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Yazan: ABiDiN DAVER 

il. Meclisinin •Bttyilk Britanya, ıllillJWUI 
fw dakikalar yAsatacak olan 

bu,ci1ııki1 içti- fevkal&ıle kudretli bir hava 
•a1ndaı müs~ 

taldl ııru11 reıs 
ft'ldli Ali RA· 
na Tarhan ta· 

kuvvetine -liktir. Dtttmau, 
Jıila ve ııl!khetle oturma • 
ll!ll ve mukabele etmeılea bom
hanlunaa Milmeain iqılis 
milletlala tabiatı lktizumılan 
olmaılıluu pek ya.km.da Cip 
neeektlı.• 

NUR, ııkleriae 1111 _... 
devam etmiftir: 

cHllrriyeti muhafpH ve 
tekrar t•ls ve ılüa IMID1'll da 
bu hUrriyetia laathıtlaruu tev
ai eylemek i4fD yalms bul11D -
-ı. iD&llla 1ıapuatarlaia • •• 

U zalcşarlc 'da 
'fJaziget karıştı 

IA A8l 1 MEMURLARA ZAM YAPILACAI Japonlara karşı Hong 
= = = Kongda tetbir alındl 

~------------------------~~--------------

General De Gaulle 

-Alııı 1ıyyırılırt 
dlı ııbıb lnglllz 

adalarını hlcuı attı 
5 Alman tayyaresi düıü
rüldü, hücum püskürtüldü 

IAndra. 28 (Bad,yu B. B. C.) 
Resmea bllıdirildijlinf sıöre. miHo 
ıefik deniz ve kara kuvvetleri, 
İnt1iliz aı.va ltllV'Yl!tlerile le bir-
llil lıalind9 diiır'"'ID muhte
lif saDil mıntaUlııılada muvaf
fabyeW k.,.;Qer ~.ıarcıır. 
Fecirle, fıııııUız hava kuvvetleri, 
dti.xıan ıarafuıdan ~l edilir. .. 
bulunan Botterdam yaklııind ki 

11..ıtmen d~. 
• lıılııılt ..,. ir Maılııır-

dlman ta.;r.;S ı> EıJc, .... he
llib iı.ıa1 9*1mit olan ..,. 
dt• 2' ,, - tayyııre _,.. 
dwn• .. wır. Tanrare-
Jerlmll ıı-at ......... 
tlnDit ilırıl ıılrw diJ:ımiq-
tür . • , ,, ·-·.ıerı ...... 
.... ,,. 4eııU ltııvıveUeri la. 
~ Jleıwieçle 1-ıma ara

,.._. J ild aaıı#llM) 

üyük Millet Meclisi ~-:ı::.1·,:rr'::Z:~·.,;:~ P etain' rdi p...,,,. ka•alı 
cevap ve rnagnlantlıl •• 

• 
~ 1 Fren .. MIHI komltıal kuvvetleniyor Atla.tik •m"ırine 

Cenubi Fransadalô müdafaa •lir toWt ptirildl P.-•· • (AA.) - Amerlb 

kuvvetleri Afrikaya geçtiler =.-:..~~ 
' la1ıuf ,,. A+Juıt!lr r•iJbıe allr 

1ılttoa llatll7llln ptlniıiıjtü ... 
tllJı P- bulı mmt.wkMna
cll l:ıüJ'ik bir tlır klnn hl-..a 
-akWiı'. ( Arican J tlıııriıle) 

-Fraua hiki•eti 
bordo1u terkem1• 

Herrie1, .,._ .. P. • 11 m11 
ı ...... ...... ,_ ~ 

IAJDdra, 111 ( .... ) - Bordo 
Wllı6metinln A1muı w 1taı:varı 
lll'llanm kabul 4ıcler* mııtan
b aladetıllelerl l181'lua Lonclra
cll kunılan ,._ lllUI Xcımite-

lran kabinesi 
i lifa etti 
ladı ... ri ... -..... • 



Nakleden: FAiK BERCMEN 

Bir ııüıı bizim dairenin ~ 
:nı. olan zatın yanına mefbur U
:ratro rejiııörii o-ı-idof plmlftl 
Tiyatro direlttaıril bll &iyuetiıı
cle, mütem•dlyen artiatlerin gii
ullıjtindeıı, oyundaki .maharetle
riDden ~~Bı.. 
ıdaı miidiine iııftııde duna flt
ı.t iJo1wla -- ed.lp: 

- Şu Sofıya yok mut Beni bi
tiriyor dostum, o ne atetli, c:aıa 
ahcı kadın öyle? Diyordu. &ılı
ııedeki hali bent ~or. 
Ba.. Ha..Oudaa.eiatm.,
IWllı bile, veririm. 

Tam bu sırada biri müdlıriD 
odasına girerek dikildi ve: 

- Efendim, dedi, .lııomlserli
jln ?çorun& :razıJan ... cevabı 
JaUen... 
müdıir, bunun üzerine hiddet

le Riizlerini kaldırıp lwwımıda 
duran memur İvaııof'a baktı, m. 
amr lıQldt-•-"'lb. Mftd1k 
bibbütiill btlanm çaMırak çı. 
kıttı. 

- Oirilyoıwa lıil, Mıı••• 
yorum.. Ne neatemmlik, ne ı..
Wyesiz!!!r Sonra (Tlyatm direk
törüne dönerek) bakın azizim, 
9ı. aoı.>rWll 4relıM••nWımdm 

- kalmadı ~illi itte ıd
R bır tip.. Dirsekleri çlirümüf, 
oeımurde, saçları ıaramn-11 in
ttzemen bir .ı.m. 

Tiyatro müdürü memura tıa
Jııp: 

- Bu otuınaınaktan böyle ola. 
,.ur, dedi. Sız okuyun Bay lvanoıt; 
biraı: IDltalea etıııelisintz; oku
mak 001' milbim bir meleledJr, 
mrım Büyük blr kıymaU var· 
dır okımıanm Oltuyunm, bri
hanımı ae kadmr Çllbuk ~ 
eelini ~ Em, tam.
mile batta bir adam oıecmuuıı. 
()lmmak Jizım, okumak. Yarıa 
ıllııe bazı kitaplar eöndereYim de.. 

- Teeakkür eclerim elendim 
lleını•r dudaklarmı titretenık 

Clktı. 
Erteli giinil, tiyatro direktildl 

tlaire'.N bir peket kitlıpla C9ldi; 
ilkim dairenin .ıııildiirii de ilk .. 
"' tvaaa6& celt taıak Mr Jdt.p 
-tıp: 

- İfle pirim dedi, bil kiaılıl 
lbyun. 

Memur kitaJa elıp d-1 cık. 
tL 8- ~- mWı llıed 
Bin yanma çıktı. »+ nlıed bıa 
llallaıill~ 

- Allah Alllıb, dedi, ne Y..,_.. 
-. miidilriiD limlnü yerine ,,,... 
Uı ± lbmı. Bil ki.tabi :rav&1 ya. 
.,... okunun dcal:IE, birkaç ııüıı 
~ mfklfir Jd:talıl unutur li
der bile.. Olm amma ald,rma. 
ayfalaruıı föyle bir çevlriraiıi.. 

İvancıf ldtll>ı bir kenara bırü
tı. LiJıia bir ıürHl &ıımcleld ili
ni bUiremiyordu. Elleri titriyor, 
Pleri ~Bir tna
... bir de öalııdeki bokb.Ja tıa
layoıdu. Bil clerUe belma nere-
- phnlpl?. Ilı& yatta emra ,...w. mi tMıall pecetti?. 

Erteli .... ,aderi ba çaa -
..... ıMlmnflt .. lıaJde dalredla 
lı:eri ~: 

- Dört defa w•ım, diye -

Jendı. fakat ~ ~ ·-· -dlın. Bil tuhaf ve,....._ ~ 
)iri aah;yamıyonm. ilet•-mld6r, =mı .. 
na aramnda dolaprkea - 6-
llinde dlllanık --

- Nlllll ldWn ~or - • _, 
_ ... efeniHnt.ı 

- Olmclulım lı:ımıı uılat ba -
blBnl 

tvanot bqım bldınp dudak
larım aynaıta: 

- Umıttum elmdtm 
- Dikkatli cılmı. dikk•tlil' fn. 

_...,.. _ _...mil? Ba.. 

Ba.. Acele vıe o·--Mlk bir _._ 
te ........ ilan. Okumanın ta
dına vanııah. Ba7dl bakalım, ar-
bd8'1ar .ıs de fil pencerenin ya
nıiıda duran kitaplardan birer 
tane alınl 

Ha biri birer kitap alda. yal
- lıtl;yar mı+ ebecl bıa iti 
protesto etmek ceaaretini kenııli
siııde bulabildi: 

- Balla gelince efendim, dedi 
affınızı rica eclecıieiim. Bu ili :r• 
maktansa tebil~ terdh e. 
derim. J!u kitapları olnımaklt 
insanın b.,.ma neler geleceA!nf 
biliyorum. Biq6k t.onmıım bllyle 
kitaplar okuya alıııı:Ja, biiJ& ID
ııesine ha:r'vaıı diyecek, ve b4 • 
yiik periıbde dt tcecek bdar i
leri ~W. Beni affediniz efencHm 

- Peklll, al& ~ böyle 
cahil kaim* lqul)ltza ,Cid.iyC!l'
a. 

LAkiıı neticede bizim miidiir 
aldanmıftı. lhttfv bıklhten o-
lecaklan kestirmip benziyordu. 

Bu okuma faslıııdan ııonra, bir 
arkadat dalreJe ııarhot gelmiye 
batladı. Birine de bir dalemlık 
lrlz oldu, fakat hiçbiri İ vaıııof 
bdar aanılmaauttL Zavallııı:* 
sıtıikıce .ıtlayııı aranyor ve 
teıvıını içkiye veriyordu. Bir IÜll 
ibtl;y• ınuh s!hı:iye: 

- Ne olur dostum, dedi Kü
iüre lijyJe.beni affetsin bu iften; 
:remek :rmıa oldum. Uyku da 
taimUJW artık. Karım, ııec:eleri 
yübelt lale okudııA:u halde yim 
aıılamıyoıımı bir ~- Y.p bil 
b'flill bana!. 

İbtl;yar mılı ıbeci müdüriin 
llllllll'l8llll bildiii içjn ... 
sini çıkarmadı. O PnJerde, mfi-

dıiir,, --- diıU.tilrll.. ile, -Juın aruındı,n birkaç defa ıne-
murlarm c:elıııletindm bahaede
ret ıteÇti. 

tld ay ııonra, tvanof bir .ım 
dairenin bpmnden «irdiılti va • 
lr:it diz oökerek ıı;tlamıya bııtla
clı ft: 

- Ey veliler, beni affedin, de.. 
dl, ben blp para Glsıyoruıın.. 

Sonra müdürün odasına daldı: 

- Efendimiz, kıaırwıuı ba
tı.Jayın, dün lııör bir kuyuya k:ü
ç\i.k bir eoc:ıık attım.. 

Bilyle aöyUyerek elini zeınlne 
dayadı ve dakikalarca hıçkırdı. 
O - müdür yerinden fırh
yarak dola.-ıııya lıxıJuldu. O m
rada lıtl;yar muhaset>ecl içeri gir
di ve hiiziin.lü bir sasle: 

- Efendim!ız, dedi, artık bi -
sim kafaiarımıa :rükiiılü QOkWı. 
ahmt. .. ..-•. sa tiyatro direk. 
ellri cimıımımm kiılıplanm oJıu. 
:racak eaAda deJilsintz.. Böyle llCl 
teylere şahit olmaktan. ilnwJI 
tercih ederdim. 

Bu DJer üerlne müdiır cm.. 
tQll batqı IJ!ledı 

Zavallı ıvaaorun cGç wa. 1ılıl 
bir tedlm ile Ulmı ......... 
tiıdflao. LllılD llmd1. tıer - .... 
tlt bir ti.tap .... ı- tarafı tit-
reml:re ~ve -...ı imla .... 
ka bir tarata cevb.'k. 

- ..... enill Pervha.. l'lıbt 
• W. 'Wlııılat aldat- ta. ............ 

