" ........ .. 

........ t•s ....... ... 

lıeW ..._ YK. S .!r • lıwi • - ..... -....ı- te'ilılri .. -
,..,_ .. ...._, yalnm .... 

._.. tleiil. .... •-: --
- k ı 1m IJa ııltlıoıplan 4a, 
...__ lleitı. nleweibni 1anit 
..,.,_ 5 .. ._ A7ta.la 
.. ,. • .., f , 1 ,. ....... 

lllll .... ..... b- ...... 

·~· ........ ••• eri·•--
..... .... ~ ııiJli7-V.. 
eojhnlııl Wldlil haWe 1ııellıi ... 
-·•••ın• b; ..... ~ ........ .,.. ..... --... ·-
--· --., •. n.Ali •' • .......... ,. ..... ...,... ..... 
...... eea, ........... ._.. 

miıı oldu;!wJıt söylemektedir. 
Ayni trwı ;ııoobılan cemıııta 

Ferdinanct meWdinde bir tabn 
askeri lıarSet1ere lllıit ohnue
laDC!ır. 

Edirne Kız EnstHüsünürı 
üçüncü yıldönümü 

Edirne, 16 (A..A.) - tl'çiiııaii 
yılını iilrak eden F.dirne kız em
titüsü ve Akşam San'at okuıwıuıı 
hazırladıiı ser~ bul!'iin ı.snumi 
mülettie general KAMii Dirik ta
rafından DMThim bir nutıala açıl
mısbr. Umumi müfettiş Kazım 
Dirik bu san'at yuvasmııı Türk 
içtimai bünyesindeki yerini ve 
milli kültür hayatımızda oynadı
lı mühim rolü teberiiz ettirdik
ten sonra mües&eSenln kısa bir 
tariıc;esini yaııaraık kordeUiyı k-. 
miftir. Bundan sonra beş kıa:na 
aynlmıf olan -wı gezitmiştir. 

Çekirgelerle müc•dele 
İmı.ir, Hl (A.A.) - hınirin ba

zı kazalarında cı:kan çekiraeler, 
tlltiı6k olunaıı muatelif mücadele 
pyetelerile tamııınen imha edil
miftir. 

Amasyada zelzele 
Amas:va. ıe (AA.) - Buciln 

saat 2,-t5 de şiddetli ve altı otuz
da orta sidd.etli beş saniye süren 
ilı:i yer sarsıntısı olmuştur. Zayi
at J'Qktur. 

lzmir fiat mur•keb. 
lcomisyonu içtimaı 

bıınir, te (A.A.) - Valinin ri
yasetinde t~ eden fiat mi
•ıı*atıe kcırıımyonu ilk içtimRID1 
yaparak faaliyet tarzını ted>it eı
miıstir. tlıtikire mani olm* i-
cin her türlü tedbirler alıiıac• 
tır. 

,'·"·1'.I O ':T L A R 

O B • • S fi K fi ~ tı;Jor, soma ıım.u tbpndaa 
tedarike m.jnı+yoı- FesQ-

A L L A B A Unailalı-• 
N-o?hı da Felefia yazı • 

Maarifçe hımrlaJian yeni au ......... da, 1ıı- lii.rle t. 
1ıiı- talimatname1e pn Wltlla di: 
wmgmi kütüpbaaeler heı- sin •- Felek, bili b!He ye~ 
acık lınlundurnlae•k•1e 6-lann nyuaım pıltnk '9 

Nan-lla, bavadimi "ıwa& lıdl4iiinia farboda deilL ı-
da: • tla F .... avllah!-

- Oh, şBliir ADaha- HAYIR ALAMETi 
Di:ıı'enk. IÖZÜDe ekledi: 
- Demek, art* laepiınia - D B Q t L ! 

ft iriana prkolacaja. 'lokyotlan Yailea lııir ....... 

B O Y O K hre cöre Pdnu Bindista • 
._ ait bir tan-re •...aM 

& E D E a bir .ıa- ltabkcı semiııine •-
dini biraz olllllll hbaltatli telik- tef ap&11. JllllOV8 tla bn lı&. 
ki ediyor- Aw h.ea4iıd ı... &omanya lııfktaaeti ınACla • nketi pnteao etnnit. On.da. 
llİDEle evlenmediii için bltalıat. filden petrol -..eıwıai7• b • - Ne derııiaf. 
li teliıklıi --....er, Aytead• ,___ rar vermit- 11.akikat ltu lllllt Dqe swdum da. 

.....,,~ _.. :roba Ak"-ls ticari milnab • 
kuile evl-1i aldmclan Wle .. lita kapaıı4ı da o ,.... .. illi - Böyle lıalııederi u:nr • 
çirdiii için utamyor. petnıl verme İfİ &ficletti lııil- limeti saymanı_ 

•Ayten •e bluınç - kıskanç._ -. Ancak, N-Dıı:ra IÖJ' Db'erek Wınm etti: 
Veya kıskançlık rolü yapıyor. Ke- !edim de, &iiJerek: - .Japo!l)'aıım Holım•a Bi., 
lf buaa __..wa!. _ Sanki milttefildere da ı.. lliAaaına rM: kona .. ~ 

•Bir pee J"- 1 leli IOBre - lııilyfik keder!.. ... brkana! 
..... ......._ .... -'----'-L a.. R_A_K_l_D N VA Z G E ..,.._ --.&•z..-.ua. ~ D17sek, ,,..,_. tm ' +. 
fet1 .... JllHıiı ipa u7atın • _ .... ,... 1ııir petnl Ç i K T il B N t N Y O L U 
ılan lıir kat ...... _ ...... 
Bir arabk • hn ..._ sllııi: .=:: ... v:.::1

111 •ı.•" Belediye iktG.t miltliirltlill 
•- 4Jııla .... - 11aifi c-aPr- ,.eni bir tarife "-'•llllf. Ba 

...........-ı tıuursuı, ıı..a ..... F B L B Q t J( tarifeye a:öre ieldli yerler m• 
111)'11 liylenin #eiil mi?. u vermiyeeek ickl ve meu 

•CHM u B A Y K B T & ayn .yn tarif,,lere ti .. l ela 
c•k•ıı 

•- O - ••t e:>n ..,, 1 • Pmlelr Bürhaa lmonua ftat.. N.._ııa, 1iiJenk 8iiyle ı:.. 
:rar -~-L.1.- _,_.._ l•ıbtım. lıunuu ıe•eMnln de di: 

•- - lııam m ,.. l'ldd:yqe Dmı u AaılJ f= - Bele4iye llWaat ıniitllirtl 
laa eiyl_,( ... teJAlılı:I Mfto plmoai oMutımu kQ d ıll:;• pini' lııir teAlr ltulm• 
ler. Bea - ...._ ,.......,_., IDı ··• fi;yle diJor: AJıa1iJf rabdu yupclrtme • 
tlefa - •tdlım. Yohmn ........ •-Garip .... Endi : ·iter niıa hwaılaıı .... mli=i· )'ehi 
llaM ~ 8 Raid• om,....,... ·---'· ,,.___ -•-- ıı. UJad hluaamaMı •Mm 1a. lıl • .._ il fm wftl daha 1*plı ,.......... ._.... _. 
m. lıUçak..... ...... 1 ~ y~ ... tire imam_, ... al!' • ..::.... .. !-· 

portUal yetil'lr9 Pıanea a • - -
.... u.. ~~ı:::::::. 7 ıs::::::..-=-=-=====================================..:::3 
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J·apon kıtaah Çinde 1,. MiLLi ŞEFiMiZ 
zehirli gaz kullanıyor KRAL GEORGE'U 

Çinliler japo-.lara ağır zayiat 
verdirdiklerini haber veriyorlar 

nın ııarbinde bazı istinad aı.. 
elde edebilmek için bin bdlır -
ker feda et:miş1erdir. 

Çin kumandaplıj!:ı -nziyel:i tımı 
Ok itim adla dıerplf eQııelrteı!ir • 
Aynı zamanda Haa uhrinia Şıııılt 
..ııilinde, Çinlüer, llupeh Yili-

tinin şmıallpde celeYllll etlllil 
olan mubarebeierde lıir om de
falar elden ele ııeçmıe olan Ttıa
~anın istirdat evlemişleniir. Ja-
po 600 "lilt diimdarlan ta-

• ediıım.tk. İleri ,... 
nne devam etmektedir. 

