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FRANSA AFRiKASI MUTAREKEYi TANIMADI 
• • • 

ltalyan şartlanna göre Akdeniz ve Afrika- lngiliz Başvekilinin lf şaab 
daki bütün Fransız üsleri tabiye edilecek F M .. f . S lh 

1 ransanın un erıt u yapı masına 
Fakat müstemlekeler şartları kabul etmedi, müsaade edilmesini Reynaud istemiş 
Fransız Donanması da teslim olmıyor ÇÖRÇIL DEDIKlı .. Reynaud'un bu talebiai Framas Doaanma•••• 

Fransada Muhasama • • • Almanlara teslim edilmemesi mukabilinde kabul ettik, bize katı 
Fransız kuvvetlerı techızatıle teminat verdiler. f akat hakikat Mütareke muka•elesi aksine çıkb,, 

durmuştur ammamU- beraber lsviçreye iltica ediyor 
cadılı durmamıstır ''Türkiyede 

Beşinci kol 
Yoktur 1,, 

re ilerisini teııkil edecektir. 

Fr•re•ı" tlon•nm••t- Fransız Radyolarının = ::.::~::::::~: neşrı·yah tatı·ı edı.ldı· 

Tunusda, Tunus Trablusgarp 
timdiki hududu ile, muahedeye 
merbut haritada ııösterilen hat 
arasındaki mıntaka gayri askerl 
mıntaka olacaktır. 

6• tleo•m ettiltleri ıalı-

tlirtle, Alıdeni:ııin ı•r· 
ltıncM o• ••r6ırıtla yeni 
J'•nİ /ıdrliaelere ı•lıit 
olacatımu •ahalılıalıtır 

Y aıan: ABiDiN DA VER 

R esmi Fransa, Almıın
J'a ve İtalya bqıaıa
tla tedim oldu; Z5 lıL 

*- ııüaünli9 ilk wd•'•h 
ı-.:~- • 1 ... ,, •••• 

Framıs ve İtalyan - l'l1uuu ..._ 
tankeleriııiıı .. rtları heaüz re1-
men ilia ~. M111U9-
kelerin tatbikine baıdaniıktu 
ti saat sonnı, Almaıaya, İtalya .,. 
FrııDA tarafından ayai umanda 
ilin e4ilecek. Ga)'ri ıwm1 olarak 
lnsffis menlıelarmdan :ıaetredi. 
ı.a Almaa • Fransız mütareke • 
ıinda, ıulh mllzakerelerlnlıı, u 
uman baılıyacatı h•klnnda bir 
b:t:ıt yoktur; yani mütareke dev
ri samanla takyit edilmemiftlr. 
Bu, mütareke vaziyeti ili mqa
allah devam edip lidecek mi d• 
mektir? Balbu ki 1118 de, müta
rekenin 36 ıtün devam edeceji " 
uatılabileceii yuılmqtı. Al • 
maaya ile yapılacak ıulhlia prt. 
lannı tayin etmek bere, mUta
rekenln lımanndan iki aJ' !tir 
Utta .onra, 18 İklndklnun 1111 
ıh Venayda, Fruuını Batvekill 
KJemamonun riyasetinde, bir 
konferam toplanmıştı. Bu kon -
feransa, Almanya ile müttefiki• 
rine harp illnı devletlerle onlara 
ka~ı cephe alan bütün milleti• 
rin murahhasları davet edilmlt
ti. Bu müttefikler arası sulh koıı.. 
feransı, dört ay süren, uzun ve 
retin milzakerelerden aonra, ıulh 
prtlarını kararlaştırmııtı. 440 
maddeden mürekkep bir ıulh mu
ahedesi layihası vücude ııetirll
miş ve bu muahede, Alıruıayanın 
protestolarına ra&men, 28 Iıazi -
ran 1919 da Venayda Almanlara 
dikte suretile kaliul ettirilmişti. 
Şimdi Almanya, naul, 1918 

Kompiyen mütarekeainin aahll• 
ve dekorunu 22 Hae - ....ı 
ayııea tekrar ÜIJ'• etti,.. a aa
maa, .._ ... 1171 ... ....... -
İmparıılorlainnun lAıraw.p ft ......,,a Kralı blrl:ıad Giy_J'em'un, 
Preu Bimıark'ın elile impara
torlu taC1D1 ııiyılJii Verııa, aara
J'llll• mqbur Galerie dea W
denilen aynalı salonunda, '4 yıl 
.onra muahedeyi Almanlara, bi. 
li kaydüşart imza ettirmiıti. 

25 Huiran ııece yarw tatbik 
.. hasına eiren yeni mütarekenin 
ııartları arasında, resmi metne 
intizaren l)ıtiyatla kayde4iyöruz 
ki, mütarekenin müddeti ve sulh 
müzakerelerinin ae uman lıaşh
yacagı hakkmda bir kayıt _ yok
tur; yalnız, Almanya ve İtalya
ya, mütareke şartları yerine ııe
tirllmedlği takdirde, mütareke • 
nameyi feshetmek hakkı veril • 
miıtir ki, ba J.ak, 1918 mlttare. 
lıesinde, '8 saat evvel habfr ve- _ 
rilmek tartile ve ayni ria)'etalz • 

Cezayirde ve Tr ablUSj{ar be 
hemhudut Cezayirin cenubunda
lti Fransa A!frikası arazisinde 200 

f 'kilometrelik bir mıntaka gayri
askeri ol 'lcaktır. 

Fransız Somalisi sahilleri İngi
liz İtalyan muha<aır.atı ve müta
reke devam ettiği müddetçe gay. 
ri askeri mıntaka olacaktır. 

Dahiliye Vekilinin 
mühim beyan a t ı 

İtalyanın Cibuti limanını bü- Bir hafta kadar ,ehrimizde bu-
tün tesisatile Cibuti, Adisababa lunmakta olan Dahiliye Vekilimiz 
arasndakl demiryolunun Franı.ız Faık Öztrak dün akşamki eks • 
lıımunı her türlü ıırô::Il:;l'&l i.çin presle An'1ı.araya gitmi~tir. 
lıııllanmaya tam ve devamlı hak· Faik ÖZtrak dün de şehrimiz-
Jı olblı:ln' ~~..;~::::+~~~~~~--emm_ Y«: 
B~ u;, gayrı as- ır aıa ık eınruyet müdürlüğü· 

;.;;a_ • .-JJ;}<;FI' nııntakalar muhasamat bit- ne l(iderek Vali Lfıtfi Kırdarın da 
tikten sonra on gün zarfında tah- ~tirakile emniyet müdürü Mu. 
Jzye edilmiş bulunacaklardır. zaffer Akal;ndan muhtelif emni-

İn«illz İtalyan muhasamatının yet işleri hakkında izahat almış 

Lorıdra, • (AA) - Beater: 1 
İ~iz BllfVeıkill Wlnston Çör. 
çil, buııün öfdeden sonra Avam 
Kamarasında askeri vulyet hall-

Ç O RCIL 

:~~~~:;::~:~A~:~~v~ı~ =n::::~~;:ie:e::v::: Başvekilim-iz bugün Mecliste 
'RANSANIN Mll.fKADAKl BlDRTı: vsso ran deniz üsleri on beş gün zar- (Arkan 3 üncü ıayfada) 

fında gayri askeri mıntaka ola- harı'cf vazı'yet hakkında 
Lonclra, 2li (AA) - J'ranaız

İtalyan mütareke şartları hak· 
kında lllrenildil!ne ııöre, müta. 
reke mer'iyete girince n müta
rekenin devamı müddetince ! -
talyan kıtaatı bütün harekat sa
hasındaki ileri hatlarda buluna
enlardır. 

DiAer bazı ,artlar, mütareke
nin devamı müddetince Fransa-

eden ırayri ukeri ırun takaların 
ihdasına aittir. 

F'ransada, cavrl askeri mınta
ka, İtalyan ileri hatları ile bu , 
hatların Iruıı uçuşu ile elli kilomet-1 

c·~~~~;:ke muahedesirıin tatbi- lngi~iz -Sovget 
~:!::~:~!~;:~~~::::~- ticaret itilafı beyanatta bulunması muhtemel 

Hitler Balka nla r a Butler, müzakerelerin B. M. Meclisi ve Parti Grupu bugün toplanıyor 
inkişaf ettiğini söyledi 

da, Tunusta, Cezayirde ve Fran. t •• d 
sız Somalislnde genişlii!i elli .~e ecavuz en 
IOO lıiloıınetre arasında tehalüf 

Londra, 25 (A.A.) _ Hariciye Aıdıar• 25 " h11l•rrı Malıc6irllltlM ,, C. H. P•rlİ•i 
mü~teşarı Buder, Sovyet Rwıya 8. JI. .llecli•I Grap• yarıre " ......... •-1 14 tle top-
ile yapılacak bir ticari itilafa l•rıfıJlfl tl•t1•t edilmiıtir. Grap l"'timcırıcl• lı•rid H-korkuyor 

NURi SAİT PAŞA 

Reisicum h ur 
Irak nazırlarını 
kabul buyurdu 

AnPra. Z5 (A.A.) - Reiai
cumh1İr İsmet İnönü buııün ıa
at 17 de Irak Hariciye Nuın 
Nurr Said Paşa ile Adliye Na
zırı Naci Şevketi kabul buyur· 

• t ui-

mütedııir mü:aakerat hakkındaki .-
bir suale, müzakeratın lnki11f 1'1yet lıalılııntl• ırıü-lıer•lertle hlarıabna•ı •alıt•••'-

T• '' 8 }k } d k• • • etmekte olduğunu ve fakat hali. clir. Grap lftimaııttlcn •oM• a. JI. Jlecli• i topı._. lmeS a an ar a I Vazıyetın hazırda fazla tafsilat vermiye im- calıtır. Ba-elıil Dr. RJilı. e-.-tleım'ııt H•rid N · '--t 
kan bulunmadığım beyan etmit- r- Y9I -v• 

kararsızlığı devam ediyor,, diyor _ti_-r_. ___ ______ ._ır_._'•_n_,,._.,,_"_ı_"_'•_h.Y __ •-_11_•_•_1•_ .. _ .. _._ .. _,,._._,.,_._,,._.,_,,._.r_. 

Lonclra, ZI (A.A.) - Reuter Guete diyor ki: 
bildiriyor: Balkanlardaki vuiyetbı karar-

Times ııazeteli, Balhnlerdaki aızlıfı devam etmektedir. Buııün-
huzursuzlnğun ne İtalyanın har- kü ,erait ieinde, mtıer, bir teca
be girmesi, ne •e Fnnııadaki mu- vüz hareketinden cekinmektedir. 
kavemetin ıona ermeslle, ual • Buna Hiıep ıl• bilbaua, heyeti a-
madığı fikrindedir. ( Arkaaı il iincii nidada) 

--------~-

FRANSIZ HiNDiCiNiSi 
JAPON TEHDiDiNDE ! 
Japon kara ve deniz kuvvetleri 
Çin'e yapılan silah sevkiyatını 
durdurıpak için harekete geçti 
Tokyo, 25 (A.A.) - Çinin et:· j mata nazatan bu ııırvkiyata mü-

nuıbundaki Japon kumandanlı~- kerr~r JaPOn 'PJ"Otestosuna raıt-
nın akşam haıber verdilline ı;ıöre, men şiıııcii yc kadar ol.duıiundan 
rte,.en hafta!' ır ru<artesi l!'iinü, • daha biivük bir faaliyeUe devam 
Fransız Hindicinisinden Şanrt. edilanektedir. Franı;ız ve Jaıııon 
kay • Şek nakledilen miiıhlmroa· hUkiınletleri ara.ıında .. "~ılan iü-
tın .kuvvetle önüne ııecilmesine llfa hlc riayet edilmedi.ti anla-
ait harekata başlamnıstır. Bu ha- sılıınaktadır. 
rekata 17 b~randa Ja....,n ordu- Tokyo, 211 (A.A.) - Stefani :A· 
aunun mümtaz cüzütamlarile tıae- jan&ından: 

olduilu tasrih edilmekte- Japon ummrıt karaı.ıaıbı, J lfOIOll 

lngiltere kuvvetleri Atrika ve 
Avrupada harbe devam ediyor 
Afrikadaki ltalgan üsleri talırip ediliyor 

Al'RlKADAKI INGILIZ KUVVl:TURlNE MEN SUP TOPCULAR .. 

Kahire, 211 (A.A.) -İngiliz ha- kileri, bombardıman tayyareleri priz olmuştur. Çadırlara bomba-
. andanlıjı ta- tarafından bombardıman edil • lar atıldıjtı zaman lutaatın sığı-
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eçhul Halaskar "'G;~i~~ taruif':i~;i reaıkanlar ve

1 

516 sene evvel Fransayı Jeanne Hazırlandı, fakat sınıflara göre teıbit edilen Alman ya ile 
D' arc kurtarmıştı, bugün de fiatıar şimdikinden pek farklı görünmüyor 

yeni bir Jeanne O' arc lôzımdır 

General Gaulle ne yapabilecek? 
Tam, 516 sene evvel... "'"-''- J J D kı Fr ""'"'.....- - an.. . an ar . .. aıısa-

kü bedbaht Fransa, ııene böyle Yl. sen lruriaracaksın. Du.ıma. •• 
elim bir vaziyete ,ıı;irm.işti... İn- Harekete ııeç. 
gilizlerin icad ettiikleri bir nevi Diyordu. 
Havan .topları Fransız beldeleri- J an, bir gün ansızın köyünü 
nin Üzerlerinde gürlü.var; 'böyle terketti. Doirruca ($inun) şato-
<bir siliıha malik olıı:ruyan Fran- suna ıtitti. Kapıdaki şövalyele-
s;z kıt'aları, mai! re: 
lubıyctten ma,ii;- YAZAN; _ Haber "" 

~~t'.v~~~rl~~ 1 z 1 y A ş A K 1 R 1 ~:·!f:~~=-
ınhıla~ tehliJ<E>SI- Dedi. Şövalye-
ne dogru sürük- !er genç dil-
leniyordu. (100 se_ne m~arebe:- lber ıJaııın karşıs~ ~ 
sı) Fransayı e~ bitııımi,ştL bıyıklarını büıktü.ler. 
Fransa çiftçilerı, kıyam ve isyan - Biziiınle daha çaıbuık anla-
etıni.şlerdi. Fransa asılzadeleri i- şabil.i.rsin. küçük. 
se, ellerine fırsat ,geçtikçe, hun- Diye, onunla cilveleşmek iıs-
ların kanlarını içmektelerdi. tediler. 

