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FRANSA YA VERiLEN CEVAP HAZIRLA 
Hitler Musolini Mülakatı 
Dün Münihte Vukubuldu 

İngiltere Başvekili dün çok 
mühim beyanatta bulundu 

·FRANSA suLH 1 Cevap belli değil' 
YAPSA BiLE 

Fran•anın in lı i 4 • m ı, 
ao•lıilli 611pnJ•n l•h· 
Mİn •Jilemiy•c•lr colı 

' 6ıtyıiA lı i r o ait. ı •dır. 
Fr•n•ız. orJ11.un11n ma· 
lıa•am•I• t•rlt. • I m • • i, 
6ir mce!l•yİ halleıln· 

lı•n 6irfolr m•Hl•l•ri 
ort•y• at11caiıtır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
Ankara, 17 Haziran 

H itler, h•kl.bten yıldı· 
rım silr'atile se\ k ve 
idare ettijıi bu harbi, 

Fran>ada zafere do&ru ulaııtır -
ılı;ını ıahmiıı citil[i bir sırada, 
bir Amerikan ııazetecisine, hiç 
Fransadan hahsetmiyerek İnı;il. 
tere imparatorluğunu parçalamak 
latcımecli~ini ıöylemiştir. Hitler, 
oadece, İn&iliz kapitalist ıiimre
ıini tahrip etmek ve deniz üze
rindeki İn,;iliz hegemonyasına 
nihayet vermek i,in eski Alman 
müııtemlekelerini ı:eri almak fik· 
rindedir. 

Bir taraftaıı Bitler hunu &öy
lerken diğer taraftan da, ln~L 
tere hükumeti bir beyanname neş 
rederek zafere kadar harbe de
vam edecekini bildirmiştir. in
.&izli beyannamesinin: 

.Birkaç ay içinde, müttefik· 
leri yeıuniye çn~an Alman hü. ı 
kıiınetinin yedek stokları bit
memişse de çok azalmış oldu
ğu muhakkaktır. Buna muka
bil Büyük Britanya, tarihinde 
misli görülmemiş miktarda in
sanı ~iliıh altına alm~ •bulunu. 
yıor. Silah, tayyare ve harp 
malzemesi imalatı gün geçtik
çe artmaktadır. Amerikadan 
gelecek tayyare ve harp mal -
zemesi süratle tahliye edile • 
cektir. Almanyarun seri ·bir za
fer istemesine mukabil, Büyük 
Britanya ve İmparatorluk hükiı 
metleri, kendilerine neye mal 
olursa olsun, Almanya rıkılın
cıya kadar, kat'i zafer elde e
dilinciye .kadar h®be devam e
deceklerdır .. 
Bu beyannamenin Bitlerin be

,yanatına dolayısıle cevap olarak 
ılegil, fakat Fransanın münferit 
bir gulh akdetmesi ihtimalinden 
bahis şayialara mukabele olına,k 
üzere, neşredilmiştir. }'raıisada 
bfr kabine değiı;ikliği olmuş ve 
Başvekiılete Mareşal Petain, MiL 
li :Müdafaa V cklıletine General 
Weygand getirilmiştir. Bu te -
lıeddül ve iki büyük kumanda -
wn devletin idaresini ele alına -
larını, Fransanın münferit bir 
ıulh yapmaktan ziyade, İnı:ilte
renin yanında sonuna kadar har· 
be devam niyetinde olduğuna bir 
4lelil addctwiye vakit kalmadan 
IUareşal Petain ınuhasematı ter_ 
ketmek ni)·ctinde olduğunu ve 
hn maksatla düşmana müracaat 
ettiil"ini hildirmiştir. 

Bu satırların J·aııldığı sıralar
da .Pazartesi günü saat 5, henüz 
Alnıanyanın Fransanın nıubasc
matı kesmek talebine ne cevap 
\·erdiği malum değildi. 

Fransa, simdi ağlebi ihtimal, 
ıu şartlarla karşıla~acaktır: Şi· 
mali FrönSal , Alsas Loreni Al
n1anyaya, Nis ltavalisini, Korsi
knyı, 1'unusu, Suriyeyi İtalyaya 
verınek. şin1ali Afl'ika ve diğer 
müstemlckdcı·i yine galipler a. 
rosında t ık!-.İıu edilmek, donan
mıısının Almanya ve İtalJ uya tes
lim etmek, gayet ağır tazminat 
vermek, ordusu tahdit edilmek, 

(Arka.« 3 üncü saufcıdtd 
ABİDİX DA VER 

Fransada harp 
bütün şiddetile 
devam ediyor 
Hitler cevabın.ı Mu
sol ini ile hazırladı Rit1fl1' Mmolini ite beTaber 

Münib, 18 (A.A.) - Hitler i:ıu
f!Ün saat 12 de husu.;i trenle Mü
nibe gelmiş ve halkın şiddetli 
alkı~ları ile karşılanmıştır. Füh
rer - Duçe mülakatı dolayısile 

deniz istasyonu, Alman ve İtalyan Musolini, yanında Kont Ciano 
bayraklarile silıslenmi.§tir. Bütün ve Genelkurmay başkan vekili 
şehir de donanmı' bulunnrnıkta- olduğu halde, bllılfÜll saat 15 de 
dır. Bugün bütün mağazalar ka- Münih'e gelmiş ve Hitler taraiın-
palıdır. (Arkası 3 üncü sayfada) 

Torino Endüstri Merkezi 
tahr·p ed· di tamam ile 

• 
/tal yanın Afrikadaki Vazigefi Fena 

Libyada 600 italyan esir edildi 
ve 100 tayyaresi imha olundu 

Afrikada müttefikler karşısında tutunamadı!iı 
1talııan askerleri 

anlaşılan 

Londra, 18 (A.A.) - New-York 
National Broadeasting radyolan
nın Fransız radyosıından aldığı 
bir haber, Fransız tayyarelerinin 
vaptığı bif hücum neticesinde, 
blitün To:ırino endüstri merkezi
nin ta.ınamiyle tahr>p edilmiş ol
du/tunu bildirmektedir. 

YÜZ iTALYAı'! TAYYARESİ 
TAHRİP EDİLDİ 

Kahire, 18 (AA.) ~ Salahi -
yetli bir menbadan alınan haber
lere göre. dün, Libyada harekat
ta bulunan müttefik kıtalar iki 
yüzü İtalyan olmak üzere 600 e
sir a1mışlardır. 

İtalyan üslerine yapılan baskın
larda İngiliz tay,·arcleri yüz tay
yare tanrıp etmislerdir. 
İnsan ve n,alzeme itibariyle İn 

giliz ve M:sır zayiat: pek ehem -
miyetsizdır. 
ERİTREYE YAPILAN HÜCUM 

Kahire, 18 (A.A) - Dün İngi
liz bombardıman ta;yareleri E. 
ritrede Masava üzerine yeni bas

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Loire'daki Fransız ordusu 
Alman ilerleyişini durdurdu 

Londra, 18 (A.A.) - Fransız 
radyosunun spikeri son günler
de devamlı hicbir cephe mevccıt 
olmadığını söylemiştir. Fransız 
orduları biribirinden derin gedik. 
!erle ayrılmış dört grııba bölün
müş ve bu suretle Alman manev
ralarına kurban gitmek tehlike
sine maruz bulunuyorou. 

Aşaeı Seine nehrinin gwbin
de '{6 Evro ile Chartres'ın garbin
de Inı<iliz kuvvetlerine mensup 
unsurlar ve lıir Fransız ordwnı 
Laigle, La Ferte - Vıdame ve 
Chateaudun böl~esi dahilinde ri
cat etmektedirler Fransızlar ibu
rada birkaç defa mukab 1 hücum
larda bulunmuşlardır. 

Faris ir-in setir vazües.i aörmü~ 
olan Loire ordusu Loire'a ikııdar 
muntazam bir şekilde ricat et

( Arkası 3 üncü saıııada) Paten, bu fııcitı.1Jt ön ı~mek için sulh istiyo-: 

1 Haklı olan taleplerimizin 
hiç birinden vazgeçmiyoruz 

Çekler, Polonyalılar, Norveçliler, Holandalılar, 
Belçikalılar, davalarını bizimle birleştirmiş onla
rın mutlaka hepsi hürriyetJerine kavuşacaklardır -Zafere kadar 
harp yapılacak 
Londra, 18 (A.A) - Başvekil 

Cörçil askeri vaziyet hakkında 
beyanatta bulunmrli< '1zere A
\•aın Kam ar asında kürsiye geldi· 
f,i vakit meb'uslar tarafından şid
cietli alkııılaımııştır. 

Çörçil, evvela bundan evveM<i 
Jıutuklarının biJ:inde. •muazzam 
it.ir askeri ma~lübiyeh kelimele
rile tavsif etmiş olduğu <'Flander
ı ıc'atinden bahsetmiş ve Fransız 
cephesinin Sedan ve Möz de ya
r ılmu; olmasına rağmen Fransız 
ba.ş'kwnandanlığınuı şimal ordu
larının Belçikadan geri a1rnak hu· 
susunda teahhür gösterdiğini kay· 
detmiştir. Bu teahhür, on beş ve
ya on altı Fransız fırkasının zi
yaını mucip oldu~ gibi orada
.iti İngiliz kuvvetlerini de en kri
W< devrede hareket harici bı -
ralmnıştır. İngiliz ordusu ile 126 
lbin Fransız neferi İn.giliz donan
ması tarafından Dünkerk de kur
tiYtılmu; olmakla beraber kay
bedilıniş olan harp malzemesinin 
yerine korunası haftalara müte
vakkıf bulunuyordu. Bu hafta
ların i1k iki tanesi zarfında ise 
Fransa muharebesinin mağlübi· 
yetle neticelenmesine kifayet et
miştir. 

Fransız ordusunun kahraman
ca mukavemeti nazarı dikkate ab-

ÇÖRCtL 

nırsa en iyi askerlerden terekküp 
eden bu yirmi beş fır kanın te -
raziyi bizim tarafımıza indirebi. 
leceği tahmin edilebilirdi. Hal
buki cephede yalnız üç İngiliz fır
ıkası kalmıştı. Bunlar bır çok iz
tırau çekımişler ve fakat iyi harp 
etmiR!erdir. Biz muktedir oldu
!!otımuz derecede sür'atle techizat-

( Arkası 4 üncü saııfada) 

. ,,, . ,, .., .. ,. -
Başvekil 
Vaziyeti 
Anlattı 

Ptırti Grupa hült.ümetin 
lıath h11r•lt..tini ittifak la 

t••Vİp • tti - il\ 
ANKARA, 18 (A.A.) - C. 

H. Partisi B. M. Meclisi grupu 
bugün «18/6/1940. saat 15 de 
reİll vekili Seyhan mebusu Hil
mi Uran'ın reisliğinde toplan • 
dı. 

Celse açılır açılmaz söz a
lan Başvekil doktor Refik Say
dam, büyük bir ~üra tle bir bi
rini takip etmekte olan dünya 
siyasi hadiseleri karşısında hü
kftınetin ittihaz ettiii hareket 
tar:ıı;:t izah elmiş n bazı ha
tipler tarafından sorulan •ual
lere de Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu cevap vermiştir. 

Grup umumi heyeti hüku. 
metin harici siyaset hakkında
ki haltı hareketine yakından 
bir daha ıttıla hasıl etmiş ve 
onu müttefikan tasvip et • 
ıni~tir. 

'-

1 Ba.lka.rı De"V"let:Ierlrıtrı Vaziyeti 1 

Bulgaristan Italyanın Yeni Kurulacak 
takip ettiği siyaseti sem- Romanya Kabinesi 
p:ıti ile karşılama?'(tadır azası gizli tutuluyor 
Popov'un mühim s · zleri Valilerin mühim toplantısı 

Sofya, 18 (A.A.) - Stefani A· 
jansı bildiriyor: 

Hariciye Nazırı Popov bugün 
İtalyanın Sofya e}ç~ini ka,bul e
derek, samimi bir ı;urette görüş
müştür. Görüşme esnasıda P<r 
pov •unları beyan etmiştir: 

•Bulgar hükumeti oo biitüı& 

millet Duçe'ııin çok defa. beııan 

ettiği ııeçhile, beynelmilel ada
ı.t prensiplerine müat(flit bir Aıı
"'panın sinesinden do!lacak olan 
dünya ııazhıetimn bugünkü ta
rihi lstlhalgsini derin bir sempa
ti ve hudut91J.Z bir itimadla ta
kibetmektedirler.• 

ı1~ıeni · Metaıifıaı 
1 

Macaristan tri

yanon muahede-
• • 

sını tanımıyor 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar 

Ajansı bildi;iyor: 
ıParis'in zaptı ve Fransız ordu

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Sovyet harp gemileri 
Tallin limanına girmiş 
D. N, B. nin Sovget hareka
tı hakkında verdiği tafsilat 

~TAZISI 3 üncü SAYFADA) 

Bükreş, 18 (A.A.) - D. N. B 
bildiriyor: 

Kral Karo!, Mareşal Petain 'in 
beyanatını müteakip siyasi mü· 
şavirlerle vaziyet hakkında isti· 
şarede bulunmtıştur. Bütün na· 
zırlar istifalarını tarih zikretmek 
sizin yazarak Krala vermişler· 
dir. Bu suetle Kral arzu ettiği 
anda yeni bir kabine teşkil ede
bilecektir. 

Yeni teşekkül edecek olan ka
binenin kiımlerdtn terekküp ede
cği hususu pek gizli tutulmak -
tadır. 

Bükreş, 18 ·o,..A.} - Dahilıve 
N<0zaretinde IJ'l m bir konferans 
aktedilmiştir: Nazır, bütün ·Ru
men valilerini kabul ederek da
hili vaziyet hakkında izahat , . ..,.. 
mi.ştir. 

Bilkreş, 18 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

Y~tmis scnedenberi Romanya
da Tuna mıntakasında yerleş -
ırniş olan 600 İtalvan muhaciri, 
orada •· Catalo,. adında bir ko
mün vüciıde ıı;etirmi.şlerdir Şim
di bu muhacirler, İtalyaya ııit • 
mek üzere Romanyadlın ayrı1m .. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• 
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UDA-• 

lmaalaım en bü7iilı: a
damlar hn biri ola. 

IÇt DEN 

T AŞKI 
nw' affak olıunayınca, bizi im.. 
ı.a etmek için Kabut.lan topl•:> ıp 

(Felt mareşal v .. MoL cephemiı:e getirdiler. Za• ,derim 
o seuesilllle a şu ki, imparator Glyeııı,. kin ve ha-

t K D A M 

ıl 
.. -

ihtikara Teşebbüse 
bile· meydan yo !. 

ylemişfr. suınetia t.ewtrile, İııgili•I · ioe-

s kıhnnen~~~kl:= ~= !;ı.e~~ı ~- Ticaret Vekilinin yaptığı tetkikler SABIKALI YAHUDİ 
::,ın;'~~4;: YAZAN: ,... atdı. · ·-- - Y KAYı ELE VERDİ 
vet giinüu bı- ' I Ş A I l t <Ef::.;:aı; ;- 1 Akdeniz yolunun kapanması üzerine lüzumlu 
~~f!.':a'~':',! Z y A K R ı:! muztariıı ı.. ır.addelerin temini imkanları tetkik ediliyor 
ne kaılar müd- dl. l'llkat lıa va-
elet deum tdeao;;u.i ..., nasıl 
n ice1cneceğini kestirmıok pek 
gtlç ol caktır. Çünkü, bu harp i
çıu bütün varlıklarını sarfcde
rek lıaurlanan devlet ve nıillot
lerın hiçbiri mağlübiyeiıe iı.elay
ca r"8 gestenniyecıek. .. S•yet ka
hir darbeler atlında ezllettk ap 
şartlar altında suTh akdine met. 
bur kalanlar olursa, bunlar çar
t buk yenideıı haz.ırlanıırak tek-

harbe gtrii"tel<.. Bu hıırp 
ı.;;y i oene, be.iki de 30 sene 
ı.t.recekt r. 

