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Sovyetlerin Balkanlılardan Yeni Metalibatta 
Bulunmaları Muhtemel ! · 

• 

Kızıl donanma Varna önünde 
INGILTERE'YE KARSI 
ALMAN TAARRUZU 

Bfıttn J6ny•'nın belıl•· 
difi ba ı • r i h I • mi eli 
•örülmemiı l••rr11z, ne 
zaman 11• naeıl y•pıl•· 
bilir, ne •ibi tıeticeler 
rıerebilir? 

= --
Yazan: ABiDiN DA YER 

ft5) ütün diin~·a. şu iiç ~u. 
lg) alin ce\·abını \ermıye 

(alışıyor: 

1 - inııilıcre, ne \'akit taarru
za uğrıyacak? 

2 - Bu taarruz. ne ~ekilde o
lacak? 

3 - Jngilizler, Alman taarru -
zunu deledebilcceklcr mi·? 

Bu Ü( &tıale ce\'ap 'ermek hiç 
de kola\ değildir. Bununla bera
ber bazı tahminler yapmak \·e 
müıakalar )·ürütmek kabildir .. 

Almanlar, rn ima zamanda ln
&'İllcreJe taarruz etmek isliJe • 
•eklerdir. Çunkli. Almanya ne 
kadar çubuk a .. ,u Jdnn1ia, ıngıJ. 
teren o kadar az vakit kazandır
nıı~ olur. ~iındi~·e kadar yaplı
iı bütün harplerde *Zanlan un
•urunu kendi lehinde kııllanına
nın yolunıı bulmuı, olan Jngilte
rt', bu harpte, .ıan1an• dan ta -
maınıle kendi ve miııtefiki lehin. 
de istifade edememi~ olmakla be· 
raber, bundan sonra istiladeye 
çalı~ınaktadır. Harp. elle tutula
<ak kadar kat'ile~liği halde uzun 
seneleri, gayrelsizlikle ııeçirmi; 
ofaıı lnııilıere, ancak, şimdi bü
tun \ arlıj:ile (alışmaktadır. ln
&'iliz amelesinin, haflada 90 saat 
ç.ah~ma ı bunun en büyük deli
lıdır. Alman~ a, İngiltereye za -
ma.n kazandırdığı ıakdirde, İn -
gılız n~üdafaa tertiplerinin mü -
tema~ı.yen artacağını biliJor; o
nun ıçın acele edecektir. Günü
nü talin etmemi7e imkin olmı
Y.an Alınan hamle,inin hangi ta
rıhte b~ıı·acajiı. hakkında ke
hanette bulunmak manasızdır. 
Yalnız, bu hususta şöyle bir düs. 
tur kurulabilir: Almanlar, kendi 
hazırhklorına izan1i stiratle bitı
rerek Jngilizlere fazla zaman ka
zandırmadan taarruz edecekler
dir. 

Bu hazırlıklar nt kadar zaman 
ister? Bir ay diye ıahmin edenler 
var •• 'e vakitten itibaren bir av~ 
llerbalde, Almanlar, Fransız or
dusu terhis ve J'ran;a siliıhla -
rından tecrit edilmedikçe, İngil
tereye karşı barekeıe ge(miye -
ceklerdir. Taarruwn (Jnniyeti 
bakımından böyle Japınıı·a me<
b?r~urlar. Gerçi .\lare~al Petain 
hukuınetinin, İngiltereye taarruz 
eden Alman ordularına arkadan 
çullanmak gibi bir harekete te
~ebbüs edebilecek ruhta olmadı
".~ !"uhakkak ise de, yine asJ..er
~t:ın emniyet prrnsibine tevfi -
h~n'. Alma.nlarıı:ı, Fransızlardan 

çbır endışelerı kalmaması ge
~ektir, Bu da, ancak, Fransız or. 

1 .usunun terhisi ı.:e Fransanın si
ahl.arından tecridi ile kabildir. 

d.!'Jır laraflan bu iş yapılırken 
1 •ger tarafıan Almanların hazır
andıklarını göslercn alilmeıler 

~ar.' Bu aliınıelle~irı hiri İ~giliz 
a\a ku\·\etlerının \f" dcnızaltı 

f~nıilerinin XorHe salıillerinde
h ı. Alman nakliıatına ıaptıkları 
1 ucumlardır. Buralarda, hazır -
bklar olına,a, el bel u Jnı,:ilizler, 

11 kadar fazla faaliı et gösler • 
nıeılerdi 

2 - Aİnıaıı taarrıım ne şekil
de. olacak? 
i Ingilizlere kar~ı Almanların, 
lalyanlarla mfütereken hem Ak-

d • ' cnızde. hen1 de siınal denizinde 
ıııııumi bir harekrte geçmeleri 1 

(Arkası 3 üncü saııfada) 
ABIDL'l DAVER 

manevralar yapıyor 
Macar-Rumen Gerginliği 
Rumenler Transilvanyadan hicrete 
Bükreşte büyük bir asabiyet hüküm 

başladı. 
•• •• suruyor -

1. 

1 

_,..,..,, 
-~-- .. 
.l'tichclieıı 35 bin tonluk bir zırhlıdır. Bu smıf ııapıhnakta oran dört Fransız zırhlıstndaıı 

8 tane 38,1 lik, 15 tane 15 lik topıı ve 4 taııııaresi vardır .. 
binntı•odir 

RiCHELiEU ZIRHLISI DA BATIRILDI 
Reichştag yarın Fransa parlamentosu kanun~esa
k arar verecek side tadilat yapılmasını kabul etti 

BAl.KANLARI:V HARİTASI 

Bulgaristan da umumi 
seferberlik yakınlaştı 
Macar Başvekili ile Hariciye 
Nazırı dün Berline hareket etli 

Bükreş. 9 (A.A.) - Reuter A. 
jansı bildiriyor: 
Macaristanın Transilvan~a hak

kında metalibah meselesinin ye
niden orta~·a (ıklığı \'e bu husus· 
ta bir gerginlik mevcut bulundu
ğu söylenmektedir. 

Ecnebi memleketlerde söylenil
diğine nazaran Kont Ciano ile 
Von Ribbenlrop arasında \'aki 

olan görii~me e~nasında ital3 an 
Harici.)·e I\azırı, l\lacRristan ve 
Bulgarh.tanın m~talibatnıı ;)·eri
ne gttirınenin zaınanının gelnıiş 
bulunduğunu nıusirrane bir su
reııe be~ an elıniştir. 

numen kabinesinin rnkut et -
mesi muhtemel değildir.Fakat dii. 
şecek dahi olsa, yeni kabinenin, 

(Arkası 3 ünciı "aııfada) 

Berlinde Balkan 

konferansı mı? 

Budap~ te. 9 - P. eh ıaı: pr
şenıb~ ı:unii loplıınacaktır. Bu i~
tin1ada llitlerin Fransa zaferi 
hakkında mühinı bir nutuk sö~·le
nır~i ku\·,:etle ınuhtenıeldir. Ka. 
li) eıle be~ an edildiğine güre il it
ler Ciano ile yaptığı göri.işme -
!erde mevzuubahsolan, İııgiltc -
rese taarruz ıncselc!)j hakkında 

emir \'erecek \'C bu taarruıun 
esaslarını izah edecektir. i~·i ha. 
ber alan mahfillerin bildirdiğine 
göre bu içtimadan entl veya 
sonra :\(acar nazırJ .. rı Aln1an \·e 
İtal~ an Harici.}'e nazırlarından 
Transil\·an~:a i~inde taı.·assutta 
bulunn1alarını rica edecektir. 
Mııhlemel bir şayiaya göre Ber
linde Hitlerin ri~aset edeceği bir 
lwnferansda Balkan meseleleri 
görü!:'iilecektir. 

Teleki ,.e Caki'nin perş~mbe 
günü Reichtaıı toplantısında ha
zır bulunacakları zannedilmek
tedir. Kont Ciano'nun da ha
zır bulunacaeı haber verilmek
tedir. 

Moskova Görüşmeleri 
Ribbentrop ve Ciano Molotof la 
Balkanlar işini görüşecekler 

Kont Ciano -
nun hususi )re
ni 9 (A.A.) -
Koni Ciano, 
dün Maginot 
hattının istib -
kaınlarmı ve 
Verdun müs · 
tahkem kam -
pını ziyaret et
miştir. 

Loraine mın
takasını geç -
tikten sonra 
Kont Ciano ile 
maiyeti J\letz'e 
avdet etmişler
dir. 
Belgrad, 9 -

İyi haber alan 
mahfiller İlal· 
ya Harici~e Xa 
zırınuı Hitlerlt 
yaptığı görüş 
melere büyük 
bir ehemmiyet 
alfetnıektedir -
!er. 
Kont Ciano 
(Arkası 3 ünci.l 
ı;ayfamızda) l!ibbentroıı Kont Cianoııu uourlıwM 

1 İngilizlerin 
'bombardımanı 

Dün de Almanlara 
hücumlar yapıldı 
Londra, 9 (A.A.) - Hava ne-

zareti tebliği: 
İnı:ıiliz bombardıman tavvare

Jeri Zwolle, Hate, Wecst Holan
da kanallarında toplanmıs düş
man sallarına hücum et~işler
dir. Elberg ve Delft civarında 
da 'bir çok sallar batırılmış tahri
bedilmis ve !ı'aktlmı.;tır. Diger 
bombardı'1lan tavvareleri Dani
markanın Aalborg limanında bir 
düşman iaşe genıi>ini bom'bala
i!llışlardır. Düşman tarafından 
işgal edilmiş olan Sossons ve 
Douai tayyare meydanlarına bom 
bardıman tayyarelerimiz tarafın
dan hücum edHmiştir. Tavvare 
!er ,.e nakliye vasıtaları hasara 
uaratılmıstır. 

- -Yeni kanunuesasiyi lngilizler 
Petain imza edecek R· h ı· , . __ _ __ - - - ı c e ıe u y ı 
MILL! MECLiS BUGÜN TOPLANIYOR 

1 
b d 

Cenene, 9 (Husmi) - Fransız Nası atır 1 
radyosunun bildirdiğine göre Na-
zırl~r meclisi dlin akşam Vichy'de 
Reisicumhur Lebrun'ün riyase
tinde toplanarak bugün parla • 
menlo) a tevdi edilecek kanunu 
esasinin tadili hakkındaki projeyi 
tas,ip evlemiş ve bu projenin 
meclise tevdiine Ba~vckil mua\·i
ni La\'al'i meınur etn1iştir. 

