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FRANSA iTAL YAN ŞARTLARINI KABUL ET 
fi 

1 

''Harp Okyanuslarda 

ihtiyar M•r•ı•I Pet•İn, 
mütarelıe İl• hi9 birı•y 
lturtorom•Jı ı ln11ilter .. 

ıle ••"f bir G • n • r • 1, 
6ütün Fran•ı• mill•tinl 
Tfırlıiy•nİn 21 Hn• •0-

11ellıi :-nillf mÜc•Jelui-

Mütarekenin bütün şartları meriyete girdi • 

n• ben:Hr bir har•lıet• 
ça fırı)' or. s.1ı. ıı m, 
Fra n•• 'n ı n :r.inJ• 11• 

• y a Jı t o lıuııııetl.ri, ba 
daval• ic•b•t •ıl•c•lı mi? 

Son dakikaya Fransa - ita/ya 
Yakın Şarklıları müt-

tefikler lehi-

kadar Fransa müzakeresi na- ne temayüle sevketti 

dayanı.qordu sıl cereyan etti Türlılerin •otıılılranlılıfı 

Yatan: ABIDıN DAVER 

A 
imanların mütareke 
şartları, nihayet neş -
redildi. Bunlar, kaç 

eündör tahmin ettiğimiz &ibi, 
M1I derece ai;ırdır ve} ransa için 
'411'efii bir mütar.,ke dei:il; taın 
minasile bir te•limiyettir. Ayni 
,artları, manevi bakımdan daha 
lıüyük bir ağırlıkla, İtalya da 
latiyecek ve kabul ettirecektir, 
İtalyanın üstelik en az Korsika. 
yı işı:al etmek istemesi de muı.
temeldir. 

Almanlar, 1918 mütarekesinin, 
yalnız aahne ve dekorunu taklit 
ve ihya etmekle kalmamışlar, 
ruhunu ve maddelerini de Fran
sızlara kabul ettirmi,Jerclir. O 
mütarekenin bütün artları, hat
ta daha ağır olarak aynen Fran
ııanın bitirin omuzlanna yüklen
miştir. 

1918 de müttefikler, Almanya
da, yalnız Alsas - Loren ile Ren 
nehrinin sol sahillerinde, kolon
ya, Koblenz, !\fayans şehirleri et
rahnda otuzar kilometre ı:eniş
liğinde üç köprü başı mevziini 
ve Baltık sahillerindeki Alman 
tahkimatını i~gal etmişlerdi. Bu 
defa, Almanlarla İtalyıınlar, bü
tün sahillerile Fransanın dörtte 
üçünden fazlasını işı:al ediyor -
lar. 

1918 de müttefikler, Almanya
dan 5000 top, 25,000 makineli tü. 
fek, 3000 bomba topu, 1700 tayya
re istemişlerdi, 1940 da Almanlar, 
Fransadan bütün silahlarını. bü
tün n1alzemesini ve biitiin cep
hanesini istiyorlar. 

1918 de müttefikler, Alman -
yadan denizaltı ı:emilerile 6 mu
harebe kruvazörii, 10 zırhlı. 8 ha
fi( kruvazör, 50) eni muhribin tes. 
)imini ve dijter gemilerin Alman 
limanlarında harp edemez bir 
bale konulmasını istemişlerdi; 
llMO Almanlarla, italyanlar bü
tün Fransız ioaaıunasının, ken
di pterecekleri limanlara tes
lim olmasını istiyorlar. Gerçi bu 
harp ıemilerinin siliıhlarından 
tecrit edileceğini ft galipt.,. ta
rafından kullanılnuyacalfını söy
lüyorlarsa da, bunların İngilte
reye karşı kullanılacağı yüzde 
yliı muhakkaktır. 

1918 de müttefikler, Alman • 
yadan 5000 lokomotif, 150,000 va. 
ıun 5000 kamyon almışlardı: · 
1'40 da ise Fransa biit!in demir- ı 
yollarını ve miinakale vasıtala-

Hitlerin Alman mil-
letine mesajı 

Roma, 24 (A.A.) - Saat 20,3:> 
de aı;aiiı.dııki resmi tebliJ! neşre
dilım1ştir: 

İtalya - Frama mütareke mu
aılıedes.i tıuııııün 24 haziı'an saat 
19,45 die Roma civaı·mda İncisa 
OJ,,ııiata villasında .imza edilmiş
tir. 

MAU~AL BADOGL10 

Muahede İtalya namına bütün kından buı<iin 24 haziran 1940 
İtalyan ordusunun kumıay re- saat 19,35 de ha1berdar edilmiş 
isi mareşal Badoıılio, Fransa na- olduğunu Fr<ıll>lZ hükı'.ımetine 
mma da ı;ıeneral Huntziııer tara- 'bildirir. Buna binaen muhasa-
fından imza edilmiştir. mat 2.5 haziran 1940 İtalyan sa-

Saat 19,35 de Hariciye nazı• atile 1,35 de orta Avrupa saati-
rı Kont Ciano Alman hükfııme- le 0.35 de tatil edilecektir, 
tini imzadan haıberoar et.m; ' • ALMAN TEBLİÖİ 

iBu suretle muhasamat ııece Führerin umumi karargalli. 24 
Yarısından sonra ''ani 25 hazj- (A.A.) _ İtalyan - Fransız mü,. 
ran 1940 tarihintle İtalyan saa- tareke muahede>i bu.gün saat 
tile 1,35 de tatil edilecuktır. 19,15 de imzalanmıştır. Ve 19.25 

İTALYAN TEBLİGİ de Alman hiıkümeti rı>smen ha-
Roıma. 24 (AA.) - Fransa ile bı :·dar edı~miştir. 

pıuhasamatın ıkesilmcsine dair Buna binaen F'fansız - Alır.an 
olan İtalyan resmi teblii:inin ter- mütareke muahedesi mer'iyete 
ciiımesi a•ıı.lhdadır: pirmektedir. 