Perriıa dmaladl, odaU. cıka
cakken pırl ...... Ayteain boy-
aana senl41s, ~ .-fkatle 
iki yaaağıııdaa 

- Jlea keııdi ... " Miil, 
anhı eleınİM ~ M
llİll ~ Hllİ cllişihaenk .... 
olayerwn declL 

CW.ya - lılr ıusi•llt ~ 
ti... Sosa menmı cleiiftlrmek 
istediler, mavllffak olamacl.ılar. 
.Nihayet Şevkiye cletll Jd: 

- Sise Wr tQ ........ -
il&BeaMna-"'-11-
•·eeila. fakat ~ aW-tıe
r-. ~ otuı::-ı;• :<1::-- Ar
..... h..W..- ·----
- 0na ....... n1 ... 

1 ,.,_ 

Roman.qa biz
den pamuk 
da alacak 

Büreıteki heyet 
pnn dönüyor 

Jlmw'l)'aya satılan tiftik ve 
YRP'itl•n tealim ıUmak ve ... 
lif ••emeleleriai Ymsımak ize. 
re ııehnnize ııelea lbnanya dev
let fabrikaları mimıessili Marsa! 
ile eksper Stern dün de piyasa
da tetldtler yaımıışlar ve Ro • 
manyaya tiftik ve yap~ı ııön
derecek tiiccarlardan bazılarının 
llllDaruıı muayene eemı.ıenur. 
Bir iki «Üne kadar ııe1ec:ek liri 
miimesııil ile heyet dört kiŞ ola
cak ve bütün mallan teslim al
~ ve utıe mukaveleleri yap
smva -.ııı,acaktır. 
Simdi~ bıılnnn iki 

mümeıılil heyetinin çalupıelan
.. bazırbk yaııımaktaciırlar. Bilk· 
reıı&e Bca:ııanya ile müzakenıler 
yapaa ve bul aalapalar iıma
byan iıeYf'tbııjzhı de yarın ..ıı
rinıize dönmem~. 
Rcımaııyı memleketimiaılea 

1)lll1Uk alle* ve mu.Wııbilinde 
ı-e.ıe. ..... ..Uiüoc v---. 
*· 
a•L&DIW• 

T alcsim - Harbiye 
k,nalizesyonu 

Hımbiyede Yedek Suılıay o
kulu önündeki bllhte dıvarıam 
geri çekilerek zarif bir '*ilde 
yeniden inşasına ait projeler bit
miş ve makilr dııvar m.aata 
3000 lira tahmini bedelle ,,. Tak-
lim - Had>iye lı:analizasJomımm 
·~-ulmam da 41 bin liralıt keelfle 
Daimi Enoiimen ·tarafından ımtl-
nak-ya ~- Her iti 
ın.aııta da önümli2xleki ayın 5 
inde m.ıanı1enktJı, 

Vezifelerinden aynlan 
müdürlerin yerine ta-

yin yep.lmıyecelc 

' 

. .. 
İngiliz şilep-
leri sabo mı 
alınacak~ 

Bu haber tahakkuk 
ederse ıilep filomuı 
hayli kuvvetlenecek 
Alıjphe ç•bmıyaa ve dlr

ü Umaaanızcla Wıi •e Çaaalı.. 
kalede kala1l ... İnciliz gemi
ainin hilldimeümb tarafından 
satın alınacağı lliiyleamekte • 
ilir. Henüz doindaiu kat't sa
ntle anlaıılangyaa lıa ı.aıı. 
tahakkuk ettiii takcliıde lıJr 
iki senelik yeni Plepler elaa 
bu vaaıtalar filep filomu:ııu 
kavvetlendireeektir. 

Malıflm olduia lbere llilaa
ble VelilctinJD Plep file • 
muzu 18 yeni filep almak sa. 
retile takviye hakbatlaki ka
ran ~ .:rfid .. • tatbik e
dil-itti. 

Sermayeleri 
az olan 
itlıalatçılar 

Birikmiş mallarının itha
line müsaade istiyorlar 

Sermayeleri ve itha!Atlan az 
oldulundan ımüblm miktardaki 
duhuliye ücreti veremiyerek it
haW birliklerine .nı-ııyea ldi
çllk tüccarlar Ticaret Ve'.klleti· 
ne müracaat etmişlerdir. Bu tüc
carlar Cıirliklerln kıırıılmasm
dan evvel yaptddarı siparişler 
üzerine ıtümrüıle «elen mallan
aa bir~ dahil <>knac!ıklwrı için 
ithal müsaadesi verllmemMin
den şikirvet etmişlerdir. 

Ticaret Vekaleti bu mürıııcaatı 
te1ıkik eımektedir. Gümrükte bu 
pkilde birik.mi.~ .mühim miktar
da eşya vardır. 

Bu maddelere bilhassa ithali
tm durduğu bu zamanda piyasa
nm da ihtiyacı bulunmakladır. 

1,. . D&.NlS 

Sert buğday
dan ekmek 

Tecrübe neticesi 
Vekalete bildirildi 

"Tırhan n lzmir sefer• 
lerine eynldı 

Tırhan vapuru önümüzdeki 
pazardan itibaren fatanbul - 1z.. 
mir sür'at postasını yapmıya baş
hyecaktır. İstanbul ile 1mıir a. 
ruında her hafta salı eünleri ya
pılacak olan ilave postalarına da 
Konva vapuru tahsis edilmiştir. 

Şehrimi.me elımeklerin yal- Uzun müddetteaberi tamirde 
aız sert ~vıclan imal olun- bulıınll!l DenizyoIIannın emek-
malan için Belediyece dün Eyüp tar Bursa vapuru da dün havuz. 
fırınlarında tecrübe yaptırılmış- dan çımu. ve tecrübeleri yapıl
tır. Bu tecriiıbe neUcesinde ta- 1DJŞtır. Buııünlerde seferlerine 
mlien sert buk<:\aydan vaoılan b:şlıyacaktır. 

==~~ bıraz san Kocataş mubvelesi 
Kevfi-·et Ticaret Vekiletine bozulamadı 

INlidrilmifl;ir. Diller taraftan Deniz Yollan kooperatifinin 
--·--da e'-=- ~niolnln ne-
UCllUUC _....,_ -.---- kendisine senelerdeı:rberi zarar 
faııetini temin etmek iıc;in fırı. 'ftren Koca Tae n ve lliazor& fab-
lara yeknesak ve muayyen un • rttasınıa kira mukavelesini fes-
Jaıdan bqka un verilıırwmeai de bıetıınek haldnndald müracaatla 
bu Ticaret bonıı:uıdan taieo o- n bıı fJlırikanııı sahibi Necıned-
lwımuetur. din Molla tarafından kat'l 1111· . 

• • 
K~ ll•lr•rl• 

Mecburi sebepler tahtında ~ ı-----------

nıtte ı•Lteıtlkrieli•. BöyWikle 
MI .. daha iki - lrooperatif 
tarafıııd8n idare edilecekut. 

lerinden muvakkaten aynJ.n 
müddetıee, .-ıjtuldıava depolan 
ve mezat müdürleri ile diter tı.
R belediye Amir ve memurlan
nın yerlerine veklleteıı ;renl ta. 
yinler yapılmayıp mevcut ele • 
manlarla idare olııNnası kararı..,. 
ıanıım.ıır. 

. 
ADLIT• 

Vesikalar cfavası nakzen 
devam ediyor 

* Flat müra4abe Irıomisyonu ma
Difatura üzerindeki tetkikleriııi 
bitirmiştir. Birkac ailne kadar ı,.. 
pek kadın çorabı ihtikirı ilııerlıı
de tetitlklere bqlıyecaktır. 
*Yeni ceza evleri iııfası için Ad.. 
liye Ve~eti 1, mil,yon liraya ka
dar taahhüde girilmek aaliblye
ti veren kanun ıııec:lia nızname. 
siııe alUU11J4tır. * Belediye, her pazar giini!. J'kır.. 
yaya pia.jların daimi dok\onıa
dan başka bir küçük sıhhiye me.. 
murile bir hasta nakliye otomo
bili ıtönderecektir. 

Cumhuriyet gazetesinde, Kon- * Adliye Vekaleti !ıikimler ka
:rah İbrahim Hakkmın habra def.. nununda yapılan tadilat üzerine 
terinden alındı~ beyanile Türk avukatlar için yeni bir imtihan 
milletine ve Ebedi Şefe- hakaret talimatnamesi hazırlamaktadır. 
malıiyetbıde cümle!~ ihtiva eden * Akdenizin 808 vaziyeti üz. 
bazı vesikaların llell"i üzerine, ga rlne limanımıza vapbr l(elmemı.. 
zete al_whine açılan hakaret da- :re baıladııtındaa gümrük vari • 
vasmm naben rüyetine dün al- clatı çok ··zalmıp.ır. Hlleıı mııa-
tmcı asliye ceza mahkemesinde meJeler hemen :ralııı& evvelce 
devam eclillııiftir. cüınrükJere gelmis olan mallara 

Hakim aakza uyulmasına ka- inhisar etmektedir. 
rar verdikten aonra mÜltekiden, * Evvelki ııiiD Yunanistandan 
cazetenin bu nep"iyatı kaati ha- trenle ~ geleD yolı:ular. 
kaietle ;raptı.iıaa dair ola delil- dan Müıı-1 jsmincle bir kacb
lerini blldirmestaı iltemiıı. mu. DID vııziyetinden ..,,,...,...... -
ımtıeP ıniteeldp cellede yUlla murlar üzerinde lrllftlrma J'lll-
olarıık blldlreceilni aöyiemiştir. ımııiar ve vGcudlbıe unh ola • 
Tarate:rn veldIIerlniıı buı teııri- rek iki kilo bıçak ipekli kımıl!I 
batından sonra muhakeme bııeka balmuşlardır. 'Miibeorel adliyeye 
«üne bırakılımştır. ft!rilmiştir. 

A:rteae ... . 
- Ban ... - .... kİllllS 

tilluıf tahaf hakma:ıı yavnua.. 
Pervia .. hua .. ralaııı kalmu. 
Her aınaald cibi le)'Wi :ramn•L Berlıalde seni ıı..a biralar 
••neclerim. 1 

Aytea kayanNile ıritü. Siail'
ler ltiras pvfelli, Asa• yabfan 
Ayten, birdenbire lsyaa ettiiiae 
mana vermiyor, kl!lllrana affet
tirmek için gene ablaaına yaltak. ' 
laaıyorclu. Fınkat bynaaasile • 
taraeaiı için de memnunda. 

.- ••b•.._ 1y1e mır. Bea 
ile evveli ınabyaaalı-ııtı s.; 
iyortlun ü, bı 1 ıl ı v..U. i:r
lem:. 

Pervin kendiaole tekzip edecek 
kuvvet bulamadı. Fakat chaJ'ır• 
ela demedi, Atlamak istlyord
Blraz ağlı) abilse acılacaklı- Fa
kat eoktaoberi gözleri kuruydu. 

Bir müddet teyzesi ona teselli 
etti. Pervin 1ıa sözlerle avunda; 
Nihayet ihtiyar kadın clayaaa • 
macl.ı: 

- Ben saaa qifteala kıundQ 
hayır ıeJıae:ıı demelllİI miyılim! 
DHi. 
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Yemiş sahilinde bir 
ceset bulundu 

Yemişte Ça,rdalt iskelesi civa.. 
rındaki sahilde dün aabah, bir er
kek cesedi bulunmuştur. Bir müd 
det deıı.lzde kaldJAı anlaşılan bu 
cesedin üzerinde hiçbir yara izi 
yoktur. Elbiseleri muntazam bir 
tekilde üzerinde bulunma'ktadır. 
Polis ve müddeiumwnflik tahki
kata devam etmektedir. 

Bir adam metresini 
bıçeklada 

Fatihte S!nanalıa mahallella
• Göl bahçe daitmda otaran 
Liman Talımil ve Tahli:re amele
liadeıı Hanıı, beraber nııııclılı 
Mükerrem lmıiııdeki kadını ev
velki gece kı*ançlık yüzünden 
lılcakla yaralamı..W-. Kadının 
bııiar !rinde yere vuvarlaachb
ıu «ören Halan telle& düşmilf ve 
bcaı*ea bahçedeki Jı.uvuyı yu
varıarum.tır. Kadının feı )"&tlan

na yetişenler itfaiyeye bôılıer ftl'

aıioler ve Halan fula 111 yutımı,. 
bir halde ttuyuda C'lbnlaıll, 
Jıedavl al1ma ahmnıstır. Yaralı 
Mükerrem bllltabaneye aldırıl
mıatır. 

w ay drer, h• ..... ..-u. 
c*anm, .....ı cld ımhıl: M
lqı ııeyaı.atımıııe lıatlarıa. 