MEBUSAN :\IECLİSİ TOPLA1'DI 
Fransa :\lebusan J\leclisi bu sa

bah Herriot'nun riya eti altında 
Vichy'de toplanmı.:;tır. 

l\fistlerin kanunu esasinin ti • 
dili hakkındaki iıahahnı mütea
kip La\•al kısa bir müdahalede 
bulunmuş ve bundan sonra ıne
busan Meclisi cFransa Kanunu E
sasisinin tadili. hakkıudaki ka-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

• 

,. 
Fransız Hariciııe Nazırı Boııdine 

.... 

Suriyede Gerginlik 
Fransız Y. Komiseri 
tam selAhiyet istiyor 

İskenderiyede ki 
filonun kabul et. 

tiği şartlar 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter 
Aıanoı bıldırıyor. 

a tem.muz sabahı erJ<en l~i
liz bahr.~.,,; Fransız fılosur.un 
anuhnn .ı:emııerının dw;;man dı
ne d~mes.r.c .rnanı o:jl :K ıçın ha 
rekata de\·am ed~·reiı. en yem 
Frans,z zırnlı.ı olan 35 bın t n
luk Richelicu zırhlısına kar,ı 
hareı<ette bLJıunmustur. Bu ha· 
reket muvaffak.vetıc r.etırelcn
mistir . 
AmıralW< birinci lordu Aifk

>anc.er. buı:~.~ ögleden . onra A· 
vam Kamarasınua bu ı ıııt Fr::ır.
sız zırhlısı RicheLeuıe ı<arş. \ ap, 
lan huc'Um iıaı<k nda ızanat ver
miş ve deır,:ştır kı: 

•Büyük F·ansız zırhhsı ·Rı.c
lıelieu.'ve 8 temmuzda d<nıı:alıı 
bombaları "'' ha a ıorıı ller. ~ • 
bir hücıım yapı!m~tır. Richelie•ı, 

( Arka.<ı 3 urı, ıi sayfada) 

•• 

~r:~d~•~A.A.~ ~~rlıva .. ?~~~~~~~~ .. ~ Parti Grupu 
Ajansının hu-.u~i muhabiri blldirh-or: 

in'"lliz _ Fransız muna~ebetlerindt"ki 
&on inkişaflar Uıerlne Surl)'ede •er -

sinlik ve -ııttlyei havası esmektedir. 

teelsinin ~urilt'de ... on 'if'yahati ola, ık- d • • t 1 d 
lir • l'~na ... ında. htnti:t llf' rrdtJmiYf'fl 1 un o p an 1 
baıı inkişallar oj:rf'ndlm. ı·aba.oeJ 

memleketlerde Surl)·e bakkınd.t ,a-
Suriyede dUn ikmal ettliim kı'-a bir 

se7abat .. ki belki de bucünkü ha-
J'İ&lar dönmf'şinin bathC"a 5ebebl m1i

( Arkwı 3 ıincu sa;ıfada) 
..... .. ..,,,., ~ ..... --~.,,.,,. ........ ~ ................. ....,. .................... -----

SOVYET MATBUATINA CEVAP ---
lzvestia ve Pravdanın, Alman ajansının 
neşrettiği vesikala~a istinaden lran hak. 
lcındaki neşriyatına İranlılar cevap veriyor 

İRAN BiTARAF KALACAK 
Tah "9 (A.A.) - J:'a, s Ajansı b·l

dir Y· r. 

F r. ~ Ankara buyuk eıc:E.i 

~iassıgh tarafından Parıs Hcırıc .)·~ 

sine gOnrleriJel" tE"lgreoıfhır llt-ri.,. .ni 
muhtevi 6 nu·~ :uau Aln rt!l bf';). z 
kitrıbının neşrınden ıcınra So'\:yet 

ı:azetc!c ı ~ \'.es~ a \•e Pra,,; de ma~ 
nas.ı.. ~ 1~ rı ıhtıva eder n1<1.~aıc-
1eı ne<=rıc :..ie ·ek hiç bir sebel! olm:ı.drğı 
halde c t>li.cta:: ,zın bu pl3n • .:.ır~a·ı 
haord4r Olı..ugun heıke .. ·lanı r~ 
mıy a ç~ n şlar,_.r. 

(Arkası 3 uncü saııfada) 

Maarif Vekilinden 
izahat istendi 

Ankara. 9 (A.A.) - C. H. Par· 
tisi B .• 1. l\leclısi Grupu bu~iın 
(9/7 /940) saat 15 de re ıs vekıh 
Seyhan mcb'u~u Hilmi Oran'ın 
rıvasct,nde toplandı. 

Ruznamede hazi,1eden rnktıv
le emlak leferrug e'mls olaııl•r 
borcunun da a l:.ir mi.ıcıoct tecılı 
hakk ndakı komisvon raııoru ıle 
Maari" \'ckilıııdrn orta tahsil ı"l 
tihanlaıı.ıdan bu sene alınan ne
tıceler n .ı.za Jını ist.iven t.r &ual 
takrirı 'ardı. 

l\I Ilı EJn,lak konıı yon r.qıoı u 
mu1 ,.ı,..:ı a cdıler~k .i-tt..uul lt' J.

kUn rtt· ctı zı taKarruı· elnıı ve 
Maarıf VPK li cd:cdc bul .. nnıa
dıiD ıı;in Maanfe taa!Juk eorn 
sul ıak ir 1:elerek haftaki J('lı
msa tıınir edilmiş \'C c~·e ııı
havet verilmiştir. 



SAYFA - 2 

-~ TARiHiN İÇİNDEN 

İHTİLAL ve İNHİLAL 
değiştiren Fransa Bütün fikirleri 

ihtilalini düşündükçe 

marseyyezin nağmeleri 
kulaklarda 
uğulduyor --

1789da halk hakkını almıştı 
rr==\\ ünya tarihinin en aza
l!:::::ll metli hareketi, hiç ı;üp-

hesiz ki {Fransa İhtL 
li.li Kebiri) idi ..• Aradan, tam 
151 sene geçtikten sonra, dünya 
tarihinin en büyük hadisesi, 
{Fransa inhilô.li kebiri) oldu. 

Frausa, Fran· 

liniz ki, bls buradan ancak süngü 
kuvvetile çıkarız. 

Bu sözleri söyliyeıı (Mirabo) 
dur .•. 

Aradan bir iki gün geçmedeıı, 
korkunç volkan patlıyor. Etrafı 
kahveler ve kumarhanelerle mu

l KD A M 

~lilifiEfilr~ · lJ 
• • 
ltalyadan mal müba-
ya ası • 

temın e dildi 
İlk parti olarak mühim miktarda gazete 
ve diğer muhtelif cins kağıt geliyor 

H ükiunetimizin t,.bbüsleri üzerine İtalya ile karadan muhte. 
lif maddeler mübayaau temin edilmiştir. İtalyanlar kağıt 

göndermeyi de kabnl etmişlerdir. .. .. . . 
İlk olarak muhtelif cins kiğıtlardan mürekkep boyu:, bil' P~~ti 

bngüalerde trenle gelecektir. Bunlar arasında 10 vaı-on gazete kagı
dı da vardll'. 

Dün gelen bir haberde malların yüklenmek üzere olduğu bil
dirilmiştir. 

İtalyadan bu suretle karadan mal gelmesi devam edecek, 3 mil
yon liralık alacağımız da yavaş yava~ ödenecektir. 

Akdenizde 
Şilep seferleri 
için hazırlık 

Daha ucuz sigorta 
tetkikleri yapılıyor 

A kdeniz için sigorta ka
bul edilmiye başlan • 

ması üzerine Denizyolları ida. 
resi armatörlerden şilep kira
lamak irin harekete geçmiştir. 
Armatörler de İzmirden aşağı
daki limanlarında mühim mik
tarda biriken malları naklet -
mek üzere hazırlanmaktadll' -
!ar. Yalnız alakadarlardan se-sız vatanper - , YAZAN: 

verliği ve Fran-
ioB hürriyeti... z 1 y A ş A K 1 R 
Bunlar, bütün 
dünyanın genç 

hat olan {Pale 
Ruvayyal) deni-

' 

len bahçede halk 
toplanıyor. (Ka
mil dö Mulen) 

İHTiKAR PLAJLAR l : fer müsaadesi beklenmektedir. 
Diğer taraftan beynelmilel 

merkezlere plise edilen gemi 
------------- a d ı n d a bir 

ve ateşin kalblerine birer nur, 1 
birer rehber, birer insanlık me- l 
şalesi ~lmuştu... Fakat bu~ 
Fransa ismi anıldıkça herkesın 
nazarlarında sönmüş bir ocak .• 
Fraıısa vatanperverliğinden bah
sedildikçe, acı bir tebefiSüm ... 
Fransa hürriyetinden bahsedil
d.ikçe bir külçe zincir beliriyor. 

Bütün dünya fikirlerini altüst 
eden ve Avr'!,Paııın bütün (Mut. 
lakiyet) devletlerini tiril tiril tit-

genç, bir masa üzerine sıçrıyor. 
Başındaki şapkasını, elindeki bas
tonunun ucuna geçirerek bir bay
rak gibi sallıyor. Şiddetli bir nu
tuk söyliyor. Ve bu nutkun so
ııt ~1.da; 

- Saray, vatanperverler için 
müthiş bir kıtal hazırlıyor. {Şan. 
dö Mars) da toplanan Alman • 
lar, bugece Parise ı::irecekler. Bü
tün halkı kesecekler. Biz, daha 
evvel davranalım Silah başı· 

reten Fransanın büyük ihtilalini na! .. 
düşündükçe, kmaklarda ilô.lıi Diye, bağırıyor. 
(!Uarseyyez) in heyecanlı nağ- - Silah başına! .. 
meleri uğıılduyor. Ve dimağın Halkın ruhundan doğan bn ses, 
yüksek hatıraları arasından -sü- derhal (hakkın emri) hiılini alı-
ratle değişen bir sinema şeridi yor. Fransa kralını muhafazaya 
gibi - şu sahneler geçiyor: memur olan Alman suvar ileri 

Sene, 1614. •. Fransa kaynaşı - taşlanıyor. Bastil kalesi basıla-
yor. Üç zümre, çarpışnuya hazır. rak siyasi mahpuslar çıkarılıyor. 
!anıyor. - Zadegan.. Rühb:o-•. (14 temmuz) günü, (Anvalit) s.i-
Hııll< lih deposu basılıyor. (28 bin tü. 