İtalyan hükfıımetı, Aln:an hii-1 Ordu bruıkumandanlıiıı Fraru>a 
llfıımetinin Fransa - İtalya mü - ile muhasamatın 25 haziran Al-
tareke muahedesinin imzalandı- (Arkası 3 i!nci! .ayfada) 

~~~-~~-~~-........ ~--...,... ........ ~-~-~-

Hitlerin Müthiş şartları 
-

Fransa Cumhuriyeti ve imparatorluğu B. Pe
ten Hükumetinin kabul ettiği rV.:ütareke ile 
ikinci sınıf bir Avrupa Devleti h~Iine geliyor 

Mütareke şortlarının tafsilôtlı metni 

C( 
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rıııı 1'.lmanlara teslim ediyor. \ 
1918 nıiitarekcnanıcsiııde nıüt-

1 
-.$ 

tefikler, Alman ordusunun mcc- ı~~~~!~~~~~~~ill!~liii;i!I huri ıerhisini şart koşmam1şlardı. 
194@ da Almanya ile İtalya. Fran· ı ..... ,_ 
ıız ordusunun, işgal edilmiyen ~ · 
avuç id kadar mıntakada, jan _ • •p.A yl{'"7',,f,. 
darma vazifesi,gorecek küçük bir ı~ N '>,~ı~ 
kuvvet müa.tesna, tamamiJe ter .. 
blsini istemişlerdir. 

İtte bu .-rtlardır ki, llMO mü
( A,.Jcası .? linci.i sayfada) 

ABİDiN DAVEK 

Mütareke şartlanno (IÖTe, ifgcıl aıtıııa qiren Fran.~a toprakları .. 
rFransa hükilmeti tarafından kabul edilen, Alnıanyanın mUtıı

reke 6&rtları maddelerinin bugüne kadar neşredilenlerden daha 
&l!llİ• bir hülisasını t Uncü sayfamızda okuyunuz] 

Şartları Mareşal Ba. 
dogliyo okudu j 

Roma, 24 (A.A.) - İtalyan ve 

1 
Fransız murahlıaslan, Romaya 19 
kllmıetr e il< ia Cru!Sla• da
ili •R«hetlQ 'illasında birilbir
lerine ııniiliıki oınıuslardır. 

Saat 19,30 da akdi mukarrer 
olan bu içtima hakkında bu"ün 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Berut, 24 (A.A.) - Reuter 
Ajansının Benıt hususi muha· 
biri, Beruttan telgrafla bildir
diğine göre, Suriyenin kat'i bir 
va:tiyct alması Berutta büyük 
bir sevinçle karşılanDUf ye 
şüphe iz yakın şarkta da e. 
hemmiyetli akisler olacaktır. 
Kara ve deniz zaliltleri ere -
sında bariz bir nikbinlik ha
van vardır. Buradaki Fransız-

(ArklJ3ı :l Ü!'lCÜ sayfada) 

Bulgaristanda Sivil Sef erherlik 1 

Bütün Halk elinde bulunan 
bünleri derlıal Hükumete 

Si/alı ve Dür
teslim edecek -Bulgarlar açıkça 

• • • • 
yenı arazı ıstı yor 
Sofyada yapılan nü
mayişlerin Akisleri 

Sofya, 24 (A.A.) - D, N. B. 
Nazırlar heyeti, sivil ı;cferberhk 
!kanununun yarın saat sekizde 

(Arkası 3 üncü .•ayfada) 

Londra, 24 (AA J i 11ııuu <<' 
nezaretinin parlemento sekreteri 
Nioolson bu akşam radyoda söy
lediği bir nutukta ezcümle de
miştir ki: 

Bu harbin neticesi yalnlll kara 
da dejtil, ayni zamanda son saf
halarda denizde ve havalarda bel. 
li olacaktır, Okyanuo:ar şimdi 
den bizimdir. HaYalarda !aih eh 
kazanacaıt:ımız gün ise pek u;.ak 
dcf(ildir. Kayr.<.:-larımız düşma
nmkincien ço·k büyük, pilotları
mız.n evsafı çoi< \füksektır O 
ırün zaferin o;ünü olacaktır. 

Londra. 24 (AA.) -- Ticartt 
nezarl'li tarafından nefrcdilcn 
bir emirname. Kor<ik ada dahıl 
olduğu halde A'Tunadaki Fran
tız topraklarına her turlii mal 
ihracını mene~mckted r 

Londra, 24 (AA.) - Reuter 
Ajansı bildirivor: 

Londradan haber verildigıı;e 
gore. İn,giliz hüküml'ti, Petaın 
hükümetı ile diplom tik mıir '€

( Arka.'1 3 füıcü sa•ıtcdaJ 

Kral Karol' un nutk-:"ı 
"Romanya toprakları bugünkü ta

Y ed İ nC İ italyan de~ mamiyt!ini muhafaza ed~cektir,, 

nizaltısı batırıldı! Kral yeaı r~Jlm 

Bul.qar Kf'alı Pııris [X] Rcnna seııaluıtinde btr sergiyi geziyo-r. 

- hakkında mıneta 
Almanya ve Afrika' da lngiliz beyanatta bulundu 
tayyarelerinin faaliyeti arttı 

L :ıdra, 24 (A.A.) - Bahriye 
nezarntııdrn teblii! edilmistir: 
Süveyş .kaı.,.lımn şarkındaki 

İDınliz deniz kuvY~tleri bir İtal
yan denizaltısını daha tahrip et
mişleroiı:. Bu suretle 10 haziran
da , talya harbe .ııirdikindenberi 
muhakkak surette batırılan İtal
van denizaltılarının ı.dedi vedive 
baliğ o1maktadır. 

Londra. 24 (A.A.) - Hava ne
zaretinin teblijti: 

Dün ıründüz Holandada ve Al-

manyada demiryolu birleşme 
noktalarile tayyare meydanları 
üzerine hücumlar yıqıılmıı;tır. 
Üç tayyaremiz dönmemiştir. 

Gece Almanyada askeri hedef
ler üzerinde hücumlara devam 
edilerek Meclembourg'da, Ruhhr. 
de Rilennenie de mühimmat fah
rikalarile fabrika .ııarları ve de
miryolu "Örüm noktaları bom
bardıman edilmiştir. Buralarda 
mühim hasarlar vukua gehril-

( Arkası 3 ihıcii sa.ıfada) 

Biikre:;, 24 - Kral Karo! rad
yoda verdiği mühim bir nutukta 
Rumen milleüne hitap ederek 
lbllJ(ünkü dünya ahvali içinde 
Romanyanın ·bir tek parti. bir 
tek iıdeal ve bir tek reis tanıma
,. icabettilıini söylemhtır. Kral 
Rumen topraklarının tamamlıjtı
aı mu.lıafaza e<lileceiıjn~ baret 
ed'erek •bir karl-1> yerin feda edil
mesine bile ııöz vumulmıyaca· 
Jtını soy lemiq ve .sOzlerine e&ı· le 
de\1aım etımi ·tir: 

·Bize relıher •Jlacak 1ı"hek. 
gayenin. ı:atu111Jı halcıwıı temin 
içiıı kahramanı·a ·are1ere teves
sül etmek old ı nu beııan et
m~tun Rıı çn ·f'lerir; J•11rrPi fı-

1'.RAL KAROL 

lıyeııe geçmeaı ıav•a '' qdım -
tir. Vakit kazıınma ı-e ıered.

düt!eriıı tamam demidir, kalkın-
1namız l<;ın kat'i 'tn.Ucadele re 
talıal<kukların <amanı qelmıştır. 

Salısı menfaatlerin üste qe!ecelli 
.::a~nan deöHdir Runıen cô.nııa$1-

( A rkaıı 3 iincü saııfadaJ • 
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sanın Mütareke
abulünden sonra 

deniz ve hava mu. !Vlüthiş 

harebeleri başlıgacaklır 
Ya zan: Hamit Nuri I! mak 

Almanya ile Bordod:aki Fr~nsa 
hi.Jlk{Jn1cti arasın.da i'mzalanan 
mütarek~nameden sonra, ltalya
Ya giden 1''ransa murahhasları
nın bir Jnütarekename de R<lffia
da inıza eb1nelerinden ve ıbuntı·n 
İtal.va başkumandanlığı tarafın
dan Akrıanyaya te'bli{rin<len 6 
saat sonra muharip lki devletin 
Fren."! tonr<ıklarır.daki km-vct
Jerine. mütekaıbılen •Silah atına• 
emri verilecektir. Bu hadisenin 
tahakıkuku artık kIBa bir ııün me
s•,Jt'>L haline ııdımiştir. O surdle 
ki. bu faslı simdi.den kana1"mış 
sava biliriz. 

Ba.şlıyacak yeni harp faslı. İn
ır.ilterenin denız, hava, kara kuv
vet:er;le Almanya ve İtalyanın ı 
avnı kuvvetleri arasında yapıla
ca!< harp sahnelerindeki facianın ' 
aktörleri tııı üç devletin kuvvet
Jr.n olacaktır. İki tarafın kuvvet
INine baı;kaca yeni unsurların, 
eslci harp sahnc.;inin başka ta
raflarında bulunan kuvvetlerin 
iltihak edip. etıniyeceklerini ise 
ııene önümü?X!eki yakın ııün
lerde göreceğiz, anlı racağız. 

Yeni mu.harebe hareketlerinin 
şu tarzda olacağını bugünden 
tahmıni tarııda tesbit veya tayin 
edebiliriz: Şimal ve Manş deni
zinin Norveç şimalinden baslı ya
rak, Fransanın Atlantik sahille
rine kadar uzanan limanlarını, 
deniz, hava üslerini elinde ve em
nnde bulundurmak suretile Al
nıanva kuvvetlerinin İngiltere a
dalar na karşı akınları görülecek 
hava silahlarile mi, paraşütçüler
le mi, ayni zamanda aSker ihracı 
tarzile •mi, ne tarııda olacaksa, 
inııiltere adalarma yapılacak ta
arruz, 'karşılıı.1<.lı ımüıdafaa, mu
kabele muharebeleri devam ede
cektir. 

Di~er taraftan, Fransa ile mü
tareke şartlarına f!Öre olması 
muıhtemel ıbir tarzda, Aıkdenizde
ki Frans:ı. limanlarından da isti
fade eluıiarak, bu denizdeki In
.ııiıtcre deniz kuvvetlerine, hare
ket üslerine karsı Almanya ve 
İtalyanın bilhassa hava ~e kıs
men muhtelif harp sefinelerinin 
siddetli taarruzları müşahede e
dilecektir. Ancak, İnııiltere ada
sile. Akdenizdeki harp sefinele
rine, hatta Afrikadaki l:n.ııiltere 
ku\-vetlerine karşı kısmen Al -
!flanya, kısmen de Almanya ve 
Italya müşterek ordusunun ta
arruza baslaınası için, Fransa dıo
nanmasile ııene Fransanın Afri
kadaki ımüstemlekelerinde-.k..i kuv
vetlerin tutacakları yolun son saf
ha. ı beklenecektir. Bu yilioden, 
Alınanra ve İtalya taarruzları -
n.n ba;;laması icin ııeçccek ııün
ler ihtimal ki beklendiği kadar 
kı>a olmn-acak, muhakkaktır ki, 
hu hususla uzun zaman dahi ııeç
m vecektir. 

Bura<la su cihet tebkike ş;,.yan
d•r: :\kdcnıııdeki Fran;a liıman
larıı;dan ve hava, k men deniz 
Ü->lerinden de İtalya ve Alman
.vanın istifadesile İn.ııilterenin bu 
denı1Xieki harp gemilerine yapı
lacak müsterek ve şiddetli taar
ruzla birlikte mi, yoksa bu hare
·kiıttan sonra mL Afrjkada taarruzi 
hareketlere te•ebbüs olunacağı
nı tavin bir meseledir. Çünkü, 

Raüi miidafaa edinjz, onun şe
refini kurtaruıız ... Onu kurtar _ 
malı"'ız, onu kurtarmamız lilzım. 

- '.'llerak etme kızım, dediko
du ve iftira ile kin1se ftıahklım 
olmaz. Eğer Raif cinayeti işle

mis olsaydı, tabanca~·· orada bı
rakmazdı ..• 

- Peki amma paşam eğer ka
til, asıl katil tutulmazsa, eğer 

Raifin masum olduğu kat'i de -
liflerle isbat edilmezse, daima 
~üplıe altında kalacaktır... İşte 
bl~n bunu istemiyorum, buna ra. 
zı değilim ... Kimse buııa razı ola
maı ... ltaif muhakeme neticesin
de alııı ak olarak meydana ~lk
nıalıdır ... Önünde bütün bir istik
bal var. parlak bir istikbal ... Bu 
istikbal körlc~ınem<ılidir_ 

İspaıwaYl mihver devletlerile 
bırMcte filen harbe iştıraık cttı

recek, yalı.ut J?eneral Franko lııi.
kumC'lının muvafakati le bu 
mnnılt.•k,·tten asker R"lX'.ıri.o. Ce
belın tarıık müstahkem me,okiinı, 
kavalııklarını zapt İlt! bn.ıiaza tor 
o•I di1kmeık, sahıl batarı aları 
verlcstrnmek suretıle kapatarak 
İı;paıwa Fası yolile Afritkaya Al
manya ve Hal.va kuvvetleri ge
tırmek uzun ·bir ıaman mffi<'lesi. 
oWukra zor, kısmen de bır cok 
hususlar.da tehlikeli bır ı~tıı·. Bu 
suheplr su cnhctı dah:ı fada !!h
ttnıal d.:ıhilınde savm.:.dıvrz~ İn· 
ızıltcrc adalarına karsı ıaaı ru;.. 
ile beraber. Ak<lPnız<lcıl'i lıı.ııl
tcre bahri kuvvetlerine hava. 
dcnız hUcUJ11ları yan:l<ı...:[l:.k hu 
zamanda Ce:">Clüttarıi< bogazıııın 
da kapatılmasm;ı çalıoılarak. in
"ilterenin Akde-nize VC'nı bahri 
kuvvellerinin, Atlant>k t!eniZl 
Lari:kilc girmcsiııe n1an1 oluna
c.,k, böylelikle ve Afrikadaki 
taarruza baslanmadan ev\•el. Ak· 
denizdeki nakliyat ""rbestisinın 
temjni cihetine chC'rnırni<,. et \'ert

lecektir. Bütün bu ahv~lde. İn
ı.:!iltercnın simal ve lvfan.s denizl
lc, İıwiitcrc ada..,: a"ıllerinddki 
\"e Akdenixdü1<i hava. dcmz mü
dafaa kuV\'ctleri büyük rol ey
nıyacak, muvafakıvct temin e<lip, 
cdornıyece ini isbal eyliyeoEıktir. 
Bıloassa bu ıki •ahadaki Alman
ya ve İtalva taarruz.unun mu· 
vaifak olup, olamam~ı. bu dev
letlerle İı>ı<iltere arasınJa'kı mu
harebenin kısa veya uzun de
vamında en 'büyi1k rolll Ha ede
c:e.k. en ımüh~n1 tesiri yapaca•ktır. 
Fransa donanması şayet, söyJcn
dtği gibi müsta!kilen hareketle İn
ırtltcrc Amıralliıti emrine ırtre
cdk olursa. A1manva ve İtalya 
mücadele.::ıi her ikisine karşı ya
pılacaktır. 

Almanya ve İtalya deniz, ha
va kuvvetlerinin bir taraftan şi
mal ve Manş denizi sahillerin
den İnııiltere adalarına ka~ı. 
diğer taraftan da:hi Akdenızde 
yapacakları taarruz müsbct ne
ticeler hUıSule ııetırecck olursa, 