Fransa Kralının biraderi olan Jan, onları yumrukladı, Ba-
(Orlean Dukasıı ile ııene Kralın i!mlı, çaı(ırdı. Ni.hayet sesini 
amcası -0lan (Bo~bcın DıJka<;ı.> a- Krala kadar dlI}"Urar:lk (Yedinci 
rasındaki rekaoet Y':'Z"nden. $ar!) ile ıkarşı.la.sı.. Ve derhal: 
Fransa parçalanmıştı. 1iki :fırlta - Ha=etmea.i:ı! .. Ben (Allah) 
arasında, kanlı çarp=alar /baş- tarafından Fransayı kurla.anıya 
laını.ştı .. Bo~ fı.ı!kası._ art* memur edildUıı, Bana bwıu., me-
rakıplerıle ugr~aıınıyacagıru an- !ekler lbilxlirdiler. Mai.Yet.ime lri-
l~n~.ş, -:. o tarihte Fransanın en raz aSker veriniz. Ef:er İ.nııiliz-
l:ıuyü.k duwrıam olan - In,ıı;iltere- leri Fr:ırıswlan taroe1ıtniye ma-
nin kucalına atıhmya medbur vafiak o)aımazsam, kafamı ;;,e.>i-
kalmıştı. niz. 

İ11Riliz orduları (Parisl e gir- Diye bai!ırdı. 
~l~r ... F:ansanın dörtte ~ü . Kral. lbu i!.ent; QOban kızmı de-
ıntııa . etıınişl~r... Fransa llüJ<iı.. li zann~ek evvelii tereddüt 
metının, İıı.ıtiltere Kralına ınti- etti. Fakat onunla biraz ıko-
kal ett.i.ğini illin ederek bii.tü.ıı nllfltuık.tan sonra, bu saf wbıııı. 
!!'rans:". kalelerının ve .resmi da- kızının, haıltikaten manevi bir 
ırelerının uzerıne I~ ibayrak- illıımı ile hareket ettii!ine kana-
lar_ını çelmnışle:W- -~Fransa, at getirdi, Maiyetine yedi bin 
kagşam:ış l:ur hına ı;:llbi ç..ıırt.ıyor- aSkerdeıı mürelııkep bir kuvvet 
du. Her an müt:his bir irllıirlam verdi. 
ile göçüp ,.g:iıderek, tarih.in nisyan J an Dar.le, bu askerlerin başı.-
mezarına gömüleceği zannedili- na .ı;ıerere.k (Orlean) kalesinin ii-
yordu. zerine atıldı. Bir hamlede, kale-

Artı.k her Şf!Y lbitımişti. Fran- Yİ İ.ııpi.ful.erin elinden aldı. Böy-
sanı.n hava ve ıbakasından her - lece, Fr~ askerlerinin ve kra-
1kes tirrniıdini. kesmişti Fransa dip- 1ın fümaıdıru kazandı. HaI'P, yıı
kınıatlan, Fransa aciz ve yeiJı niden ba:;ladı. (Faris) istirdat e
için.de !kalarak birer köşeye sin- dildi .IJıümııan orduları piiskü:r
miş ... Hatta (Kral Y edi.ı:ıci Şarl) tülerek, isti.U altında bulunan 
bile, artık yapacak h.iıf> lbir .i:ş ıkal- yerler, tekrar ele ~irildi. Öl
madıitı için. (Turna) civarında- müş Fransa - bu aciz ve CJlız 
ki )Şinoo) şatosuna çekilmişti, QObaıı kı.zın.ın yarattıi!ı. muıeize 

Fransaıda, Fransayı dili;ünen sayesinde - tekrar verildi. 
bir tek 1kiımse yoktu. K.oca Fran- Bu hawsenin üzerinden, tam 
sa Jıruk.ı, lbaşlarına ııelen bu bü- beş asır ı<eçm.iş bulunuyor.. Ve 
yiiık felilk:eti, hazme1meıltle meş- buıııü.n Fransa, ayni vazi.yet ve 
~I oluyor... Kraldan çi:f'"..çiye ayni felakete düş:m~ .ı;ıörünü -
kadar hiç bir fero., Fransanın yor. O zaman Fransayı kıırta -
kurtı.ılması haık.kmrla en küçü:k ran (J an Darılı:) ın yerini, bu-
bir ünlld bile beslemiwrdu ... Yal- gün kim tutacak ... Nazi ordula-
nız ıbir Qdban kızı. dağıda kx>- nnın ci..ıımesi altında ezilen Fran-
yunlarım ~derken ve sefil ku- sanın lmgünkü haliislliı kiıın o-
fübesinin ıbaısı:k tavanları altın- lacak? .. Acaba bu suale, hiç te-
da çııkırığmı efuirıken, birden- reddüt e1ımeden: 
!bire gözleri bir noktaya dalıyor; G aı G U - ener au e ... 

- Fraıı.sa... Zavallı Fransa... Diyecek olursak, bir Jı:ehiinet-
Seni kurtaraca'k ·bir tek ev l3d.uı · .. · Y' ı mı gosternnı.ş... oua, bir h.a-
lkalmadı mı?.. kikate mi tomas etmiş oluruz? ... 

Diye söyleniyordu. İkinci şı:k:ka 'kuvvet veıımek. 
Nihayet bir .gün, meı;ıhu.l bir her halde daha doe'ru oiabilir. 

ses ona c..vap verdi; Çünkü bu ııenç Fran.>ı.z ;!enerali 
- Jan! .. Fransayı bu fel:l.ket- 1918 senesindenberi zafer saraobı 

ten sen kurtaracal<sın. ile mestolan Fransanın, içten i~ 
~-~' J 1- b maliıl oklui'u bütün inceliklerile U<,.....u. .. an, evve a u sese i-

nanmak isteınec!L Topların. tü.- anlıyan, onun tedavisi için bütün 
feklerin, -Orduların ve hatta kra- ~::ıt;~aruveti ile haykıran 
lın bile derin bir aciz ile !baş eğ
dikleri bu korkunç felaket kar
şısında, !kendi.si gjbi henüz 18 
yaşında tek bir ıköylü kızı ne ya
pa.bilirdi? .. 

Fakat o ııneQ!ıul ses, büyük 
lıir israr ile mütemadiyen 'k\Wık
larının dibinde söyleniyor; 

'ihayet havadis kalmadL Ga
zeteler bir şey yazmaz oldu. Bu 
ses-izlik daha ağır ıı::eldi. Ayten 
daha bitkin bit; haldeydi. Olup 
biteni öğrenemediği için sinirle
niyor, elinden hiçbir şey gelmi. 
yen pasaya da kızıyordu. 

Köskte, dört kadın, her gün her 
gece, durup dinlenmeden bu fe
laketten bahsediyorlardı. Her 
ırün gideceğini söyliyen Şevk.iye 
bir türlü gitmek istemiyordu. 
Oğlu tevkif edildikten sonra bir 
daha kö>küne ayak basmamıştı. 

llrr giin birkaç ahbap da ge
liyor, onları teselliye çalıoıyordu. 
D.:ığrusu bu felaket günlerinde 
komşulardan çok i:vi muamele, 
~ok ılostluk göı·müşlerdi ... 

Uer gün, her gece, her göriit
tiikleri ile bu bahsi konuşa ko
nu;d nihayet alıştılar. Artık şüp-

Nazi ordusunun tamaımile ma
ıkineleı;en celil< bir sel .ı;ıibi Fran
saya akac'4(ını en evvel o söyle:
m.iştir. Nazi tanklarının, Nazi 
zırhlı Jmllarının dağları, tepeleri, 
dereleri aşarak önüne çtkacalı: 

(Arlctm 4 üncü sıııı:fad<J.) 

heli bakışlardan, imalı sözlerden 
korkuları kalmamıştı. 

İnsan her şeye alışırmış. Köşk
te tabii hayat başladı. Ancak zL 
yaret günlerinden hariç mevkuf
la görüşmek izni bir türlü çık -
madığından, Raifi ziyarete pd.. 
mivorlardı. Annesi: 

- İmkan yok yüreğim onu ,._ 
rada görmiye dayanamaz? 

Diyordu. 
Ayten herkesin içinde, kala -

balık arasında Raifle l!Ö~ 
razı olamıyordu. Pervin kardeşi
ne iltihak etmişti. 
Kış bastırıyordu. Komşularua 

hemen hepsi istanbula indiler. 
Bir gön, Raif tevkif edildikte. 

birkaç gün sonra, Ayten birdeL 
bire ablasına dedi ki: 

- Hasta olduğun ııün ne den 
bahçeye gktıın. deditinl bir tür-

İ\ikili ve iQkisiz ,ıı;azino, lokanta 
ve briahanelerin ~iatleri ve sınıf
ları hakkında kararlar veren Be
lediye reis muavini Lutfi Akso
yun reislii(indeki Jrom.isyon dün 
de Belediyede lokantacılar cemi
yeti müımessillerinin iıstira:kile 
toplanılll$tır. 

TeSbit olunan son ve kat'i ta
rifelere göre, en lüks yerlerde bi
le <bir fincan kahvenin fiati 50 
kurusu geQ11ıiyecektir. Birinci sı
nıf içkili yerlerde yemekten s:>n
ra içilen kah,•e, cay, ııazoz, li
.lll-Onataların fiati 10 kurt1$, çiko
lata, dondurma ve emsali 15 ku
ru.ş üzerinden alınacal<tır. Birin
ci sınıf içkili ve çal,gılı yerlerde 
yemeksiz kaJwe, çay, gazoz veli
monata 4-0 kurıı~a satılacaktır. 

2 nci sınıflarda ise 30, 3 üncü 

Rumen tiftik 
heyeti geldi 

Yeni bir pırti için mü

zıkere yıpıl11cak 
Maınleiketianlıtlen mühim mllt

tarda tiftik ve yapai'ı. alacak olan 
Romanya heveti dün tayyare ile 
Biııkreşten gel.'lliştir. llU eksper 
daha buuünlerde ızelenk hevete 
iltihak edecektir. Hovet dün der
hal piyasada tetkiklere başlaıru:; 
ve bir QOk tüccarların mallarmı 
kontrol etmiştir. Heyet 3000 kın 
yapa?;ı ve 1650 ton tiftik mUba
yaasına dair olan bu il:k siınari
şından başka yeniden mühim mik
tarda tiftik ve yapağı alacalt
larını ve bunun için Anıkarada 
müzakerelere P.irisi!ecek.lerini ha
ber vernni-tir. Bu arada Roonan
"alıların memle1:eti.rni2xlen na -
muk da alacakları wvle~'l!ekte
dir. 

Dl:.NlS 

Bir keHle Fransız til.bi 
d•hı geliyor 

Tunada işlemekte olan Fran
sız rcmıörkür ve d:ubalarından 
mürek..lcep bir kafile deniz vaısı

tasının d"1ıa Uınammıza ı:ıelınek
te oldukları haıber aluunıştır. 
Bunlar da evvelce ııelenlt'rin bu
lunduğu Pasaıbahçe ile Beylı;Qı: 
arasına damirliyeceklerdir. Bu 
va..ıtaların da İnJilliz bandırası 
ile sefer el:m.elı:te olıduk.ları dı.ı -
yulmu.ştur' 

Şileplerimiz dönüyor 
t..kdetiliode ·bulunan ve geri ı;ai'

nlan .şileplerim.iz memlekete di.'n
miye başlarn.ıslardır. Sadı.k za
deler tarafından Fransızlara ki
ralamnı.ş olan ve kira n!iiddcti
nin bifımesine iki ay bulunan Pi
I.atin silebi dün l.imanııınıza ııel
ıni.,'1.ir. 

Difrer vapurların da dönmek 
üzere oldukları hakkında Y~l'.I 
habeder almınıştır. 

Rakı satı~lırı çok azaldı 
Rakı şişelerinin en ufaITTfidan 

en 'büyüı.tüne kadar yapılan 6 - 10 
ki.i.rU.S arası.nd.aılti zam satışlara 
c;ok büyük tesir yaµınış ve mü
hlrrı bir azalma olımustur. Mev
sim icabı olarak ibira sarfivatı
nın artması da lbu volda amil ol
muştur. 

lü anbyamadım ahla? .. Neden 
yalan söyledin? .. 

Pervin ürperdi, Çoktanberi bu 
suali bekliyordu; fakat nihayet 

1 o heyecan arasıuda Aytenin u
nuttuğuna zahip olınwıtu ... Her
halde bir mana veremediği bu 
sözü unutmuş olacaktı. Herhal
de Pervin, bu suale maruz kala
cak olursa, hakikati, hiç değilse 
hakikatin bir kısmını söylenıiye 
karar \'ermişti. 

Buna r:ığmen şaşaladı ve biraz 
durduktan sonra cevap verdi: 

- Yalan söylemedim; bahçeye 
çıkmıştım. 

- Peki amma senin bahçeye 
çıkmandan sorgu hakimine ne? 

Pervin öyle sarardı ki, üçü de 
endişe ile bakakaldılar ... 

Pervin bir bardak su istedi, 
içti. Başına, boynuna kolonya 
sürdü, sonra konuştu: 

- Sana bahçeye çıktığıma daU 
bir şey söylemek istemiyordum 
Ayten, çünkü sen her şeyden ga
rip manalar çıkarıyor, vesvese. 
ye kaııılıyorsu.n. Plıeyi deve ya
pıyorsun... Raifin sana karşı o
lan zaafını hissetmiştim, onunla 
bu hususta görüşmek istedim. 

sıııillarda 20 kuru.ştıır. Lüks ic
kili ,.e çalgılı yerlerde yemeksiz 
kah ve, çay, ııazoz ve limonata 50 
kurusa satılacaktır. Lüks ola
ral: da Beyo,ii;luncla 3 otel ve bah
çesi, Büyü.kadada 3 otel ve bah
cesi, ~aziçinde 1, FeneI'bahçe
de 1 otel ve bahçe tefrik olun
muc;;tur. 

Birinci sınıf çalgılı yerlerde 
rakıya sişe fiatinin, küdrldük ve 
büyüklüğüne eöre. :vU.ııde yüz el
li il~ yü.zü arasında bir zaım ya
nılacaktır. 

İkinci sınıflarda bu zam yüz
de 50 ile 100 arasında olaçaktır. 

Ar~ist ve varveteli yerlerde 
bu tarifelere, gruı;nın şöhretine 

göre, vüzde 25 - 40 arasında bir 
zam yapılaJbilecektir. 