Yugoslavyanın karan 
Yugoslavyadaki iptidai madde stoklarmın 
muhafaza altına almakl ikta adi vaziyetin 
daha ful.a •ifkülleı • ine mani oluaacak 

yaıalarlıı ~ ~ 
ya ça ve erifebileceji. 
m z kaynaklan ve mesel4 Sov
Y ti B • tıe diğer Bal""
de tleri11detı imfade edfıccjtz. 
Maamafilı ,mıdi, ıptidııi "' d'e 
mıktarlıınaı• llZC!acağıM ,..... 
l:atmcı ~· Ve 1>ıı ,.,.ıı.r llUllt
da memleke&ıe IH&lu11G11 iptiıW 
1llodde doklcam&ı Jı:onıroı etme-
Iİfl\ .• 

frikadaki Harp 
(Baştanıf& 1 mci aa1flada) ı rU>Za tıhkiınının zaptında ah -
1T y;A 'l'ZBLlct nan 1 a an esırlerınin adedi 

Boma, ti (A.A.) - 5 numaralı 1 sekiz subay ve 200 askere bal.il 
odr teni olmuş ur. Sollun, Mınr ile Lib-
İtalyan karUl(ilu wmımhi ta- Ya hududu araınnda kfiln küçük 

dan te'bli4 ec!DmıeUr bir şehirdir. 
.A1p1er iıu4udu boyunca istik- 1.:iKENDERıiYEYEHAVA 

,.U arekatmııs. her tarafta hu- HÜCUM 
cıu otesınde inkişaf etmekte- İskenderiye, 16 (A.A.). - ~ 

TEBRll ETTiLER" 
Ankan, ·ıc (A.A.) - tn.il

.. tnılıa altma o-p'la 11 
ha• = mfbHif ....... 
d ıdJ&a'ıMI ••• •elzlDe 
a.wc-llar 1-et inillı8 ile 
Knl .................. . 
...O• tead ebmra;tm. 

Majene Altma o.era
LOND&A 

Maj 1 ... •·ı- ,... . ..... ... ••tile-_; ... 
..................... u. 
ri ile milletlerillill -deli ..... 
wm4Mi huuetli h ..ı • 

Jerimi ..... .. .. WJh ..... ., .... 
tslılJft' iNöılC 

t.met llllltııll 
Tllrkl:o CmUm lleılııl 

ANKARA 
Dut-um-~lbıd mil

e ıhıtlle - ıA ı ~ -
rimlııi ...,.. Mr m • _. • 
yede.W... 
~ • Pul' ha4ola-

JI - lıuuetli .. • " • lwiliill = • bu. 
........ Knıb: GB08Gl'8 

2 hinAmerilcalı 
memlelcetine 
lıarelcet etti 
Mültecilere tecı jz 
edılmiyec:eğl umuluyor 
v~ 11 (A.A..)-Birlelik 

Amerika hükı1meü, Amerlbıa 
mültecileri taşuııııtıaoJıın v~ 
ton Yapul'llllUll, Amaikafa 'lllll
teveccihen seyahati eıınnıııdı tel'· 
klf edilınt~ ve aııbıi ha
va kUYVetleri t.arafmdıın teca'<ril
a ııb"amıyac~ umıt etmekte 
~u, uharıp devletle
re blldirrniştır. V i.ngtıon ııemi· 
si dun sabah, tebatı dahil 
olmak ıi re 2000 yı hamil 
olara:k, İrlandanın Galway lima
nından hareket etmiştir 

dir Ciitı -t 13,30 da 118 dakike Jlii-
lar mukaVemet eUniştir. Bir'kl!Ç ren bava hı.i<:umu işareti veril - J , , 
eaır ve o1ıom4ük ııilib elLmne JJU4tir K•laıbııhk plijlar .sü.r'atle ngıbz kızıl haç 1 Da 

AkdR"!zde, btıbrlye ""tayya- ~=·~Jt~=- 1,716,000 lira toplandı 
re ~ .cütaıçe lıd tür. Londra, 18 (A.&) - Londra 
ve c et wnct ııetiıı '--le fıia- f 1 belediye reisi tarafından kızıl -
lly deYauı etn-et•eı'Drler. da b !anan iane hafta 

2 ıw,n,arıaJıiJlll*"lpımııcie bildir- ransa arp ~in~iliz lir 1 g:irmiştir. 
._.,,.. ~~. ':!~~i~: (B"""""' 1 itici •llf'*J Bu ııuretle ıane elı.unu l,718 000 
""n• -- ...,. -...- ~- Hafif umurlar nehri liraya bali oımu.a Son ıılnt!-
öza ~ zı aından 1*t- JlllQlll4lerdjr. 1erde mıistaar namlarla verilen 
b ~ muzaffer bir Loraıne "" Alaace'de Franıu 3000 !ıra vardır. 

-Mlıvla bir de tııb*Nbe--
lıir tıımıe1aıdır JwmaııdanlıCuwı tayin ettiii ha- Singapurdaki ianede 

Ba on' -· ber taraf&& p- reketler verilell eınırJer ımıcibiıı-nı zamen4a tıc ı ı r ii ele aımı.- ce vaoılmakt.tır 250 bin lira toplandı 
U. Fraaııııt ._ c ' 1 lal Kani· Son iki ünde b~ hava mu- Londra. 18 (A.A.) _ Salihiyet-
ka liın•""'f w Bıiriıa ter • d herebeleri Ya"ı1mıstır. Bi'nm tar menebidcın öjtreııildikine ııö-
.- mu ~ :ııMic. 15 haziran "6nü tetmen ı-esı- re, SiJıppurde <'Jokan S aıte Tı-
l8llell tıw• be 1N•an tıpilınwu" rant yalnız kendial tek bir ~ - ~ hıııWz hava kııv-
Fn11111ıma -ıtıundl Camıet - ta beis taıvan teyyareli dütiir- veUeri için boıııbaıdıman tayya-

dıell ')lwe9 ~va ı_.nın• kaQll ıu6<ıtıür. Bo•nlH!n iic.'ii awı "" i- ıeleri satın alnrmak; wıere aQ -

mmilı taJY&1UID litinıiDle ... kisi bombardıman tayyareııidir. lan lene 8imdt 250 bin 1nailiz 
bır tuml& Bereketi yapıla- New-York, UI (4) ~ lirlauıa baUi olmQGtur. Bu pa-

- ·,_ bir kımıl flddetli hava mil- ra ile son sistem 12 bomlıardmıım 
.-- lselerbfe bir k.m da :rer- bla Broad Caııting'in Bordo - ta arelik bir filo satın ıılmak 
oın- eııera • *iP'= '-1- babitl telgrafla bj,1diriyıor: müınkiln olacaktır. 

,~.._ -'11.n'- '"" u. Fraıısu:tlÖ7'CilSÜne0öreAJm-

varf!S~i..,..:;~oıunı::.. 1ar Majlno hattına tar.ı. yap - Ruzvelt'in ver-
aır Bir- jPDllJDJar cıJmı'fbr, tıkJIU"I ~ harekete bijtQa 

clAfi ı.taryala- aınklarııu ııolımw !ardır. PiN d.ği 
~ :=-lık' ~... cephesmde J'ramızler cenuba 1 cevap 
tenn'•ler, bet ta))wteluıis cııı.- dotnı çekiliyorlar. Alinan•ır Pa- (~ 1 ttıri SG!lf«Ja) 
-.-ır. rlıı yekıntnıM dunııuşlar w ttı - tfijndermekteki gayretlerini iki 

Şianall Mt.ma, bir P taak- kin ~ AZl mjsllne çtlı.aracailı h•klmıc!a!ri t.. 
1eri ıaüuhtit llJe 9idM'lei il- V: N lt 1 minab, bilı··n ıyl brfıiaamıl. I 
tilwn ~ • 1 tıblis e- Bordeau. 18 (A.A ) - Framıa ta. *" ~ 1idıhtli Harbıye nezaretinin aöacusu bu Böyle bir Wnınatın askeri ma-
lıarelı.i ceıefl!ll etzııietir V...ue akşam yaptıb beyanatta heyeti hi.yettıe bir teelıfıôidü tpz-un 
tızerinde iki l8'llllıf tQPI!' dii- .. ruMDiy-1 ıtibarile ftZlyetiıı QDk etmQ'~ ""bu nevi tuhhiida-
~· 11 ll9olll .. n JlllZik olduiunu ~. KY1'- tııı aneak ılroncı"e tarafın<lan ve-
111 tad ~ ' $1 ... Cıi: dadan aı.nre. cieba Alıwı rihıbileceil, ~ ıfCÜHl tekdir edil
- iw'lne lııir kaç tıı ·be at- Uerlr4laıtrlaşmıetır.Bununae- m•tecUr. 
muita. Bir Uç mil ll iiııtilt. 1Mıbi dlllıa ziyA Pan.ı, flpl LııQdra, 18 (A.A.) - NeY)!lllS 
c ; na bava diılltıetlrJalan ıa- eda uı.ıı: cbıı+.N•rııı bir .im- Timel ııaetesi bııııün. ~ 
.......... -- ...... ....... elkirıumumiyesilıde yapa]an bir -&:-·--..,... ..- --z., ID1DlD "1ıllpnılrm.t olm""fır. Ba 
jiru •ı>tttıQı. ~ Alnıaıı. ......... ti Ch-paa. tetkikin neticesini ~ -

TiraM, ~4) - Stefr:ııl A<- ...-..n ,.- dlr. Bu tetkik Amerikanm ile-
ne ovalaruııda ve Oıateau Tbierı7 ldz aühim :aıeReziııde m 7 ' cır 