Afrikaya, Fransa müstemlekele
rinin dahi ınuıkavemet ve İn
giltere ile müşterek hareket ~a
ran tatbiık olunmasına .ııöre de, 
Akıdeniz yolile mültefik kuvvet
lerin kafi a:niktaroa sev'ki kolay
laşnrı olacaktır. Al:rr.anya ve 
İtalya başktunandanlıklarının, 
Afrıkadaki 'iddctli, ,kari \taar
ruza, bu sebeple ve daha wn
ra baslanması planını takirı e::le
ceklerı tahmın olunabilir. 

Al.manya ':e İtalvanın. İn,ııil
tere i1e mücad-el-esin;n can da
marını teşkil eden mezıkür ve
ni harek:itı dikkat ,.e ehemmi -
yetle beklemek, takip elmek ıa
zıım ııeliyor. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Türk milletinin, hava kov -
velleriuıiziıı takviyesi lüzu -
munu idrak ve şay(lııı takdir 
fcdakirlıklar ibraz etmesi 
rüştü siyasi ve nıedenisinin 
en büyük buhranıdır. 1928 

K.ATATÜRK 

Cilbir paşa biraz düşündü, sa
atine baktı: 

- On buçuk trenile İstanbula 
iııeyim. Çok b·i dostum bir avu
katla görüseyim. Raifin vekaJetL 
ni alsın ... Ziyaret günlerinden ha
rjç günler de Raifle görüşmeniz 
için ıniisaadc alayun. Başka? .. 

- Teşekkür ederim paşam. 
Herhalde asıl katili meydana çı
karmak içiıı gayret edilsin ... 

- Bu hlzim yapacağlmız [ş de
ğil kızım. Herhalde asıl katil bu
lunsa)·dı, şimdiye kadar bulunur
du. Allahın dağında bir serseri
nin işlediği cinayetin faili nasıl 
bulunur'!,, Ceset cinayetten on 
altı veya on sekiz saat sonra bu. 
lundıı ... Bize düşen vazife enişte
nin masum oldukunu isbat et -
mekten ibarettir. 

Pervin köşke döndü. Kendisi-
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ı~ d f • J 1 avini bir teftiş yaparak halkın sıhhalile 
Barbaros türbesi',.ıde merasim 'ı ır ıa t arı 1 oynıyanları şiddetle cezalandırdı 

ve fener alayı yapılacak I· tesbit edildi! 
Her yıl o1t!uğu gibi bu yıl da 

rnerasnnle ku.ılulanacaJ; olan 
ka:butaj ha}d~ının vapurlarr;r:.ıza 
e:eçtiği 1 temmuz denıvcil.Ll< ~.ay
raınını te.5'.iıd programı ta'.'11..lrn
laıunıştır. 

Bu programa ııöre, sabahleyin 
"aat 11 de Taı:sim Cumhu: .wt 
ilbid<0si iinündP ,·c saat ll,1ll Ja 
da B"'i>k1.a ta Ba~banı,; Haneli· 
din tü~esi önünde 1n1erastnı ya· 
pılııp nl>tuıklar sövlene<:ektir. 

G<-ce de saat 21 de köprüden 
ve Kadııkö-.'i.ınden n1Üt2addit \:a

purlar kaldırılıp denizde bir fe
ner ~ılavı \'a.pılacal:tır. 

O f.?ece ayrıca İZ"mir vapurun~ 
da bir ıtıalo verilecektır. O gün 

Bugün düdükler 
den korkmayın 

Saat 11 de sesleri 

tecrübe edıl cek 
Buııün saat il de canavar dü

düklerinin öttürülrr.e tecrübesi 
yapılacaktır. Tecrübeye Galata 
,.e Beyazıt ,vanıı:ı1 kuleler:ne te
lef.onla verilecP.k bir emir üze
rine başlanılacaktır. 

Maksat veni canavar düdük ~ 
Jcrinin iyi-ötlip ötınediklerini teL 
kik etmek olduitu için bı;günkü 
tecrübenin halkımızla hiçbir a
lakası voktur ,.e herkes düdük
ler öttüi{ii vakit de i;;lcri ,-e güç
leriJe me.şııul olaca·klardır. Diğer 
taraftan şehrimizdeki büyük mü· 
esseselerle resmi dairelerin her 
birinde de bu kabil birer düdük 
bulundurulması ve •her büyük 
müessese ve resmi dairede bir 
imdacl. ıhhi çantası ve ecza do
labı bulundurulması kararlaştı
rılmıştır. 

Tırhan 14 mil yaptı 
Üç aydu: t:ımir edilen Tırlıan 

vaourunun dün tecrübeleri ya
pılmıştır. Fen heyetleri huzurun
da yapılan ve sabahın saat altı
sından akşam saat 16 ya kadar 
süren tecrübeler sonunda vapur 
14 mil yapm~tır. Makineleri ve 
kazanları sıkı bir tetkikten geçi
rilen vapurun bu sür'ati Alman
yadan veni geldiği zamandan da
ha iyidir. 

Soruyoruz! 
SeyyaT sucularla 

halimiz ne olacak? 
Yaz geldi; sııyun barda~ -

nın 30 paraya dükkanlarda sa
tılacağını gazetelerde oku -
muşluk. Dükkaularda 40 pa
raya satıldığı yetın.iyorıuuş gL 
bi, bazı seyyar sucular - Bil
hassa Beyazıt semtinde - sar
nıç suyunun içine buz atarak 
chalis Hanıidiye suyu. diye 
halka 40 paraya satarak umu
mi sıbhali biçe sayıyor ve bir
çok kimselerin bastalanmas,_ 
na sebep oluyorlar. Halkın ha
yatile oyruyan bu seyyar su -
cuların acaba daha S3k:ı bir 
kontrole tabi tutulması imkıinı 

1 

yok mudur diye 

Soruyoruz! 

ne düşen ve elinden geJen vazi .... 
fe.Yi yapınıştı. Bu11da11 sonraki va
zifesi, evdekileri tescili etmek
ten i bareti i... 

Bir de aklından, yapması zaru .. 
ri olan fedakarlığı çıkarabilsey
ct;.; .. 

Defter! .. Ah o defter!- Raifi 
kurta.ı-acaJ\. ve ;\:Özünü ağartıp 
alnını ak edecek en kuvvetli de
lil batıra defrcriJ·di. 

Defterini eline alamıyor. açıp 
okunuya cesaret edcnıi~·ordu. Ne 
yazdıklarını hatırlamaktan kor
kuyor, çekiniyordu .. , Fakat her 
şeye rağmen, nasıl nefsi ile ınii. 
cadele ettiğini. gizli dii,üncele
rini, aşkını, Raifi sevdiğini yaz
nııştı. bunu pek iyi biliyordu. 

Biitiin ôlcındcn sakladığı 3'kı 
o satırlarda kendini ortaya koyu
yo~, meydana çıkıyordu. 

işte avlardanberi bu a~k mey
dana çıkmasın diye titremiş, bu 1 

sırrı ifşa etmemek için ~ırpın
ıruştı. 

Halbuki şimdi bu sır, zab<ta vu
kuatı ile mahkeme havadisleri. 
ni okumaktan zevk duyan biuler
ce kişinin ağzına düşecekti .. 

Ayten öğrenecekti .. 

r.&at 14 de de Deniz Ticaret Mek
teb'n:iL c.ilpb::ıma tevzii merasimi 
ı·~ saat 16 da Haliçteki veni Li
man atöl:velerınin ve müteaki.ben 
de Galatr.daki ·eni \"Oku salonu
nun ac,~ma merasimi yapılacak-

Kalay karı yüzde 
10 ve 15 olacak 

! 
l>r. 

Fiat n1i.irakabe komisyonu 
dün toplanınış, nişadır ve ka
lay ti.iccarlarını dinliyerek bu 
iki matldcnin satış fiatını tes
bit etn1iştir. 

Neticede kalay ithalatçıları- 1 
na yiizdc 15, perakendecileri· 

Di~er taraftan Beşiktasta tan- ) , 
ziın ~iln1c-'.->te. ~lan Bar'baı~ H~v- \ 
reddin tüı·besı ıle yanındakı ku
-ük sah~ ;; •dacaktır. Bilahare bu- 1 

rada bir de deniz müzesi yapı
lacJi'dı r. ne yüzde 13, kalııı halinde ni. 

1 1 şadır da birinci ellere yüzde 
Flr·~··.:ı T'taiında 1 -a.pılan :venl 

m·.;d~rn ı.ziııo ile plaj müşten1i

liıt:nın resmi küşadı da o ııün 

rrRra.:iimle \'n.ptlacaktır. 

Plajlar geç 
kalmamıştır 

Vali yapılan neşriyata 

cevap veriyor 
Florya plajlarının bu vıl geç ki-

! 
raya verildi.gi ve deniz mevsi -
minin ilerlemiş olması münase
betile burasını kiralıyanların yiik 
sek kira parasını çıkormak için 
fiatları fa:hi~ tutmak mecbı.;rıye
tinde kalacakları ve binnetice 
halk.n zarar görece;;; yolunaaki 
bazı neşriyat dolayısile dün Ya
li ,.e be}-'<iive rei>i Lülfi Kırdar 
bir muharririmize PLiJların ~e
çen vıl da bu yakitler kiralanmış 
oJ.<lugunu söylemiş ve: 

,_ Florya p!<ijları henüz açıl
mamıst;r •eklindeki neşriyat da 
doi7ru dei(ildır. Çünkü plijlar da.. 
ilıa av ba5ında açılnııs bulumna'k
tadır. Şimdi açılacak· olanlar ~ıal· 
nız belediveve ait bulunanlardır 
ki, bunlar" da hemen acılacakl:ır
dır. Halktan fiı.hiş Iiat talebi de 
mevzuubahis olamaz. Çünkü be
lediye buradaki Hatları da tari
feve tabi tutup dal.nü bir kon -
trol altına alacaktır. demiştir. 

lıtTlfJAT 

Altın düşüyor 
Altın fiatları d~mektedir. İ

talyanın harbe ,girdi,il;i ııünlerde 
24S<J kuruşa kadar çıktığı halde 
dün 2180 kuruşa düşmüştür. 

...... . .. 
&lüçük haberler 

* Denizyolları müesseseleri me
murları ile gemi mürettebat ve 
zabitanı için açılan gaz kursları 
tamamlanmıştır. Denizyolları balı 
çesinde bugünlerde umumi bir 
tatbıkat yapılacak ve ayrılacak 
ekipler yanııın söndürme ve gaz
lara karşı korunma tecrübeleri 
yapacaklardır. * Vali ve Belediye Reisi LUtfi 
Kirdaı· dün Şişliye giderek bura. 
dan kaldırılacak olan polis süva
ri ahırlarını ve abide civarillı tet
kik elmistir. * Şehrimizdeki plıljların her bi
rinde bir doktoı' bulundurulacak 

, ve ayrıca bir imdadı sıhhi çan
tası ve eoza dolabı ile ilk tedavi 
odası ayrılacaktır. 

Kullanılınış mayolar vıkanma
dan kiraya verilmiyecektir. * Vilayetimiz dahilinde beledi. 
vece yaptırılacak olan yollarla 
iltisak şo.salarından bir kısmı dün 
129 bin liraya belediyece ihale o
lurunuştur. 

Raif kendisini sevdiğini ve ha
la da se,-mekte olduğunu anlıya
caktı. 

Bu felaket olurdu! ... Hayır bu 
felaket de cinayet kadar vahim
di ... llayır, St"l'diği bir adanıı 
hapisten kurtarmak için, efkarı 
un-ıumiyenin öniinde çırılçıplak 
soyunan1azdı. Çünkii bu surı if
şa etmek. elalcme çıplak görün
mek demekti. 

Ruhun da hay3sı vardır! 
Bir tek ümit kalıyordu: AsLI 

katilin yakalanması. !\'asıl olsa 
yakalanacak di.»e ümit ediyordu, 
Bir taraftan zabıta ararken. bir 
taraftan da o ar~tacaktı. Bu u ... 
ğurda bütün servetini sarfede
bilirdi. Para ile her şe~·e nıuv.af
fak olmak kabildi ... 

Hiidise biiYiik bir aliika \"C 
heyecan uya;,dırdı. 

Bir kere maznun İstaııbulun 
tanınn11s bir aiJesine n1ensuµ. ta
nmn1ış bir adamdı; sonra düğün 
günü tevkif edilmiş olması hayli 
meraklı idi. 

Herkesin ağzındo bu \'ardı. Her
ke; bL•ııdan bahsedivordu. Gaze
teler, iri puntolarla~ ilan ediyor
lardı: •Edeudiği gün yakalanan 

~ 25 ve toz haiinı.le ni.~adıruı bi-
1 ı rinci ellerine yüzde yirıni kel-;: 

ı
ı) kabul edil:ıü~tir. Nişadırın pe

ı rakendecilerine bırakılacak 
( kar henüz tesbit edilmemiştir. 

" ""' l!F .... ,/J 

Dahiliye Vekili 

Dün Vilayette idare 
amirlerini topladı 
Şehrimizde .bulunmaıkta olan 

Da11iliye Vekilimiz Faik Özlrak 
dün de \'ilayette meş~ul olmu,, 
emnivct iskcin ve Lıse işlerini 
tetkik etrml,tir. 

S~thahlt-Y1n 'l'rnkya u:rnun1 n1ü
fettişlıı:":,i b&.~ nıüşavıri Sabri ve 
Hata.Y ·~:ali.si ~Ü!kriı 3,:i:;:rr1rıısüer 
Vali ,.c B"'rcdı_-ve reisi Lüt:·. 1{:r
d.arla amniv'?t J.UıÜılürü J\l•:··aifer 
A.'<alın, Dahiliye Ve.'<ilıır•z.ın re
islı~inde \'tliı vette tooıanm.,.ıar
dır. 

Bu ara ka,a ıka)'Jllakamlar' da 
Vali muaYini Halt'ık :Nihnt Pe
pev'in reıslliiiııde vilayttte top
lanm._'ilaroır. 

Dahiliye Vekilimiz bu akrnm 
Ar!kara va avıdet eıdeced ır. 

Şileplerimiz 

Yüklerini bcşaltıp Ak. 
denizden dönccek!er 
Fransız 'hü:kCıınetıne kiralı i:ıır· 

lunan ve Akdeniz liıınanlan ara
sında naklivat yapan vapurla
rınıızın hensinden <>ün haber ııel
mistir. Vapurların 'bulunduğu 
limanlarda.ki lronsoJ.oslar,mız, sü
varilerin hükumetin geri dön -
ınek hakıkındaki emrınden ha'ber
dar o1duklarını ve vi1klerini !L"'· 
'altınca derhal memlekete &oğ
ru yola çıkacaklarını lbildirmiş
lerdir. 

Demir şilebi memleketimize 
gelmek üzere yola çıkını~ bu -
lunnıak:tadır. 

TİCARET 

Ticaret Vekili dün 

sabah gilti 
Bir miiddettenberi şehrimizde 

bulunarak muhtelif ticari mesele· 
!er üzerinde tetkikler yapan Ti. 
~aret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
dün sabah tayyare ile Ankara
ya dönmüştür. 

İç ticaret umum müdürü Ca
hil ihtikar meselesi ve diğer ti
cari ,isler üzerindeki tetkikleri
ne devam etmek üzere şehrimiz
de kalmıştır. 

Dün Romanyadan .ııetirilecek 
mallar için petrol limite! şirke -
tinde meşgu 1 olmuştur. 

katil •• Nikah memurluğundan 
tevkifhaneye. 

Aytenin lercünıei bali dillerde 