Düdükler öttü, 
duyulmadı 

Bunlar arttırılacak ve 
kuvveilendiril•cekler 
~ehrimizin muhtelif yerlerine 

lromuınu:ı olan canavar düdı1k:le
rinin ötme tccr4<>elen dün sabiill 
saat 11 de vapılmışlır. 
. 11 i elektrikle milte!ıarrik, 41 
ı el ile rtıliteharrik düdük verilen 
işaret üzerine nep ·bi.Dden ötmiye 
ba•laını~tır. 
Düdülılerın Gtımcsi 3 dakfil<a de

vam etmiştir. FaJt.at netice şaya
nı. memnuniyet !!Örü1ınamistir. 
Çunkü 52 düdük birden öttüjtü 
hal.de bir QOk semtlerd~ bunla
rın sesleri duyulı:ııanuş ve sesler 
cok vavas. kısık bulunmuştur. 

Tecrüibe esnasında ve bilfuha
re vilayette Vali muavini Halıl- ı 
?:tın reisliğinde itfaiye müdürü 
İhsan, Sefevberli.k müdürü E'k
remle di:ier alakadarlardan mü
rekkep bir kontr-01 kooıisyonu 
kontrol raoorlarını ve neticeyi 
tetkikle meşgul olm~Uf. 

V alı mua vıl1i 1falıi.k N ilıad, bir 
muıharrirlın.ize; 

•- Bilhassa kalabaıılc ve qii.
rültii!ii. caddelerle uzak semtler
de bulunanlar, ev ve apartman
ların alt katlarında oturanlar için 
bu dildii.k sesleri~n duyulması
na imkan olm.daığı anlaş<lmıştır. 
Binaenaleyh, dii.dii.k!erin sayıla
rı arttırılıp se~!eri kuvvetlendiri
lecektir.• 

• . • • 
Küçük h b r 

* Temizlik amelesine 1200 kat 
yazlık elbise yaı>tırılacaktır. Bun
lara teşrinisanide de kışlık elbı,. 
se ve çizme tevzi olunacaktır. * İnşaata talip cıkmaması mli
nasebetile bu yıl şehrim.izde yeni 
ilk mektep binaları yaptırılamı
yacaıTı anlaşılmıtşır. Ancak, ta
lebelerin mektepsiz kalmama
ları için şimdiden 6 muhtelif yer
de büyük bina aranacaktır. * Esk~ehirin ilk arpa mahsulü 
dii.n piyasaya çıkm~tır. Bu sene
ki mahsul yüzde yüz ni>betin
de bereketlidir. * Bütün kontrol<ikların yeniden 
damqalanmcsı için verilen mii.d -
det bitmiş ve 53000 koııtrpl<iklııı 
damgalanması içiıı Odaya miirıı
caat yapılmıştır. Bugii.ıı damqa
laına işine başlanacaktır. 

Bu benim ,·icdan borcumdu. Se
nin yalnız ablan değil, ayn.i za
manda annen sayılırım. Kaile ar
ka bahçedeki kameriyede ran -
devu verdim. Cinayet işlendiii 
zaman biz kameri yede oturuyor_ 
duk. 

Ayten yerinden fırladı: 
- Peki, bunu söylediğin halde 

neden Raifi tevkif ettiler? 
- Söziin1e inanınadılrır; hatti 

seıı bile söze karıştın ve Raifi 
kurtarmak için yalan söylediğim 
zebabuıı kuvvetlendirdin. 

- Sahi yalan mı söyledin. 
- Hayır, doğru söylcdiın, şim-

di de sana doğru söylüyornrn. 
Ayteııiıı bütün kan başma sıç

ramıştı, yüzü mor, J{özleri kıp
kırmızı idi, boğuluyormuş gibi 
güçlükle konuşuyordu... Fakat 
agzından çıkanı kulakları işitmi
vordu. 

- Demek bütün bu felakef -
!ere sen sebep oldun? .. Benimse
nin analığına, senin yardımına 
ihtivacun yoktu. Eğer sen bu işe, 
benim, bizim işimize karışma .. 
saydın, Raif Şerminlere gelecek
ti; onu kimse b~ yere ittiham 
edeın.iyecekti." B<:..n de bu ~ün~ 

Ticaretimiz 
Macaristanla da ge• 
niş temaslar haşladı 

Akdeniz yolunun ticııret iş
lerine kapanması üzeriı).e Bal
kan rn merkezi Avrupa dev
letlerin.in hariçle ticari müna
sebetlerinin durduğu malum
dur. Bu memleketler kendi a.. 

1 
ralarında ticaret temaslarını 
arttırn1ayı yeg5ne çare gör -
mü~lcrdir, bu sebeple Balkan 

l ınemlr:ketleri ve me.rkczi Av
ruııa devletlerile ticari müua

' sebe!!eriıniz gittikçe artmak
! tadLr. Ronıanyadan sonra Ma
'ı caristanla da geniş temaslar 
il·, b l oş amıştır. l'fühim miktarda 

tiftik ve yapağı almak istiyen 
~Ia .. ·ar1ar şiıudi de tütün ve di- , 
ğer birçok maddeler üzerinde 
taleplerde bulunm:ya başla _ 
mışlardır. Dün l\laearistana i
kinci parti olarak 50 bin lira
lık tütün gönderilmiştir. Ay -
t·ıca ihtiyacımız olan birçok 
maddelerin bu arada kimyevi 
ecza, kiiçük nı;:ıki!lclcri 1\'!aca
ristanclan alshilf'ceğim.iz aula
şılm:ştu. Bundan başka Al -
man~·a iJe An.karada bir pren. 
sip an[aşma~n imzalanması iı· 
zer~ne Alman sın?J ıniie.s.scse
lel'inden birçoğu makiııe ve 

1 part;aları göndermek üzere &· 'I l:l.kada~lara müracaat etmiş _ 
lc;dir. lki tarafın tüccarları da 
muhaherata başlalll.1Şlardır. 

~~!!!!il!!?~!!'!!!!!~~·~!!!!!!!~ .~ 

Esnafın muayenesi 
l Tem muzdan itib«ren 

kontrol başhyor 
Sehrtmiıxieki esnafın sıhhi mu

ayeneleri bu ay nihayetinde 
bitecektir Dün kavıma'kamlıik
lara verilen bir emre !!(ire l tam.
muzdan itibaren her semtte umu
mi ve ani •--ntroller yaptırıla
cak ve sıhhi muayene cıü.zdanı ol
madan çalışanlar hemen yakala
,.._ ılllUayene-,.e f;!önderilecekler
dir. Muayeneler esnasında tilfb 
aşısı olıma.m.ı:s """"f !bulunursa 
bunlara a.şı ya.ınJ:ma'ktadır. 

A.DLIY& 

Mahkemelere 
alınacak 

katip 

İstanb:ıl mahkeme ve Adlive 
dairelerinde bin kuru• maaşlı ka
tipliklere memur alınması karar
la ..... "11.ıtır Bu münhallere memu
rin kanununun dördüncü madde
sinde ··azılı eeraiti haiz olup seri 
daktilo bilenler arasından imti
hanla katip alınacaktır. İmtihan 
28 iıazirandadır. Bundan bir ı:tün 
evveline kadar istida ile müdde
iumuınili~ç yanılacak müracaat
la kabu'. edilc•oeklir. 

Türk yurdunun dağlarında, 
ormanlarında, ovalarında, de
nizlerinde, her bucağmda nasıl 
bir bilgi ve kendine giivenli yü
rüyor, dolaşıyorsa, yurdun a
suğmanında, ayni suretle do-

. !aşabilmelidir. 
j Bu ise, Türk'ü, çocukluğun
. dan, vatan kuşlarile, vatan ha! vası içinde yarışa alıştırmakla 
1 ltaşlar. 1935 
1 K.ATATÜRK 
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hale d~miyecektim; evlendim, 
evliyim, amma kocam yok... 

Pervin için için: 
- Ayten! .. Diye inledi. 
- Amma yalan söylemiyornm 

ki ... Bana çocukluğumda, kız oi
lan kız, dokuz aylık gebe kızla
rın masalını anlatırlardı; ben de 
hemen hemen o kızlara dönece
iim •. 

- Ma.şaellah, çocukken sana 
güzel masallar anlatıyorlarmış!. 

- Evli miyim, değil miyim?. 
Kız mıyım, kadın mıyım? .. Bu
nu artık ayırt edemiyorlar da, 
~iizüme hıhaf tuhaf bakıyorlar .• 
Söylüyorum, ~lünç oldum, eli
lcnıe maskara oldwn ... 

Biran sustu. Bu sessizlikte Ha. 
tiçe teyzenin sesi duyuldu: 

- Mal kendini belli edi:r
nibayet.. 

Pervin, yavaş, munU bir sesla 
- Ayten dedi, asabiyetin se

çince, bu söylediklerine pişma9 
olaeakııın... Düşiineceksin, ve i::Jl
lik yapayun derken, istemiye ia
temi:ve fenalık yapanın çektlii 
ıztı:rabı bvr.IJ':Bca.kmı._ 

(Arkan_.) 

Cevabını veremediğim iki sual 

Hürriyeti efkôr ve düşünce istiklôli 
Fransa seferi başlıyalıdanbe

ri mabuatıınızda hayli zıt müta
lealara tesadüf ediliyor. Bilhas
sa •Yeni Sabah> ile cTasviri Ef. 
kir> arasında korkunç denecek 
bir görüş ve dnywı farkı, göz ka
rartan bir telakki ııçuruınu var. 

· Hüseyin Cahit Yalçına göre Al
ınanların Fransızlara mütareke
yi 1918 in dekoru içinde imzalat
mış olmaları ayıptır, Ebüzziya
zade Velit ise Fransızlara adeta: 
cOh olsun!> diyor. Yeni Sabah 
için bu hadise: İntakı haktır! .• 
Hiçbir sebep yokken Alınanla -
rın mütareke için hazırladıkla • 
rı dekor dünyanın her tarafın
da müıtefikler için büyük sem
patilerin kazanılmasını tentin e
decektir., Tasviri Efk3.ı.·a göre ise: 
•Kişi ettiPini bulur! .. 22 sene ev
vel Fransızların yaptıklarını yap
nıak s~rası Almanlarmdır.> 

On sekiz yıllık mesut Türk 
Cumhuriyeti bu saadetini birlik 

• ve beraberliğine medyundur. Tek 
1 ruh duygusu, tek yii.rek çarpm-
1 tısı \'e tek diınağ- enerjisi ile ya. 

şadığı ve bugün de ayni tesaniit 
ile Milli Sefinin etrafında mütte
hit bir kiitle halinde yaşamakta 

olduğu içindir ki, bütiin dünya· 
nın şu hercümerç anında da pat' 
makla ve ıı:1pta ile gösterilmek • 
teılir. 

Vaziyet apaçık böyle iken, ef· 
kıirı umumiyeyi hürriyeti efki< 
ve düşünce istiklali adına bulan
dırmakta ne mana var? .. 
Beşinci kol diyoruz, beşinci k~ 

ile mücadele lazun olduğunu ileti 
sürüyoruz, beıışinci kol propa • 
_ıandasına kapılmamak öğüdünü 
veriyoruz. Bunu hakkile yapabil
mek, verilen öğüdü tutabilmek 
için tek mütalea, tek mülahaza, 
tek müşahedeye muhtaç olduirl• 
muz nıuhakkak.4ır. 

Gazetelerimizin kimi mütte • 
tiklerden yana kimi de mihver • 
cilerden yana konuşursa, halk 
kime inanacağını elbette şaşırır· 
Hürriyeti efkar ve düşünce i.s
tiklilli! .. Güzel şeylerdir bunlar. 
Fakat her şeyin zamanı ve m&
kanı vardır. Hem Fransa biraz h 
hürriyeti efkar ve düşünce istik. 
lfili uğuruna bu hale gelmedi mif 

Bu cevabını veremediğim ilk 
sualdir. İkinci sualden yarın lıah· 
sedeceğim. 

SELAJ\rt İZZET SEDES 

Bir'' Paşa,, üç oğlunu 
mahkemeye verdi 

Bunların kendi oğlu olmadıklarını iddia 
ediyor, nufus kaydı ise aksini gösteriyor 
Sehrimizin maruf ailelerinden 

biri arasında çıkan ilı tilılf niha
yet bir ,Reddi ne>eb, davası ha
linde Ü!;ı.incü asliye Jrnkuk mah
kemesine intikal etmiştir. 
Davacı, bu ailenin reisi olan 

S .• paşa. dır. Ve F. S. M. adla
rında olan üç genç adamın kendi 
oğlu olmadıklarını iddia etmek
tedir. Bu gençler ise kendileri
nin s. cpaşa. nın Madam M. den 
doi!ma -0ğlu olduklarını bildir -
mektedirler. 

Mahkemeye şahit olarak çağırı
lan s. cpaşa. run kar.sı A., kar
deşi Bay Z. ve kardeşinin kızı 
at un;.~~b.Lc. J.f. celpnamelere 
rapten ııönderdikleri bırer L>U

da ile akrabalık dolayısi!e şeha
detten imtina etmekte oldukları
nı bildirmişlerdir. Gençlerin ve. 
kili ise, ~ahitlere imtina hakkını 
veren madlienin son fıkrasile bu 
hakkın tahdit edilmiş olduğunu, 
ölüm, dogum ve nikaha taalli'ık 
eden hususott::ı mahkemenin şe:
hadeti dinlemekte ısrar edebile:
ce,ii:ini iddia etmiş ve: 

<- Burada imtina çok manalı
dır. Çünkü bu şahitler davacının 
karısı, kardeşi ve kard~inin kı
zı gibi yakın akrabalarıdır. Za -
rar yok, gcbinler de bizi inkar 

SEYYAR 

SUCULAR 

Bir muhJtrrir telaş içinde so
ruyor: 

- Seyyar sucularla hafüniıı 
ne olacak"! .• 

Ben de, Nanemolladaa ao 
racak oldum da &filerek pt -
vahı verdi: 

- Şimdiye kadar ne olda 
ise bundan sonra da elbette ld 
o olacak!_ 

i LA H t 

VEYGANa... 

General Veygand Suriyedeli 
Fransız ordusu kumandıuu i. 
ken bir gazeteciye: 

- Biz itfaiye gibiyiz. Nere
de yangın çıkarsa nnu söndilr
miye koşaca&ız •. 