~ civarında <'!mu• Fran11z!1r lerl tarafıa ~ mı acı Ar- ric'at Wılyeeini W:lbea elJılıj,_ auetenin muhabir -
~ t!ultm Juır.. mecbur olduklarmdaa ..-hık i- elan ylll!lmıştır. 
"ICilı d tı B- BIUlll l'U8'"11D Amerllı& dıin· 
- =ı lıuıliia .,._... ~~~) - Mıılıııd ımmmiJlll llbır ır41nderilmeailıa-
... lıbınet dolt,yıaile 2112,CDG timi -. riç olmak iUere biWitı vuıteıar-

ııtotIJZ ·ı ıat Dı1 "7beye kQııiolı-apgr. la IDiltte&lett jUdJlil edilın--
Dlılra, 11 (A.A.) - 111 lttiflıldl arm ............ 
.-lıaterJIMımın tıılılfli. Av.tral,. fatiat ~ Americabı .....,. 

t' 'sa 4iDil llaft iııun t!tt'.- I& x...J:lcfi r• • l' ........ blec:le Huıd 1111-
.... .,,.,,,.,. c11a a••· • ~......... ze' '· ......... , •• inflradcıhlc n-
_.. 11' '! ' 1'. la1iıı* llım 9'+..r, ıt (AA) .,.AYAL.»-.~ ,.. • .._, ,_ ...hw h • ,, ııbeti&dıı ıı&f a1lırıeti ıtBıtauıek-
- ·-· • :-"! - - ya• 11 kt 1 llıa. yedi l'a- tıldfr. Bu l(aJıete di)W lııi: 
-·· 1 n lf • 'p - t (1!WpAllJıi

9 

( ft.... :JıtızWlt ile tıtüttcfUcoll--. 
.. ıtmlıı ..t- f.~ dlr. Bat 'SN•}• W.tıeqr..wrıltkJııiAl8"t &-.t:,. =-: 7' ,;: i --- dı!oldl1rfııl11 ~ • ==..•:;.~ 

ızıl 
Litva 

r 
ya Demokraal,Fatizm 

Sofl'l}etlerin Litvangaga notaaı önünde &ovyeUer 
- YAZAN· B. ıroai mw4 g 
l\1olotov'un Lltvanya Batveldl ve Hariciye · 

N d·~ .. 1 . • F rıuua Başvekilı 111. 

..;:~~:~er ı:~ u .~::!::':BP U::~~ :ı;::.=..~:!~ 
Aian• b~: Bu tarihte Litvaııya bükllme- luşla laallehmiy menafi 

H huirıııııda, icra lwmiteııi. re- tinden cevap ahnama.maııı yuka- ıııdtliyetleri _.. tıillet bulua-
m Moiotov hiikıJmeti nwn- nda gösterilen Soıvyet Bırlili m~ her milletin tikW, -
Lövaııya hıüldRneUne bildirmek metalib tını tatmin e enı reci· falımı. c-1a ı•e cek tıında Av-
uzere Moııkovada buhuı.an Lit - eli lliıbı telMcki edilecelttır. nnıımua jelÜ.._ tanıhain! _._ 

vanya hariciye nazm U l- 15 haziran sabahı saat 9 da tün kıhnak tben ~ -
tideki teşebbuste ~: Utibsls Mo~tıova, Sovyet hiikd- leleria ludlini un ~ u 
Bır taraftan icra kıomıtesi reisi meti tarafından konulan şartların, lamu.tı. ~im411ld llarp Mıfl••a-

Molotov ile diğer taraftan Lit- Litvanya hükumeti tarafından 4aıı evvel ÇemberlaJ1l ve 11' -
wıı,ya &fvekili lılerkis ve bari- kabul edildiııı. cevabmı ııettnnı.- ladier bltiaeleri.m ilunal eyi• 
ciye nazın Uri>is araaıııda son tir. dikleri Moslamıılalıi mH ~ -
Z81Jll11llarcı. Moalııovada cereyan K leriJl lı.eubneslntlelü hatalar .,..._ 
eden nok.tai nazar teatisınden ızılordu Lltvanya- diii makta tieıleırle .aha bi 
sonra Sovyet bıiıldXrıeti ~ anlaşılmıttJr. hıptten e Frna 

: =~lan teSnt edilm11 telak- yı iıgala başladı ~:=! !; ::r:::=: 
e - Litvanya fati1e ııefirlahıiB , .. 

(Baı• .,. J itici ..,,, ... , 

llOft, Franaa bbineııi bugun saat 
11,15 de :Reiııicwnbllr Lebrwı uıı 
ıi;fwwwtt altmcla -..ı•"""' ve Rey· 
ııaud tarafından yapılan muraca
tııa lluzveltin verd!ll cevaptllll 
bydı malfvn•t ~. 
Mar.ı Petaiıı, Amiral Dar. 

1ııuı. geıwoal Vt!lemin baıı:ır bu • 
Jmıayorlaıdı. 
._lar tekrar aut 17 de top

,&Dal'llk Bıa&ftl.tiıı mesaıın tet
edecSler ft hü!kQm tin &a

. nde bunun ne tesir 
pab·ilec,eci kararla.ştırı caktır. 

16 (A.A.) - Reuter 
diriJw: 

Frarıaanın Alman adan muta
reıke şartlarını bildirm ını •te
di~ lıak1nndalrl haberler at'l o-
larak tekzip edilniektedir. tedir . 

Lııadra, 18 (A.A.) - Büy& 2 - So er B , Lı van-
Brttanyada iıu«ün bütün mabecl- ya arasqıda karşılıklı yardım mu· 
leale Frama için dua edilecek - ahed mın UJW1Sını te.ıtip 
ttr. L Letcnya ve 

Londra, 18 (A.A.) _ B ekil Esten a ile b aelı.erı ittifak ak-
Qıunıb.lll önümiiadeıki güiıü tede k Baltık antantı ısmı ven-
Fransadak! vaziyet lıaıMruıda A- len ve evv alruz Litvanya 

vam Kamarasında be bu-ı ve .& bulııııduldarı as ııif uç etarm-
lwıac ır. Lordlar asma da bı.r askerı ıttifaka tahvıl et-
da llJl tta bulunulac . ür 

P de A '.ita- SO et . bu ittifakın 
mara.sırıda izli celse! r akdolu- Sovyetler Bırligı al yhme ma -
naralı: ana atan udafa tuf oldu u teshit edilmiş ııdde-
selesi uzakere edil tır er. Lit an anın bu askeri ıtti-
F.RANSIZ KAlBİNESİ İÇTİMAI faka ilijhalı.ı üzerıne ~ etler -

DEVAM EDİYOR den haber u olarak temin edil-
. Bordeaı.ı, 18 (A.A ) Fraıım mi< lan Lit anya, Leton a ve 
kab jçtjm•mı saat 21,30 da Es a kinılıanh eı umu -
hın devam etmekte olduğunu mıyelerı ar daki ibat kuv-
Fr radyosu bildırmektedır. veUendirilmiştir. 

Bordeau, 16 (AA) - Havaı1 Bu aölı.erı ıttifakısı orcanı olaıı 
AJansı aaat 14,30 da tebli edi- Revue Balti!t'm 1940 daıııberi 
yor. Iıı,gilizce, Franaız.ca ve A!m•nra 
Nazırlar ~n sonra enı bir nşe<lılmekte olduğu da malıım-

mecliıı ~dir dur. 
Bewc ur rıyue altmda Butün bu v•ki•l•r ıanfeyne 

öıtledeıı sonra toplanacak olan her angj. bır ıttlfak muahedesi 
Nazırlar Meclisi, veya atitleı'den biri a1ey. 
ve askeri v~ eün 1 müteveccih koalisyonlara lf" 

tiraki meneden, Sovyet - Lltvaıı-
Am ri:ka hükfınıetm bu c a- ya karşılıklı yaıdım muahedesı-
t11mn Fransa a bızzat kendi p- nı, Litvımya ~-"-~ ı...ı.. 
rakları üzerinde d.emokraailerin .....uwn:wıuıı .....,... 

ca ihlil ettlllni ~. 
m rek davasına faydalı bir B tün bu, Sovyet • Utvanya Dm• 
tarzda edebil k şartlar ahedeeiniıı ihlili ve Utv-.ya 
dahiliiıde mıicadeleye devam et- il:ktl.mettnin Sovyet Busjqa 
melı. ıınkanııu verecek ınahi et- kar•ı viki hasınane hareketleri 
te olı.ıp olmadıJtmı tetk k eyli e- bihn<lıiti gibi lı:R!QllijiMen Vil-
cettir. DO şehri mıntakasının VeRllliSot'· 

Bordo, 18 (A.A.) - Reuter A- yet BirJiSiıüıı fevkallde lıayıı-
jansının bildirdiğine 8Dre Rey- bahane ve Litvanya leb•ıvfeki a-
naud istifa etmiştir. Yenı kabı- y-te rağmen ıııeyc1ana 1 