dolaştı. Bir zamanlar İstanbulu 
güzelliği ve şuhluğu ile kasıp ka.. 
vul'muş olan bir şantöz aktrisin 
kız1"dı ... Gazete havadisleri ara
sına yarı yalan, yarı doğru de
dikodular karıŞ1yordu. .Maktu

lün kardeşi birdenbire ehemmi
yet kesbetti, mühim bir şahsi

yet oldu. Gazetelere mülakatlar 
verdj, Kardeşinin arkasından 

göz;raşı döküyor, adaletin te<:el
lisini bekli~·ordu. Katilin cezası_ 
nı göreceğine şüphe yoktu. 

Nih<cyet Babanın kardeşi Sö -
ba da 'keııdisiue verdikleri rolü 
kabul etti. Esasen ilk şüphelen
diği kimse Raif olmuştu!., 

Pervin bütün gazeteleri alını
yordu; eğer ona kalsa hiçbirini 
alnııyac:akt1. Fakat Ayten bütün 
gazeteleri istiyordu. Hepsini de 
okuyordu. Ondan so11ra hiddet. 
ten dişlerini gıcırdatıyor, saçım 
başını yoluyordu. 

(Arkası va.1'\) 

Sayfiye ve mesire yerlcrinUc
ki ııazino, kaln-e ve i<;Jkili lokan
taların homen ekserisinin pis 
oldulkları ve buralaroa kullanı
lan catal, tabak. kasık. -bardak, 
kadeh, b<cak ve emsali e:<bi va
sıtaların da f'f>k kirli bulunduk
lan hakkın<laki ne0rivatLmız e
hemmivetle nazan dikkate alın
mıstır. 

Mcrr.nunivetle Öğrendii!i>mize 
,,.öre Belccii~-c reis .muavini LUt
fi A.ksov Kadıköv ve Anadolu 
.-~kasında!ki bu kabil müteadıdit 
,·erleri ---azar günü bizzat teftiş 

e~miş ve pis tabak. ç~tallada, 

ratlak kadeh ve bardakları he
men servisten ·kaklırtıp ımucs
sese sahi· ... lerine yıldırıım cezası 
kffimiştir. 

Avrıca. ka "makam1'ldara ve
rilen bir emirle de •bu hususta 
sık, s>k ko,.,tro!Jer yaıpılmaBı ve 
halkın s>hhati Hn bir tehlike tes
kil eden ocırıtk, çatlak, kirli, pas

lı Yasıtalarm ·kullanılmalarının 

temini ile di <Terlerinin de her 
ser\ristcn sonra ıbehemahal sıcak 
sabunlu su ile yıkattınlımalan 

lüzuımumın tebliği lbild.irilnn;,. 
tir. 

Kalay ve limon! Bir adam tey
ihtikarı davası zesini öldürdü 
Limon faciri beraet etti, 

d ğeri devam ediyor 
Sekız ton kadar kalay ll>pJıy,. 

rak »Ü'.'5 k fiatla satmak sureti·
le Milli K.:ırunma kanununa mu
halif haroh..:. ettigi iddiasilc' Ad
li>ı·eyc verilen Rohena Politi'nin 
mu.hako!nesine ctün Yedinci As
liye c2za n1ah.k·~n1csinde me\·ku
fen devaın edl1n1i;;;tiı-. 

])ürıı:<Ü cei::ıcde şahitler din -
len.'ll'Ş ,.e Ticaret Odı;ından ka
lay tirctrı~li il·in yiizde on be~ 

k2r te~ıbit edi!mis olouğu hak
ıkıı~i:ı gelen cevap okunm~

tur. Maznun \'ekilleri fiat tes
hitin<le :rncı<k. fiat mürakabe ko
nüsyonunun salithiYetlar olduğu
nu hailbttki ınevzutLbahis satış

ların vuıkuu e;"nasında koımi.w<r 
nun 'henüz tesekıkül etnıemis bu
lunıd·uıtunu v~ bu kumis\~onun an
cak dün 1-0ulanarak kalay ve ni
s:><lır fiatlerirıi teikık etti itini .söy
leınişlerdır. 

Mulhaıkeıne bazı hustıs!arın so
rttliıııası ici:ı 1 tammuza kalmış
tı.r. 

Di.iter taraftan li-ııon ihtikarı 
vaotıı'!ı i<ldiasile Adliye.ve veri
len Yemiş iskelesi caddesinde 
6 nwn:ırada li.m<ıncu İlva Kara
kaşın Dördüncü A..>lıye ı:'" z~ mah
Jwınesindeki muhakemesi bit-1 
m.iş ve suç sabit gör.:ıem.ed>ğin
den r.>eraetine karar ··erilmiıı
tır. 

YENİ 

FRAXSA 

İugiltere Petain bükumetı -
ni müstakil bir hükumet tanı. 
madığı için büyük elçisini de 
çekiyor. 

Petain icin zalen dörtle üçü 
işgal edilmiŞ FransayL terkedip 
~lkmak, Londrada veya Tu -
nusda otu.rup harbe devam et
mek vardı. 

Memleketi teslim ölüm ve 
intiharla nıüsavi, ayni zaman
da da ileri tarih nazarında as
la bir kahramanlık ve şeref i
fadesi olmadığına göre Petain 
ve Vevgand'ın bu müşterek 
kabul ve teslimiyetleri belki de 

general de Gaull'un kuracağı mil 
li Fransız ko111itesinin şahsın.. 
da müstakbel yeni Fransayı 
daha kuvvetli ku.rulııuya ve 
buluoınıya sevkedece.ktir. 
Mev-mu Nanemolla ile konuşu
yorduk da: 
- Yalnız General de Gaulle'a 

Atatiirkün nutkundan bir ter
cüme nüsha hediye etmek is. 
terdim .. 

Dedi ve., İlave etti: 
- Ruhları tazelemek, kay • 

bolmuş vatanları kurtarmak, 
ölmüş sanılan milletleri ihya 
etmek idn ders ve bin tiirlü 
millet derdinin birebir deva 
kaynağıdır. 

BİR YANLISI 

DÜZELTl\lE 

Akşaııı'ın Dikkatler sütu -
nunda şöyle bir serlevha var
dı: 

- Kışın Siberya, yazın ker. 
bela! 
Nanemolla merak etmiş, ben

den sordu: 
- Neyi kastediyorlar?, 
- Taksim talimhanesinden 

bahseyliyorlar .. 
Cevabını verdim. Şöyle mu

kabele etti: 
- Yanlış. Kışın kalörifer 

bacalanoclan çı.kaıa doman ve 
kuram yiizüııdeu (Kalafaqo-

Sebep: ona kız bulup 
evlendirmem:ş 1 

Evvelki e:ece Samat·rada tec> 
bir cinayet islenm~ ve bır ka
dın bıçakla boğazından ııöğsl.i
ne kadar kesi1mek suretilc öl
dürü.lmü'llÜr. Hadise şudur: 

Saınatyada Hacı Hüsrev ına -
hallesinde Küçi1k Efendi so~<a -
ğmda oturan 55 yaşlarında Av
şe adında bir kadının llüstem 
Adil adında İııegölde ınana,·lık 
yapan bir hemşirezadesi Yardtr. 
Fakat hemsiresi öldüifün<len P.Cis
teın Adili AyşP büyütüp y<>li;tır· 
mistir. Rüstem Adil on gün ka
dar en·el İne~ölden gelmiş, bır 
kac gün A vsenin Anadolu Ka
vağında ot~ran oğlu iıbraıhLr1ıin 
evir•de misafir kaldı.klan son
ra, e\-vclki ge<:e Samatyaya ge
lerek tevzesini ııövmii.ştür. Rı;,;
teın Adil teyzesinden serunave 
yapmak üzere 100 lira istemış a
lamayınca hiddetlennüştir. Ken
disine para vermediği ııitbi va -
dettiği halde bir kLz da bularak 
evlendirmediğini söylemiş \'C b•
çağını kadının gırtlağına sapla
dıktan sonra aşağı doğru çekerek 
göğsünü yarmıştır. 

De~hal yetişen halk ve ı>01:sler 
katili yakalamışlar ve dün Ad
liyeye verm.işlerd..ir. Rüstem 
Adil Sultanahmet Birinci Su :ıı 
ceza ımahkemesinrle sorııuya ccki
lerek tevkif olunmustuı 

ri), yazın cehennem gibi sıca
ğı ve ağaçsızlığı ile cSahrayi 
bbir·! 

YANKESİCİLİK 

DERSİ! 

Bir gazete .. Diyip geçmeme
li, Gazete artık milletlerin sos
yal karakterlerinde ve siyasi 
bünyelerinde eu büyük rolü 
oynıyan, adedi çoğaldLkça lü. 
zum ehemmiyeti o nisbettc ar
tan; siyasi, milli bir müess~e 
olmuştur. Gazetesiz millet, 
idealsiz millet olmakla müsa
vidir. Bu nisbette de ağır nıe
suliyetler gazeteciliği ihata 
etmiştir, 

İşte hal ve vaziyet buyken bir 
gazetede birkaç gündenberi 
garip bir röportaj silsilesi gö
rüyoruz: 

- Yankesici P. Mehmet 
san'atini anlatıyor! 

Nanemolla ile konuşuyorduJr 
da: 

- Tuhaf şey .. 
Diyerek, ilave etti: 
- Bir gazeteniıı okuyucııla

rına hizmeti yankesicilik der
si mi vermek olmalıdır?. 

ADADAKİ 

ESNAF! 

Sayfiye yerler:nden Büyuk 
ada, bu sene çok az rağbet bul.. 
muş .. O kadar ki, geçen yıllar
da adalarda ihtiyarı ikamet e
den halkın ancak dörtte biri 
bu yıl göç etmiş .. _Bir gazete -
nin haber verdiğine göre, bü
tün ada esnafı kan ağlıyur, 
işsizlikten ne yapacağını bil -
nıez bir halde, dizlerini döğü.
yormıış .. 

Bizinı Nanemolla da bu ha. 
vadisi okumuş da, gülerek ya
nıma geldi, dedi ki; 

- Vah vah., Acıdım onlara •• 
Bari su sa tarak geçinsinler .. 
Sıılar idaresinin sattığı su o 
kadar ııahalı ki, küçük bir ten
zilatla kolaylıkla rekabet edi
lebilir. 

A. ŞEKİi' 
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ıs 

Faruk dün 
Va'Vel ile 

Kral 
Generali 

İngiliz 
göriiştü 

Yeni kabine henüz kurulamadı, lngil
tere Mısırı harbe teşvik etmemittir 

Kahire, 24 (A.A.) - . İngiliz 
hlikuıneti hıç bir zaman ltalyaya 
harp ilan etmesini ne yaozı ile ne 
de c;ifahcn istememifıtir. 

Bl<gimku ~abah gazetelerine 
göre, bu beyanat, cumartesi gü

nü Kral Famk'un rivasetinde vu.
kubulmu.ş olan müteaddıt Mısır
lı devlet adamlarının toplantısın.. 
da Ali Mahir Paşa tarafından ya
pılmı,tır. 

Ga<eteler, bu beyanatın mısır
lıları tahrik etmek maksadile 
yapılan manevralara kat'i suret
le nihayet vermcyı istihdaf ey
lrditiı fikrindedirler. 

Ali Mahir Paşa dün istifa et
miş ise de yeni kabinenin teşek
külüne kadar idari işleri idare eL 
miye devam edecektir. 

Kahire, 24 (AA.) - Geçen l!e
ce, Kral Faruk, İ~i:,z sefiri, Lam
oon'u ve Yakın Şark İngiliz kuv
vetleri .kumandanı geperal Wa
vell'i kabul etımiştir. 

Bı.ııgün de yeni kabinenin teş
kili için aı·aı1 ve mcb'usan me<:
lısleri reislerivle istışarelerine 
tekrar başlamıstır. Kral. araların-, 
da Veft partısi azaları da lbulu- j 
nan bir çok siyasi ,cfleri kaıbul 
<Lmıştır. 

vyet Yugoslav Diplomati 
münase atı tekrar tesis ed~ di 
İki Hü. umet Sefirlerini Tayin etti 

Moskıova, 24 (A.A) -- Tas A- I 
jansı Sovyetler Bu liği ıle Y ~
lavva ara.sında d,p\omatik ımü
nas,,betlerin tekrar tesis edi.l.di
lını bil<liımekt.OOir. 

tkı memleket arasıll' ekono
ım~k .müza'kerclerın mi.tsaıt suret
te n~tıcelel\me nd n \'e '1nlaş
:manın ınusad..~k seurtlerinin 

tealiônden sonra, iki hükıimet 
nonmal di»kımasi münas<'betle
rınin t!!krar tesisine mi:irnessille
rinin tavinine karar veımi:şler

dir. 
floltniloof Viktor Bel"Tada ve 

Mılaıı Gavrilovi.c de Mosko,·a
eıci tayin ed.ilıını>lcrdır. 

Fransa - İtalya müzake
resi nasıl cereyan etti 

(Bııştaraft l inci sayfada) 
aşa.tı<!aki tafsilat ekle edil:mi:;
tiL 

İ<'tima :mahalline ilk l(elenler, 
İtal,·an -murahhasları olanw;tur 
ki atideki zevattır: 

Hariciye nazırı Kont Ciano, 
Uınıumi er'kanıhatıbive reisi ma· 
re<al Bado<Ylio Donanma etıkanı
hatibive rei<.i Amiral Cavagnari, 
Hava etıkiınıhaı'bı ve rei5i Gene
ral Priooto. ondu eı!kıirnhal'biye 
reıs muavini general Poalta, bu 
zevatın 'kaffesıne maiv tleri za
lıitlerı refııkat edivordu. 

Karabinerier motJsik!etli efra
dın refakat etmekte oldu"u Fran
sız mura:lılıaslıırı. Nia Cassia'da 
inmış oldukları villalardan saat 
19.28 de geı.mislerd:ir. Teşrifat 

müdürü ile memurları, villanın 
ımetiıalinde Fransız murahhasla
rını kar<"Jlamıslar ve !kendilerini 
ktrma salonuna R'(iturmüşlerdir. 

dir. Romada bir taı aft ar. iıaı~aıı 
murahhasları ~·e diğer taraftan 1 
Bordo hükUmeliLe te!e[<mdan ir
tibatta olan Fran.sız lıt;ıeti ara
sında müzakereler dcram et -
mektedir.• 

Bordo, 24 (AA.) -- Hükı'.ımet 
yarının milli matem ı<ünü ola
rak ilanına karar verroi.ştir. 

Berlin, 24 (AA.) - D~ N. B. 
bildiril"Or: 

Donaruna 'başkumnn.Lını Ami
ral Raooer, 17 haz:raııdan 21 ha
zirana kadar, Belr.~!-a !!olanda 
ve imali Frallba rnhi;Jcrindeki 
harp donanması ca.w :amlarıru 
ve deniz müesscse1<~-i!1i z;yaret e-t
mis ve -bunların İllf'.Jilt"eve karşı 
mücadelede ne derc-ce •<- ka:dar 
kullanılabilecegin kontrol eyle
mistir. 

Yedınci ltalyan de
niz3itısı batırıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mistir. Tav,,,..:Jlreleritniz salımen 
dönmüslerciir. 

INGiLiZ TEBL!CI 
Kalııre, ~4 (A.A.) - İngiliz res

mi teblıği: 
Muharebe tavvare fılotılLi.sı, 

relakatmde bır ı;uk Cl'.İ1;;man bom
baooıman tavvu leri, dün Mal
taya lıii<"um e1ımi ·lProir. Aıkına 
altmıstan fazla t.w;·are iştirııık 

ebml\>ie de, hasarat a7Jdır. Beş 
sivil yaralar>mıstır. Dıişıl"anın 
bir eMacohi 200• lLp tayyare.i, 
tavyarelercmi.z tarafırıdan düşü-

