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FRANSA ALMANYA YA SULH TEKLiF ETT 
Sulh teklifine rağmen muharebe devam ediyor. Reynaud Amerikaya gitti 

Badire Karşısın-1 
da Türk Milleti 

" Türk milleti, milli 
birlik ve beraberlile
k ~lükleri yen -
mesini bilir ,, 

Hitler ile Musolini Fransaya bildirilecek 
sulh şartlarını tesbit edecek. Musolini 

Afrikadaki Harp 
lngilizler lehine 

dün gece 20.30 da Romadan hareket etti inkişaf etmektedir 

·ATATORK• 

Fransa Halkı Şaşkın Vaziyette! lngiltere tayyareleri Italya'nın 
INGILIZLERIN KARARI . Afrika' dahi üslerini bombaladı =======I 

Y aıı:an : ABiDiN DA VER 
(Baımuharririmb Aıabrııdaıı 

7uıyorı) 

V 
abum muharip millet-
ler d•til, ıeri kıılaıı bir. 
bç ıayri muharip •• 

ZAFERE KADAR HARP! 
'llitaraf devlet Ue ltiltüa Avrupa, 
Mtti lıütüa iünya, lıtiyilk 'lllr 
'lluhraıı ıesirfyor. Bu bAdlreııiıı 
1'udut ve ıümulilnü, nerelere ka.. 
ıiar ıideceiini, nekaC:,..r stirece
pi tayin etmek m_ünı.küu dej:il-
4ir. Hidiıeler, aincirleriai lı;ır

mııt yürüyor. Tllrkcye U, ıerçi 
ı..rbe ıPmıemlttlr ıımma 'llHire
ain çeıc;11veei itlnd..t.lr. Böyle Wr 
vui.yette Türk milletiaiıı tarihi 
vuifeleri vardır. Bu vuifeleri 
ifa etmekle mükellefb. Bua1arı 
,apabilmek içiıL.Jıadıleten 
m&aen kuvvetJi olmak ••clnl

Çörçll clecll ki: 

Fransada olup bitenler lngiltere· 
nln hedefini değittirmeml,tir. 
Yenilmez tarzda harp edeceğiz 

riyetindeyia. 
1 BiTLER 

'"' . .... MUSOL!Nt Birinci vaıılfemis Tiidtlyaııbı 
varJ.ıiuıl, leöldllini korumaktır. 
Bunları bıınt içinde, kan dök • 
aıed.en konmıalı. için, her tedbire 
'bqvurduk ve YUl"ll-.oru.z. Cwn • 
~et TIU:ki)'ui, Ebedi ı>ef A
tat11rldiıı c Yardda ıulh, cihanda 
a.U.. pr-lbiııi, aqasetine par 

1 
olarak &aı..ı •tmittir. Bu pr-
ııilıin ltiainı kuclretimize taallcık 
..ıeıı birinci kısmıJ, yıllardanberl 
.. ltü;:vilk Mdakatle takip eıılil -
llLİftlr. Biıı preııslb.ia ikiaci lal
mındaıı ela aala ayrılmadık am
ma •Cihanda aulh. Türki.)'enin 
keneli kudreti dahil ve haricinde 
olınıık üzere iki cephelidir. BU, 
keneli kudrefuniıı dııireeincle, hiç 
bir macerv• atılmadaıı, yolu • 
mmda ~ürüdtik; fakat kııdreti· 
miz harıcinde olan cephede, ıulb 
;yerine harp kaim olmu.tur. Biı, 
bir noktadan tam bir vicdan a.
tirahaü içindeyi.: medeniyeti 
tahrip eden bu harpte hiçbir me
ıuliyetimiz yoktur. Harbin ıe -
bepleri itinde, hiçbiri ne bilin a ,. 
ta, ne bihasıta, Türki) eye ta • 

MAREŞAL PETENİN MESAJI; 

allQk etmez. 
Kısaca_ ifade etmek liıı.ım ıe

lir•e, harpte ıun'u toksirimiz 
~oktur. Hiliikis Türki) c, bütün 
-.wv,·etlerıoi, kendi muhitinde, 
kendi &ücüııün ) etıiiti sahada, 

-SULH 
Müzakereler 

Paris'te 
Yapılacak 
Bordo, 17 (A.A.) - Franoa 

Başvekil! Mareşal Petain, bugün 
Fransa saatile saat 12,30 da raıd
yoda Fransız milletine hitaben 
bir mesaJ neşrctrrıştır 

Mareşal, adetçe •e malıemece 
faik bir duşınana karşı an'anele

(Arka$1 3 ünctı sa fada) 
FRANSANIN YENl BAŞVE

KlLI PETAfN 

F iZ O su 
barışııı muhafaza ve idamcstne M • • h ff J Al h •• 
tahsi etmiştir. Fakat, her ,e. QjlnO Q ln a man U-
ye rağmen, harbin, bıze kadar 

ıciebilece~ini de ala unutma- muna mukavemet edı'yor dık ve unutmuyoruz. Bu ibtiıua- CU · 
11 ıözöniinde tutarak ulh i~in FRANSIZ AKŞAM TEBLlCt 
her tedbire başvurduı:umuz ıibi, 
kuvvetli bulunmak için de bitbiı Borao, 17 (A.A.J - 17 haziran 
tedbiri ihmal etmiyoruz. İsteme- Fransu a~am teblilti muharebe-
diiimiz halde de, harp ıelirsl", nln Lure 11' ntaka ında ve Bo-
bizi ıafil ve tedbirsiz bulmıl a • urı:oıırc'de l!ec~ p;undüz devam 
eaktu. ettıg.ni bil<•.rmel<tedır. 

Bir taraftan her ııe~en ııünde •e" rk. 11 (A.A.) - Colum-
maddi kuvvetlerimizi artırınıya, bıa ra"' u .wn Bordo muhe)iri 
yurdumuzu ve istiklalimizi en askeri Fracısız sozcusünun beya-
bilyük şiddetle müdafaaya ha _ natına atfen Fransız ordusu bu-
zırlanırken diğer taraftan da ma· ı ,1?'..<n saat 17,30 da lB a haı:bc de· 
nen azami derecede kun·etli ol- 1 v et ıı;ini bıklırlv;r ve diyor 
maınız liızınıdır. Böyle buhran- ki 
lı zauıanlardö}, manc\ ı ku', et - ~ --- ----
lerin kıymeti \e eheınınİJeti çok : A 
bül·üktiir. Çüııkü ma<ldı kU\ 'et
leri se,·k '' idar(. eden nıaııe\'İ 
kuvvetlerdir. Şuur, temkin, bir

E IK 

•Bır Fransız askeri sClzcusule 
mülıikaııa bulunduk. Askeri ı·a
:ziy tin m iihim noktan Fransız 
ordusunun muharebeye lıci!Q de
vam ettiğidir. Bildigimiz şudur 
ki saat 17,30 da henüz terki silah 
edilmemişti.• 
Fransanın resmi sözcüsü söz

lerinl' şüyle devam etmi ·tir· 
•1\fünlıa.!ıran ıı.•kerı mülaha

zalar şimdi sulh talebini icabet
tirmektedir. Sulh şartları hell'iz 

(Arkası 3 üncıı sayfada l 

1 

-HARP! 
Çörçil bir 

Beyanname 
Neşretti 

Londra, 17 (A.A.) - Salibi· 
yettar Londra ınahlillerincıe yap
tıh tahkikattan SGnra Reutcr'in 
diplomatik muhabırın :'.> oğren -
diğine göre, hükfunetı . fıkri, dün 
akşam neşredilen be aııname
de münderiç olduğu gıuı zafere 
kadar büttin kuynt1er il<' h .. ~be 
devan: e!mektır. 
İNGİLTERENlN 
BEYANNAMESİ 

Londra, 17 (A.A.) 
sam s.ııah;vettar İn 

(Arka 

r r 
H~yeti 
Toplandı 
AnJıar•: 11. • A. A •• 

/er• v.1tilleri lıeyeti, lıa
,ün •••t 11 de, Baıve
luilette, B•,velcil Dolıı.tor 
RefiJı Sııyclam'ın riyııae

tinde toplonmı,tır. 

1 
lik, uyanıklık, milli iman, keııdı 1 
kendimize güvenme, \·azifemizin 
kutsiyetine itiınat, ıuilletin en 
büyük manevi kuv.-etleridir. Bun
ları •apsağlanı mubofaza etmek 

MÜTTEFiKLERE GÖNDE RILECEK T ~ YYARELER 
DOGRUDAN DOGRUY A AVRUPA YA UÇABİLECEK 

ve tıpkı maddi kuvvetlerimiz ai· 
(ArkllEI 4 üncü sa~fada) 

ABİDİN DAV.ER 

lngiltere, F ransanın siparişlerini de satın alıyor 
YAZTSI 4 üncü SAYFAD.'l) 

Yerli Afrika 
larını geçti, 

kıtaatı İtalya müstemleke 
altı 1ta1 yan karakolu iş~al 

hudut-
ed'l-4i -HA BE S KUVVETLERi 

MUTTEFİKLER 
TARAFINA G EC i YOR 

1 

Kahire, 17 (A. A.) - Yakın 
Şaril<taki hava kun•etleri umumi 
karargahı İtalyımın Tobruk hava 
ilalerine karşı ~ok muvaLııkıyet
li akınlar yapıldı~ıoı bildirıvor. 

İngiliz tayyareleQ, dıişnıan ha
va müdafaa toplarııun şiddetlı 
ateşlerine ra~en hücumlarına 
devam etmişlerdir. Benzin ve 
mühimmat depolarına ciddi ha -
5arat yapılın~tır. Bir çok infi
Uiklcr olınu•tur. Ayni mıtaka
da Eladan ve Elı;:ulbi Üzerlerine 
de muvaffakıyetli akmlar yapıl
::nıştır. Bombardıman tayyarele
ri yeniden Dredaova ve Macau
va'yı bombardıman etmiştir. Va
ki olan isabetler neticesi büyük 
hangarlarda yagınlar çı.lınııstır. 
Bir İtalyan bombardıman J.ay -
yaresi alevler i~inde yerde par
çalanmıştır. Bir İngiliz tavyare
ıini avlamak istiyen ,bir İtalyan 
muharebe tayyaresine isabet va
ki olmuştur. Arkasından duman
lar bırakarak büyü!f bir sür'atle 
baş aşaf{ı indiği p;örülen bu tay
yarenin düştüil'ü tahmin edilmek· 
tedir. 

(Arkası 3 vncü sayfada) 

AFRİKADAKl HARP SAHASININ HARiTASI 

Hitlerin Beyanatı 
1 Akdenizde Alman_qanın arazi 

ve Siyasi emelleri var mı ? 
Berlin, 17 D. N. B. Ajansı Hit- ı • · Akdenızde, Alman:;anın ne 

l~rin meshur AJ:ıerikan gazet~- ar .. zı ve ne de s:i:;asi emelleri va:r-
cı.sı Kar! 'Von Vıganda verdıgı 1 dır· esasen, Alman 'llillet ve hu-
beyanat arasında Akdeniz hak- kılmeti herhan)?i bır yere mü a-
kında ,unları söyledi~ini bildiri- hale etmekle ne . muYazzaft ~lar 
wr: (Arkası 3 u-ıcü sayfada) 

Sovyetler Baltığa Hakim Ol 
-=~"'-== -

Kızılordu Estonya ve Letonya 
• 

Merkezlerini işgale Başladı 
Sovyetler Litvanya topraklarına mühim miktar
da tayyare ve kıta~t sevkivatına devam ediyorlar 

Sovııeı hakımi,,eti ıılıına qiren JMonua - Letonııa - Lııı-anua 

Estonya kabinesi 

de i s t i f o e t t i 
____ 4 

-~ 
L!tvanya Reisi_&umhuru 

Almanyad• tavl<if· d;~dı 
) j .. ıı' ' Moskova, 17 (A.A. ...,. ra a 

resmcr bılcıırılc.1 ine gfu·ı:, ' -
yeLıır Bırlığ., E .oıı~ h Leton 
yadakı &>vyet gar'l'lzonlar r n 
takviye e<lilmcs ve S~yye Jer 
Birlijti ile aktedilen :karş,Jı ıı 
yardı:m paktını namus.kAr bir tan 
da tatbike muktedir ve hazır L ı. 
rer hük~met kurulma1ı için Es
t<>nya ve Letonyadan taleplere• 

( Ar:ıc.a.. 4 ti'10ii •ufadıT) 