1 ıtt-
neyı Mareşal Petain teşkil elmit lerdir Sovet hiiklıaıeti böyle 
ve General Weygand Başvekil bir vazıyetin daha zıyade devam 
muavlni olmuftur. ı;>ığer başlıca edeımy~ takdır eder. 
IZalar awılardıı-: Hubiye Collıın, Sovvet fti;lı:!\qıeü· 
Hava Pugeoy, Bahriye Darlan, ı _ Dlhiliye Nazın~ .,. 
Dahiliye Maıwuet. Adliye Laval, emniyet departmıııu tefi Pouve-

Molotof orduya mukav• 
met edılmemesinı b dirdi 

sıni ve 
ilerile 
eınretm k uretile teessüıfe 
hadiselere meydan yeeek • 
leri umıdini 

LETONYA AJANSININ 
TEBIJ(;t 

Rijıa, 18 (A.A.) - D N. B. 
Resmi Leton a Ajansı ı d ri.YW 

Li arıya Este ile Leton-
a ar daki 'efrı-ani it-

tifak a etınemi4tir Ve 

rine jenilerinl ~. 
Ne ola ak ŞhlHli ...... eaklıır, 
m lrileer•'- .ı 

Al _ _,., fllılja, ,,_,...,., i.-
... y- ..., .. _ .......... -

larmı tqvik ile ...... " IMTITt 
e4ea_inplt.e ve 1\ H 4ı m ılıı· 
ru ik aıJllll pla
liyetlerı, _ .. filleri, ,... Soy. 
f9der Birlfibü 4 hm.lmv 
8Ji, d-..knıt hil,elı. 4evJederi 
• ıkımk İAIJ'eB ltilyilk sqaaiı 
...... ... .: ...... lıidikler ar-
ı h ......... ...,..... blıl*-
lamu filiJatla enlemıtJ••, ..... 
•ıs' lliı. Mm·'a, ......_ " Pa
rı.e.a Clllıııar1- .... h t -

""' -~ üıtekleriM, Ws"'hri. ae Moakevaftki ri-Mw'ed=na 
"' -elden m+•d d am 

• ~ eYVelim a.ar ... -
F..._ ile al11ımv.antıaı ati-
te fW tıecrD 'ezile .,. .... .. 
lıua ı..u-. ... Frama ... -
metleri •Ulu. t M>i cııliliR lıi 
S.YJ"e&ier Bidiji ile .......... 

······-ı.u ... ~ ~ ...ı.r. F+.t 1Mt ze'd-ki ..-
.... ..-..-. AM&k Plrl. ... 
lıija,za•nedi'lt• 1ıaa lııl-ia ..... 
lıultlviı!u, ?'jt ........... 
elliWiii-üir M' ·•ne..., -
al& olm·J1iı 4a ıtilil17'MD--. Bllitr--..... bu Baltık dnleti ~ lıiç 

bir mııahede oktur f iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
HUDUT KARAKOI,ı •.aı: 

YAKfıLDI 
~a, 18 (A.A.) - D. N. B. 

Leton A •-'il lıildiıdiıtlne 
.ııore ·Albreııe cıvaruıda MaJeM.i 
budUt karakol blııalan dün la• 
ballı YllDID1' oWııt iıuıı,zrr • 
Bır bdm ve bir ODC'* * 'i:: 

Hin distandan 
Fransaya dos-

bir • 
tane meıaı 

tte ~ ıı hııdtıt-
~ ":~~ Hiadiat• Ptı slad 
General Beletenm rıı-u ..;.. Fraw orduıuna 500 :.:. =. ~ .... bia ,...,. si•tl• ,, 

Bnlgaristan • 
( Dcıttcmsfl ı ine& lllJlf .. , 

Berltla Yaııaaı.taa 1f1a ..... 
ralıilecelf •titHUHaıa --b 
keti .ıaıtliıe bdar hınıyablWI • 
flnden 4olavı, milletin hfllı A --. 

te ·~ likran ol ..... lıl
tfill • 11 kc ~. 

o· teler, .,.. • Jı .._ ........ ,._....M4--
ler wlm4e w&« 'ı oı..,_ lıl
Jflk pJntlelol.,. ........... 
r tatlılldtt4ea«ı...,..._ 
~ ..................... 

ineç cleariryoL 
lanncla am 

SW.lıolm 16 (A.A.) - Bir -
tımdım ıtllıuen bütin t..eç 
danir)Ü]arı taıUeleriııde JGade 
on - """""-• nazırlar ıı.. 
liıılnce tarar ftrDıııtsttr. 

I• ılle,W~-Hh" IJ& 
·--· ftllıti J'nma •••••• _ .. 

... 7 •t1Mi '" •· 1 1 'ip 

- ,._ oıoıriif9ıı ,..,._ 

•• ıı ııııa 4eria lı6r JNııılNlılals 
...,..ıı ~ 
Hıwd-.,_ psc deri w ..... 

•Si 1d1 ~ Wefleri ictıa fiDP-
lmıan ,.. ..... "''* ~ 
•• •• ... 1 .. 1 .. Wıiııe 
il • .,. ,..,, ,,.. -- .... 

l1111tltnek lımN.... l ......... 
~ ------

lnıiliz racl,OIUDU .... 
LODdra, 11 (AA) - I«ıdıa B, 

B, c. Baıbo iıltalyıamı dbıleyido 
lerinl lk.- ediJW ki, •1mwı1-
tıı.rn-- ıır: 1' 1•ı4M1 ~ 

=:ı:.=.P4'd!: 
n malıte=*'tr. Haricı:v.e Baw!onin, maliye Bou- laitisin Litvanyadald Sovyet car-

tillier. nj:u;ıruı aleyhine wkııbulan tabzi.. :;::::;:::=.~=.=-=::::::=:=;=::;ı:ıı:ll:;ıl!!ı:::::::;::=:::ıç:;=..,:;m;:ı;;;;;:;ı:~::;::9 
:tNG1LtZ KABnıES! TOPLANDI kitm doğrudan doılnıya mücrimi 

Loııdra, 18 (AA.) - Reuter olarak mahltam edilmesini, 
A:jansı bildiriyor: 2 - Litvanyada, So+J« - ~ 

lnguiıı kabineııi buıııiıı tıoplan- vanya karşılıklı yllldım mıuıtıe-
mıştır. Fr.ıuısa büyük elçiaı Cor- desinin ııııımı*irw tlıtbitbıl 
illa bu toplantıda hazır bulundu- temin ve bu ımı± ı ile ........ 
~ ıanneclilfyor. Meibı olduiu larını azimle tentil ~ Aıaıl
uzere hıııilterenın Framııdalı:t de ve mıaktedir bir lıük6ıneUıa 

.,_,._, t ..._., edi1:::.:::önı, 
ibilvilk elçili Cnapebell de l'ran- -~ ..... ..._. 
aıc kııhineıfnhı bu aabahki top• S - Sovyet - Lilvlıı.Ya brfı-
lanbamdım evvel ReynaıMl tara- 1ıkh yardım muahedeıılntn tatbi-
fını!arı kabul edilin.iştir. ki imlı.8nlaruıı tanin V9 Lltvan

lngiliz Sefiri SoV7et 
ticaret komileriai 

ziyaret etti 
McıııJawa, ıe (A.A.) - hwıte

renm yelli lıloııiııDft eeftri StaffOl'd 
Cripps dün, dört llfaret eKinile 
l:Jirllde ticaret kıwıı"N!ri Minoyan 
De 311 d..ı.ıQJ• bir mültbt 181>
-.ıır. Bu mOIAlretm ibzert~ 
faj ette 0J&11t1 gpnetilmeJrtedir. 

Oıtweıi ... ~~ 
~Jaı;ıı uuv' ... .._ 
..wtr. 

ıada Sovyet nnıi-1an aleyhi-
1111 vulıtubulaeak tatırltita mani 
oamııit için en :mü!dm LiWlııya 
medrnlerlne yeri 11 Ll!ik üfi mfs
tarda Sovyıııt tıtutmm Litvanya 
Wpnıklarma eeıtıeatce 1119Dee' -
ilin temini l'!IÜBl-1 Ye muti* 
IUl'l!tte Jibuaılu ~ bııea • 
tindedirls. 

Sovyet h6!r0ırrıeti, metallbatı
ıuıı tah6lr.lwlamuıı ipWaf lıir llrt 
meir•m•nda olduia " ı • 
Sovyet • LiıYuıJa bıtıılıl!h ,... jliitürmez sure le • n w 
dJm ,......,.nfn nunn±' w t.ap•nt;a ımt!tızam ..,.. '.. 
lılr ....U. ~ .fmlııiD tıuluıı-1 r.alll1ll e nliıtteftlı: ClldulıırGlaa-
-=::ıı::.a:· ~hl- e:'~ e..111'!%)=:' 

ııttiılllla:'ll ..._ sııbaiıa a- düfınan 111aaı1 • tia ID 
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Ali, talisizliğinin artık bir fecaata 
doğru sürüklendiğini hissetti 

- Hakem naSbetmel<, benim 
~. Kiıfe ve Basra ask.,r
len, buna ne karışır !ar? .. 