>lolld<cniıı bu özleri, bo~a çık-
madı. 1914 de ha:; ı)aıı harp, dörl 
bucak sene devam etti. 1' akat 

ar, kaad" iıai t.parlar 
parla z h....d.c tL • iha: 

ye bu~ · nki.i harp bn~göşterdi. 
Hıç şüphesiz ki, bııgüııkü harp, 

ıh . •• hat-
şeı· • 

ne kadar de, anı etk..:cktir? .. Ba-
zıları, harbin buıunkü vanyeti.. 
ne ve ertada dola~an (Sulh) söz-

4 
lcriM ak m ebenin uzwı 
s'ürıuiyeccgini tahmin cdj;orlu. J 
Bazı .ı.ı. ( teke) gHıi dU.. 

c Bu harb emrmet 
şifrerek: 

•mk- de.ı; ıl" • 
Diye bir hüküın verd ikteu 'on

ra, n:ütalealarını ~öylece :):ürü
tu)urlu; 

- Evet_ Ba ı.r · n c ıaııuaıı 
bitecegi 1.eı.&ileaıoz. Çünkü bir 
tarafta, (Hayat ve memat) har-

ı pişen llir ya, diğtt 
tarafta da el ele vemıiı, olan bir 
İn;:iı&ere ve Fcarua vu ... O İn
i•İl- ki, tarilıİlle hiçlt<r ıuağ& 
bı)<et lı:ay<l..tmt.'Dl~ür. Ayni za
m uda, ı!Wıy......... b.,. kıtası -
ri..ude köldc~ ottn muauaıa 
kuvvete molildlı. Bunlara, ma
&fun .., meşhur ol- yeailmes 
(İnciliz iıuulı) aı de ilave etmek 

liızuııgelir ••. Fran•ızlru:a ıııelince, 
im millı.t biirriy<ot iı,,ka4ır. Uzua 
ıa~dıya, hittıir yat.ana milletia 
esareti alt:m.M :r•ıı•ı••ftu. 
fTall!IJE '!Hik~tlniıı, şere1li bir 
tarihi vımh.r. Fn..- onluJan, 
cihan har.P tarihinde bihald<U. 
(Ka1mıumn) ÜTlttlUU kazan -
DMŞtır. Ve bilh.a""" düpmıı er
cı.hınnın kfu:uıml.n.- mubv• 
aet etmekte emoa siz im ka...- _ 
~ olarak tanınmıştır... İşte, 
ı.u evsaf ve şeraiti haiz olan müi
l«ıkleriu, •ulJrii dÜŞİİn«eldeı:i 
zaman, henW. ırelmemi:ıtir. 

Diyorlar. 
Selimet ve .akfuıetle düşü -

....ıe.,, lıiç ~lııesh ki, ltu ikinei 
nwt•,..1·ı kaeul eleder. Ve Jın.. 
hin, ııet.iceleııeıckUın hecıüz da, 
h;,ı psk uzak oı.ıuı:una hiiklinı ve
rirler. 

, lüttefik ordulann bu,ı:üıılı:ü 
vaziyeti, harp tarihinin bir te -

lteti<a bir 1"Y deı?il
dir. Bu ordular U14 harbinde de 
(Paris) i feda etmeyi göze al.mq
Lv ..., :ı:ıeri tekilaiye kanır ver
mışlerdir. 

Geçen harpCe, ~ dusu 
Joaşk..,vıf-nı (Slr c- ır ... ç) 
ln~llfte Harbiye Nazırına (Nu
ı·atcm.) bıa (D ~- 1914) ı.t
riltti ~ bir laektır.p yoDauıq
tı. Bu mektupta şu miilü.m. sa -
iıdar .-ıawlc 

( .. _ lJittabi, aıüthit sıkıntılar 

ıerirdim. ~!ar bizi, (Mobiij) 
"·h·;z·b.-- '•• ~.Jlmıa 

,. '81'du.: 
•- Pencereni2den at.layank 

41rğil .mi! 

•- Olabilir Ha!Jrla-,....-uın. 
4U1ktı, benim J'llllllRll geldi, 

masaya da)·andı, dikkat ettik, el. 
leri tiUi.vordu.. .. Yanııad.alri lı:ol
tuga otnrtln. TeylLCJU ~erimi 
Jlaih ılilmıifi:i. 

ili"1l :ı;ordıım.: 

•- Bir tef mi istiyel"Sllll t:;ır, 
ıe? 

- H.ay1r Yalnız Jtaifia ha
(1.1:asının kuvvetli alıaaınaa.uıa 
füüldiiıa; !ıir muWırrir, hem de 
tarihçj bir ınııl.ı.arrir jçin llafızıı 
.zaafı h~ bir je)' W.CU.-

• llalk arllSlnda Ralli laakanan
la.r. feaalJiını liteyeoler vaı'sa, 

1 
köşk >&bipleri arasmda bil81tis 
llalldet lemennileriıWı ıu-tlı arl&SI 

:ıiyei, ukerhırimizia meriode ... 
!tir tesir husule ı:tıtir-.li Va. 
zi{elerini büyük bir şecaatle ifa 
eden kolordu ıo.-.wdanlar=ıza, 
zabıtanıınıza ve efradmu:ıa ~ 
m.eıl y anwn.) 

FakM miitteıfik.lecia ı:etıl>..;. 
~!tikçe neuket k.eı.hediyor, ta
ze kuvvetlere nıaJik olan (Ge,... 
ral Von K.lok). yorııun müttefik 
kuvvelleri.ni ÖAÜne kat.nııı,, geri.
ye dognt siu:uyor_ Artılı: l'raa , 
~ız ordab> n 'SU'tı, Par ın 5u.r
larına dayawyordu... Ekseri)'11 
harpıerde zuhur eaen (.~luci.ze), 
bmada da kendini gös<erd.i. (~ 

>enit nı.. ga)'l"eti ve i.ı.tikloali ı.... 
f ime - deJMısı sa) eı;inde, çarça
buk b:r ordu toplandı. (Pa.:İli) İJI 

feda eıliluıeoı u.,.unulurken, bu 
ıl-ıymetlı ordunwı i}~ k.a.r•"'wsüe 

"" urcl.u.su geri aWJı. Ve 
- emme] bir intikam alın-

\'aziyet, eitlden ii.uıitsizdi Hat
ta giliz ord ... 11 başlumıanda.uı 
bulı:ııdugu ,·ıuı~ eti, (Küçük or
dumuzu müUıış bır çemlı...- giiıi 
ihata edeu talılı.;;e) .. geri çekil
meyi de, (l'det:buri ric'at fdi&ke

tı) de tavsif etti Fakat azim ve 
n c<anctiui biran bile kayhetmi. 
' eı·ek, ( 311 ai"u tos) da, harbjye 
aeza.""Ctine telı;rı.fla veı·di~i iil
reli raporda, düşuncderini ş&y
&ec:c SO) lci: 

( .• :k:arıo<lan itibaren, Sen nelo
ri ırensme, Parisin garbintltın, co-
1111bu ı;:arbi i.>ıikameıine ri<:"11t -. 
mi> e karar vttd.im.) 

Dcıli. Çünkü İnı:iliz baıj)uı , 
maada.w, gunün birinde, istediii 
aeticeyi alac""ından emilaıli. 

rıınsız baş.kumandanı (.Jo • 
fr le geWıce, o da bir yalçın 
bya pbi ıaetintli. it.iman on:lu
.AIDWl da:yanılmaz ta.a.rruMl, .ft. 
1'ıı<:ıi Fı:anau on:l....., ( Keteıl) o 
katlar att.ıb ZUUll orada, bii,.
b metanetle yerleşti. Zateıı, o 
ltiiyük ı:icat --da. • .lıaüıa 
twtan•lJ'& karar verm.ilÔ,. Ve ı. 
lıvann• tlıa tatJMk etti. 

Fnmsn ub:riain mtıhttiplilt 
fudeli, ııöz cetiinniyecek dero
ce4e kuvvetli olan talim ve ter-
bi)· esi, hilh aı;ırlardanbe.ri he-
men hemen aynı mıntakalar da
hilındc cereyan eıleıı iıarplerde
ki tecrübesi nazarı dikkate alı, 
aı.na, ı.u ordudan da.ha pek (ok 
.,eyler beklenebilir. Nitekim bu· 
günkü ahval .-e ~erait i~inde, bü
yıik bir intizam ile yapılan ricat
ler.&e, bu ümidi kunetleudir -
mektedir. Hiçbir zaman, (Ricat) 
ile (Ma~lıibi)et) i birbirine lı:a
rıı;tırıııaınıalıdır. Mütemadiyen ri· 
cat eden orduların, tam an ve 
ZRJMAD•ıHI• silkinerek, düşman. 
lar101 bir lıanılecle tepeledaleri
ne dair harp tarihlerinde yüz -
lette lllİ&al vutlır. 

Fransız ordusu, Fran~a hürri
yeti içia earp~ıyor. Fransa, bu 
mücadele«e, dainıa galip ı:elmit
tir. ("iinkü. her Fransız, her şey
dM e\ •·el, (Hiirriyet) iıı manası, 
aı ö~.renir ve (Hür y~mak) ne 
olduğunu bilir. İşte bu (Hürri.. 
yet ~) dır ki, ı:üniiıı birinch 
ı.ucuaı.ii Fransız silablarma da 
yeni bir zafer temin edecektir. 

ZİYA ŞAKİ& 

kesilıni~or. .. Ya gdiJorlar, ya
hut 1a d.vet ediyorlu. Ben da 
Ayleain saadetile ınes'ut görü
nüJ...-utn. Dudaklarımdan tebes 
süm eksik olmuyor .• Amma yüküıı 
atırlaı;tığıı.ıı ıla hb;ediyorum. E.. 
ğer bu vaziyet bö_yl_? sürüp gide· 
cek olursa, takatinı kalmı)·acak, 
kuvvetim ke;ilecek. Yükü omuz
larımdan fırlatıp atacağım .. Ar
tılı; el•erir, artık ı.u kadar anp, 
i.tırap, üziilltü laili.. .. İlasan lwd
retinin bir haddi vardır ... 

•DiiJı .k.ııaışW11w: Cabir paşa
ya gittim. Altıı:uş beş yaşllll dol. 
dwcan bu mühterenı insan beni 
elinde büyütmüştür. Köşesinde 
sesaiz sadasız, sakin yaşar. Sene
de bir iki kecç_ muhakkak gider 
elini öperim. 

«A,tea celcli nleli, •talıiı q. 

Tiaınt Vekili Nazmi 'hpçuoila dün tedcilderine -.. ... etmit
tir. Vekı1 saba.it tetlcllatlaadııaa llairesine gelınb, .., it'loalit bir
likleri müdürleri ile görüşmiiştlir. 1"oplantıda iç ticaret müdürü 
Cahit, nuntaka ticaret müdilril Avni Sak.waa da l>>&lwamuııtur. 

AKDENİZ YOLUNUN 
KAPANMASINDAN SONllA 

Ak.denizin kapanması uzerme 
memlekNimize liızumlu. oJ.ıın it
halat m..ddeler inın d~r yollar
la nerelerden tedarik eciebil.eceği 
.isi a<iri4Wroü.ştür. vwı ~gJedıeıı 
sonra bu yokla ıtetlıiklerine de.. 1 

vaın etmiştir. 

i1tTiKAR HAREKE'l'LERİ 
TAKİP EDiLiYOR 

Ankaradan ieh.ri:nıae ıı<elen ti
car-et Vekiletı iç ticaret uımnm 
mü<iürü Cahıt dl<D ilitikfu ~are
ketleri llZerindeki tet.kiklerine 
ba;.Jam..,ı.u-. Cı!Ut ınınt.alr.ıı tica
ret müdürı.i, baş kontrolör ve bir
likler ıdore Myetıerinden bu yol
da izahat alm .ş 'e ıtlıaliıt eşya _ 
sının sı:pklarııu ti.greıınıışt.r. 

Müdür bir. ı, gun t · ıklıeri
ne devam edeccl: ve fiat ımıra , 
kabe k<>millvonunun toplııntuarın
da da bulunacakur. 

GÜM>~K 

Varidat azaldı 

rVekiller 
- - - -

Heyetinin 
Kararı 

Sildh r1• Leo .. :un yapoA 

miie•6CWU 3763 nıım•· 
r•lı CllllA f•malfı: 

a.Jıilin.a pili 

Ankan, 1 (&AA•41Y 
birinden) - ede 
silah ve lev-.ı J• 

ClllS 

b:ı •e 
mı (M. 

.rebe tearn uı;eıı;ıer 
kınaları sis ı zehirli 
gaz c azları top 111erıni..ı er 
nevi kn psul ve ta Itri p malze -

Harbın Ai<:<lcnıze •ırayeti üze- mcı;i yapanların da 3763 nu _ 
rine limanmnıza r_re1ı.. n ecnSb" va- ınaralı kanu.aun ıtrüm.uJü d.ahi-
purları büsbU.tü.n azakLıo:ınıdan ı luıe girmesi, heyeti vekil~ 

ı !11ri..k varidatı rualmı0tır. Bu lı:ııcarl~1~tır. 
:n ın 15 ı:tiııfük varnlaı., dncak 1 ~-1>·11:-N_l_.Z __________ ö I 

i>ir milyon lira kadardır. 

Yedek subay okulu önün
deki sed kaldırılıyor 
Hariıiyede Yedek S!l"bav önün

deki sedli duvarların kaldırılma
sı Belediyece kararlastırılmıştır. 
Bunların yerine 3000 lira sariiyle 
daha ııeride zarif bir duvar yapı
lacakt:ır. 

Nakliyai bir iden 
idare edilecek 

!Münakale Vekaleti de>viet de
niz rıııik ]" tıı:ı.ı. bir elden l:dare et
mek üzere armatörler birliğine 
s"'1a!ı.iyet vermistir. tı.k oları& 
Deniz Y<ıllarının senelik ibti varı
nı Z.0?$1l<laktan nakletmek ~ 
birliı!e verihni.ştir. 

GönUllü hastabakıeı Sığınak mecburiyeti 
Yeni kurs aybaşuı.da 

faaliyete geçiyor 
'lehrimiz.de gönüllü hasta na kı

cı veti:ıtirmek üzere ay başın<Ja 
yeni -bir kurs acılması lrarar~tı
nl.tnııştır. Acılanların 4 ncut111 

nü teşl<ıl edecek olan bu kurs l 
temmuııda Aksaraı-daki Kızılay 

hasta bakıcı hemşireler mekte -
binde :faaliyete J!eçe<:ektir. 

••L&Dlra 

Taksim - Harbıye 

kanaiiz•syonu 
Belediye Reisli;(i Taksim - Har

biye arasındaki saiıarun kanali
zasy<>nunun ya,,ılması için faali
yet<: P,ecıniştir. Evveli buralar
daki bostanlarda l>ul'llllan açık 
mecralar kapatılacak ve bilaha
re de eski. şekildeki kanalizas -
vonlar yeniye çevrilecelrtır. 

le bir velveleye .. .,.,tli, eyl.e bir 
kasırga e..tirdi ki, pa.,.uyı unut
twu. 