• 
iZ rbil 

-kdenizde ftalgan lngilt r 
naklilj tın • 

manı la ·ıecekmi 
~~~~--~~~~~ 

Deniz harbinin müstakbel inkişafında en mü 
him v zifeyi tayyare ve deniz lb yapacakbr 

Yazan: 
ır hafta kadar evvel 
İtalyanın Almanya le
hiıte şimdiki harbe iş. 

tira ctme>.i üzt>rine Akdenizde
ki va~iyet yeni bir şekle girdL 
Bunun ticaret ve nakliyat saf -
hası, Romanya, Bulgaristan, Y~ 
goslavya gibi cenubu şarki Av
rupa, Balkan memluketlerinin 
pelro ı, mahsulr.t, gıd maddeleri, 
madenler gibi maddelerinin İn
Jlltere ve Fraıı_ aya sevki;ratının 
ur asıdır. Mezkur 'lilemleket -
ler n btı mıntakadaki milletle. 
re mitkt1.."Zİ maddelerin, mamu -
!atın gelmesi imkanlarının kal
mamruıını da ilave etmek icap 
eyi • Şu smelle ccıu.ıbu şarki 
AHnpa ve Balkan memleketle -
ri e Alman aya karsı iptidıô 
m ddelerle, petroL diğ1'r maden
llır, hububatı şiddetli iktuadi U. 
lukaya ttıbi tutmak vaziiesile 
nıükellef İngiliz şirketinin faali
yeti de, İtalyanın harbe iştira • 
itile filen hitam bulmuı; say:ıbr. 
Ancak bu vaziyet ne zamana ka
dar devam edecek? !'\iadem .ki, 
İn ilteze dQnanmıısı Akdeniz hav-

mda İtalya donanmasına kar: 
~ ustünlüge maliktir. Bu deniz
de serbest ticaret yolu temin e
cl~ınea mi? Bunun temini çok 
wrdur. Inı:ilterenin Alld<.-niz de
naıunası, Süveyş kaualile Cebe_ 1 

liıttarılı: boğazını. kontrol ede -
rck, İtalyanın açık denizlerdeki 
tıcaretini durdurabilir. Şarki Af. 
ri.ka. Habe<i tan mü ıeınleke>.ile 
a~ .... erı ve ticari muvasalasını ke
s illi:. Trahlıısgarp ve Biııgazi 
ıle ini a sahıllori araoındaki as
keri, tıcari nakliyatı asıtari Wıııl
lere ındirebilir, Bunun sonuna 
kadar devamı için de bir takım 
ikayıtlar vardır. Bunlardan eıı 
mfilıiınmi, İııgrltere donauması -
nın, İtal a douannıasınt bırpa • 
laması, büytik zayiat verdirmesi, 
kalanlarını da muattal bir hale 
getirmesi keyfiyetidir. 

İtaly ve umumiyet itibarile 
Akdeni:nn sahilleri, şimal deni:Wı.
deki Noneç sahilleri gibi çok &i· 
rintili limaulara, FioJ'lara malik 
dcgild.ir. İtalya donanmıısının bu.
na rağmen sabillerin;le müı;tah
kem, mahfuz, harp sefinelerini 
barındıran çok limanları vardır. 
İngiltere d-Onanmasının da ge -
re ' garp, gerekse şarki Akdcniıl
dc ehemmiyetli bahri Ü!ileri bu. 
lı . ıaktadır. :.\falta adas~ tayya
rclerdeki tekemmül, harp sefi
nelerine ha,·adan hücumların mü .. 
es•ir hale gelmesi hasebile, 1914 
Uınumi .Qarbi zamanındakine nis
betle elıeınmiyetlerinden fazla
ca kaybetmişlerdir. Bu yüzden 
İngiltere bahriye nezareti, sene
lerce evvel İskenderiye limanı. 
ru. mümkün olduğu derecede 
mü tahk,m, tayyare hücumla -
nndan mahfuz, harp sefineleri -
nin barınabilecekleri bir liman 
haline getirmiştir. 

Bunlara mukabil İtalya dahi, 
hilha 193~ Habeş seferinden 
sonra, Sicilya adasını Afrika -
dan ayıran, 83 kilometre muralt
baı m.sha.i sathiyeye malik, 10 
bin kadar nüfuslu volkanik Pan
telleria adasını tahkim eylemiş, 
tayyare ve tahtelbabirlerine üs 
haline !:"tirmi şarki ve garlıi 
Akdenizdeki ingiltere donan.ma
lını bu a9a!faki tahkimatı vası • 

•- Olabilir ... Bir erkek pek 
talıii olarak birçok kız kadın ta
nır-, na~ıl lü., kızl•r ve kadın • 
!ar da birçok erkek tanıyorlar; 
Tanışıp konuşu orlar. Raif .ı!e ... 

cAyten >omurtam.bi şiınardı: 
.ı- Bunu sornıadığıını pek.ili 

bili~·orsun abla. Hatta belki de 
b ııı<lıın maceralar bile geç -
ıni~tir ... Yoo, kaZ?larını çatına ••• 
Her erkeğin ba~ındatı mat'era g-e· 
çer ... Anıma ben bu maceralara 
kulak a;")mıvoruın ... Benden bas
ka kinı.s•C' j se\'mediğiue ) emin ·e
di.ı or ... Eğer benden en·el baş -
ka biri ile e\-lenınek istedi ise) 
ba~ka birini ;evdi ise, L,te buna 
tahammül edemem. Acaba ben
den evvel ba~ka birisile nişan • 
landı mı? .. 

Kızarıyor nıu,yduın, .-ararı • 

Hamii Nuri Irmak 

tasilo >"'kdljerindea ayınmık ,,.... 
yesini ı.olllp ile ~. 

Şarki Akdeaizde İngiMw ... 
Hayfa, ıuı.n. boıbri üsleri, İbj.; 
yanın 1.% adadaki t-Nı • 0 

llM 

üslerine kU§l tesis w takvQoe • 
lurunnştur. Icalwıda Girit, Limli 
gibi bir takım Yunaıı adalarm • 
dan dahi iiıı hııliade belki de ı.. 
tifade i.ıııkinlannı. elde eıleWU... 

Bu vuiyete göre İngiltel'e & 
nanması Alııdenizdeki bahri llL 
fev vnku sonwıa kadar e1iıule tu
tu bilir mi? Bu cihet mühim loir 
meseledir. Çiinkü, şimdiki harp 
göstermiştir ki., U40 da tayy- • 
lerin harp seftnelerine kaqa M
leri, llll{. umumi harbi zaoh•ia
rındaki gibi ehemmiyetJ;iz dejf\o 
dir. Denizaltı gemileri de okhdt
ça fada isi.er ;ı:apmakta<lırllır. O 
halde, AI.leııizdeki bahri "
katın :yakın zamanlarda vuku -
bulacak ~iında ea kuvvetli 
~ieyi evvela İtalya tayvanie
ri, saniyea tahtelbabirleri yapa
caklardır. 

Açık deaiılerde donanma ii&
tünli.ığü, kuvveti birinci rolü ifa 
eder. Norveç sahillerinin bulna
duğu imal denizi, Akdeniz cibi 
nisbeten .kaııalı de,;.ril, açık bir .ı... 
ni:r.dir. 

İngiltere donanmasının . şimal 
denizinde Almanya donanma

ı.ıa bu:vük ve kahir üsttınlüğüne 
rağmeı, kat'i muvaffakıyetı te
min edememesinde yegane iımil 
tayyarelez.in hücumları, yaphk
lan zararlar olmuştur. $imal ıi.e

nizinde Odmey adasının eenu -
bundaki büvük bir koy yani Sup 

ow müstahkem mevkii, Al -
manyayı uzaktaa ve açık dem. 
lere giden denizyollarında alıhı
kaya yaram"ltır. İspanyanın Tan
cayı iwaJ.den sonra Cebelüttank 
boğ;ızuu kapatacağıru, ilerUle 

harbe gireceğini fan:ey lesek itile, 
bu boğazın, açıklarında, Söven 
ve Kızıl denizle, Hint deniziaıle 
İngıltere donanması, İtalya tia
retini, nakliyatuıı kontrol edez. 
Mani olabiliı:. • 

Akdenizde; İtalyaııın Trabl:us 
garp sahillerile yarımada llman· 
!arı arasındaki askeri, ticari nak
liyata İngiltere donanmasmı;.ı so
nuna ka4ar mani olup, olama -
ması, İtalyan tayyarelerinin A.'.<
dcnizdeki müstahkem İngiliz li
manlarına, mevcut harp sefine
lerine tayyarelerle yapacağı hü
cuınlarm vereceği müsbet, kat'i, 
yahut gayri mii"8it neticelere 
bağlı bulunmaktadır. 

Afri.ka müstemlekelerindeki 
harbin vueceği neti<-eleri de he
saplamak liizınıdır. 

HAMİT NURİ mMAK 

İmar işleri tesri ediliyor 
Yeni bütçenin tatbikine baş -

!anılması miinasebetile Belediye
ce ımar ve istimlak işlerine hız 
veri.lmasi kararlaştınlınıştır. Be
ledi ve bu maksatla 40 kamy0n 
kiralıyacak ve Taksim - İstinye -
Eminönü, Beyazıt, Kosk.a ve sa
ir verleııdeki inşaat ve istiın1ak 
faali ve ti nakliyatında kullana -
caktır. 

yor muydum? .. Bilmiyorum; ~·al
nız bildiğim bir şer .-arsa, o da 
~·üzümden o anda!<& hissiyatı -
nıın belli olma!iiiıdır ... Kalbhni '\'Ü~ 
zün1den okumak i!»(İ\en biri ~l
saydı, ıl\!.lhakkak i~i;.,deki ele -
mi anlardı ... 

Dikkat ettim, Raif gözlerini 
bana diknıi~. kırpmadan, ayırma· 
dan bakıyordu .• Gözll'l'i yahan
~;ordu ... A.Sahunı gerdim, gene 
güliımsemi,-c. mm af fak oldum: 

•- Raifin ııi.,.nlandığım bil· 
miyorum dedim •. Herhalde an
nesi çoktanberi Raife ideal bir 
kadın aramakla m gul... Eğer 
senden ev ı-el ba~ka bir ideal ka
dın bulmu olsaydı, herhalde du
yardım; o kadar esli.i dostuz ki, 
benden saklamazdı ... 

«-- Seninle evleamek aklın • 

İIDA• 11-- HAZİRAN 1948 

1 ihtiklrla mUcad ıel 

Limon saklı
ganların depo
/arı ar dı 

, .... iliiiillmiiöl.-ı-.-.iiillll MadamAtina 
28 a hap e 

ahkam oldu 

Ticaret Vekili mühim 
Hususi 

bulunda 

Muhtekirler hetnerı 

mahkemeye verilecek 
Aikdentz vaziyetinin kınışme • 

smdan istifade ederek ıı~ 
da liman bahranı ~ 'ile 

fiatleri de ~ misline çrlrenıı..,. 
ugraşan limon tüccarları halgJım. 
da dün adll takibat baı;lam$r. 
l'ı'lüddeiamumfük bir çcl< tiie -
Clll'lann mağazalarını ve dııpoia
rmı araştmnııı, ve bir kaç !IÖll 
evvel elinde mal bıtlun.an \fa
kat simdi bu mallardan eser g6-
rüJ.miyeıı tüccarlara bu limcıclıuı 
·ne yaphklan sorul:mu.ştur. 

Alınan ınaliimata göre, ~ 
yeniden arafhrınalara devam o
kı.nacakttt. Suçu gıörülen tüccar
lar ·h8!lckında oüımii meohut ıaı,. 
nununa göre seri tı&ii>at yapUa
caktır. 

VtLAYB'I' 

Sığınak ve siperler hak
kında yeni •miri r 

Sığınak vt! sPıer yaptırma. ~ 
kındaki mecl:>ııriyetin el'an hal
.kıınlz tarafından 1'.yilrile anlqı
lıınıad.ıb ·görül.düi!ıiindı!n bu hu
susta dün de tekmil lr87alııra bir 
emir verilm.iştir. Emirde kau 
Bela'• ~heyeti fenruyelerinin her 
vatandaııa e-vinde yapacaih sıkı· 
nak yerini gÖ8ternıiye mecbur 
oldu·kları bildirilmekte ve ahşap 
evlerde korunma odası yap.ıla
mıyacağı da teb~ olıımmalctadır. 
Diğer taraftan sığınak işleri 

dolavısile yaııı.l:mıtkta olan futi
kB.rın önlenmesi için de icaberlen 
tedbirlerin alınm&ıil bildırilmiş
tir. Ayni emre a(ire, bir evde hem 
korunma od.ası ve hem de siper 
kazdınlaınıyaeaj!ı tebliğ olun
m\11itıır. ___ ..,_ __ _ 
•ıı:L&DIY& 

Valinin tetkikferi 
Vali ve Belediye reisi Lütfi 

Kırdar dün Kabataş ve Beşiktaş 
ta tetkikler vaııımıstır. Bıı me -

zin verilecek 
Taksilere yüzde 20 
zam kabul edildi 
Belediw Beisliıii. seyıme • 

fer müılürlütfiııdea şehrim;,,. 
deki hususi otomobillerin sa
yısını ve klımyonbıım a.teotiıııi. 

,ıı:ösl~ bir liste is•miştir. 
Bunuıf oı-billere verilıı>

cek olan 1ıendıı tahdit oluna
caktır. 

Btt lhtedelıi otomolıilleria 

şimdiki bem:iıı sarfiyatı da tet
kik olımmektadır. 

Ayni sebeple d}tıır taraftım 
hııngi otobüıı oeferleriniıı mu
fvakMt- ~da 
tetkik~. 
Diğer tu.ftan evvelki gün. 

den itibaren Ankara beledi -
veııinin yaptJiı a:ilıi şehrimlıl 
belediyesi de tabi ticretlerlne 
yüzde 2& r.aaı. yapılmasını b
bnl ~· 

BUD.1111 lçiıo !flilklw 15 ııylQ
le kaıılar la\wi treleılnıle i
cap .-.. •MiW Y"f ek1•• -

dır. 

~ 

e lin • Istanbul 
• ava se e ı 

Tekrar ba~lanması için 

müsaade isienmiş 
Bazı e=ebi hava şirltetleri 

alilıkadarlara müraeaat ederek 
İstanbul ile muhtelif A~ 
şehirleri arasında İha'V8 ~ 

!eri ibda& e1mek istediklerini 
biklirmişlerclir. Bu talepler tet
kik edilmektedir. Bu arada bil
hassa Berlin - İstanbul seferinin 
de tekrar başlaması için mü
saade istendiği söylenmektedir. 

Dört kadını fuhşa 
t.,tk etmiı 

Geuı; kWan :fubşa te.şv:iık 'le 

,qenç bdtalaria eritekleri evin