1788. •. (Sieyes) isminde bir pa- I fek ile S top) alınıyor. Bütün si-
pas ortaya atılıyor. Bir risale !ahçı dükkanları yağma ediliyor. 
neşrediyor. Bu risalede, - 0 zama- (Eli) isminde bir piyade zabiti 
na kadar Fransada hiç bir kty - silahlı balkıu önüne geçiyor. Bas-
met ve ehemmiyet verilmiyen.. til kumandanı parçalanıyor. Hal-
Hattiı {avam) diye, asılzadeler- ( ka hakaret eden Paris belediye 
deu hakaret gören - (Halk) ı mü. reisi bir tabauca kurşunu ile öl-
dafaa ediyor. (Halk) ın {bak) ol- dürülüyor ... Halkın önünde, şap-
dugunu ortaya ~tıyor. kasını çıkarmıya lüzum görmi -

li89 ... (Halk), hakkını aluuya yen {t'ransanın en büyük asilza. 
karar veriyor. Patlanuya mü_ desi, yani kral) Versay sarayın-
heyya bir volkan gibi derinden da tiril tiril titriyor. Yanında 

bulunan baş mabeyincisine; 

Fiat tesbitine rağmenj 
devam ediyor 

Fiat mürakabe komisvonuna 
son zamanlarda çok fazla ihti
kar ş.ikfrve tleri yapılıruva başlan
mıştır. Bu şikiyetler billıassa 
satıs fiatleri teSbit edilerek ilan 
edilen madde !er üzerind.edir. 

Bilhassa geçenlerde satıs fiat
leri ilim edilen taze rnevvalar 
bilhassa sayfiye yerleri ile şeh
rin bir çok seım tlerinde J?ene 
eSk:isi :gilbi vülmek fiatlerle sa
tıktıaktaıd.ır. 

VİLAYET 

Rumen heyeti bugün 
geliyor 

.Romanya hükfrm tinin ırıüsa
aıdesi üzerine Sulina silebi lima
nımıza ;ıelımek için dün K'isten
ceclen hareket etmif;tir. Bu sa
bah limanımıza gelmiş olru:ırk
tır. Vapurla Romanya fabrika
ları mümessillerinden mürt:?k.kep 
bir hey'et de vardır. 

MAARİF 
korkunç homurtular işitiliyor. Ve _ Fakat .. Bu bir (isyan) de _ 
bu tehditkar homurtu, as11zade- mektir. Muallimlerin seyyahatıeri 
!eri korkutuyor. O senenin (5 Diyor .. Baş mabeyinci, daha 
Mayıs) günü, (Fransanm en bü- hala işin farkında olmıyan krala Tatil münasebetile muallimle-
vük asıb:adesi) olan (Kral) ilk hakikati açıkça söylemek isti _ rimizın gruplar halin<le n.esleki 
defa halkm önünde eğiliyor.. yor: S<.'Vahatler yapmaları hillında 
(Versay) sarayının büyük tiyat- _ Bayll' haşmetpenah! .. İsyan Maarif Vekaletince izhar olu -
ro salonunda içtima eden {Mec. değil, bu büyük bir (ihtilal) dir. r.an arzu üzerine şdhrinı..izden 
lis)e eeliyor. Bir kısmllll {Halk Dive, cevap veriyor. de bu oiiımleden olmak üzere Bur-
vekilleri) teşkil eclım o mecliste, Hııll<, hakkını alıyor ... {Huku- sa ve Mw.tafa Kemal Pas.> mu-
-şapka., başında olduğu halde· ku beşer) kanunu neşrediliyor. allimlerindeıı mürekkeop halaba-

Mü~eahhide cumaya 
kadar mühlet verildi 

Florya pliıilarının işletilmesini 
ilki yıl müddetle üzerine alan mü
teahhit, 64 bin liralık teminatı 
vereceğini bildirerek cuma .ıtü -
nüne ıkadar Belediyeden son bir 
mühlet isteınistir. MımıaileVhln 
ibraz ettiği Banka vesaitine na
zaran bu teminatın filıhaılüka a
lınabileceği anlaşılımıştır, 

O gün mukavele imzalanacaık 
ve pazar gününden itibaren de 
Flon•a pla il arı mezkur müteah
hitçe işletilecektir. 

TiCARET 

liık söndürme tecrü
besi yapılacak 

Pasif korunma tatbikatından 
olmak üzere gayri mllavven bir 
ııecede şehrirnime bir ·Işıı: sön
dürme• tecrübesi yapılmaoı için 
tetki:klere .ıeçi1rniştir. 

Bu tecrübe için icabeden ha
zırlıkların icrası evvelden tt>blıi! 
olunacak fakat ııecesi ve saati 
gizli tutulacaktır. 

Tecrübenin devamı mütldetın
<:e ev. a.ı>artıınan ve dükkanlar
daki IJ>ıkl.ır söndürülecek v~Ya
hut perdeler Sl.lil sıkı kapatıla

caktır. 
Se>kaklarda',d ışıldar da maske

lenecektir. 

ÜNİVERSİTE 

Pro:esörler heyeti dün 
a'. . şaın giHi ilk defa olarak bir nutuk veri - Bu kanun ile Fransaya - ve bat- :ık bir grup da dün sehri:ınize 

ye>r. (Arkası 3 ifocü sayfcııla) gelmişlerdir. Erzurum şehrinde yapılacak 
(Halk) o gün şu kararı veri- llll••••••••••••m••••llll•aaı:a•••••••~; Üniversite haftası .münasebetile 

yor: - Kral, bizi hiçe saydı. Ba- ı 1 şehrimiz Üniversitesi rektörü 
şından şapkasını çıkarmadı. Şu HARri1!!:2ftN Tıe-Sft1<5g !ı="li5\lrııı.•-IC'N Cemil Bilsel, profesör Ali Fuad, halde kralın tacı, ayaklarımızın .. u;;,,, ır<ı:'1=u;;.~ u~ ıı..oıı;a 
altında çiğnenmelidir. Mükremin Halıl, Doktor, Profe

sör Tevfik Remzi. Kazını İsma-,Şuur ve vicdanlarda doğan bu 

1 1 karar, ilk azmini, tam 48 gün son. ŞEHRl"MIZDE iMAR ~LER DURUYOR il, Doçent Sadi Irmak, Ziya.,ddin 
ra gösteriyor. 23 haziranda, kral y l"ahrıden mürekkep bir heyet 
yine ı>mumi bir içtimaa geliyor. dün akşam sehrimiroen Ankara-
Fakat (zadegan) ın {halk) ile Demir azlıtı ve malzeme pah•lıiJ- dan bn emir üzerine şimdilik yaz c•- ya hareket etmiştir. 
omuz omuza bu.Iunmasmı hoş İl yü.zllııde.o resmi inşaatın durd.urol- t::ilıni,tır. Yeni çocuk bahoesi ve Ye· Heyet Ankarada ·bir '!'Ün kal-

sigortalarının da pahalıya ve 
yalnız bir sefere mahsus ol • 
ması görülerek yerli şirketler 
tarafından muayyen müddet -
ler için ve daha ucuza yapıl
ması hususunda tetkiltler ya
pılmaktadll'. 

Milli Reassürans ve mıııta
ka ticaret müdürlüğü bu yol
da tetkiklerde bulunmaktadır-

lar. l 
Karamürselde feci 

bir cinayet 
Katil genç dün bura. 

da yakalandı 
Kara Mürselde arkadaşı Mus

tafayı öldürerek şehrimize ka -
can Sai<l adında bir l!enc dün 
sı;ıbah yakalanmış ve Birinci 
Sulh ceza mahkemesinde oor
l!UVa ce.kilerek tev<lcia' olunınuıs -
tur. 

18 - 20 yaşlarında olan Said 
suçıinu itiraf et.miştir. Anlattı

i!ına /!Öre, bundan üç dört ııün 
evvel Mustafa ile kırlara gide
rek rakı icmislerdir. İki arka
daş iyice sarh~ olunca Mustafa 
Saide fena tekliflerde bulunmı
ya ve ellerile de tecavüze başla
mıştır. Saidin muhalefeti üze
rine kavgaya tutuşmwılardır. Ge
ne Saidlıı iddiasına l!Öre, Mus
tafa bıçakla ona hü<:um etmiş ve 
bunun üzerine toplu tabaocası
nı çekerek ateş elımif;, çıkan kur
şunlar Mustalava isabet ederek 
öldürmüştür. 

'fahkikat evrakına nazaran, 
Said arkadaşını öldürdükten son
ra ayağına b:iyük bir taş bağ
lamış ve sırtlıyarak yakın olan sa
hile getirip denize abmıştır. Fa
kat bir müddet sonra tas kop
mu.~ ceset sahile vurmuş v~ me-
50le anlaşılmıştır. 

Tevkif edilen Said Kara Mür
sele ııönderilecektir. 

Vefat 

Sayın Başvekilimiz, toprak 1 
mahsullerimizin arttırılması, top
lanınası ve korunması hususun
da mühim bir beyanname neş
retti ve memlekette umumi ola
rak mahsul normalin üs.tünde 
iken - hükiunet bazı sını!ları si
lih altına çağll'mıya ve bir kı
sım hayvan ve nakil vasıtalarını 
satın almıya mecbur kaldığın -
dan - kol ve hayvan kuvvetinin 
eksilmesi karşısında, hasat ve 
harman işlerini aksatmamak i -
çin gayretimizi arttırmak, mev
cut imkanlardan azami istifade 
tedbirlerini mahallinde aramak 
ve bulmak icabettiğiui, köylünün 
iş birliği yapması lazım geldiği
ni, idare i.nıirlerinin hasat ve har
man işlerini yerinde takip etme. 
!erini ve her hafta vaziyeti tel
grafla kendisine bildirmelerini 
söyledi. 