,Beni görünce gülümsedi: 
•- Boş geldin dcw, ben sani 

sevahatte sawyurdwn. 
.özür diledim. Pıu;a alnıuu 

o~dı: 

•- "aka ,,;;ylüyonı:m detti; 
telişmız vardL.. Hoş ben<le dr 
lmo"Ur vwr._ Hiç değibe ııİşuı 
miiOMdoetile sizi anıyıp ....,..,.]J 
idılll. 

•- Paşa ,,,Wfen ~· bir ~ 
rica ede.:ejiiw. 
•- iste kızun. 
- Yakında karele~ ııik;&

hı var. Şal]idi olmak liııtuııda 
bultmursunuz değil mi?.:. 

•iatiyar biraıı; diqüadü 90nra: 
c- ~'\tademki sen istiyor.ı;un, 

peki! Dedi. 

İki IÜlı .,mıra ela kö,.ıkiiedc, ni
şanlılar erefine bir akşam zıya
feti ('ekti. 

, Paşa annemin ele ~id.i Wııiş. 
Eu..• J.atırladı, yeı-1<ten ~mira 
gelip Jf&nmıa ctnidıc 

c- !'ervia cıe.li. 8&ı .uıian.,,e. 

Pasif miidaf aa komis
yonu düıı toplandı 
Sığınak ve siper yapt:ırma 

mecburiYeti h.akıkında izahat al
mak üz.ere l:>uPüne ıkad.ar yai
nıı Bcleıfö·e şubesi hevetı !fenni
yesine müracaat edenlerın :savısı 
709 i.i. bı.Jmuştur. 
Dı i(er taraftan pasif mii<la:faa 

Jrnmmvonu dün vil.'ıyette topla
narak bu lne'l'ZU et.rafında çal -
nuştır. --------
roLla 

Ele&ctrilı: direğine 

ç.arpan ~oför 
Bev~lunda Balo sob~ 

"ecen soför Mustafanın idare
irindeki 2"290 numaralı otomobil 
f'C'förün di;kkatfilz]ir.i ,·üzünden, 
ele'ktn1< direğine çarparak Lim
bavı kırını<. otıomo'bil de hasa
ra 11Praıruştır. Soför .vakalal!lmış
tır. 

j 
!te<le lteıü hatırlatlığma ~k se
vin•iın. 

- Bea ;,unıiaıı ~e.:ef .Wya -
rını pa · n1; eğer size zahmet \'C-

f 
ri!fONillm affediniz. 