Bunu öyle katı aöylfiyorcla ki, 
Şevlıil'e ile Ayteala içleri rahat. 
lı.vonhı. 

Avukab ile uzun ıaan clrllt
müsta. Cabir PllŞIDID dosta aY11-
kat Cemil Yekta -lebtla • 
ta•am" ceu ıankatıı WL O ü · 
lıenıettea emindi. Baif tevldfba.. 
nede ıece cüadila ea)ıfıyor, yu
makta oldııiu tarlJae devam 8'1-
:rortla. 

Onlar clttikten sonra, Pervin, 
eoeakllliaadalıii ciJıi, teyzesinin 
eyak aeaııa ...... Jnmlu, haşı
Dl ibtiyar kadıam ii:ııleriae da -,.. 

Bliyjlk ~·ld • lzlik ile 
ahlll .... tlaıh, teJ 'ela ııaç
lannı oa..ı:raa eli ruhuna bir te-
1eW clbl ıelılL Artık - la~ 

Köydeki haJ'at lae pelı le tabii 
Ulildi. Jki Jıa lıanlet pek H)'Hk 
cilrüşüyorlarıb. Görtlttükleri _. 

Muhakeme lEiauauevvelde bae. man da biribirleriae eskisi kadar 
hyacakb; asıl katil hulaaaauy.. Hlrulamıyorlarclı. ır.Jddm lıat-
cla. ha111 konuşurlaNı; baadan :ııevk 

.. -°""· ..,_ ..... ' 

... z.da Piler ,.. .... * 
-lıariyetlade detndl artdL. 

Bir mlclclet -a le;ra eliWL 
~ l'wıvlabı lmlaiıaa yalı • 
ı.ııe.n., Wclacl.ı: 

- Vıill uftln ... Y111ıL. O. 

Artılı: Şevkiye ile Ayten ı.te- d ı ıh cıı dl ...__ L•-'-
dlldert zamaa tevkifhaneye ci- ayar ar • m ,, ..... _,,_ • 

tarım koaQmıık lstiyorW.. am-
dip Raifie görilfüyorlardı. Bu ma, konUfllllU)'erlariı Arala-
..ıar için büyllk t.eW oluyor- nnclald ı---'-""" ...._ vlae ... 8ail • kadar ......... ki, ... _._.. ~ 

lıeraet 8'ıeejl"Je yfi:ııcle :rfis kul •e hlrlblrleriıd ııevii.ıar& Gıı
WI. .wu:re 1ıa1ın:ıı :ren lılc kim- rlJı 4letfl mı. Wrlhtrlerlae m. 
ııeyl mehHm efrnmA ...... ikisi mabalııltet ıı. ııe:r• 

- ar.ak etme --_..... nıtrı• -•a ..... 
1 Ume, maJa•k-ı ııi1uı7et hlr ~ (Arfıua-J 

Cevabınıj Veremediilm iki Sual 

Beşinci kolun pençesi gırtlağımı
za sarılsın diye mi bekliyoruz? 
Vatandaş radyoda yabancı h- ı 

tas;yoıılaruı propapndaııuuı im • 
lak ıısma! •• Vatanclat her dayda
laa ,_ ln•am•' Vatandq -
_.... yaiNıMı propapncl•p 7'1-
.... ldımeler var4&r taam• 

Yeryüzünde lıeelad kolan P
-.ı,eeeil. baruaamqacatı, ıılls 
ve dit l'IPremiyeceil hlr cllpr 
.,._ o da Tllrldyecllr. Fınkat ıe-
• de, deveyi ııailanı kuıia bai· 
lamadan Allaha emanet etmeaia 
doinı olmadaimı bHl etmeli • • Memleketimizde cSipal. atllı 
lıir mecmaa satılıyor. Benkll ve 
renksiz resimlerle stisleamit bli
ytık bir mecmua .• Bu hiç lilPhe
ııb yirmi yirmi ........... mal 
olBla mecmua on bel kıınışıı san.; 
lı;ror. Satılmıyaeü oı.., Wan 
dağıtılacaiana şüphe yoktur, çtla
kü mecmua, sözün tam maaulle, 

yüzde yib propapnda ·.. c1.ır. 
Polonya 18 etinde, Balanda kırk 

Mlı:b, Danlmerq tlös saatte -
sıl ifgal edildi?. l'nı!9ls sabitle.. 
ri Södan'da yemeklerini yanda 
luralua llMIJ kaçillu?. Müttefik 

Muamele vergi
si kayıtlan 

1 Temmuzda kon
trollere başlanıyor 
Muamele veroı(i.si mükellefi -

yet _.,idi yeni bir kanunla de
~~ olıdui!wıdan bu veıııi· 
:re tılıbi bulunan teknıU müeue
celerin beyannıwrıe verme mild· 
detleri ay sonunda bitecektir, 
Bu ımünasebetle bir kac ~dür 
tebnil Maliye tubeleri miikellel
lerle dolmaktadır. 1 temmuz ııa· 
zarteai sabahından itlıaren her 
smıtte lııontrollere başlanılacak 
ve beyanname veımiyeniere ceza 
lmılleceStlr. Ancak Mal\Y• Ve

ordulan .....ı be:ru bayrak • 
tllert 1acilider mfistemleke ia
IUllarnu .....ı mezbahaya ko • 
:raa yallar .uıı lııırbe CtiıMlsiY• 
lar?. ipe llu }'!ttmn•n• •ildla 
muhteviyatı bunlarda ilıuet • 
tir. 

Bir :ralıbcı devlet keacl.I _. 
11111 ............ latecliil ..... • 
paUJI, latecliil eliti :rapu, ... 
kat bla btr yabancı devletin 11.
taıwıı bize dinletmesine neclem 
ve nasıl izin veririz? 

oSiqıaal. mecmll881 allııtalıll 
Wclıir •evletin hMutlarıadaa lli
ıemiyecek korkıuıç bir Jftpapa 
ü, fikirleri çel~ lnaalan -
saeak, akideleri" çilriltmiye :rel • 
teaecek bir 1>ropagauda -
uıiar. cMemlelroetlerl JPn tahrip 
dh-•a • knvedi iletidir. 
sıwı ie}İJlee 1ıeflnel kolu bir 

aolukta geberteceiimize filphe 
yoktur, fakat huna yapmak lcia 
• Siaaul mecmawmm satılma
ma blD v•dliimiza lire • lıe
ıılad kolan pençesi ııutıalmma 
aanlla cll7B mi he1diywuf 

Ba -1la cevabını vereml7e-
ram! 

8E(_.&Mt tzzn 8ıı:Dllll 

Trakyada pa
raıüt talimi 

Gençlerimiz bugün 
talimler yapacaklar 

Modern iıırvacıhkm telrimftl 
tartları içinde yetişitrilınekte o
lan ·Türk ltu.tu• «eııcleri. tara
fından buıfilıı 'I'rııtyanm ~ 
telif yvlerlnde ~ atia
ma talimleri Y&PJ:laeaktar. 

Tayyarelerden J)BrBIÜUerle ıı• 
lama suretile ı:8llllııcalt olan bil 
pljınlen «ene lıı:& ve •k*lft-. 
den ~ müteaddit aivt1 
h&vacılarıam iltirıık ecleo·•ılı:'IC'
dir. 

lr.lleti; halkımızın beyhude yere M O 'f • P • a a ı a 
ceza vennemeleri için bu. mdıl· 
~ bewannamelerln en mıet
le doldurulacaiıııııı her Mali,. 
~ ımemıırlan tarafından mü- AhııraJdalı;I X•zıl•y C1!111iJwM 
tellefiere izah ohıamvını -.e yan. • lıaBta balacı ~ okı••ım 
hı doldıırulımııt beyaaneme'lerla ~ ~ eden nal 
de .OU yanlıftır. Gidiıı :renlııhıl ve ııene me._mııra dll>lmı"•n-
doldurunuz!• Sekllııdıe cenı> • mn tevzi menııılııııi :r-8-
larla reddolumnayıp üzer~ me!kteu tılnasıam ııerJak bir .., 
de M:abeden tashihatm ayn, ay- kilde yapıl'M'8ktlr • 
n mükellefiere ııöaterilmeıılııi Teel·•~ her yıl _,., 
dıefterdar1*lara telıQ etmlttir. ketiııııi&e bir ili* ._,il ve ,. 

Kaçak köylü sigarası 
Güıınriik Muhafaza memurlan 

Haliçte bir sandalın vaziyetin 
den etiı;ıhelenerek ~ etmif.. 
!erdir. Sandaldaki mechul a
m. yıılı:pl1J!pc&lmı anlayınca .. 
bile yllllQlll"Bk: kaomıe. sandalda 
800 paket kaçak kövlii siırıır.
lıukınmuttur. Meolııul tahll1ı a
nmn..,na bael•nmutır. 

&ide ııenc lıuta beJııml•• ,.... 
tiren bu favdü ve kı:ymelll 
mO.eaau m''dm lıa '1'11 ela Be
hiye, l!lınlne, l'aılıriye, J'etlaQıe, 
J'ltriye, Gü1nu, Hikmet, Uatat. 
Dııi;ye, MMdıııle, Necibe, Ne
zihe, SudıR, Slddaa Atuır, S-. 
b Ql!DJIÖ", ŞMwine Suai ve Z.. 
lıide l*nlerinde 17 ıımc: baya 
ııarı.t denıce ile -JD olJl!DI" 
lardır • 

NOTLAR 

l'LA1LA8DA 

sıeet MALzıı:•a 

Yu -nimine alt mı111ehr, •vHWer pzetelerla .ataa
larmı sllalemi:re batı.ılı. YlM 
lılr rlıyete cıın, plij)ıırlla ııı11. 
111 _.._ lıahmMllr, b• • 
b Juzaıyaa plijlar •.,.-• • 
.._,., Zatea bu -e. .,..._ 
ima la.,a eplemetlı kL 
ftıry ......... .ıaı.ı -

- yok ld, bili ıçılııauy& 
NanemoU. .ı;yle dMi: 
- Plijlana ıuJıJal ••h=: 

lıtalan-ak clml.ıai ea u • 
ııe. ııeaedenberi pzeteleNe 
ııbram. Demek, limcliye b • 
ür henila lelllİD edilmemit *' 
Jacelı ld, hili, __. .. _ h • 
tikbel aıpsile lıalıııedlliyw. 

KAB.ABAT 

KIKMACJDA 

.&ı1Jlı lıınaacılara ....... 
ver11ıai7een'rrılı Çtiakl, he
Wiye, yaptJiı leWlder .. • 
•uaü. kırmacılarm deiltlk 
- :ra•bllm felWt ...... ...... _:r.ı...tlellr-
mmdı.. •aldQ rn''ıcı• • ..... 

Bizim lf-Da .. lıeJı:e 
.. li:rllFeeeklerbıl ..,. ..... 

... etti: 
-S.. .......... w 

............ lıılr ........ .... 
rln ...... .-tlerlaMI .. 
-- tiplw-i katlna lıiırJlılııl. 
M UIWW4 MıeJaalrhlr ki, 
ek-ekler --1:ret1: ....... 
ııbulen ka:rlıettl. Bitin lııaala
nn kalııılaatl klnuıalarcla -
1ıın1ıı1. 

ıı:OLICNCB YE&. 

LBal P4BAL1Dla 

lteWlyt; ~ pslno ve 
•- :rerlerialll fllt tarlfıe.. 
lertıü tmlıit etti. tre m8tlılt 
-nffalıa:retl- Çtlııiklı, lıa m&-
1111·01=, ·=~~r ... 
n, ve han nim-. 
Jah•lı,lıwdeatıs,.._a ..... 

Bilh••• .............. . 
:reni tuıı.r. aift .. :rı- .... I 
lıil lıir tarife tatlıik ...... _ 

Peld, b .... t calcms ..... 
..ıanıa .. ,. 

Bbdm lf._Ua: 
- ZDl'IUHla pefrev ....... 

- çılılr, onlar ela lıir calsı ... 
ürik etainler ... y.m 1ar11 .. 
ala halıtettiii nime~ ı:
tifıule etsinler. de4 Zıite. 

calsı •edllln ....... ki?. •ts .. 
aa, Jaerbıl lıir ...... cııb:r•T .. 