Diye mırıldandı 
E.ş'ab, J(ayet tabii ve Ak:in 

lıU lavırla cevap verdi: 
- Ya ımirüJ.muınin.in!.. Hiç 

~esiı. ki, lıakem nasbetmek, 
aenin hatkındır. Fakat, B~alı
Jarla Küfeliler de bır halt iddia 
edıyoclar. .. ·Biz, bu kadar kan 
dal.tul<. Can ka ybetti:k. Liıik.in, 
lam di$nana kat'i darbeyi indi
~iz zaman, harpten mene
Gild.ik ... Bu tun .feclal<ar lı,tııwz, hi
liıılet mrocltwnin halli i.cın idi. 
M .demiri bu m-1e, hakem'e ha
vale edildi. Harbe nasıl iştirak 
e\Liy9oİt, wllı.a da öylece iştirak 
etme& ha)ı;kımm:br .•. • Diyorlar. 
Ve bu fi.k:iıde iılrar ediyordu. 

Dedi. 
l:ıf'm'm bv liideri, (Ali) nin 

m•ham ve miiteessir kalbiıı.e, 
iıdeta ~ bir hançer l{ibi ıe
~ etli. Arttlt, bir ihanet tebeke
Allİ.ll içine düşmüt o~ an
.X o uman bt'iyetle hükmede
bıl.di. 
llaamafilı, (Ali) ııene büyülı::
~ıi J(c.ıtenli. Sahsı için bir 
mıınak• ve wiicadeJe kapıııı aç
mamak için: 

-Çak mtnı- .. Ben.im muiı:ad
dentıma i<.arışan herke6in, bu 
buaıllta bir söz söylemi ye h&lt
ln var. Fakat, Basnı ve Kiı!e as
lı.erleri 5llnll düşünsünler ki, (Ebu 
Müsa), tamarnile bıtaraf dc.ğil- .. 
dir. Hatta .kalhinde, bana karşı 1 
büyUlt bir kin ve husumet bes
lemekte olması bile muhtemel
ıi.ır. Cünkii ben onu, valilikten 
~ Şimdi ODU, nasU ba
k.em naaboittMlırim? .• 

Dtye mıılrabeJe elti 
)''diQe bu.Jıınanlpr, derhal 

(Alı) ye bM vermek iFediler. 
l'ııltat Amr ibııi Aıı'ın bir işareti 
ilreriııe, lllkfıt ederek, om.ın si;Jy
liy~ .cmi dinleililer. 

Amr, der.İlııl..i sa.fi:yane bir tırvır 
ı1k1ı. Ellerini 9emaya kaldırarak: 

- Ya Ali!_ Ebu Muo;a ııfui bir 
zat helrkmda böyle dıi.,lnmekten 
ve böyle IÖy.leımektesı seni tah
&ir ederim. 

Du-e babıdı. Ve eonra, Ebu 
Jfıı-nın 1aziletlerini ınlgtmıya 

.,,.ledJ• 
- Bn z.at, ybabej ~endir. 

ReeıJıiDah, ooun iman ve it*.at
Udı.:i aalibetini takdir elımiştir. 
Herk• bilir iti Ebu .M.-, haya
Wıda bir dıda bile yalan llÖY l.e
snif. .. Hiç bir menfaat kar ... ırıda 
azim ve metanetini u)'iıetmemiş
lir ... Bütün hayatı, tait ve >badat 
ile J(N;miıtir. Böylece, dindua
De bir veod ile l{eçen hayatı. ise, 
artı.k ııedcseni tecavüz etm.iftir .•. 
Bu eV6llf:ı haiz olan bir zat, na&ıl 
olur da sana karşı. kalbinde irin 
n bn.,ınıet hilleri besler ... Ve 
null olur da, kalbinden (ahret) 
ve (Allah) ic.orlrusunu c*ararııit 
bitaraflığını ih.Lıll eder. 

Dedi. 
Amr, bo 9ÖıZ.leri o kadar ciddi, 

• kadar müessir bir tarzda söy
ledi ki, o anda (Ali) nin muhi
tuıdeık:i hava bırdeı>bire degışı
nrdi. Çehrelerde, derhal Ebu 
~a emniyet ve itmıad J(OO
ıerilmem lizım ~elcii.ı:ini .ifade e
den manalar belirdi. 

Alı, kendisini ihata eden. tali
si:ı.llkin. artık 'bır fecaa ta ~ 
..-ıruklenc!.itini hlssetti. Melfil 
nazarları.ıu, meclistekilerin yüz-

!erinde J(e2dirdi. Derin derin içi 
ni çekerek: 

- Acaba, ne zannediyOl"llWIUZ. 
Mutlaka benim lehimde hUküm 
verecek 'bırıni arad>P;ımı mı ak
lınızdan ~eçıriyorsunuz? .. Bilir
oıniz ki ben, bütiın hayatını yır
t:ıık bir aba ve bir avuç burma ile 
~eçirmi.ş bir insannn Hiliüet ve 
Emirlik J(ibi akıl" ve mes'uliyetli 
bir yükün siltletini, ancak ehli i&
liiını nifak ve tefri'kadan kurtar -
mak için üzerime aldım. Bu yü
kü, "1 anda kendi arzum ile de 
kaldınp atıveririm. Fakat ~ 
riıyorum ve anlıyorum ki, deNh
te etti/(i:m mes'uliyetli işin, ~ 
en nazik bir devresindeyim ... Ar
tık, ne olursa olsun, vaziyetim
de sel:fat edeceğim. Ali, lwriı:tu 
ve kaçtı dedirtmiyeceğim ..• Ma
deın1ti hepiniz, Ebu MUIWWl ha
kemliğine taraftar J(Örünüyorııu
nuz. Pekili.... Ben de onu ba
keınliRe kabul ediyorum., 

Diye söylendi. 
(Ali) nin bu hareketi, hiç .,_ 

hesiz ki netsi feraıı;atinin en yük
sek, en belıt ve en cesurane bir 
misali idi. .E«er Alinin yerinde 
bir b•şkuı olaaydı, henüz elin
de bu.kınan maddi ve manevi 
kudrete güveDN~erhal müca
deleye gırerdi. Fakat (Ali), IM>
na tenezzül etmedi Sinsi bır fe
laket ~asının serpintileri bü
tün varlıJ::ru tehdit ettiği halde 
o, emsal.sız bir celiı.detle dım dık 
durarak, o lııorkunç dalııanın ge
lip çarpmasını bekledi. 

GA:UEJYANI TAKİBEDEN 
i S YAN 

(Ali) nin (Il>u .Musa) yı ha. 
lı.e~e kabul etmesi, orduda 
evvela derin bir sükün husule 
getirdi. Amr İbni As, (Ali) ile 
maiyetini bu derin sükfuı içinde 
bırakarak bilyük bir memnuni
yetle kallı.tı, Muaviyenin neuli
ne gitti. Cereyan eden hali, ol
dui!u gibi nalı.lettı. 

(Arka.n var) 

DALGA UZUNLOOU 
T..A.P. 3L79 m. 11445 Km. 28 Kw 
T.A.Q. lJ,"7 a. 15195 Km.%0 Kw 

• 17 Ha:zir•n Pa:z•rleıi 
12,:W Program 
12,35 Ajans haberleri 
12,50 Alaturka müzik 
13,:W Hafif müzik 
18.- Program 
18,05 Müzik: Konçerto 
18,30 Radyo caz orkestran 
19,10 Tü.rk müziği 
19,45 Ajans haberleri 
20,- Halk rurkü.leri 
20,10 Türk mü.ziği 
20,:W Konuşma (umumi Wrbive 

ve beden terbiyesi), • 
20,45 Türk müziği 
21,10 Konuşma (Fen ve tabiat 

bı!gilen ı 
21,30 Radyo gazeteıi 
21,45 Radyo orkestrası (~f; F. 

Ferid Alna~ ) 
22,30 Aıans habc-rleri 
22,50 Rıui)JO orkestmsı 
23,25 Cazbant (pi.) 
23,30 Yamıkı program 

BOYOK TARIHJ ROMAN:~~ 

- Hoea efendi, sözleriııni haklı 
bulmadınız mı? . 

Hoca, topar landı. Bihnecburi
:re: 

- Evet Sultanım!. 
Diyebildi. Cinci, Valide Sul

tanın fikirlerin.. kııbul etmiş bu
lunuyordu. Amma, ortada iııim · 
yuktu. 

Fet !l Mah Peyker, hocaya: 
-Evet.. 
Dedirttikten sonra, daha zi

ra-de aQi}dı.. Ve· 
- Hoca efendi, Arslanımı kur

armak ic;in evvelii Şclterpareyi 
ara}'<ian uzaklaştırmalr lhımdır .. 