Orada Italyanlar, Fı-ansı:ıJları 
Roma usulu kollarını kaldıNTiak 
suretile seliiınılanı~laroır. Fraıısız 'ı 
muraıhhasları •masa başına geçer 
l!"C ,mez Kont Ciano ayağa kal
k.arak Dueenin emri mu<'~bince 
mare--al Badıo~lio'nun miılare!ke 
sarılarını Fransızlara tevdi cde
Ct>i!ini bevan elillıı..~tir. Bunun 
üzt;·rine m:trPS<.ıl Badol:!li<> gPne
ral Roatta'yı bu ~eraili okum• -
ya davet etmıştır. Şeraitin okun.. 
ma.-;ı .::.Jna ernx:e e:encral .Ilunt
zıııcr. Fcansız lll<lrahhruılarının 
bu seraitlen ahzı nıaliırnat et
mıı; olduklarının bunları Fransa 
hukwneıine tcblıg e.iabilımek ar
zusunda olduklarını ve Fransa hiı
kWneLının kararl,•r1nı örri..tm•UZ· 
dekı celsede bildireceklerini be
yan etınıi~Lır. 

1 rulmü~tur. Para"l.l.tle ınen bu· i
talvan pilo~u. dcniı.ılen <;ıkarıl -
m1Stır. 

ı:r;1nsız. muraııhusi;.arı tekrar 
<>lorıııctbılleri ne P'Ötürülırnü~lerd ır. 
Kont Cıano da Duçeye tl'alı:.rnat 
"'enıc.ı< üzere \'enNiik saravına 
~il!J ı~tlr. 

l>aı1'a. 21 1 A.A.) - Fransız 
ınuı ~!1haslar1 d,.· ruda11 dogruya 
B:ıı . _, h ükü:meti ılc telefon mu
haberMi } apınaktadırlar. 

B v, 21 (A.A.ı - Na ırlar 
1\1'- ıı.,ı bu sabo.ı.hki içtun":nda, 
F"VlJl'ffia: f'ra. :! .. r ,a1ı'·ash~ c
tııı cı~ıütn rr t.ı.lrü :.:.t; tl?kl..flc· 
rı:ı. t.ctYJkle m~--rul olı.~;.1stur. 

S.ıat 3,45 de ittmıa talil edıl
mu ' 9 ·ıo la tr'<rar baslamış
tır 

H r. ı.o 24 (AA.) - Petıt Pa
ri ı 1 gvctesinin bildirdiğine gö
r~. Frans.z ye ltalyan murahhas· 
1 ırı a aSlnda müzakerelerin bu
gı n hitmesı oek mıimkündür. 

P..or lo. 24 (A.A.) - Dahiliye 
nazırı Poınaret saat ltl,30 da ııa· 
z~tt•lerc şu te>blig.ıtta bulunmuı;
tur· 

•Na ?nlar saat dnk"z louçukta 
nlÜ"'akerelerine dc~·cın. etmişler-

Üç motörlu bir İtalyan bom -
bradın,an tavvare -, Malla üze
rinde bir istik.....af uc.:usu _vap.ını
\'il tcst:.ıl::Jbı.i.;:, cbmi \C İngilız mu
hare~ ta'·,·areler.i.nın hi..cuımu
na ugrı,.ı.dk alevi •r kinde du
sürulmu ... Lur. Ye<iı k~irl<.:n n1ü
rekkeo olan n ürett batından bi
rınci ve iklncı pil t oaraşiitle in
d.tkten scnı a deni ..:on ,·ık.arılmıs
tı.r. ..ı.1uretlt.•batır. d:_'!(·r .ınevcu
du ka\lptır. I\fa•·aasa tavvaı·e 
ıne,.danı üzerine de akınlar ya
pılm · iki düsnıaıı tayyaresi dü
ı;üruiaııü ve bir kaçında da yan
gın çrkarıl.nuştır. .Muhtelif C"P
hekrde, fayoalı ııeL.celer veren 
istiksaf ucu.."ları yapı~mıstır. 
ALMANLARIN İ"'IGJıLTEREYE 

BASKINLAR! 
Londra, 24 (A.A.) - Hava ne

zareti bildirivor: 
Evvelkı gece İngıltereıı Ul si -

mal - doğusu, dogl!ŞU ve batısın
da altı sivilin ölın t ve 60 sivi
lin yaralanmaı;ı ıle neticelenen 
Alman baskınları eı·nasında 10 
düşman tayyaresi dü ·urülınibtur. 

ve 

Ankara ya 
Mis.firlerimiz Ba~vekil, 
Hariciye ve Adliye ve· 
kil/erimizi ziyaret ~ttiler 

Ankara, 24 (A-A.) - IrOO< Ha
rıeiye nazırı ekı,,ehins Nuri Pa
şa ve Aıclliye nao:m ekselans Şev
ket Naci Bey, ·bugün Turos eks
presine bağlı hu.susi bir vall'Onla 
Aıikaraya gelmiş ve Hariciye 
ve Adliye Vekilleri ile Hariciye 
ve Adlıye enkanı, Irak ve Mısır 
elçileri ve elçikliklcr erk:i.111 ve 
İngiltere büyük elçiliği mü<ıtC<jarı 
t:ıı·afınıdan kaışılaımw;laroır. Bir 
askeri kıt'a, fütiram re,;mini ifa 
etmiştir. Mı.ıhteram misalirleri
ınız '.kendileri iç.in hususi daire
ler tahsis edi.lımiş •bulunan Anka
rapalas'a inmi:şlerdir. 
Şevket Naei Bey refa.katlerin

de Irak elçiısi Kamil Geyliıni ol
duı::u halde saat 16 dan it~aren 
biribiriı,i takiben makamlarında 
Hariciye Vdkili Şükrü Saracoğ
lunu, Başvekil Doktor Refi'K Say
damı, Büyük :v!illet Meclı;i Re
isi Abdülhalik Renda v ı ve Adli

1 !Ô«i«~"" 
Okuyan okuyana 

1 Türkiye - Romanya tica
ret muahedesi imzalandı Bizde gazete, kitap okunınu

vor. okunm QYor demen, harp, 
İstanbulda gazete okuyanları o 
ka4ar çoğalttı iti, olur şey de
ğil. Pazar günü, öğleden sonra, 
üzerinde bir, iki bin kişinin do
laştığı bir sahada ben, bir tek 
gazetesiz insan pek Pöremedi -
ğim ıribi, düıı de yine öğleden 
biraz sonr:ı, İstanbulun çarşam
ba taraflarından kopup Fatihe 
doğru, bep birden koşuşan on, 
on beş yalmayak, başı kabak .ro
cujhın, akşam gazetelerini şehrin 
en köşe. bucak yerlerine kadar 
d~ılnıak irin nasıl bir gayretle 
seyirtliklerini bir görseniz, şa -
şardınız. Halbuki Jıu çocuklar r;e
çen yılın bugünlerinde, mahalle 
aralarından ufak ufak tepsiler 
içinde karamela, kaymaklı kura
biye satmıya savaşırlaı-dı. Yine 
dün btanbulda gazete okuma 
merakının ne kadar arttığına en 
canlı bir misal olarak şu 1nan -
zara ile karştlaştım: 
Saaı üçle dört a1'3sında Nuru. 

osınaniye avlusundan g«.•çerken, 
baktım, oranın gedikli ve pı-ofes
yonel dilencilerinden biri, yan 
gelmi~ olduğu a~::-ç gölgesinde, 
büyükçe gazetelerden birini aç
mı:j ve onun, harp dolayısile ıne
rak ve heyecan arttıran sayfala
rına o kadar dalmıştı ki, adamca
ğız, önünden ge~enleri bile. gör
mü,·oı-du. Bu 1nanzaraya henı 
şa~tım, hem itiınden ırülerek: 

- Herifin dedim, bir nargilesi 
eksik! 

OSMAN CEMAL KAYGlLI 

İki memleket arasındaki ticaret 
mübadeleleri daha ziyade arttı 
Bükreş, 24 (A.A.) - Hususi 

muhabirimiz bildiriyor: 
Bir müddetteriberi btivük elçi 

Hamdullah Suphi Tanrıüver ile 
Romanya ticaret nazırı Christu'
nun riyaset ettikleri iki heyeti 
murıilihasa arasında müzakere 
edihnekte olan Türklye - Roman
ya ticaret muahedesi dün Tür
kiye namına büyük e!çimiz ve 
Romanya namına ıla tkaret na
zırı tarafından imza edilmistir. 

Tünk ve Rtmıen rnclıafilinde 
yaptııl;mı tetkikat, br i'<i tara
fın menafiini llima"\· cd~ •. :ek tarz
da tanzim edılmis '>lan ~eni mu-

ahede metnin büvii1:< tir mem
nuniyet ile kar<:ıiandıgım gös -
tel'mi:;tir. Romanva 'le olan ti
caret münasebetl<:riınzi billıa:;
sa son seneler zarf nda pek zi
yade terakki eserler; göster -
mektedir. Mesela daha bir ka( 

sene evvel tiearcri"•iz bir bll'Çuk 
milyon liravı gecmezken b~n 
ayni ticaret yedi rrıi!von lirava 
y;.klasmıstır. Bilhaı.sa Avrupa -
ı1tn son vaziveti n ·tic. .. "si olarak 
vakın bir 5t id·· lıc·.,·et mii:bade-
lemizin daha zivadı• 
da intizar olunabıl<r. 

artmasına 

Harp Okyanusta bitecek 
batın< henıız ıdare etır.ekteaır. 
1''ransız sefiri B. Corbin \'<!sefaret 
erkiln'. tam dıplomatık ,ali>.hi
yellerıyle Londraua kalmaktadır. 

!erde hiçbir şuphe ve yahut te
reddüt yoktur. 

Bordo'daki nazırlar miıc:ıdele
yi terkettiler. Fransa meydan mu
harebesı kavbolJu, demektır. Şim 
di yapılacak Okyanuslar meydan 
muharebesi kalmıstır. 

ye Vakili Fet.bi O!ı.yar'ı öiyaret ~.~---..... - ......... _ _,,_.....,,._...,. __ ,,... 

Fransada lnı::ıliz sefirı .3ir Ro
nald Campbcll, Bordo'yu terket
miştir. Kev!ıvet vazl\'ette hiçbir 
tebeddül yapm:ın•:;.kladır, zira 
sefıruı gitmesınin sebebi, Al -
manlar tarafından e.sıı· edilmek 
tehlikBSinin mevcut olmasıdır. 

General de Gaulle, Londra'da 
bulunmaktadır. Burada müstem
lekeler ve mücadele ·e devam eL 
mek ıstiven Fran>ız vatanua:;la
rına bir isliııal merkezi teşkil 
etmektedir. General de Gaulle'un 
almC> oldugu bıı·(·ok tel~raflar, 
radyoda verdıgi nutkun, bütun 
dünyadaki Fran . ..;~zların tasvip -
kar hissiyatı hakkında bir fikir 
vermektedir. 

Bulgar is tanda 
sivil seferberlik eyle."llişler ve bu ziyaretleı· iade 

ol unrınııstu r. 
,MUJı.terem rnitoafirler Vali ve 

Belodiye roon Nevzat Ta~an'a 
da kart bırakıınııılardu. 

Fransa ltalyan şart
larını abul etti 

(Baştarafı 1 İ7lci say)adu) 
man yaz saatile L35 de ıkı ta _ 
raftan tatil edilmesinı emretmiş
tir. Batıda h:ırp bu ;,urele nilla-
ye\ bulmuştur. . 
HlTLERİN BEY ANNA.MESI 
Beri in, 24 (A.A. 1 - Fiihrer Al

man milletine aşag.daki beyanna
meyi neşretmiştir; 

Alman milleti, altı h:ıfta ta
mam olmadan askerler batıda 
kabı·amanca bir mücadeleden son 
ra cesur bir hasma karşı hami bi
tirmişlerclir. Askerlerimizin icra. 
atı tarihte bütün devırlerın en 
ş:ınlı bir zaferi olarak gözüke
cektir. Allaha lı'ıtfundan dolayı 
teşekkür ediyoruz. 
Bütiın Almanyanın 10 gün bay

raklarla donatılmasını ve yedı 
gün çanların çalınma.ıını emredi
yorum. 

SOVYEI'LERİN VAZİYETİ 
Moskorn, 24 (A.A.) - RC'Uter: 

Fransız - Alman mütareke şart. 
!arı Sovyet matbuatı taraf.ndaJl 
mütebariz bır şekilde fakat tef
siratta bulunulmaksızın neşre _ 
dilmiş lir. 

İtalyan•n harbe girmesi hak
kında 3ovyet gazeteleri şımdiye 
kadar hiçbir tehiratta bulnma
n1~!~rdır. 

HOL \NDA NAZiI,EŞTİRlLİYOR 
Londrö, 24 (A.A.) -- Reuter: 

Alman kontrolü altında bulunan 
l!olanda ı-ady0b;_ınlu1 neşriyatına 
l!"Ör<'. fkılanda nasyonalist partısi 
programında Holandanm tama
men Nazile~tirıln1c.jlfil tasavvur 
etmektedir. 

Nasvonal sosyalist lidt·ri M us
sert bu prngramın yahudi ve ya
hut Val-011 nüfuzunu ve killııenin ı 
siyasi iktidar.nı ortadan kaldıra- l 
cağını bildırmi:;tir. ! 

Bordıo, 24 (AA.) - 24 haziran 1 
Fransız re.<mıi ttiblitıı: ı 

Garpte mühim hı,· bır hadise 'ı 
o!ma.rnı:,-tır. Merke:ırle St Etienne 
cıvarında :;id<letlı muharebeler i 
olmuştur. 

1

1 

Arpler ct'phesınde. ltalvanların 
takrarladı"'ı hiı<:umlar ilerı kı
taatımız tarı.fından kırılmıştu·. 
Bu nucuımlar hıc bır tarafta mu
kavemet mevzilerimizi yaran1a
mı:;lardır. Duşrnan cıddi zavıa
ta ugramııştır. 

~'ührer'in mnw~ı 1 aı·ar~ahı. 
24 tA.A.) - Aiman orduları bas
k~andanlıgının tebli!.!i' 

Atlan tik denizinin s~nıli Gi -
ronde n<"hrinın ınansaoına 1~<.ıdar 
ı;gal edilıınıştir. La R.ochelle ve 
R•">clıepost alındı. flahJ ;ar};(a, 
Poitiers'nin sı:ııaliıh' dogı·u 1:11-
tıdat r-d.4!n bölg-e-ve .. ·..ır1ln1u.;tır. 
Günden güne ço •alo.akta olan 
nıuazzam ~anaiım ıne\ anJnda. bu 
bölgede büviık bir topçu mü
ııimmat deposu Aln•Dnların eline 
gecıııiştir. . 

Alsace-LorrainP'Ct•, venidcn 
düsman kıtaat parcaları tesl•m 
olnıuŞ. \'e Majino hntt:ııın bazı 
istilikiimatı zaptooilır.i.>tıı·. 

Lyon'un cenubu ne c1. kıtaatı
rnız Gı-enoble ve Cn;,.ımbcr\· isti -
kamelinde düsmanı;ı mncnnidane 
ve s>Kl 111ukaveme1.inl .k1r::..rak i
lerl6lltE"kted irler. 

Türkiye 
Sovyetler 

SC1racot:lunun yeni bir •n· 
la~ma icin Moslıova'ya gi· 

' dcce/ji haberinin aslı yolt 

Moskova, 24 (A.A.) - Tass A
jans. bildiriyor; 

Son günlerde, yabancı ır.:ıtbu
at, yeni bir Sovyet - Türk mua
hede;in]n a1<di hakkında So\'yet
ler Blrlıği ile Türkiye :ıı·asında 
görücmeler yapıldığı ve bu mü. 
nasebetle Türkıvc Hariciye Ve -
kili .3araçoğlunun Moskovaya 
tıitmek niyetinde olduğu hakkın
da şayialar yaymaktadır. 

Tass Ajansı, bu şayiaların her 
türlü esastan ari ve tamamiyle 
uydurma old~u bildınniye 

mezundur. 
Anadolu Ajansının Netu: 
Tass Ajansının 'bu tekzibıni A· 

nadolu Ajansı da teyit eder. 

lr!andalılar da isti
laya uğramak tehli-
1\esindan korkuyor 

Dı.rblin, A (A.A.) - Hava kuv
vetlen kw·a efradına hır hitapta 
bulunan de Vakru. memleketin 