Diyordu. Filhakika Franaa
da yangın çıktı ve Veygand da 
oraya koştu. Nanemolla ile ko
nuşuyorduk da: 

- Evet amma, bu söndür • 
medlik çok uı.akôs bir tekil-
de oldu.. ~ 

Diyerek, ilffe etti: 
- Sönen Fransanxa oc• 

oWu! 
DAKISI ÖTEKİ. 

NİN BAIINA 

~ 

etsinler; bunu da yapmıyorlar.• 
Mealinde bir temenrıide bulun -
muştur. 

Mahkeme icabını düşünmüş, şe 
hadettcn imtinam bunların hak
ları olduğunu kabul etmiştir. B,,. 
dan sonra mahkemece yazılan 
tezkereye nüfus idaresinden ge
len cevap okunmuştur. Bu ce -
vapta, dava edilen üç genç ada
mın babaları nüfusta s. cpaşa> o
larak mukayyet bulunduğu, ana 
ve babaları arasında nikah bulu
nup bulunmadığı hakkında nü • 
fus kaydiıu.la Llı .o-o..ı.ctlıaı. ~.u.cvçu.t. 

olmamakla beraber, kayıt tarihi
ne pazaran, ana ve babaları ara
sında nikfı·lı bulunm.ıyanların ço 
cuklarının nüfus siciline bu şe -
kilde geçirilemiyecekleri bildi -
rilmekte, yalnız nikahın tarih ve 
mahalli vukuu bildirilir3e belki 
daha vazın maliımat verilebile
ceği iliive .olunmakta idi. Hiikim 
S. •paşa. ile Madam M. in nere.. 
de ve ne zaman nikahlanmış ol
duklarım genç adamların veki -
linden sormuş, o da müekkilleri& 
den maliım.atına müracaat ede
rek müteakip celsede bildirece
i!ini söylemiştir. Bunun üzerine 
muhakeme başka ı;üne kalmıştır. 

dinı de: 
- Darısı Etrüsk'ün b:Jşına .. 
Dedi, ilive etti: 
- İnşaallah, Gülcemal'i dt< 

bir gün böyle görüriiz .• 

SINIF MI 

RÜTBE MİT 

Lokantalar yakında sınıflan
dırılacaklarmı.ş. Nanemolla ile 
konuşuyorduk da: 

- Lokantaları sımflandtt -
mak değil, rütbelendirmek ıa-
sun •• 

Diyerek devam etti: 
- Öyle lokanta biliyoruııa 

ki, pis ın.i pis, yemeği fena, ya
ğı acı fakat sınıfı yüksek. YL 
ne öyle !o kan ta biliyor um ki, 
harikulade yemeği ·var sınıb 
aşa.,_ Bun un içindir ki, iyi ye
mek, kötü yemek; iyi lokanta 
kötü yç_mek tasııilin.i yapabil
mek için sınıflandırmak değil, 
ırütbelenıli:rmek lıizım .. 

İSTANBULUN 

TALİİDİR Bll 

Belediyenin Şişli hastahan• 
ai, stadyum. ve saire gibi yapa
caiı büyük inşaat ile bazı yol
lara ait inşaatı durmuş. Nan• 
molla ile ba bahsi gazetelerıbı 
okuyorduk ıla şöyle dedi. 

- Zaten, htanbulun taliidir, 
lıu. Yapacak vali eelir, harp ea. 
kar yo,pılamaz. Yapınıyacalı 

valiler gelip geçmiştir, zatea 
INr ICJ' ppılmam•ştır. 

A. SEKİP. 
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:~~::~ım ı 
İngiltere Fransayal Alman-Macar 

d
• .? Dostluğu 

yardım etme 1 mı • Mıcaırlar Afmınlarlı bir 

Fransız Propaganda Nazırının be
yanatına İngilizlerin verdiği cevap 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter: 
Fransız propaganda yülmek iıx>
m.iseri Jean Prouvoıst. dün ak
şa:ın B<ırdadaki Amerika gazeteci
lerine beyanatta 'bulunarak Fran
sanın Amer!kadaki dostlarını, 
Fraru;anın büyük kederini anla
anıva davet etmiş ve İnJtiliz hü
kumetinin hattı hareketi ha.kk~ 
da tenkitlerde bulıınm~tur. 

Londrada, salahiyettar ma:hlil· 
!er, ProL>voıs'nun beyanatı hak • 
kırı.da aşağıdaki mlilaleaları scr
deylmnektedir: 

Prouvost'nun beyanatı bastan 
ıbaşa vanlı.ştır ve İn~iliz hattı ha
reketini tahrif ediei mahiyette
dir. 

İngiliz hükUınetinin, muhasa
mat:n ilk avlarında, Fran•a:va 2.6 
fırka göndermeyi her hangi bir 
va«it vooetmiş olduçu tıınıımıile 
yalandır. Bılakis, Fraıısı:larla 
vapılan genelkurmay ııörii,<ıme
rinde, ha~bin ilk senesi zarfında, 
İnııilterenin mahdut miktarda a&

keri ~ayretler sarfedeceği bil
dirilmişti. Fransava 400 bin İn
giliz askeri gönderilmiştir ki bu, 
Cör~il'in lfl haziranda Avam Ka
marasında bildirdi~i ıri.bi, İoııiliz 
hü!ul.ınetinin aldıl!ı taahhüde te
l:aıbül eylemekte idi. Havacı!~ 
sah""' nda İMilterenin · ştiraki. 
vaıckdilen ve Frauııız gewılkur -
anan ile üzerinde muta'bakat ha
sıl olan miktarı P k çok ~eoınis
tır. 

Teçhizat noksanı dolayı.sile ~ 
ııilkrede, Fransada olduğundan 

Bütün Polonya 1 

Kuvvetleri 1 

ln,illerenin yonmJ. Hıt• 
na it. • J • r mah•reN_,. 

ılnı•m etlecela 

• Londra 25 (A.A.) - Reuter: 
Şınıdı karaNriıillnı ~ilterede kur 
muş olan Polonya B~veklli ve 
baskwnandanı ;ıeneral Sikorski 

1 

dün akşam radyoda Polonya mil
leı.ne hrta.lıederek, rneınleketiniıı 
ml1ttefiklerin davasına saıdBt kal
dı.ıl.ını teyid etmiştir. 

General Siilıx>rslti bilhassa ..
!arı söylemiştir: 

.Qrdularımı.mı kısmı kiUHn
nin İrıgiltereııe ayak bastığı ~ 
anda, Polonya CumhuTTeUi tıe 

Polonya hükumeti namına res 
men beyan etmek isterim ki, S<n'

n!11ıaz iradenıi=den hız alarak, 
müstakil ı:e hür bir Polonya için 

kudretli İngiliz İmparatorluğu
nun yambaşında mücadeleye de· 
vam edecef1iz.• 

General Silwrski, Fransız cep
hesinde bulunduğu sırada, Fran
sız cephesinin inhidaanı ihtima

line karsı birinci ve ikinci Po
lonva fırkalarına. İsviçreye doğ
nı bir yol aqmak emrini verdi
R;ini hilıdirınİli ve şunu iliıve et
mi...tir: 

•Gelen raporlara göre, ikinci 
fırkamız "e birinci fırkamızıa 

unşurlan bu emri '!/erine qeti1'e
rek umumun takdirini kazanmış
lardır.• 

Hltler Balkanlara! 
tecavüzden korkuyor 

(Arkası 3 üncü $uyfada) 
muuıiyeı;i itibarile bü~·Ie bir ha
reketin, artık çok yıpraııım:; olan 
harp uıakinasıuıo halledebilece
ğinden daha •ok meseleler mey • 
dana getirebilnıosidir. Bundan 
başka Sovyet Rusyanın Balkan
lar iııtikrarında busu..i mcufa.at. 
)eri vardır. 

İıah'a. bulanık suda avlıyan es
ki au 'ane!<rıine sıla bir surette sa. 
dık kalmı:;lır. 

Muhasamatın, Anupanın ce • 
nubu :;arkisine geni:;lcmesinıle 
kim.in kazancı olabilir? Ne Ma -
cari~tanın ne de diğer Balkan 
devletleriııin, 

Bu halin anlaşılması, Balkan -
ların dahili kararında en sağlam 
ümniye olmalı ve ihtilillan bir 
hesap tesviyesine tabi tutmak 
istiyenlerin cesaretini kırmalı • 
clac. 

daha az sınıfın siliıb altına alın • 
dığı doğrudur. Fa~t B. Pııov<*, 
28 yaşından yukarı yüz binlerce 
gônlilli.inün Inıgili% Jwvvetlerme 
iltihak etmiş olması. kayfiyetiıııi 
hiç nazarı dikkate almıyor. 

B. Çörçil'in Fransayı ziyareti 
hakkındaki beyanat da, yanJ.ıt • 
lı~a sebebiyet verecek mahiyet
tedir. B. Çörçil, 18 haziranda 
Avam Kamarasında yaptığı be
yanatta, İngiliz hii'kiı.metinin, 
Fransayı münierit su}b yapma -
mak hakkındaki taahhüdi.inden ib 
ra edemiyeceğini Fransl1 hükıi • 
metine ne g;bi şeraitte bildir • 
di~ini anlatmıştır. B. Çörçil, bu 
bev ana tını bir hafta evvel YllP" 
mıŞtır ve Fransız hükıimeti, bu
nun hakikatıru rnevzuubahU ey
lemeıniştir. 

B. Prouvost, Fransız hükıime
tinin 12 haziranda, mü lareke im
za edilsin edilmesin Fransanın ta. 
mamiy le İli<( al altına alınacağı 
kanaatine vardığını kabul et -
mektedir. Yani, teslımiyet, Al -
man hareketi üzerinde tesir yap
mıy acak veya bu hareketi dcğiş
tirmiyecekti. Esasen işte bunun 
içindir ki, bi.rçcrk Fransızlar, İn
giliz ve }'fan.sız imparatorlukla -
rının sonsuz kaynakları ile mü • 
cadeleye devam etmek fikrinde 
idiler ve hfılen de bu fikirdedir
!~. 

İllj:!iliz inlparat.:ırluğunun çar
pı.şrnıya devam azmi, istikbal için 
Fransanın ye.gane ümididir. Her
hangi bir vatanperver Fran.sızın 
bu azmi tenkit edebilmek içinse
bepler ileri sürebilmesi güçtür. 

Kanada harp 
bütçesi 

M•liye No:nrı Kan•J•lıl•· 
nn ııeniı yarJımtl. l>ulan

m•larını l•l•dl 
Ottırva, 25 (AA) - Feuter: 

Avaın Kamarasına K ~n:ıda. ı,aı.
çesını tal<dını eden maliye nazın 
B. Ralson şu beyanatta bulwı -
muştur: 

İnsaniyet d~manı elinde yalın ı 
kılıç, İllj(ilterenin kapısı önünde 
durduğıı şu anda, Kanadahlar -
dan kendileri için mümkün olan 
hami maddi gayreti vapmalarmı 
talep ediyorum. 

Geçen mali seneye ait 118 ıniL 
yon dolarlık açığın harp masrafı 
olduğunu, milli gelirin bu mall 
sene içinde 700 milyon dolar faz
lalaşacafıını ve bu suretle 4,5 mil
yar dolara bailğ olacağın!, bunun 
da, büyük bir kl.Smının harp ma'k
sadlanna tahsis edileceğını bil
diren B. Ralston ;;u sazleri ili ve 
etmi;;tir:. 
Şimdi iyi biliyoruz ki, bugün 

uzun seneler arzularımızı haki
kat verine alarak kendimizı avut
mam:zın ceil.sını ödiyoruz. Fa. 
k.lt nihayet gijzleriınizi aç-tııhmızı 
ve ııelecek h:Uiselerı bariz bir 
tarzda ,ııördüğümüzli zannediyo
rum. Bu böyledir ve henüz de geç 
de değildir. 

Bir Fransız tayyaresi 
düştü 

Madrid, 25 (A.A.) - Sierra 
Binefar'da bir Fransız bombardı· 
man tayyaresi Bukesa tepesine 
düşerek parçalanm•ştır. Tayyare·· 
nin içinde silahlar bombalar ve ~ 
140,000 frank bulunmuştur. 

İtalyan - Y ugosJa v 
ticaret ınüzakeresi 
Roma, 25 (AA.) - Son zaman. 

larda Bretıslava'd.> cereyan et
mekte olan ituJvan - ltugoslav 
ticaret müzakerclt>ri iki ınem -
leket arasında!'i mübadelelerin 
mahsus bil: şekü ·e arttırılma.il 

nı deıpiş eden munzam bir pro· 
tokolü:-. jrr.zas!le r.Jıayet bulınu~ 
tur. 

İngiltereden ayrılan 
hal yanlar 

Llzbon, 25 (AA.) - İtalyllllln 
Loncir:ı sefıri Bastıanini ile İngil
tcrcdcki İtalya sefareti ve kon· 
sol06lujtu memur laı-ı ve araların.. 
da yedi ~azeteci bulunan takri
ben b(l() ltalyan Lızbona gelmi~ 
!erdir. 

olduklırmı söylüyorlır 
Boo~. 25 (A.A.) - D. N. 

B. bikliri;oc: 
Pester Lloyıd gazeteııi bir bq

makale neşretıınl1ı ve lbu makale
de haıibin başlanıııcında da ~ 
vaz.i}'ette olan Alman - Macar 
dıooth.ıiuna işaret etrn~tir. Ma
kalede bi!hs= şiiyle denmeokte
dir; 
•- Macaristan, bitaraf bir dev· 

let hattı h<n'ekett ihtiııar etmedi
ğini fakat ga11ri muharip oldu
ğu:m.ı. beyaa em4'tlr. Demekle 

iki muhalif tarafı alkışhııaıı bu 
lô.kayt bitaraflıktaıı içtiıuıp et -
m.iftir.• 

Rumen, Sovyet 
kıtaatı arasında 
muharebe olmuş 

Bükreı. 25 (A..A.) - Rador A
.iansı. Dnisetster nehri üzerinde 
Rumen ve Sovvet kıtaatı ara
sında mu.b.arebeler vuku bulduiıu· 
na dair y<>bancı rnomleketlerde 
deveran oden şa:·iaları resmen 
tekzip etıınektdir. 
YENİ PARTİYE GİRECEKLER 

Bükres. 25 (A..A.) - Radı:ır A· 
iansı bildiriyor: 

Yeni milli ~arti tarafından neş
redilen bir tamime nazaran 21 
yasmı bitiren her vatandaş şah
san y:ıpac;l!'ı talep üzerine par
ti,-~ ~irccektir. Ekallivctlcr hu
susi deftere kavdedilecekler ve 
Yahudiler partiye kavdola.:nıya
caklardır. 