Hükümet, dar ve sıkışık za -
mantarda Türk köylüsünün ken
diliğinden iş birliği yapınıya ve 
iş muvazenesini kurmıya alışkan 
olduğuna kanidir ve köylüye iş
lerini kendi aralarında kendile
rine yapjırmayı, bu hususta on
lara yol göstermeyi, kolaylıklar 
ve yardımlar yavınayı, dışardaıı. 
her hangi bir müdahaleye tercih 
etmektedir. 
Şu halde bu gün toprak sahibi 

yurddaş, yedisinden yetnıi~ine 
kadar silah altına almmamış o. 

ıo - TE...,mıuz 1940 

!anlar dört elle bol bol ektikle
rini bol bol biçmek üzere işe sa
rılmış bulunuyorlar demektir. 
Türk kö:ı;lüsü mihanik düsturla
ra uygun bir kuvvet ve gayretle 
idrak ettiği mahsulü hiç bir zi
yaa uğratmadan kaldll'mak işine 
sarılmıştır. 

Köylünün bu gayreti karşısın
da, idare teşkilatımızın da miha
nik düsturlara uygun bir nıuka. 
vemet ve faaliyet göstermesi 
şarttır. Vilayetler teşkilatımızın, 
validen nahiye müdürüne, köJ 
mümessiline, en büyüi\inden en 
küçüğüne kadar, hacet kalırsa, 

fevkalbeşer bir mesai sarfede • 
rek, tıpkı bir makine kuvveti ile 
çalışmaları icabetıiği de mulıak
kaktu. 

Bir cihaıın normal şerait için
de mükemmel işlemesi pek tabi
idir, fakat aslolaıı, normalin dı
şına çıkıldığı zaman cihazı ak• 
satmadan isletmektir. 

Toprak mahsullerimizin göz 
bebeğimiz olduğunu unutmazsak, 
kendimize mihanik düsturlar& 
uygnn kudret ve kuvveti bula. 
cağımıza şüphemiz olmaz. insa
nın, sıkıya düşünce, fevkalbeşer 
bir gayretle ı,oruduğu en kıy· 
metli uzvu gözüdür. Toprak mah· 
sullerimizin göz bebeğimiz oldu
ğunu unutmıyalım! 

SELAMİ İZZET SEDES 

1 A D L ö Y IE VE PO L 1 S 

Kadıköyünde 9 kişi kumar oy
narken suç üstünde yakalandı 

Evvelki gece Kadıköyünde birL.umarlıane basılmıj ve kumar oy
nıyan 9 ~işi yakalanın ~tır. 

Bunlar evvela Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Uzun Hafız so
kağında sai:lık apartımaıunın 5 numaralı manifaturacı Alinin da
iresinde toplanmışlar, fakat takip edildiklerini hissedince birer bi
rer evden çıkarak Rasim paşa mahallesind~ Talat Bey sokağında Rı. 
zanııı 11 numaralı evinde tekrar bulu~nıuşlardır. Zabıta memurları 
takibe devam ederek birdenbire eve girmiş ve 9 kişiyi bakara oy
narlarken cürmiııııeşhut halinde yakalamışhr. Bunlar Rahmi, Ek
rem, Arif, n1anifaturacı Ali, eczacı Artin, Kadıköylü Rıza, Harito, 
manifaturacı Na~it ve sabık sıhhiye memurlarından İlbamidir. Mü· 
bim miktarda para ile 14 deste bakare kağıdı, 143 fiş_ ve bakara 
kutusu da ele geçirilmiştir. Suçlular mahkemeye verilmişlerdir. 

11 kuruşluk 
çivi davası 

Mevkuf Agapyos mu
hakeme edildi 

Yeşilkögde 
bir hadise. 

P•rası için bir i1 ıtiy•n 

boğuyorla dı 
Çivi ihtikarı yapmak suçun - Yeşillıöyde evveJ.' .i ıı"eee bir hA-

dan dolayı adliyeye verilen nal- clise olmuş, Halkalı caddesinde 
bur Agapyos'un muhakemesine 14 numaralı evden imdat feryat-
asliye altıncı ceza mahkemesin- ları yükselmiş, hemen komşular 
de devam edilmiştir. Agapyos sat. 
tığı iki yüz elli gram çiviye kilo- ve zabıta eve koşmuşlardır. 
su 45 kuruştan l,l kuruş on para Bu evde Hasan adında yaşlı-
almıştır. Ticaret müdürlüğünden ca bir adam Çerkeşli Zeynep is-
malıkeıııeye verilen ce\·apta ise minde genç bir kadınla beraber 
çıvı fiatıııııı 28 kuruş ol - yaşamaktadU'. Basanın 80 lira 
duğu bildiriliyordu. Maznwı ve- kadar birikmiş parası vardır. H"' 
kili çivi küçüldükçe fiatının ar- san gelen memurlara, parasını 
tacağı111 binaenaleyh müekkili - elinden almak için Zeynep ile 

görnıi.iyor. Umumi mecliste, (A- m:ası bak.ll:ındaki koordiua.5)'011 l•e7e- şil sahada yapılmıyacakkr. Köylerde · dı1ktan sonra Erzuruıma .E?idecek 
sılzadeler) le (A\•am) ın ayrı li kararuım buci.tıı vlbyeoe lebliii yeni mektep ln.ta.&h ile ••hrimlzde ve orada 11 ıkonferans vere<"t>.k-

nin sattığ1 12 ouuıaralı civi [ia -
Divanı muhasebat reislerinden tının da 28 kuruş olup olmadığı. Zeynebin kardesi Abdullahın bU, 

Faik Eke'nin ve Muhsin zadeler- nın ticaret müdürlüğünden sorul- leşip kendisini boğmıya teşebbüa 

----<o---
a) rı müzakere yapmalarını iste- beklenmekledir. ıı ilk mekleP binasının IDşaah u bu tir. 
ye.rek halk 'Vekillerinin salonu Kararın mubLeviya.Lı henüz kat'- sebeple kalm1ştLr. 

den Mahmut Ragıbııı kainvalde- masıııı istemiş ve mahkeme bu ettiklerini iddia etmiş ve Zey • 

terketmelerini emrediyor. b'elle anlqdanuwcııuLın Beledb'e- Difer taraftan deflerdarlılı:ça inşa- DENİZ 
leri ve divanı muhasebat müra - talebi kabul ederek muhakeme- neple Abdullah yakalanarak mah 
kiplerinden Bedri Yıldırımın va- yi başka güne bırakmıştll'. kemeye veri1m4lerclir. 

Teşrifat niztrt, halk vekilleri- ce şehrimizdeki 70llat' Lnşa.•ttnın da st içln 91 bin tirahk bir münakasa 
ki du.rdurulup durdurulnuya.ca.iı ancak 

ne ya şş.ıyor: açl.lan Şişhanedeki yeni Beyoilu M.al- Bai ır şilebi İzmirde 
K:ı.zazede Bakır şilebi İzmire 

gitmiş ve icindeki kömürleri bo
saltımva baslamıstır. Oradan 
dol!ru limanımıza gelerek havu
z:ı alınacaktır. 

!idesi Bayan Hatiçe Yıldırım, Al-ı ============================::::::ıı 
lahın rahnıeline kavuşnıuştu.r .. 

alın · · · • · d bu•ün belli olabilecektir. - Kr emri.nı ışıttinız e- • mödü.rliiiö ve Mall1e tabesi bin:&sı 
iil mi?~ Derhal buradan çıkllllz. Maaııufih Sürı>a&'•P m•nrhi;uıuı u :ravılmı1acakltr. 1 Cenaaesi bugün saat 12 de Beyler- · 

beyindeki yalısından kaldınlarak 
Çengelköyündeki aile mezarlı • l 
i!Jna defnedilecektir. Allahtan 
~ahmet dileriz. 

r~ - ..... ' "'' '1 .r·,,,, .. ·. ... ,, -

Faka da, li tao'ıimi, Eminönü - t:nkapanı arasmın 
Diyer... t o an mec s- Üni.-ersit.eye bu yıl llivesi k&rar-
k k b. .. J "k açılması, Atalü.rk bulvarl.Dtn temdidi, 

te or unç ır ses, şoy ece yıı - •··imlan •eni enelltü binaları da 
-ı- Dolma.bahçe sta.dı ve kari.iye stadlan ._, ,, 
aCiryor: •elecek yıla btralnlacakhr. _ Eğe,.t bizi buradan çıkarnıı. intası ve saire sibi Belediye inşaatın- a 

ya meınur oldunuz .ise, ~unu bi- =-•lilil•••mııamıı::ıı;•••••lllMllil••ıı:ııımıı::ızımmlllll!l'lll•~~ 
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hantal, kaba bir edası vardı. Fa- şile konuşuyordu. Yemekten son. LokaJJlada masa komşuları da 
kat caketiı-:dcn, ~aınaşırından, ra, teoenin atılacağı znn1ana ka- geliyorlardı; ana kız, iki duJ,ba-
belki de teninden çok ince, çok dar uyumak iizere odasına çıktı. yan Pay'lar, baba kız Moneku -
nafiz bir ~üze! koku yayılıyordu, Vaktinden e\'\0el hazırlandı ve lar, çatla!< kazan ı::ilıi soluk alan 
bu Kristianın bilmediği bir güzel infilakı kaçırmamak için her ke- ufak tefek şişman bir adam, Bus-
kokuydu: ·Bu güzel koku ne- si de zorlayıp bir an evvel yola yada servet sahibi olan eski ma. 
dir?. diye kendi kendine düşü- çıkardL den mühendisi bay Obri-Pastör. 
nu .. yordu. Baba oğul Oriollar fitili bağ- li ih 

1 Marki ile dosttular. Kema -Poı dedi ki: lıyorlardı. Yolda halk top anmış, 
kl !imamla oturmıya hazırlanışı _Bu sabah nu geldiniz bayan? halkın art.asına çocu ar sıra -

d Kristianın pek hoşıına gitti. Gon-Sesi biraz boğuktu. lanmı~ bakıyorlar ı. 
· b' tran Se)Te gelen meraklıları gör-Kadın cevap verdi: Doktor Ouora ınünasıp ır yer 

b lr-· · t t t miye gitti, - E•et bay. ulnp ıııstiaııı o ur muş u; genç 
yan; yani O\•erni.vada pek meş- Gontran, !Har ki ile Anderma- kadın saaki tope ile beraber bü- Pol Bretin) i, Kristian Anclre-
hur (ıkmaz bir boğazdır. Memleke tın işaret ederek yemeğe çağır- tıin bu halk ta havaya uçacak- mata, uzakta görünen yerleri an-

HER 

AKŞAM 

Nanemolleya: 
- Gazeteterdeki ilanları ta

kip ediyor musun Ü•tal? Diye 
sordum. O da benden sordu: 

- Ne ilanları bunlar böyle? 
- Bahçelerde her akşam su 

varmış! 