de ~ sııçile ım•baiıe.. 
me .,.ınıııe« te olan raıııdııMKoı Ma
dam Atına ve lrerylisine ayni ~ 
!arda iştirakten maznun Katina, 
El.elli, Ziri, Marika, Mil<elli ve E
leninin BiVnci Asliye ceza mab
keınesiudeki muıbakeınelııri dün 
bitmi$ ve '1tarer bildirikıniı;tir. 

Madam Atinanın, Pohsner, Ned
ret, Eleni ve Harikliya adındald 
21 yaşını doldurmamış 4 kadını 
fııhşa. sevkettiği. sabit olduğun· 
dan her bir.inden dolayı dokuz 
ıry onar gün ve içtima dolayısi-
1.e netice itiharile 28 ay hapsine, 
155 lirıı 20 !ruruş a,ğır para ce
zııııı ile 28 lira mah!keme maaıra· 
fı ödemesine ve diğerlerinin 
ııı»Çla altıkaları. göriile.m~ -
den 'beraetlerine karar vemıiş • 
tir. 

llA &Bir 

Z•m görecek ort 
tedrisat mu•llimleri 
Orta tedriı!ıRt muallimlerinden 

oNıı da ge<;en eylfılde 7.8!Ill gör
miyen ve maaşları 30 liradan yu
ikarı hadlerde ·bulunan muallim
lerin - biitce '1arlıiıt dolayı.sile -
verilemiyen kıdem zamlarına 
ait cedveller Maarif Müdürlüıtün• 
ce hazırlıınnuııtır. Dün tasdike 
gönderilen bu cedvelde 140 mıı
allimin ismi vardır. Bunlaruı 
istihkaklarının ay ba.şın<lan iti -
'haren tevzi olunmasına başlanı
laca<lı:tır. ___ ..,_ 

POLta 

Azgın bir beygir sur du
v•nndan bir evin d•

mına ailadı 

eyanatta 
Fiat mürakabe komisyonları ve yeni 

· bürolar nasıl çahpcak ? - Bakkaliye 
eşyasında görülen ihtikar sebebsizdir. 

Ticaret Vekili Naz:ıni. Topçu
~ dün şelırilııiııae tetikilder 
ya,.,ını.ştır. Vekil sabah ta.kas li
mitet şirketinde bir m<iddet meş-
lful okmı;ı SO<>l'a tift>k ve yapağ 
tüccarlarının Rıomanyaya gön
derilecek malları aralarında taık
sim icin yaptıkları tıoplanttda bu
lunmuştur. T0ı>lantıya öğleden 

sonra devam edilmi,, neticede 
ellerinde stok bulunan tüccarlıt
nn taksim isine girmeleci ve bu 
tliccarların tifti!k mtktarının Hd 
misli yapa~ vermiye mecbur tu
tulmaları karar lasınıştır. Tüc -
carların talebine karşı Vekil Ro
manyalıların ay sonuna kadar 
lroydukları teslim müddeti şartı
nı 15 temmuza kadar uzatmayı 
temin edeceğini vadetmiştir. 

VEKİLİN BEYANATI 

Ticaret Vekilimiz dün öğleden 
sonra Belediyeye gelerek Vali ve 
Be!ıediye reisi Lfıtfi Kırda.da ııö-: 
rüsmüştür. Bu meyanda şebri
ımizin Belcdiyevi aliikalandJran 
ticari aı:ıeselelerı de göriiııiilınü:r 
tür. 

Tkaret V ekillm.ız Belediyede 
kendisile görüşen gazetecilere 
sehrimizde bazı maddelerde «'fi· 
at yillı:sekllğıo <!Örüldiıfıün.u ve İs
tanbula; \ ekfiletin nozarı dikka
tini celbeden bu cfiat ytiksekli:k
leri• ile meşgul olmak üzere gel
diğini söy !emiş ve en küçük bir 
ihtikara hile musaade .edilmeyip 
ber zaman muhtekirlerin amansız 
bir şekilde takip olıınaeaklannı 
tebarüz ettirdikten sonra fiyat 
mürakabe- komisvnnlarına geçe
rek şunlart söylemiştir; 

Perakende sat~ fiatleri de a1111, 
ayrı tesbit olunacaktır. 
Komisyonların bir vazifen da 

alelumum fiatleri nezaret alt' ıı
. d4 bulundurmak olduğundan lıı>ll< 
!ar; fiat mürakabe bürosu vusı· 
taıtile fiatleri muntazaman tak•P 
edecekler ve sadece cezai tedbir
lerle meşgul olmıyarak alal:il • 
d4"ları ve tüccarları mürakabe 
esasları, fiat!erin tayininde d · ıc
kat edecekleri noktalar ve i<a• 
nuni mes'uliyet!er etrııfmda a4 
tenvir edeceklerdir. 

Zaman zaman muaı,.yen nroret 
şubeleri erbabı komisyonl.ıır IW • 
zurona çağrılarak bu yolda ıı3-
rii.şmeler yapılacak ve aı,ıaki, 
manevi kuvvetlerden de i.stifaM 
olunacaktır. 

Mürokabe komisyonlarının ,,_ 
fiat tetkik bfuootarının muvatfole 
olabilmeleri içi.A; hclhmızuı cı. 
bu komisyonlar faaliyetine yat" 
dımda bulımmıılan bizımdır.• 

Bakkaliye Maddeleri Fiatlerin"-
İhtilir Görüldü 

Diğer taraftan gıda maddele • 
rinde ve bakkaliye ticaretindC
ilı:i fiat yüksekliği de V ckalctlll 
mı:rn rı cli:k'kıı.tini celhetmi;tir. 

füt hususta, fiatlerin yü!r.seltil· 
mesi içm hiç 'bir scben göriileme
mektedir. Bilii!kis haricı ticaret 
imkiinların...; ve cebir ve azlığı, 
mal darhiiı mevcut olınadı!ğı na· 
zan dikıkate alınarak belıki. fiat
lerin tenezzül temayülünü gös ' 
termesi icabettiJ!i beyan oJıııı· 
maktadır. Bu ihtikar hususun
da eheımniyetle takibat yapıl • 
maktadır. Ayrıca; bakkalive es
nafına her hangi bir haber t u·i
ği altındiı fiatleri ve kar yuz.de
si:zıi arttırmak yoluna girdikleri 
ta!kdirde tam bir ih tiJı:iir fiili İS' 
!emiş olacakları da kat'iyetle an
latılacaıktır. 

Mürakabe Komj,;yonunun 
Dlinktt Çıılıtmalan yanda; Barbaros Hayreddinin tan- ...,... ___________ _ 

.EJ.rvellı:i ~ Topkapıda Stl!'

lar üzerinde otlıyan ibaşı ıboş bir 
beygir birdenbire Ahmet adı,ı:ıda 
biıtine hücum ederek muhtelif 
verlerinden yaralamıştır. Etraf
tan hayvanı tutmak için koşu • 
şul.unca beygir sıur dib:inde bula
nan 123 numaralı evin damına 
atlamış, aiıı;ap evin damı yük -
sekten düşı!n bu siklete !aham -
mili edemiyerek çökmüştür. Ev
de kimse bulumnadığından bir 
kaza çrkmarmş, hayvana da bir 
şey olmamıştır. Nihayet sai(a so
la saldıran a7€ffi b,..ygi.r polisler 
tarafından t.ahan<:a ile öldürül -
mü.ştür. 

•- Fiat miı.rakabe komisyon· 
lannın yanındıı İstanbul, lzmtr ve 
Ankarada birer •fiat tetkik biir 
rosu• da kurulacaktır. Gerek fi-. 
at mürakabe komiıyonlan ve 
gerek fiat tetkik büroları; Milli 
Korunma kanununun rı.eşrini. za
ruri kılmıo olan ahvalın mıihsu.
ıüdür. Binaenaleyh istisnai kıy
mette bir memleket hizmetini ifa 
edeceklerdir. Ve bu teşkilat; ka
panmış bir dvrin miirakab tee~
kilıiıına benzenıiyecektir. 

Fiat mürakabe k.omı..ı..ınu dıill 
Vali muavini Haltik Nihad Pe
peyi'nin reisliJ(inde topJ.annUS. 
nebati yağ tüccarlarından ya{!. fi· 
aUerine k.onacak narh ve tüc· 
carlara b>rak.acak kar nislıetleri 
hak'kında;ki noktai na7.arlarınl 
sormuştur. 

ziın edilmekte olan ma:k:beresini 
de gezen mumaileyh; tanzim işi
nin denizcilik ·bayramı ~ 
olan 1 teırunuza kadar i.kımali 
ni bildirmiştir. 

ADLİYK 

Kalay ihtikarı davasına 
be kıldı 

Maçkada Narmanlı apartıma
nında oturan ve yağ, ba±ıarat, 
,..ay, kalay ve bicim ticaretile meş
l!Ul olan Robeno Politi'nin kalay 
ihtikarı yapmak suçile mevk:u
ien muhakemesine dün birinci 
at>ıiye ceza mahkemesinde baş. 
Lınmıştır. 

Mazmm kalay lnplayıp sonra 
bunları yüksek fiatla satmak su
reti!~ milli korunma kanununa 
muhalefette bulunmadığını söy
lemıştir. Okunan tahkikat evra
kına göre, Politi 3 liraya aklığı 
bir kaç bin kilo kalayı 4 liraya 
satmak suretile memnu olan zin
cirleme ticaret şeklile fiatların 
yükselmesine sebep olmuş, nor
mal kar yüzde 15 old~ halde 
böylece yüzde 33,5 kiir temin et
mi tir. Muhakeme tahkikatın tev. 
sil için başka güne kalmıştır. 

dan gr<ıneıl.i mi abla? 
•$u Ayten ne garip kız Yarab

bi! .. Böyle bir ~ey soracağını ü
ntii etn1en1c intkitu _yoktu .... Bu
nu ra~men. nasıl oldu da bayıl -
n•adını? !\asıl oldu da soğukkan
lılıkla cevap verdim~ Na>ıl oldu 
da sesinı titrenıedi? .. Fakat ko
nu~urKcn. t:sımi derin, tU derin .. 
lerden ge!i,·ormu~ gibi du~·uyor
duın: 

•- Belki de dusiinıni.i!:'ltür, ne 
bHc-~·inl ben.~. Rakat ınallun ya 
kanlc., :;.ibi liir arada biiyi.ıyen
lcr biribjı·lt'rjlc e\·lenınezlr-r .. 

A~ ten tatmin edilmiş oldu, 
kalktı. sobaya bir odun daha at
tı; bu sırada Raif Jıiirınetkar ve 
medyun elimi sıktı. 

cBen hııla elimi çektim: 
•- Hicyr kah\e irelinı ıni? 
cR:ıif sözü deği tirnıek için: 
•- ll-elim dedi 'e şöyle devam 

etti: - Bilhorsunuz ki. son za
manlarıb kö,·de herkes bizimle ı 
meşgul olu\·or?. Nereye gitsem 
herkes döuüp bana bakı)·or; ar
kamdan beni görmek için kDoı
lara k~uyorlar_, 

cA: ten p"k ~ırdı; 

Küçük h•berler 

* Deniz Yollan idtıreri tarafm,. 
dan gemi i~e mühendisi "e 
makine mühendisi olmak üzere 
İnlliltereye gönderilen 32 tale
benin şimdilik orndıı kalmaltın 

kararlaştınlmış~r. İleride va
ziyete göre bcışka kararlar veri
lecektir. 
* Deniz Yollan umum müdür
lüyünün yeni te~kiklt projui 
hazırlanmı$tır. Umum müdür 
buaiinlerde Ankaraııa giderek 
meclisten çıkacak yeni teşkilat 

ka11ununu alarak gelecektir. Det>
Zet Limanlan ;,!etmesi umum 
müdürlüğünün teşkilat kanunu 
do aııni zamanda meclisten çıka
caktır. 

* De rıiz Yollan idaresi, me -
murlarının öğle yemeklerini u
cuz ve iyi bir şekilde yemeleri
ni temin için Tophane köşkü.n

de dün bir lokanta açmıştır. Bu -
rııda memurlara 20 kuruşa tabl
döt verilecektir. 

«- Ne münasebet! .. Sana öy
le geliyoz muhakkak ... 

•Raif asebilesti: 
•- Hayu& .. Geçen gün arkam. 

dan bakan siitçüye döndüm ve 
buldetle: •llic bakı~·orsun! .• de
dim. Soğuk kanlılıkla: <Size ba
kıyonluı.,. ceyabını verdi. Sor
dun1: o.Ne var bakacak! ... cEvle
neceğiniz irin ("Ok SC\ iniyormuş ... 
sııııuz da ... > deıuez ıni? .. Ne ya
pars • .. Hiç bozmadım: Sen 
evlen\.Llğ.in zantan mateı:n n1i tut. 
tun? dedim. Gıildii: Hayır de
di. amına siz bize bakmayın, bizim 
e\·lenıneınizi kiıns(• du~·maz ... 
Hcnı si1jn taliiniz val'rnıs ki, Bay 
Baha tam zamanında katledildi 
de, kız size kaldı ... > "Balıa benim 
se:-. gili dostun1du ... Onun ölümü 
heni harap etti..,. Bu söz iizeri- 1 
ne adan1 ö~·le hon1urdandı ki, ne-

1 
n-de ise Bahanın katili diye be
ni gösteretP1·ti .. 

Bu sırada Fatma kahve teıısisi 
ile girdi; ayağı sürçtii, başı nu 
dönd<i. her halde elleri titredi, 
fincanlar sallandı, knhveleri güç 
dağıttı. Ne olduğunu sordum: 
«Ilir şey değil. .. B~zan böyle göz· 

Sıcaktan iki kişi bayıldı 
Evvel.ki gün i:ıaşlıyan şiddetli 

sıcak dün de devam et.ıniş ve bıı 
,iizden bayılmalar görülımü.ştür. 

Beşi:k.taşta Kireçhane ~ağın. 
da numarasız bir lru1ü'bede otu
ran 60 yaşlannda .kimsesiz Mus
tafa oğlu Ömer adın<la bir adanı 
Akaretlerden geçerken düşüp ba
yılınış ve Beyoi!lu hastahanesine 
kaldırılm.ı.ştır. 

Sirkeci ı;ıüm.rüğü ambar ,ue -
murlarından 53 yaşlarında Mus
tafa Aşıkoğlu da dün ayakta du
r,urken sıcağın şiddetinden bu • 
nalnw; ve başı dönerek yere yu
varlannuştır. Düşme neticeııi ba
şından yaralana.1 memur Beyoğ
lu hastahanesine .kaldırılmıştır. 

lerim kararıyor .• dedi. 
<Öyle sararml$tı ki, düşüp ö. 

lecek sandım. Sendeliyordu. İs
kemlelere tutuna tutuna çıktı ..• 

Onun bu halini kimse farket