Litvanya • Almanya 
hudud.unu Kn ılordu 
mu haf aza edecek 
Kaunas, 25 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: Litvanya polis şefi-
nin nesrcUiıi'i bir tebliğe göre, 
Litvanya - Almanya hududu Kı· 
zılordu kıtaah tarafından muha
faza edilecektir. 

lnoiliz kuvvetleri 
(Başt4ratı 1 inci sayfada) 

faaliyet sahneleri müşahede edil
miştir. 

Asmara tayyare meydannm 
bombardımanında pek büyük ha
sarat husule gel.miştir. Ha~ar -
!ar, uçuş mahalleri üzerine tam 
isabetler k.lydedilmistir. Tay -
yarelerimiz avdet ederken, mey
danı kesif bir duman tabakası 
kaplamış bulunuyordu. T:ıy .varc-
1erimizi karşılamak için düşman 
muharebe tavyareleri havalan -
mış ise de, takibe devam niye
tini göstermediler Bütün ta;·ya
relerimiz üslerine avdet etmistir. 

Blenheim tio toyyarelerimiz di. 
red:ıua'ya hücum etmistir. Bun
lara kar ı düşır.an tayyareleri h~
\•alanmlŞ ise de, cıddi hasara uğ
ralilarak geri dönmiye icb;;r edil
mislerdir. 

3 haziranda Blenheim tip tay
yarelcrirr.iz Tiga'ya hücum ede
rek yerde bulunan tayyareler ü. 
zerine bombalar atmı;;tır. Bun -
ların hasar:ı ııtradığı zannedil -
mektedir. 

Bertin, 25 (A.A.) - D. ~. B. 
bildiriyor: İngiliz tayy arclerinin 
Berlin civarında bir hastahane
ye bomba attıkları ayni gece 
Duisburg üzerine de bir hücum 
yapt.kları ancak buı;ıüıı öğrenil
miştir. 

Neudrof ve Alsum mahalleleri 
üzerine 26 bomba atılm~tır. Bir 
ev yıkılınış ve bir mekteı;ı bom
balanmıştır. Bielfeld üzerine 30 
yangın bombası atılmıştır. Bu 
bombalar bazı ufak yanııınlar çı
karmışlar ve diı(er maddi zarar • 
l:ır vermL;!erdir. Bu iki şehir ü
zerine İn11ilizlerin 56 bomba at
maları, saliıhi.vettar Alır.an ma
hafili si' il halkı tetlıiı, için yapıl
dıi!;nı fikrindedirler. Bu hadise
ler. İnl{ilız havıı kuvctlcrinin yal
nız askeri hedefkre hücum ettik. 
!eri hakkında bir inı:iliz hava 
nezaretinin be~·anatınt :sara-hatcn 
tekzio etmektedır. 1 

Londra. ~j (ı\.,\.) - Fransa -
dan İnqiltPreye bırkaç bın Poi·)n
yah _gelır.istir. Bunların bir~.ğu 
piyadeve mensup olmakla bera
ber aralarında tayyarecıler de 
mevcuttur. 

J\ladrid, 25 (A.~.) --Saint Jean 
de Luz ve Bayonne ın..ntakasında 
Fransada harp etmis olan İngi
liz \'e Polonvalı efradın gemilere 
bindirilmesi için hazırlıklar va -
pılrnaktadır. İngilız donanmasi -
nın birçok cüzütamları bu irkap 1 
amelivesipi himave etmek için l 
Saint Jean de Luz aç,klar:nda bu. 
luııınakladır 

• 
mevsım 

Kirada şeftali, çilekle karpm. 
ve hıyarla hatta mıınılJa patı""" 
yan yana" Nerede Ut! kmlcık U. 
ilstim "" hııtti iaeir - plip a7-
ai malaWit lıinw ~ 
lar. 

Ayn 11Jr1 öe me...sime mahsm 
olan bu mıoyva ...., sebzeleri yaa 
yana gördükçe, sanıyorum ki, 
yer yüzü insanları birbirine gir
diği gibi menimler de artık bir
birine girmiye haşladı galiba! Fa. 
ikat insanlarm lıirbirine girişi, 
düşmanca, meninılerin birbim. 
girişi ise dostça! Çünkü insllll
lar, ~imdi muhtelli cephelerde 
boj!u boğaza birbirlerine giri • 
yorlar; üç mevsimin ayn ayn 
meyn ve ııebaleri ise kucak luı
cağa ve dudak dvdağa! 

Eskiden yurdumuıı:un sıcak 
yerleri buraya uzakken ba, bü
tün bu ayrı ayrı mevsimlerin 
mcyva ve sebzelerini ayrı ayn 
görürdük. Soa zamanda ise tren 
oraları buraya yaklaştırınca a
deta üç mevsimi de birleştirnıit 
oldu. 

Fakat bir mesele var: Şimdi -
den yaz ve sonbahar meı'\·a ve 
sebıelerine doyanlar, yarın on
ların yerlileri de alıp yürüyünce 
ne yapacaklar? O zaman da, ga
liba, temnıuzda muşmula, dön.. 
gel, ağustosta lahana, prasa an
yacaklar? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Fransada muhasama 
durmuştur art1ma mü
cadele durmamıştır 

(Batmakale<M!TL devam) 
l'"i(te ruütarekeuln ihtiva etti

ği şartların hansızlar tarafın -
dan tatbik eılilıuemesi ha !inde 
Alnımı j rla İ:ılyan!arın haiz ol
dukları fesih hakkı üzerinde [aı:
la duruşun1uzun sebebi ~udur ki. 
bııgü.ı ortada biri rcsrru öteki 
ga.Lri rcsın.i iki Fransa Vilrdu. 
Rcsnıi Fransa mutavaat etn1iştir; 
ga~·ri rcsmj ı."'ransa harbe devam 
etmek aznıinde görü.ttii)·or. Efer, 
}'ransız donanmaSJ. Fransız tica. 
ret filosu. Fransız hava kuvvet
leri ve Fransız müstemlekeleri, 
heıı birden, resmi Fnnsayı dia
clınc:ılcr de gayri resmi Fran -
sanın emrine itaat ederlerse - ki. 
simdilik öyle olacak gibi görü -
nüyor - \'aziyet ne olııcaktır? 
Fransız ordusunun, esir düş .. 

miyen, fakat mütarekeye tevfi
·'kan terlıi.• odilece~ olan birlilı.

/ ı..,.;,,ae ruhları vatan ~le ya-
nan binlerce muvazzaf zabiti ve 
küçük zabiti, hatta büyük bir kı
sım yedek subaylar, Fransız müs
tcllllekeleriııe ve İngiltereye geç
mek 1';tiycceWeı·dir, Fransanın 
işg~l edilmemiş, hatta işgal e. 
dilmiş kıyılarında bile, bunları 
İngiltereye veya şimali Afrika
ya ı:ütürccek vasıtalar vardır. 
Hiç ~üphe yok ki, bu satırlar ya
zılırken onların mühim bir kıs
mı, ya Fransız gemileti yahut 
İngiliz vapurlarile Fransadan 
ayrılmış bulunuyorlardır. 

Bordo'daki Mareş:ıl Petain hü
kiunetin.in, bunları, ~ .. ran.sada kal
mıya tam bir azimle icbar etmek 
istilecc~i, ctn1ck istese bile mu
vaffak olacağı şüı>helidir. Fran. 
51.ılnr, bilhassa l1~ransız zabitleri, 
Frnnsayı bııgünkii haline düsü
ren halk cephesi mensupları gi
bi nıilli suurdan ınahrunı in~an
lar deiiildirler. 
Loııdradaki • Fran>ız Milli Ko

mitesi. nin emrinde istiklill mü
cadelesine giı·işecek olan gayri 
resmi Fransanuı mukavemeti 
karş1"ında, Almaııya ile İtalya 
ne yapacaklardır? !Hütareke ah
k.H.mına riayet etmiyorsunuz, di. 
ye daha dün akşam durmuş olan 
muhasamata tekrar başlıyacak
lar mıdır? Yoksa, bir avuç toprak
tan ibaret kalmış olan gayri meş
gul Fransayı da işgal edecekler 
midir;t 

Miitareke şartlarında, resmi 
Fransız hülı:ılınetinin, isterse, 
Fra:ısanıo işgal edilnıiyen kıs
mıuda kal:ıbileceği; isterse Pari
se gelerek oradan Fraıısanın is
tiliya uğramamış kısınını idaro 
edebileceği yazılıdu. Bu şartın 
mana>ı sarihtir. Alınanlarla İtaL 
ynnlar, resmi Fransız hüktime .. 
tine isgali altında olını;van yer· 
lerdc tutunamıyııcağınızı anlarsa .. 
nı.ı. Parisc, bizin1 hirua~·cmize il· 
tica edebilirsiniL demekıedir. 
RJ.l) lece iki galip de\ lct, kendi
lerilc ıuiitJrckc akdi.'inü~ olan 
Petai.ı lıükuınctiııi tutmak i•ti -
}'Or1ar. Çünkü aksi takdirde, 
ı-~ran."ia da. karsıhırında konuşa .. 
cak bir bükiımet bulmaktan kor
ku~ orlar. Onlar, kendi. noktai na
zarlaıından haklı olarak ınücDde
Ieden vaz geçen Fransız hükUn1e
tiııi tak\ iye edecekler ..e İngilte
redc kurulan cFransız ;\li!li Ko
mitesi ne kar~ı cephe alacak .. 
!ardır. P.ıı itibarla alacaklari ted
birlerde, Petain kabine<\İni, Fran
sız milleti karşısında daha fena 
bir vaziyete düşürmemeleri icap l 
eder. • 

Görülüyor ki, Fr:ınsada t..uha- J 

Fransa Afrikası Mü
tarekeyi tanımadı 

(Bıqtanıfı 1 iTıd savf ad"IJ.) 
haıyan lııuvvetl.eri karşnında ı. 
lunmuş oMın cü.zitamlara Ut P'
yade eslihasınm, lıoplarm, zıriıh 
otomobillerin, tanlı:lanı, motödi\ 
arabalarn vesair mühimmatm t&. 
mamen YJ!Y& kısmen tesljminj :is
tiyebilecektir. 
Fransız filosuna ve mayo tar

lalarına ait şartl.a:r, Fransız - ~ 
man mütareke muahedesinin q
nidir. İtal):ll hii!Wmeti d;ı, kon
trolü altına vazedilecek Franms 
filoou cüzi tamlarını haUhazırda. 
k1 hall>te kullanmak ve eulh ak
dedıldiğinde de Fransız filosun
dan matalibatta bulıınıı;ıak niye
tinde olmadğını beyan eder. 
Bilfımwn FransJZ ticaret gemi

leri, Alıı:ıan ve İtalyan hüktımet! 
!eri, Fransız bahri ticaretinin ta· 
mamen veya kısmen tekrar faa. 
liyete ııirrnesine müsaade ede • 
cekleri zamana kadar Jimanlarda 
kalacaklardır. 

Bulunan diğer bazı şartlar Fran 
sız - Alman mütareke muahede
sinde bulunanları takip etmek~ 
dir. 

Londra, 25 (Radyo) - General 
dö G<>l bugün, Hariciye Neza
retine gelerek Tunus ve Orta 
Şark orduları kumandanlarının, 
Bordo hükumeti tarafındaıı akdo
lunan mütareke şartlarını tanı • 
mad!kları Frans&yı kurtarmak vo 
Fransız şerefini korumak için İn
gilizlerle birlikte harbe devam e
deceklerini resmen bildirmiştir. 

General clö G-01, Fransız filosu
nun da, ~iliz filosu yanında yer 
alacağını söy !emiştir. 

Londra, 25 (Itadyo) - Fransa 
Afrikası mahalli askeri ve mül
ki idare Amirlerinin kararile mü
tarekeyi tnn;mıyacaktır. Bütün 
kuvvetler İngiltere yanında har. 
be dc\'am erecektir. 

Nt."Vyıork, 25 (A.A.) - NeVVQr
kun mtimtaz Fransız sahsiyetleri 
neşretli.kleri bir ıh<!yannamede: 
Bt>"'ünkü Fratı5ı.z hii!kü:metinin 
iş"ali veya kontrol altında bulu
nan arazide calışmak onecburi ye
tinde oldui(untL ibinaenaleviı Fran 
sanın daimi menafiini muhafaza 
ve temsil edecek bir vazi vctte 
olmadıi!ını bildirmoktedirler. 

Beyanname "U sözleri de ilave 
elımektedir: 

•Hiir memleketlerde bulunan 
Fransızları zafe1'e kadar miica -
deleye devama davet ettiğinden 
ve haklarını ve arazilerini Fran
• için tekrar fethetmek vaadini 
teyid ettiğinden diıla11t lngiliz 
hiikUmetine minnettarlığımızı i
fade etmek iBter.i.z.• 

Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. 
Aianst ilk defa olarak Fransız • 
!arını neşretınektedir. Bu res
mi Ajansca neşredilen maddeler 
vabaı.ıcı memleketlerde intişar 
edenlerin ·bazı değ~ikhkler is -
tisna odilirse a yrudır. 

Mwıas:ı:n.a\ın kesiLmesine ait 
Fransa birinci fıkrasında diyor 
ki: 

Fransa hükümeti, Fransada, 
Fransa müstrunlokelerinde, hima
"esi nltındaki onemleketlerde, 
mandası altındaki arazide ve de
nizde muhasamatı durduıımr.a!"'- hu
susuna mu\"aıfakat eder. 

Fra•ıoız fıbsunun terhisi ve 
sila:htan tecridi için geri çagrıl
mas.ııa mute:ıllik sekizincı mad
dc>ie •u ;,arahat vardır: 

Ge.1ııterin <lOnecekleri liman -
lar, s .. ılh z::::.~anıc<la rncn:;ı..:.p ol
dukiarı lin1.Jnlar nazarı it»bara 
al:nar..k ta nn edilec.:-kierdır. 

AJ.rr.aıı\ d.Olll .f"rans.z filosunu 
harp csnaı;:nda. Alman maksadı
na kullaıunı ~acaııını resmi beya
natına mlitealiik avni maddenin 
son fıkrasında da sövle denilmek
tedir: 

Bundan lbaı;ka, Almanya hükıl· 
aneti reıımen ve sureti mahsusada. 
!beyan eder ki suklıiin akıdinde Al
manya Fransız fil-Osunu tale·· et
mek niyetinde deiiildir. 