- ····· .. 

- Yalruz, uzaklaştırmak de
~il ... Onu yok etmek lazımdır. 

Deyince, hocanın aklı basından 
.!(itti. Aman Allah! Eı:er Sultan 
İbrahı.n, bu sözleri d:.ıymuş olsa 
muhakkak vücutları yok olurdu. 

IMah Peyker, si:ıyleııiyorou. 
- Hoca efendi, Arslanını kur

tarmak için ona cihana feda ede
rım. Kcrkmayınız .. Ali Osınanın 
mevcudilf tim kurtarmak ic;ın 
hasbi hal eyliyoruz... Kıı.sdımız ... 
Sü!Alei Ali Osınaııı kurtar -
maktır.~ 

- Vücudumuz Ali Osman ult
runa fedadır .. 

- Yalr·z fooa ohnak ka!ı eel-

Maarif Vekilliğinden 
1 - 2259 ... yııı &amınun tatl>ik.ine dair olan talimatnameye 

göre IA okuliann 4 ve 5 iıııeı sınılları için ilı.i ciltten müt..-k'lıil 
bir •arıtmetik• lıitabı yazılması müsabakaya ikonuhnuştur. 

2 - Müsabaka müddeti l/Vll/1940 dan b•şlıımalı: ve 28/ll/llMl 
cuma ~ akşamı bitmek üzere sekiz aydır. 

3 - Mıı1sabwkaya iştirake karar verenler 30/Xl/940 cunark!si 
günü öi:leye kadar bir istida ile Muarif VBkilliA'ine müracaat ede
rek 'bu müsaba.kaya girecekler defterine adlarını ya;ıxlırarak bir nu
mara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan .kitap serisi ÜI; yıl süre ile 
dlrullarda dkutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakki 
verilecektir. Lkinci çıkan kilap •risini yazana bir defaya mahswı 
ohnak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllıill, ÜQÜncü, dör
dünoo ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsu.i olmak üzere <liir
der yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha ohxıak ü
zere makine ile ve kağıtların yalnız birer yüz.üne yazılmış oiarak 
M.ıaril Vekilliği Neşriyat MüdürJü~ne makbLIZ mu.kabilinde ver
meleri veya J(öndermeleri liızwndır. Kitaba konulacak resim, şekil, 
grafrkler vesairenin asıllaruıın yalnız bu ııüsahaiard;,n birinde 
ve yerlerine konu}= olarak bulunması kafidir. Müsabakaya ba
s~ bir kitapla Rirenler de kitabın üo; nüshasını verecek veya 2(in
dereceklerdir. 

6 - Müs~balı:aya girenlerın eser müsveddel<>rile birlikte eserle
ri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı muka
bilinde ve her türlıi tasarrul hakkından vaz ~eçerek Maarif Ve
killii(ıne üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre 
içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mes'
ulivetleri altında tayin edecekleri diaer bir zat tarafından yapıla
cağını ıı(isterir noterlikten lahtli.kli bir teahhüt senedi vermeleri de 
lizımdır. 

7 - Kitaplania bulunması liznn l{elen pedaıtoji'k ve teknik va
afları J(ösleren sarlrumıe ile noterlijıe tasdik ettinlecek teahhüt 
senedinin wrmülii Maarif V5illiiti Neşriyat MüdürMiiiünden alınabi
lir. Mektulıla istiyenlerin 8 lwruşluk bir posta pulunu da birlikte 
ııöndermeleri lazımdır. •2609• (4560) 

DiKKAT: 
ŞİRKETİ HA YRIYEDEN: 

Yaz menimi:ni Boj!ni~ '{eÇirmeiı: i-tiyen sayın yol
calarıınıza malıırua fevbade olar.ıt 1 temrnırzıdan itibaren 
eylô.l oawıa kadar 3 aylık % 50 ye kadar tenzilatlı kart 
aboneınanlarımızın bu sene dahi tatıbilı:. edileceRi ve 16 hazi
randan itibaren satılı,ta çılı:arılacab ilin olunur. 

Maarif Vekilliğinden 
1 - 2259 sayılı .kanunun tatbikine dair olan talimatnameye 

~re ilk <1kulların 4 ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil 
bir •tarih• kitabı yazılması müsabakaya lwnulmuştur, 

2 - Müsabaka middeti l/Vll/1940 dan başia:mırk ve 28/ll/1941 
cuma günü aksamı bitmek üzere sekiz aydır. 

3 - Müsabakava iştirake karar verenler 30/Xl/940 cumartesi 
ıııünü öğleye >kadar bır istida ile Maarif V eki iliğine rr}•racaat ede
rek bu müsabakaya J(irocekler defterine adlarını yazdırarak bir nu
mara alacaklardır. 

4 - Müsatıa.kada birinciliği kazanan kitap serisi üç ytl süre ile 
okullarda okutulacak ve mıiellifine her vıl için biner lira telif hakkı 
verilecektir. İkinci çıokan ıkıtap serisini yazana 'bir defaya mahsus 
olmak üzere birincinin müellifıne verilenin bir yıllıJiı, Üçüncü, d ör
düncıi ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsu.• olmak üzere dör
der yüz lira mükafat verileccittir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha ohnak ü
zere makine ıle ve ı<:agıtlanıı yalnız birer yüzüne yazılmış olarak 
Maarıf Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz muıkabilinde ver
meleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, harita, 
.ıtraf.ikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüsahalardan birinde 
ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kafidir. Müsabakaya ba
·~ ·bir kilapia J(irenler de kitabın ik nüshasını verecek veya gön
dereceklerdir. 

6 - .Mıisabakaya J(irenlerin eser müsvecl1elerile birlikte e.-~rle
ri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telil h~kı muka
bilinde ve her türlü tasarruf ba:klandan vaz ııec;erek Maarif Ve
lrill.iğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre 
icindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi mes'
uliyetleri altında tayin edecekleri dioer bir zat tarafından yapıla
ca"1.nı ııösterir noterlikten tw-likli bir teahhüt senedi vermeleri de 
lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulumnası !Amn ı;telen ı>edaııoifk ve teknik va
sı1lan J(ÖSteren sartname ile noterlii!e tasdik ettirilecek teahhüt 
senedinin formülü Maarif Ve!ti~ Nesriyat ~üdürlü([ünden alınabi
lir. Mektupla isti.yenlerin 6 kuruşluk bir posta pulunu da birlftl:te 
2(indenneleri lizımdır. •2608• (4559) 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Pala• No. 4 
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15 den ıonra. Tel: 40127 

Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 
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DITİYAZ SAIIIDI VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDKil YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

me;s .•• Vazifelerimizi yapmaımız 

lAzımdır. 
- Her türlıi emırlerinize mu

ta oldul(Umu arzederim. 
- Arslanımı, en ziyade yoran 

ve onu tahrik eden ermeni :karı
sıdır. 

- ........ . 
- Bu, karının vüc.;du kalk

malıdır ... - ........ . 
- Bana yardım etmelisiniz? 
- ........ .. 
- Arslanım ermeni karısını 

saraydan uzaklaştınnıya muva -
fakat et :iyeceklir. Binaenaleyh, 
oı se~ :.ce zohirleımelidir. 

- Bu işte bana yardımcı ola
caksrr •• Dedi. 

Cinci oc:ıda şafak atmıştı. 
Şekerpareyı zehirlemek.. Bu, 
det> şe• Iı bır iştı. Eğer, yakala
nırsa 'kellesi elden l(iderdi. 
Şekerparenin Padişah nezdin

de nüfuz.u herl<esten yüksalı:ti. 
Bir !Mile her şeyi yeprnıya ka
dirdi. 

Circi hoca, ne yapacağını, ne 
sovlıyE.-Ceı:ıını sa;;ırrr ı bir halde 

Valde Sultanın yüzfu:ıe hayretle 
bak:yordu. 

Valde Sultan, çekinmeden k.o.. 
nu,.uyordu. 

- Hoca efendi, bu kadının ıre
hirlenmcı;i elzemdir. 

- Cevap vemıenizi !sterim ... 
Benimle beraber ıbareket e~ 
!isiniz? 

- Niçin ınısuyorsum.ızt. Fi
kirlerimi doı{nı bulmuyor IIlll
sunuz? 

- Sultanım, haklısınız?. 

- Yalnız, haklı olmam ittfi 
gehn~ .. Bu, karıyı zeh;rlcmiye 
taraftar değil misiniz? Söyleyi
niz .• 

- Sultanım, :ifnayı vucüde git
mekten ~ bir lioaııı münasiıble 

. Efendimize arzı keyfiyet eyleyip 
saraydan twtltlaştırmak çarele. 
ni bWmUŞ olsam daha münasip 
olmıız m>? 