Gülerelı cevap verdi! 
- Ben akşamları erkenden 

yorganı başıma çekio sabah. 
leyin saat beş buçukta kalk
maktan başka hiç bir şeyin 
farkında değilim doğrusuİ 

FEVZİ 

AKÇECi 

ELA GÖ~LEBİ 

İÇİN DEtlİLDİR 

Avrupadan akseden bazı ha
berlere göre İtal~a Fransa ile 
aktettiği mütare!<enin şartla. 
rllll değiştirmek kararındadır. 
Nanemolla ile bu bahsi konuşu. 
yorduk ta: 

- Her halde ela gözleri için 
değildir! 

Dedilden sonra, iliıve etti: 
- İtalya, ne talidir ki Fran

sayı emrinde istediği gibi kul
lanmak fırsatını da bulabili -
yor! 

s. o. s. 

İŞARETİ ' 

O •abah koca kayanın kar -
runda açılan boşluğa barut doL 
durmu~Jar, çukurun etrafını ka
pa tınışlar, yalnız tütüncüden al
dıkları bir fitilin ucunu meydan
da bıraknu11lardı. Saat ikide fi
tili ateşliyeceklerdi. Thiyi beş, 
nihayet on ge~e - çünkii fitil çok 
n:.undu • kaya ha\•aya uçacaktı. 

tin nadir bir tabii güzelliğidir. 1 dıklarını gördü. ıms gibi heyecan içindeydi. !\far- !atıyordu. En önde, ovanın orta.. 
Arkalarında bir çan sesi du- Doktor Onora, tepenin barutla ki. Anderıuat, Pol ve Bretinyi sında bir kiremit lekesi, kll'mızı Eskişehirde öteden beri ma- S.O.S. malüm ya, beynclmi-

yuldu. Gontran ha~ kırdı: •Vay, atılmasını görıııiye gelip gelmi- gene kadının yanında çimenlere bir leke gibi Riom görüniiyordu. den işleri ile meşgul bulunan lel <imdat. işaretidir ve Ingi: 

K ristian bu hikayeye alaka gös. 
lerdi, bu barutla lepe atmak tam 
kendi basit kalbine göre bir ço
tuk oyunu, hoş bir eğlence idi. 
Parkın sonuna geldiler. Kris-

lian sordu: 
- Buradan ötesi nedir! 
Doktor Onura cevap verdi: 

öğle olmuş! Geri döndüler. yeceklerini sorup onlardan ay - uzandılar. Gontran ayaj<ta dırru- Ondan sonra ucsıız bucaksız ye- Fevzi Akçeci isminde bir zat lizee aslından tellıis olunmuş-
Onlara doğru uzun boylu bir rıldı yordu. Alay etti: şil vadinin şurasını burasını ka- Isparta havalisinde petrol e - tur. 

genç geli~·ordu, Gonlran: Kristian gideceğini söyledi, - Azizim doktor, sizin bu bay- rarlan, belli belirsiz bir alay köy, maresi tesbit etmiş ve hükii- Vakit refikimizde şöyle bir 
- Kristian saua bay Pol Bre- sonra kardeşinin koluna asılarak rama iştirak edecek vakit bula- Lözu, Marcng, Öneza vardı; ta mele bunu haber vermiş. fıkra başlıil:ı gördük: 

tinyiyi takdim ederim dedi. otele doğru sürüklerken nıll'ıl. mı~•m arirnda~larınız kadar has. Nanemolla: •- S.O.S. batıJoruz. İşareti 
ötelerde, Forez dağı eteğindeki . Sonra arkadasıoa döndü: dandı: ıanız yok galiba? - Tabii, o haber verıneyıp veren Amerikan muhribi de-
Tiı·ers ·köyünü ayırt etlirmiye - Kız kardeşim. - Çok acıkttın. Arkadaşının - Var, var amma hastalarım te ben haber verecek değil - ğilmk .• 

h çalışıyordu. Kristian çirkin buldu. Saçları önünde çok yemekten utaııaca - beni sıkmaılar .. Hem ben asta- dim a.. Dedikten sonra şunu Nanemolla da bu serlevbayı 
siyah, düz, dikti; gözleri fazla yu- ğım. larıma ilaç •·ermekten ziyade on- C..şaral<: ilive etti: ~örmüş olacak ki, 
varlaktı, sert bir ifadesi vardı; - 2 - larn hoş vakit geçirtmeyi tercih - Bakınız diyordu, tam par· - Adamcağızın adı üstünde: _ Hakikaten Amerika muh. 
bası da yuvarlaktı, büyüktü, top Her tabldotta olduğu gibi ye- ederim. mağımın ucunda. Ben göriiyo - Akçeci. Akçe malfını ya tparr- ribi değil, dünya medeniyeti!. 

• 

- Cehennemin bucatıdır ba • 
güllesine benziyen bir baştı, o.. mek uzun sütdü. Kimseyi tam- Gontranın hoşuna giden için- rwıı. r&• demektir. Dedi. A. ,ŞEKİP 
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Rusiarın. balkanlılardan yeni me-IZira~t .~aklneıerinln 
talibatta bulunmaları muhtemel buyuk faydası 
Yuıtan/ıların müzalcere is

tedikleri teeggüt etmedi 
d . ( Li<4ıaruıı l incı n)lfOtMl) 1 
emu llUllaafular az....dan mut. 

tekltlı Ye)~ bir ~ttl hiikiıme1 
olac,.._. sOJ' lenmekt...ı.ir. b11&i.<a 1 
ltuıallaJ'ıul,. biilı.iiııı süren en<li -
~~ouı dijer bu sebebi de Kacad.,.. 
ıuz Kuı. donanmaoıauı. Bul;:ar 
lıruanı olan Varna açıklaruıda 
bla~evral"r yaı>maktı. ulduğunu 
bıldıreıı ve >alaJ..iyetıar bir men
badan gelen haberdir. Rusyanın 
>eni bir metalebe serdetmek ari
fe$inde bulunduğu da söylenmek. 
tedir. 
Budapeşte, 9 (A.A.) - Nim res

.,. bır menbadan bildiriliyor: 
Biıkreı;ten &elen malümata na

aaraıı. Rumen merke:ti hükfuneti
ll~ -~balU.i cuma günündenberi 
buyuk bir awıbiyet içindedir. 

Dobr .. 1 'e Traosilvanyada.ki 
buıu~ baıı~•l•r nakit ve kıymet
lerıoı Bülm:,e nakletmişlerdir. 
Keyfiyet hüyiı.k endişe uyandır • 
~ ve l>unılau, Romanyarun ya
~da başka araıi terkedeceği is
tihraç edilmektedir. 
. 'rl'ansilv•nyada büyük bir in

tbanmzbk hüküm sürmektedir. 
Zabit ve memur aileleri kütle ha· 
liude Tran. ilvaoya tol!raklannı 
lerketruektedir. Bu aileler, şim. 
dile~ kıu-ar-.•lıktan ise herhangi 
tekilde olursa olsun bir sureti 
hallin iayam tercih olduji-unu 
'?> lrmektedirler. Bu ara:tide, bi• 
lakaydiişart yiyecek ve hayvan 
Yemleri tekalüfü harbiye olarak 
toplanmaktadır. 
T.ElLElK.L VE CAKİ 
IBEıRLINE GlTTl 

Budape.ştc, 9 (AA) - Macar 
Ba.,;ı·okılı Kont Telclti ile Hari
c.ıye Nazırı Kont Caıki.'nin bu
ııı.tıı Berlınc bareket etti4tleri 
re,,.nen bild.ırılmektedir. Bu ziya
ret hakkmda ayrıca hic bir taf
&ılat venlımenıektedir. 
131.jLGAR - YUNAN 
ılı.lUZAKERELERİ Mli? 

Soıva. 9 (A.A.) - D. N. B. 
Aıaruı bildirıvor: 

lvi ınaliımat alan mehafilde 
dönen şayıalara j?()re. Yunanl6 -
tan ıkı me..nleket araı;ı.nda. mu
allakta bulunan meselelerın halli 
ı.:ın müzakere arzusunu ııöster
nııştır. Bu şayialar henüz teey • 
vııt elmemi.ştir. 
IBULGA.a .B.AŞVEKİLİN.İN 
8.EYANATI 

Safva. 9 (AA.) - D. N. B. 
Aian;ı biklirıvur: 

. Ba.;vekıl Filof, Şıımnu şehri -
1ı:ı zi va.ren esnasında bir nutuk 
sovlıvereılt Bul.ı!aristanın milli 

ıJl<üı.ünıl oarıa ve bitaraflık si-
1 a;_.;ııle ı;ı."'"'""-* ettır~ 

t.> ••• :tirlıı.isL u·. 
.ı..ı.t·,c'kıl, böyle olıınakla bera

oer, Bu~nstanı.n memleketin 
m.:ufaaUerını korumıdı: için bü
tun tedbirleri alacai!ım ilave ey
lemiştir. 

Belgrad, 9 (A.A.) - Sofyadan 
alınan haberlere göre, Hariciye 
N azm Popo( ouının Alınan sefi
rin• kabul ederek uzun ml.ld.det 
görüşmü;tur. Henüz teevvüd 
etınıyen bir habere ı!(ire, umumi 
vaziyetin karısıık bir hal alması 
karsı.ı;ında Bu~ar.i6t.anın ~
!erde wnumi seferoerlrk ilim et
mesi muhtemel.dır. 
RUMElN KABİNESİ 

Bıi.kı-e... 9 (A.A.) - Reuter: 
Rumen kı<bineı;ı. bugıi.n bir seri 
yahudi aleyhtarı tedbirler üze
r inde müzakere içın t.oolaıunış 
ve tubulacak hattı hareketın esas
larını kabul et.ırustır. Afır talı
ditleri iliiva eden kanun ve ni
zamlar çıkarılmasına intizar <>
lumnaktadır. 