Fransız deniz ticaretine ait on 
!birinci maddede zaotedı~,,..' ve 
Fransız lımanl:ırında lbulun:ın bi
lUınum Alıman ticaret ~emileri
nin istenildiğinde İ.'Vi halde tes
lim edihnesi şart JoosWınaktadır. 

Nc,·yoı•k, 25 (A.A.l - Bordo ile 
Ncv,· "r!~ arasındaki radvo servis
leri bur1ün birdenbire ne~rivatınt 
.ke.ımislcrdir. Zannedildigine gö
re .bu kc.:;lln1e Fransız haber1C'ri
nin neşriyatına Almam·anın tah
mil ettiği tahdidattan ileri ııel-

saıııaia nihayet verilmiş olmak
la beraber, bu büyük mücadele
nin Fransız cephesinde, henüz, 
halli icaı> eden birçok mühim me
seleler vardır. Bıınların en mü. 
himmi, Fransız donanmasının ve 
Airikadaki Fransız miistemleke· 
lerinin vaıiyetidir. Bunlar, mü
tareke ahki.ıuını dinlemeyip de 
harbe devam ettikleri takdirde, 
Akdenizin şarkında ve ı:arbinde 
yeni yeni bir takım bidiselere şa
hit olacağmuz muhakkaktır. 

Fransada mnhasanuı durmnt
tur amma mücadele darmamıshr. 

ABİDİNDAVU 

~ir. 
iMontro, ~ (A.A.) - Aralarıa

da bir general ibukınan bit!lll ~ 
.mı. 1200 Fransız ı>ivadesirıdeıı 
müte:şeldı:il bir ftlUlt Rodıes l»
vun noktasmxla İsvirre hududıuın 
ReQ!Dişleıdir. 
Yanlarında kamyQnlar ve bti

villk miktarda malzeme bulunan 
bu kıt'alar enterne olanıış.tur. 

Doules mıntakasıırda, Ahn&fl\ 
]ar l<>vi.ı;re hududuna altı veva 
vedi kilametrede bulunm.dtta -
dır. 

İlllliltere ve Fransa pasta mii· 
nakalatı duııınuştur. Franmz hu
duduna yakın Calııo-de Foadee'
den Nelen mahimata ııöre, Y\lri
larım thalive e\mis olan lbir oaiı: 
Fransız sivilleri. hudut ctvann
daki verlerine dönmüsleıdir. 
Evlerini · erinde, hayvanlarını 

havalta 'bıılıdWtları fakat '" · 
celtlerinin hensinin ~türüld.üiiij 
sövlernnektedi r. 

Leon Bluım'un İsviçreye iltica 
~ t~'"t haberi salihi\·cttar men
balard:ın tekıip edi .ı:'l<tedir . 

Roma, 25 (A.A.) - Fransız sa
lı\hlyettar mura:lıruısları 'bll'·~Jn sa
at 14 de tavvare ile R<ırnadan 
hareket ebmişlcrdir. 

B<ıroo, ı:; (AA.) - .Mütareke 
münast.'helile ~'ransız racbosunda 
kısa bir nutuk söyliyen Dahilı
ve Nazır> Pom:ıret, mütareke l?Ü
nünun matam günü olacai'ını ve 
'kahramanca çarn!'an askerlerin 
hatırasının taziz edilece.i.'ini bil
dirnniştir. Mütareke günü bü
tün maiiazal:ır ve dükkanlar ka
nalı kalacak ve bütün resmi bi
nalar üzerinde bayraklar varıva 
indirilecl!ktir. A!:kerler kışlabr
da kalacaltladır. Tam saat 11 de 
lbir dakika silik.ut muhafaza olu
naeaktır. 

Bomaret, çarşamba ~ınü. Fran
sız milletinin •·eni iıir hayat saf. 
ha.~ına ,ıtirecel7iui ve lbliti.in sivil
lerin ve askerlerin venitlen ca
lı"'ll'lı~·a !baı;lıvacaklanru bilrlir -
mi$tir. Fransız hükıimetinin va
zifesi, Fransız an illetine sü.kün ve 
ekmek temini olacaktır. 

Pom:ıret, 'bütün Fransızları Pe
ten hükümeti etrafında tonlaımı
va ve bütün kll'VVetlerini mem
leketin nef'ine tah5is eylemive 
davet ederek sözlerini 'bit~ 
tir. • 

Macar hariciye nazırı 
Belgraddan ayrıldı 
Belgrad, 25 (A.A.) - Macar 

iktısat nazırı Varga ile Bud[!.pL>ş
te belediye birinci reisi Kerafiath 
misafirlikten sonra, salı günü saat 
8 de Yı.ı,aoslavya merkezi hiikıl
metinden ayrılm:şlardır. 

25 Cami soyan hırsiz 
6 sene yatacak 

Said Ba\·ezıt adınd;ı. biri İ.tan
bul tarafında 33 den fazla camiye 
ıı;ireıek halı, kilim, kıymetli lev
ha ve sair C""a calmış ,.e niha
yet yablan:ırak Adliveye veril
mi<tir. Said Bayezct dün Asli
ve Üçüncü cezada v3pılan mulıa
kemesi netıc in.de 6 sene 4 ay 
hapse ımahkiım edılm~ştir. 

Bir kadın yanaı~k öldü 
Be;;iktaşta oturan Fethiye 

benzın yakaıak tahta kuruları
nı öldıürü.rken elbı.seleri tutuş
muş ve vlicudunun muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. Fethiye 
kaldırıl.d12ı Cerrahpasa hastaha
nesinde dün öiınii4 ve cesedi mu
ayene eden Adli ve duktoru En
ver Karan defnine izin v~ 
tir. 

---<>-- .•. -
SPO& 

F enerbahçenıı 
Kongresi 

Fene1'ba; ,·e Spor klü.bündm: 
Beden T~ı•oıye.il kanunu lıü

klınılerine intibak formalitesini 
ikmal ;·e bu hw;usta kar .:ır ittihaz 
et.mek üzere 37 haziran 940 per
.şembe ııünü saat 18 de kliiıp mer
kezinde fe,·kalatle kongre yapı
lacağıOOan ~nücssis Uzanın 'iTIUa.Y

yen olan saatte huır bulunma& 
ve bu toplantıda ekseriyet ol:m.a
dıi!ı takdirde 30 haziran pazar ıeü
nü ek>.eriyete bakılmadan lrolltl!· 
renin yapıl .. ca.; iliın olunur. -- - - ,, ___ _ 
İN llİSARLA& 

Sigarılardan şikayerıer 
Son zamanlarda sigaralar üze

rinde şikayetler başlamıştır. Bir 
QOk nevilerin tütünleri bozul. 

milli ve bazan tütünler içinde ~Ol>' 
!er ve tütün sapları cıkmıya bat 
1.aıruştır. Tütün ııaketleri de açı
ı., c8be konunca parcalanrnak
ta ve sigaralar a<;r\ı:ta kalmak· 
tı.ıır. İnlıisarların tedbirler ..ı -
ması bekleI1111ektedir. 

Siy ast 
5Va~ıyet 
Balkan suihünde 
••ilam temeller 

y .AZAN; B. NUK1 IllMAlt 

16} ulpr Başvekili Go&. 
lg) podin Filorta ıJ.iter si-

yasi .,.hs.iyetlerin bo
vaııah gneteeilerinin ll8friyatı 
tevali etmektedir. Bunlar ara • 
ııada BııtYekil profesör Filof'ua, 
ııimdiye kadar Avrupada cereyaıı 
eden hiılisclerin Bulırar politi
kasını d~miyeeeğine ait sös
lerini ehemmiyet ve memnnni
vetle kar"1anz. llluh terem S.... 
nkilia ı.u be7ıuıııtıadaki mea • 
kW: cilmJe pm' 'tir. Çünkil Da&. 
ııar p-eWeri~ gördüiümii& 
baberlıor, aprı tezahürlerin tab
rikç.ilerin tertip eyledikleri nü
ma~iıı htilııAıae~e maaedil
ıiiğini bildirmektedir. Bulpri&-· 
bm guetelerinıie Balkan sıılhü. 
aün bozulm- kuvnte, sil.ı.. 
ha müracaatla hakların elde e
dllmesini, bilara.fhtın terkini tUo 
vlç e.ı- hararetli ve Demagojik 
yuılara hiç denecek derecede M 
!1'611diif olunmaktadır. Ba•iret .,. 
aklı selimin hükümran olmakta 
de,·amı, Balka.n sulhüoün bozul-

' maması n8.mma, menınun.iyet ve 
inşirah ile karşılanacak bir key
fiyettir. ı 

Trianoa ve Neuilly muahede.. 
!eri, geçen 191( umunıi harbinde 
mezkur milletlerin büyük dev
letler deliı.leti!c harbe iştiraki ne
ticesi yapılmı1tL Yarın için dahi, 
b9'ka milletlerin istiıımarile de
:;.;ı, emeklerinin geliril~ geçinen 
bu karde.o; milletl•riu huzur, sü
kun içinde ) aşamaları için, da
valarını ihtili.flarını k nıll ara
larında aile meclisi kar .. :.ı, ha.. 
kemlik w;uLlc h•ll•ylemelerj ea 
doğru, makul ve eınni; etli yol· 
dur, U'ruıırız Li, )akında cenaha 
şark.i Avrupa ve Balkan memı ... 
ketk-rindelü komşu ve kardeş bi- • 
taraf ınilletlrrin aile ınünıessil
leri arasında, ilıtilaflarıuı halle, 
ait kon~malara başlanır, iyi ni
yetlere, mütekalıil fedakiırhklara 
dayanacak kararlarla ihti!Mlarıa 
izale•i temin edilir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Türkiyede Be
şinci kol yoktur 

(Bqtarafı 1 inci sayfa.de) 
makatmde vali, emniyet müdü
rü olduğu halde Parti merkezi
ne gelerek parti idare heyeti re
isi Fikret Sılay, Üniversite Rek
törü Cemil Bilsel ve Ünh"ersite 
Fakülte ıdekanlarının iştırakile 
yapılan bir toplantıya riyaset eL 
mi;;tir. Dahiliye Vekilimız µartı 
merkezinde kabul etti.~i bir mu
harririmize şu beyanatta bulun
muştur: 

c- Memleketin emniyet ve 
asayi•i gayet iyıair. H1tlkL11UZ 
dünyanın bu mühım vaz.ıyeti ı

çinde onunla mütenasip v:ıkar ve 
sekinette yaşamaktadır. 

TGrkiyede b1J4iün hüküro.eti 
müskülc3.ta rr . .ll'i..iZ bıraka;,,;ak en 
küçük bir hiid«c dahi vok•ur. 
.l\-Ieınittkı...:t.111 n~ı<.&Jn ve emn.yeti 
her zamankinden ôaha kuvveı
lidir. Türk milleti Kıill Şefıııe, 
hükü.mete iltn1at ve sevgi Jie :.>3.~· 
lıdır. Bcı hal halkunız:n ak!: se
limi ve vatan])<'rverlil(inin neti. 
cesidir. Türkiyede be;;ınci k-01 di
ve bir şey yoktur. Her zaman ve 
her memlekette yabancı emeUeı 
heaabına çalşınlar bulunabilir. 
Bizde de bu zümreden bazıları
nm fueyeti tesbit edilmi15e de 
aldıR;ıınız teiıirler ve halkl.WWll 
uyanıkl!Aı sayesine bu teşebbii8-
ler daha ilk kademelerde keŞolı.o 
narak mü~bisler hakkında 
tırlı:ibat yapılrn~tır. 

Bu lui.d ıseler izim edilecek m,iS. 
tar ve mahiyette değildir. Zaten 
Tiirkiye bu gibi işler için mü&ait 
bir muhit olmaktan uzaktır .• 

Dahiliye Vekilimiz şehrimizde 
bulunmakta olan Hatay va!illi 
Şükrü Sökmensüer ve Tı·akya 
umum mlifettisliği baş müşaviri 
Sabri ile dün de görüşmiiştlir . 

Dün akşam sirkecide 
bir yangın oldu 

Dün aksam, Sirkecide bir yan
"ın olmus, bir saatçi dükkaru ile 
bir şapkacı, .bir de çorap dülokam 
vamruştır. Akiı~'lmız tafsilat su
dur: 

Saat 19,5 de Sirkeci Hamidire 
caddesinde Yeni Tiirkh·e hanı a&. 
tındaki saatçi Me'!mıedin 54 mı
maralı dük.kanından yanı:ın çık

mıştır. Bu d;ü:Muin yanarak at• 
vamndaki ~ numaralı şankacs 

dükkAnma ve saatçiye sirayet et
mistir. Bu iki d\ikıkan da kı.smf!ll 
'-andıktan sonra ates ı.öııdi.irül-. 
omüstür. 



::1ııız Başvekilinin ifşaatı 
(B~fi l inci Mııfada) ı 

tıe Fransanın ı.üf'riyrlini ııe1U
detl lrunnak için ~ak ~ ı 
Fra1'!ıZ hareketiıı.e yATdım ede-
ceğiz. 

Bordo hiiktlmeti ile münasebet-
lerimizin ne oı..caQı. hakkında biT 
feıı diyemem. fakat, bv. hükil
metle' Jıapialwıne pe11CeTeleri• 
cım tıe lcadaf" mümküıo olabiline, 
teTn<U lıoli* lcalmqıc& ııoılıfCICG" 
ğı.ı.• 

Çörçil. bundan sonra. iBt defa 
olarak su ciheti ifşa etı:ıUs ve de
miştir ki: 

&ynaud lıiikı<meti ile müzo
te.-eler emcısıtıdc, 1 ııqiliz hiiJ<11.. 
-ti, Fmoı.nz filosu İngiliz li
tıWmlana4 göaderilif" ve miiza
wııt e.-ıda bu Umcm1111'
u Jca1ıf'lll, .m&tMelı:e f(l!'tlannm 
M olac..Qaaı F.--ua _,,._ 
• Jcabu1 et · "i • 

Çörçil, ıııoma ~ ciheti illve et-
arıiı;tir: 

·Fıa••llY" ~ile ııöri4-
tMk öe« gidiyonım. Fakat ıre
~ ~ umatl, Re11114-
tıd'tlutl ~iL öğrendim.a 
f'~ tıC)zlerine .ı;-vıe devıım • 

mietir: . 
• V cızivft o derece gayri sari!\, 

o deTecc lcanmWcnr ki, bv. hu
ll&ltıı bi• hiiki.tm vennek veııcıhui 
talıfRialerdc bt&1-ııwak umumt 
tneıLfll4t4 •ugayir olacaktı'r. H~ 
lcQwı.etc tam irimad görterilmeıi
.ı " MiUctita emniyeti için l'ii.
ıaımlu tcUJı:Jci edece~ tedbirle
ri a1m.czlc ı.anrunda hüku-ıi• 
iccıbecı- 14ln'a ve azme ıahip 
.ıduğundatl. emin bulunmasını A
"""' Komara.mıdaa talep eıU
riın.• 

Çörçil, bundan sıoora Rımıa.ud'
uım istifasını takibeden hiıdise
lerden behse1miııı 'ft demi.sür ki: 

•Bittabi, Frmuız folimaun u 
olacağı lı4kkında miisait bir 
en1-m!la vannak için elimiz -
kilo geleni yaptıJc. Niyetlerimi -
ınn samimiyetim isbat için, 11m 
tıa%V'lari4 "" gibi temas hası! 
olabileceğini m14ahede etmesi i
çin Amirallik dairesi birinci IM
ıl.ıı LO<'d Loııd'u Fransaya gön
cieTdik. Filmıım A imanların e!İr
"" geçmiyeceği halckında bize 
n.mU " lc4t'> teminat tıerildi. 