.&.IBKIP 



(Bastarafı 1 inci sayfada) 
sında düşman sahillerine bir cok 
noktalara asker ihraç edılmiş 
ve Alman kıtaları ile temasa ge
çilımiştir. Düşmana insanca z~
yıat verdirilmiştir, Bazı öfüler 
müttefiklerin elinde kalmıştır. 
Bu taarruz keşfi esnasıda bir çok 
ımülit nıalümat elde edilmiştir. 
Müttefik kuvvetler hiç bir ka
yıp kaydey!ememist'r. 

Londra, 26 (AA) - Reuter 
A iansının askeri :muhabiri yazı
yor: 
· ı lüttefikler tarafından düşman 
taratından İ""al edilmekte olan 
sahil boyuncl! ımuhtelif nokta
lara yapılan ihraclar ve Alınan 
Lkıtaları ile tesis edilen temaslar 
isbat et.mek:tedıir iki, Almanlar 
•imal burnundan Fransız - İspan
yol hududuna kadar bütün kıta 
sar.;Ii tutmıya teşebbüs etmekle 
;ıeniş bir mes'uliyet deruhte et
mişlerdir. Bu mıntaka Norveç, 
Dani.ınarka, Almanya, Holanda, 
Beleika ve Fransa sahilleridir ki, 
Almanlar hu geniş sahili mütte
fik dıonanmalarile yapılan mu
harebeler esnasında zavıflıyan 
deniz '.uvvetlerile tutmıva yel
Jenmişlerdir. Bu geniş sahil 
hattı boyunca muhtelif noktal2!' -
da ve bilhassa siınali Fransa sa
hillerinde rnüstaiııkeın tesisat ve 
netsi liman tesisatları Alman i.&
galinden evvel mü.ttefikler ta
rafından tahrip edihniştir. Al -
manlar yalnız müdafaa hatları
nın bu za;'lf noktalarını takvi
ve değil, ayni zamand• haıkim 
inailiz deniz kuvvetlerİ.llliı yapa
bilecekleri baskın tehlikelerini 
karşılamak için binlerce kikımet
re uzanan sahilin bütün uzunlu
~a mühim ımlktarda kıtaat 
bulundurmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

PALERMOYA YAPILAN 
HÜCUM 

Roma, 26 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, pazar günü mü t-

tetiklerin Palermo üzerinde yap
tıkları hava hücumu esnasında 28 
kişi ölmüş, 168 kişi yaralanııut
tır. 

ABLUKA FRANSAYA DA 
TEŞMİL EDİLECEK 

Londra, 26 (A.A.) - Öğr!!Jlil
diğine ~re Fransa, Almanya ve 
İtalya ile mütareke imza ettiği 
için müttefiklerin ekonomik ablu
kası şimdi işgal altındaki Fran. 
sa mıntakasına da tatbik edile
cektir. 

İspanyol ve Portekiz limanları· 
na giden ticaret vapurları mutat 
şekilde tevkif edileceklerdir. 
ALl\Iı\NLAll.IN İNGILTEREYE 

TAARRUZU 
Alınan son malümata göre, bu 

sabah şafakla İıııziltere üzerin
de yapılan hava hücumları esna
sında asgari 5 düşman bombardı
man ta,~·arcsi dü~ürülmüştür. 
Bunlardan 3 tanesı <>kvçyada ye
re indirilmiştir. 

Hücumlar. birçok mıntakalar 
üzerinde, ezcümle İngiltcrenin 
merkez, şimali şarki ve cenup 
nuntakalarında İskoçyanın şi • 
mali şarki ınıntakasında ve Gal 
eyaletinde olmuştur. 
Alınan tayyareleri, sahiller -

den çok yüksekte uçarak geçmiş
lerdir. Tayyarelerden birçoğu, 
hava dafi bataryaları müdafaa 
sistemini delmiye teşebbüs etmiş
lerse de, bunlar geri püskürtül
müş ve üslerine dönmiye meobur 
edilmiştir. 
Düşman her tarafta birçok av

cı tayyarelerinın hı.ioumlarına uğ 
ramı.ş ve ezcümle Lxoçyada bir
f'Ok hava düelloları olmuştur. 
ALMANYAY AHA VA HÜCUMU 

Bertin, 26 (A.A.) - D. N. B. A. 
janşı bildiriyor: 

.3alı gecesi W e.ser-ems vil;'.;,feti 
hemen hemen baştanbaşa djş -
man tayyarelerinin taarruzuna 
uğramıştır. 

Çarşamba gecesi Bremen t<Ait
rar bombardıman cdilmio.;;e de 
ekseri ahvalde bombalar kırlara 
düşmüştür. 

Ali Çetinkay• lzmirde 
merasimle k•rşıl•ndı 
İzmir, 26 (A.A.) - Münakııllt 

Vekili Ali Çetinltaya, bu,gün saat 
11,30 da Afyon - Karakuyu hattı 
ile şehrimize gelmiş ve Alsan -
cak istasyonunda vali, müstah • 
kem mevki krunutanı, belediye 
reisi ve parti vilayet idare heye. 
ti reisi, emniyet müdürü, vila -
yet ve belediye parti erkanı ile 
askeri erkan ve Münakalat Ve
kaletine bağlı müessesat ve de
vair rüesasr tarafından karşılan
ml!;tır. 

Başvekil vaziye
timizi izah etti 

(Baı;taratı 1 inci sayfada) 
lılmat istiyor. Kendilerine su ce
vabı veriyorum: 

ltclyanın harb• •irm .. l 
iı:urin• hadi• olan otı:ııiy•tl 
Cümhariyd Hülr.ümdl et• 
rafit• tetlıilt •tmi, fi• itçl<ı 
maahed•nln c6:ı:ıi müt•m· 
mimi olan 2 namcralı pro

tolr.ol hülımünı't tatbi.lıa lıa
rar 11.,.,.1r. icabeıl•n teb
liıratı yapmııtır. Bana n•
.ı:ar•n Türlciy• halih•:ı:ır

J.lci ,ayrİMahariplilr. oa:zi
yetini muhufa;..• •tm•kt•· 
dir. 

l\Iemleketimizin emniyeti ve 
müdafaası için, bir taraftan oa
keri hazırlıklarıııı.ıza devam et
mekle beraber, diger taraftan 
her zamankinden fa=la u11anık 
durmak mecburi11etinde:ı'z - bra
vo sesleri - . 

General De Gaulle 

Her türlü tahrikten içtinap 
eden bt< dikkatli ra•iyctirrıizin 

memlcl,etimi: için olılıı~iu kadar 
etrafınıı.: için de sul1ıün nıuha
fa:asw.ı hadinı o!acaiimı iimid et
nıekteyiz. - Bravo sesleri, ~u~ckil 
all:ı,lar - • 
İKDAJI - Mevzım bah,olaıı 2 

numaralı protokoiiin m~tnini 
lıaşmakalemizde bulacaksmız. 

Petain'e cevap verdi İngilizler T rabluz
da ilerliyc r 

(B~taraf> 1 inci sayfada) 1 
binerek Fransız :oı;rağını terket
mektedirler. Toulcn müdafaa 
kuvvetleri vapurlarla hütLin 
teQhizatile birlikte Fas'a ı<e~-mis· 

İ.vi haber alan mahfilleri'! be
yan ettiğine ~öre e3ki Fransız 
Başvekillerinden Blum, llerriot 
ı::r Poul Bonooure Mil:t Komite 
ile tamaslarda ıbulunmak üze
re Londraya gelırrıi~\erdir. Ayni 
mahfıller bu üc maruf devlet ada
mının Mılli Komiteye ıltihak 
ettiklerini lıc.van etmektedir. 

Londra. 26 (AA.) - General 
de Gaulle bu akşam Londra rad
yosunda Man>:;al Peten ·e aşagı -
da.ki mesajı okumuştur: 

Maresal, 
Deniz üzerinden dalgalarla si

ze blr Fransız askeri cevaıı ve
recektir. 

Dün iyi tanıdı~ım sesinizi duy
dum ve yaptı.ğınız haklı ;ıöster
ırnek için Fransızlara sövledııü
nız :;evleri hevecanla dinledım. 
Hezimetımizin sebebi olan aske
ri dün vaziyetimizi tavsif etti
niz, sonra ümidsiz ·bir vaziyet 
öniınde düş.ınanlarımızdan şe
reflı bir mütareke istihsali kin 
iktidarı ele aldığınızı söylediniz, 

Müteakiben ileri sürülen şart
lar onünde ya Bordoda kalarak 
kabul e1ımek veyahut reddede -
rek lıaı•be devam için İmparator
luğa geQmek :;ıklarından başka 
bir ~ k mevcut olmadd!'ını ve 5i
zin Bordooa kalmayı tercih etti
ğinızi bilriirdıniz. 
Mareşal, 
Bu hicap dakikalarında, bir 

Fı·ansızın size cevap vermek i
cin sesini yükseltmesi lazımdır. 
Bu ses benim sesım olacaktır. 

Mar.e al, 
Siz ki 19H - 1918 harbinden 

s• ~~ra. Fransanın askeri 01"."an.ı.zas
vonuna ri.ııaset ettiniz, siz ki Hl~2 
,.,. kadar Fransız ordusunun baş
k~mandanlı~ını yaptınız, oiz ki 
1~35 Je Harbiye nazırı oldunuz, 
5iz :i memleketimızin en bü
yük askeri şahsiyeti idiniz, bu 
fena istemin elzem islıi.lıını hiç 
bir zaman müdafaa ettiniz, istedi
niz, iltizam eylediniz mi? 
Diışmandan mütareke istemek 

rnes'uli\'etini üzerinize aldınız. 
Sizi, Mar~al, sizin gibi büyük 
bır aııker tarafından J?ene asker
lerden istenen bu mütarekenin 

Fransa ic.:in serefıi ot:ıc:ığ1na inan
.dır<lılar. Şimdi tıunun böyle olap 
ohnadıJ:?:ı~~ ÖJ,!ren. mis olac.:ıgtnı.- ı 
ıı zanneaıyorum. 

Fraru;ız araz1>ınin üçte ikisi düş 
mana teslım cdıld.ı. Hem de na
sıl .bir dü.,mana ... Biıtün ordu
muz terbi.> olundu. Bütün esir 
afu<erlcrimiz imdi mevk:ıftur. 
Donar.ımalar~mız. tav var lerı ·niz 
tankların ız, natılar!mız, d.i..ı:<:ı.rnan 
tarafından müttefikimize brşı 
kullanılabilmek üzere olduğa gi
bi tcsLın eddece!•tır. Vatan. hıi· 
kCınıet ve bızzut sız. :1.lare~al. .·o
lenin menzılc::ııne ına1rıld:niz. 

Ah ... Bö'il~ lıır l.iıl li.ıi k1bul 
kin. Mare al size, VcrJun ·cı'ı- ! 
bine ihtiyar ,o•,tu. Ht"rhang: bir 
kLmsc kiıfi idi. 
Kaybetmiş ;;ibi oı·ııa ... n.z. K.L 

ğıtlarınızı elin1zde hi\' lr koz kal
mamış gibi attınız. i:lurada bir 
nevi müteza.,·it ~ahsi cesaret kay
bedi>inın, hazine"e kecı~rbahş bir 
şiıphe ve tereddüdu~ teoırı g()rulü 
yor. 

Teslim e<liln·-i Fransavı. so
yulmuş, ya~ma edilmi> köle ha
tme k.onulmuş Fran;an, yine ay
ni ah~nkle, B. Mareşal, i.şıne gü
cüne tekrar başlaır.ıya, kendini 
tonarlamıya da ,·et ettıniz. Fa • 
kat Fransanın h<>ngi hava ;çin
de kendini toplamasını, Alman 
çizmesı ve İtalyan ıska,~ini "l -
tında hangi r:.a:n1 '.{alk:p .c3.s1nı 
istiyorsunuz? : 

Evet Fransa kal< nacaktır. Hür 
riyet içiude, zafer çin~e kalkı
nacaıct.r. İmpar~•or' ıkla, dunya
da, hatta bu;·ada, .F'ra:ıı, z kuvvet
leri tesekkiı'. etmek•e ve or~anize 
olmaktadır. Uzaklarda tavlanan 
ve fakat keokııı lıır hale konan si 
l3.t1larım · zın mu·~ ·fıklerımizin 
yaptıkları sil:.1 la ve belki de 

(Baştarafı 1 inci saııfada) 
netice.inde merkezlerdeki kt.; -
lalar, mühimmat ve erzak depo
Jarile hangarlar tahrip edilmiş
tir. Somali hududunu geçen ku v. 
\'etier İtaJ,·anlara aıt etıak de
polarını zantetmiştır. Italyan 
kuvvetleri yerlı elratta dahil ol· 
mak üzere mühim miktarda esir 
vermi.,tir. 