c- Bir !llil;i.lı.ta ~alıl::.!ik etmek 
zahmet deı":ildir. Yalnız ne var ki, 

~ ben ıuıncniıin kızına şahitlik et~ 
nııek liıt.t-r a.. .• .ilaııa.ıla n.d11. u 

ar.: "P dece ııa ~ e-

Ç•lmtı fotofraf molinaaı 

bı,.ılıtıfı ynılen •hn1lı 

Zablt..a. kıbar sabıkalı liıi<alıile 
maruf .., mll4\telif rn<;lardan bir 
çok sabııkası olan Jale Yako, Şiş
lide Halaskar Gazi caddesinde 
kırtasiye ve :foqraf levazımı Je
j)01'1IDdan 140 lira .kı~metinde bir 
Kodak fotoğraf makinesi çalarak 
kaomışbc. Müeesese J>ahibinin 
müracaatı ıizerine, bu hırsız] ığı 
Jsk Yakonun ya~tıj.\ı anlaşılmış 
ve Yalw yakalanın.ıştır. Gösteri
len deliller ikarsısında ve Y ako 
hu foto~ra[ ma1cınesini kendisi
nin çald..:.gını ve kanalı ç..ırşıda 
Bedeıiten kapısında Saatçi Beki
re. :kıv;metinı tahnıin ettirmek ü
ııere bırakt ını itirııI etmiştir. 
Fo ~Taf n~inesi Bckirdcn alı
narn salıiliinc iade edılım~. Jak 
Yak.o h:ıiklnnda t.akıt>ala baı;lan
nuştır. 

~~~~..,..~~~~ 

Çocuk bahçeleri 

l Temmuzdaııj 
itibaren açılıyor 

l\1uhtelif yerlerde ço
cuk kampı açılıyor 

Şehrimizin muhtclı[ semtlerin- -
dei<i ilk okul l>alıçcleri ay başın
dan itibaren tatil müddetin<" bi
rer çocuk bahçesi halinde açık Üll -
ıun>ıeaklartlır. 
Dıger taraftan 15 temmuzdan 

14 akııstosa kadar lbir av dernm 
e1m·ek üzere Maarif Müdürlü -
~.'4..ı:.e ııehri:mirin muhtelif yer
lerinde ilk okul cocukları iein 
açılacak kampların hazırlıkları 
tamamile ikmal okmmustur. 

Bu ytl b.ını:ı1ar Kızıltopr..k 19 
uncıı ille okul binasn1da 12') ta, 
!ebelik, Erenköy 38 inci ilk okul
da 70 talebelik (istirahat kampı) 
Yeşil.köy ilk okl!lunda 140 tale
belik, Floı:ya ola iı üstünde 70 ta
lebelik (çadırlı ka.mp), Pendik 
l inci ilk okul binasında 125 ta
lebeli:k, Nıaltepe 2 nci okul bına
.sında 70 talebelik olmak üzere 
faaliyete ı:ıcçcceklerdir. 

Tittik ve yapağı tacirleri 
Toplandı 

Tiftik ve yapağ tacirleri dün 
standardiuıs\ .:m müdürü Faruk 
Sünter'in reis!ığınde Ticarf't O
dasında toplann1ıslar ve Roman
vaya gönderilecek malların tüc
carlar arasındaki taksimi için 
birlik idare heyeti tarafından 
!hazırlanan listevi ıı(;zden J?eı;ir~ 
rek kafi kararı vermişlerdir. 

Avrupad.aki talebeleri· 
mize verilecek rnaA~ 
ANKARA, 18 IİKDAM Muha

birinden) - Avrupadalti talebe
aere azami verilecek aylıklar hak· 
kındaki kararname cıktı. Alman. 
yadakilere 1"20, Belçika 120, Ma
caristan 125, Fransa 126, Paris 
130, İtalya 130, İngiltere 180, İs
vicre 160, Amerika 150, Nevyorit 
ve civarı 200 liradır. 

•- Şevkiye hıuumla hep sen. 
den bahsederdik ... Şevkiye ha , 
nıın seıH eğltına almayı iyice ka
fasına koy,muştu ..• Sen isten1e -
din, Jser nedease evlerunektea 
kaÇUtdın. .. Her •e oldu ıise oldu, 
Raiıle evlenmedin... Simdilik 
Sevkiye Hanım buna razı olmWj 
giiırino.İ)'Ol0 ! 

"G iıl<im>edlııı: 
•- Tabii razı olacaktı. Hem 

bil daha iyi oJdn; onun hesabına 
çok .ta a iyi oldu. 

•-:Seden? 
c- Çünkü oğhuııı Ayten~ vcr

ıli, lııetai keoadine alakoydu. Ne
reıle iıı.e kırk yıllık komşusu o
lacağ~ .ı:eıoe kolllfUSU kalıyo -
ı-nm .. 14,:c.- oğla ile e•·leue idim 
bıı UlllŞllstlDU k:aybetlec:ekti. 

Bu şaka, liıtife olarak söyle
.ı~m sözleri gayri ihtiyari acı 
:Mi)'led.im pliha; galiba biraz se
<im titredi, yüreğim yanarak ko
•• tma. .. Az kabuı hıçkıracak -
ll•·-· 

cl"aşa başuu salladı, sözlerimi 
~ ve ne dü~ııec!'ğini 
µ\ilitla. 

n - HAZffiAN 194n 
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Yüz seneden beri değişmiyen usul 
• 
.!farga bir ağacın dalına konmuş, j 
g.ga. :la dımuı oca pey.iri 

y~ekte illi. j 
Ti!ki gelip ~-le de<li: 
- Bonjur karga hazretleri! .. > 

Arada sırada çocukluğunu yi
cl~dcn babanıın bahası, fransızca. 
ra ilk ~ladığı 1.anıaR edoec~
ği Laiontenin bu 111asalını okur. 
c' ..ı.. 1847 de fransızcayı ı.ökUuce 
ilk ezberlediği manzume bu ol
muştu. 

O ılevirdea ıkalma bir de def
teri vardı. B11 deftuin ilk say
f-...da ı:üzel ya7.ı ile ··".·le !Hr 
prograut çizilınfşti~ c1'ati1 \'UZİ

.fclcri. - cGranıcr: 78, S.l, 92, 96, 
112 ilah ... Numaralı temrinleri 
yapılllz. . '- Tasrif: plı.ı;mak, 
ı:ıczıuek, gürnıek, llaı1rlamak, iin.. 
leınek, ij:r ıaek fü iiıaia b, -
tiin sıyg::ılnı ını tasrif (;diniz ... -
•'l'alıJil: !i8, 154, 23.'.J, 501 nuı11ara· 
lı hikaye.lcrın cılmklcriui tahlil 
ediaiz. 

• •• 
Babam aı-ada sıra.la çocuklu -

ğunu .l<i.Ucdcr ve kcndl kcndiue 
mırıldaoırdı: 

«-Kaıga bir a cın dalma "On uş, 
Gaga u duran ıı.cca ) ıurı 

;veııır 11. .. c itli. 
'.i"ılkı gelip •. le dedi: 
- iloHJl.ir karl:>a ha .. ı·ct ıeri -·• 

Ba.haınm da 
1882 Uen k~! nıa b u 
Bu c.t ın ilk sa~ l ' 
)azı ile r pro:ram ç.rz.ı.ı ı; 
.c r.fa{il Yi.!2• clcri G1·aıner; 

7&. li4, !!~ ''• .ll .... ilfilı ... nu arab 
tcmr.; rı yapınız. - 1-'a.,rif~ 

Çnu..,111 .. g zı.ıck, gvrıne .. ıllıh 
fii11erını.ı l;~ltun sıygt:tlarırıı L.ı.s~ 
ril eo ı - I dı!H •• ,.;8, ... 51 ila111 
nuru.ara&i t!l.~\ <":i'crin t:arııl rı· 
ni ta.iıli cG.. n1z. 

İhracatın:ıız giı .-1 
<le 19 bin h.ra 

1906 da eliın<lc Lafuuteuiu ıua
salbırı, ezı.er · or nı :. 

cg...-ga ibir .ağacm .4alına Jwnmu~ 
Gagasında duran koca peyniri 

yemelde a4i. 
Tilki gelip 0J~'le dedi: 

- Bonjur karga haır~tlerit .. 

Der• yJ!ı sonunda elime bir 
llef1er verıfner. ilk sayfasında 
gfü:el yazı ile bir program çi~il
mişti: •Tai.il vazileleri - t<fiıOra· 
anar: ~8, 184 i13h n. maralı J.t,.mı
rinleri yapınız . - Tru;rif: 
lısmak, ı:ezmek ilah. iillermin 
bütlin sı.\ gahırını ıarİf t"'dinİZ• -
<Tahlil: ~S, 154 iliılı. numaralı 
hikayelerin cümlelerini tahlil 
ediniz .• 

• •• 
19GIJ ... .Oglwn liir a ,~nı mek

tcµte.n geldi, ehnıe bir kilap ,:er 
i: Baba ezbcrln1i dialer ıııi~"l.

ıiu:.» Dedi. Ve okumıya başladı: 

«Karga bir ağacın !lltna lrunLUU' 

Gagasuı.da dHr~ı:a peyniri .. ,» 

Enclk.i gün ...gluı.ıun ıucl;Je. 
ibiıule tk~kr kL'6.l i. Ak'oın ha· 
ıoc d ter e-U ııı. ı..ktun: 

İll~ s~·f~:ııudw güzel ~azı iie 3'·a
ult ir vrog;r ... : T ·ı ,·az.; .. 
&leri> - • Gl'a ~m:: 1H, 4 .... 

• .. 
ne..,ri.a u!' zaaiları olduı: 11ıu

J\ak 1, .. ı1 .... L~rr v.ıı olsaydıı F rau
s z ıı.e'ktepl ,.,, ıcl<ı bu tedrıs u
sulü '-"in: ttt · bir · t.ikrar!• 
Derdik . .F11.l;.:ıt lı : o<l:i "<• ,a. 
rJlr. i" ~ .Ş.\!} lil'ğilJir# diye~ekler 
ı,ı 1 aur. ~ct lı•.ı:.- .t,r::n "dcliıo ki 
F. usa. :hiç .sc bir •ırdao
Lc..ti t ıııihıa:..ar t,'.drisn..tı ~"yc
si.ııdc .~ültürliııü di;11:, :l~ a yaydı, 

SELAl\li !ZZET SEUES 

eleın • • 
neiıcesı 

Tuna yolu ile ihracat Birinci sınıfın sözlü i ın
)'•}J lması düşünülüyor tihanı bugün b4şlıyoı 

Akdeniz vaziYctı ~Uz ünden ih
raeatı.ınız P."Ünde 19 bin lira·,a-dü:;
mliştür. fild kadadar ihracat ve 
ithalatımızın harp sonuna ka<lar 
Tuna volile yapılma;ı etrafında 
tetkikler vapmakta<lırl.ar. Orta ve 
Şimali A \Tupa ıievletlerile tica
ri münü:>eoetlerimiz bu yolla ya
pılacaktır. 

-----0-

AOLl:f.& 

Sabık:ıılı hırsız ,tevkif 
edildi 

hmirde muhtelif sirkat ~uıc
Jarından aranmakta iken kaçan 
ve İstanbula )?elen sabıkah Mıa
tafa yakalarunı.-. dün A<llıyeye 
verilmiştir. Sultnabmet Birinci 
sulh ceza ıruıhkemesinde ;vaıbıı 
sorgusu sonunda hakim Reşid, 
Mustafanın tevkif edilerek :suç 
:mahalli olan İzmire R{;nderilıne
sine karar vermiştir. 

BİRAZ GARİP 

B t R ~A-~ _ _! 
Tuviri Efkirıa Ebiizı:iya ot· 

hı V elidi aİii ttefikleno ve llü
tün dÜl\Yay~ çatıyor: 

- Bitler, Danzigdc tarihi 
nutkunu söylerk.ea, Fransa ve 
İngiltere ile bir ihtililfıın yok.. 
tu, sulh istiyurwn..• Demişti, 
fakat, müttefikler inaumadt 
!ar, baş.larma zorlu )larp açtı
lar •• 

Diyor. Bu satırlarda ve iddi
ada, bugün cereyan edea dün, 
ya hadiselerinin ae mahiyeti, 
:ıe çapı, ııe de esas !lııusı, o ce
rıde tarafından kavranmadığı 
besbelli ... 
ı;,zim :Nanemolla, asıl ıbu ...,1ı; 

<aya de(il de ~u noktaya işaret 
etti: 

- Haydi, kavrıyamıyor, ıli
~ clinı, fakat, şu maliını müs
t ·vll devletlerin ve diinyay.1 
µayla~mak kararı ve pliinları
nıu hala far.kuıda olmamak H 
vularm sözlerine, nutult.lanı.ıa 
iuaııınak biraz gıırip, biru ıl.a 
acı dei{il mi! •. 

ÇUVALDIZI 

BAŞKASINA 

Gazeteler çoğJlldı. O kadar 
ç«ğaldı ki,l>ir ııııeiecia ilimleri.. 
ui itile ı;ayuıak mümküa 4&-

Hu.kııık F<> ultesinde YaiJı:an 
eleme imtihanlarının netıcelerı 
dun teblij( olı.mn:ı.uştıır. 'Bu yıl 
1 inci sınıita eleme imtilıanl • .ı:ı
na 542 talehe, 2 nci sınıfta 251 ta
lebe, 3 üncü sınıfta 180 taleoe. 
4 üncü sl!llı.fta 142 talebe ,gırmı~ 
tir. 

1 inci smıfta 70 ki#i. 2 .ı.ıci sı
nıfta a .2i k:iş: m<.r•;afiak ola
mı v ara.k eylül d.,..,-esine 'kalım~ 
1ardır. l inci ve 2 rıci sınıtlarda 
sözlü imtihanlara da b~ün b.ı:;
lanılmaktadır. 

SüleymaniyeKervansar•vı 
t ir olunuyor 

Süleyımaniyede Evkaf ıniizesi 
altında ·bulunan eski ve tarihi 
•Kervansaray• Belediyece e~aslı 
bir şekilde tamir oıunacaktır. Bu 
.iee 4 bin lira •ariedilerek ay b&
şınci.a faaliyete geQileC{>ktir 

pı_ Bilha*·•, hava kararaıli.eo 
intişar eden cer~ l>iı:lıır
lttile mlt.lılıifi rek 2 h,..te... 

Diim., Vaklt .refiki-, ~ 
vakit >C-ıkaa bıı c.eriileleıııdea .bı.. 
ırine çatııvor, ikinci tabı U•P -
..,.JJU çok &iiıriiyeı:, iıtiafsıaca 
Jurpal.ıyorııha. 

w.m .. aaenıolla: 
- • e •iyeftm, dedi, """"'ela 

~eıi .lr.endiae, ç11•·aldw ba~ 
laısuuı batırmak lazun.. :vakit 
refikimi.E i.n i.ki küçük u 
..ı- .Hak .. Je .s..11 Dakika. 
.um ayai şekilde "aı:laracı :lıa -
-ı.ct;..., hiç hit .uılnııı~ 
••)'Wt?. 

İSPANYA 

VE HARP 

İspauyanıu harp dışı oldu , 
tunu ilim etmesi epey dediko
du mevzuu oW u ,-e tef.)irlere 
yol açtı. 

Nanemollaya: 
- Sen ne fikirde~iu fut.tat~. 
Diye .ordum do, gülerek şu 

cevabı v"rdi: 
- Bugün •&ayri muharip. 

fakat, yarın «urnluırip,_ 
Ve.. Şöyle ıl<'vam etli: 
- }"a.ş.istler \'e Na~ı~.r ro-

neral .li'rauko ve İ.if'~ <>l F.._ 
şioıi hesalıwa bedava Jlll iıı.n 
döktülc.-?. 
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Fransız kumandanl1ğ1.nın mühim bir tebliği 
Londra, 18 (A.A.) _ Gece in- 1 gün gelen bazı malU.mata naııaran -

1
- f , k 

gihz seferi kuvvetlerinden bü. düşman kolları, muharebe et.ıne. falyanın A rı a-
yuk ?ır kısmı Fransayı terket - den rniilüm ilerlemeler yapmalı: 
m.ş .. r ve İngilt<:renin ,garp li için b<>vaz bayrak himayesinde d k' • t• 
maıılanna gclıPı.şlerd_ir. Bunl.ar, ilerlel"ektedir. a 1 vaz ıye 1 • 
balıkçı «emılen dahıl her cıns Karada, denizde ve havadaki 
l'üçuk g';,nuıer tarafından nakle- bütün Fransız ve İngiliz muha - (Bcıştaraft 1 ınei. rn)lfa<Mı) 
dılrrü~erdir Bu askerler Par isin riplcrine hatırlatırız ki, hiçi>~ kınlar ya:pmı.ş!ardır. Bır. benızın 
cen~'bu ııarbisinde harp etmiş- mütareke mer'iyetle değildir. y., deposunda yanı:ın çıkan,mış ve 
lerdır siliıhlar terkedılmcmiştir. Yalnız tesisat hasara uğratılmıo;.tır .. 

Londı·a, 18 (A.A.) - Fransız henüz ba.şlamamı.ş olan müzake- .Asmara. ve Gurı;a 004!'.'6.inde 
yüksek kumandanlıuı telsizle bil- reler mütasavverdir. Binaenaleyn yapılan bırço1 _ k ıstu<ı;~fçuşlan 
(ı· · herkesin vazifesi mukavemete de- mühim ma umat \S\ı · ıne ya-
ırıvıor · • ramıştır 'Bir müdafaa J:arakolu 
Fransız kumana.ınlı,ğ:ına bu - vamdır. tahr~ · edilm~t.ir. N~elli'de 

yerde bulunan Italyan tayyare
leri bumıbardıman edilmiştır. 

1 B. DA• 

11)«ğoı*-11 Almanya utla a 
~~ _,!°=~:!~ mağ up ilmelidir ! 
bütİill yok defil, var, fakat çt111. 

r lr.le 01l kuruş :ı.r:ın! 
Bıfübarek, gwçekten pek mii

J, rek şeydil'. Neye )'81 amaz .an
ki: Cara, çorbaya, limonataya, 
re('.eh', pilakiye, dolmaya, pra -
S8l"• kutu sardalyasm.a, HJ'fi • 
MC, h..!lc kı!ot ortasında uskumru 
tavasına, tot.raınaya, et suyuaa, 
mayoneze cvler<le yapılan lor 
peYnirine 've son.ra hafif mide 