(Arkası,_) 

IJ!p .. ~~] 
Beşiktaş: 4 -G. Saray: 4 
Fenerbahçe: 5 - Vefa: 2 
B. Spor, Ankara gücünü yendi 

Milli küme ma(larına dün de 
Şeref stadında havanın çok sı
cak olmasına rağmen büyük bir 
seyirci önünde devam edilınİ'i -
tir. Günün ilk kar~ı
nı Fenerbahçe ile Vefa takım
ları yaptılar. 

Oyuna Fenerlıler başladılar. 
Vefa müdafaası ilik dakikalarda 
Fener hücumlarını önledikten 
.oonra mukabil bücwna J(eçtiler. 
Fakat Vefanın bu menfi a'kın
ları semere veremeden Fenerli
ler tazyiklerini arttırdılar ve 4 
üncü dakikada Melih Fenerin bi
rinci ~olünü ya·tı. Bu gol Fe
nerin tazyiokini fazlalaştırdı. Ve 
Rene Melih 13 üncü dakikada i
ikinci golü de yaptı. 

1 

Biri·birini ı.k:>beden bu iki f70l
den sonra Fenerliler işi J(evşet
tiler. Bu durgunluk Vefaya ya- 1 
rıı.dı ve onlar Fener kalecisini bir 
kac defa mü~kül vaziyete sok -
tular fakat sayı yapmıya muvafr 
fak olamadılar . Oyun tekrar 
Fenerlilerin hakimiyetine geçmiş 
bir halde iken 37 nci dakikada 
Melih bir şütle ü~üncü golıi de 
vaptı. Ve birinci devre bu su
retle 3-0 Fener lehine bitti. 
İK1NCİ DEVRE: İkinci dev -

reve Vefalılar ba•ladıla1. Oyunun 
cok dlll'j(un ohnasından i>itifade 
eden Fenerli Melih 2 nei dakika
da dördüncü golü de yaptı. Fe
nerliler yeniden hücumlarını hız
laştu·arak 20 nci dakikada gene 
Melihln avai?ile beşinci gollerini 
yapWar. 

27 nci da.itikada Havdar Vefa
nın birinci ~olünü de yapmıya 
muvaffak oldu. Bundan sonra 
daha 45 inci dakikada Necip Ve -
fanın ikinci POlünü de yaptıktan 
sonra maç 5--2 Fenerbahçenin 
f7alebesile 'bitti. 

G. Saray - Beşiktaş 
Günün en mühim karşılaşma

sı Galatasaray ile Beşiktaş ara -
sındaki ikinci oyundu. İki takım 
da b~ün şu tertiple ç1kın1.11lar -
dı: 

GALATASARAY:Osman-Fa
ruk, Salim - Musa , Enver, Ce
lıil - Salahaddin, Bedii, Gündüz, 
E~jak, Sarafim. 
BESİKT AŞ: Şevket -Taci, Ri

fat - Hü.seyin, Feyzi, Ahmet -
Erref, .Şeref. l!rrahim, Hakkı, 
Haııati . 

0Y'Uila Beş&taşlılar başladılar 
ve ilk anlar oo tarafın gayretli 
calısrnasile ı?eçivordu. 15 inci da
ıltikadan sonra hüC'U'lTl üstünlüğü 
Galatasarava J(eçmU; bulunuyor
du ki. bundan istifade eden Gün
düz 20 nci dakikada güzel bir 
.şütle s~rı kırmızılıların ilk golü
nü Y<P'lı. Bu gol Galatasaraya 
nisbi bir oyun h2kimiyeti de ka
zandırmı.ş bulunuyordu. 

Galatasaray muhacimleriııln 
tazviki 30 uncu dakikada Sara
fi:min attıl!ı ikinci golle semere
lendi. Ve bundan oonra sarı kır
mızılılar Be,iktas kalesini rdk 
sık hücumlarla yoruyorlardı. Be
slkta• müdafaasının gayreti ni
ilıa"et hücum hattını harekete ge
tirdi. Ve 37 nci dakikada :tbrahi
min ayai"n ile birinci ııollerini Jı.a
zandılar. Ve birinci devre 2-1 
Galatasarav lehine bitti. 
1KNCİ DEVRE: Bu devreye 

1 Galatasaray başladı. Ve ilk an
iarda mıitevazin cereyan eden <>
yunun 6 ncı dakikasında Gündüz 
ile Feyzi arasındaki bir kanşıık
~ Galatasarava .bir ~ol daha ka
zandırdı. 18 inci dakikada Sala
haddin firi:ki:kten dördüncü go
lli vaptı. 20 nci dakikada İibraltim 
BE><ikt8$ın ikinci golünü bunu 
rnüteaki'ben 22 nci daltikada Hak
kı .,enaltıdan ücüncü ıııoUi yap
mıya muvaffak olarak: o:vun beş 
dabka içinde cereyan tarzını d'e
Jtiştirmi.ş ve 3-4 vuiyete gir -
mişti. Mac Qdk tıeyeean ve sür'-

! at le ovnanırkcn 39 wı ~u d.ık:ilta
da Hayatinin attljh J!Ü•~: bir vu
nıs gol ohmı.ş ve bu suretle Be
siktaşlılar m~latıiyett~= knrtul-
mw;lardır. 

B. oğluspor: 3 
Ankaragücü: 1 

Ankara kupası maçları dün Şe
ref stadında Ankar~i: ile Be
Y' ğlııspor arasında devam Mmiş
tir. Bu devrede Bcycı,ğ}usporlular 
ikı RO! yaparak 2-0 bitlrmişler
dir. llı:inci devrede 1ki tarafın 
yanuıtı birer ~iden sonra maç 
~1 Bev,,ıtJusoorun l'(alibiyetile 
bitmiştir . 

Bisiklet birinciliği 
120 kilometre üzerinde yapılan 

1stanbul bis&<J.et birinciliğine 7 
kosucu ,..irmis ve şu neticeler a-

hnmıştı.r: 
l - Halid 4.8.35, 2 - Şevi<et 

4.42.28, 3 - Sabri 4.28.- Müsa
bakalara Kirkor ile Liı;axbo gir
memiştir. 

Şişli • Pera maçı 
Önümüzdeki cumartesi günü 

Şişli • Pera takımları bır maç ya
ıpacaklardır. 

Bu sewnda iki rakibin son ma
"11lı teşkil edecek olan .bu karşı
laşma Şı.şli Çocuk E.sır>ıeme Kuru
mu menfaatine yapılacaktır. 

Jhtikô.ra karşı 
(Başmakaleden devam) 

caret, yalnız, bir ticaret iUbesi
ne yabancı kimselerin bu fUbe
ye wu<lahalcsinden ibaret de&il
dır. Aynı tıcaret şubesın<le ça -
lı"8n tacirler a.rasında da malın 
mutattan ta.la devretmesi suç 
teşh.ıı eücr. 

4 - Zincirleme ticaretin so
nuncu haı..asıw teşkil eden ta
cır de, haıuki k.ıymetınden çık • 
mış bır malı alıp meşru .karla 
satsa dahı zıncı.rıcn1e tıcaret su
çuna ıştırak etmiş sayılır. 

5 - bir matın .uatmın Avru
paua veya mcnşcındc artması, 

mcınleketımızde o malın fialının 
oionıatık surette artmasına vesi
le tcşii.ıl encınez. boyle bır mal, 
mcnuch.cte .)· enıdeıı pahalı ola
raK ıllıaJ edılnıew.kçe, mevcut 
mauarın fıalına harı,.te pı.)·asa 
yu~elui, oı~ zam yapılamaz. 

6 - Bütuu memnu liat zam -
!arı ibtıkiır adocdılerek 1\Jılli 
Korunma kanununun muhtelif 
maddelerine gore taıup ve teczi
ye edilecektir. 

Umit etmek isteriz .ki, fiat mü. 
rakabe komisyonları ve cümhuri .. 
yet ınuddeiumuınililı.leri elele ve
rerek bu esa>ları talıJı<l<.uk ettir
mek iınkinıw bulurlar. Çünkü 
şimoıye .kanar, bilhassa istanbul
da ihtıkar suçu ile mahkemeye 
verilcnleriıı maW.Unı edılclık.leri
ni görmedik gibi bir şey. Suç mu 
sabıt olmuyor; yoksa tecziye im
kanı mı bulunamıyor? Belki be. 
met edenler, hak.ikaten ihtikir 
suçu işlememişlerdir; olabilir. 
J<'akat memleketde ihtikar mev
cut olmadıgı da iddia edilemez. 
Fiatlar yükselmektedir. Ticaret 
Vekaletinin suç addettiği prtlar 
dairesinde yükselmektedir. Yal
nız, bunun yalnız .kanun ve adli
ye işi olmadığı, teşkilata ihtiyaç 
gösterdiği muhakkaktır. Öyle ü
mit ediliyor k!, fiat mürakabe ko
misyonlıuı bu ihtiyaca tekabül ve 
vefa edecektir. 