Lond.ra, 2ô (B. B. C. Radyosu)
Afrikada devam c '"ekıe olan 
muharebenin ilk huftao:nda İtal
yanlar müteına<iıyen zayıat ver
miş;crdir. İngilizlcrın ani ve ;,id
dctli taarruzları İtalyan ku\·vet
lerinin kuvvei manevi,·.:?si:ıi bo~ 
muştur. 

In~ilizler İtalyanlardan 1 ge
neral, ~5 zabit, 800 küçük zabit 
ve a.<ker esir almışla•dır. 80 tay
yare imha edilmiştır. Tabrnk'da ı 
toplanan İtalyan vapurlarına mü
essir hücumlar yapılmıştır. 7 1-
talvan denizaltısı batırılmıştır. 

Kahire, 26 (A.A.) - Umumi 
karargahtan neşri>dilen varı 
resmi ıbir dekliirasvonda devri
yelerin Libya ceoheoiııde Sidi A
ziz'e ve Bardia\·a doğru •ahit 
bölgesi dahilinrte ve cerıuota 
Ja.ı.·a.bub vahasına ka.dal· fad~ivet
lerine devam eL;r.i:;ler.ür. 

İngilız deı-rivel<'ro J a.'ıu•b'dan 
sahil böl~c;;ine ~ı..ıen (.'\J1L&n )-"-Olu· 
nu teşkil eden ~.fa;;r.,b el Cebel 
bovunca batı şıırr.ajn~ doğru i
lerkmişler<lir. 

Dc~iarnsyonda, yedilerin İta!· 
'·an efendileri i~in i>temi;-erck 
dögüştükleri ve bir <,'Ok yerli as
kerın İtalyan üıııforması givmek
ten imtina ettikleri bildirılmek
tcdir. 

daha ba•kalari .. Je b rle erek mıl- =-"""~..!!-'!.!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!ll• 
li tooraklara mu<af ·er hır sureL · ve İn~iliz hükümetı ile mutabık 
te döneCl rcrl ~u 1 gelecektir. l:;- olarak bir Fransız göni.ıllü lejyo-
te o zaına •. , evd, F' ansayı tek- ııu teşkil edecqı bildirilmekte -
rar mevdana ..... tı (.-<:eW-iz. 

Londra, ~6 (A.A) General de dir. 
Gaulle"un nutkun. n sonra rad- Bordo, 26 (A.A.) - Havas A-
)O a Fransız don.ınonasına hita- jansının bildirdiğine ııöre, Hari-

ci_ı,.·e na..:.rırı Baudouin, Fransa
ben bir beyanna' e okunmuştur. run L<mJra bü,·ü.: elcisi Cprbin'in 
Beyanname, bütün F'raı:»;z gemi- istifa etmiş oldu,uııu s6ylemiş
lerini derhal serbe;;t bir Fransız t· 
li ~-
' manına veya mütt iık limana ha l\Jadrit, 26 (A.A.) - İsoanya 

rekete davet etmektedir. A iansının Fransız hududundan 
LONDRADA FRANsrz aldıih malümata nazaran Peten 

LEJYONU hükümeti merkezini bu hafta so-
Londra. 26 (A.A.) - General nuna koğru Cleı·mont - Ferrand'a 

de Gaulle'un İngillerede Çörçil naıkledecektir. 

Ağlıyan Narla 
Gülen Ayva! 

7.avalh Fra1115a için diyorlar 
ki: 

Ne çabuk Komedi.Fransezi 
açtı, ne çabuk Pariste normal 
bayat avdet edip tiyatrolar, sine
malar başladı; bu kadar bozgun 
ve felaketten sonra bir gececik 
matemle iş biter mi? Yani Frall
aa günlerce, haftalarca, aylarca 
matemlere, yaslara bürünmeli, 
ağlamalı, sızlamah, çırpınmalı, 
dögünmcli, saçını, başını yolma
lı idi. İyi 11mma bakınız Mare • 
şal Pctain baba ne diyor: 

Bugünkü mai'!Ubiyetimizin -
bebi, halkıu fazla sefahat ve iL 
kaydiye düşmüş olmalarıdır. Şu 
halde meşhur atalar sözünü unui
ınıyalıın: 

Kendi düşen ağlamaz! 
Ağlamaz sözünden, bakınız, _., 

!una ne geldi: 
Tarihin, yani insan oğlunun 

kendi elile yaratmış olduğu ta
rihin, bir tekerrürden ibaret ol
duğuııu söyleyim dururlar. Yazla 
kış, gl.ndüzle gece, lodosla poy
raz whi, dünya kurulalıdanlıcri 
hep sullı ile harp daimi bir ko. 
valamaca oynadıkları için tarih 
elbette bir tekerrürden başka bir 
şey dcj;ildir. Fakat bence tarih, 
en kısa tabirle: 
Ağlayan narla &ülen ayvadan 

ibarettir. 
OŞMAN C&"'l'.lAL KAYGILI 

Türkiyenin siya
seti, harp karşı
sındaki vaziyeti 

(B~makaleden devam) 
İşte Türkiye; bu protokole tev

fikan, Akdonizdc bnşlıyıın har
be iştirak etıncıneyi n.ü.1a3ip 
gürmü~tiır. Filv~ki, İtalya, Al -
manyanın rnüttefikidir; Alnıanyo 
ile Sovyet Rusya arasında da bir 
dostluk ,.e ademi tecavüz ı>aktı 
vardır. Sovyet Rusya, bu pakta 
tevfikan Almanyaya mürnheret 
etmektedir. Vaziyet böyle olun. 
ca Türkiye, Ankara muahedesi
nin 2 nci n1addesinin 1 inci .Uk
rasında kendisine tahmil edilen 
taahlıürli.i ifa etmeyi, ayni mua
hedenin ayrılnıaz bir cüzü olan 2 
numaralı protokolüne uygun gör
memiş ve gayri muhariplik vazi
ycti11i muh...,faznya karar \•er .. 
miştir. 

r.tuhterem Baş\•ckil, gayri mu
hariplik ,-aziycti içinde, ınem -
leketiınizin emniyeti ve müda
faası i~in askeri hazırlıklarımı -
za de\'an1 ctnıeklc beraber, her 
zamankinden daha fazla uyanık 
durmamız mecburiyetinden bah
sediyor. Cumhuriyet Türkiyesi. 
niu harici siyasette şıarı barışı 
muhafaza olmakla beraber, barı· 
şın uııcak kuvvetli 1>lınak 'e uya
nık buluııınak saye~İJilİC ınulıa

faza edilcbileecğini de en n1ühim 
bir prensip olarak kabul ctm=ş
tir. Milletlerin, hiçbir zaman u
yumı;-a hakkı yoktur; feı tler için 
ha) at olan uyku, milletler için 
ölliındür. 

Ya~aınak istiyen ınillet, daima 
uyanık kalıu:ık ınecburiyetinde. 

dir. Türkiye hükumeti. bilhassa, 
dün: ::ının karına karışık olduğu 

~u zanıanda tam bir teyakkuz i. 
çinde bulıınn1akla, sadece ;vu.·
dun emniyet ve selametini da -
şünmektedir. Bu uyanık ve dik
katli vazi)·ctk, kimseyi tahrik 
yoktur. Bilakis, böyle u)anık ve 
dikkatli olmakla kendimiz i(in 
de, etrafımız i~~n de bir barış 
unsuru olduğunıuza kaniiz. Sulh 
ınulıa!azasına hadim olduğuna 

inandıi(ımız bu siyasette, hak -
kından ve kuvvetinden cıniıı o. 
lanlnra bas sükünet ve azim ile 
devanı ediyoruz ve devam etmek 
istiyoruz. 

Tiirkiyenin takip ettiği siya -
seti, hiisnüni)·ct •al.:bi hiç kim
se tenkit eıicnıl'z: çiinkii Türki
ye, m::ıddi ,.e nıanevi biitün kuv
.-etleriııi barı.·ın mu lıafazasına 
hası- 'tıni~tir. 

ı'J$İDİN DA VER 

Uzak Şark 
(Baştarafı 1 inci s1111fada) 

Sanı.ıhaı·, ~6 (A.A.) - Cenubi 
Çir.cieki Japon orduounun umu
mi kararı:rıihı tarafır.cian neşredi
len bir ı,.bli<1<le biklirıldi~ine J?Ö
re. J :rpon 1- .'\ \"etlC'rı Kwang<i 
eyJ!etinde kain N anninıı ıTınta
kasında Hincliç'.ni hududu isti -
kametin Jc taarrilza 2ccmisler -
dir. Gecen salı günii aecesi Ja -
pon kıtaları Hindirini hududuna 
30 kilometn•lik ml"safcde kain 
Lung - Chaoıı civarında bulun
makta idiler 

ltaly n - z anlaş-
masının tam metni 

Roma, 26 (A.A.) - İtalyan -
Fransız mütareke muahedesinin 
tam metni aşajp.dadır: 

Madde 1 - Fransa, Metropol 
topraklarında, Fransız şimal Ai
rikasında, müstemlekelerinde, 
himayesi ve mandası altındaki a
rıı;ı:ide İtalvaya karşı muhasama
ta nihayet verecektir. Fransa, İ
talya aleyhine denizde ve hava
da da ımuhasaınata nihayet ve
recektir. 

Madde 2 - İtalyan kıtaatı, 
işbu mütareke muahedesinin 
mer'iyete ;ıirdi~ anda ve müta
rekenin devamı müddetince, bü
tün harekat sahnesindeki ileri 
hatlarında kalacaklardır. 

Madde 3 - Fransız Metropol 
topraklarında ikinci maddede sö
zü ııeçen hatta. kuş u~'llSU elli ki
lometre muvazi bir hat, arasın
daki mıntaka .mütarekenin de -
yamı müddetince gayri askeri bir 
hale ,getirilecektir. 

Madde 4 - Üçüncü maddede 
yazılı ,gayri askeri hale getirile
cek mıntaka, muhasamatın dur
masını takibeden on gün zarfın
da istihkamat, kışlalar, depolar 
ve askeri binalara nezaret ve ida
me edecek ve miktarı bilahare İ
talyan mütareke komisyonu ta
rafından tayin edilecek olan mat
lak •surette Jiızun müstahdemin
den ve dahili asayişi temin ede
cek kıtaat ımi.ıstesna. Fransız kı
taatı tarafından tahliye edile
cektir. 

Madde 5 - Somalideki Fran
sız sahili araziöinde, seyyar si -
lıihlarla bunlara ait mühimma
tın .bu araziyi tahliye eden kıta
ata veıilecek olandan fazlası ay
ni on beş J(iln müddet zarfında 
İta~yan mütareke komisyonu ta
rafmdan "Österilecek mahalle
ıe kom•lacaktır. Mezkür arazi
de me.-cut istilııkfunların sabit 
silfilı ve mühimmatları için Fran
sız metropol arazisi ile Libyaya 
bitişik arazi hakkındaki muame
le tatbik edilecektir. 

Altıncı maddeye ıtöre, İtal
ya ile İngiliz İmparatorlu,ğ'u ara
sında harp devam ettiği müd
detçe, Toulon, Bizerte, Ajaccio 
ve Orano deniz üsleri!~ askeri ve 
bahri müstahkem mevkiler İDRi
liz İmparatorluğu ile muhasamat 
tatil edilincıye kadar gayri as
keri hale konulacaktır. 

Yedinci ve sekizinci madde
ler, askeri ve bahri müstahkem 
mevkileri deniz üslerinin ne su
retle Pwri askeri hale konulaca
&mı bildirmektedir. 

Onuncu madde :mucibince, İ
talva, mütareke mukavelesinin 
tabbiki garantisi olarak İtalyan 
Jcuvvetlerine karşı muharebeye 
i<tirak etmis veyahut vaziyet al
mıs olan kıtaata ait piya<le ve 
t~pçu kollektif silahları ile zıhr
lı otomobil, hücum rabası, oto
mobiller veya at arabalarının ta
mamen veya kısmen kendisine 
veri1mesini istiyebilecektir. Mez
kür sil:lli ve malzemeler mütare
ke anında ne halde ise o vaziyet· 
te teslim edilecektir. 