bulautısuıa, kan bozukluğuna, 
harareie, baygınbıPı ve hatta at
ka bile! .. 

Ma1ôma, eskiden Şehzadeba
şı tiyatrolarında kantocu boşan. 
lana tutulanları telmih ederek, 
büfeci çırakları ~}'le bağırırlar
dı: 

- Hani va "anıklar• Ke<:e su
yu, ba ı:ıı:..ta;a li.aıonata! 

Maddi, manevi im kadar işe 
yarıy an, bu pek hayırlı, pek fay
dalı, pek leu:etli meyva üzerin -
de ihtikar yapmak istiyenler, ne 
halt el~iklerinin farkındalar mı 
acaba! 

''İngiltere hem kt:;ndini, hem de 
Avrupayı ku!~taracaktır,, 
New6 Chronide gazetestnin po-1 

liti.lı: muhabiri Vernon Bartlett 
dün gece radyoda yapt~ı bir k> 
DURmacla ŞUD}ar' söylem iştir: 

•Her 1'e palıasrıoa olur8a ol -
sun, Ahnamıa 

Vernon 

rmiı.. O 1oaı1M ici, me11ıleket da-
1· ılindc ölenlerin adedını sakla
..ıc içiA büyiat (1111/f"etJ.er suie

tlilmektedi r. 
Hiı1••·' ~ ı Jtıl ettiği her mem-

leket tıcari re
- ~,. -- - fahl•t kaybetti. 

B rtlett 
ma!)!ı1p edilme
lidir ve maqlup 
edilecektir. Tes
lim olmak mev
zuubahsotamaz. 
Evvelce yalnız 
başımı.za Avnı-

New Chronicle ••u:ete•inin 

Pof, tile Mııharriri 

Almanııa da da
hil olmak üzere, 
bu memleketle
rin bu k4 kıt
lıkla kar~•~ -

pa kı ta;wa karşı koyduk _ı·~ galip ı 
geldik. Bıt defa da rııaylıtp ol
mıyacıı9ız. İngiltere hem kendi
ni hem de Avru.,ayı kıtrtarabilır, 
ve lıem kend'ni ve hem Avrıı-

l paın ktıı:rtara{'aktır. 

malan muhıe
meldir. Hem öyle bir açlık ki, 
Avrupanın bir çok ftesiUcrinıLen
beri gönnediqi bır a.ç!ık olacak-
tır. 

1 

:SJ\Yl'A- 3 

rpte Ame · a, 
a doktrini S.Ru5 

YAZA.ı.'i: iL NURİ IB~-

(r=:\\ üııya c1e1 ıfoin ih
~ tiliıilımuın si~·ası, ik. 

t.ıiiacli, içtimai amuml 
nıü. \ azcnenin tcınini, halli içia 
cle.•am ..,._ mulaaret-iıı içiıı<I• 
'lndnnulmaktadır. 

Dünya milletleri gibi devlet
leri ıle demokrasi, Na:ıizm n F• 
~ın, ko>müni2m i•iıulerile anı
lan üç ideoloji)'e ayrılmışlar, 
muharebe, harp yapan milletler, 
bu aklde!erin tesiri altında ka • 
laro.k devan. ey !emektedir. Tank
lar, ı•yy...eler, lıarp sefinel~ri 
nıadoli birer V11&1ta_daa ibarettir
ler. 

ave ran- İtalyada bir mahal, 18 (A.A.) - _ 
İtalyan umumi karargahı bildi-

OSMAN CEMAL KAYG!L:O - . . - Fransayı i&tilıi e•mek1e, Flit -

""•ı ıer, mııazzanı mık~arda mtl.kem-

Jı!tı80lini ile gôriiştiikten sonra 
Hitler şartla- ı dermeııan ede
cekıır. Bıı şartlar lıer e olıır
sa olwn, ağır olacakfıT Sayet 
01!nlar meyanı1lda vaidler de o
larak olursa işını! g<!lmed;~; an-

Her siyui 1-kkül ıııe.-cudi. 
yetiai, itakası temiu, nüfuz :V~ 
tıi.kimiyeti•i ayui Mn.ıanda ati 
itibarile oda · korumak, muhafa
aa, :müdafaa içın ıaddi ,·as1ta -
yı t..,..ıill ed silllılarm, öldürıi
cü aletlerin her ~eşidiıü hazırla
mıştır. Harbe 61ea atılııalaı·, lıarı 
meyd laruıda karşd anlar bu 
11111ddi vasıtaları 1..-ulb ınııkta -
dırlar. Bekliyenlcr bu maddi \"3· 

ı;ıtaları tekeıamül ettırmekle 
llt~.....ı.wrıer . • • • • • s z ın n Si 

Japonya 
toplantı 

teşebbüs 

kabinesi mühim bir 
yaptı, Diplomatik 
yapılması muhte}Ilel 

sivasi müşahiUerın zannet'..ikleri-1 
ne gore Japon hü.kıi.meti Holandııı 
Hind tanı hususunda olduğu ::e
recede Frar. -z Hindi Çinib ınde 
de statukomın muhafazası kay -
gu.>tındııdır. Bınaenaleyiı. Japon 
hii.kümclıııın ba hususta diplo

matik bir teşeiıbüs yapma.sının 
mi.o >nkü ıı olduğu.nu taıhmin etmek:
ted.rler. 

T ' o. 18 (A.A.) - Hitl_e ya- 1 

p F ıa• z rleoı net ~el illln 1 
do ...ıJu~u Avrupa \-az.Jeti Ja -
p0n mahdut n=rlar ec.ısinde 
r ı ır. itibare alı;..,~t.r. Bu mcc-
11.> Başvekil, E aı ıcıye Nazın, 
Harbive Nazırı, Bahriye Nazırı
nın tirnkıle akdedilmiştir, 

F nnsız Huıdi Ç.nıs.inin atisi 
nıc elesi gittikçe nıevzını bahis.. 
dır Doını!i .ajansına göre bütün 

Sovyet harp gemileri 
allin limanına girmiş 

O. N. B. n.n verdii?i malumata 
pazııran Oktiobrskaya revolutim 
saU· baro gemisi de dahil olmak 
• Lere So\'Yet harp gemileri Tal

lin lı .!anına deımirlemistir. 

riyor: 
16-17 haziran ı:ec<'si cBlmrb 

deniz üssü ile Mal!anın askeri 
hedefleri ve Korsikanın hava li
manları müessir surette Oombar. 
ılıman edilmiştir, 

Tahte\bahirlcrimiz biri büyük 
tıonaıda olmak üzere düşmanın 
iki petrol ~isUı..i .ııatır.mşlar
dır. 

Şimali Afrikada Bin.gazi hu -
dıutlaunda harekat devam et -
mektcdir. 

Şarki Afn1rada birçok tıan:ket
leri muvaffakıyetle başarılm:~ -
t"'. Yukarı Sudan'ın hava üsle.ti
le askeri hede-.Jeri oom'bardıman 
edilmiştir. Bütün tayyarelerimiz 
dönmüştür. Üç diışman tayyare
si yerde tahrip edilm · ,, ve bir av
cı tayyaresi bir rnuıtr·ebe esna
aı.nda ~riilmii.ştür-
Düşman tayyareleri tarafından 

yapılan J>azı akınlar mühim tah
ribat husule gc ;,irmiştir . .Bir tay
yare alevler içınde düşürülınüş
J;ür. 

Milanoda bazı evler rahibelere 
ait bina hasara uğramıqtır. Sivil 
ahaliden iki ölü ve birkaç yaralı 
vardır. 

cLigurh de tayyare dafi ba -
taryalan dört diisman tayyaresi 
duşiirmfu;lerdir. 

---<>----

Yeni metalibat 
(Baştarafı 1 inei sayfada) 

sunun silahlarını tcrketmesi ü
zerın, :Vlacar hükWııct parti.ine 
mt"ıı.su-p -bir yet, Aımanrıı ve 
İtalya ekilerini ziraret etmiştir. 

Bu heyet namına söz sö;-liycn 
zal, A1man elçisine demiştir ki: 
•- 1ı ii.hrer'in aınıi ve Ahaa1ı 

ordu.sırnım kıwveti, kahramanlı-

LJndra. 18 (A.A.) - Estonya- } 
da ,.e Litvan; adaki Sovyet .ı:ar
ıı ..,!arının takvıyesi h.adise:sizce' 
i al edilınıı. g1o>ı ııoru: ıekte 
ıkCI', O. N B. A.iansı Rıgada te
zalıurat olu Ji7unu ve POlisin mü
dı...:-09.lC ettiP"ini haber verıvor. 
Po!ı in ista.>von ve emniyet bi
nalarının onün<le toplanan 'lal
ka ateı; açması \izerine bir cok 
iııs.ın öldü ve yaralandı. 

Kaunas, 18 (AA.) - •Pelcs• 
Başvekalet. deruhte d r • - ye
ni Litvanya kabinesini teşkil et

n1-.ıtir. 

Ba~~vekil mua"Vini: Hariciye na· 
zını ·Krov Niktivicus• .Milli Cvlü
dafaa naz ""l ve ordu ku.rnand.a-

\ 

{iı, 1ıazırlı~"jı ve yüksek 1tıai~eı.-i -
)latı, Versailles"i )lıknıı.ıtır. Ma-

Kıtaa\.ıl. tank ve zırblı t~k
k llerm de o;ı!ise yardım elli.i(i
ni bıklirivor. nı #?eı Nitk<lkas• 

İngiltere yalnız 1 aşına 
harp etmiye hazırlanıyor 

l car milleti. Trumoıı mıuıhedeti -
nin de ayni cikıtıete ugrıya.cağı
nı ttmid C)ller. Macaristan, gayri 
muharip deı-let olarak ,llmanya-
nın yımıbaşında buluıımak•adır 

ve memleket lerimizm menfaat
leri tca.hederse Roma - Berlin mih
verir.e karşı t>a.:ifclerifti ııapa • 
cakttr.• 

Alman clcısi tcşe!Vkür etmiş 
\'e Almıı.n •e İtalyan ordularının 
u.(runda çarp._.tıkları yeni AYru
pa nızarnının Ma:<"l.r milletine 
<le ~arn·acağı ümidini izhar ey
lemiotir. 

Luudra, 18 (A.A.) - İn,gıltere
den Fransa~ a gitımi.} olan .. m· Ka -
ııada fırkası Fransız $3hilıne don
mek i:r'in emir almıştır. Fırka bu 
emri aldığı zaman Parise elli 
kı lomelre mesafede bulunmakta 
idı 

iu~ilterenın batı sahilinde bır 
lımana hraç edilen bu Kanada
ltlar Fransa volları üzerinde he
defsiz ır surette yürüyen mül
tecilere ait hazın sahneler anla
ll\ ~rlar. B'" ·efaletten mütehev
vıç ~lan Kanadalılar :vivecekle
rinı. bır kısmı yalın avale yürü
;m kte olan kadın ve çocuklarla 
pavlasmısladır. 

EDEN'İN SÖZLERİ 

Londra. 18 (A.A.ı - Harbi.ve 
Nıııırı &fen Avam Kamarasın· 
o tıdekı beyanatta oulwıımw;· 
tur 

·Sılah altıııa dave• ölçıı,."!i kuv
t'etle siir'ıdndırilmit ve son beş 
lıafta :ı:arfında. seneıdn ilk dört 
a~ındal.indeıı daha fa:la kımse 
askc-rc alm'Uı:;tır.• 

rtnden sonra nazarı ittbare alı
nan bıtaraf memleketler<> gön
oerilece.lH zanllQlunmaktadır 

L·mcir:ı. 18 (AA.) - Bahrıve 
Nazır, Helen İnl!ıltz sularında İn
l!iliz ba!ıriresi il~ iş birliği vapan 
Kanada donanması torpido mtııh
riplerini ziyaret etmiı;; ve müret
tebatına hos ~eklini~ demiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - Geçn ey
lulde Kent ve Susse eviletlerinin 
bazı ruımlarına -mı.derilen Lond
ralı on bin cocu:k, önWnüzdeltl 
pazar günü Carmrathen, Peınb
rock ve Radnor evaleUerine nak
lolunacaklardır. 

I.ondra, 18 (A.A.) - Londra 
borsasında bir QOk kıymetler .i
zeri!\de muamele jcrası meı1ıriil
mL->t..r, Bunlar meyanında, A-

nr .K.J, Belçıka, Çekoslovak ve 
<''n aksıyonları, Boer isti:krazı, 
yüzde 4 112 li istikraz, Dantz~ 
ı>otası için Alman istikrazı:. :Yüz
de 6 lı Yunan istikrazı \'e Royal 
Dutch mevt:Uttur. 

Londra, 18 IA .. ı - Harp si
"Ortası tarifesi. mühim bir suret
te terefb etmistir. 

Ayni heyet, mütea:kibcn İta! -
van elçili•ine ıritmi; \'e burada 
heyet namına söz söv !iyen zat 
sövle demiştir: 

•- Macaristan\ infirııttan Du
cenin kurtarmti olduguııu hiç bir 
Macar kat'iı111en unutamaz. Ma
cariitan İtalyanın, bütiin kuı::· 
v~ti ve heyecanı ile, Avrupada 
yeni bir inkişaf )lolund.ı yiirü-
düğiinü bi!iııor.• 

İtalya elcisi. verdii'\i cevapla, 
Versa.ille• sisteminin yıkılması, 
Duçerun muooedelerin ve sun'i 
bir surette vücude •etiTilen hu
dutların haksızlıklarına orşı si
yasetini tctvıç etmektedır. De-
nıistir. 

---~>----

Romanya Kabinesi 
( Da~ıarafı 1 inci sayfada) 

!ardır. İtalyada •A.l(ro Pontino• 
da •Pomezıa• adın<l.ıki yeni !:o
münde yerlc~eceklerdir. 

Bükre$ 18 (A.A.J - Rador A
iansı bıldiri \'nr: 

mel ttıftk ve ta11.,are ve ma·ıı mak-

i 
rukat lrul!and.. Alman mılleti ! da Hiıler buııl<ıra ria!let etmiııe-
. da oozza•n zauiat.ı uf- cek•iT • ( A.A.) 

..;.;'~~ı_~n~:~a-=~~~'~"~-:::...::==·==~:o::-=-=-=-=-=·-==============================::::ı 

l Fransaya verilen cevap 

V qziyetimiz 
Vedir ? .. 

C vdet Kerim'in 

mühim sözleri ll 
C. U. Pı.rtisi idare heyeti i- j 

; .asından Sinoı> .JUcbusu Cevdet 
Kerim İnredayı i!..inci konfe
ı·nnsını dlin akşaıu saat 19 da 

1 Saray sinenıa!1nda \.'C~nıiştir. 
1 Diiyük "bir kııla •alıgın baı;ır t bulunduğu. kenfernnst~ Cev -

det Kerin1 lncedavr: dö.1nya ah-
'ı ,·alinin la.cı;hcttiği eben1.niyet 
kaı·şi!'iıııda biıinı vazİ) etimizi , 
te.hariız tt.i.:mi~ \ e cıcuıulc:: ! 

- !liz müleca,·iz değiliz. ~ 
:\fuccı·a arannyoruz.. Sadece \a. 

'.tan \'e r.ıilletin ıneu(aat ve itt- '; 
, tiklalini mahfuz buhmdur · ı 
m:.ık i<.:.n ~ulh va 1tatarından, 
~ıı!h sıliilılarıudan istıfadcye 
cah. ı ·oruz. A\'nıp3da -cereJan 
cd ,, ,al<abrda bugiin Türki· 
..... ,.i endi e~·e d~ürecek ına -

' hint l . .ıktur. . .. \ 
1 Hükumet harhm Turk yur

duaa yaklaşuıastnı nıen i ııı i- ) 
cap eden tcdhiılui alnıı~tır. 

• Yaklagırsa buna kar~ı koy
~ ınant1ı tedbirlt·rb:ıi altnış bulu

nuvor. Denıi~tir. 
Cc\ Jet Kcriın İnt('<byı bun-

dan sonra Türk ordusunun ge-

ı
ı ceıı e~ liıldcnbe~i haz~rlaumak. 

ta oldug:unu . so~ l<'~:ıp asker, 
1 zahit \e. ~ü}Qjek kun1aıulanla
. rın11z111 cesaret ve kahraman-
lrı'tını hahrlaımı~ ve bü~ün mil

. !etin I\-Iilli Şe(i ı~ı:nt~t lnöniin
( den emin oldui:ıınu ve lilli 
,( Şefin de millete bütün vicda -
( nile güycndiğini beyan ederek 
alkışlar araiında konferansını 
hi Li1·n1istir. ,._.. ........................ ----
Küçük haherler 

* Beşiktnı;•a oturan Abdurrah
manırı cocuğu Nureddiıı balkon
dan bal:arken düşmüş, başından 
ağıı· surette yaralan1nıştır. * Ortaköııde oturan Teı•f4jın üç 

1 ııa ındak; l;ı:ı /{afide pencereden 
düşüp yarala1'mıştı. Y aı·rncak, 
ald gı ııaraların tesirile lıastaha
ncd.e ölmii tür. 

(Başı 1 iııci sahinda I 
dan karşJarunı.şt·r t ııram kıta. 
sını selclın 1adı .. ..ı..ı o ra Ki r\,. ıs 
Prens Şarı saravına gitmı.<;. rd.: 
Von R:i>bcntr.op. Kont c..ı, J, l
taly:ın Geneikurma • !.an ve
kili ve Alman ,enelku• ;y b:ı -
kanı gcnerıJ Kciteı de Hit er ve 
Musolır · -ı takib~tmışkrdir 
H~lk M soıımy. ıddetle al 

kı 1amıştır. 

MÜZ "ERE SAAT lS DA 
BAŞLADI 

Saat ,u <1a Duçr refakatintıe 
Kont Ciano ve Von llıblıentrop 
oldu((u halde Prens Cha ks sara· 
ymdan hareket edere!< !>lacc Ro