işgal tehlikesine maruz bulundu
ğunu beyan etmi:; ve sözlerini şu 
suretle bilırmUştir:. 

Coğrafi ,·aziyeti dolarısile, 
her muharibin ~ziı İrlandanın 
üstündedır. S c ~ünlerde harp 
çok süratle deı.:·~miştir. Tehlike 
ortadan kalkacağrna yakla;mış 
ve daha tehdit edici olmw;tur. 

Teskiliıl yapmıya vaklımiz o. 
lur.~a. bizi iötil.1 etmek ıstiyenin, 
tet<ebbüounü "-:<>!< huşa gılmiyecek 
hale sok:ıcagımız;ı şiı.ohe etmiyo
run1 .• 
,--- ~- --
ı İtalya'nın har
ı 

! be girişi 
1 
i 

(B~ıarafı 1 inci •ayfadıı.) 

!arın fikirlerindeki birlik ve 
kat'iyet, Suri~·cdc nıiinakaşa ve I 
bozg.ı;nculuk olduğuna dair . 
diğer memleketlerde yayılmış ı 
olan şayialarla kuvvetli bir te
zat tcı;kil etmektedir. i\>luka -
vc-niCi.e dıi"\ ın kar!trını hildir
nıck hustısundn Suriycnin ön 
safta bulunınası, 3yrı bir hoş.. 
nuiluk dcg-urnıu~tur. 

fi'ran~an111 bir tnütarckc ak
di talebini müteakip dn·hal 
başkumandan Geaoral '.llittel
hatt~C'r \·e ;\:ük~"°h koıniser 
PuJnx, takip edilecek }'ol hak
kındı mutabık kıılnı1'1ardır. 

i'"c ~ün c\.·\·~ı .-\nkara:. ı tcr
kedrrken sou muvaffakt)et -
siı:liklere rağmeu 'l'ürklerin 
g-;;,krnıekte oldukları soguk 
kaıılılıi(ııı trsiri altında kal -
dıın. 

Di:!er taraftan toolıyabildi_ 
gnıı hiitüıı nıalfnnat. italya
mn lıarb<.> girdiği andan itiba
ren vakin ~arkta, her yerde 
tffkciı·ı unıumiyenin kuvvetie 
miitlefikler lehine temayül et
tlı!ini gü!-.tl'rmektedir. ---------

Londra, 24 (A.A.) - Reuter: 
Daily Telegraph'a göre. İngiliz 
hükıimetile teşrık: mesai ct!l·ck
te olan birçok Fraru;ız memur
ları general de Gaulle'ün teşkil 
etti~i Fransız milli koınitesile bir
likte çalısmak niyetındedirler. 
ÇÖRCİL BUGÜN BEYANATTA 

BULUNACAK 
İu.giliz radyosunun haber ver

diğine ııöre, B. Çiırçil. yarın bir 
nutuk SÖ"liye<:ek ve İngillerenin 
halillazır vaziyeti hakkındaki 
noktai nazar.nı bildirecektır. 

GENERAL DE GAULLE'tN 
DÜKKÜNUTKU 

Londra, 24 (AA.) - General 
De Gaıılle ·bu aksam radyoda ~
ğıdaki ııutıku söylemiştir: 

..Su ı&şaın ivi Fransızların 
kalbinde nasıl •bir hicab ve is
yanın yiJıiQ;eJıdii?ini, münhasıran 

biri tarafından sövteruneoı lazım 
olıdui(u için sövlivı:c€g'1r·. 
Fransız - Alman ve 1''ran::ı.ız -

İtalyan mütarekelerinin <artları 
üzerinde durmak bı:yhud.,dir. Bu 
sartların hlil""8sı udur: Franrn
mn ve Fr:ııısızları.1 el V<: avakla
rı ba'•lanm1'. düsmana teslim 
ediillıislerdir. 

F'akat ·bu teslınıi\ et kağıt üze
rinde tesbit edHmis olmakla be
raber, içiıınic.de bun.ı n1uv.ıfj,tt.at 

elml\"en, ·bunu ka:bul etrnıyen, 
istemiyen erkek ve kadın ve een,ç 
~a,·ı.sızd1r. 

Fransa müthis b.~· <iart-c He ye
re scrılen ·bıı· boksör gıbidir. O 
,·erı.k vatl'·.:ır, f:ıkal daim~ derin 
ve ıkuv\•elli •bır nef(•sle va~achğı
nı ·bıln" r ve hıı.-sooi'for. Harbin 
bitntt."<ii .... ini.. dava:;.::-ıın ainlerw.11e

mis oldu/tunu bıb' Jr. V c; hiı;,;edı
\ or. imparat.orlui!un da büvük 
ınU<ka\·emei kuvvc~.erir.~ı: şerefi
ni kurlar.mak icin 2vakta oldu
~unu biliV"Or ve hi.osediyor. 

Daha simdiden Fransız toprak
larının bır ooğunda Fransanın za
feri ~ın döğüşmek azmini bildi.. 
ren sesler ,-ükselmektedir. Fran
sa, müttefiklerin muharebe et -
mek \'C venmek it;in her zaman
dan zivadc aıımetın'~ '>lduklaı·ını 
bilivor ,.e hiı.;edivor. Yrni dün
vada belki bir gün dü:;manı yere 
sermek için kıyam edecek olan 
ınaıddi ve m~nevi biı~lPfl'e kuv
vetin mevcudiyetini sezivor. 

Herhalde bir p,üne.,, bir ümit 
yard:r. Parlıvan \"e yanan Fransız 
mukavemet sülesi vardır. 
Fransız subayları, Fransız erle

ri, Fransız kal}oncuları, Fransız 
havacıları, Fransız nıühendı.s ve 
i."'ileri. 

Ncred<' olursanız .olunuz, he -
nüz döğüşenlere iltihak etmiye 
çalısınız. Bir gun, bunu size va
dediyorum, birlikte ;ıüzide kara, 
denız ve hava ordusunu teşkil e
deceğiz ve bu ordu müttefikleri
miıde birlik olarak dünyaya. yur
da hayatı iade edecektir. 

HARP OKYANUSLARDA 
BAŞLAMIŞTIR 

Londra, 24 (A.A.) -Times ga.. 
zetesi yazıyor: 

Ne İngilterede, ne de İngiliz 
bavrağının dal~alandığı diğer yer 

(Bastarafı 1 inci saııfada) 
mer'iyete Rinmeı>ine bu sabah ka
rar vemıi~-tir. Bu kaı-ar, 20 bin 
kadar tütün a.melesinin, ıbir kaç 
gim evvel il"n eıtif(i grevle ala
kadardır. 1-luküınet, bu amele
nın, yabancı unsurlar tarafından 
ın·eve teşvık edıldıgı fikrındedir. 
Buırüne i<adar ıırevcıleri ışe baş
latımıya muvaffak olamıyan hü
kı'.ımet, sivil sefeııberbk kanu
nu ile buna muvaffak olacai(ını 
ümid ctmC'ktedir. Bu kanuna ııö
re. yarın saat sekizde ~i basın
da bulurunıvacak olan amele 
şiddetle ct·zalandırıiacaktır. Hü
ik.(amd, haı•bin intaç etıif(i va
lüm yazivet dolayrsile de bu ka
nunun mer'ivete gi.rımesinin za
ruri bulundu~unu •beyan etmek
tedır. 

Sofya, 24 (AA.) - Gazeteler, 
büı.ün haJ,kı, elmd,, bulunan si
lahları, tiyatrolarda kullanılanlar 
müstesna, bütün durbünkrı hü- 1 
küınete teslim etımiyc meobur kı
lan kararnameyi neşretımektedir
ler. Karşı gelenler için kararna
mede agır cezalar vardır. 

LONDRA, 2-1 - Bulga" hü
kiımetinin ve matoııatının. bir 
kaç rn.ima;ri.>le de izhar edilen 
yeni arazi taleplerındc i.">rarı 
nazarı dikkatı ce1bebınc'ktedir. 
Basvekil Filo( un halihazır va
ziyette e>kı h k>;ı7.hkların tashi
hmden bahsedişı ve bu tash>hat 
esnasında Bu\garistanın da iıak
larını almak için te:;ebbüste bu
lunaca(\ı111 sö' !emesi ilan edilen 
Bulı.!~r bitar~flı >1,.,ırı hak.ki ma
nasını n,;:~ nana ko.~.maktadır. 
Sun niimayi"'lerin Atnıan mJ.
,·affakıyetinın tes'idt sekLnde 
telliiri de müımkiın görülımC'k~e
dir. 

Bulgaı·~,lan a..·iktan açığa D b- . 
ı·ucayı ka;tc<len iınaları ve rn.Ltı
ver bağlılıkları si\a.si mahfiller
de ctikkatle takip olunmaktadır. 
Son sivil sefet"berlik le bura
da sırf 'bir i:maı-is olarak te
lakki edıhnektedir. 

Kral Karolun nutku 
( Bastarafı l inci saııfada) 

nın Jıer ferdinin dt4ü.nce ı:e ha
rd;ellerine relı oer olacak yega
ne şe~. milletrn t.'ahdeı ı·e mi!H 
ihıiııaç!<ıTldır. Buıırn mı!leti te
redclı<ı r~ş~•ıle :;ar.acak ı:e lıa
kesm çal~ma gaııretieriııi man
yeıızma edecek oları şey, ıek lıe
def, tek dü.şiin<'e, tek hamle, tek 
lıareket olacaktır_• 

Kral, şahsi gaye ve fikfrlerin 
zaman1 g" mis oldu~unu sövlive
r<•k butün milleti Yenı partiyle ı 

beraber vatan için ~alışmıya da
vet ctmis ve nut' unu şüyle bi
tiı1m:ştir: 

•Bu siua.<i teşekkülün kadro
swıu geııi;;leımekle, bıı lıareke
tin bir neferi olmak istiııeıılerin 
hepsine, kuvvetli bir lıüzme ha
linde etrafımda sıkı bir surette 
toplaııarak, camia için faydalı 

bir şekilde çalışmak arzusu ile 
vanan bir an kovanı teşkil et
mek imkcinlannı bGhşettim İn
kisaf tarihimizde bu an, mühim 
bir andır. Bu an. lı.er Rumen 
için en 11iiksek vazifemin, bü
tün imanı i!e bu kot•arıa iltihak 
etmek olduqunu anlam~ olması 
anıdır.• 

Fransa nın ıs
tiklal harbi 

( Ba:şmakaled en d '"a m.) 
ıarekesini. 1918 mütarrk''"ndl'n 
çok daha aı:tır bir ~t'klc .S•>r_i.n1l· -~
tur c.Sililh kes!. borusu ita!\ a 
ile nıütarckenin imzalandı,.;:l l
talya lıiikfur,eti tarafı ndau bil
dirildikten 6 s:ıat sonra tatbik 
edileceğ"ine göre, o ana kad.-ır, 
Fransız askerleri ölnıektc \"6 

Fran a yıkılınakta de\·am edc
ccL.tır. Dün de söylediğimiz gibi, 
mütareke talebi Fran'.ia}·J kur
taramadığı eibi, mütareke de, 
şerefli olmak şöyle dursun, Frao 
!ta,yı galiplerin elinde, kurban -
lık koyun vaziyetine geti.rnıiştir 
Mareşal Petaiıı bükümeli, bu 

ağtr şarlları neden kabul elti? 
A•uç içi kadar kalan Fransız top
raklarında hükiımet sürmek için 
mi? Elbette bayır! Fransa, mü
tareke verine ingiliercnin tekli-

,. fini kabul edip Parisin işgali a
kabinde Reynaud'nun söylediği 
gibi Afrika ve batta Amerikaya 
çekilip harbe devam elmek ka.. 
rannda olsaydı, daha fada :ıe 
kaybedecekti! Pelain, belki de 
mütarekede fedakarlık edip ga
liplerden, müsalabada fada şey
ler koparmak ümidindedir. Belki 
de kendisine gizlice böyle bir va
itte bulunulmuştur. İhtilar as
kerin ne gibi dü~üncelerlc, tam 
teslimiyeti kabul ettiğini bilmi
yoruz; fakat. mulavaatkiır dav -
raadığı ve bu muta\.·oatı ile İn .. 
oilterenin maglüp edilmesine 
yardmı etti~ takdirde, Fransaya 
sulh masa'ı basında, biraz daha 
i.licenap da\ı·ranılaca ına ya inan 
nuşlır; Iahut da inandmlmıstır. 
Kimbilir, belki, hiç de böyle bir 
şey yoktur da, !)ırf •zaafı piri. 
denilen \'e bir kısmı ihli~·arlarda 
görülen azim .le celiıdct noksa
nı ile roütavaatı mücadele)·e ter
cih etmistir. 

Fransıı ınaresalını, f .. ran.sa i
~in hiçbir ~ey kurtaramanlı~ o
lan bu 13m lesliıniycle sc\'kc -
den sebepleri ileride öğrencce. 
ğiz. Onun böyle yapmakla haklı 
olup olmadığını, ancak tarih 
nıuhakeme edip karar verecek
tir. 

Bir taraftan Fransa hiikümeti, 
bu mutavaat ve teslimiyet ka -
rarını verirken diğer taraftan 
İııgilte.rede General de Gaulle 
(dö Gol) Mareşal Pelain'i de ta
nu111yan, onun mütarekesini de 
tanıınıyan Fransız l\1illi Koıui
tesi adile bir hükümel kurdu. 
Bu, bizim mücadeleınizdcn \'e o
nun .)Jiidafaai Hukuk Cemiye
ti. nden .ilham almış bir hareket. 
tir. İugillere, şômdiden bu komi
teyi tanıyarak Bordo'daki :\laTC
şal Petain kabinc,iui Frausanın 
meşru bükiimeti olarak tanımak
tan istinkaf etti ve oradaki bü
yük elçisini geri çağırdı. 

Şinıdi •f'ransız Milli Ko111ite
si. namına General de (;aull, bü
tün l'ransızları mulsııvemcte da. 
vet cdivor. Fran~anın milli mt.i
cadele!-ıİ başlıyor, drmcktir; ör
nek 1919-1923 Tüt kiyesidir. Fa
kat hakalun; Fran~ız ınilleti ge
neralin da\ etine ne nııkya:ıta iş
tirak edecektir? Frau~a. Türki~·e .. 
ninkine ben/er bir 1 tiklal harbi 
vapabilecek midir? 
Avrupanın Fran~aUaki top -

rakları, Alman •·e İtalyan teh -
didi haricindeki arazi~• \"e t..'\" -

liltları, bu da\·cte bütün \. arhk
larile icabet edecekler mi'! Du
nanına, ha\:a kuv\.~tleri, ti<arct 
filosu kuı:u gibi gelip teslin1 ıni 
olacaklar . .) ok~a harbe devaın 1111 
edecekler? Ba~ta Cezayir, Tq -
nus, F.ıs ve Suriye olmak üze. 
re, bütün Fraııs:z uıüsteınleke .. 
teri ne yapacaklar? Dü~ınanın 
elinde e'ir bulunan hükfımete m: 
itaat edecekler; yoksa, İngille
renin vanında, son bir iin1it ile 
rarpışmak kararını_ verıııi~ olan 
General de Gaulle i "" Fransız 
Milli Komitesini mi dinliyecek
ler? 

Bir ihtimal daha var: ;\lareşal 
Petain zahiren general de Gaulle
den a) rı, fakat hakikatle bera -
berdir \'e bir Fransa yerine iki 
Fransauıın \·aziyeti daha iyi kur. 
taracağına inanmıştır. 

Mütareke, daha tatbike başlan. 
.nıarlan evvel, bu sualleri ve me-
sclel.eri doğurmuştıtr. Fransız 
milletinin, memleket haridnde 
\'C dah~d!!._ki son kuvvetl~rini 
toplıyaral< 'bizimki gibi, bir İstik
lal Harbi yapıp yapamıyacağını, 
şu bir kaç gün içinde &öreceğiz. 

ABİDİ,. DA VER 

Japonyanın lngiltere· 
den istediği 