On birinci madde, bir taraftan 
işgal alt.ada bulunan Fransız 
arazisindeki siliı.h, cephane, ve 
harp malzemesinin, diğer taraf-

tan ayni arazide harp malzeme
sinin imalatına derhal nihayet 
verilmesinin İtalyan ve Alınanlu 
tarafından murakabesine taallUk 
etmektedir. • 

12 inci maddeye ~re, Fransız 
harp filosuna mensUıP gemiler, 
isimleri bildirilecek olan liman -
lara sevkedilerek İtalyan veya 
Alman kontrolü altında mürette
bat ve silahlarından tecrid edile. 
cektir. 

13 üncü maddeye aöre, Fransız 
hükUınetine silahlarından tecrit 
edilecek olan müstahkem askeri 
deniz mevki ve üslerinde bulu -
nan mavnları kaldırmak için on 
günlük bir mühlet verilecektir. 

14 üncü maddeye göre, Fran -
sız .bükümeti hiçbir yerde İtal • 
yaya karşı muhasamata rnişıni
ycceğine dair taahhüdünden lıaş
ka ordularına mensup olanların 
ve Fransız vatandaşlarının 1tal
vaya karşı muhasamata iştirak 
etmek için Fransız arazilerinde 
ayrılmalarına mani olacağını ta
ahhüt eylemektedir. 

16 nc.ı maddeye göre, bütün 
Fransız ticaret gemileri, deniz 
münakalatının kısmen veva ta
mamen başlanılmasına, İtalyan 
ve Alman hükümetleri tarafın
dan izin verılmedikçe Fran.6adan 
ayrılmıyacukt;r, 

17 nci madde, zaptedilen İtal
yan yiık gemilerine, hamuieleri
ne ve me\-ridi İtalya olup İtal
yan olmıyan gemilerde zaptedi. 
len İtalyan emtiasının iadesine 
aittir. 

18 inci madde, Fransız toprak
larında veya Fransız kontrolü al
tında bulunan bütün taVl·arele -
rin har,,ketinin derhal men'ine 
ve ha\·a lımanları ile bütün tesi
satların İtalyan veya Alınan 
kontrolü altına konulmasına ait
tir, 

Madde 19 - İtalyan ve Alman 
hükfünetleri akı;ine karar ver
medikçe, bütün Fransız metropo • 
!unda radyo neşriyatı umumiyet
le ınenedilece~tir~ 
tir. 

Madde: 20 - Bu macide ~al 
edilmiyen Fransız topraklarından 
transit geçecek Alman, İtalyan 
emtia münakalat.nın serbestisini 
tesis etmektedir. 

Madde: 21 - İtalvan harp esir
leri ve siyasi veva harp veya L 
talvan hükümeti lehindeki ef'a
linden dolayı enternt:, tevkif ve 
mahki.tm edilen İtalyan sivilleri 
derhal serbest bırakılacak ve İ
talyan askeri makamlarına tes -
!im edilecektir. 

Madde 22 - Mütareke muahe
desi ahkiinu mucibince teolimi 
icap eden şeylerin hüsnü muha
fazasına Fransız hükumeti tekef
fül eder. 
Madd~ 23 ve madde: 24 - Bu 

maddeler, İtalyan mütareke ko.. 
misyonuna, ve bu komisyonla 
Fransız hükümet makamlarının 
temaslarına taallük etmektedir. 

Madde: 25 - Bu son madde, 
mütareke muahedesinin, sulh 
muahedesinin akdine kadar mer
iyette kalacağını tayin etmekte 
ve Fransız hü küme ti taahhüda
tını ifa etmediği takdirde İta! -
yanın mütareke muahedesini di
lediği anda fesih edebileceğine 
dairdir. 

Az Maaşlı Memurlara Zam 
(B~tarafL 1 mci sa11fada) 

maralı cetvelde yapılan deıl;işik
!ikler üzerinde durmuş, bunlar
dan Dahiliye Vekaletine ait de
jiişıkliklerle Maliye Vekaleti mer
kez muhasebe kadrosundaki ila
velerin bütçede yao;lması lüzu
mu tasrih edilmiş oian tasarruf 
ile telü edilemiyeceıtini ileri sür
müs ve bunların tanını istem.iş
tir. 

Teklıf edilen tadıllerin esba
bı etrafında ·bütçe encümeni ta
rafından verilen izahattan son -
ra söz alan Dahiliye Vekili Fa
ik Öztrak. Dahiliye Vekaletine 
ait celveldeki delıisikli.i(in esası
nın sinıdive kadar bütün diğ'er 
Vekaktlerin laşra teşkilatlan 
tadil edilmiş o1mru;ına mukabil 
Veka!et;n ta~ra teşkilatına doku
nulma.ınış olması neticesi bura
daki küQük rnuınurların terfıine 
imkan bulunama<hjiını, üzerinde 
uöruşillcn meselenin esasını bu 
sın f momurların terfimi istihdaf 
eylcı.liğini tebarüz ettirmiş ve söz
]er:nı bitirirken de deıni~tir ki: 
•- Arkadaşlar, her qiin deu -

!et ı·azifesi miitemadiyen zi11a
dele~nıektedir. Burada çıkar<U-
qımız kanunların kısmı azamı i-

dare memurlarının vazifeleri
ni arttırmaktadır. Teskildt yeri1ı
de durur, maaı; yerinde dıcrur fa
kat vazife mt1temadi:ııen artarsa 
ve ben bu vazifelerin iyi qöriil
düqiinü sihılersem elbette siz i
Ranmazşınız. Onını için çok ri-

ca ediyorum ve zannediyorum ki 
bu izahatım 11i.ı.ksek heııetinizi tat
min etmiştir, bu küçü.k. memur
ların maaı;larına yapılmış oıaı. 
kiiciik zamlara ilışmiyelinı. Btı 
suretle zaten bunları dicjer d.,,,_ 
let teşkilatında çalısan memur
ların va,....;11etinde ı•oklaı;tırmış <>
l1'Jioruz, Başka oır şey yap -

ffil1/0ru,. - Çok do<iru sesleri - • 
Dahiliye Vekilini tak>ben kür

süve gelen Maliye Vekili Fuat 
Analı, Vekalet merkez muha
sebesi kadrosuna yapılan ilave
leri icabettiren lüzum ve zaru -
retleri izah evlemistir. 

Bu izahatı müteakip dii!er mad
delerin müzakeresine ııeçilmiş ve 
kanun hevcti umumiyesinin ikin
ci ııııüzakeresi yapılmıştır. 

Bundan sonra devlet demiryol
ları ıstımlak kanununa müzeyyel 
kanuna bir madde eklenmesine 
ait layihanın ikinci müzakere>l 
_vaoılımıs ve celseye nihayet ve
ril.mistir. 

Meclisin ikinci celsesi açıldı
Nı zaman Cııımlıuriyet Halk Par
tisi Meclis müstakil grupıı reisi 
Ali Riına Tanlıan uımumi vazi~ 
)ıakkındaki sual takririne Baş
vekil Doktor Refiık Saydam ce
vap verm~ ve sürekli alkışlarla 
karşılanan bu beyanattan son -
ra ruzna.meye ııeçilerek ceza e'V· 

!eri inşasına ait kanunun birin
ci müzakeresi yapılmı$tır. 

Meclis, önümüzdeki c~ 
ırünü lıop!anacaktır. • 

Sovy t 
da mesai 

syada 
saati 

( B~tara!' 1 inci saııfada) 
şimdiden dünya halkının yarı
sından fazlasını almıştır. Avru
pada, Asyada. Aıınerikada, AJ.
rikada, Avustralvada, harp men
faatlerine tabi tııtulımuştur. A
mele, J/.Ünde, on, on iki saat, ha• 
ta daha fazla çalı'l!Ilakadır. Em
peryalist devletler ekonoımisi, her 
nevi silah istihsalini mııazziMD 
surette artt~tır. 

Bu suretle harp tehlikesi, mem 
Jeketimiz ~in de artmıştır. En
ternasyonal vaziyet, bir çok na
mamullerle doludur. Her su -
retle bütün iımtihanlara hazır 
olabilmek için. lkuvvetlerimizi 

fazlalaştırmak mecburiyetinde -
yiz. KızılorduYll. donamnavı 
ve hava filosunu kuvvetlendir
mek, Kızılorduya l.izıan elan her 
seyi veren Sosyalist endüstrisi
ni kuvvetlendirmek için bütün 
kuvvetlerimizi tahsis etııneliyiz. 

Sovyetler Birliği sendikalan 
merkezi konseyi, devlet müee
seselerinde, koooeratillerde ve 
her türlü işlerde, amele ve mU. 
tahdemlerin iş günlerinin sekiz 
saate çıkarılması fikrindedir. ~ 
gününün yedi saatllk olduıl;ı.I 
miıesseselerde çallŞ!lla müddeti
nin 7 ila 8 saate, aJtı saatlik ol
duğu müesseselerde 6 ita 8 saate 
çı.kanlması Iazmıdır. Maaınafilı 
gavri sıhhi iş şeraiti mevcut olaıı 
müesseseler ve san'atlar bundan 
hariçtir. Müesseseler müstah -
demleri 6 ila 8 saat, 16 v= dol
durmuş olanlar 6 ila 8 saat ça
lışmalıdırlar. Devlet müessesele
ri ile kooperatifler ve ıımıım' 
müesseseler, yedi günlük hafta 
sistemini kabU: etmelidirler. 

Sovvet merkez sendikaları he
yeti, ;Ş gününün 8 saate iblağı V'8 

altı <>ünlük haftanın ved.i il.Ün· 
1ük haftava ircaı, ve memur ve 
amelelerin izinsiz müesseselerini 
terket.memeleri hakkındaki tek
lifleri &>vyet hi1kiımetine ve 
yüksek Soyyet meclisi riyaset di
vanına tevdi etmiştir. Hü'lillımet 
ve vüksek Sovvet meclisi riya
set di yanı bu teklifleri kaıbul et • 
miolerdir. 

Panama kanalı 
(Baştaraf> 1 inci sayfad4) 

Amerika Birleşik devletleri ıiDo 
~anmasının Atlantik sahillerin
de ve Antil denizinde bulımmet 
üzere Havay'dan hareket etti -
j!ine dair mu.sirrane şayialar de
veran eylemekte oldukıından, 
bu askeri tedbirlere hususi bir e. 
hemıniyet atfolnnmaktadır. 

Reuter muhabirinin suallerine 
cevaben, kanal mıntakaR eenet 
kurmay b8'1k•m general J_,.. 
Devers, askeri hareketlerin yal
nız manevra ııı.aJıiyetini tapd>. 
Rmı bil~ fakat maynlarıa 
csıdı.ici. olduğunu ve "manevra -
lardaıı. ıııınra bellri de kaldırılım
y acağını qbul etmiştir. 

Iran kabinesi 
(Bllffaratı 1 inci sayfada) 

tir. Yeni kabine bu akşam sat 
19 da Şebinşaha talıdim edilmie
tir: 

Mansur: Başvekil ve endüstri 
nazırı, Muzaffer Alam: Harici
ye, Reza Goli Hasrevi: Maliye, 
h.ilen Katıil elçisi olan &>heyli: 
Dahiliye, Doktor Sacadıdi: M\i
nakalat, İsmail Merat: Maarif. 
ibrahiım Alam: P. T. T., General 
Ahmet Nahçevan: Vekfileten HaP 
!biye, Saıdelt Vasihi: V~Ietea 
Ticaret, Mohaım:ıııed Soruri: Ve
kaleten Adliye, Ahmet Ram: Zi
raat umumi müdürü. 

Kabine pazar günü parliıımeıı
tonun önüne çıkacaktır. 

Eden dün bir 
nutuk söyledi 

(BQ.itaraf> 1 inci sayfad.4) 
!ar. Biz bunda kusur etıniyece
ğiz. 