yale'de kain Fiiohrerin ikamet -
giı.hına gılmış\ir. lkametgahın ka
pmnda J<'ührer tarafın<l<ın kar -
şılanmı.ştır. 

Müzakerat, Hitlerin iş odasın
da derhal başlaını~tır. 

HTI'LER VE MSOLİNİ 
MÜZAK.ERE.:>1 BİTTİ 

"'Münib, 18 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı tebliğ ediyor: 

1 

Mün_.,teki müzakereleri esna
sınaa. ,ll""~rer ve Duçe, :t'ransız 
mütareke tnfobi •hakkında, ili 
müttefik Lukıimeliıı alacağı v•
ziyet hakkıııda mutablk ka!mır 
!arda·. 

Fiilırer ,.,, Duçe müzakereleri 
bitiı mı~ •->lduklarındaıı Münihi 
terkelıni,,;lerdir. 

Tı<:SLlM OL'1AK MEVZUU 
BAHiS Df'.:G!L 

Berl,n, 18 (A.A.) - Stc(am: 
Petain tarafından Alır.:ınya hü. 

küır etine tevdi edilen notanın 
mı.;!ıte' ıyatı hakkında Benm 
:nıahüil<'rınrle beyan edildığine 
gure '"' nota b.r i.>timza~ ahi
yetınde ol:.. . bir \c,lımiyeti ıfa
de ctmeıı.ektedır. Bu nota mutat 
diplomasi yolu ile, muhariplerin 
mcnfaatkrile meş.ııul olan dev
leLler ,-::ı.sıtasile g-onderilınıştir. 

Orta .a bir lcslimi_yd mevzuu 
bahis olmadıgı ıçin as:ıeri ba.re
kiıt devam etmektedir. Bcrlinde 
Alman cev:ıoi notasının ınubte
viYalı hakkında sarahatle hiçbir 
'el' sövlenmemektedir. Musolini 
ile Hitlerin askeri ve siyasi sa
halarda tahaddüs eden veni va. 
lliyeti iyice tetkik edecekleri mu
hakkaktır. 

Onlara <1 -sı ı ve Saıı<.ln ir 
f'crı tc ın cd .un. 1', ansa ·a
'"·or f ran.sa va ~ _ 

Lo .dra, 18 (A.A ) - Bu a • -
sa. a:: eri vaz..' etı n ı.. lea eden 
.Fran - ra<h sp - r ı;unları 

_ıs r: 

AL < • ' tT' erlıvor. Dört 
oMu A.ı.man ııtr c\ ı .'l ka -şı 
k ym kı iır. 

!{ tn:"' ı, .ı. 

dn F"' at i.> ... lıı 
r c yorgun

~ıaı ı rı-...k 
\ a tc. ı.. G.· 1.: J.t >\ ... ;.Illı c de-
,.~ e:t _ '!:,t u le. 

E.vrcl , ıs (A.A.) Fr aııs.z rad-
yo'' l,..;:iı . .kü n~ı) atında P.ı.
patIJH. r°r~ısadak, Vck..İlİ \!a)crıo. 
nun Fransız ve İtalyan huku.rnet
ltri arasırııio . u.ı.~ assıt \·azile
si görecegiııi soy ~ .. i:; ve bu se
bepten dola} ı yaıun a \'az;veti
miıi ôgTenecejt:.Z derr.-.,tir 

Fransız ı;pikerı, oir ;;:eı·e daha, 
Fnınsanın şerefsiz bir sı..lh ka
bul etmiyeceğinı tebarüz etLır
mt> ve demıştir ki: 

!Vlemleket şereL.ız .-artları ka. 
bui etmiye. veya n1'lletımızin ma 
ncd hurriyetJ.,rini terkctmiye 
vrı·ahut Fransaııın ruhunu sat
ın.ya k.at'i ' en razı d,_:gilcür. 

h;tıraı>ları her ne olursa olsun 
her şeyden evvel gayri muharı:p 
ler, sancai(ln şrrefı ı,ın w;kz-rkri-j 
m•z.n vaptı~ı r.ısanlık fevkindeki 
mücadeleyi aü lınmelidirler. 

Fransız raC1}0Sunw1 auıca bil
dirdiğine göre, Franscz ka.Uınc•si 
bu sabah Mnrecal Prtain'in riya
setincte toT!bnmışhr. 

Loirade 'ki F ran-
sız ordusu 
(Ba,ıtarafı 1 mcı &aırlada) 

mıştir. Almanlar Lc-a nehrini 
geçemerr.iı;lerdır. 

İSPANYA DAVET EDİLDI 1 
Roma, 18 (A.A.) - Stefani A-

Üçüncü harekat sahnes; beş 
altı gi.in "'"'el Tarderoış 'e C am- t 
'Pagne"da Fransız cepncSının .. n
kıtaı üzerine lıil.sıl oıan sah..ııedir. 
Almanlar sabaha dogru ooguya 
ve batı cenuba doi:ru yuk-arı 
Seine "e kaoar uzarımı ıardır. Al
manların vardıkları en son nokta. 
lar Nevers'in şimali ve Dijon'dur. 
Seine nehri Gray'ın ü;tünde ge
çilm~tir. Majino hattı çevrilmı.; 
ve bu ha taki kıtaatın ook bü
vük bir kısmı çekil.miştır. Geri 
kalan kıtaat muharebeye devam 
etmektedir. 

jansı bildirı.vor: 1 

Alman; anın Ispanyayı Fransa 
ile yapılacak sulh müzakerelerine 
iştirake davet ettiği Madritten 
bildirilnıckledır. 

RUZVELT FRANSIZ SEFİRİ 
İLE GÖRÜŞTÜ 

Vasinııwn, 18 (A.A.) - Fran -
sız sefiri Conte de Daint Kentin 
Ruzveltle yarım saat görü.;ınU.
tür. 

Sefir ziyaretinin maksadım 
biJ.c!innc '.ten imtina etmiş ve 
millfıkatın kendi talebi üzerine 
vukubulduğunu sövlemekle ik
tifa etmiştir. 

Alpler cihetinde Fransız ordu
şu vaziyetini tama.men mu.ba..f.a
za etmektedir. 
Fransız hava kuvvetleri ade

den dlın vazivette olmasına rağ
men hcnüız kudreUidir. 

Bern, 18 (A.A.) - Yabancı ga.. 
zete muhabirlerı Alman · ali al
tında Pari.sin sükünct Ye vakarı
nı mll'hafaza ettığıni e a0;Qe -
!erin ma•un okl~nu ve halkın 
maddi bir sıkıntı çekmedigini bil
dirivorlar. Şehrin iaşesı temin 
edilmiştir. Amme hızmetleri yo
lundadır. 

l, ra ıu;a it hır Ilı yap. 
.a ıım'\ f{ak olahilecck uu. ~ 

En ıuüh.ı.ııı keJfiY t, h niu ı.ıeç
hnl olan bt>Yle .wuufru:ıt hır sulh 
üzc;riı1e şi~dıki hıırbin bitıp. bıt· 
m 'ec gidir 

Der!liyor JJ, 1: cwıı ırası kcn· 
d ne ı::clec.ek So\ t:.1 Rtuı) a üa
'w ne.i bcklıvor? llule.şık Aıııc· 
rika fue-n I· r~n~anın ardıının41 
ncı:ı..ı::ıı hemen ko or !i"iüp1te
siz ki, bu bu) ük de\'letlcr <le ıde 
oloji ve sİ.}a51 m··\azene akı -
uund.an imdilti har ~axınkı , .•. 
.ziJ el rı itibarile dahı çok ~akın
da•ı lika gü•lt:.rm mecburi~ e
tindcdirler. Fakat birisı. galip ve 
m"t;lılp hangi taraf !ursa, ohun, 
lıarlliıı .dün) da \'e ., a A \ -
ruı,ıa a r.ıcai;ı i tiıııaı ~ ~ ik
~ö.i üyü.k gaiJclcı·lt"., Jleticc -
!erini hc<aplıytır. IJiğeri, . anlıı 
\:eya doüru Mouroe doktrinine 
SMdık 'kaiın~kta Bc,·aııı ediyor. 
Bütün bu.ahval, siya'i mü,·aze
uenin, gnlıp \"e nıağlübun ku -
rıilma ı. belli olması k mıllt•Uc
rin sulhe ve refaha kn\ u_. eaguu, 
hamin bilttcgini tazammun ede 
cek mahiyeti lıaiz bulı-nnunnak
tad,., 

HAMİT NL'Rl 'fRiliAK 

'ransa sulh 
yapsa bile 
lB~ıar ... ıı l .ııcı sa,ıfuda) 

ıı.cltktth.-e)şi rhem11ıt\ tı haıı. n:ok 
talan Alman c ıtal) aıı i gali al 
tına k.ouulıııak. l~u .şartları ka
bt.i.l etnıck ,yarın. butun Fran'.'la 
i:-.ıgal ... ·ı.!.ildie.i r.an1an d i Ain1ı.ıa 
)O. ile iıalyanm ilih l.unet;lc 
elde c eWJ> cekkrı hır '""·' e
ti -,irudit.il!n .Labul ctınc denek
tir: Bu ıtibarla rran .11.llln ıniın
ierit 'tır sulh .) apınası. onu tc ... a
ketten ve iınparatorlu-'iu.:au kaı·
be .. ınf..·h.tt·n kurtn:-~nıaı. 

Fak.at kat'i hir ınngluıu .. et kar 
:,ısıııda, belki, en o.J;ır ~aıtbrı bi
le kabul etmek ınttburiyeti ha
sıl olabilir. O \aİ<ıt, l gollere )al 
nız başına, harbe dt·vun1 kararın
da ı:;r.ar edecek ı.u..idir? ı:raıısa -
daki İngiliz ordu,u ne olacak.. 
tır? Fransız donanın ... sıoın te:;li
mi şartı karşısuıda müıtefi.kler nı 
ya1>aee;klardır'! Fransıı: duı:::anma 
sı t~lim olur ,.c bu ku netler 
ltal)·an ıloe.aamasına ilhak edi
line, Alınanlarla ital)·anların de
nize lüıkia loir uzi)·ete girme -
!eri muhtemeldir. Onun ıçin, Al
- a. bu ıiııauımayı mutlaka 
isti' ece.kili. Fransa, razı ol.Sa bi. 
le İngiltere, elbette buna bütün 
u• .eüle mi.i.ınanaat edocektir. 
Çünkü, o zaman harbe devanı .,.. 
tİebilmek ümidi pek zaiflıyacak
tır1' 

la~i!h•r9ia !harbe ılevıuıı ed.,_ 
Jrilmf!Si i~n mutlak • e kat'i su
rette denize 'lıihim lınası şart-

tır. Ilüliısa, muhterem oku) ucu
hınm siz, ou ı;atırlorı okarkeo • 
aıda bizim c:e,· p vereıaediğimİI 
suallere, hadıseler belki de ce. 
vap ,·ernıi~ olacaktır. 

L<ı; ra. 18 (A.A-) - İnıtiliz 
mahmları du;man istilası ta.k
dı-•ndc• tatnik edilmeK üzer 'ıal
ka bır talıınatname tevziine baş
la 'lardır. Bu talimatnamede 
ezcumlc, halkın yollarda izdi
ha:r,ı~ra mani olmak için hükıl
imct tarafıııdan e.mir almadan ev
leı mi tcrket.memeleri tavsiye 
edılnıektedir. Zira bu izdihamlar 
Belçtkada ve Holandada da dtlş
manın l ine yara~tır. 

L ndra. 18 (AA.) - İnııilte
re<len Fraı:ısava emtia Y'jk}eme
lerı durmuştur. Bu malların 
ııl:narııılen Fran.saıun ıııiparisle-

Muazzam de
kuvveti • 

nız 

Vaşinııton, 18 (A.A.) - Bahri 
hare'kfıt efi Amiral Stard bugün, 
Amer;kava hiç görülmemiş dere
cede muazzam bir deniz kuvveti 
temin edecek olan dört milyar 
dolarlık harı> filosunun inkişa
fına dair .J<ongrye bir program 
teklif ederek beklenıfmiyen bir 
tavsıyede bulunmu~tur. 

Salı sabahı toplanmış olan Na
zırlar Meclisi huzurunda, Bruı -
vekil Tataresko son .beynelınilel 
hadiselerin doğurduğu uımurrni 
vazivet hakkında izahatta bulun
mu~ ve bütün bu müddet zar -
tında sivaseti, cenubu şarki Av
ruı>asında sulhün idaınesini ve 
milli menaftin müdafaasını istih
daf edeıı Raınanvarun vazivetini 
ta" in etmi~tir. Meclis. ııelecelı: 
içtimamı Bukovnia'nın Cernant
tide vapacaktır. 

* Şofür Hıısanın idaresıııdckı 
1755 numaralı otomolJiL Arap 
camtiııden gecerken Sa:rıoele çar
para~: ba.r.aqıııdan yaralamıştır. * Sirkec;d.e oturaıı Ha3an Tah
sin Be)IOf)!ımda Cumhuriyet cad
desinden qeçerken 336 nıımaralı 
hususi otomobil çtU"pamk kolun
dan yara! amıştır. * Beyoqlıında Emin camii soka
ğında otııran Leonun oğ!ıı Dik
raıı oyun oynarken merdivenden 
diismı'i.ı; ağır surette ııaralanm'f
tır. 

* Belediyece Silivri ve Taksim-
de vaptırıl11l48ı kararla..onırılaft 

otellerin bu :ıııl i<:in insastııd4ft 
ı·az geçilmiştir. 

HARP DEVAM EDİYOR 
Bordo, 18 (A.A.) - Fransız 

ihük:umeti, nüfusu 20 binden 
fazla olan şehirlerin açılı: şehir 
olduğuna ve binaenale)'h bu şe
hirlerin muharebe ve bombardı
manlara kar~ı masuniyet arıe<le
ceğine dair bir karar ittihaz et
I111$tir. Bütün memın·lar vazife
leri başında bulunacaklardır. 
Fransız söıdi9ii. beyanatına şıı 

suretle devam elmistir: 
• Y a$3dıjbmız kederli ve mö.

h.im saatlerde intiZam Fransanın 
havatının eı;as şartıdır. Beı ':o
nu,un:eı Ol'dı.ı haı'beLmf!ktroir. 

New-York, 18 (A.A.) - Co. 
lumbia Broadcasting Campaııy
nin Bordo mümessili muhacir -
!erle hıncahınç dolu olan Bordo 
da gece bıı· alimı 4areti veril
di.itini bildiri~r. Hava müdafaa 
toplan faaliyete ııeçmi lir. 

Yine ayni muhab:r şunları ilA
ve ediyor: 

Ho lkın düsündül."1.ne ,gÖre, Al
manJor Frar <dan it'ac etmi.ye 
m(;ml<iin olduJıu k.ldıır devam. e. 
de<"'!!k isteıiikleri ;?t'>i bir .ulha 
nn .. · .. :fak olmak ın-melı:tedir -
ler. 

\
111.kuatw iu~aiına intizarı -

na şu kadar wyli)·efon ki, Fraa
sanııı inlıidaını, na ·ibi bugün
den talııain eılilw.ı.Q ecek çok bü 
yjjk :ıNr uüuadır. F,allliız ordu -
uuun nıuha;eıuntı terkclrnes.i, 

bir meı.eleyi hallederken birçok 
meseleleri ortaJa ataraktır. 

ABİDİN DAVER 

Attın fiafları düşüyor 
Aitw fia.Ueu di.i;;ını ye bru,la -
~- Bir kac !!<in evvel 24,85 
!:nt"'tlŞ an a tm ~n 2200 kurut 
üzerind~n muamele ııörmüştür. 
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ARSLANI 

TEFRiKA Na. 86 

Muahedename, Muoviyenin istedi
ği gibi yazılmış, sıra tOstika gelmişti 

2 - Tarafeyn arasında ~ 
9ıtlltf ve sonra hari>i intaç eden 
(Hil8f<!t meselesi), iki tanııfm ta
.,..jn ~ (hakem) ler Yasıtamle 
halledllecektir. 

3 - (AA) tarafmdan Wı;yin e-
4hlm (1:1-. Masa ~ari) ile (Mu
av:İy<!) tlınfmdan naııbolunan 

~ lbDi ~.bol ınuabeden.in 
t.Kilıiodeıı2 mı:.ren sekiz ayın 
lrltam Oırldaıtııo ,ün, (dlımetul-

zarııaın, iki elim, dü.çmao iı:ılıç
lad le kesilsin. 

Dedı. 
Muahedenameyi Eşter'e uza -

tan Eı;'a'b, bu sözlerden fena bal
dıe alındı: 

- Ya 1'&1*!.. Kendine, oka
dar :v\lksck kzymet verme ... Sen, 
k iır ·in'.. Senin tasdik ve imzıo
ıwı ne ehemmiyeti olabilir? .. 

Drye ~rdı. 

ilk Tıılımlıa DALGA UZuNLOOU lar,nı ve n&ki!Jerini temin ede- 1 
T.A.P. 11.ıt m. 1445 Km. ZO Kw rü Fraıı<aı•a kabil olduğu kadar ı !lemlnat Bedeli 
T A.Q. lll,47 m. 15195 Km.ZO Kw asker gonderdik. Bu noktayı ten-

trsıriıa.r ""' Büırk5y ıtta;ye cn>PIJırı ıçln 2 aa<"t ıın>- kit etmek manasız ve hatta mu-
19 Haziran ç..rşamba 

12,30 
12,35 
12,50 
13,30 
18,-
18,0S 
U,30 
18,40 
19,-

Program 
Ajan haberleri 
Muhtelit şarkılar (pl.) 
Küçük Of'k.estra 
Program 
Dans mii.ziği (pl.) 
Halk türküleri 
Türk müziğ• 
Kon~a (politika hcidi$e
seler) 

19 ,20 Türle mii.zigi 
19,45 AjaTI& haberleri 
20,- Fasıl heyeti 
21),35 TEMSİL 
21,35 Serbest saat 

ıa,oo 220t,OO 

lülrlör zur olur. Zaten bunu söylemek-
337 ,!le {600,00 Kanıağaç buz fabrika61 .,. sogul< baY& mahz.enlerı ıçin ten maksadım yalnız bu muaz -

alınacak 1500 ltilo ~ak. zam muharebede 12 veya 14 frr-