Tokio. 24 (A.A.) - Harıciye 
nazır muadni bu sabah İngiliz 
sefiri Oraigie'yi davet ederek, 
Birmaru ~olu ile Chung-Kun~ 
hükünwtıne yapılmakta olan si
lAh teslimatın.n durdurulmDSUU 
talep etmiştir. 

Vindsor Dükü 
Madrit, 24 (AA.) - Dük ve 

Düses de Windsoru'l vakında İn
giltereye dönecekler• zaıınedil
nuwWir. 
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Amr'ın ihaneti iki taraf arasında, 
dehşetli birarbedeye sebebiyet verdi 

- Ben, <anuzlarnndaki ağll
:yüikü attını. Buyur. Sıra, senin. 

Dedi. 
Simdi, !bütün gözler Amr'a 

çevri1miştı. Ve şu anda, ınilVQll
larca ehli islfmıın ve i..ıam hü
kı'.mıetinin en ımual!A idare ma
kamının mukadderatı, onun du
daklarııun arasında titremekte 
idi. 

.A.nr, olıduıkça yaşlı olmasına 
ra/;iınen, çevil< bir eda ile yerin
d en «alktı. Ac(ll adımlarla min
bere (]karak, Elıu Musanın ora
ya öbıralrtıiıt ııüanii.11 yüzüğü al
dı. Gür lbiT sesle; 

- Ey Nas!.. Ebu Musaya şa
hit okiunuz. O, .k-end'i.sine ha
ıkem olduğu (Ali) yi, ısu yüzülc 
_ııibi pa; ınakından çlkardı ... Şim
di de bana şahit olunuz. Şu yü
züğü 'Parmağıma nasıl ıı~irdiy
ııem, (Muaviye) yi de .lı.illiet 
mevik.iine öyle ııeçirdim. 

Diye baiıtrclı. Ve zeka kudreti
nin maharetile gösterdiği mu -
vaffa'k.ı.yetten ıınarnnun bir te -
beı;si.iımle minberden inmiye baş
ladı. 

O anda, ııne.;cidııı içi ilı:arıştı. 

Heı<koo yerinden fırladı. Muavi
yenin taraftarları: 

- Müıbıirek olsun... Beşaret 
o1sun ... 

Diye, bağırırlımken, (AJi) nin 
taraftarları da: 

- İhanet... Dessaslık.. Allah, 
hilekarlara lanet etsin .•• 

Diye hayıkırıyorlardı. 
Mescidin içi, ıbir kası,,ga halini 

almıştı ... El>u Musa, yerinıden fır
lamı.ş .. Titriyen el!eı·ile Aonr'ın 
yakasına yapışmı.~tı. 

- Yalancı ... diizbenaz ... Bizim, 
seninle olan .kavil ve ikararıımız 
ıböyle miyıdi? .. 

Diye ıbağırarak sövüp sa:yJyor, 
Amr'ın yüzüne silleler ve tokat
lar savuruyıordıı. İki ihtiyar. bc>
ıtaz. boRaza rreJımü)er:di. Dirinin 
müfrit do/;r ..ıluğundan husule 
ııelen safiyet... Diğerinin taşkın 
zcıka.sındruı do.itan hile ve şeyta
net ... Ve nihavet. ikisinin •birden 
(Ali) ye karşı b€'Sledikleri kin ve 
husumet. bu iki müımtaz şahsi
yeti, halk huzurunda çirkin bir 
vazi.veta. tarih karşısında da ağır 
bir mes'uliyete sürii kled.i. 

Mescidin içi, volkan g>bi kay
nıyordu .. Ebu Bekirın oğlu Aıb
durrahman. Ebu lvlusayı kaste
derelc 

- Şu arıfiJ ihtiyar, keşke vak
tiyle ölüp gitseydi de, ehli is
lamı :büsbütün bir>birini düşüre
cek olan böyle bir hadiseye se
bobiyet vermeseydi. 

Diye dövünü:yordu. 
Abdullah bin Abbas; 
- Kabahat, Ebu Musada de

ğil... Onu bile, bile bu işi ona 
tevdi edendedir. 

Diye ıbağırarak (Ali) yi suçlu 
buluyordu. 

Şerih bin Haui, adeta şuur ve 
i!'adesini kaybetmişti. Amr ibni 
As'ın üzerine hücum etti. Elin
deki asayı şiddetle onun başına in
di ·di. E.ger aravn girenler olmnsav 
dı, 'U darbeler tekerrür edecekti.· 
Şer h, kendicini iartct.mek isti
ycnlerin elinden kurtulup tekrar 
Amr"ın tlzerine atıh1ıak isti.>or: 

- Ah, ne olurdu O·,un başına 
in ivdiğlm <k :ınek bir 'kılıç ol -
saydı. 

.Diye bal:'lrdı .. 
M€'scidin avlusunda bulunan 

'bazı k.iımseler de içeriye dol -
mu•lardı. B:..nlar da ellerindoki 
yalın kılıçları ha"ada sallıvor -
lar: · 

- Ebu Mılsa ile Amr lr,i.m olu
yor ki, AJlahm hü:lı.:jgn ve takdiri
ni ooıımıya çalı~ıyorlar. Allahtan 
tia.;ılı:a hükımcden yoktur. 

Diye foryı.t ederek, iki hııkemi 
porça la'Tlak için ileri atılıvorlar· 
cıı. 

Adi bin Hate!Tl ''ai, bunların 
önüne gerilerek, neticesi büyük 
lbir felakete davanacak olan bu 
siliıhlı hareketi men'e ça!İşıyor: 

- .vfoscitte kaa dökümnez. Kı
tal ıcın, Emirü1milıırıinin'in izni 
olımalıdJT 

Diye bağırıYorriu. 
(Ali) nin taraftarlarının Ebu 

Musayı parcalamalarma raınıak 
kalıınl$tı: 

- Emirühnuminin Ali, senin 
ne idl'aksiz Ye ne idaresiz bir 
adam oldu.Eıunu bilirdi. Onun 
i:çin •eni KMe valiliğinden az
letnıi~ti. Fakat azledeceitine, keş
ke kafanı kesseydi. 

Di;•e kılıcı,ınnı çekerek üzePi
ne atılmışlar<lı. 

Tehen ur le parlıyan bu kılıç-

!ardan, :Elbu Musa ancak mes'ut 
tahinin sayesinde kurtulabiMi. 
Bir tekarriip ile oradan savuşa
rak >doğruca .Mek1keye ,glttc. Ora
da Eınevilerden birinin e• ine il
tica etti. ömrünün, artık uzun 
sürmiyen !bakiyesini orada sakla
narak geçinli. 

- * Amr ihni As'a ııelince ... 
Bu zat, ıkendisıne yaitdırılan 

JAnet ve hakaretlere !lerre kruJ.ar 
ehemmiyet vennedi. Mescitte
iki kalabalığın arasından ku.-tu
lur kurtulımaz ilı:ame!.gôhfna ge
lerek: 

- Çııbuık ... Atıımı getirin. Siz 
de ar.kanıdan yetişin. 

Diye, rnaiyetindelkilere emir 
verd:i. 

Deııhal atının üzerine atladı. 
Şam yolunu tutturarak o ıssız 
QÖllerde telk başına. atını sürmi
ye başladı. .. Eıı kısa yollardan 
l;iam'a geldi. Hiç bir yerde d~ır
mııyarak dıo~ruca Muaviyenin sa
rayına g:iııdi. Yol .kıyafetini de
ğiştirmek şu tarafa dur.,;un, te
pesinden topuJdaı·ına kadar .ııarJ< 
olduihı toz ve topra.1<1arı temizle
mive bile lüzum Riiımıem.işti. 

Muaviye, onu -0 halde görür 
görmez hayretler icinde lka1clı 

- Bu ne hal, ya Amr? .. 
Diye ·bağırdı. 
Anır, lbu sual~ hiç ehemmiyet 

veronedri. Dudaklarında, neş'eli 
bir tebessümle Muavivenin otur
duğu sedirin önüne kadar ilerle
di. Oı ada, yerlere kadar eğile
rek: 

(Arkası va1') 

DALGA UZUNLU{;u 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19,41 m. l519a K.m.20 Kw 
1648 m, 128 Kın. 120 Kw. 

~5 Haziran Salı 
12 ,30 Program 
12,35 Ajaııs habc; le•; 
12,50 Alatıırka mii.zik 
13,15 Halk türk.ülerı 
13,30 Karı§ık müzik (ııl.J 
18,- Program 
18,05 Müzik: Cazbant ( u'. , 
18,30 Çocuk saati 
19,- Müzik FU2ıl heyeti 
19,45 Ajans haberleri 
20,- Konu~ma (çiftçinin Sllllti) 
20,15 Müzik: Ankara Radyosu 

küme ses t'e saz heyeti 
21, Konuşma (İkt1'at ve Hukuk 

saati) • 
21,20 Serbest saat 
21,30 Koıwmıa (Radyo ga.zete-

si) 
21,45 Kü~ük orkc"tra 
22,30 Ajans haberleri 
22,45 Müz;.k; Kiiçük orkestra 
23.- Müzik: Cazbant (pl.) 
23,25 Yarınki pro.rram ve ka-

panış. 

A skerlik işleri 

Şubeye davet 
' ' FA_ L ASK.t.ı,LJT\. ŞUBESİN- . 

DEN: 
Orta e,1lıye111a .. ıdi lise ve 

daha yühek oıK·k cp mezunları 
1 temm 940 tarihinde ~·edek su
bay okulunda bulunmak üzere 
sev·ke tabidirler. Bu sartları haiz 
a.>kerlik öde·•ini yapmamış or
ta ehliYetnamelilerctcn şulbeınize 
ımensup olanların muayyen müd
det içinde sevkedi1melk üıere 
hemen sabeve müracaatları iliin 
olunur. 

Yoklamaya davet 
EMİNÖNÜ ASKERLiK ŞU

BESINDEN; 
Ş1rn.diye kacıar askerliık yapıp 

terhis edHmiş veyahut askerlik 
yaJlIIlamıs ve henüz as~ere sev· 
kedilmemis 332 ila 3:JJ doğum
lu eratın yoklama günleri aşa
ğıya çıkarılmıştır. Yoklamalar 
saat (9) dan 12 ye kadar yapıla
caktır. 

Bu doğumlu eratın )'Qklama 
günlerınde i-kamet senedi ve nü
fus cüzdanlarile !birlikte ıbehe
mehal şubeye müracaat ederek 
ydklamolarını yaptırmalrrı gel
miyenler iıakkında kanuni talti· 
ıbat yapılacağı ilan olunur. 
Doğu.m . 

1 
332 27/6/940 peışembe 
333 28/6/940 ouıına 
334 29/6/940 Ctrmıı.rtı>si 
335 l/7 /940 Paza; .esi 

1 

iKDAM 

~ ı 

T. iŞ . BAN KASI 1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 
1940 K üçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Ke,ideler: 1 4ubat, 1 mayıs, 

1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih
leı•lndc y"pılır. 

--------------------·-

Saiilıi!ının kıymetini bilen Bayanların seve seve kullanacağı 
en birinci adet bezleridir. Mi\<ropsuz, ufak, YJlffiwıaktır. En ince 
elbiseler altında belli ol ıaz. Her eczanede ve büyük ma
ö·azalarda Feınil ve Bağı bulunur. 

Nafıa Vekaletinden 
sn /940 pazartesi günü 8llat 16 da Ankarada Nafia Vekôleti binası için

de malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eltsiltme, komisyonun
da 12933,5· _,, ,-a muhammen bedelli 2411 parça mobilyanın kapalı zarf usulile 
ekslltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme oartnamesi ve teferruah bedelsiz olarak mahetne müdürlüğün

cien alınabilir. 

Muvakkat teminat 910 lira 02 lıuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarım muvakkat teminat ve şal'tnamesinde ya. 

zı1ı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15 e kadar tnezk.Ur komisyona makbm 
mukabilinde vormeleri Jazımdır. c3012> (5108) 

Osvlet Demir yollan U. MüdürlüQünden 1 
Aydın civarındaki Çc.mlık tünelinin inşaatı sona erıniş olduğundan, dev

let tipi büyük yolcu arabalanrun Ayduı hatiı üzer ·1de dP seyrüse.ferleri 

temin edilmi~tir. 
Bu suretle ~imdiye kadar yalnız Ala~ehir üzerinden işlemekte olan doğ

ru Ankara izmjr yol~..t vagonları ile yataklı ve yemekli vagonh.rr 23/6/940 

tarihinden itibaren haftada 3 gün Ala;iehir üzerinden ve 4 gün Karnkuyu -

Aydın hattı üzerinden işliyecekler ve böylece Ankara - Afyon - Dinar -

Aydın - Nazilli - İzmir ara~ında aktarmaı::ız doğru yolcu servisi tesis edil ... 

miş olacaktır. 

Doğru vagonların Ankaradan İ.ı.mir Basmahaneye kalluıı: 
Pazar, sah, per~embe günleri 
Basmahaneden Ankara3'a. kalkışı: 
Pu7.artesi, çarşamba, cuına g'lnleri 
Ankarada.n Alsancafa. kalk•~ı: 
Paz.arlesi, çarşamba, cuma, cumartesi 
A!sancaktt111 Ankara.ya kalkışı: 

P1.ızartesi, çarşamba, cuma, cunıartesi günleridir. 

1Vluhterem yolculara ilil:n olunur. (S232) ,3076> 

IS TAN BUL f ELEDi YESiN DEN] 
K.ıymf'U 

m ukayyedeii 
Lira K. Cin si 

15000 Depo 

ŞARTLAR: 

J'. rtlırm.ıya konulan em1i.k ln 
m ahalle hudat ve Matasarnfın 

veya köyü evsarı Adı 

.ı\rap camii 
Üski.ifü 18 

K:lzım 

Jllulanrrıfuı 

hisse miktarı 

Tamamı 

ı - Arap camii mabal1esi Üc;küı'cü sokağı Kftzıma ait 18 numaralı depo
nun bina, buhxan, çöp vergisJ bor~larından dolayı arttırılma suretile satıla. ... 
caktır. 

2 - Kıymeti mukayyedesi 15Cı00 liradır. 

3 - İlk ihale temmuz ayının 16 ncı salı güntı aaat 14 de Beyojlu ka

zaı,.ı ıdare hey'etinde yapılacaktır. 

3 - h:cıt'i ihale birinci ihaleden 10 gün sonra olan 26/7/940 cuma günü 

«a1:ıt 14 ted 

Birinci ihale ile ikinci ihcµe arasındakj müddet za1·fında yüzde 3 deıı 

nokı::c.n olmanıak. ~artBe arttırmalar kahul olunur. 

Ş<ı1'inar11eler her &ün Bey~~l~ Belediye muhaı;;ebeci1iğinde görülebilir. 
yiızrie.an olan lılOO) lır<ı. tenünat rr:akl.1,ızhı.r le ıhale i!finti Beyoıi:lu kazası 

idare hey·l.'l.ıncie lnılunınöhÔıı• · ("::!9G) 
:.;: ..... .·,·~ 

!~-HAZİRAN 19411 

13 «> R S A Hitlerin Müthiş Şartları 
'-NKAR"' 

24 • 6 • 1840 

1 Sterlin 

10-0 Dolat 

10-0 Frc. 

100 Liret 

100 İsviçre Fre 

100 Florin 

100 Rayişmark 

100 Belga 

10-0 Drahmi 

100 Deva 

10-0 Çek kronu 

100 Peçe ta 

100 Zloti 

10-0 Pengö 

100 Ley 

100 Dinar 

100 Yen 

100 İsveç kronu 

100 Ruble 

aıı:L .a:oır..s ------

....... 
5,20 

150.-

2,9450 

211.2125 