medi, konuşuyorlardı... Bu ara
lık Hatice teyze elinden işini bı
raktı, kahvesini aedı ve sordu: 

•- Rai(. o mahut perşenbe 
günü neden Şerminlere gitme
diniz? 

cAyten atıldı: • 
•- Sahi dedi, bunu ben de me

ral\. cdiyorıun; hem ınerak ed.L 
yorıun, hem de anlamak istiyo
ruın. 

«- O gün canım sıkılıl·ordu, 
lı.eyfim yoktu ... 

c- Neşelenmek için ne yeptı
nız? 

c:- Raif ıni.işkiil vazj:!>·ete düs
~ii~t_ü, ~·ü~üm~ bakarak gözle~ 1 
rıle ımdat ıstedı ... Imdadma ye-

1 
tisen1(.'zdiın ki 

- Ne bileyim hen ne yaptım .. 
Unuttum gitti.. Her lıaldr gezm;, ı 
olacağını Canım sıkıldığı z.a-'l l 
nıan dağ- bayır dola~ırmı Evet, 
solı.aga rıkmış olacağım_, 

f Arkası var) 

Milli Korunma kanununun şid-
deti yalnız mürakabe edilenlere 
değil, a11ni zamanda mii:rakabe e
denlere de müteveccihtir. Fakat, 
fiat mürakabe komisyonları ve 
bü,.olarmm vazifelerini ifada gös· 
tereeekleri liyakat, bitaraflık 
ve dürüstlüğün asıl zımanı; Cum
hu'riyetle yeni bir ceyadet ka -
zarım" o1an milli seciyyemizdir. 
Fiat mürnkabe komisyonları her 
nevi maddeler üzerinden tacir
lerimizin kar paylarını tetkik 
ve tesbit etmektedirler. Ayrıca; 

YERLİ JİLET 

BIÇAKLARI 

Berberlerin bir iddiası var: 
Hariçten iptidai madde gel -
meıl.iği için, yapılan yedi ji· 
letler çok fena çıkı)·or, yüzde, 
bir takım yaralar peyda olma
sına sebebiyet veriyormuş! 

İddia doğı cı mu, d1'ğil mi, 
bilmeyiz .. Ancak, Nanemolla 
şöyle tefsir etti: 

- Herkes kendi tarafına 
yontmaz mı'?. Berberler de öy
le yapıyorlar .. Yani, tlirkçesi, 
ey ahali kendiniz tıraş olma
yuı, bize gelin, biz tıraş ede -
liın, paranızı aldlun, diyorlar 

OTOBÜS 

ÜCRETLERİ 

Ankara belediyesi, otobiis 
ve taksi ücreHcrine :vüzde 20 
zru11 yapJlmasını ::abul etti. 
Çünkü, benzin fiatları yüksek! 
Ne zamandır, otobüs ve taksi 
sahipleri, bir takını iddialar i
leri süriiyorlar, en ba~ta fiat 
artırılmasını istQ.·orlarılı. İ~te, 
bu iş, şimdi, kabul edildi. 

Nanemolla: 
- Otobüscülere bir cift •Ö

züm var., dedi. .. Bari, buntJao 
sonra. arabalarını daha ıntrnta
zam L..;letsinler •.. Hc-rkcsi iiz • 
nıesinlcr .. 

Bakalım, ne olacak?. 

Tüccarlar bir U.te halinde ce ' 
vaolarıru komisfona biklittceı<· 

lerdir. Komisyon bii tün mad • 
deler üzerindeki tetkiklerini bu· 
~ünlerde bitirerek Ticaret Veka· 
Jetine bildirecek ve gerek kar 

ni&betlerini ve gerekse sat"l fiati 
miktarlarını Vekalet kararlaştı· 
racaktır. 

•KENDİLERİ 

BİLİR, YA. .. 

Yeni alınan kararlarla, İs • 
tanbul b_elediyesi teşkiltıtında, 
bazı genişlemeler göze çarp -
mıyor değil.. İyi, gilzel, bül'..illı: 
ve modern bir şehir ~tt 
elbette modern olmak lizun .• 
Fakat, bu işin bütçe üzerinde
ki akisleri nedir, acaba?. 

Nanemolla: 
- Hayırlı işler amma, diyor, 

ha~ ırlı jşin de yapılacak bir 
zamanı ardır. Mesela. bu ıııe
seleleri, gelecek sene bütce,i· 
ni ~·aparkeıı düşiiniip gör~~ • 
sek daha iyi olmaz un?. 

An1an kimse darıl111asın, -.. i
ne kendileri bilir, ha .. 

ECER, HARP 

EDECEKLERSE 

İtalJanlar harbe girdi gireli 
öyle büyük çapta bir harekete 
tevessül cluıl"" değiller .. Hıilıi, 
tereddüt içinde bn.lımdukları 
me~·danda .. Nasıl ve nerl nı.!, 
ue zanıan harp edecekler'.'., 

Nanemolla bunların cevabı· 
ııı ~(I y le verdi; . 

- Hal'p etıniyeeekler, ~ün
kü. İLlnı harp. edişlerinden 
belli.. Eğer, harp edecek ol • 
salardı, c İliını harp etmezler• 
dt. 

A. $EKİP 
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Türkiye - Suriye iyi koır-şulnk mukav.c!esi 
ve merbuti anlaşmanın tadili hakkında 

teati olunan notaları tastik etti 
Ankara. J7 (A.A.) - B. M. Mec

lisı bugün Refet Camtez'in baş
kanlığında toplanarak Türkiye -
Surive dostluk ve iyi komŞUltık 
mUıkavelesi ve meı·buti anlaşma
nın bazı hükümlerinin tadili i· 
cm teati olunan notların tasdik
lerine ve devlet memurları ay
lıJdarının tevhit ve teadülüne dair 
kanunun bir numaralı cetvelinde 
değ:i.şiltlikler y a.pılması haıkkm -
daki kanun la:vihalarının ikinci 

üza 
i te 
(Baı;tarafı ı inci sayfada) f 

rin~ layık oır Katıramanlıkla çar-' 
pı.şan Fransız ordusunu öv:müş 
ve sözlerıne ~yle devam etmiş
tir; 

Bu ordunun muhabbetinden, 
e,ki muhariplerın mıizaiıaretin
den ve ayni zamanda bütün mil. 
lelin itiır.aı.Lndan emmim. ( 

Bu kederli saatlerde, yollar be-
a peri an kaçmakta olan za

\'afo muhacirleri duşunüyorum. 
Bı....muhacirlere bütün muhabbet 
ve alakamı bildiririm. Onlara Jatı.. 
bim parçalanmış olarak diyece -
ğım ki, mı.ıhasemata nihayet ver
mek lüırodır. 
Mulıaseınata nihayet vermek 

çal'elerini, şerefli bir çarpııtmadan 
soıı a asker askere benimle. ara.ş
tırım ya hazır olup olmadığını sor. 
mak için, dün gece düşmana mü
racaat ettim .• 
~areşal Petain, nihayet, bu im

tıhan saatlerinde blltün Fransız 
rnıUetiıu, hükumet etrafın<la :op.. 
laıınuya davet etmiştir. 
İSPANYANL.'l TAVASSUTL 

.bordo, 17 (A.A.) - Fransız 
raJ~ scınd.a mareşal Petain'i :rııö
teakip söz söy lıyen 4meri kan Co
lumbıa radyosunun mümea&ili, 
Fransadaki İspanya ı..;iyük elçi
sinin, ..:nütareke miızal.;.ereleriu. 
de pek muhtewPl olarnk mııta -
va.::.s1t rolü oyrıı_vacağıll! ve Al
n1a.n ~artlarınaı hel:.ız malÜım ol
mad_~mı blldırır3~tir. 
BİTLER MUSOLINİ İLE 
BULUŞACAK 

Führeriıı umumi karargahı, 17 
(A.A.) - Yeni Franfüz hüklı.me
ti reısi Mar~ Petain, radyo ile 
soyledigi nutukta, Fra.nsanın si
l.itbları bırakması lıizun geldiği
m Fransız milletine bıldimruştir. 
Maresal Petaiıı, bu kararı Alman 
hükwnetine bildirdigini ,.e Al. 
nıan hükümetinin bu husustalı:i 
Fransız kararını ne ;ıibi şartlar 
dahilinde kabule hazır olduğunu 
sormu.ş bulunduğunu kaydeyle
ınİ.'itır. 

Führer, iki hükiı.metin ittihaı; 
edecekleri hattı hareket hakkın
da görüşmek üzere İtalyan kraı.. 
yetı hükUıneti Başvekili Beni
to Musolini ile buluşacaktır. 
WASHİNGTON.DAK.i TESİR 

Washington, 17 (A.A.) -Mare
şal Pdain"iıı rauvoda verılen be
yanatı. btırada büyük darbe te. 
siri yapmıştır. 
cFr~ız: ordusunun ürrut;;;iz va

zı.vette olduğu biliniyor idi.se de 
Reisı-cumlıur Roosevelt'in müt
tefiklere yardımı ooğaıta-cağma 
daır vadinin. bu vaziyetin düzel
mesıne badim olabileceın ümit 
edilmekte idi.• 
CÖRÇİLİN MESAJI 

Bordo, 17 (A.A.) - Fransız 
ra' 'O.iunun bildirdi.gine göre, 
Fransız kabinesi, dün akşamki 
toplantıda, pek mu.htemel olarak, 
kabinenin ilk toplantısını müte
akio Çörçil'in Fransız hüküı:ne
tine gönderdigi mesaj, bilhassa 
bahıs menııou olmw,tur. 

New-York, 17 (A.A.) - Co _ 
lumbia Broadcastiııg Amerikan 
rad.vo kuımµanyası, Bordo'dan 
yap .!(! radyo neşriyatında.,, Bon· 
net ve Flandin'in. yeni Fransırz 
lrubineoitıe girmeleri teklifin ka
bul etmt'm oldu· unıı oo~ !emek-
tedir. · 

REY~AUD BOMBA.F{.DfMANA 
TUTULDU 

Bordo, 17 (A.A.) - Reynaud, 
s ah f esnasında Fransanin 
me.r~-eznıcie bir- mahalden hare
ke, ederken, düşman tayyarele
ri bombalar atmış ve ReynaucL 
ıı n refak&linde bulunan askeri 
mai.veli erkanı ve si\ il halle ara
sında- zayiat olmu.ştur. 

Bordo, 17 - R.eynaud bugün 
Lizboncian Amerika-va hareket 
etnlli; tir. 
YENİ FRANSIZ KABİNmi 

Bordo, 17 (A.A.) - Fransız na
zırlar heyetinm, ~eisiooımlbur 

müzakereleri vaJllimıs V'C kalıui 
orunmu.~tur. 
Ruznıunı!de bulunan V1! şaS 

menattkı dahilinde muhtaç zür
raa tevzi edilecek araziye dair ka
nunun şümul sırhasının tayi.nllw 
ait mazbata ile ordu subayları lıe
vetine mahsus terfi kanununun 
dördüncü maddesinin tadıline da
ır kanun layi.ha.;ı üzerinde geQllll 
müzakerelerden sonra encümen
lere geri verilmistir. 

-
Lebrun'un riyasetinde yaptığı 
t pla~.t.dan scnra. çtkm Jan tcb
lig, bu saban Fransız radyosu ta
rafından neşedilmektedir. 

Bu t~l.iğin metni şudur: 
Bugünlru şeraitte, Reynaud'mm 

teklifi iaerine, naz>rlar heyeti, 
Fransa hüıktwıeınu. milletin rıWt 
tefik hürmetini taşıyan yüksek 
bir ~a:hsiyete verilmesi kararın
da bultuııınuştur. Bunun netice
sinde, Reynaud, Reisioumı.ura iıı.. 
tifasını venm.iştir. Lcbrun, bu ;.. 
tifayı dil>te eden vatanıperverhl 
hissiyat= ÔWilÜf ve yeni k.abi-
neyi kurıruvaderhal Mareşal P.... 
tain'i nıemu.r etmiştir. 

Reı.sicı.ınııhur Lebrun, ibu Slll'!!t
le şimdiye kadar hiQbir P'ran..-ıs 
devlet adamının yüklenmediği 
kadar ağır bir mesuliyet almak 
sureti ile vatana karşı tam sa
dakatiııi ıbir kere daha i.9bat eden 
Mareşal Petain'e teşekılciir et -
miştir. 

Yeni kabine şu suretle teşek -
kül etmiştir: 
Beşvekil: .MareııaJ. Petain, Dev

let Nazırı ve Başvekil muav~ 
Camille Çbautemps, Milli Müda
faa Nazırı: General Wentand, 
Adliye Nazırı: Fremioourt, Har
biye Nazırı: General Coulııon, 
Harp ve ticaret donanmaaı. Nazı
rı: Aımiral Darlan, Hava Nazırı.: 
General Pugeot, Hariciye Nazı
n: Pau.l Baudouio, Dabiliye Na.. 
zırı: Pommaret, Maliye ve Tica
ret Nazırı: Botıthillier, Müstem.
IekeieF Nazırı: Riviere, Maarif 
Nazırı: Rlgueaud, Nafia ve Mü
nak!at Nazırı; Froosard, Ziraat "" 
iaşe Nazırı: Chichery, .L, ı.fazıın: 
Fevrier. 

Maresal Petain hükı'.ımeti, ku
rulur kuru1ınaz, askeri ve diplo
matik vaziyeti tetkik icin, der
hal Reisicumhur Lebrün'ün riya. 
setinde ilk toplantısını yapmıştır. 

Roma, 17 (AA.) - Musolini. 
yanında Hariciye nazırı Kont Ci
ano ve genelkurmay reisi ma
reşal Badoglio olduğu halde, Hit
lerle göril<ımak üzere Ranıadan 
20 .30 da hareket etmiştir. 

Londra, 17 (A.A.) - Asoociated 
Press'ee göre, Berlindeki nazi ma
ka.matı .,u mütalea<ladır ki, Fran
sa tamamile teslim olmadı:kça 
mıinferid bir mütareke derpiş e
dilemez. 

Londra, 17 (A.A.) - Colunı<ıia 
radyosunun spikeri Bordodan 
yaptığı neşriyatta Fransarun, or
dunun mu·kavemeti sonunu na
sıl karşıladığını anlatmaktadır. 

Bordoda halk, mareşal Petainin 
bevanatını dinlemek üzere sü -
künetle kahvelere git:mi.ştir. Şim
diye kadar hiç bir nümayiş ya
'J)llmaml.'ltır. Hali< bu ani haber -
den mütehayyir gfüi .G(özüküyor. 
Fakat bunu mutavaatla kaişıla
ro.L\lltr. 

Spiker siizierini şöyle bitır
mi.şiir: 

A \Tupada sulhü uzun seneler 
muhafaza etmive muvaffak olan 
Fransız ordusunun maglıibiyeti 
Avru.pa ve Amerika için cıdden 