Bıi.kreş, 9 (A.A.) - :Muhtelit 
Ru.men - Macar hudut kanııs -
.v-onları. dün Ur:ıacne, Bon; ve 
Teceer mahallerinde tnolanara.k 
son ııunlertle :rulıur eııınıa otan 
mahalli me..elelerı tetldk etm.ş
lerdır. 

YAHUDİ DÜSMANLIGl 
BA!;>LADI 

Bükrll6, 9 (AA) - S,efaıL. A
jansırı.da.n: 
Prop~andıl nazın, <lun ~ 

Rumen ııazeteleri •ııLUUurıerın~ 
gazetelerin cicu~Aı1-a. ı. e ll'nl\leıı 
tam nas.vonai.i.st reıllffit. LU .. Jll\.al

leri esnasında takıp L'<lec""-1erı 
hattı harnket ve y al)acaı<ıarı me
sai blrJ.ii!ı hakkınıda ili< talımatı 
verrr~E~ir. 

Mtııı .. <-•kvh, ıJ.k lL>Jbır olmak ıi.
zere bat ün .., ~bud.ılerın Kaı.ete 
idarelerin<ltn çı•kacilacakl.ıruu 
ha'ber wmniştir. 

RUMEN KABtNıEslNm: 
Bü.kreş, 9 (A.A.) - D. N. B. 

Re..ıni ,bir lebliiie ı;ıôre, Mezalup 
nazırı Sima istifa e.tımi.s ve ve
rine evvelce demir muhafız t(!6-

lciliıtına dahil 'bulurımıı.ş olan 
Budisteano lavin edıtmişlir. 

Buıı<lan başka ö~enildiıiine gö-1 
re, nazır vekili Noveano ile Ma
liye müsteşarı Auıouste Bideanu · 
ka"bineden avrı~mıva karar ver
mişlerdir. Her ikisi de demir mu
hafız teşkilatına menoU'll idiler. 

SOVYET MATBUATINA CEVAP 
(Bııştarafı 1 inci sayfada) r 

lran &azetelerı bu ya.ı.tlara cevap 
"ererek hakikatl te-baru~ ettirn1ek-· 
tedtrler. 

bcumte İran gazete5i. resml mah
fillerde 1"•Plıılt tah~ katttan sonra di
yor- ki: 

oıS.a cil.nlente yabaneı aJansla.r 
ılunkU •üt.tetik İn&Utere ile Fraıua
aın Balı:6 .,.ıroı lı:a;rularil• Balom'• 
boınbard:ua&11 tasav.aruada lllllun -
duklanaı hiki1e eft.n Telikal&r ke.
fedildlitnden khse7lt'.miflerdir, f:a 

IOilhim •luı ctı.et. in.n hükümelioin 

h• ınuıaakettlerde• haberdar eld11. • 
ı-. n loalti b• IW9Jelerin lahal<· 
t.l.a ~ miitlellklerle lqrilı:I nıe
llal)ol .. .,, tk<lrit eTledli"lai isbal lfln 
ft7reUtt aarfedllınrkt.e: olmasıdır.» 

Gazete, vesikanın metnini neşret
tikten ve tki yaba11cı devlet adamı 
aı-a.~tndaki görü:şrnelerin İran bitara!
lııcı i1e hiç bir mün~ebeti olmadtğını 
kayneyledikten sonra şöyle devam e
dıyor ~ 

•R~J'fftimts bilbusa ,aradan ileri 
ftll,-or: keadlsile 4aima ılo~iane blr 

soret1.e tt-şriki me!ıiai ett.ii:imi:ı ve 
samimi m.üna~beı.ıeriıniz hiç bir a•
retle boıelmamı olan hnal ko:n;u
mu• ba vesikalara ehemmiytt atfet
mekte ve bizi 1"iiröltulü bir .surt•ıı.e 

bu ı,e karıştırarak mezkur pn)Jt'le

re iştirakten mes'ul kltmak iskme.ll

tedir.» 

Gazete yazısını şu suretle bıtiri

yor: 
cDünya etkin amamiye6ini aydın

latmak için şurasını be1an ederiz 
İran biili:üm"tlnin bltarafhk t:i.rUcti

ne devamda ula kreddut etmem.iş 

ve meenlekeUn m,nraauerlne a,-&'1Ul 

otan ı.a bait.a hareketten ula inlıl

nt eUnemlf: ve etmi7e<:ek olduiua
d.an emlniL :Se mad. ne de istikbal 
hlc bir ktm.se1e ba bttanfhk premip4 

terine halet l"f'tlrmek inlltin ve m.üsa

atleslnf vermf'mlt Ye vtrmlyeceklir. 
Hülnimetlmfı dalma t.aahltütlerine 
riayet etmı. ve bütün memlekellerle 
ve bilhassa kom.şuJarile samimi mü

na.sebeUerlnln nıuh:ıfaza.sı ve takvl-

1esl ffin elinden celeni yapmışkr.• 

Yeni kanunuesasi 
(8<14tarafı I inci sayfada) 

nun projesini 3 reye karşı 395 
reyle tasvip etmiştir. 

Ayan Meclisi de öileden sonra 
Yaptığı toplantıda , . i kanun 
Projesini tasvip etmi!lltir. 

1 
Ft'ansız ntilli n1eclisl yarın top

anacaktır. 

Milli Asambleye tevdi oluna
cak proje, kk n;addelıdir ve a. 
Şağıdaki sekildedir: 
~ Milli asamble, Mareşal 

Petain 'in otoritesi altında Cum· 
~uriyet hükıimetine, lareşalil\ 
ınuası ile Fransa devletinia yeni 
kanunu esa isini bir uya birkaç 
vesıka halinde neşir ve ilin et
mek i~in tam salahiyetleri ita ı 
eder. Bu kanunu "sasi. ia huk11-

kunu, ailenin ve vatanın hakla
rını garanti edecektir. Bu kanu
nu esasi, kendisir.in hüküuıleri
ne göre kurulacak a;ambleler ta. 
rafından ta>vip edilecektir .• 

Londra, 9 (A.A.) - Fransız bü
yük elçiliği ınemurları, hareket 
hakkında ınusamnıcnı bir pcin ol
nıaınakla beraber, hazırlıklarını 
~anmaktadırlar. Bugün büyük el
çildik evrakı ile meşgul olunmo.ş
tur. ,:,·rakın en nıühimleri ve en 
gizlileri Fransaya götürülecek -
tir. Diğerleri bugün yakilmıştır. 
Bugün büyük elçilik binasının 
bacasından kesif kara dumanlar 
yükselmiştir. Sabahtanberi, bü. 
yük "lçiüie birçok ziyuetçi cel
miştir. l 

Polatlıda 10 bin ki-
lo ıı:ahıul üç aatte 

kaldırıldı 
Polatlı. 9 (A.A.) - Ziraat 

Vekaleıi tarafın<Wı ıc-uz.a 
gönden.len h ,,;na biıoer ve d<>
i!er ziraat ımaıcıneleri dü~ot>e
ri ça!.ıştıri!ınıya başlanmıştır . 

Basta kavma.ltarn oknal< üze
re bütun kazamız çi.ft.çilerile Po
latlıların önünde yiiz dekarlık 
•bir tarlada faaliyete getırilen 
bu roakıneler bu sahadaki mez -
ruatı ~ saat zarfında b~ıp döıi
müş ve 10 bın kikı mahsulün böy
lece kıııa bir zamanda kaldıril
ması mümkün olabilmıstır. 

Bu mahsul Öğleden sonra da 
Polatlıya vetirilip piyasaya 
arzolunaralt kilosu 6 kuru$ ıo 
paradan satılmıştır. 

Çiftçileriımiz. Ziraat V e<kıi.le
tinden bu -makneleri kendilerine 
temin etmek &uretile yaotı.Rı bü
yüık yaııdmıdan dolayı fevkalade 
minnettardır. 

Kaıarnız iç.inde çalt;tı:rılacak 
olan bu makinelerin adedi Yirmi
dir. 

Holanda üniforması 
giyilmiyecek 

Amsterdam, 9 (A.A.) - D. N . 
B. Dolanda kıvnandanlığı, 16 um
mnzdan itibaren Dolanda ordu
suna meBSUp olanların, bazı is
tisnalar hariç olmak üzere, res
mi elbise ciymelerini menetmit
tir. 

Giresun 2inci orman 
tılayı and içti 

Gire•un, 9 (A.A.) - Bugün 
tayyare meydanında orman ikin
ci alayı taraiından ant içme tö
reni yapılmıştır. '!'örende vali 
Muhtar Akman, belediye reisi ve 
dığer zevat hazır bulunmu~tur. 
Saat tam 9 da bandonun çaldığı 
istiklal marşı ile törene başlan -
mış müteakiben alay komutanı 
albay Sabri, subay ve askere hi
taben bir nutuk söylenıiş ve and 
içilnıiştir. 

İtalyanların askeri 
~ayiatı tcsbit edildi 
. İlalyada bir mahal, 9 (A.A.) -
ltalyan ortluları umumi karar
giılu garbi Alp cephesi harekatı 
esnasında ölen 777 kişinin isim
leri iie ~rki İtalyan Afrik.asında 
öl~n 43 ki~inin isi.-ılerini ihtiva e. 
den bir liste neşretmektedir. Ya
ralıların ıı:.leıli 2,982 yi, kayıpla -
rın adedi 315 i bulmaktadır, 

Müiteci çocuklara 
y.-,rdım 

Nevyork, 9 (A.A.) - Mülteci 
çocuklara yardım etmek maksa
diJe Roosev~lt'in fahri riyaseti al
tı.uda .bu~iıu bir milli komite teş
kıl edılmıştlr. Mezkur komite kü
~itk mültecilere Birleşik Ameri. 
kada bir ) uva kurmak i~in 5 mil
) on dolr,;;Jık bir meblağ toplamak 
emelindedir. 

İtalya.'! u .us-Marsilya 
tc 1grat kablosu 

Be~ı;:-~ad, 9 (A.A.) - Vreme ga
zetesı Italya _ Tunus - Marsilya 
telııraf kablosunun ceçen çar -
şanıba sabahındanberi kesilmiş 
veya hasara uiratılnıış olduğunu 
haber vermektedir. 