İlfalye boriumlannda mayıs 9.U J1011wıa kadar zuhur kava mukabil neden yalnız üç 160,00 2000,80 

~ deliklenn luıynak yapılmalı: IN1'8We yaman - İneiliz fırkasının iştirak .e~ ol

uıa,'15 lltl60,08 

56,2ti no,oo 

maaı. 

Sokak ve bmalanl kounlmalr ü:c.ere yaptınlacak 10,000 
adet sokak ye 1500 adet kapı Mo. levhası. 

DarülAceze için aJmacak 50000 kilo keH..rnenıif gü~ 
odun ve 5000 ltilo mangal kömürü. 

Tahmin bedelt~ il*' ilk teminat mHctarları yukanda yazilı fller ayrı, ayn 
açık ekslltmiye konu.lmu0tur. Sartrı"ameler Zabıt ve Muameli\ .MildUrlüğü 
k.aleminııe göı üleccktir.. İhale lrl/94-0 pazartesi günü saat 14 de Daimi En
cümende ;yapılacaktır. Taliplerin ilk tııeminat makbuz veya mektuplan ve 

94-0 yılına ait Ticaret Odası Yesikalarile ihale günü muayyen aaatte Daimi 
Enetımende bulunmaları. ( 49M) 

duiiunu anlatmıstrr. 
Ctırçil bundan sonra İngiliz 

kabinesinin tarzı teşekkülü hak
kında münakaşalara şiddetle hü
cum etmiş ve demiştir ki: 

21,45 Riyaseticumhur b«ndotu 

22,30 Ajans haberleri KAA ;t...ITÇILARA Rıı.. ~~ ~~~ ~(pl.) ""' \J . .,. 

- Bu kabine her iki meclisin 
tam itımadına mazhar ol:muşlur. 
Kabine li.zası biribirine iizmoi de
recede müzahirdir. Eğer Avam 
Kamarasının muvafakatine maz
har olursak bir taraftan memle
ketlerimizi idareye, bir taraftan 
da harp yapmıya devam edece -
Vız. 

Ces><W) -=ıode l>Orleteeel< -
ler; ..o;Uer h:vzurımıda, W.Wet 
• , wlıı lı::iıı:ıin lwıluımw.ı :ıa

mıı • 1 
1 .. tayiJı edecdt

ı.dlr. 

Malık ,ııi-bi bir kahraıııHllllUl. 
tahkire u,ilraması, mecliste d.er
hal bir heyecan husule ıı.etirdi. 
Adi bin Hatem Tili ileri atıla

23.30 Kapanış !!' 
l===============l Aınbalajlık iade gazete kiğıtiarı bundan böyle müteahhide 

v"1'ilmcyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa p
karılauktu. 

Siddetle alkışlanan bu sözler
den sonra Çörcil bu husustaki 
müzakerelerin gelecek perşembe 
"'Ünü hafi celseye tal>k edilrne
ııini teklif eylemiştir. 

B. ıne • ien- e yazıbr:keıı de 
~ tıir hJdiıie cereyan etti. 
MueNıdenwmeyi Yawl, (Ah) nin 
Uöhl. (Mıdullail bin Ebu Rafi) 
idi. Bu at, (Ali) Din .İ6millİ. ya
-*'m ~) .U:atı-
• da -- tıtm:ifti. 

......,.., bu 8be 1'!Yi P' -
.... 'M!'tS", itiraz etti: 

- Ben, (Ali) Din bu adlNaı 
Wıal. ıtı 9 liP 1 QIJWl]a Mırbet -
_.ı;n,, Bu ~) 
... h 1 ri~~(Ali 

bıi l!lıi 'htiı>) yenhın O wnan 
b&"-wmeTI twtill MI iaı. 

Dedi. 
Ahlı ııw .em, • rl eyi 4J; Ji) 

:pe h-- -ti. (All) bıme laza
mk ,.., jfftHj +di. Çlinkii, 
ft:tn. ~ ..... a ~i.. (Z9ma
a n "et) • ~}'iıiJoe) eallıı6 
Mdec!ili....... ~ ~) 
ll:ı.Mii miıK. m lxıxJ epjq ya
D!m·nm (AJO J'$ emretm~. 
(Ati' • yi ]lı97•r4resa Re -
mlil Ebemin •ı M • e4t iBmiei 
~ wlatfle dlueJeıdı:; 

r· .• , ıM, Bosuiüüeh...J 
. ~ ka;Qc ckmiııti 

iM , 1 

1 lilerin -••ası o -
lım '8ebl. ... Amr) tıwıu ıtiİIİir 
4'1 IM!C, Oedıel. lıtil'tz etmiş: 

- Bk, (Jfw4w!H ed) in pey -
.,..,,_ oiıklihmu .Mıbul elsey-

&, - <Mel ıtm menetmez..._ 
D '<L .. Ali, bu itirudan mu

""-ir ..... derhal ReQrlü Ek
..ıı Ffımdtmmıı ııezdiııe ~ 
~ olan ••• 1 'rloti anlatarak 
- •• ,.!da ı.rebt ~ isti-

- ~•'.. Resulıii Ekrem, 
•1<M11'ldlh bir ~en 110nca; 

- Yi Ahi~ Nasıl isteıierse, öy
le yaz. Fakat eunu unutma ki, 
-6nün mirnk sen. 'J de lıövl (! bir 
itiraz k~ n muhte
meldir. 

Demişti. 

Ali. ~ 1* vaık'ayı hatırlıya -
nık ~lüınsedi Ve Re ı:.lüllahın 
• zaman kendJ.5ine sövk-Oi~ söz
ı.r; avneıı tekrar ederek: 

- Ya Abd•ılliılı! .. Nasıl isier
lıtree, öyle yaz. 

Diye emir vereli. 

* Ma rt t ••ıe Muavi~ is
~ ~ yırnlro bittı. Şimdi 

-·. p!ı itlerin 1asdikine ıel-
E,.,ııb bin ıttS, ~ bil- mem

mıntvl!tle. uııbedenamey, her
lıresten e'll'Vel tasdik ve im:ıa etti. 
8ıım-a, bU QCık kizn-e1er tarafın
.., imu ve t~ edil<ll 

nılt: 
- Yiı, Eş'ab! .. Eller "11'adai<i 

ıık saçlı ve ak sakallı eııhabı ki
ram ol.masaydı, ben sana liyik ol
duğun cevabı verirdim. 

Dedi. 
Malik bin F.4ter, kendi yüzün

den kanlı bir hiıdise çllroıasını 
is~. Deriıa1, Adi ile »i'ab'ın 
lll'amı& ı:irerelt gözlerini ]4'ab'ın 
~ dikti. Sert bir lisan ile: 

- HWiıı. <lfilu!- Biliı1'in .ki, be
uim lıollanmın ~ ııeni bir 
hamlede vere serebilir. Xılıcvn
Mlı kaçıp U.Clıı iman da, imkan 
ft iiı.1Mıal haricjry!edir. Seni, 
ilimdi ııııül:ıarezeye davet <!debi
lirdiım. Fakat De ı,;aı-e ki. benim 
kmfüaı. -.•n. 

Dedi. 
);e'ııb, Olrdenbire duralad.. Bu 

Mık uıt kanısmda, bir kiliç dar
loeııi yemi.ş kadar sar.ıklı; 

- Ben ... Ben mi senin l<tiffiiıı 
9ejilim, Berum asalet ve eer._ 
tim. senden çoK lıswooür. 
Dıye muluroele eıtti. 

Jdallk. beı:ke-oe Wttirecek dett
cede ~ıni vükseltmekle beca -
bec, ııene ıukunetle cevap Yer -

dl: 
- Asalet: babadan gelen kan

de dejtJL vX:d • ııda dır. Aramıu!a
lri fark da i te bundadır.. Ben, 
·~ın. Ali nın dostu
yum• diyorum ... Ve bu doeth• 
uı7nu>a canım. fed.ı edıyonım. 
Sen de avni sözu söyl\iyorsun, 
1al<at «izlide: .ııı.zı.ve Emırillmti
minin'in düşmaularile l>u·leoıeı;oei< 

onun t. .. ya ına ~"<iıyorswı ... 
Asıl ııar.bı şurası<ill ıu, bızi ab
:ırıak ytnuc k~~ arak, senin bu 
tk. y.ızlülujiiınu bilmedıl(imiı::i 

unnevL.yorswı .. 
Dedı, Eş'aıb, bırdenbıre krµk.ı

ın.zı kesildi. İhanetının anlaşil
:ıııa.sından mul.evcllid 'bır öfke ile. 
1..-ılıcına davranmak istedi. 

Malik, vaziyetini kal'h yen de-
&ı,tırml'd. Müstehzi bir ı-ıı-
alaı·ak: 

- Dur Eş'ab .. Acele etme ... 
Bır J.:a~ s<i-u.ın daha var. Onla
rı da, dink de, ondan soııra ne 
~apmaok. istersen yap. 

DeQJ. Es'a 'ın, hrr an durala
ma;.ndan ıo tıfade ederek, sözle
rine devam etu: 

- Sen, put~resttin, is!Aın ol
dun Bir muddct oc nrn isUmi
yetıen vaz geçtır.ı, gene eski di
nme ruc;.ı ettin. Aradan çok geç
md r ômer Bın Hattabin kı
l cı .ıtc.. K.ı;,undan tekrar is-

miyete avdet eyledı'l... Bak! .. 
Aru.k "". nın mc bır.ci< bır adam- , 
.ıan ha} ır ı;elir rr .. • .. 

Ded. Ellerini goııs= u:ze-
nn ,apra: b:ığl:v.ır..ık E 'ab'ın 

Askerlik işleri 

Yntl - Aokerllk ..,_ -
dea: 

Yedek Sfurarl •sleğmeıı ( 17959) En

wr o&lu 112 doğumlu Mehmet FaM< 

m olanılı: flll>eye ııeım-

:Jf. 

ihtiyat yoklamaları 
Beyoğlu Y abnc:ı ...UMriik Ş.. 

beai1'deft: 

ihtiyat "*lamalan içttı tayin 
cıiunan müddet bitmek üzeredir. 
Bey~u ve Beşiktaş bö4!elerin
deki yabancılardan ~ye kadar 
yoklamalarını Y8'>tırınamJŞ olan
ların eumariesinden maada her
Jfiin ö;!'leden e\'V"1 flllbeye ııele
rek yoklamalarını yaptmnalan 
lıizınıdır. Haziran sonuna ka -
dar .r"1miy=lcrin kanwı muci
bince cazal.aııdırıla~ ~ ö~ 
den 80nra hiç biı müracaat kabul 
oi.unnuvacaıtı ilan olunur. 

Vefa :id.w Y_..• R t' • iti ] .. 
Senelilt koogn,miz 22/6/1940 CUDHl!'

te:ı IÜDÜ -t (lt) ela Şelımdeb0pp 

da I...eıtAk.1. apertımanmdaki ırı.wı. ınıw

lı:ıezinde loplaııacı>Pıdaıı _.,. fıyeı. 

r.lmzin te,rlflen rica ehmur . 

Kongreye d•vet 
Galata G. Birlit'finden: 

Birliğımizin vıllı.k konıı;resi 

Z'11RllUO peı~ günü saat 21 

de Galata Arap cruni Bui!~so
bk 15 N<>.lı C. H. P. binasında
ki kınbümWıde yaoılacağından 

piı'li,kimıze kayıtlı bütıiin üyele-
rin <'elmeleri. 

DOKTOR 

Feyzı Ahmet Onaran 
CU4b'e n mllarntı'e aiteh·ıs= 

Aolreo: Babıill Cafaloila 
701ı:1ıfa Jr.6'ealade .Ho. 43. Tel. ZH 

istanlnll 5 iDıcl lrra memarla ... 
C-dan: 

.., ___ et mra, Malik ~in ~·e 

,.ı.d.L hbt Ester, rn uaheC na
mey., dQi:.unmaktan bile ihtıraz 
ederek. 

yapaca~. ba:rekctı bekledi Hı<; l ----------
iiUP.hesız kı bu aleş]ı lısan mu
cııdelesi, kanfa neticelenecektı. 

Mahcuz otup satıln:ıa!'ına karar ve
rilen soba, masa, saat dıvuı ve muh

tel.L •" == 27/6/940 perşembe 
gjlnÜ saat (il) ele S.,oilu A malı 

ı.ı..scıt SolyııJı ookak 18 ııwnara bı
rmcı lı:atta satılacak ır. Taliplenp 
yevm Vt. aaati me&ldirda maM-.llnd.e 
hazır bulunacak satı:ş memuruna mü 
mc:ıatla.-ı ilin olıınıu (27844) 

Elier İlllft.İmJ be sayfaya ya- (Arkan oor) 

-
BOY\JK TARIHT ROMA ~ 4_5 

SEKERPARE SULTA 
Yuan 1 M. SAMI KA.RAYEL ..... 

1,,'iaci, e!ı.rrpareyi Jwlay lııkla 
abll'liyeoı.L.rd.L Çiinkii, arada sı
rada Şekerpareyi oku.pıp üflij
,.,rdoı. Bazen df' llaı:lar verıyor
ılu. Bılkassa. Sultan :b:ıı ııSı:im . · 
man sevdiği ıçın Emıeni karısı 
ayUlaınşpıak içtn Hoca efeDdi
den iliçlıır alıyordu. 

Cinci, :.elılri verdiğı iliç!ann 
içine tedricen utaıbılirdi. 

Valide Su! tan isini bitiımiışt.!. 
Cincı hocava emin olmuştu. Sul
mı İh'ahi.ıne gammaz!* edecell 
taran vo«tu. Çünkü, hoca da Şe
lıerııareye, Telli Hı ?:iye -
mendı. 

Cinci h<ıca gittikten sıoııra, Va-

lide Suttan. Kırlar ağıısmı ça
ınrdı. Kızlar &Pası Malı Peyl<erın 
en mahrem bendegİlnından biri 
idi. Ona hekimbaşı !(in ıalı:ınetı 
vel't'Cekt ı. 

Kızlar ~. Valide $u}taDMJ 
edasına iti~ zaman Hanım SW.. 
Wıını )"ÜZU ~r bWıhı. 

Mah ~iter: 
- Lala, Cinci boca hettı«ıdiı 

daha hıi.la mnteceddit miııiıı.? 

- ··-····· - Heri!i :yıola goet:iıdim .... 
ier 1 o da ywr*lerdanmış. •• 

- ........ . 
- Herıte, :ııehiri Ye!'dim. .• Teıi

ncen ökiürece.k .•• 

İnıtiyaz Sahi'>i ve 'eşriy t Di 
rektörü: E. İZZET. Ba•ıldıgı yer: 

SO •. TELGRAI<' Basımevi. 

- Emıcnı lr.an.sı bu ıseier mu
hakıı<ak öbür d.üPyayı boylıya -
cak. 

İnşaaliarı Sliltarunı! 
- Sen, şimdı git' Hekim ba

sıyı bana çağır. 
- .•....... 
- Helcim bası bize lhım.! Karı 

basta düşüp zm·ıfl;,"Jllya başl81'-
8a hekim başı ~ehu leD<i.iıtirıı faş 
etrnesin .. 

- ....... . 
• - Havd•.. Ça>bul< çakır ban11l. 
Dedi 

Knlar aeası Mah Pe)'keruı 
ne fettan ve ne şevtan oldu;:<ınU 
-bılirdi. Cınci hoca~-ı i:a! s koy
dul!una kani old~. Her halde 
Şel<erpare öbür dünvayı boib
yacaktı,, 

Heün başı QCık geçmeden sa
raymdan ıı,elıdi. Valide Sultaııuı 
dalresine geçti. Cariyeler teaş.. 
ta idi. v~ Sultanın lıastıı o1-
duğıma ~i. Valide 
Sıthanın be~ heiı::im başı. 
ımı eeliııinden ~ ~üsler
._ :ihtiyar Valide Sultan her ne 
kadar kil'\'! bünyeh id'iyse de 
.ne o.kı.ı:, ne olroaz endişesile muz-

50G kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanlann her 
haftn pazartesi günleri sabahleyin saat !l-11 arasında gıızetemiz 
idare müdürlüğüne müracaatları. 

Bundan 90nra yeniden aske
ri hadiselere sözü nakleden Çör
cil iki hafta evvel yaptıi!a. bir 
ihtarı tahattur ettirmiş ve de

- miştir ki: 
- O vakit Fransada her ne o-

İstanbul Üçüncü İcra MemurJuğundan: 
Mahcuz ve paraya çevri1mes1 mukarrer olup tamamına yeminli ehli 

vukuf tarafından yedi yüz seksen lira kı,ymet takdır olunan Büyükadada 

maden maballosinde Tur caddesinde Karacabey mevlciinde kayden yeni 1,6 

ııu.ballen 2,4 wmıarayı taşıyan bahçe ve ahırı milflemil banenin tamamı açık 
arttırnuy• vazedilerelı: 25/7/1940 tarihine m\Jsadi! perşembe günO oaat H 
dıeıı 16 ya kad.:ı.r daireınizde birinci açık. arttı.nhnası yapılacaiı ve arttır
ma bedeli mukadder ltıymetin yüzde y e\mii beşini bu.hnad.ığı surette son art,. 

tıran.ın taahhüdü baki kalmak tizere arttmna 15 yüo müddetle temdit oluna ... 
rak 9/8/1940 tari!une leadüt eden cuma güoü ayni saatte yapılacak ildncl 
açılı: artı.rmaıunda dahi yukarıda )'llalı olduğu veçhile böyle bir bedel elde 
edJleıMd;ği takdirde satış iki bin iki yU& -.en numaralı bnun aJıkAmına tev
lik:ın ıeri bı.nılalacalı:tır. Arttuınıya ıirmek ı,,tyenler mukadder kıymetin 

;ıiiU!e yedi buçutu nisbetinde pey alı:çe&i veya milli bir bankanın teminat melı:-

tubunu ......meleri lBzımd.ır. Satış pqiD para iledir. Hakları~ olcllerile sa, 
bit ohnryan ipotekli aJacakh1arla diief. .a13kadarların ve irtifak hakkı aahip

lerinın bu lıalcklnnı ve huowıile taiz ve masarlfe dair YU!rubulacalı: iddialarım 
llAn tarihinden itıbaren 20 gün zarfmaa evrakı müsbtt:e1"rile birlilrl:e dairemi
ze bildirmeleri ikt".a e<ı..-. Akııl aalde balı:lan tapu ııiclileri ile sabit ohnı -