bü vuk neticeler doğuracaktır. 
Alınan haberlere <!Öre, mıibare

be durmamıştır. Halk beı.gin
dir, şaskındır, varım diişünecak 
bir halde değildir, Yaşlı hiç bir 
göz hiç bir tezahür görülmüyor. 
Olup biten şevler çok ani olmuş
tur. Çok geniştir. Halk iç :vfuıü
nü anlıyamıyor. 

Molotof Alman 
sefirile görüştü 

Mosloova, 17 (A.A.) - Alman
yanın Moskova büyfüc eJ.c;isi Von 
Schulenı:ıtı.rR &>vvet Başvekili 
ve Hariciye Komiseri Môlotfla 
buaGaın~. 
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frikada
ki harp 

(B~tarafı 1 inci sayfadıı) 
Bütün tayyarelerimiz ii:s1erine 

dönmüştür. Cenubi Afrikada ha
va kuvV'Ctleri tarafından ııarid 
Afrikada yapılan hücumlar e&

nasında 8 düşman tayyaresi. dit
~. 

MU!ada askeri kamplara, d.ü$
man tayyarelerine hücum yapıl
mı$ır. Bir QOk isabetler kayde
dilmişt:ir. 
Diğer kam'Olar baınbardıman e

dilmiş ve bir hava mfrdafaa to
pu bataryası iskat edilmiştir. I
talvan M.oyalesind.e zırhlı vasıta
lar ve kamyonlar imha edilmje 
ve bir QOk kıtaat dağıtil.mıştır. 
Burada bir hava müdafaa batar
ya& iakat edilmiı;tir. Bütün tay
yarelerimiz salimen döı:ıım.iiştür. 
lTALYAN SOMALİSİNDE 
ZAYİA'l: MÜHİM 

Nairobi, 17 (A.A.) - Resni 
tebliğdir: 

Cuma ı;ünii. zarfıuda Bardıra 
tayyare !11cvcianın1n ask.eri he -
defleri üzerine, cenubi Afrika 
tavvare ·kuvvetleri muvırf:faicyet
li hava hücumları yaµınıştır. Kat'f 
isabetler o1muş ve büyük hasa
rat vu.kua gelmiştir. Cenubi So
malide keşif uçuşları yapan tay
yareler, hiç bir düşman hareketi 
kaydetınemistir. 

!Diiışınan faaliyeti, Wjar ve İm(). 
vale eyfileti üzerinde .bnın!bardı -
mı>ıılar yapmak ile i!ktifa etntiş
tir. 
Cumayı cumartesine bağlıyan 

f{ece zarfında Hings African Rif
Jis kıtaatı - yerli kıtaattır - İtal
yan M-Oyalesiııe akınlar yaparak 
6 İtalyan karakolwıa girerek, dün 
geceki lxm:ı!bardıman neticesi öl
müş olmaları muhtemel bulu -
nan 3 yerli asker bulmuşlardır. 
Bu karakolların hepsi düşman 
tarafından tahliye edilmiş ve i
çcrlerinde bir QOk siloo ve tec
hi'lat bulunmuıştur. Karakolla
rın tahliye edilmiş olması orada
ki askerlerin bizim kıtaatı bek
lemeyi arzu etınediJderiııi göster
mektedir. Yerli kıtaat bulunan 
mü.slüıınan askerler, İtalyanları 
Oliiileri gömmeden 'bıraktııklan 
nı görerek büyük infial duymuş
lardır. 

C1buti, 17 (A.A.) - Fransız 
kıtaları ile iş);ıirliği yapmak üze
re, dört ıHabe:ş şefi, aoıkerleri ile 
beraber, buraya gelmiştir. Bun
ların armımda. sıd:ılZ ~ator 
im: hassa alayı şefi K~ maç 
Mokaya da vardlr. 
Fransız keşif kolları, Habe(tis

tan lnıdudu üzerinde döıımanla 
temas halindedir. 
İTALYAN TE.BLİGİ 
. İtalyada bir mahal, 17 (A.A.) -
ltalyan orduları umu.mi karar -
gtıhından: 6 numaralı tebliğ: 

Tayyarelerimiz dün Malta, Kor
sika ve Tunusta:ki deniz iisleri
le tayyare salıalarına ·bombardı -
ınan etmişlerdir. 

Bir hava düellosu esnasmclabir 
İn.giliz avcı tayyaresi düşürül -
nrüstür. 

Dii.şman tayyareleri bazı akın
lar yapmışlardır. Bu akınlar 
münferit tayyareler tarafından 
yapıhnış ve bu tayyareler 'bil
h<ıssa geceleyin şehirlere ve kır
larn hoonbalar atmışlarcbr: 

Savone'de bir ,kişi ölmüş bir 
kaç kişi de yaralanmıştır. Cag
liari'de düşmanın bir akını tay
y:ıre sahası han<tarlarından b·a
zılarıncla hasara ta sebebiyet ver
m.iştir. Hava kuvvetlerine men
sup altı nefer ölmüş ve otuz ka
dar nefer de yaralanmıştır. 

Paler.nıocla aV(:ı tayyarelerimi
zin havalanır havalanmaz d ii4-
man tayyare grı.ıplan her türlü 
taarruzdan vaz geçerek kaQinıŞ
Iarodır. 

Alpler fu:erindeki keşif faali
yetlerimiz mütemadiyen artrnak
tadır. Şimali Afrikarla İngiliz 
kuvvetlerine karşı yapılmakta o
lan kara. hava ve deniz hareket
len m cisait neticeler vermek su
ret ile git gide in.kisaf etmekte
dir. 

Şarki Afrikada Sudan ve Ken
yanın hava ve deniz. üslerine kar
sı mühim hava faaliyetleri ya· 
Pılıms ve dikkate şiyan neti
celer elde edilmiştir. Yerde bu
lunan bir kac tavvare tahrıp edil
mistir. Ve askeri tesisat hasara 
ui!"ratılmıştır . 

Düsman tarafından yapıl.mı.ş 

olan bazı akınlar DirC!d.oua de
mir yolu tesisatım pek az hasa
ra ~atmıştır. 

Londra, 17 (A.A.) - ~an, 
salı saba.l:undaooeri. Malta üze
rine 25 kadar hava akını yap -
:rnıııtır. Dün vapılan iki hücum 
esnasında, bir kac kava parcası
nın dii.sıneei üzerine bir sivil öl
miis. üç sivil varalanmı.ştır. Mad
di hasar ya.ktur. 

- - - ----

1 !ô«ğ«1taı 1 D a ar 
~=~;ı~~yü INGİLIZLER SON ERKEGİNE, 

Hokkabaz, canbaz, perende -
bu, seyyar tiyatro! kukla, peh
livan güreşi, nzuıı atlama, da
,. ul zurna ile halka oyunu kliir
nci çifte nara, ut keman, gramo
fo.o .. Ne isterseniz hepsi var. Ç&
şiı çeşit, renk renk, biçim biçim 
sevyar satıcılaı-ııı ise haddi, h&
sabı yok .. Seyirciler ise ben di. 
yeyim binlerce, siz tleyin on \ in
Ierce.. Hele deniz tarafındaki 
dutluk ve çayırlıklarda oturula
cak ufacık bir gölgelik bulabile
ne aşkolsun! Onun içjn, daha, 
giin ortasınua zuınlaşmış olan
lar, gölgesizlikten, güneşin altı
na seriluı.iı;ler, hatta bazıları, a
ğız, bnrun bir tHafta, çamurlaş.. 
mışlar, habirc de çekiştlıiyorlar
dı. MecidiyeköyiiBÜD bu tarafı, 
meşhur Balıklı _panayırının tam 
manasile bir eşi ... Öbür tarafa, 
yani asfaltın karşı cihetine ge
lince: Bir sürü ~a1ıve, gazino, 
meyhane, birahane ve bunlar -
dan her blıinin bahçesinde, kala
balıktan., adeta birltirine rampa· 
lanuş bir alay insan ... Daha arka 
taraflardaki büyük, orta ve kü
çiik dulluklarda hasirlara, lıall. 
lara, kilimlere, batta ~imenleria 
üzerine öbek öbek serilmiş ai -
leler •• Kimi yiyip içiyor, kimi 
uyuyor, kimi çay kaynatıyor, ki
mi salıncak sallatıyor, kimi sa; 
lıncak sallıyor ve kimi açık hava 
namazı kılıyor, Hülisa Mccidi
yeköyünün bu muazzam pana -
y:ırı, pazar günleri göriilecek blı 
a.Icm! 

OSMAN CEMAL KAYGJLI 

So yetler 
Almanya ve ltalyaya 

karşı bir pakt 

y.apıldığın1 y !anlıyor 

M~kova, 17 (A.A.) - Tass 
Ajansı bildiriyur: 

İngiliz Daily Mail gazetesi, Al
manya ve İtalyanın şarka doğnı 
genişlemesine karşı koymak ü
zere, Sovy\'tler Birliğinin idare -
sinde, Romanya, Yugoslavya ve 
Türkiye arasında daha müessir 
bir ademi teoavü:z paktı aktcdil
.nıesi icin tedbirler aiın.ınış oldu
ğunu yaz.maktadır. 
T~ Ajansı, Dıillv Mail'in ohu 

haberinin hakikata kat'iyyen te
tabuk etmediğini ve tamımıiyle 
yalan old~ Wdllımiye me.. 
rtundur. 

Romany,a 
Kab inesi 
istifa e t i 

Bordo, 17 (A.A.) - Tatares • 
k<:>!'Un rE·iEJ.j\i altmd'l.'.<i Roman· 
ya kal:ıinesinin istifa ettiği ha
ber alırunıştır. istifa yeni ka
binenin teşekkülünü müteakip 
ilan edilecektir. Yeni kabineyi 
eski Başvekillerden Vayda Voy. 
vad teş.kil. edecektir. Kahine de
ğişikliğine siyasi vazıyet sebep 
olnı~ur. 

- - --O-·---
HITLERiN 
BEYANATI 

( ~,;ştarafı l iM sa11fada) 
ne de böyle bir halı:ka maliktir
ler. 
Cihanın her kıtasında, tarihi, 

siyasi ve >ktisadi bakımlardan 
bayati sahası ismi verilebilecek. 
olan muayyen toprak üzerinde 
münaıkaşa götürmez hakları o
laı1 devleiler vardır. Bazı mil
letler - başlarında İngiltere ve 
Fransa olmak üzere - bütün ci
handa hususi menfaatleri oldu
ğunu beyan ederlerse bu zaman
la genç milletler ıçın tahammül 
edilemez bir cihan iımparatorlui(u 
iddıasıdır. Böyle J:ıir iddia. bütiın 
siyasi ve bilhaşsa arz üzerindeki 
vakıaların bunamıs anlasamamaz.
lı.i!ına istinad eder. Mesela Al
maııya, haYati sabasına başka 
bir de\'letın müctahalc<ııne müsa
ade etmi~·ecektir. Buna muka
bil, avni Almanya, hayati men
faatleri haricindeki ,.e daha çok 
baska milletleri alakadar eden 
•evlerle mesgul olmaz. İngiltere 
hududunw1 Rhınde b~ladıgını 
iddia eden bir lnıtiliz nazırının 
hali ·bize taba..m.mül edilemez bir 
tarroa ve ahmak gözlikür. Bu, 
Alınan hududunun mesela Ama
ııonada Missispide veya San ne
hirde olduğunu sövliven bir Al
man beyanatı kadar tahammül 
edilemez tarzda mağrur ve ah
maktır. Rhenane hududu me-

SON KADINI A KADA 
MU.HAREBE EDECEKTİR 

I,.ondra, 17 (A.A.) - Fransa· 
da kabine tebeddülü halokın<ia- 1 
ki 'lı.aıber g_eç geldiğinden Loııdra
nın sabah gazeteleri bu mesele 
hakkında bir şev yazmamışlar
dır. Lonılrada Frarısız kabinesi
nin ardıardına toplanmasının da 
~sterdiği gibi vaziyetin veha -
meti takdir edilmektedir. 

Zanned.i!diğiııe <>Öre bu toplan
tılar esnasında zaruri olarak gö
rü-şülen nıoktalar şunlar olabile.. 
cektir: 

1 - Atlantikin karşı kıyısın
dan, bir miktar mahsns tayyare 
top ve destroyerler, kaç günde 
gelebilir? 

2 - Top, tayyare ve kıtaat ka<; 
saatte Manş denizini ge.;ebilir. 

Times gazetesi yazıyor: 
Bu mühim anlarda harbeden 

kendisi şimdilik Fransızlaxdan 
çok az müteessir olan İngiliz, müt 
tefiki Fransııı mücadeleye de -
varr. etnıive ta.,vik etmekle, a
.P:ır bir mesuliyet yüklenmiş olu;. 
yor. Fakat azmimizin Fraıısızla
rınkine mii.şabih bır imtiha~1a tfııbi 
olacağı saatiıı yak!aışt,~ını an
lıyoruz. Yalnız muktedir olduğu. 
muz bütün gayretlerimizi sarfet
mekle kalnuyarak aydan aya 
kuvvetimizin ve vardım kabili
yetimizin arttığını namuskiırane 
ve emniyetle beyan edebiliı:ız. 

Atlantikin öbür tarafında da 
vaziyetin bütün manasile değe
ril« mu talea edildiğini ve şimdi 

Fransaya yardımın büyük mil<
' asta t~ilatlandırıldığıru da bi
liyoruz. 

Ziiliiren mu:zali<;r gözüken düş 
man haI!p makaniz · asmda vu
kUıbulabilecek her gı.'<iik ancak 
harbe devam etmek suretile mey. 
dana çıkarılabilir. !farba devam 
etmek icin, acı tecı;übeler geçir
mi• olan müttefikleriınize gıü -
vellilllekli.ğinıiz hodbinlikten de
ğil böyle bir hattı harekctiıı men
faatleri iktizasından olduğuna 
kııni oldu,itummdan ve yalnız 
böyle bir hareketle gerek tarafı
mızdan ve gerekse onlara gön -
derilmek üzere günden güne ha. 
zırlanan kuvvetlerden istüade 
etmevi ümit edebileceklerini bil
diğimizdendir. 

Daily Herald yazıyor: 
Bir şey muhakkaktır. İıı.giliz 

milleti son erkeğin~. son kadını
na ka ı ~r müf.adelcye şiddetle de
vam etmek kararın.ı;ladır. Fran -
sa istila edilmiye 'baslamadan 
öncekinden bin defa daha fazl<ı 
devam kararındadır. Bidayette 