Norvcçte vergiler 
arttı 

Oslo, 9 (A.A.) - Norveçte ver
giler yeniden tezyit edilmiştir. 
Hundan başka irat vergisi yüzde 

100 ve emlak vergisi yüzde 50 
nisbetinde arlmıştıc. 

11/iusolininin teftişlt.ri 
Roma, 9 (A.A.) - l\<lusolini re

fakatinde hna müsteşarı cene
ral Pricolo olduğu halde bu sa_ 
bah Guidouia ınerkezini ziyaret 
ed~rek son zamanlarda inşa edilen 
yeni tip tayyareleri tetkik etmiş
tir. Bunlar iki avcı sür'atleri ve 
hareket daireleri büyük iki bom
bardıman, bir stratejik keşif ve 
hafif bombardıman, bir büyük 
nakliye, bir irtibat, bir akrobatik 
!otaj tayyarcsinden ibarettir. 

Hull'un tekzibi 
Va~ington, 9 (A.A.) - D. N. B. 

A.jansı bildiriyor: 
Hariciye Nazırı B. Bull, pasifik 

hakkında İngiltere ile Amerika 
arasında bir deniz anla ması ol- ı 
duğuna dair olan haberi tebiu 
etmistir. 

1 [.?>a~.ul J lngilizler Richelieu' yı 
Bir bu eksikti f , nasıl babrdtlar 

Eğer bir de bu yapılacak olur-
sa işte o uman diiııya, tam ta
dından yenmez bir hale gelecek
tir. Dünkü pzetelerin biri ya • 
s.ıyordu. Avrıtpada birkaç ilim, 
yeni bir elektrikli makinenin tec
rübelerile uiJ'a~ıyorlar_m~ .. Şim
di tecrübelerile uifaşılan bu ye.. 
ni makine, eğer müsbet bir neti
ce verirse seyredin siz o uman 
bütün dünyadaki ııürubiirtüyü! 
llir ııazetenin, içtarafiarından bir 
k.öşeciğe sıkıştınlımş olan bu 
haber, bence, bugünkü harp ve 
politika meselelerinden biriAlir. 
Keşfin, icadın, ihtir.aın bu katla
rı da, bilmem ki, dünyayı büsbü
tün irinden çıkılmaz bir çorba 
kazanına döndürmez mi? Biliyor 
musunuz, şimdi bazı alimlerin 
tecrübelerini yapmakta oldukla
rı bu yeni elektrikli makine ne 
i:oe yarıyacalaıuş? Ne işe olacak, 
insanların neler düşünı!üklerini 
bildirmiye! •. 

Gelin de o zaman bei(en beğen
diğiniz şeyleri, bol bol ve doya 
doya düşünün bakalım! 

Keşfin, icadın, ihtiram bu ka
darı dı. pek fazla değil mi artık! 
Dua edelim de, şimdi tecrübesi 
yapılan, bu düşünceleri açığa vur. 
ma makinesi fos çıksın! Yoksa 
düşünce yasağı içinde bütün in -
sanlar, dü,üncesiz birer ağaç ha- ı 
line düııer. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

lngiltereye karşı 
Alman taarruzu 

(Başmakaleden devamı 

ihtimali daha kuvvetlidir. Bun
ltr, ayrı ayrı mevzulardır ki, u
mumi bir çerçeve icine sığdırıru
ya çalıştığımız bu yazının hudu._ 
!arı dışında, ayrıca tetkik edilmi
ye değer. İngiliz adalarına yapı
lacak taarruz muvaffakıyetle ne
ticelendiği takdirn\. harbi bitire
cek mahiyette olabilecfgi için, 
Almanların, kat'i neticenin alı -
nacağı dariillıarekatta, azami 
gayret ve kuvvetlerini sariede -
cekleri şüphesizdir. Almanların, 
şimdiye kadar kabul ve tatbik et
tikleri muharebe şekillerine na • 
zaran, Ingiliz müdafaasını şaşırt
mak için, an1i zamanda İngilte
t~nin şiınalinc, şarkına, cenubu 
~arkisinc, hatta lrlıindaya bile 
tnarruz etmeleri beklenir. Al -
manlar, ellerinde mevcut bütün 
vasıtaları kullana•ak sevkulceyş 
ve tabiye baskınları ile havadan 
ve denizden İngiliz kıyılarına a
yak basmak istiyeceklerdir. De
nizden ihraç yapınıya \:e hava
dan in.nıiyc müsait sahillerin \'e 
arazinin gcni~liği, AlmanJarın, 
bazı yerlerde muvaffak olnıala. 
rını tenıin edebilir. ln~iliz tayya
releri mütemadi keşiflerin, Al -
mantarın asker, malzeme ve bil
hassa gemi yığınaklarını görebil· 
dikleri tal\.dirde, ba•kın yapmak 
çok güzelle~ir. Almanlar, bu )·ıiı
nakları gizlenıiye mu,:affak olur
larsa ba;kııı kolayla~ır. Demek 
ki. İngiliz havacılığına ınühint 
bir vazife tevet"cüh etınektedir. 
Düşmanın taarru.z hazırlıklarl.QJ 
keşfederek buralara mütemadi 
ha,·a hücumları Japuıak. 

3 - İngılı.t.lcr, Aluıau Uıarru... 
zunu defcdebiJetckler nıi? 

Meselenin bütün ruhu bu ü -
çüncü sualdcdir. Alnıanlar, ln
giliz adalarıııııı karşısındaki bü
tün Avrupa ~ahillerine hikimdir
lcr, Noı:vcçiu Şimal Buruunda11, 
Gaskon) a körfezinin dibinde h
P""Y" hududuna kadar. bütün 
Norvc~, lJanimarka, Holanda, 
Belçika ve Fransa sahillerinden 
İugiltcrenin her tarafına taarruz 
edılebileceğine göre, müteaddit 
kollarla hareket edecek olan Al -
manların karaya çıkmalarına ve 
bilhassa havadan inmelerine kaL 
iv,·etlc nıani olmanın imkinı yok

tur. İngilizler, Almanların İngil
tereye ayak basınalarına mani o
lamamak.la beraber, iyi ve canlı 
bir müdafaa sistemi tatbik et _ 
tikleri takdirde, bunlarııı, İngil
terenin herhangi bir noktasında 
kuvvetli bir köprüba.,_ı tnevzii 
tutmalarına mani olabilirler. E
sasen, bütün gayretlerile buna 
mani oln1ıya çah ınaları lizun • 
dır, Aksi takdirde, )'ani Almau
lar, lngiliz sahillerinde bir köp- ' 
rüba.şı nıcvzii t~!'.İ~inc ve bura
ya yerle 111iyc ınuvaffak olur _ 
lar\a bundan onr;a, onları ora
dan çıkarıp ahnak. son derece 
müı;kül ~lur. Uemck ki, İngiliz
ler. Alınan taarruzunu dcfede _ 
biln1ek İ<;-in, e\.·vclıi mükemınel 

bir keşif, sonra ('Ok canlı bir mü
dafaa yapmak mecburiyetinde _ 
dirler. Böyle bir mücadelede han
gi tarafın ntuvaffak olacağı~ı, an
cak hadiseler gösterecektir. Bu
günkü modern silahlar ve vası
talar bu kadar geniş mikyasta 
bir deniz aşın ihraç ve taarruz 
hareketi, tarihte ilk deh vaki o. 
lacaktır. 

ABİDİN DA VER 

(Baı;tarafı 1 inci saııfo.d.a) 
M!en, Dakar lımanında, sa>ı<:alt 
tGnıfmdan 114na 11at11Uf ve l<ıçı oı. 
dukça su a.tııtda bir halde bıı
lıınmaktadır.• 

Londra. 9 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

İnıtiliz deniz mwamları tara
lbndan Iskenderi,yedel<i. Fransız 
filosu hakkında buılün Londra
da aşai!idaki resmi tebliğ ne\r 
reıdilmiştir: 

Iskenderiye li.manmda bulun
mak suret.ık hari>e iştirak et
me'kte olan mi.ıttefik la;vvetlere 
mensup Akdeniz fil"""ıma en sı
kı .bir arkadaş!Jk ve hü.sniiruyet 
hisleri daiına hüıküıın sürıniiştür. 
Fransanın teslim olıınak ıi.zere 
bulunduilu anlaşılır anlaşı.1.ınaz 
başkumandanlıkla Fransız Ami
rali Godfrov arasında, mücadele
yi birlikte idame · ettirebilmek 
ümidı ile, bazı müzakereler va
pı.1nu~tı. Mütareke :ıeraıtı ı;ıel
diğı. vakit ortaya yeni bir vazi
yet cıktıı(ı anlasılc!l4iı içuı Ami
ral G<Jdfroy'a tcblıı;ıat yapılarak 
Orandah.i Fransız fıkısuna gön
derilrnı.ş olan tekliflere müsahih 
bazı şartların kabul ediLmesi ıs
tenilmiştır. 

Aanıral Godirov, ecnebi cır 
limanda ve k.erıdısine ocık ziya
de faik 'hır İ~il>z fi.h;u karsı
sında ı•'ransız gemılerine deni· 
ze açılmaık ıhtimali meV<:ut ol
madıı;ıırıı ve bu vulda yapıla -
cak bır teşebbü:;ün bir çok Fran
sızın bo.ş yere hayatı bahasına 
mal olacaITT.nı ı:;ördıi.gü ı.çın, asa· 
J);ıdakı şartları !:abu! etmistiı. 

ı - GemU ri denize açıla
mıvacak bir hale vazetmek. :Su 
:;art gemilerdekı mahrukat ve 
yagları ancak liman içindeki hiz
metlere kifa\•et edecek derece
Yf ındinnek suretile temin olun
muştur. 

2 - Gemileri silahtan tecrid 
etmek. Bu şart ııemılerdekı e.-;
liı'hadan bazı kıı;ımlannı ;ahile 
çıkararak orada ~·raruız maka
matının kontrolü altına koV'mak 
sureti le te:min olunmuştur. 