Muhakkak olan bir nokta var -
4bı lı.i. o da, mıtbt•kirle hükümet 
arasında mütemadi bir miicade.. 
le cereyan etmekte olduğu ve bu 
mücadelenin devam edip gidece
iidir. Hü.kfunet, ihtikara karşı 
nni tedbirler aldıkça, muhtekir, 
bu tedbirJP,ri Jı.,... ~ıkaraca.k ve 
ce'ladan ya.kasını lrurtaracak ye
ai hileler ve ıayri meşru kir yol
ları bulacaktır. Hü.kUınet, bu ye
ni icatları önliyecek tedbirlere 
lıoışvurunca o mel'un "'ytanet 
ba~ marifetler arıyacaktır; bu 
arada fiatlarda tedxicen a.rtmış 
alacaktır. Büyük Harpte cmen'i 
ihtikar. işile m~l olanların da 
tecrüb;lerinden istifade ederek 
daima daha müessir çareler ara
mak. lizınıgelir. Bir ıün. ihti.kir
la ba•a çıjµnak için, örfi ve zecri 
tedbirler bile almak lazımgelir
ae, bunda asla tereddüt etmemek 
gerektir. Çünkü, bu buhranlı za
manlarda, milletin manevi kuv
vetini beşinci .koldan r.iyade muh
tekirler .kolunun faaliyeti .kırar. 
Bir ailenin ma~t ukıntısı, onu 
çekenlerin malUınudur. Bu, öyle 
dinm.iyen Dir ıztıraptır .ki, döş -
man ve ölitm brşısınd a asla yıl
mıyan kahramanların maneviya
tını kırar, jmpnını sarsar. o acı. 
:rı umumi harpte, lıarp :ı.eııgin -
leri müsteuıa, hepimiz çektik, 
biliriz. Yurdun aelimeti için, 
mahnımiyetlere tahammül ede
riz ve edeceğiz; fakat çekilen 
mlı:mtılar, muhtekir kasalarını 
cloldurmıya ilet olmamalıdır. 

Doktor Refik Saydam hü.kfı -
meti. bu çok mühim noktayı ta
mamile .kavramış ve onrın için, 
Milli Korunma kanununu, tam 
vaktinde neşretmiştir ve hu ka
nunu ihtikAra kartı bütün şid e
tile tatbike 1>a4lanııştır. İhtikar 
mücadelesinde, hal.k dalına hükü. 
metle beraberdir ve milletin mad
di ve manevi .kuvvetlerini zaif
Jatması itibarile bir vatana iha • 
net suçlusu olduğunda süphc ca
iz hulunnnyan muhtekire kıır11 
gösterilen ~ddeti dalına tasvip 
ve takdirle karşılı;yacakbr. 

ABIDİN DAVER 
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Hitlerin beyanatına 
verilen cevap 

Londra, 16 (AA.) - hcuter: 
Hıtlerın, Amerikan gazetecilerin
den y, ~ Wieganda .muvafakat .ıl
tiği mufilat salahiyettar Lon· 
dra mahafilinde aşağıdaki şekil
de tefı;ir edilınek~ 

Hitlerin mazisini ve tcknıgini 
bilenler, sözlerinin, ciıhan hürri
yetine karşı behffidini çok .barit 
bir surette idrak e~ oiacaklar
dır. 

Amerika, Amerikalılara, Av • 
rupa Avrupalılara demek, A3ne
r>ka kıtasındaki milletlere karşı 
feLlketli bir iktlliadi siyaset ta
k;.. eylemiye devam edecek o:aı 
Almanya.!):n hakimiyeti alııııaa 
bır Avrupa demektır. 

Hıtlerin Avusturyaya , Çekos
lovakyaya, Polonyaya, Norveçe, 
Danimarkaya, Holanaaya, Belçi~ 
kaya, Lüksemburga verdığı tan• 
tanalı teminatların 1.11.ğıncıa gar
.bi nısıf kürreye müdahale etme
yi düşünm.edığıni haxkınaaiq oe 
yanalı falhayir değildir. 

Beşinci kol mevzuunun kar1.11-
tırılınıı; olması Hıtler ;çin fena 
olmuştur. Hitler bütün mesulı
yeti reddetmiştir. Bu tatlı inkar 
beşinci kolun faaliyetine şahit oJ.. 
muş ve acısını tatıruı; memıekelr 
lerde her ihtimale göre ıstihza il• 
karşılanacaktır. Hıtıerin k~ndisi 
ne muhalif olan hükümetlerın, 
kendi memleketlerindeki muha.. 
lef ete tl· '*' .ı bır surette .\ u.ca...ıe
le edemeuııderini söy lemeıerı de 
gülünçtür. Hakikat şudur kı, Na
ıı.i ajanları sııclerce vakıtlerini 
bütiin diinyaaa kar.şıklıklar çr 
karıruya haoretmi.şleroır. 

Hitlerin Britanya unparatorlu 
ğu hakkındaki niyetlerıne gelin
ce, imparatorluğu im.ha edenleri 
imha edeceği ve kapı talıst zilin
reyi de imha edecegine dair olan 
,beyanatı, haı:ıbi ıaame etmek J<a. 
rar;nda hepsi müttehit olan dev
let partilerini octadan kal<lı.r -
mak ve bunıarıq yerıne Jl<azi, 
F~i.st ve hnaIBi tarafından int.' 
hap edilecek bır k_ı,ıvvetle lıükü
met ikame etmek arzusundan 
~ka bir şey değildir. 

Hitlcr, İnı<ilterenın denizlerde
.ki sözde hikımiyetine bir son ver· 
mek istiyor. Bu da, denizlerde
ki hayati ırtibat yollarının ida· 
me:;i için İngilterenin kendi keyfi. 
ne tabi olmasını iötemesi demek
tır. TMıirı dığerle İ.tıgiltere Hit
ler "rzu etlil<i anda bo,i(ulabile -
cek emaret J(füi bir hükümet sı
rasına di4melidır. 

Britanya İmparatorluğunu yı.lı:
mak istemediği h .. kkındakı beya· 
natını 19 .kıi>ıımusanıdc Po:rnan 
da propaganaa nazırının yaptıgJ. 
beyanatla muka.ııeı;e etın& fay
dalı olur. 

Almanyada, ~ilizler için bir 
tek fikir vardır: 5 haziranda !!it
lerin Alman milleti önünde be
yan ett.i,gi J(ibi, onları yıkmak, 
mademki diişınanLarımız su Uı ü 
reddetmekte devam eclıyorlar, mv 
harebe tamaınile imha edilecek
leri ana kadar devam edecektir. 

Nihayet Hitler, &Uıih J(ayeleri
ni ifade etmek suretile karakte
ristik bir şekilde .ihtiyatlı dav -
ranmı.ştır. 

Netice olarak, Hitler, sullıün 
teessüs edE!bilme.si için idraki ye
niden J(Özükmesi lanmgeldiğini 
liiylemiştir. Hitler bununla, mil
letlerin bazı felsefesini kabul et
meleri ve Alınan kuvvet rejimine 
tamaınile boyun eğmeleri icabet
tiğini demek istemi$tir. 

Napoleon devrinde 
( Baştarafı 2 nci saııfada) 

imparatorluk lı:aı;asıw Lari'a doğ 
ru götürdüler. 

30 mart 1814 de sabah saat 6 da 
müttefikler üç koldan Parise gir
miye başladılar, Wurtenber~ bur 
au 70 bin kişi ile Viensen ormanı 
na yürüdü. 6arciay, 50 bin kişi ile 
Bomenvile girdi. Blücher 90 bin 
.kişi ile 1"1t>lllll8rlrı, Klişiyi, Etuali 
kapladı ... 

Belediye 7.Bbıtıw müttefiklere 
teslim oldu. Mareşal Manmont 
müzakereyi kabul etti. 

31 mart saat 2 de kapitülas -
7on imza edildi. 

1 nisan 1814 de Alexandre, 
Frederic • Guillaume ve Schwar 
MDberg Pariste dolaştılar. İtal-
7a bulvarında birkaç kadın er -
keklerin şap.kasına beyaz kurde 
li takıyorlar; şurada burada p.,... 
cerelerde beyaz mendiller sarkı
yordu. Arada •ırada •Yaşa.ın 
Burbonlar!, c Ya~asm halaskar • 
larırnız!• nidaları işitiliyord;ı 
Prusya kralı ile Schwarzeııberg4 
a.rasında yürü)·eo Alcxandr gü.. 
lümsiyere.k selam veriyordu. 

cChaınps - Elyıees, de 50 bin 
lcişilik ordunun geçit resminde 
l>ulundular. Akşam saat 5 de A
lexandre. yaya olarak Sen - Flo
nnten·de Talleyrand'nın .kona
tına gitti; ne Tüilöri sarayına ye 
lefti ne de Elize sarayına. 

Amma Paris işgal edilmiş, im. 
paral<ırun ba§mdan taci alınmış, 
imparatorluk yıkılmıştı. 

SELAMİ İZZET SED&.<ı 