louvvetle devam etrrek kararın
da idik. Şimdi taassupla devam 
etmek kararındayız. Bizde eksik 
olacak o!al) bu azim degil ) alnız 
silahl:>,rdır. Şimdi ise elimizde 
Rooseveltin parlak vadi vardır. 

Bu vaitte Amerikanın 'Tlal ede. 
bileceği kadar malzemenin bize 
gönderileceğidir. 

C phelerde 
muharebede 

korku ç 
am diyor 

lngiliz askerleri Fransız kıta~(ı ya
nında muharebeye iştirak ediyor 

Londra, 17 (A.A) - İngiliz Har 1 
biye Nezaretinin tebliği: 

İngiliz seferi ikuvvetlerinin 
Fransız ordularının yanında iş
tirak etti.iti harekat, Normandie
de devam etmelı:tedir. Burada 
hAlen ya:pılmakta olan muhare
be haılolruı.dll tafsillt hu anda mev
cnt dei!fidir. 
AL1MAN TEBLİGİ 

Führer'in umumi karargtıhı, 17 
(A.A.) - Alman orduları ba.şlw.
Diandaıılığının tebliği; 
Fransız orouları, dağılmı.ş bir 

ihalde, kütle halinde ric'at et -
mektedir. Fransız orduları, ce -
nuba ve cenuıbu. garbiye doğru, 
kıtalaxımız tarafından yakından 
takip edilmektedir. Bazı müf -
rezelerin halen nizamlı bir mü -
dafaa yaptıkları yerlerde bu müf
rezeler, büyük kayıpla geri püs
kürtülmüştür. 
Şahsan bir fırka kumandanı ge

neral tarafından kumanda edilen 
lbir motörfü k.ıtaatmızın cür'etka
rane bir hücunıile, Orleans'ı al
mıya ve bir hasarı mudp olma
dan bu şehirden Loire nehrini 
geçmiye muvaffak olduk. 

Besançon'un cenubu garbisin -

de, lıv:ıçre hud'tllduna varılmış ve 
bu suretle Loren ve Alsas'dan 
çekilen Fransız kuvvetlerinin et
rafındaki çenber kapanmıııtır, 
Şimali Lorende kıtalarımız, Sa

int · Mihiel şehrinin şimali gar
ibisine yak.lasın akta dır. 

Sarrebruck'un cenubunda Ma
jino hattının yarılmasından isti
fade eden :ırkalarunız, seri bir 
~e, düşmanın bazan QO'k 
şiddetli mukavemetine rağmen, 
Rhin - Marne kanalı civarına var
mıştır. Chateau - Sa!irs, Dieuz 
ve Sarbroug zaptedilıniştir. Rh(). 
ne - Rhin kanalının ötesınde te
ralokiler kaydetmekte ve V osges 
istikametinde muzafferane de -
yam eylemektedir. 

Alsas'da. mu.lıa.l'be ve pike tay
yare gruplarımız ve ayni zaman
da hava d.ifi batarva!arım:ız ka
radaki. muharebelere müessir su
rette yardım etmistir. M üııtah
kem kaleler ve beton mevziler, 
en büyük çapta .bombalarla;bom
bardunan ed.ilınistir. 

Fi.iılırerin umu.mi karargiiıhı, 17 
(A.A.) - Bugün öğleden sonra 
Me*z kalesi bir Alman müfreze.. 
sine teslim olmuxtur. 

iş Mükellefiyeti Norveç Kralı 
Velıiller H•yetl N•lıay• 
iıci oe telıni•y•ıa temini 

' için ın61ıell•fiyd te•i• etti 

Ankara, 17 (İKDAM Muhabi -
rinden) - Nafia Vekaletinin yol, 
köorü. meydan, iılkele ~atları
na kafi nill<tarda işçi, te'kıiliıyeni 
ücretle temin icin iş mükellefi
yeti tesisi Heyeti V ekilece ka
rarl~tınldı. Bu isciler ziraatçi ol-

1 

mıyanlardan İstanbul Belediye 
hududu haricinde bulunan inşa
at işlerin ie çalışacak işsizlerden, 
... sları müsait olanlardan alına
caktır. İş mükellefiyeti beş ay 
olacak ücretler Nafia Vekaleti 
tarafından tesbit edilecektir. 

Norveçe hitaben bir 
nutuk söyledi 

Londr~, 17 (AA) - Norvwıı; 
Kralı Haakon, dün akşam, Lon
dra'dan radyo ile NO<"Veç'e hi:tıı.. 
ben bir nutuk söylemiş ve gerek 
kend.Wnin gerek müttefik kuv. 
vetlerin Norveçten çekilmelerinin 
ne gibi şerait altında vu.lrua gel
diğini ıınlatı:nıştır. 

Kral Haakon. demiştir ki: 
Non-eçilı hala hür bulunan nıii

him kısmına, yani Norveç ti -
caret donanmasına nezaret ede
ceğiz. Bu suretle milletim ve mem 
leketim için çalışaıbilmek, benim 
icin büyük b ir tesellidir. 

Çör il diy.ok ki: 
(Ba§tarafı 1 inci sayf~) 

Fraıısada olup bitenler ke:ı:a İııgi.Jtercnin hedefiıı.i de değiştir. 
menıiştir, 

Şimıli, dünya davasının müdafaası kin silılhı elinde tutan yeei
ne şampiyonalar hW:ı.. Bu bilyiik şeı-cfe lirik olduğu-= göster -
mek idn elimizdea. geleni yapacağd. Ada.mızı. ocağunızı, :mtidafaa 
edeceğiz, Ve beşeriyet Diller afe tindm kurtuhıncıya kadar etrafı. 
mızda Btivük Britanya İmparatorluğu oldıığ.J halde yenilmez bir 
tarzda harp edeceğiz. Emi•b ki, sununda her 181" intizama zire
cekfü. 

$;fty sô --
~~"\,ı .aızn Qt 

F ka~ 
m e çok 

YAZAN: H. NURİ IB~ 

11,;...JJ afuel .. r, tahminlerin 
u-1J hudutlarını asan bir 

çııbıdtlııkla inkişaf et
mektedir, Bordo şehrinde kuru -
lan yeni kabinenin reisi Marc~ 
Petain 'ia, It"'ra.nsa namına Her 
llitlere miiracaatla mütareke 
teklifinde bulunduj;u1"' dair ve
rilen haberler, meçhulleri fazla 
olan attkeri, si.~ a~ı bir takım m u
adeleleriıt. hallerini tenrimlen u
zaktır. 
Diğer taraftan İııgiltereden ge

len haberlerde, Londradaki hii
kUmetin.t her ne oluna, ols11n 
muharebeye devanı. edeceği bil
dirilmektedir. B takdır~ Fran.. 
s1:1ının don.amna .ku1 etleri ne o
lacak? Almanya !Riküıneti. mü
tareke maddele.rıne mı husu~ta 
ne gil>i hıikümJ r ~ata . Af
rikaılaki Fransa lan·wtlcri ku
mandanlığı miitarel.ce~ ı kabul 
ederek, İtalya ile ınulıasamaya 
hıtam '-erecek mi? İtıgiltere do
nanına~ t kuman anlıgr, Afrika
daki lngiltet"c ordu u, b ' ben. 
zeri ihtimallerde n& yapamk, ne 
gibi k"'arartar \"ere<:ek, lıaugi yo
lu ttrtaca.k? 

l\Itıtarekc taleplerine raö-ınen, 
çok ınc~hulliı muade!Clerın haJ. 
!erinin. hadiselerin !cvali ede -
cck ~eni, ~eni ınkisafile kahil 
olabileceği diı~iineesindcyiz. 
~ımal ve l\Jaıı!i denizlerinin 

bir nsım sahıllcruıde donanma· 
:ra hakinı gibi bir \'aZi,'i-et al.ın 
ta~) arelcr, a~Tk <lenizıeroe İn
giltere donamır.ı:smın ha ım1' eti· 
ni bozam:ız. Fran a askerı kuv .. 
vet]erinin yenilccegmi tahının 
cdcı asken ı;ah iyetler çokltL 
F'~<at lııgiltere adasının, Al -
man.-a tarnfıııdan istilası kel"fi
yeti, istisnasız tarzda bütün~ as
keri \e bahri ~ahsiyetlcrcc bel -
ki de ebedi olarak halledilemt1·e
celt en ınıihiın bır ınuammadır. 

Yarının askeri. bahri hadisele
rinin: yeni, yeni siyasi kombine.. 
zonlarının, biri Şinclcriuiıı, hu
sule gelecek kun·et miiYaLCnelc
rinin dııln. zamanla ball~dilecek 
daha ınÜhlm muammaları önün
de bulunduğumuzu bilmek, an
lamak elzem \·e fa~·dalıdır. 

HAltİT Nt;RI IRllAK 

Dün geceki moto
siklet kazası 

Dün gece saat 12 de İ.s tikliı.l 
caddesinden bir motosiklet kazası 
olmu.,tur. Hadise şudur; 
Beyoğlu Parmakkapıda tram

vay caddesini ~eçmek istiyen def
terdarlık maliye muhakemat mü
dürlüj(ıi mutemedi Kenan tam 
tramva} yoluna çıktığı sırada Ga
latasaray istikametinden stir'atle 
gelmekte olan oir motıosik!etin 
sademesine maruz kalmı.ştır. 
Kazayı yapan motosıklet ayni 

sür'atle hadiı;e maballinden uzak
l~n~tır. Yaralı derhal ırr:dadı 
sıhhi otonı<>bilı ile Beyoglu Zu
kür lıastahanesıne kaklırılarak 
teda;i altına alınnııı;tır Moto
siklet aranmaktadır. 

Fransız Ordusu 
(BIJ.§tarafı ı inci sayfaa) 

ge!memiftir. Fransanın karan 
ko.rıı OTdusım.un çok vahim teki.k
ki ediletı vaziyetınde11. ileri gel
mektedir. Faka tbu ı'aziyet ii -
m\ı:iıiz değildir. Donanmamız 
olduğu gibi duroyOT ve Fra.nS1Z 
hava kuvvetleri lı.enüz.. bütiin 
leııdrettni mulıafaza etmektedir. 
Bu vakıaların ehemmiyetini su.Ilı. 
müzakereleri ve müstakbel sulh. 
şaTtları bakıtmndan takdir eder
siniz. 

Orduya müteallik güçlükler ca 
vamlı bir ceplıeni11. met'Cltt olma
masından ve biiyük ordu !lTUP -
Zarının biribirinden ayrılmıı; ol
ma.sın.dan ileri gcımektedir. Buru1 
rağmen Loire Ü.Zemde ordu tı.
tunmaktadıır. ~' e bifüassa. OT

du Majino hattında tutu ıuyor. 
Ancak burada Fransız müdafaa 
mıntaka.sı h.-ıtaları ~men geri 
çekil m4lerd.tr.• 
CEPHELERDE KORKUNÇ 
MUHAREBELER 

Bordeau. 17 (A.A.) - 17 hazi
ran oabah teblıgı: 

Çı:rrışmal.ar, Laig!e ve Chate
au ı mıntakalarında ve ayni za· 
manda Loire hattı üzerinde ve 
Avallon"un cenubunda devam 
eını~tir. 

Dü'!lllan Saone'u ba2• n alar
da gecnı.4tir ve Doı.ııbs istikame
tinde ilerlemektedir. 

Dü.şnı.;ı.nın Thone-Rhin kanalım 
geçıııiye muvaffak. olamadığı ~nı
karı Aı..a'da vazıyette hiç bir d
il ısiıldik vok tur. 
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M'lft-1 

ARSLANI Ali 
• 

TEFRiKA No. 85 

Hilôfetin halli için hakem tayinine 
Basra ve Kufeliler isyan ettiler 

Flıbt IAJi) nllı ordusnndıııkl 
ııilkWı. ~ bir f:ırtmanın baş.o 
langıcı om>. ağır ve durgun ha
-ıan boılka bir şey ~ildi Ne
tekim o cüıı akşame doğru, Bas.. 
la ve Ki\f.e &ederinin çadırla
zmdan; 

- Ali, An.hm baJteınliiini 
lıııık.atti. tr..anıarm ~ini 
bDıal. ~ .Allalun biilmuınü 
IAıbul .....,_, üfiıdir. Biz, bir 
W:ire itaat etmeyiz. 

Di;ye, JııadwDç -ıer yölaıeldi. 
lll.eriDde ytim lphnçlar w han
cıer !er bııbnyın çıleın bir zümre, 
'6-li) ain çadırına hücwn etti. 

Alinin ~ ya.kın bir ça-
41in:la bakman Malik Bin Eşter, 
tlıedıal Jnloc!ll 1 çıeirerelı: koşup 

l!"lıdi Alinin çadınnın ~ısına 
cerildi. Hiç fiipbeeiz ki mü ltıif 
lıir ımt!ra._e zuhur ede ekü. 

hkat 4eriıeJ. (Ali) ileri atıl
a Malik .em !4teri, !rokıed•n 
; h e/{ içeri aldı. Sonra, kile-* ta._nda diln dür. .arara&: 
-Ne~?
Di9oe IMıjırdı. 
'Ha' ff Oinı... -. ~ 

Jıam bir ~ *''• Pıi ·Jındl: 
- AP ' 2"' ıı.ııı:a. ...... ün-

• ? al w-irnmz 
Dıi.Je ; - • ' o .._ brJtll]< 

...,.ıı.. - kamp gibi. akta
- • Sin eö!rftıvw:ıcı altüst 
etü. • 

ı 
nm önüne toplanan asileri ma
ta etmiye baslamu;lardı. 

HiCailıların bu hareketi, asi
lerin ~alarma kafi gelmiş
ti. Fakat Emevilerin saçtıkları 
zehirlerle çılı!ma dönen iıu adam
lar, öfke ve hiddetlerini yene
merni4lerdi ... O J{ece, sabaha kar-. 
sı o;ıdularım topladılar ... Ve 800-
ra da: 

- Kullann hükmünü, Alla -
hın hübııüııe tercih eden (Ali) 
?e de, (Muaviye) ve de linet ol
ııım. 

Diye,ba,i!ıra ba/tıra, ordugahı 
1elıkederek memleketlerine avde
te ıbaşlaclılar. 

* ~İLEE$'AB 

Asada.•larının isyanlarına ralt
men, Basra ve Kılfelilerden bir 
llııısıru, Alinin maiyetinde kalmış
tı. Gttel< bunların ve gerek bü
tün Hicaz aSkerlerinin (Emirül
mfüninin) e ~ olan sadakat ve 
itaat hiııleri sarsılrnamıştı. 

Bir taraftan (Ali) nin ve diğer 
taraftan Muaviyenin tayin ettii!i 
muralıfıaslar birleştiler. Üç mad
deden mürekkep olan şu m~ 
denameyi tanzim.ettiler. 

1 - Ta&'afe··- arasında ~ 
ay~ mütareke icabul edil
.m.m. 

(Arkan,_) 
Ali, bir -- fllllKJll k.a1dı.. De