Şimdi, taarruza atılmak za
manı gelinceye kadar, bir ka
ley iz. Sadece bu adalar üze
rinde hücumları defetmek kiı
fi değildir. Hiç bir muhare
be sadece müdafaa vaziyetinde 
kalarak ve hatta sadece mn. 
vaffakıyetli mukabil hücum
lar yaparak kazanılamaz. Har
bi nerede olursa olsun düşma
na karşı sevkedecei;cimlı: da
kika geldiği zaman - ki muhak· 
kak gelecektir • Bunu bütün 
kuvvetlerin1izle yapacağın11z -
dan emin olabilirsiniz. Daha 
şimdiden dünyanın başka kı
sımlarında taarruz harckiıtla
rında mU\•affakıyetler elde e
diyoruz. Yakın ~rktaki kuv -
vetlerimiıri sarih bir surette 
ilham eden ruh bu taarruz ru
hudur .• 
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Ali; hile ile hilôfetİ eld~ eden Emevi.1
1 lerle mücadeleye devam edecekti 

- Hil&fet makamına nasbını 
tebr.lk ederim, ya Emirülmümi
nin ... Artık, (Ali) ye galebe et
tik. 

Dedi 
Muaviye, birden bire o kadar 

lk;yü.lt bir heyecana kapıldı ki, 
adeta ~ledi. İlk defa olarak 
kulaklarına çarpan (Emirül.ınü
miııin) hl\ab.ırun zevk ve lezzeti 
ile mest olarak bir kaç dakika 
llÖ:ı: .öy liyemedi Sonra, Amrı e
lı.den tutup yanına çekerek: 

- Ya Amr! •. Senin karıştıtın 
kl' ~. muha!drak bir hayır ve 
...,va.fiakiyet vardır. Gel, otur. 
anlat, ııa&l oldu? .. 

Diye; yanında ya- vererek, 
Amrın anlattıklaruu büyült bir 
Del'• ve mserreUe dinledi. 

Jmiriilmiiminin (Ali) ye 11.e
tince ... 

Bimln bu hiciişat ceryan eder. 
bo o, Klliede büyük bir ııiiktln 
'ft teveklriil içinde, Jıadi&atın ne
ücesini bekli:yıordu. Bu zeki ve 
90n derecede hassas olan müm
taz ve ınUst.esna ~iyet, etra
bnda dönen entrikaları ve bunun 
Mtice.ıı olarak hilafetten ıskat 
eluruıca&ını ço~ iyi tahmin edi
J'C)r®. Ve bundan da, .zerre ka
dar endişe etmiyor, ha tti kalben 
~ bir memnuniyet duyuyor
.ı.u. Onu derin derin düşündüren 
lııir şey varsa, ancak il.i 6ual ıçın. 
4le tıopıanıyordu: 

- Acaba. hil.üet makamına 

itim ,ıeQeeek? .•. 
Ma-afib, bw>V .da tahmin et

miyer defıildi. Fakat, Hicaz Ye 
.Iraklı eıshabın ll>u Mu.aaya Yaı>
t.klaxı lı.u.-vetli Wkin!erden ha
il ımıitlere 1ıopUarak, hilifetin 
(&nevi) lımlen birine verilmi
yeceı{ine dair de zay ı.1 bir kanaat 
9eslemekte idi 

1'te (Ali), bu düşünceler içın-
4e iken, ilulmetPhırun lı.apıaı ö
.u..d<ı bir ta1ı.ıın at !kişnemeleri 
lililı ~ı ~ti. Bunu mü
teakip, birden bire oda.sının Ka

pısı açılarak, içeriye (Abdullah 
bln .Ali:ıas) ile (Şerıh bin Hani) 
.ırdi. İ.kl.>i de, teoelerinden to
puklarına kadar toz toprak için
delerdi Çünkü, (Dılınetül - Cen
ael) dl!, hakemlerin verdilı.leri 

kararı sür'atle (Ali) ye bildirmek 
~ yollarda dı.ırup dinlenme
den,y ıldırını sür'atile ııe~
<i.i. 

r .. jsjnjn Qfllıreai de aı.lı::ındı. 
İkısinin de hal ve tavır larmda, 
zaptohınamıyan bir öfke yardı. 

Abdullah, kapıdan lirer gir-
mez: 

- SeU.m, ya .imirülmümın.ia. 
Diye baj(ırdı. 
Ali, biiyülı. bır 8iiJcı'.ınet içinde: 
- Aleykümseli.m, ya aınuca 

udcm. 
Diye, seliommı aldı ..• Bir sani

ye ııüküttan aonra, aralarında 
fÖY le konuşma basladı: 

-Hilekar herifler, nihayet ar
llUlarma muvaffak oldular. 

- Hangi arzularına? ..• 
- Güya seni hilifetten JıSkat 

ettiler. 

ı 

- Onun ehemmiyeti yok. Asıl 
fUilU haber ver. Hilitlete kı.m.i Me- 1 
cırdiler. 

den beri, kendi nefsim i.çiıı. hiç 
bir i<!Y düşünmedim. Hiç bir şey 
istemedim. Ve eshabımın hl<; bir 
rey ve fikirlerine itiraz etmedim. 
Maksadım. Allahın rızasını tah
sil etmek ve Resulullalıın mesle
RU>e tamaınile riayet eylemelı.ü. 
Fabt ne yapayım ki, takdirin 
önüne geçemedim. ~ 

Diye cevap verdi. 
Abdullah, daha hiıa öfkeııini 

yenemem.işti. (Ali) flÖZÜDÜ biti
rir bitirmez, ayni teilevvürle: 

- Ya Emirülınümiııin!. Hile 
ile yerilen hükmün, hiç bir kıy
met ve ehemmiyeti yoktur. 

Bizce, vaziyet kat'iyen değiş
memiştir. Hilifet, yine senin ~ 
zerindedir. Derhal yeni bir onlu 
vıöcude getirelim. Ve ~ 
Şama gidelim. Bütün Emevi ha
nedanının hayatına hitam yese. 

liın. 
Dedi. 
(Ali) bu 1eklife, IJU ~ iö

nız etti: 
(Arkan WI!) 

* AÇIK MUHABERE: 
Mardin - Sakarya okula ı.. 

öğretmeni, Bay F*i Eq(.in'e: 
Mektubunuzu, idareye teslim 

ettim. Ehemmiyetle nazarı d:ikka
lı:ate alınacaktır. Kitaplar backlon
dalri tıUalinize de Ubımı tarafın
dan cevap verileoelctir. Alakanı
za l.esek:lrür ederim. 

ADANA - Eczavı tııbbire Bo
m~ Baıı Bahri Dizil: 

Teveccühünüze tey.-kkür ede
rim. Arzu ettil(iniz kitaplac halı.
kında, taıblll'll tarafınds.n ~
rilecek mek:tuiıu bel<leyiııiz. 

Z.Ş. 

Büyükadada 12 
11 dükkan ev, 

tamamen yandı 
Dün Buyükadada büyük bir 

yangın olmuş 12 ev ve 11 dük.. 
kan tamamen yaıı<Lktan ııonra 
~lükle söndürühnüştür. 

Y an.ıtın saat 14, 45 de Büyüka
danın K.omat sokağında 8 ıwma
ralı İ!yarun 8'Çı diiJı:lt&nından aı:ç
nyan kıvı1cımların bu dıik;kinla 
arkadaki Balıkıçılık aokağına na. 
sır Hırisbıun kahvesini yekdi
,terinden ayıran tahtaperdeyi tu
tuşturmasından <;ılmus ve bura
da binaların ahşap olması yüzün
den ııiir'atle genişlemiştir. Yan
ım çıkan yer iskelenin yanındaki 
rıhtımın arkasında bulunan çar
ı;ı içidir. Ate; çabuk airayet etti
ğinden ve Ada itfaiyesinin lı.ü -
<;ük vesaiti ile söndürülemiye -
ceği anlaşıldığından derhal Hey_ 
beliada ve İstinye itfaiyelerin -
den yardım istenmiş ve bu grup
lar bir müddet sonra vetiş:m4ler
dir, Miişter(fk çalışma sayesin
de yangın nihayet saat 16,54 de 
110ndürülebilıniı;tir. 

' . ••••• 

KOK FIATLARI 
Eti Bank Ereğli Kömür İşletmeleri 

Müessesesinden : 
Z/1Z881 No. lu Hey' eti V elıile kararile tasdik edilen 5 No. in 

Koordinasyon Bey'eti kararı mucibince kok kömürü ~!erinin 
tanzimi mües.•esemize tevdi edilıni§ olduğund111, Aıı.kara, İs
tanbul, İzmir ve diğe:r tehirler irin tesbit edilen •tı• fiatlarile 
WIWmi satış teraiti aşıığıda bilclirilıniştir: 

1 - FİATLAR: (Karabülı, GazhaJle, Sömikok için. Tonu 
ayıll fiat "'1 ·.ı 

.A.gari bir vaı,:oıı, hamule senedi üzerinmeki D. D. 
Yo1!arı tartı.s.ı mutibince olmak iizcre müeuesemi. 
zin veya müessesemiz ıeraitinde calısacak olup Be
lediyece gösterilecek tali denoların satış fiatı 
Müessesemizin merkezi depolarile yukarıda tavzih 
edilen tekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine 
teslim - satış fiatı (Guluııae deposu merkezi depo
muz mahiyetindedir.) 

IHJ=..!....-'İ:.::S:..:TANBUL 
Müessesemizin .,., yine müessesemiz ,eraltinde ça• 
lışacak olup keza Belediyece gösterilecek tali dep<> 
ııahiolerinin deoolaruıda Ye ıazhanelerde mü~teri
nin vesaitine teslim 
1zMiR 
Alsancak'a Belfldiye pslı•esinde mll$terinin nsa
ltine teslim (İzmir kok aatış iileri İzmir Belediyesi. 
ne ve:rİl111İ4tir.) 

D~E&_ŞE~ 
Bu ~le:re Banka tarafıadan utqlar ancak (Fob• 
yapılaltileceiindeıı fiatlu eöyledlr: 

Falt Zonguldak 
Fob Karabiilı; 
NOT: 

Sömilı.ok - -16.10 
Karabük - -21.60 

18.50 

Bu teilirlerde Kok almak ı.tiyen Mtıcılar, eier o tehir Be
lediyesi Etilt&Dk'a ltir bayi ııöstermırmişse kendi aaınlarına 
ııerbcstçe ıiperiş 'ftttfoilirle:r. Ankara, İstanbul, İzmir haricin
deki askeri mabmt.. veya aıaayi müesseseleri ihöyaeı için 
kok lr.iimürü almak iatiyenler Ankara'Y.a Etibank'a müracaat 
ederler. Bu fe)ıirlercleki teshin koku sab4 fiatı yukarıda.ki Fob 
fiata nakliye ye toa başına muQYen bir kiruı llavesile mahalli 
Belediyelerce tesbit e<i.ilecektir, 

Yukarıda mevxınıbahis aake:ri makamlarm ve kıtaatııı ta
lepleri müteahhitlere mulı.aveleleri muhteYiyatına ıı:öre teslim 
edilir. 

İstaııbııl, İzmir '" An!.ara'u Etibuık merkezi depolarile, 
Gazhaneler ve Etib&Dk ~eraitiade ça~cak, yani onunla ayni 
fiattan sa~ yapacak olup Belediyece &iisterilecek tali depolar 
haricinde kalacak semt depolan keza Belediyelerce ııösterilir ve 
bunların aatış fiatları mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAA!_ YERLERİ: Telefon No. 

ANK..~RA: Etibaıık Ummıı Müdiirltiğü Tieant Şubesi :MM>G 

İSTANBUL: ERE(a.i KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ KOK 

SERVİSİ (Tephane hkele Caddesi No. %8) 447'7 
_!ONGULDA.K: Ereğli Kömürleri :lşletıne&i Iok Seniai 1'5 

~i<:iER ŞEHİRLER_.:. Etibaıı.lı. Umum Mii<iıiir:Uiiü Tica-

~ ~~ -~~ ~ 

3 - TALİ DEPOLAR: Tali Depo atlresleri Beledi.reler ta
rafııuian ilAn edilecektir. 
f - TEDİYAT: Kok bedelleri ••ma-n ..P.. olarak tediye 
edilecektir. 
5 - TESLİMAT: 

Be6mi .U.Yair ve mü~tm derhal baitantılarmı yapmala
rı w ihtiyaçlarını izanu 30/lQ/1940 tarihine kadar tesellüm et. 
meleri mecburidir. AUi takdirde müesııese taleplerinin vakti 
umanile iıı'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara Ye İstallbulda kalörifer tesiııah bnl11aan luımsi Diıuı 
sahipleri ihtiyaçlarını mahalli Belediyeler nsıtasiyle 
li/7 /941 tarihine kadar miiessesenıiu bildirecektir. 