2.9490 

0.99 

1,7750 

13.8675 

26.765 

0.62 

3.4616 

35.2250 

30.77 

içkili lo kanta lar tarife!eri 
hazır :andı 

Lonkanta ve içkili yerlerin ye. 
ni fiat tarifelerini tcsbit i<;in dün 
ibelediye reis muavini Lütfi Ak· 
soyun reisliğinde bir toplantı ya· 
pılmıştır 

Bu içtimada Üsküdar. Beyoğlu, 
Kadıköy ve Beşiktaş kaymakam
lıkları dahilindeki lokanta, içki
li ,gaızino ve emsali yerlerden 
lüks, 1 inci ve 2 nd sınıflara ay
rılanların yeni fiat tarifeleri dai
mi encümenin te•bit ettiği esas. 
lara göre ikmal olunmustur. 

Bugün toplantıva tekrar aevam 
olunacak ve 3 üncü ciını.r j.:çr)er
le di.i(er semtlerdeki bu kabil ma· 
halkrin tarikleri yapılacaktır. 

İçkili yerlerin ekserisi için iç
ki ile birlikte meze verme mec
buriyeti çle konulmuştur. 
M \J TE.i' Jı;iı&lA 

Felaketzedelerin i•şe 
bedeleri kesilecek 

Erzincan zelzele felaketzedele
rinden şehrimize gelmiş olanla
ra Dahiliye Vekaletince tediye 
edilmekte olan iaşe bedellerinin 
1 temmuzdan itibaren verilmiye
ce«i dün vilayete tebliğ olun -
muştur. Bunlardan istiyenler 
memleketlerine gönderilece'kler, 
arzu edenler de şehrinıiz beledi
yesi temizlik teşkilatında çalış -
tırılacaklardır. 

Çocuk Esirgeme Kuru
munun umumi kongresi 

Çocük Esirgeme Kuııımunun 1 
u mumi kongresi bugün sahahle.. I 
yin saat 10 da Ankarada toplana
caktır. Konl'l'eye şehrimiz.den iş
tirak edecek olan muralıl:ıaslar 
dün akşamki tren le An karaya ha
reket etmişlerdir. 

Çocuk E<iııgeme Kurumu şu
belt·ri son iki yılda 585 den 65-0 ye 
çıkarıl:ınış ve yine son iki yıl için
de memleketimizde 761 bin 440 
çocuk ve çocuklu arıneye yardım 
yapılmı<tır. 

Pratik eczacılar 
birliği kongre>İ 

Tiirkiııe prntik eczacılar cemi
yetinden: 

Birlil'rJn-ıizin senelik Uil'Tll!ıl11i t~.; ·)
lantısı 29;'6.'940 cumartesi a'kşa
m -::a.,.t .'.:'.l • .., ~ ci~ E.ninönLi Halke
vinde (r,,,·aJo.i:tlunda) yapııla -' 

:ı t r Azalarımızın iştirakini 
di eriz. 

Fevkalade kongre 
Altınttı{i Sµvr birliğlnden: 
30 haziran 940 tarihine mü

sa<lif pazar günü saat 10 da fev
kalade kongre yapılacağından 
azaların 11'\'rifleri r>ca olunur. 
İsıanbıılspor klübü idare heıı'· 

etinden: 
29/6/940 ctıımarteei R'iinü saat 

16 da klli:ıı l<>kalindi! yapılacak 
olan fevkalade ıkon.ı1reyc azanın 
gelmeleri •bilhassa rica olunu;r. 

Nikah 
Temyiz Mahkemesi reislerin -

den Bay Ceva.d Gücün'ün kızı 
Saliha Güeün ile Mülkiye Baş
müfettiş müte'kaidi Bay Hüsnü 
Toköz'ün o{!lu Nafıa Vek§leti 
Yümek MüJıenıdislerinden Mıiliid
din Toköz'ün Mkahları dün An
kara Beledive salonunda yapıl
mıştır. Tarafeyne uzun ve mes'ut 
bir hayat dileriz. 

Bakırköy icra mem,.rtuğıında1'. 
Bir borçtan dolayı paraya çev

rilme;ine karaı· veiiJ.en lroltük ka· 
nape halının 3/7 / 940 çaşamba 
saat 10 da Bakıııköyıde İstanbul 
cadd~ Nivazi. B~ sokak 3 No, 
da bllımlızayede satılacağı ilfıtı o
lunur. 127762) 

Mütareke şartlarının tafs ilath metni 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter: 

Reutcr Ajansı bildiriyor: 
Alman hükı'.tmetinin tevdi et· 

tiği mütareke şortları mac'deleri
ni..ı daha genış bir bülasa,mı ve.. 
rivoru.z: ı 

Madde: 1 - Muhasarnatııı der
hal durması, mu hasar ad« bulu
nan Fransız kıtaabnın sil.ihlan
ııın teslimi. 

Madrle: 2 - Alman menafünijıo 
emniyeti için aşağıda yazılı hat· 
tın şimal ve garbindeki araızi iş. 
gal altında bulundurulacaktır. 

Bu hat Cenevre, Dole, Saone 
üzerinde Chalon, Paray Lemo
nlal, Mouluis, Bou.rıges, Vierzon'
dan ve buradan Tours'un 20 kJ.
lometre garbıne geçecektir. Ce
nl:pta An:gouleme'den ınont de 
Marsan ve St. Jean de Pied Port
ya kadar bu aralide henüz i~gal 
edilmemiş mıntakalar, işbu mu
ahcdenin akdini müteakip işgal 
edileceklerdir. 

Madde: 3 - İşgal altında bu
lunRn mıntakada, .Almanya, ma
halli idareden maada şagil devle
tin bütün haklarına sahip olacak
tır. FraDsa hükumeti lıu maksat 
için ha.ım vlmı bütün kolayhk
ları göoterecek\iı-. in_giltere ile 
muhasamatın durmas:nı mütea
kip Almanya, garp sahillerinin iş
galiııi asgarıve indirec<'ktir. Fran. 
sız htikümeti hü kilmet mcrke -
zini isgal altında bulunml\·an a
r~zjdc lı1tihr~~. etm~kte s~~·.bc·~st - 1 
tn·. Arzu ettı.ırı t.1knırde r i1kurııet 
n1erkezini P;:r-lse 11akJcdebHecek
tir. Bu takd?rde i:;gal altında bu
lunan ve buJunn1ı:rru1 arazn11n 
Fran•ı h'1l;timeıi tarafmdan Pa
risten 1d::ıre t:dilrı:csi için Alman 
hüklirııcti ı~<>.neJLn kola_yh.kları 
~öster<:cC'ktir. 

Madde: 4 - İnt:zan.ın mulıa. 
fazası i{'in liizım ola:r" kıtaat müs
tesna, F~ransız deniz ve i·ıa\ ~ı kuv
veılcri ttsbiı edilecek bir mud- i 
det zarfında terhis ve s.:idiı tan 
tecrit edilecektir. İstisna edile -
cek kisn1en teçhizat ve ehemı-ııi
yeti A lmaııya ve İtalya tarafın
dan tayin edilecektır. İs~aı altın. 
daki arazide bulunan Fr~n.ız si
lahlı kuvvetlerı, ı~gal altında l:ro· 
lunmıyan araziıe n<1kledıicrek 
terhb edil~cektir. Bu knuat si
lahların; daha evvelden müta
rekenin akdi anrnda bulundukla
rı verl~rde te.;iiın edeceklerdir. 

Madde: 5 - İ~gal edilıniyecek 
olan arazide bulunan, topların, 
tan'klor1n, cslihan1nı tank daft 
to:plarının, hizmette bulunan tay
yarelerin, piyade eslihasın1n1 
traktörleı•m ve miUümmatın he
yeti umumıytsinin sağlam ola
rak teslimini, Almanya, garanti 
olarak talep edebilir. Bu teslima
tın vüs'ati Almanya tarafından 
tayin edilecektir. 

Madde: 6 - İşgal altında bulun 1 
nı:yacak arazide mevcut olup is
lihclamma müsaa,Je edilmiş olan 
Fransız kuvvetleri tarafından 
kullan.lmıyacak siliıhlarla harp 
levazımı Alman ve İtalvan kon
tı·olü altında depofara y~rle;;tiri-
1€'Cektir. I~al altındaki arazide 
harp levazımı imalıne derhal ni
hayet verilecektir. 

Madde: 7 - İş~&l altındaki a. 
razide mevcııt scıhil veva kara 
müdafaa teçhizatı bütü.n silah -
larilc birlıkte ve iYi bir halde 
teslim olunacaktır. Büıun istih
kiım planları n mayn tarlaları 
ve mm n barajları tafailiıtı Al
man,· aya teYdi olunacaktır. 

:\1add<· 8 - Fransa hükumeti-

niyetinde ol:ınadı il"ını resııni su -
rette .beyan eder. Mıistemlckl! 
menafünin ırnüdafaası için tefrik 
edilecek kısııın müstesna olaı a'k 
Fransız ıkaı·asularından lıaric bu
lunan ıbütün baro sefineleri Fran· 
saya davet edileceklerdir. 

Madde 9 - Maynlaı·a ve bah
ri müdafaalara taall(ıık eden hÜ· 
tün hırberler Ahnaıwaya verile
cektir. Fransız kıwetleri mavn
ları taramak vaztiesini· Üzerleri
ne alacaktır. 

Madde 10 - Fransa hüıkuıne
ti, eiinde ıkalacak rnu;ellfilı kuv• 
'v~·tlerle hasmane hiç bir hare
kette bulıınmıyacaktır. Fransız 

oıx!usu cü.zütamları Fransa tw 
ra"11n terketmekten menedilecek 
!erdir. Hic bir harp malzemesi 
İJJ.l!"iltereye naklcıdilmiyecektir. 
·Hiç bir Fransız diğer devletle
r in hizmetinde olarak Almanya 
ale111hine calışnuıvaıcaktır. 

Ma.dide 11 - Hlç ıbir Fransıı 

ticaret gemisi limandan dışar 
çkm>yacaktır. Ticari münasebet
lerin •başlaması Alman ve talvan 
h·ükfunetlerinin müsaadesine. mü 
tevakkıftır. Fransa haricinde 
bulunan ticaret ~eınileri Fran -
saya çağrılacak ve im.kim olana· 
dı~ı takdirde bitaraf limanlara 
sevk.oluJ1acaktır. 

Madde 12 - Hiç bir Fransız 
taVYaresi topraP-ını terketmiye
cc-ktir. Tayy.ıre ıreydanları Al
man ve İtalvan kontrolü altında 
ibulundurulac-alktır. İ.\ıı:!al altında 
buluı)nll''an bütfu1 mıntakalart.Ja~ 
1ki yab1.1ncı ta .. \1are1cr A1rrıan ına
karrılaı ına te~!im edilecekler<lir. 

Madde 13 - j,gc.l altın.da bu
lti.ı1an a. azitleki as~.t·ri mücsse
~c]C'l, u!c•; Jcr \'e st kiar iyi hal
de tesJirn edill'coklcrclir .Lhnan .. 
la!", dio. ".:i i.3tihkcin1l~ır, bahri in
şaat tE:ı ane]E.·ri tahrip ediln1i-,.·e
ce ve hasara u.Cratılmıyacak -
t.,-. 

Fransız hüLımeti. ,halkın iş
·ga1 a!tında bul ı.nan araziye av .. 
delini kolayla<tıracaktır. Fıan
sız hükı'.ımeti. kıvmetli eşy& ve 
stuıkıarm İM<l ı altında bulunan a
raziden i,gal altında bulunmıvan 
ar~iı e '" va yabancı memleketle· 
re ~e.-nw,:ine mani olacaktır. Al
man esirleri seııbe.st bırakılacak, 
Fran::;ada veya Fransanın deJ1iz 
aşırı arazisinde bulunan ve Al
man hüküımcti tarafından talep 
edil~cek '>ütü,ı Alı.ıan tebaaları 
Alrnanyaya teslim edilece.ktiı. 

Mütareke muahedesi. 'benzeri 
ıbir muahede İtalya hükı'.ımeti ile 
;ıktedilir edilrnez mer'ivete ge<"e-
cek,ir. Bu mualıc<lenin aktedil
diai İtalva hüklımeti tarafından 
bildirildikten altı saat sonra mu
hası.mal du··acaktır. Muhasamı:· 
tın durduf(u Alman hükümeti ta
rafından telsizle bildiıilecel<lir. 
Fransız hi.ikumeti nislbeten az 

ehemmiyeti haiz bazı tadilat tek· 
lif e!'IJ1iotir. Zannedildiltine _gö
re. bunlardan bir kısr:-ıı kabul e
dilımi' ıbir •krnrııı da rcddedilrrı:,. 
tir. Serait. eöasında. yukarıda 
bil{İİl'ildii(i. ~ibi kalmaktadır 

D tı:Nl:ıt 

Fransız şi!epleri lngiliz 
ban dırası çekti 

nın mlt . ..,.E'irtilek<" ve tmıparator - Fransa suları haricinde bulu-
luk dahıli:ıdeki mcnafüni mü - nan ekser gemilerin yaptığı gibi; 
Jaf.ıa · .!;. Serbest bırakılacak O. limanımızdaki 36 par,adan mıi. 
l&n kıs .. müstesna olaı ak Fran- rekkcp Fransız rnpurlaı·ı da da-
sız donanması 12österiietC1'. li ~ ha Fran::-ız - Alman mütarekesi-
manda toplanacaJl ve Alman ve nin imzasından evvel Fransız 
İtalvan kontı'Cl ü altımıa silahtan bayraklarını indirip yerlerine in 
tecrid edilerek mürettebatı ter- ıı-iliz bandırası çekmişlerdir. Key 
his ohınacakır. A1manya hüku- fiyet a1"kadarlara bildirilmiş -
ınıeti, sahil muhafazasına ve ımavn 1 tir. Bu ı;(enıilcr Tunadan ~rlmi~ 
taramıya Jazım gemiler müstes- ve Pa.;abahçe önünde demirle. 
na olarak bu suretle Alman kont- mi~ bulunmaktadırlar. 
rolü altında limanlara toplana- -~-----------
caık olan Fransız d:onanıınasını, imtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
harp esna.sıooa !kendi hususi 'lıak- rektörii: E. İZZET. Basıldığı yer: 
satlarını temin için kulanmak 1 SON TELGRAF Basunevi. 

Istanbul C. Müddciumumiliğinden 
İstanbul ceza ve tevkif evi için bir sene zarfında açık ek~iltnıe suretBe 

alınacak 3750 kilo etin ihalefii için tayin edilen günde talip zuhur etı ,(·<li
ğinden ihale on gün müddetle uza.tılmış.tıe. Etin muhammen bt!tleli 1875 lir;ı .,,-e 
m_u\·nkkat teminatı 140 lira 65 lturtiştur. EksHtme 6/7 /940 cumartesi günü .,. at 
12 de AdUye Levazım daiı·esinde yapılacaktır. BLI husustaki şf!rtoame tati1 
&ünlerinden maada her gün mezkilr da1rede görüJebiliı·. İ1fın ücreti mt·te-
ahhide aittir. ( 5285) 

KACITÇILARA ~ 
Ambalajlılı iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 

yer ilmeyip doirudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çı
kar.ılacaktır. 

500 kilodan 8'8i• olmamalı üzere tıılip bııluuanların her 
!tafta pazartesi günleri sabahleyin saat 9-11 ara, mda gazetemiz 
idare mtidürlüiüne müracaatları. 

• 