.. lııir ~ içinde, eB mı -- ı-----!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!1-
:..~] .... n1ar1e luın..,.mıya ha.- Amerikanın 

- Me dıl!melı: iııtiyersumız ? .. 
lfı:zraklarm ..-.unda Kıır'uuke- Karar/arı 
ıdımi aör'iir .,...,_, harpten vu. 
--. m ~ mi idiniz? •. 

- ıı..t, bi:ııdik.. . F'akat onun 
lalı: hile eıldDiunu aa1ar anlamaz, 
talı:rar ~devam e(melı: iste
&. 

- ~--· ~ bin K.ıfı'ı 
lıeı. llÖ&ıiet in, llı:u Musanm ha
kem oknagın1 siz .istemediniz mi? 
- u•-· B. '""=• .ıw ~ı. 12 .il)«:!. w:c_ .. 
(A.2i)., büabütün ~. Nasal 

e.ı edllmif aldutnnıı anladı. 
Artık, }Alil ..... k biç bir ı;ıey oil

-:tıı:tıırrtı.· için, acı acı tl!Ü]eft!lr; 

- Şu lwkie, hakilretea. Alla -
lım tllkdir 'ft lıöianfuııii ~ -
m Mn:ı ı..ka ~ blıınadı. 

Diye PW"Jld•ndı. 

Bdıuki ~. bityük bir~ 
.. - ~ k;imıcie: 

- &- - ·; ~ al. K.arw. t-.. 

ı>bıe~. 
Ali, -.......ıa.ı., iıir me•weetı.. 

....... iti ta..a sal.laıdı. 
- Allah oaıhitttı 1ı:i ~e ka

mr biç bir sözümü geri alıma
..... :su.ı... 90llra da beni böy
ıı. '* tı.S..te nıeobur etmeme
nf ~ Allaha yalvannın. 

Diye bahroı. Çad>rına ~ 
...,.aey;Capadı. 

.Asile, (Ali) ıW2 gösterdiği bu 
...,._ saliıbet karş.ısmıhı, daha 
hızla t.,ırmıw ıPıterm.iye cesaret 
edemediler. lAıha doğrusu, Hi
.,... ıısltederiı:ıden ürlrtü.ler. 

Hicaz a*ederi, .,w.iilw,..ü du
,... duymaz, ı;a<hrlan.ndaıı fır la
mWardı. Fakat, bhdeniıitt me
eplenin mahiyetini anlıyama -
mı.sludı. .. Uılcin, Besralılada K~ 
t.l!lerW iwan ettnlerini ve Eıni
nilıııuf · riıı'e aJıır sözler sıöyh
-'* derecede cilr'et ,eöırter
.a:ıe.ini aöriir lfÖr,mez derlıal si
mı.larııı,..&ar. .. (Ali) nin çadırı-

' 

Washi.ıııgton, 17 (A.A.) - Bir. 
leşik Amenka devletı, mıittetık
lere ait Amerikan tayyarelerin.in 
Birleşik Amerika hududu üze -
riDden uçmalarına müsaade et
mistir. 

Hariciye Nezaretince tasvip e
dilen bu bitaraflık kanununun 
yeni tefsirinde deniliyor ki: 

Amerikadan müttefiklere ait 
tayyarelerin Kanadaya tesLınin
de artık hu.dudda tevakkufa .ilı
üvaç yoktur. Bu demektir ki, 
kanunen tavyare hududundan 
uçarken otomatik olarıı.k iesliın 
edil~tir. 

Na.zari olarak. bu karar tayya.. 
rclere doğrudan doğruya Avru
pa.ya gitmek üzere uçmak. imkA
nHıı vennektedir. 

Wasl:ıington, 17 (A.A.) - Rei
ıricwn!ww Boosevelt, Amerikada 
tJıulunpp :f:ransaya ait kredi ye 
ııerma~i hare.ketsiz baaba 
emirleri im.zalamı.ştır. 

New-York, 17 (A.A.) _ Bur.
da ticaret maba.filinde beyan o
lundllğuııa ı;ire, lngiltere hüldl.. 
ıneti, Fransa tarafından Amerika 
ya sipariş edilmiş olan bütün 
baxıp levazımını sa tın almak ni
yetindedir. Bundan başka İngil
tere, Amerikanın imal edebile -
cıeWi bütün fazla teçlıizatı da satın 
alacaktır. Fransız - İnıgi.liz mooa
yaa ~u bilhassa tayyare 
Gimak üzere bir milyar 600 mil
yon dolar !ık hıu;:ı levaıımı.ı si;ıL 
~ etmişlerdlr. 

WasiıiDgton, 17 (A.A.) - H.
ber verildiğine ıll'Öre JlRiıriomı -
bur Boosevelt ş.Wıdilik Fransız 
hifkimıeti.pin kararını tefsir etme 

mekte ve fakat Avrupa vaziyetini 
yaılı:mdan takip eyleınelı:tedir. 

BOYOK TARIHi ROMAN: 4 4 ·-. 

SEK~ARE SULTAN 
1 

1 Yeıa2 iL SAMI KARAYEL 

R ,A D Y. 0 
DALGA UZUNLOOU 

T.A.P. ll.79 m. 9445 Km. ZO ıı:w 
T.A.Q. :U,'1 DL 15195 Km.20 Kw 

18 H•ziran S•lı 
12,30 Program 
12,35 Ajans habeTl.eri 
12,50 Alaturka müzik 
13,15 Halk türküleri 
13,30 Ka"f'k program (~ 
18,- Program 
18 ,05 Solo ve arya1ar (pi.) 
18,30 Çocuk saati 
19,30 Fası! heyeti 
19,45 Ajans haberleri 
20,- Konu :ıma 
20,15 Mü..ik: Küme heııetı 
21,-- Kımurrna (İktısat ue H.-

kuk saati) 
21,20 Serbest saat 
21 ,30 Kü.çük orkestra 
22,30 Ajans habeT!eri 
22,50 Cazbant (pi.) 
23,25 Yarınki program 

~lnlzi yaparken 
Pudra altına daiıDa 

KREM 
PERTEV 

1 K ·D A • 

L 
S.yanlar2m2zın gizli fuv•letlerinde kull•n•cağt 
g•yet sthhi, uf.k, yumuşak, adef bezleridir. 

Her yerde FEMIL ve BAGLARINl arayınız. 

Kuleli Askeri Lisesi Direktörlüğünden: 
Kuleli ve iMaltepe askeri liselerinin iık:inci ve W.üncü sıruflarına 

girıniye istekli ve ·lriitün ııUrne şartlarını haiz olan namzetlerinin 
secıne sınavları 21/22/24 haziran 940 oünleri Kuleli ve Maltepe 
J.i:;eJerinde yapılacaktır. Namzetlerin en geç 21/6/94-0 günü saat 
sekizde işbu liselerde bulunmaları. (61) (~42) 

IS TAN BUL lELEOI YESINOEı~ 
Darülaceze müessesesi için lüzwnu olan 500 ton Kriple maden 

kömürü kanalı zarf usulile eksiltmiye 'konulmu.ıtur. Tahınin bedeli 
7000 lira ve ilk teminatı 525 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Mii
dürHii'i.i kaleminde görülecelı:tir. İhale 3/7/94-0 çarşamba j{ÜnÜ saat 
15 de Da.imi Encümende yapılacaktır. TaJj,..,Jerin Hk teınmat mak
buz ve"a mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 
2490 nımıaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlı'"acakları teklif 
mektuplarını ihale ~ü saat 14 de kadar Daimi Encümene verme-
leri. (5023) 

Eyüp sulh hukuk hii:kiınliğin
den: 

Hadiye Alper tarafından kocası 
Eyüp defterdarda, Apt Ülvedfıt 
yeni mahallede arabacılar soka
ğında, 23 No. lu evde oturmakta 
iken halen ilta.metgMu malUım ol
ınıyan Şerif Mehmet Alper aley. 
hine aetı,ğ:ı nafaka davasında: 
Müddeaaleyhin bir ay müddetle 

• teb~at icrasına mahkemece ka
rar verilm:iş okluğundan ve yev
mi muhakeme 26/7 /9'tQ cuma gü
nü saat 14 de bırakıldığından 

rn Çocuk Hekımi -

1 T~~!a~:~ek~:::~ t 
Pazardan maada her gün naat 

15 ılen ıonra. Tel: tel27 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
~ ...... -etlıt• .. le_ 

Adns: BabıiH ()aplothı 
rolı:qu ıı:o.eotnde No. 43. Tel 1 

ııiiıi.inüz. Pudrayı mm8Jkı tu
tar ve &kınasına mini ohır. 
Yağlı Te yağsız olan tüp '" 

1 

vevmi muayyende bizzat gelme- 1 
n.lz ve yahut tarafınızdan musad
dak bir vekil ı;indemıeniz aılı:si 

\ taktirde · gıyabı.ruzda mahl:e -
menin devam olunacağı ma.. 
lUmunuz olmak iiırere İfll'l 

Beyoğlu birinci suDı hu.lruk 
bAk.i:ınliğ_inden: 

vıızolan vardır. 

ZAYİ - 1339 - 13'!0 den yılm
da lleytıeliada nümune mektebin
den akiJ1tım dipkımaroı kazaen 
zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan birincisinin hiikmii olınadlğı 
ilAn olunur. 

Heybeliada Nümune meldelıri 
es.ki talebc?erinden 61 No. lu 

Fehmi Hulilıı.i 

illin vara.kalanndan bir mis
hası ma:lıkeme divan:h an esine 
talik olunduğu git); keyfiyet ga
zete ile de i.l8n olunur. (2761<>) 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokm•n Hekim) 

DAHıLıYE MÜTAHASSISI 

Oivanyolu 104 imt?.-~ Sa.hi!Ji ve Neşriy~t Di- { 
relı:töru: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF BasımevL 1111•••••••••••11 

Nilrolinin Beşiktaşta eski Sö

ğii tlü yeni Tülılıekar sok.ak 20 Nö. 
da Kemfilettin aleyhine açtığı da
vada müddeialeyhin ikanıetgii.. 

hının m~uliyetine mebni mab
kemenin 20 gün müddetle il.inen 
tebligat icra&uıa karar venniı; 

olduğundan maıhkeme .günü olan 
9 /7 /94-0 saat 10,30 da mahkeme
ye biz.zat veya bilvekale gelme
niz tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (27625) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 

Kiralık Emlak 
A11i1k "''-' 

Setıdl lllalıallai Sokağa No.ıı CiMI Um Kr. 

Sişli KUı.thane Kağıthane -W-i :lli7/185 Garaj ve ~tı 60 00 
Tophane Pürteli.ş Mdıusan 3 Dükk.8.n 03 00 
iBe~u Kamer hatan 19 .Apr. Daire: 1 08 00 
Xasımı>8'll Bedrettin Havuzkapl81 ti Alıır P,6 00 

• Camiikebir Mırvllikkıtbanft rııi/2 Düıkıkin 06 00 
Galata Yenicami Kuyıımcu 5 Arsa illi 00 
Ortaköy Orta.köy C>enoboyu 71 Ev 17 00 
&niniinii Çalrrnelı;çılar 38/42 Sünb6llü 1'-ı. ıııtr oda (J7 00 

Yulı:andıı. ym:ılı eml&k 31/5/941 ll!iinıi sonuna 'kadar lı::iraya ..ınlecektir. İhalesi 24/6/lMO pazar
tesi ıııüıııü aat 10 ek yapılacağından isteklilerin meU:ılr ,ıı:iin ve saatte yfude yedi tıuQtık pey akçel.ı -
rile beraber BeY<ığkı V a'k.ı.flar Müdürlüğü Ab:rat kalemine müracaatlan. ( (4397) 

..,,. 

7!50 Beei!kt.şta eıılri: Şenlik dP!de, yem: V'isne zade, eski: Ada, 
veni: Armaır.ın sok.ağında 5 numaralı ahşa~ ıbeş odalı hane. 

Yukarıda vazılı ı;(ayrimen1ru1ün mülkiyeti ~ pıua ile satışı 
lli Jı'(in müddetle a.ı;ık arttırmıya çık~tır. 

Ilıalesi 29/6/940 cu.ınartesi günü saat 11 de yapılacağından ta
liplerin yüııde vecli buçuık pey paralarile Akarat, )ı{ahlıilat kalemine 
nM.iracaatları. (4895) 

Esasen Va1de Sultan, samimi 
idi. Hoca efendi için korkulacak 
bir fjey yoktıı... ~ihayet Ermeni 
kansını tedrici öldüren lbir ze
hirle zehirle'Tp öldürebilirlerdi 
Bu işi, bibe, bilse Hekimba.şıdan 
başka kiıınsecikler . pileınez.di. 

Çinci, pddetli mü.IAhaza ec:üp 
düııündü. Evveıa, HekimOaşıyı 
ele al.ırud< laz.>mgeld.iğini ııeuti. 

Hoca, Valde Sultana: 
- Sultanım!.. Tedrie:i surette 

--···· 
- Çünkü, bl daireyl! bizim ta

raf\ll'l ıui an kiım.se gire.memeıkte
dir . 

- Şekerpoırenin etrafındaki 
cariyeler hep .lendi cjn@ndev ka
nlardır .. 

- Bu ikaı~ 5İZİll ~ 
bir tertip yol< •w:elrtir. 

ZA Y1 - Süleymaniye abrlik 
9llbesinden almış ol<iuium aske
ri vesikanu zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan esk:i&inin hüıkmii 
yoktur. 

Saadılı:lı Çalar nWıellesi. 7 Ne. 
hanede ve elyevm Şelısadebaşı 
16 Mart Cad. 20 No. lu hanede 

Eyüp oğlu Yusuf 319 

il lruluıırn aöy liyecek misiniz 
Sultanım? .. 

- Böyle bir heyecana diitjilne
yiııtz.. H.ay.ı:r.. Kat'iyen ha}'li" •. 
Hiç iılöylıe rey oku' mu? 

- Hekiııtxışı, Ş~ 
benim tarafımdan zehirleııdiiini 
lbilir ... iİşte, o !ı:adar .•. 

- Bqüstiine Sultanım!.. 
- Siz, 7.ebic tediırik edeiıalir 
... ? 

mısınız .. 
) 

- A~ bu, kadına döş-
lı:ftndilr .. Onun OOzlerinden dı.şa
n çılnnarnaktadJr. Sonra. bU 
Wnil:eye di.işeriıl .. En kestı.=ıe
llİ sessızce - tedrici bir ~ 
seb.irlemek basta dü.fürüp yoket-
1rıek gerektir. Dedi 

~?. 
- Emredıers.iniz !. 
- Ben, bu karıyı QCllttan.dır 

ı 211l'lhirlemek doğrudur. Fa:kat, He
kimbQşı lı:ulunllı muayene ile 
bu işi anlar ve cıriaJ'a lroyara 
halimiz fena olur .. 

- Ancak bu daireye seri:Mıstçe 
iliz girebiliyorsunuz?. Dedi. 

Cinci, büyüık bir ~uliyet 
deruhte etmiş ~· FaJcıı, 
bu, boca için o kadar miihim de