Mütareke mukave!aini• 3elci.
sinei maddesi1'i keder ve hawet
le okııdwa. S.. .,,...,"" güre, Frc11ı.
az h;srp gemilerini" Alman ve 
halya'A kıoı&trolü altına geçtiği sa
foı'T. Bu madde ,-umen di!IQ1' ki 
Alman hül<Umeti, Franaız harı> 
gemilerini, kendi harp niyetleri· 
,U,. bcışanlma.nnda kullanmak 
toiyetiııde değildir. Fakat Al -
11Wn hiücUmetinin veniiği bövle 
biT ff.l1M ~ ne kıymeti 
olabilif"?. 

Ayfti aelcizitı.d mııddeııe g~e. 
k 1efRi'Acıt, FTcmA? :fi!OftCTıun sa
lıil ,,..ı.afazanna wııahut maıın 
fm"amı!IG !Uzumlı< cüzütamlan= 
filmi! değildi'!'. Bu, Alman h'iL
Jcametiıw, bütün Fra.mız filosu-
- GÇ1lcça sahil muhafazasına tak
,;. tmkılmm tıerebi!iT. 

Nihayet, mütareke tnUkatıele
""""'3'i, fQf°t!anı riayet olunma• 
&ığı bcıhatlesile, fesih edilefıiıir.• 

C:örçil. beyanatına şöyle de • 
ıraın etııxı.iştir : 

•Av4m KamttTcuı, büyük Frnn
AZ milletinin kederinde11 "deri" 
teesmrleT duyııcaktıf". O büyük 
FTannz milleti ki harpte sulhta 
bu cUf"ece uzun müddet onunla 
bağlı idik ve ke1ldisini, Avrupc>
da liberal biT kültürün ve taas
mpsu.ı biT medeniyetin teTakki
air.i bizimle beraber temine me· 
mur telakki edıyorduk. 

Kuvvetimizi boşuııa :ııornıakta 
"eyahut acı kelimeler saTfederek 
ııe tahtiyede bulunarak ooktimi
zi kaybetmekte hiç biT fdyda 
ııoktur. Düşmanın kumıeti ve 
mu.annitLiği ile tıe U1/"ı :zamanda 
başka sebeplerle düştilijü harabı 
ve esaretten Franıraııı kurtarmak 
için ldzımgeldiqi kadaT kuvveti
miz ve oldukça uzun ömrümüz 
olmasını ümid ederiz. 

Bütün dünya üzerine yayılı 
bttlunan ve de11iz kutıtıetleri ta
f"afından himııııe edilmekte de
tıam olunan Tan= 1mparntOTl.u
iiunun, müttefiklerin yamMB mü
cadeleye devam edeceqi ümidin-

deyiz. V mid ederiz iti, ba 
1mııımıtorluk, aebatkdr biT mret
te, zaferi kaz4~a gaynıt ede 
cek ve kvrtulUf ordularını °"" 
gunize edecek bit" hiiktimem 
makam olacaktır. 

Bütün !>unlar, yalnız Fransız.. 
lann iizerinde karat" ı>eTece!1i 
meseleleroir. Fmnsız menfaat>
"~n ve zihniyetinin, ycılaz BOTdo 
hükilmetinin aldığı hazin kararla 
keMisini göstereceijine inamıııak 
bizim için qiictür.• 

Çörçil, burada tekrar şunlan 
söylemiştir: 

-Muhakkak olan bir f'!ll tıcn"8<I 
o da, diifm,an taz)liki dıoında bu
lUMA, Alman baroarlığını, Nazi 
b...-barlığını yıkmıya ve Fransa-
1/ı tıe Fnmsanın hürriııetlerim 
yeniden kurmıya ça!~ak hef" 
Fransız hat"eketine, bütün lcay
Mklanım.zla en iyi mrette, ııar
dım edeceğimizdir.• 

Çörçil, b~u müteakiıo Reyna
ud'ıdaıı batısetmiş ve ~ud, 
~tli Başvekil• diye tavsif 
ettı.ııı zaman, Avam Kamara.a. aı
bşlaınıçtır. 

Bunıda.n sonra Revnaud kaıbi
nesi ile İı1'(iliz biiıkıiırneti arasın
~_mütareke halııkmda ~ 
muzak:ereleri bahis mew:uu eden 
ÇörQil _. O:ıdalı:i ta.flsilatı v . 
tir: ~ 

•Reynaud tBrafınd<ın tıciki da
ııet üzerine, beraberimde Harici
ye ~':Lemi Halijaks ve mııya
Te imaldtı tl<IZırı Beverbrook ol
duğu halde, 1J h4ZİT4nda k---'"-' ~ ,. lKKAMIY.fil..t;KJ 
.W.~ni .ziyarete gittim. 

Reynaud, cephedeki şeraiti ve T iŞ BAN KASI 1adet2000 liralık= 2000.-llr• 
FTansız ot'dwıunun oo.ziyetini i-

1 
S • 1000 • = 3000.- • 

:zah ettikten sonra, mü.ttejıki İn- 1 6 • 500 • = 3000.- • 
<riltereni• mii.saadesi olmada>! yaı- 12 • 200 • = 3000.- • 
•ı<: ~na tıiT mütBreke V"1Ja 1940 Küçük 40 • 100 • = 4000.- • 
sulh a.ktedemiyeceğine dair FTtın- 75 • 50 • = 3750.- • 
sa tarafından yapılmış oıan tea.h- Cart Hesaplar 210 • ~ • = s250.- • 
hüdün iptaline İ ngüterenin mu-vafakat etmesini talep e-'. Keşi deler: l 4ulıat, 1 mayıs, ... l"RAMIYE PLANI 1 ağustos, ı ikmciteşrin tarih-
Fransızlann çektiği iztıTabın 1\ !erinde yapılil'. 

bü11üklüğü.nü bi!iyÜ,.um. Bizim B r.ı::~•••mmıı:z••••••••ı&:Emmmı••mm:m 
onlar derecesinde fel<iketlere ma- -
roz kalmadığımı<: ve ııarp saha- Üsküdar icra Memurlu ~undan: 
1ında Fransızlar kadar çarpışma- ~ 
~;nız da meçhul bir fe.11 de- Muslafa Mllhara jpolekli bulunan borçlu Rasime ait bef parça tarlanın 
gıldı. Bu>ıa rağmen Reynau.d'nuJı 

1 
ipoteğin ııara.ra çevrilmesi )'Oiile ;yapılan icra! lakibat sonunda 2004 numaralı 

talebim muvafakat edememek Icra, ID&s kanununa tevfikan satılmasına karar verilmis olup me1.kilr tarla-
izdirannda bulunduğumu ceva- lann tamamına üç ehlivukuf marifetile takdjr edilen laymetıerle hudutları ve 

ben bildirdim. Fakat, Reynaud'- vası!ları ~· l<ister.ilmiltir: 

nıın Amerika Birleşik devletle
rine müracaatta bulunmasını ka
rar altına aldık. 

16 ha.riTanda, arndıı B<>niova 
1:4şınmış olmı Reynaud'dan bir 
mesaj Gldıle. 

Bu mesajda, Amerikıın cevabı
nın tatmin edici olmadığını bil
diriVOT ve Fransanın İnqiliz -
FTanııız anla~ından doğan tıı
ahhütlerind.en ibra edi!merini sa
rih surette talep ediyOt"du. 

Bunun \i.zerine, İnqi!iz kabine
si, derhal top!atlmıf ,,., Fraıwı
ya ~ğıdaği mesajı qöndennif
tir: 

•'Fransız fikxru İn."1liz liman
larına gön.deriknesi ve fiJrı mü
zakerelerin devamı müddetince 
bu limanlarda kalınası takdirin
de, İn.gilli hüklmı.eti, Fransız h ... 
kUınetinin mütareke şartları iıs
teınesine muvafakat edecektir.• 

Ertesi ak.şam, Reynaud'yu qör
mek üzeTe 110 la çıktığım zaman, 
Re'.lfAllud'nun d~•ü.rülmiiş oldu
ğunu öğTendim.• 

• Çörril, sözlerini şöyle bitinni.ş
tir: 

•Bu acıklı ve unutul1714% hadi
senin bariz MJktalan işte bun -
!ardır. 

Avam Kamarası, istikbal hak
kında en ufak bir sey dahi roy
lemekliğimi her halde beklemez.• 
Maamafih, önü.mü.zddei hafta, ye
ni beyanatımda bunu mevzuubah
ıetmekliiiim muhtemeldir.• 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Clldb'• n ıdlllre..Ve aiil<ı.

Adr .. , Babıii.ll Ca.hloila 
~okuıo Jıllşeolndo No. 43. T•I. !3 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer. 

SON TELGRAF Basım.evi. 

1 - Kartalda ~ıbüyük mevkliııde 2454/10 ve 5/10 numar•h ıaıka.n : 

H&eyinaga, carbe.n: lr1idillili Kosti, şjmalen: Kadıoilu Diınitri tarlaları ce
nuben: Yol ile ınahdut oiup 3876 M2 metre murabbaında bulunan ~laya 
ilci yfu lira kıymet takdir ~-

il - Kartalda Bıışıbüyük m<"Vkiinde 2457/13 '"' 6/1~ numaralı pırkar.. 
Koşti Patika, garben: yol ilej fimalcn: Yanko taı·laları, cıenuben: Zahar~ a 
tarlalarile mahdut olup 3616 Mı meıre mul'Dl>aıncıa buııman "'daya iki ~z 
lira kıymet takdir edilml~tir. 

III - Kartalda Başıbü,-Qk mevkiinde 2457 /13 ve 5/10 numaralı. ,,arkan: 
Yanko, p.rbeı:ı: yol, şimalen: Kadıoilu Dimitri, e<:nuben: Zahariya tarlala
rlle mahdut olup 1378 M2 metre muralıbauıda bulunan ta.rla;ya ;yetmiş lira 
kı;ymet takdir edilmi,ıtir. 

iV - Kartalda Hotman 1ıope .-ldlnde 2458/U ~ 5/10 numaralı ıar
kan: mulaıdclema Vaoıil. elyevm İl7u ııia tarlaları, prben: Todoriye, :;ima
~n Seyid ağa, cenuben Istanbullu tarlalarilio mahdut olup 4595 M2 metre mu
ral:ıbaında bulunan tar~ ilci 7Ü& elli lira Joymet lakdjr edilmiştir. 

V - Kartalda Hotmıuı teı>e mevkilnde 2480/16 ve 1/10 numaralı ııarkan: 
Vaııil, prben: Teodora, ııimalen: soğımlıklı tarlaları, cıenuben: tar!lr. ile mah

clut olup 1838 M2 metre murabbamda bulllDAD larla;ya yüz lira la1met tak

dir edilmiltir. 
J4ezkür larlalaı: bendeklttle myrılıwıı vazl;yette aıup içinde ~ 

ııekııen iane zeytin ağacı -.ardır. Tarlalar bAJ.en pyri mezru bir haldedir. 
1 - İşbu g~in ıırltırma prtnamesi 1/7/1940 tarihinden iti

baren 940/87 No. ile Ül!lı:üdar icra dairesinin mua;y;yen numarasında herke

sin görebilmesi lçin açıktır. İlAnda yazıh olanlardan tazla malömat almak is
tiyenler, işbu prtnaıneye ve K0/87 dOQ' .oumarasile ınemuriyeümize müra

dl.at em.elidir. 
! - Arttırııu;ya liürak için ;rukanda ;yazılı luymtli.n yüzde 7,5 iu nis

betinde pey veya ınilll bir }utnkpnm texp.inat mektubu ievd.i edilecektir. 

(l\ladde 124) 
3 - İpotek rahılıi alacaklılarla diğer olfıkadarlann ve irtifak hakin 

18hipleriniıı ıayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilbu iltın tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi
telorile birlıkte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde lıakları ta
pu ııicili ile sabit olmadıkça satııı bedelinin payla~ından bari~ kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma aartnamesinl o
kumuş ve: lüzwnlu malümat alrcış ,·e bunları tan1amen kabul etm!Ş ad ve iti

bar olunur. 
5 - Gayrimenkul 29/7/194!) tarihinde pazartesi günü saat dan ya 

kadar Üsküdar icra memurluğunda üe def<ı bağrıldıktan sonra en çok art.tıra
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul
maz veya satış istiyenin alacağına rüçhanJ olan diğer alacaklllar bulunup da 
bedel bunların bu &ayrirnenk11l ile temin edilmiş alacaklarının mecmuwı

dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın teahhüdil baki kalmak dzere arttırma 
15 gUn daha temdit edilerek 13/8/1940 tarihinde salı günü saat 14 den 
ya kadar Üsk\Jd.3r İcra memurlubıu odasında arlt.ımıa ~deli satı,ş istiyenin 
alacağına rü.çhaı olan diğer alaccJtlılann bu ıayrimenkul ile temin edilmiş 
alııcalı:lan mecmuundan fazlııya çıkmak &artile en çok arttırana ihale ~lir. 
Böyle blr bedel elde ediJınezı;e llıale yapılmaz Ve ıalı§ talebi clllşer. 

e - Gayrlmealrul kendisine ihale olunan kimse derhal ve;ya ftril~ 

lnhlsarlar Umum MüdürlUQUnden 

mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesho1unarak kendisinden evvel 
en yükselt teklifte bulunan kimse arzetmlj olduğu bedelle alıruya razı olu.ıııa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddeUe arttınnJ7a çıkanlılJ en 

ı;olı: ari\ll"ana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark .,.,, eecen günler lçin yüz

de 5 den hesap olunacak 1ai:ı .,. diğer zararlar a;yrıca hi.ilı:mc hacet Jıahnabı
:cn memuriyetımizce alıC'.ldoıl tahsil ohınur. (Madde 133) 

ı - Keşii prtnaıne ve planı mucibince idaremizin Ankara umum mü
dOrh.i.k bınası bah~esinin 7ollan ft tesisatı işi kapalı zart llBUllie ~ 
korun\litur. 

lI - Keşi! bedeli 11019.3-0 lira muvakkat teminatı 826,45 liradır. 

T - Ahcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız lapu ferağ harcını :rlr-
1111 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verıniye ıxıecburdur. 

Müterakim vergiler, tenııirat '\ie tanzifat ve del15.liye resminden mütevel
lll Beı...diye rüsumu ve ıxıiüeralrim vakıf icaresi alıcıya ait. olmayıp arttmna 
bedelinden tıenzil ohmur. 

Tarihin içinden 
( Bastarafı 2 nci sayfada) 

maniayı yık.iv devireceiiini, her
kesten da.ha .kuvvetli olara:k o 
iddia e1ımi.ştir. Nazi tayyareleri
nin yapaca Oı talır!ba.tın dehşe
tini, !bütün i:ıelilıı(a.:ti ile o !bildir
miştir ... Ve nihayet, Fransayı 
ol(aflet uykusundan uyandıralbil
mek için, Fransanın lbu halis ve 
samimi ev!adı., sesinin !bıütiiıı 
kuvveti ile feryaıd eylemiştir. 

Fakat ne yazık ıki bir QOkları 
onun sözlerini !kehanete at.fet -
mişler... Bazıları da onu, ifrat
perestlikle itham eyleıınişlerdir. 
lhtiyar ~neraller ise, bu ııenc 
.ıeneralin sözlerine eıl:ıemmiyet 
vermiyecek derecede lkayıisızlı:k 
ıı;ıiisteıımişlerdir. 

Bu.gün Fransa. tıitııni.ştir. Fa
kat Fransız milleti, dailıa hfila 
tarihi vazifesini. ifa etınek:teıı:lir. 
Fransa topraklarını terk.eden fa
kat FranBanın şerefli tarihinden 
hiç bir şey feda etmek istemi.
yen Golva torunları, ya yaşamak 
hakkını kazanarak Fransayı tek
rar diriltecekler ... Ve ya.lıut, on 
asırlık Fransayı, en par lak bir 
şan ve <öhretle tarihin tekrmı si
nesine defnedeceklerdir. Ve 
bunların başında - Framıanuı 
en i:ıüvü<k derdini herkesten da
ha iyi anlıyan ve hic şii'Phesiz ki 
onun devasını da ıbulan - (ııe
neral Charles de Gaullel ü ııör
mevi tlihmin e1ımek, en tabi' bir 
bak olabilir . 

DALGA UZUNLUGU 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19,47 m. 15195 Knı.20 Kw 
16•18 m. 12S Km. 120 Kw. 

'.t.6 Haziran Ç•rşamba 
12,30 Program 
12,35 Ajans haberleri 
12,50 Muhtelif şarkılar (pi.) 
13,30 Kü.çü.k o-ricestTa 
18,- Program 
18,05 Müzik: Cazbant (pl,) 
18,30 Müzik Fasıl heyeti 
19.- Konuşma (Dış polıtika hıi-

diseleri) 
19,20 Mi.izik: Alaturka. 
19,45 Ajanır haberleri 
ZO,- Müzik Geçit konseri 
20,35 Tü.rk müzik bir!iiji koro-

sunun konseri 
21,30 Konuşmıı (Radyo gazetesi) 
21,45 Riya.seıi<...._..,,.n,,..~ ba...ioS"ıt 

22,30 Ajans haberleri 
23 ,30 Pf"ogram ve kapanış 

Bakırköy Sulh Bulrolt llfJdmlliln

•en: 
5/7 /940 cuma aaat 14 de Bakırköy 

Emrazi Akliye hastahanesinde ölen
lerin ~ya.sı satılacağından taliplerin 
yevmi me.z.kllrda mahallinde hazır bu
lunmaları illuı olunur. (27780) 

Beşiktaş İ<ra Memurluiuııclan: 
Bir alacağın temini istifası için ha

ciz altına alınan bir adet Singer mar
ka dikiş makinesi l 0/7 /940 çarşamba 

günü saat 13 e kadar İstanbul San
dol Bedesteninde açık arttırnıa oure

tile peraya çevrilecektir. Verııi ve tel
IOJ.iye müşteriye ait olmak üzere alı
cıların ayni gün ve saatte mahallinde 
bultındurulacak memuruna miiraca-
aUan ilan olunur. (2778~) 

I NKAflA 
25 • 6 • 1840 ...... 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 145.50 
100 Fl:c. 2.U675 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 29.4375 

100 l"''lorin 
100 Rayjşmark 

100 Belga 2.96875 

100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.73 

100 Çek lcronu 
100 Peçeta 13.r725 
100 Zloti 
100 Pengö 25.87'115 
100 Le;y 0.825 
100 Dinar 3.3575 

190 Yen M.2725 
100 İsveç Kr, Sl.008 
100 Ruble 

ESHAM 'ft TAHVİLAT 
Türk borcu 1 peşin 18.50 
1938 Yüzde 6 ~ll 19.-
Aalan Esltihisar ı;imadD 6.-
Türk amımıl t;,.atro 32.25 

III - Eksıltme 5/VIl/940 cuma efinü saat l~ te İstanbulda ltalıatafla 
ıeva:z.ım ve mübayaat fllbesindeki abm; komisyonunda 7apılacaıctu. 

ifbU aa~enkul yukarıda aösterllon tarihte Üsküdar icnı. ıııı:emur!uiu 
odasında llbu illn w eösterılen arttırma ıartname9i dairaıiııde satııacaiı 11•••••••••••• .. I 

!V - Şartname SÖZÜ feçeD ~vazını lubesl veznesinden ve İzmir, AnJaıra 
başmüdürlilkleri.nden (55) ıturuşa alınabilir. 

llAn o1uıw:r. (!77llO) Dr. HaflZ Cemal 
Anadoluhisarı idman Yurdundan: (Lokma• Hekim) 

Bedeıı Terbiyesi ~tma ınubak için ı.anını m•ıclbince verillnMI a- AHJLıYE MÜTAHASSISI 

KOK FIATLARI 
Eti Bank Ereğli Kömür işletmeleri 

Müessesesinden : 
2/12889 No. Iu Bey'eti Vekile brarile tasdik edilen 5 No lıı 

Koordinasyon Bey'eti karan mucibince kok kömürü işleri;un 
tanzimi m~essese~e te:vdi edilmi~ olduğundan, Ankara, İs
tanbul, İzmır ve diger tehirler irin teshit edilen oatış fiatlarile 
umumi s•U. ..,raiti aşağıda bildirilmittir: • 

1 - FİATLAB: (Karabük, Gaahane, Sömikok için 
ayni fiat 

ANKARA 
Asgari bir vacon, hamnle senedi üzerindeki D. D. 
~ olları tartısı mucibince olmak üzere müessesemL 
zm veya müessesemiz şeraitinde calışacak olup Be
lediyece gösterilecek tali deooların satın fiatı 
Müessesemizin merkezi depolarile yukarıda tavzih 
edilen tekildeki tali depolarda m~erinin vesaitine 
teslim - satış fiatı (Gazhane clepoını merk.ıezi depo
muz mahiyetindedir.) 

İSTANBUL 

Müessesemizin ve yine mü-semiz teraitinde ça
lışacak olup keza Belediyece gösterilecek tali depo 
s~hinleri:"~n denolarmda ve ırulıaııelerde müşteri
nın vesaıtme teslim 

izMiR 
~!sancak'.da Belediye gazhaneslııde m~terinin 1'Ma
ıtıne teslim (İzmir kok aatıı i41eri İzmiı' BeledlyesL 
ne verilmiştir,) 

DİGER ŞEHİRLER 

Bu şehirlere Banka tarafından uhj)ar ancak (Fob) 
yapılabileceğinden fiatlar aöyleıılir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabük 

NOT: 

Sömikok 
16.10 

Karabük 
21.60 
18.50 

_Bu _şehirlerde Kok almak istiyen satıcılar, eğer o şehir Be
ledıyesı Et!ba~k'a bir bayi göstermemişse kendi namlarına 
ıerb.estçe sı!'arış verebilirler. Ankara, İstanbul, İzmir baricin
dekı '.'_Sk~r~. makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı iç.in 
kok komuru almak istiyenler Ankara'Y.a Etibaok'a müracaat 
~erler. Bu şehirlerdeki teshin koku satış fiatı yukarıdaki Fob 
fiata uaklıye ve ton başına muayyen bir kıiı-m ilavesile mahalli 

' Belediyelerce tesbit edilecektir. 
Y?a~~da nı~vzuubahis askeri makamların ve kıtaatın ta

le~l~rı muteahhıtlere mukaveleleri muhteviyatına göre teslinı 
edı!ır. 

İstanbul, İzınir ve Ankara'da Etibank m;rkezi depolarile 
~azhaneler ve Etibank şeraitinde çalışacak, yani onunla aynl 
fiat_ta_n satış yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depolar 
harıcınde kalac~k semt depoları keza Belediyelerce gösterilir ve 
bunların satış fıatları mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon No. 

ANKARA: Etibank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesi 3C06 
İSTANBUL: EROOLİ KÖMÜRLERİ .İŞLETMESİ KOK 
SERVİSİ (Tophane İskele Caddesi No. 28) 44761 
ZONGULDAK: Ereğli Kömürleri İşletmesi Kok Servisi 145 
DIÔER ŞEHİRLER: Etibank Umum Mudürlüğü Tica-
ret Şubesi - Ankara 3006 
3 -TALİ DEPOLAR: Tali Depo 1ı<1resı.,r1 n,1,.11, ,,_. 
rafından il.fın edilecektir. 
4 - YDDivA T. ıc Al< IM>delleri tamaID"n peşin olarak tediye 
edilecektir. 

5 - TESLİMAT: 
R~~ devair ve müesseııatın derhal bağlantılıırını yar mala

rı ve ihtıyaçlarını izami 30/10/1940 tarihine kadar tesellüm et. 
meleri mecburidir, Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
zamanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve İstanbulda kalörifer resisatı bulunan hususi bina 
sahipleri ihtiyaçlannı mahalli Belediyeler vasıtasiyle 
15/7{940 tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 
Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok kömürü için tek 

satış fiatı kabul edilmiş olduğundan bunların sureti tevzii hak
kında tanzim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla -
cııktır. Hususi tevzi prtlal'l aşağıda gösterilmi§tir: 

Kalöriferleri olan resmi devair ve müessesat, apartman ve 
sair binalar Karabük ve bir .kısım Gazhane koku kullana
cak, mütebaki Gazhane kokları Gazhanenin bulunduğu sem
tin ihtiyacına tahsis edilmiştir. 
S~ınikok, talep edildiği ve ·stok vaziyeti müsait olduğu tak
dırde, sobada yakılmak üzere mübayaa edeceklere verile
cektir. 

7 - STOK: 

Ankara, İstanbul ve İzınir'de talepleri karşılıyacak miktar. 
da stokl~r. tesis. edilmiş olduğundan ihtiyaçların sırasile karşı
lanması ıçın ala.kadarlann yukarıdaki adreslere müracaatları. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
USU/1071 
Borçlu Bay Ahmet Şevkiye illin yollle tebliğ: 
Gösterilen ikametgah: Beyoğlu Ni§antafı Karakol lrn""81 Mehmet Ali 

apartımanı No. 4 
Bay Mehmet Şevki 23391 hesap numaro.sıle Unkapanı Yavuzer Sinan Çeş

me meydanı sokak eski 20 yeni 11 No.lı borç senedinde hududu yazılı arsa 
ve üzerine inşa edilmiş ve edilecek bilcümle binaların tamamını birinci dere
eode iP<>tek cöstHerelı: 7/4/936 tarihinde Sandığımızdan aldıl!ınız (3500) lira 
- 13/11'40 tarihine kadar ödcmedjğinizdeı fa.iz, Jıomis;yon ve masarif.ile 
beraber borcunuz (3865) lira (~) kurup varmışbr. Bu sebeple (3202) No.lı 

lı:anun mucibince hakkınızda Sand.üı:ça icra t>ıkibine ba~lanarak ;yukarıda :va
:ab lkametg.lhınıza ihbarname ıönderilml§ ise de ikanıetgilluruzı terketme
nlz ..., nerede olduğunuz da öğrenilememesi lıast'blle ihbarname tebliğ edile
mediiitıden kanun hükmüne tevfikan ilhı yol.ı ile tebligat icrası icabetmiş
ör. İşbu ilA-n Vuihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığa borcunuzu 
ödemeniz ve kanunen kabule şfiyan bir itirazınız varsa bildirmeniz lhnndır. 

Hakkınızdaki takibi usul dairesinde durdurmadığınız takdirde ipotekli gay
rim.enkul mezkUr kaınına göre S:lnd1kça satılac~lktır. Bu cihetler borçlu Meh
met Şev.kice bilinmek ve ihbarname tebliği nuıkamına kaim olmak üzere ilfın 
olunur. (5353) 

KAGlTÇILARA 
v - Münakasaya &irecelcler mlihUrlQ 1cl:llf mektuplarmı lı:anunl -.e

nikle yüzde 7,5 glivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamesinin (F) fıkrasında Jazili vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflannı 
lbale günü eksiltme .saatinden bir eaat evveline kadar (saat 14 de kadar) :mez.. 
llC:r k.oınigyon baskanhjına makbuz mukabilinde vermeieri l6zımrlır. 

beden :IDRbak be;yaımameol halckmda karar ittihaz etmelı: llzere fevlr:al.Ade 
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Ambalajlık iade gazete kfığıtlan bundan böyle müteahhide 
verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çı
karılacaktır. , 

500 kilodan aşağı ohnamak üzere talip bult.nanlann her 
hafta pazartesi günleri sabahleyin saat 9-11 arasında gazetemiz 
idare müdürlüğüne müracaatları. 

I' 