1 - KOK CİNSL~İ:_ 
Ankara, İstanbul, İzmir i(İll 1- ciıu kok kömürü için tek 

sa.tq fiatı kabul edi!miıı olauiundan bunların ııureti tevzii hak
kında tamim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla -
caktır. Basusl tevzi tartlan aşağıda ıösterilmiıitir: 

Kalöriferleri olan resmi cleyair Ye müessesat, apartman ve 
Pir binalar Karabük Ye bir kısmı Gazhane koku ktlllana
cak, mütebaki G:ızhoae koklan Gazhanenin bulunduğu sem
tin ihtiyacına tahsis edilmi,tir. 
Sömikok, talep edildiii ve stok vaziyeti müsait olduğu tak
dirde, soltada yalı:ı!mak üzen mübayaa edecel.Jere verile
cektir. 
7 - STOK: 

Ankara, İstanbul ve hmir'de talepleri karşıhyaeak miktar
da sto !ar tesis edilmie olduiundan ihtiyaçların urasile karşı
lanması için alakadarların yukarıdaki adreslere müracaatları. 

- Kimi olacak?.. (Muaviye) 
YL 

nıyet ır :idürü Muzaffer Akalın il il 
ve itfaiye muc.:rü İh an Adaya 

RADYO 
DALGA UZUNLOOU 

T.A.P. 31.71 m. 1445 Kın. zt J[w 
T.A.Q. 19,i7 ın. 15115 Km.20 X:w 
1"8 m. 1Z8 Kın. l2t Kw. 

27 Haziran Perıembe 
12,30 I'Togram 
12,35 Ajans hab81"1eri 
12,50 AlııtuTka müzik 
13) O Dii.ğiin türküleri 
13,30 Kanşık 'hafit müıik (pl.) 
18,- Program 
18,1)5 Müzik: SoliııtleT (pi.) 
18,30 Radyo caz OTkutr~ 
19)0 Alaturka müzik 
19 ,30 Halk türküleri 
19,45 Ajans haberleri 
20,- Tii.rk müzi~ 
20,30 Kon~ 
20,45 F<SSıl heyeti 
21,1 O Kon~mıı ( Sthhıst ıaotli) 
21,25 Serbw .•aat 
21,30 Kon~ (Radyo gazetai) I 
21,45 Radyo orkestrıuı 
22,30 Ajans haberleri 
22,50 Müzik: Cazbant (pi.) 
23,30 Yannki projlram tıe ka-

1 
100 
100 
100 
100 
100 

' 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 ()() 
100 

pan~ 

J. llKAll"' 
2e. e. 1e40 

Steri.in 
Dolar 
Frc, 
Liret 
İsviçre Fre. 
Florin 
Rayiqnarlt 
.Be~a 
Dr&hmi 
Leva 
<:ek kronu 
Preeta 
Zloti 
Pen~ö 

Ley 
Dınar 
Yen 
İsveç Kr. 
Rı.tble 

•• 
li.:M 

H6.-
2.98'15 

2.96875 
0.9975 
1.73 

13.9726 

25.8775 
0.626 
3.3575 

34.95 
31.G06 

F.81IAM VE TAHVİLAT 

Esham üzerine muamele okna-
mıstır. 

1 Be ııoifl.u Birinci Sulh H ukWe 
1 Hakimliqindeı. 

İdarei Husımvenin FerilW.vÜn
de Mala Şahi:: sokağında 106 No. 
lı evde Nuri oğlu Ahmet Erkan 
aleyhine actı,i(ı <lavada· Müdıdeı
alevhln ikaımet-rimının m.,Qlıulı
yctine mebni malı.kemece on ~ 
.ııün müddetle ilanen tebli.?.at ic
rasına karar verilm~ ol<hı.ğundan 1 
mWıakeıme ıriinü olan 16/7/940 1 
saat 9,30 da mah'.kemeye bi> 
zat wıya büvekale ııekneniz teb- 1 
!iğ ma.iı:aroına kai.m ohnak üze-
re il!n olunu.-. (94-0/1303) 

ZAYİ - J:yUp orta okulundan. al
mıı olduium diplomamı ltaybeotim. 

Yenisini ılacatımdan eolı:Hıifıin hült-
nıü yoktur. 

11.ASİ'l RIZA TİYATROSU 
HALiDE PİŞKİN BERABER 

t'f baz.ira11. pe~mbe ıimö K..-J 

IADIKÖY SÜREYYA BABCESiNDE 

cllt A a HA Jl A it 1 Ş 1 JU 

Vodvil c3> PERDE 

}leyet her akşam pelliembc akeamı 
Kadık5.r Süreyya Bahçesindedir 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman He' im) 

DAH.ıLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyo!u 104 

Odayı oerin bir 1Ukim kaplad •. 
(Ail) nin çehresı, muztarip bir 
tıaı aldı. O derın süı..-Utu evveli 
G ihlal ederek: 

vi!a=~ ~~e:t ~::e;~lem:~ 'ılı_l_!!_A!_uln_~!_L~Dl_Y!_SlN!E_AI ~· 
~ıoerek icap eden tedbirleri al.. Taksin: eazinosu iÇ!D lilzumu oian muhtelif eh'atta 4-4:2,25 metre mu· ~:111m:;:;;:m:ıı:ı:•m::11=ıı:ı=ımı=dl 

- Yazık.. Ehli İs!B.m, tekrar E
mevılerln elinde mi kalacak? .. 
.Şu halde, mucadele dunnıyacak. 

Diye mırıldandı. 
Abdulah, (Ali) nin bu eö.<.!e

rınden cür'et alarak: 
- Tabiidir 1ı.i durmamalı .. Ma. 

demlu biz t.ıa.ın. fılem.inlıı halası 
içın ortaya atıJd,k. Vaziyeti isliıh 
için uıtraştık. Fakat neticede, na
merdane bir lıilekarlık karşısında 
kald k .. Şu halde bu mücadele 
d u~=alı, İki taraftan birınin 
k t ı za!e- kazanacağı gune ka-
4, r, b .. ışle uğraşmalı. 

Dl> e " gırd... 
&> h bın Haru de, illı. defa ola

nk soze karıştı. 
- Kaba. at bizde oldu. Keşke 

Ebu M ısay hake-n!ige kabul et
"' ve.ık. 

D el. 
ac. acı ~.Jumsedi: 
nu, ben w vaktile ihtar 

ett Dınıeıte<iııw:. Bu ia!dil 
adcı., ı.orla hakem mev· 

mışlar ve 1tfaiye ameliyesine ne- rabbaı mikt.ilrmda halı kapalı zarf usıılile 6si1\miye konulmllilur. Tahmin 
zaret etmişlerdir. bedeli 6194 l n 30 Jturuı ve ilk teminatı 464 !ıra 57 kuruştur. Şartn•me 
Yangında itfaiye efradından Zabıt ve Muamelôt Müdurlu/!u kPleminde gôrülecektir. İhale 4/7/940 l'•r-

ıembe aüni.ı saa~ 15 de Dalınt Encllmende yapılacaktır. Taliplerin ilk ten1inat 
ikisi yaralanmıştır. Bunlardan bi- makbuz veya mektupları, 1140 YJlınd oit Ticaret Odası vesiltaları ve bu hWlUl-
ri Ada grupundan 282 İımıaildir; µıJri elıliyeUerini ıöoterir vesiltalarile 2490 No.lı kanunun tari!atı ---
diişnüş bileğinden, kolundan ve de haırlıyacaklan tekllf mektuplarım ihale günü oaat 1' de kadar Dainıl 

yüzünden yaraJanmı4tır. Diiıeri ıı:.eonıene -meıen lhumlır. (&067) 

--

DOKTOR--. 

Feyzi Ahmet Onaran 
~· w zM es'" .aıı.te~tı-• 

A-: llallıiW Clılalofhl ,.._ 11:....- No. u. Td. 

de yine Ada itfaiye şoförlerin -
den Yaşardır. Bu da fışkıran sı
cak ıu ile ellerınden ve yüzün
den haşlaıunışLr Her ilu yaralı 
derhal motö•.c İstanbula nakle
dilerek Cerrahpa!;a 'hastahanesine 
yatırı.ıın,,.lar ve teclavı alt,na alın 
mışlardir. Yanan evlerle d kkıin.. 

ların kimlere aıt oldugu ve ~r
talı olu~ owad kk.rı akk.nda 
tahkikata deva, edılmekted.ir. 

Y~ın çıktıitı aşçı d.ılWnı -
nın sahıbi tıya yalı.ala'\DlJŞtır. 
Yangır""n zu~nda ihmal olup 
olmadığı araştırılmaktadır. 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 

Yangın Ada ı,;c11 büyük hır ı.a· 

Tophane 
Bey otlu 
Kuımı-t11-

0rtaköy 
Galata 

EmiDllııil 

ltblıall...ı 

PürtelAJ 
J[amerhatun 

B«lretUn 
OrWı:öy 

K.em:uılceı 

Do,.a bat~n 

Kiralık 
liotata 

Mel: an 
Çat kkaı 
Havuz kapıSl 
Dere boyu 
Vakl! Han 8 altında 

Calınıakçılar 

Emlak 
A7blı 

Ne.a (!iBll Lira S. 

3 Dükltin • 00 
19 Ap. Birinr.1 daJ"'e 8 oe 
i Ahır • 00 

71 Ev 17 00 
1 3/135 Mağaza 80 00 

...... Sübüllü banda <>da 7 00 
Surıı-tıoı:> 

rar t"'1r.il etmutcair. Çünkü ya.-
nan bina ~ dfill<Anlar çarşıdıuı. Yal<anda ,.azılı mnllltln 31/6/~ runilne kadar ltlraya ,.erilmesi 6 etin ıniiddetıe uza• ..,. ıştı7 İhale. ll'l/840 

f 
Saf oe Normal gıtla -1111 

8· 

Pirinçunu. Mercimek- Be:ı:elya - Yuıaf 
Ye .. BUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdu. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
M.NUBİÇAPA 

1940 Küçük 
Cart Hesaplar 

lttRAMIYE PLANI 

ZAYİ - Biri JiaT<laılııaf& Güm-, 
~nden alınan 1296 ~. ve 
31/5/94.0 tarihli beTanname için 
ll>M.82 T. Liralık 147323 No. mllk
buz ve diiieri Lıtanbul İıtı&at 
~nden alınan 28206 No. 
ve 6/3/940 tarihli beyanname için 
964.94 T. Liralık 124849 No. mak
~ zayi ~ur. Yenileri alı
naeağıdnan zavilerin hük:mü Yok
tıor. 

Kurubış tarihi: 1915 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lırı 
3 • 1000 •. = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: 1 ,nbat, 1 may•s, 
1 afuı.tos, 1 ikineiteşrin tarih· 
)erinde yapılu. 

ZAYİ - Haydarpaşa ~mri
,tilndıen alınan 617 No. ve 1/9/93& 

tarihli beyanname için 167.35 T. 
Liral* 69026 No. malobuz kaybol· 
muştur. Yenisi alınacağından 

eakisinin hükmü ;yujı.tur. 
Eskife~ir Elektrik 

T. A : Şirketi 

İmtiyaz Sahibi n Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Bası!d.ığı yer: 

SON TELGRAF BasamevL 

KAGITÇI ARA 
A lajhk iade ıı:azete kaltttlan bundan böyle mliteahhide 

verilnw ıp dopudan doiruya idaremiz tarafından satılığa çı
karıleeaktır. 

500 kilodan a ağı olmamak lizere talip bulunanların her 
llafta pazart<)$1 günleri sabah! in saat ~ 11 arasında gazetemiz 
idare miadürlüfliM müranatları. 

f Allah ı;*1ı:lttır 
'başı& ~ gim· 

"bir lcsımdrr. Yanım evler ist> w...J -=181 ııtmü aırt °"da ;papılacajmdan iaıeklilerın )'ili.de 7,i pey altı;.ııolJe l>irllk~ Be10,ıu Vakı!lar Mii > ı iri .t.ta- ı 
ıeı aweı:.kaili bii,ytik evle~ n.t ıınıraoaall; (li 6i) .!l!!!'!r§,; 

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

·.. ·~ 