JDlılar sabş bedelinin !>O'YlAlmomıduı bariı; lı:ahrlar. Jı4erlcQr ıayrimenkulün 

nefsinden cıocan bilcümle v.,.P maıı:.ııetiyelt üe lıelJAliye resmi borçluya alt 

oOaa1t =en; •bl ~- isüfa oıuour. :ıo oenelik vak\f la,,,., bedeli alı-
c:a:ya aittir. 

l!VSA.FI UMUHİYESİ: 

l\ll"'Zldlr pyrhncnkul 711 metre _,rabbeı aııha lluriı>dedlr. Beden dunr
llln Iı:Arıır ev lkJ v.. ahır bir katlı - .,.in iç akaamı abfaptlr. 

ZDÔN J[AT: 

Soltak :ııemiııinden yilkııelı. olım anaya miıteDaztt od1 taş baamalrlarla çı
kılır zem.in katma ıPri.len iki kapDll 'fllrdır. Zemini çinıımlolu antnde aabit 
mmlı dolap Ye bir ıı-naıcıa ÇJ)al6a ı:emin! çimen1ıo aralıkta maltız oeaklı 

mutbak m.alıalli ahşap mercbwınle birinei lı:ata ÇJlı::ılır. 

BİltiNcf llAT: 

Sofada bır helA w. sabit bir dolap ve tavanı budı: bir oda vardır. BİDllllll1 
beden duvarları muhtelit yerleriıulen pJıruli catlamış olup kapı ve pencere 
Iı:.enarları ka""'1:ma tugla tezyinatlıd.ır. Evin yan ve aııka tara!larıoda bualaı 
tıalinde a~ mahaller mevcuttur. 

AIDB: 

Bahçenin 8"'i ı.tlDl eden adl duwrlı laımıında lıopralı:la yap~ adi mo
ıo. lafı duvmiı ve bir kaUıd.ır. Ahır ve evin çabları Mıırsilya kiremidi ile ör
ııııtıdü<. Bahçede bn' kaç adet ""'7V"' ağacı olduiu ve ınezru bulundujtu ve 
umum na-ahwn Tll ~ murabbaı ohıp bundan 61 metre murabbaı iki 
kai1ı <!V H,58 metre llllW'8bi>aı bir katlı ahır ..., ~ri lıa.lanı bahçedir. 

HUDUDU: Kadastro phiını gibidir. 

~ k<ondiaİlle i!ıale oluııan ltim8e deriıal ve:ya .,erilecek mtıhlet 

içinde parayı -= : ilıal<> luıran tesbolunaralt kaı<li8iDden evvel en ;rülı:
aelı: teklifte bulwıan klmııeye az.etmit blduğu bedelle almJya ruı ohırsa ona, 

Q)maZ!a veya bulunamam mezldlr pyrimeıılı:ul Wuar ...., an beş ıüıı müddetle 
açılı: •rttırmıl"' yıw:ılunarak en \lOk arttıranm üstünde bınkılır. Ve iltl ibale 
ara•mdok i tarlı: ve geç.en ıünler için yılzde ~len hesap olunacak faiz ve 
d.i&er ı. . .,...,rif ayrı.ca "" hükme hacet lı:almalaazın memurlyetimizce eokl alı
od&n tab.lll olunuc. Deha fula ınol6mat almalı: .iatiyenlet" 24/6/940 tarihin -
den itibareıı dairemizde açık ve astlı bulundurulacak arti.lnna tartoamesine ve 
&37 /4205 aumanlı dosyasına miiracutla icabeden bUtün izahatı almı.ş ve öğ-
renmiş olacakları i!An olunur. (27645) 

Dr. Hafız Cemal 
( Lo man He im) 

jDAHILıYE MÜTAHA!>SISI 
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tarip bulunuvorlardi. Halbuiki, 
hekim başırun ışı başka idi 
Hekım lbaşı tamamile Valide 

Sultana merbut ve sadıK bir ben
de,gıi.rıdı. Ne emreder. ne diler
"" hekim lıaşıya icra ettirebilir
di. 

Hekim Oaşı, Sultanının hu:ru
runda el pençe divan duruyordu. 
Emir bekliVOl'du. Valide Sultan, 
kapıya dıai.'l'u ilerledi. Aralık bu
lunan kapıyı lı:endi elile itip ka0 

padı. Sonra, hekım başının elin
den tu::ara ıç odava ıı,cçtı. Ve: 

Lala ... Seııın 1 mahrem ko-
nıışaca.<lanm var ... Dedi. 

Hekı.nı başı, yadırgamadan; 
- Emret Su1tarum' 
Diye mukabele ettı. Didcltatle 

dınlemive koyuldu. Malı Pey -
iı:er usuletlc söylüyordu. 

- Lala.. Bu Şekerpare karı-
suu zehirle.miy., karar verdim .. . 
Tedrici zehirle zchirleteceğim .. . 

- Aklında oı.u.n.. Karı hasta 
düstüi!ü zaman bil !ti, bu zehir
dendir ... Ve zehir ben.im tarafım
dan verihniştır ... Sakın ola ki f3i 
e\miyC6in? • 

! Çocuk Hekımi 

Paumlıw maada h...- ıiin aeat 

15 olen sonra. Tel: 481%7 

- Başıis!Une Sultan.mı!. 
- Haydi bakalmı... Seni ~ 

reyim ... Dedi. 
Fakat hekim b8Şi, gitmiyor ... 

Olduğu yerde mütereddit duru
yordu. Valide Sultan, Lala•ımn 
durduğunu göriinc<!; 

- La~ ne var ... Neye müte
redditsm? .. 

Diye sordu. Hell::im başı ce
vap verdi: 

- Sultanım!. Bu zebiriıı benim 
tarafımdan verildıifuıi ı:>adi4ahı
mız duvnrsa ... 

- Bak hele Lala!. Hııl<J'ıralen 
bunam.ış;:n? .. 

- ....... . 
- Padişah, Şekerparenin :ıe

bir lendi~ni ne tıilecelr. ! 
Şekerpare şiıphel.enip eövk r

se Sultanım' 
- On1111 ~e olour 1JM 

Sen muayene ıııet.icesinde haber . . . 
venrsın .. 

- Ya. bu habenme ~ ıan. 
eder de başka bir.is\n(O muayen -
sini talep evlersıe Sultanını!. 

Hekim baf]ndan ba.şk& •~
ra\ ı hümayuna kiır girebı!.r 

( A rkaSt t•ar) 

lursa olsun İnırilterenin ve Bri
tanva İmoaratorluihmun kat'! az
mi muharebeye devam et:mek ve 
icabederse bu harbi yalnız başı
mıza senelerce imtidat ettirmek
tir.. Dl'ITliştir. 

Bu husustaki azmimiz hiç bir 
tebeddüle maruz kalmıyacaktrr . 

<'örçil nutkuna şu suretle de
v&m etmiştir: 

-.;Bu son l?İinler zarfında Fran
ı;a ile olan münakale yollarımız 
üzerinde bulunan askerlerimiz -
den ıbüvük bir kısmı vani harbin 
bida,·etindenberi "öndermiş oldu
liıımuz 400 bin kisinin takriben 
35-0 bini ııeri cekilmiş bulunu -
ı~r. Üst tarafı Fransızlarla be
raber mevzii muvaffakıyetler ka
zanarak muharebeye devam et -
meıktcdirler. 

Bunlardan baska. tüfek, mühim
mat ve saire ııibi sun dokuz ay 
zarfında Fransada •o olanmış olan 
harp malzemesini de İl(iltereve 
aldrk.> 

Cördl bunu müteakip ıiii1ı
man istilasına mukavemet icin 
İn."ilterenin ne ııibi kuvvetkri 
oldu~unu tahlile ba<;lamı~ ve de
ıın,.ru l<i: 

•Bugün elimizde pek büvük 
kuvvetler mevcuttur. Bunlar bi
zi::n en ri talim görm~ asker
lerimizdir. Yekunlarını bir milyon 
250 bin olanak ııösterebiliriz. Bu 
rrııktar ara:..ı.nda mevzuu müda
faa icın kaydolunmuş olan gö-
nüllüler dahil de~ıldir. Bu sonun
cu kısma eline sil5h teslim ede
lbileceii;imiz herkesi idhal ~tmiş 
bulunuyoruz. Kuvetlerimizin 
<'Ok vakın bir istikbalde mühi'n 
surette artmasına intizar ediyo
ruz. Talim için siliih altına yeni
den pek çok in~an celbedete
ğiz. 

Bundan başka Domınyonlardan 
iki mükemmel askeri kıt'a da !n
ızilterede bulunmaktadır. Bun -
!ar da anavatanın müdafaasına 
istiı ak edeceklerdir. Şurasını 
BQI'ıh bir surette söylemek iste
rim ki, memleketimiz dahili için 
teşkil ve talim edilen fırkalar -
dan başka ecnebi memleketlerde 
harp ebmPk üzere yalnız 12 fır
kamız teslih edilmiş bulunuyor. 
Bu miktarda harbir c okuzuncu 
ayında Franısaya izamı taahhut 
etrni.s oldui!umuz miktara taına
milc mutab!!ktır. 

BuncJan sonra Cörcil İngiltcre
ve hücum etmek istiyen bir düş
manın maruz kalacaı:ıı müşlrula
tı talılile lıaşlamış ve demi.ş
tir ki: 

·Düeman d<!niz tarik.ile pek 
mühim kuvvetler nakl.,tmek ve 
bunları daimi bir harp halinde 
tut.malı: medburi yetindedir. U
nutulmamak icabeder ki, biz de 
bır bahriveve ını.liltiz. Musoli- , 
mve, Cebelüttar>k bogazından 
ııerlıest mlirur hak!ln vererek ke
mali tehalültle oynarna-k istediii 
rolü ifa elııne6ine meydan bı -
re:kmamakla pek m.es'ırt olur -
duk. Çünkü cioııanmamızın öğ
reımeık :istediği bir nokta vardır: 
O da. İtalyanların son haroi u
mınni esnasındaki derecelerı ay
ni halde mi kalmıştır. Yoksa 
daha mı a<;ağı dtişmi.ıştıir. 

Çöı..;il, Buvi>k Bntanyanın bu
Kiin deniz tarikil.e vu.kuıbulacak 
bır hücuma nıuıkavemet için har
bi umumiye ve hatta bugüırkü 
bat'lıin ilk avlarına nazaran da
ha ~ ivi bir vazivette bulun~ 
du~ ııOylemiş ve sözlerine fU 
1111Cetle dev&ım etmiııtir: 
•Donanmamız beş altı biıı ki

ııinin ıı.ece veya sisli bir havada 
İngiltere ahillerinın herhanıı,i 
bir nokta.&Ina ihracına maru ola
bilmek iddıa.>ında değilız. Fakat, 
haiif techizatla bes fırkanın nak
li 20(1 ve~. 250 vao~rla temin 

olunabılir. Bövle bir kuvvetin 
naklıne te<;ebbüs halinde ise do
nanmanın derhal haberdar ola
cağı ve vapurların daha tahli
yeye teşebüs et.neden evvel par• 
ca parça edılece~i şüpheden va
medir.> 

Çörçil mavn tarlalaruun fay
dalarından bahsetmiştir. 

Amirallik, demiştir, veni isti
la metodlarının da neler olabile
ceğini tetkik etmektedir. 

Bilahare C:ör<'il bir havadilll 
istila imkanlarını nazarı itibara 
alımıştır. 

BÜYÜK MESELE ŞUDUR: 
Hitlerin hava ordusunu ıkırabı

lir ımiyiz? İngiliz tayyare tipleri 
düşmana karşı fai.kiyetlerinı ıs• 
bat etmişlerdir. İngiltereyi ıniY 
dafaa mevzuclıahis olunca, İn -
gilizl"r için serait kendi zayiatı
nın üç ntislini Almanlara verdir
mi~ olduğu Dünke~kten müsait o
lacaktll'. 

Fransadaki muharebeden soP" 
ra, Almanlara müthiş zayiat ver
diren İnffiliz avcı tavyarelcrinin 
faali "eti nisbclen artmıştı. Al· 
manların bombardıman tayyare
leri kuvvetleri adetçe fahl<tir. Fa
kat Ahııanyadaki askeri hedef • 
leri durmadan döwnek için kul
lanacağınuz QOk kuvvetli bombaı'" 
dıman ta""'arelerimiz vardll'. Hat' 
be devam etmek için sarsılmaz 
kararımızı istinat ettirdiğimU 
H.j!lam ve prati.Jc prensipler ha.l<.
kında bazı tafsilat verdim. Telı:
nik müşavirleri.mizin hepsi, bU 
usullerin tatbiıkin.i tavsiye bıı • 
wsunda müttefiktirler. 

Nihai zaferi kazanacaıtımıza 
bü)l'Ük ümidler, makul i1mi<ller 
vardır. Bütün Dominyonları va
ziyetten mufa.o;salan haberdar et
tik ve onlarla müşavere ettik. 
Donıninyonlar Başvekilleı-i ba
na en heyecanlı ifadelerle me
ııajlar ıı,öndermişler, ve karartın>' 
zı tasvip etmişler, nıukaclderatı
mızı naylaşmıya hazır bulu.ndu.k
larını ve sonuna kadar biziınle 
aebat edeceklerini beyan etmis -
lerdir. 

Çörçil harbin baslangıcından
beri askeri kazanç ve zayiat bi
lincosunu yaparak şu.nları ilave 
etmiştir: 

cMüteyaldoz olmak ve kesif 
,ıı.avrctler yapmak için güzel se
·bepler ıı,örüyorum. Fakat bunla.
rın hiç biri pani~e ve üımidsizli
ite kapılmak icin değildir. ·Al-
kışlar• . 

Fransada ne olacağını heni.iZ 
bilmıyoruz. Muahede taahhüda
tına tevfikan harbe devam etme
diği takdirde, Fransız hüılriıme· 
ti istikbalini israf edecek ve bÜ
vü k şansları ıı,eriye atacaktır. 
4.bu taahhütlerden Fransayı ibra 
etmek vazivetinde olnıadığıın.za 
hükmettik. İn~iliz ve Fransız te
sanüt beyannamesini hatırlatan 
Çöçril şöyle demiştir: . 

•ıBiz, bu adada ve Britanya Im
paraorluğu da, Fran~ız milletile 
ari<adaşlık hislerimizi hiç bir za
man kaybetmiveceğiz. Şayet, 
Fransanın çektiği iztırapları çek· 
rnekliğimiz lazım gı;Ürse onun 
cesaretine erişmiye ı:ayret ede
ceğiz ve eğer nihai zafer gayret
lerimizi mükiıfatlandırırsa, ka -
zancımıza iştirak edecektir. ·Al
kı.slar• Evet, hepsi hürrivetlerine 
yeniden kaV'UŞacaklardır. ·Al
kışlar• f!aklı olan taleplerimizin 
hiç birinden vaz geçmiyoruz. 
Çeıkler, Polonyalılar, Norveçli -
ler. Holarıdalılar, Belçikalılar, 

davalarını bizimkilc birleştirmiş 
ol.anların hepsi hürrıyetlerıne 
kavU$8caklard r 

Vevıı.and •Fransa Mliharcuc i> 
ismini VP.r<liğ, mu.!ıarcl><.. bıt
mi.tır. •İnııiltere mu.hu.,bc ı• 
basl=nr üzeredir ttm. tı,\"lD 
medenryetinin 'asama<s. onu ıla 
beraber bl.ltün essC<Scleri ı ı la· 
mesi, bütıin lıı.:ııız oayatı, I 
paratorlugun hayatı hetı ona b -
lıdır. Hitler. bizi bu a<lada ol -
dürmek veya harbı luıybetrr ek 
lazım oldu~unu biliyor. Ona .ıı:ar· 
oı l<ovm.ıva muvaffak olursak bü
ti.ın A vruı>a hGr olacak, dünya 
•·asıyacak, ııi.ıne.s arz üzerinde par 
!ıyacaktır. Dı.ıoersek, Amerika 
da dahil oldll/iu halde dünya, ve 
bütün sevdiklerimiz yeni bir k01" 
lrunç karanhklar devrinin u.ı;u
rumlarına yuvarlanacaktır. Bellri 
de bu karanlıklar, ifsad edilmi.ş 
bir fennin şıimşoklerile daha 
menfur olacaktır 

Vaziie başına geçelim ve bıle -
lim ıki. Doıninyonlar ve lır.para
torl k bi: sene sürerse, beşeriveı 
fili saatın e parlak saat old1.11<,1-
nu sövlı\ ·ecek.tir.• 

LORDLAR KAMARASINDA 

Londra, 18 (A.A.} - Lord.ar 
Kamara_ır umumi \'azı et 
hakkında Çör<' liırl<ine benzer 
bevanatta bu1ıınan Lord Calde
col.e 'bu mey<ianda, Fransızlar 

mücadeleve devam etsinler ve a 
eı m<'sinler. Fransız hükumetının, 
muttebklerinin harbe devam • a 
manı olacak bütün hareketı ri 
ızale irın ellerinden gelenı '' ~ a-
cakların<ian eminim. deınhur. 