ğildi. llem, Cind hoeaden kim. 
se ~eınezdi. 

- Milirıi<Qn Sultanım!. 
- ~ ,JODba ben, me 'ft!l'e-

yim. .. 
- v erirsıeniz daha mıwafıii: 

olur .. Dedi 

C.n i OOc:a. V alde Sultanın 
kat ı karar! rı kan;.sında onunla 
a.eraoeı· hareket e~eJc k=arını 
"'"1Ileğe rot"Cbur oldu. 

C:inei, cidriileşınişti. V alııie Sıul
tana emin bir tanda: 

- Sulianıın ! Her ttıdii. emir
ı.ınW yerine gefumlve amade. ....,.. -

- Öylıe ise, bu )fi m yapacak-

'::. .· 

ırehir lenw:O-e teşEDbüı; ettim.. Fa
kat, Ermeni karısı çok kurnaz 
old ujju :için kendini ilooruyor .. . 

Cinci, deli olacaktı. Deınclt 
Valde Sultan, Şekerpareyi zehir
lemek için çoktan harekete geç
mişti. Muvaffak olamavınca ,pm.. 
ıti kendisini memur ediyordu. 

Cinci hoca, Şekerparenin ~ 
cödüniiırı ortadan kal:kmasına ta.. 
raftardı. Her ne paha.sına olursa 
olsun, bu karının vucüdü yok <»
malı . ·dı. Sonra, Telli Hasekiyi 
de yakelmek kolay ohuxlu. 

iDeyince, Valide Saltan Cincinllı 
mülahazasını ı:ntıvafık buldu. 
Mulrabele etti: 

- Bundan hiç kıoırk:maymız... 
Helrjnııhpşı, yakın bir ibendemdir. 
Ona ~elen teni:ıihatı yııpa
nm.. 

Cinci hoca, fimdi ŞUeqıue
ye ne suretle ııehir ~ebileoe.. 
fini düşüniiyordıı. 

Valde Sultan, Hoca efendinin 
diişüııcelerini yırtarak: 

- Hoca efendi, zehiri ancalı: 
siz verebileıoekısiniz.? 

Hoca, Valde ~ C9Vap 
'YCl'di: 

- SultammJ. & tarafları Gı
lay .. Yalıın: ~ bir m 
ft'Vel ekle eQnek, Jazıımgelıen ta
limatı wrmek: Mlrıwnıl:ır. 

- Sen, merak etme.. Hekim
başı da 9l!llİn. gibi Mıdıi: krılllll'
dandır .. 

- Şeıkıapaıe:ı:ıhı Jnıhmırıı tan.. 
fmdan :ıehlriendil!ini Hek:imba-

Valde Snıtıın, aynah ~ 
dan birini actı. ~i kar:ışt.ı:ı:
dı. KüçüJi: bir bal lıuiun;nn içine 
sa.kladıfi:ı :ıelı.lri alarak H<ıaı e
fendiye veııdi. BıA, 1m tıelipde 
bir ...tıirdi 

Cinci hoca, aehiri elleri titr.
yerel< alıdı. C.ıtrine yerleştirdi. 
Valıle Sultan~ içinde: 

- Hoea efendi, bu l!:ad mm ""1• 
oüdü ortada.. iic.aDaınıa sizi ihsan. 
larınıa, hediyeleri:mıe gatgede<»-
~. . . Dedi. (Arkası "'"') 

11- llAZIKAN 1f4I 

Badire 
Türk 

karşısında 
milleti 

(Bıı.şmakaleden devam) 

1M tenmiye ve takviye etmek ge
rektir. 

Buhran zamanlarında en büyiilı 
kuvvet, milli birliktir. Ebedi Şef 
Ata türkün kurduğu milli hi:r lik, 
Büyii.k Milli Şef İsmet İnönü ile 
Büyük Millet Meclisinin ve on
ların itimadma ıııaahar olan hü. 
lrumetin etrafında yekpare bir 
kütle halinde toplanarak hadise- ı 
!eri karşılamamızı amirdir. Şiın· 
diye kadar bu vahdeti göster -
dik; bundan sonra da, en büyük 
kuvvetim,iz budur. •Birlikten 
kuvvet doğar. ııö~ bile, milli 
birliğin yüksek kuvvetini taına
mile ifadeden acizdir. Herhangi 
bir buhran ve badireden bir mil
leti kurtaracak yegıine kuvvetı 
milli birliktir. Milli birlik, bir 
milletin en sağlam kalesidir. Bir 
milleti mağ!Up etmek istiyen • 
!erin, ilk önce bu kalede bir ge
dik aç.mıya çalıştıklarını unut -
nıaınak lazımdır. Bozgunların en 
fenası, bütün bozgunların babası 
ve anası olan manevi boz~ -
dur, ruh bozgunlu&'n, iman boz
cunJuğudur. Bu da, milli birli
ğin bozulmasile başlM. Birbiriııe 
sımsıkı bağlı, milli §Uur ve ima.. 
nı sağlam, milli hôkinıiyet ve inı
denllı yüksek müessese ve kuv
vetlerine inanmış, Milli Şefinin 
etrafına toplanmış bir millettir 
ki, bütün kuvvet ve Dıdret ka7-

naklarmı, hir gaye uğurunda eıı 
iyi şekilde kullanabilir. Tü.rlı 
milleti, milli mücadeleden anca1' 
milli ruhun §Uurlu bir surette ıı· 
yanması ve milli birliğin vücııl 
bulması sayesinde, muzafier ~ 
mıştır. O zaferi temin eden ınad. 
di kuvvetleri doğuran, bir ar•· 
ya toplı;ı:.an, mücadele.re sürc_O 
bu manevi kuvvetlerdir. Bir oıil• 
letin en büyük varlığı, onun grr 
nit bir kaya kütlesi halini alrn~ 
arsılmu, parçalanmaz çeliklet" 
mi§ iradesidir. . 

Türk yurttaşı, iradeni, aznıiJllı 
hnanını her orlin biraz daha kuf' 
vetlendir! Ahval ve şerait çetiP. 
)eştikçe bütün varlığınla bir yaf 
gibi geril! I:;bedi Ş<:f, Atatürkiill 
sözünü unutma; her miifkiilil 
vennıek için .MUHTAÇ OLJJtı• 
(;,UN KUDRE"' DAMARLARJJi
DAKİ ASİL KAND;'\.MEVCUf· 
TUR •• 

Atatürk Cumhuriyetin onUJI" 
eu yılındaki büyük nutkund• 
.TÜRK MİILE'Jj, MİLLİ BİIY 
LİK VE BERABERLİKLE Gt)Ç 
LÜKLERİ YENMESİNİ BİLİR" 
Demişti. Büyük Milli Şef isınel 
İnönünün önderliği altında, ınil
li birlik' ve beraberlikle büW
pçlükleri yenmeyi bilece~ 
Milletim.izin büyüklüğüne İJIL8 • 
......... tamdır. 

ABİDİN DA vEI' 

Çörçil bir beyanname neşretti 
( l>ıı.şt4nıf1 1 inci aa.11fad4) 

matı aşağıdaki beyapalı neşcet • 
ıniştir: 

- Şeraiti hazıra dolayısile, 
sulh teklifleri veya müzakeratı 
hakkında şayiaların dol aşması ta
biidir . 

Büyük Britanyanın, zafer Jra
zaııılıncıy a kadar devam etıniye 
kat'i bir azirokôrlı.kla karar ver
miş olduğunu, .kat'iyyetle beya
na bile hacet yoktur. 
Fransanın karada.ki mukave -

meti pelı: ciı;l:gi bir surette zayıf
lıvacıı.k d.a:lıi olsa, Fransa, büyillı: 
Britanyadan ııonra, Avrupanın 
en kuvve.ili donan:ınasına malik
tir. Ve büvü.k müttefik donanma, 
İtalyanın harbe girmesile daha 
müessir bir şekil alan abhtkayı 
takviye ~e tamamen illllkte. 
dirdir. 
ALMANYA İ!l'rtYATLARINI 
ŞU1.JR3Uu:A. HARCADI 

Bu taarruzda Almanya !lllRtrSUZ 
bir wrette ihtiyatlarını harcadı, 
ve, bu ihtiyat.lanı tükenmiş olma
makla beı:ııber, önümüzdeki şu 
bir.kaç ay zarfında bir galebe el
de edemeızse Britanya imparator
luğunu ve müttefikleri.n.i, m~lfı
biyete düıçar etmek ihtimalleri 
yok olmuştur. 

Britanya ve F'ransa iınparatıor· 
luklarının mua>:Zam ihtiyatları, 
Bir !eşik Amerikanın miiıttefikler 
emrine koymuş olduju iıtiyatla
ra inzimam edince bu ılı:uvvetler, 
ha:ftalıı.!'. ııreı;tü<çe ağır basacak • 
tır. 

Haftalar bi:tbirini takip ettikçe 
büyük Britanyanın ordı..ı lrudre
ti, mücadelede kendisini, gittik
çe artan bir kuvvetle göstermek
tedir. 

Son beş hafta zarfında, sil8iı 
altına alınan asker miktarı tari
h>mb.in bu vaziyetine tekabül e
den heriıangi bir safhasında alı
nan miktardan çok fazladır. Şu. 
rası kat'idir ki, varılan raıkam a
tide genif mikyasta geçilecek -
tir. 
HA:RP M.AL2lEMl!Sl İıS'ltHSAI1 

Tayyare, llilih ve harp malze
mesi istibsali günden güne artı
vor. Pelt yakında lima.n.lıırımız 

ihraç sıürati:miz nispetinde Ame
rikadan 'Y.ıİSi miktarda tayyare ge
lecektir. DiŞnanın y~ za. 
fer ümidi, llriittefiklerin bir.kaç 
hafta veya birl<aç ay urfında 
mai(lfıp olmalarında iken biz, bu 
vazifeyi yapmalı: için velev ki, se
-:lere ihtiyaç olsa,~ 
nmı.zın su.kutunu temin için ica
bettiği Odar UZUD müddetle ~ 
cadele etmiye bazınz.. 

Her ne pahasına olursa o!ııım 
n:aferi kazanmak iç.in sarsılmzı: 
aziınleQnde, iınparatorkik hiiJda. 
metleri ıınilletWinin müttefikaıı 
~ malik bWuıı:ınalı:
t.dır. -
HEND~UN :N'U'l1KU 

Loodrıı, 17 (.4..A.) - ReıMıer 
Bildiriyor: 

İngilterenin aahıiı: iBerlin bi.. 
'Nk elçisi Bir Nt.ville Henderson, 
Linooln' de bir nıutuık 9Öy liyerek 
Bitlerin, bu ay içinde ve yaiıut 
temmuz ftYa ~ veya ey -
]{ll ayı içinde, 'fnıııiltereyi istila
,.e. teşeWis ~ bildiımif
tir. Hendersoo eli .AJan Ntan her 
erkeği w her genci, en aşağı bir 
tti!fen:k kıııl!aıımp~ öğre!ırni.ye 
tEŞvik etmişl;iı:. 

;Sir Neville Hendel'8orı fiiy.le 
deıruştir: 

cHitler, İngiltereyi yenmedik
çe bu harıbi kazanamaz ve İngil
tereyi de ancak, aıbluka vasıtasi-

.le bizi açlıktan öldürerek ve ıneıll 
leketimizi işgal ile bizi tesJiırıı

yete mecbur ederek mağlilıP ede
bilir .• 
İNGİLTERENİN YENİ 
KARARLARI 

Londra, 17 (A.A.) - İngilİS 
biikılınetinin, yabancıların in -
~terede bazı mıntakalara gir • 
melerinin men'i hakkındaki Jta· 
rarnamesi hüJrumleri, BuckiJ1g· 
hanıshire, Hertfordshire, Midd • 
lesex ve Northamptonshire eya· 
.letlerinin bazı mıntakalarına da 
teşmil idilmiştir. Bu yasaktan 
yalnız Fransızlar müstesnadır. 

Londra, 17 (AA) - Başvel<il 
Çörçil yarın Avam Kamarasında 
yapacağı beyanattan başkaca hıJ· 
ka da radyo ile yaıkında bir ıu· 
tabede bulıunacaktır. • 

Lood:ra, 17 (A.A.) - Resmen 
bildiriliyor ki, ııeniden ü<; sınıf 
temmuzda askeri lll:mnete kay • 
dohınacaktır. 

Ordu, vaziyetin icaılıatını kar
şılamak üzere icabeden sür'atle 
yeni efradı alımakta devam ede
ooktir. 

Londra, 17 ı A.A.) - .Amirallik 
çe bildirili,,.,,r ki, denizde bulu· 
DUO da Fransa.ya Ritmekte olan 
Holanda, Polonva ve NorveÇ 
vapurlarına radyo ile mesajıaı" 
ııönderilerelk bu vııpur lan doğ· 
ruca bir İngiliz limanına gitme
leri lüzumu biklirilecektir. 

Sovgetler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bu.lunmu.ş:tur. Estonya ve Leton· 
ya hiiıklı.ıııetleri, Sovyetler Bir!İ
iinin bu taleplerini kabul etmiş
lerdir. 
KIZILORDU IBTONYAYA 
GIIRDi 

Tallin, 17 (~.) - Sovvet la· 
taatı, EBtonyaya girmiştir. Hil· 
kı1ınet i.iti.fa etaniştir. 
LETONYA KABİNiESİ 
İÇTİMA HALlNDE 

Riıga, 17_ (A.A) - Letonya n .. 
ıtırlar meclisi, alınacak tedbirle
ri müzakere etmek için daimi iç
öına halindedir. 
LITVANYA RJilBCUMHURU 
MIEVXlJ.F 

Ma&kova, 17 (A.AJ - Alıman 
menlıalarından öğrenildigine gö
re, Litvanya Reisicumhuru Sme 
lioaa ve sabık hü.kümetın ıniıte -
a<kiit ...ası, dün ~ Alman 
hududunu geçım~!.er ve entem" 
edilmişlerdir. 
LİTVANYADA SOVYET 
TAHŞİDATI 

Kaunas, 17 (A.A.) - Sovyeı su
tal.arı ve büyük miktarda tay ya
resi, 'buraya gelmekte devam edi
J'OI'. Yeni hüJWımetin teşkili hak 
lnndalı:i müzakerelerde bazı güç
lıiiklerle .lı:ar,.ı.landllitı ııöylen.ınek
t9dir. 

MerJcy., dahili ifler ba.lı:ınurıdaıı 
biıç .bir dekişiıldik vukua gelmiye
cıei!i hakkında Litvanya haldnna 
teminat vermiş ve yeni Sovyet 
lı:ıtalarınin ı:ıehnesinin müşterek 
müdafaa iıçin lüzumlu ,bulundu
ılıı= ilave etmiştir. 

St.okh.olm, 17 (AA.) - Ation 
Bladet gaı;etesinin Tali.in muha
birine göre, ~et lotaatı Tal.liııi 
Tartuyu ve Letonya ile Estonya
dak.i d~'er yerleri işgal etmiştir. 

LetonYi, Reisicwnhuı-u illına
ııiı; ve Sovyet aleyhtarı diğer na
zırlar, Smetonanın enterne edil
ıliğini haber alınca Almanyaya 
kaçmak için yaptıkları hazırlı&.. 
!ardan vazgeçm~erdir. 