3 - Mürettebatı ancak ııemi
lerin dahili hiMrıetlerine kifavet 
edecek dereceve indirmek. Bu 
şart şimdıki halde ta~bik edil -
mekte ve Fransız Amiralliğince 
kabul edild>ği vechilc gcmiler
den çıkarılan mürettebat biliiha
re Fransaya ,gönderilmek iızere 

Suriyeye sevkedilmeldedir, 
İnıliliz hiliWmeti ııemilerin 

dahili hizmetleri >cin bırakılan 
ımiirett<batın iaşe ve maa.;;laruu 
ve lıari>in niıhavetinde Fransa va 
avdetleri masraflarını deruhte 
etmistir. 
Şimdiki halde vaziyet bundan 

itıarettir. Bu şeraitin tatıb>kuıe 
devam eı:1iJeee4i üırud edi..lm<*
tedir. Bu. suretle sam Ak.deniz. 
de hepimizi pek vvade müte
essir etmiş olan vekavün teker
rür edilıı:ıeı;ine ımeydan bırakıl· 
ma.ınış ve ivi mün-.betierimi
zin ileride dıe devamı Wtıidi ba
ki kalıınıştır. 
BİZİm yegiıne arzwnuz İtal

yanların ve Almanların Fransıı 
gemilerine vaz'ıvet ederek bun
ları kendilerıne karsı harp eden 
ve Fransayı kıurtanna.k a:ominden 
vaz g<!Qllleınış olan lııı:!iltercve 
karşı kullanmalarına mevtlan 
bırakmamaktan ibaretti ki. bu ar
zu İskenderı YL>de tamanıile ta -
hakkuk etm.ı.stir, 
CEBELÜTTARIK.TA 
HAZIRLIK 
Madrıt, 9 (A.A.) - Pazar ~

niı Cebelıi.ttarık'ta lngilız tayya
re diıfı batarv alarının bir Fran
sı;z tavyareı;inı dü.şü~mü:; ol -
dukları ve bu tavvarcnın alev -
ler içinde körfeze dü.ştiikü riva
.vet edilmektedir. 

Lalinea önıi.nde ~iperler kazıl -
an.asına devam ed.ilıncktedir. Duı;
man tayyareleri, iki defa daha 
Cebelüttarl!k üzerind" uçını..ıslar
dır. 
STRASBURG iKİ 
KRUVAZÖR BATIRMIS 

Cenevre, 9 (A.A.) - St<!ani: 
Marı;ilyadan bildıriliyor: 

Toulon'a gelen Strasburl? Is -
miııdeki Fransız zırhlısının ku -
mandam Oranda volunu cesmi
ye çalısan hıç ol.mazsa ıki ingi
lız kru vazörünıl batırdıl!ını be
yan etm;.,tir. Neşredilen bir Fran
sız teblı.{(indc 'bılıdirildilıne l?Ö
re. Fransız deniz mahfillerine 
henüz İskenderı vede bulunan 
Fransız gem.ilerinin silfıthlarını 
teslim ettiklerine dair malürnat 
_gelmemistir. İngilizler bu gemi
lerin bilfı hadise silahlarını tes
lim ettiklerim bildirr.ıektedir -
!er. 

Martinrkten gelen mal<ımata 
göre, İngilizler bu ada ile hariç 
arasında irtibatı kesmiş!('rdir. 

Moskova görüşmeleri 
( Baştarafı ı incı sayfada) [ yesin in hazırladıjtı planı Hitl,.re / 

l"h' r anlatmıştır. 
Berline en geni~. ~ .a ı_ye ı Bu plana göre İtalya, nebi İn-
haiz olduılu halde. g~tmışt~r. .ııal- 1 giltereye karşı yapılacak herhan. 
yan nazırı bu ~alahıycte ıstına .. - 1 gi bir bava ve deniz hareketine 
den, mcmleke~t. na~ıına h_er tur-ı iştirakten imtina ederek, hava, 
lü ~abb~de g.ırı~ebılecektır. .. deniz ,.e kara kuvvetlerinin (aa-

Hıtler ıle Cıano aras~nda ~o • liyetini Akdeniz havzuile Afri -
rüşülınüş olduğu tahmın edılen kadaki İngiliz müstemlekelerine 
başlıca meseleler şunlardır: hasredecektir. 

1 - SQ\ yet Rusyanın Ballı.an. S -Kont Ciano, İtalvanın Fran-
lardaki faaliyeti. sadan talepler ile kari 'sulh şart -

2 _ Romanyanm vuiyeti ve larını da llitlere bildirnti tir. 
muhtelif devletler tarafından ile- A)·ni mahfillerin beyan etıiği-
ri süriilen arazi taleplerinden n1ü- ne göre Kont Ciano, Bitler ile 
tevellit meseleler. müzakerelerini ikmal ettikten son 

3 - Mütebaki bilumum Bal- ra Alınan hariciye nazırı Fon 'tib.. 
kan meselelerinin müzakere ve bentrop ile birlikte M ·kova)a 
halli. gidecektir. 

4 - İngiltereye yapılacak ta - Mihverin iki hariciye nazırı Mo-
arruzda İtalyanın i~tirak hissesi. lotofa mülaki olarak Balkanlara 

Tahminlere göre Koııt Ciano müteallik meseleleri giırıi.şecek -
bu lıu~usla İtalyan erkanı harbi- lerdir. 

1 

Suriyede gerginlik 
(Baştarafı I inci sa)/joda) 1 

t.arekedenbrri ba memleketı.e corul
memiş tidd.ette bir sansüriın btbill 

edilmekte olmt.sadır. Fra..o.ız·J~ 

komiseri Pao'nu.n sl.vll idaresi ile 
ordunun askerı ida.real laaU.. hareket
lerini dcii:;tirmlye mütemayil &'Örü-

oü7orlarsa da &"enerııl Veyp.od bra

fwdan ikna edilen Mitt.elbau.ier Su
rbede m11kavemt"te deYa.m için ver
dlti ilk emri iptal eıutl uman baş
h1•n Jiddelli bir &erchılltln tesir~ 
a.ltıud:ı bulu.nma.ktadırlar. 

Ve11and'1n ceueral MiU.elhaı.ser·e 

y.ı:phi:l şah'i mürat'Ub, a.ıJı.eri ln•i
bat, fransız birllGi IUzuınu vr sayuu 

Fransız subayının lı.efrbz .'-lmant:ırm 

Lt&"ali alhndaki topraklarda bulwıda-
iu delil olarak ileri _ urulmu.ı;t.ür. 
Diğer taraftan Pao'nun oj"lu da Al -
mauJ·:ıda ~ir bulunu1ordu. 

Bununla b<'raber \litteibauser'in 
kararı yük:,rk rü bf'li subayl;a.r için 
üyle mulhiş bir darbf' olmu. tar ki, 

bizz.ıt kuroı'1y reisinin ask ri ne-ıa· 

ret altına ahıuııasuıa mecbutiyel ha
sıl olmu1ı.ur. Bu :,ub&y sonradan 
ka(mıştır. 

Bancuk. 9 ( A .. r\.) - Reut.er Ajan

sı bildiriyor: 

La Liamobe pscıest.. Annam·ı.n 

far\ sahilindt bulunan Bu~ ŞC"brin

de A..nnam İmparatoru Bao - Dai'nla 
Oldüriddtitunü blldırmrkl.rdir. imdt

ıe kadar bu. haber hakkmda bi41ı bi.r 

~eyid edici m.alU.m.ıt ahn~macn1,tır. 
lmpralor Z1 7..,luında blllııaau.lı:ta 
ı.i. 

Yabaneı Meta.leke~ rfdf'n Fran-

sız subay Ye erah mY:him. bir miltt.ar 

ıe,kll ebnemekle be de bunUrın 

içinde bir çok yilks;ek rütbell su.bay 

Y&rdtr. Gönüllü olarak hbmet eden 

Ai~han'm oilu da bunlar ~mda

dır. 

Mula.reke ba~rlal duyanea Ftl.is

U.e &itmek lsU.,ea aıi..fahilrr ara'iuı

d.a _.rllllklar çıktı.ta k.aydNlili1or. Sa

dece Polonyah kıtalar crup halinde 

~mleketi terkrtmi..ılrrdir. 

Gf'nf'ral Mittellıau.ttr b• suretle 
Jı:DYVf'tlerinl oldaiu cibl nu.ma bir 
haldr muhafan. et.mf'k~. t'akat ter

hi<>lerini ve evleriue donm~yi bti

yen mill!,ler arasında sabınıalık cil
ti.k.çe arim.akLa.chr. Bununla berab'r, 
SurQ-e ıamizon kuvveüt-rinin ekse
rlyf'ti daima mUcad."le7e devamı is
temişlerdir. Bu kanf'Uer ıo bin 

Fransız mu.nt.aum a.ü.trlle 1 bin u.

rt7eliden m.iltete-kkildir. Pao'nun. 
Ya.kın Şarkta istikrarın lllu.hafa&MI 
için Vlcby hukimk-Lind«"n tam saıa .. 
hiyet ideclliini cösteren deliller mev
cu.tt11r. Şlmdi7e kadar S11ri1e7e hi~ 
bir Alman veya İbl,raa m:U.messıli 

retmemh;Ur. Ve miltarellcnln ~ulh 

lıa.Jtne inllilibuıda.n rneı de cetmi
:recei"t •.aıuıeditmelı:ledt... 

SAYl'A -ll 

Siyasi 
Vaziyet 

Harekattan evvel 
yakın ihtimaller 

YAZAN: H. NUBİ IRMAK --· -- - -

S iyasi ve askeri haber -
lerin çeşiUileri arasıl>
da bir müddet ı!aha 

bekliyecej[iz. Yeni taarruz hare
ketlerinin hedeflerini, tesirie • 
rini, neticelerini sırasile öı:ren • 
miye ~hyacaji-ız. _ 

Muhakkak olan cihet, Alman
ya ordu..n başkumandanlığının, 
İngiltere adalarına, harbi karaw 
yapruak hazırlıklarını tamamla
makla meagul bulunmasıdır. 

Bizce vazi)'el şudur: Hesaplar, 
tahminler, Almanyanın, İncil -
tere adalarına taarnııunda ni • 
hai muvaffakıyeti elde ede.;,iye
ceğini cösterir. Fakat bilb...,.. 
şimdiki harbin, tahminleri, he -
sapları boşa çıkaran bir takım 
safhaları bulunduji-unu da dii~ü. 
~rek, açık bir taraf bırakmayı 
ihmal etınemekliğimiz de icap ey 
ler. Norveçteki harpte bu cih..,_ 
te ait bir takım misaller de gö -
rülmi4tür. 
Diğer taraftan, İtalya &azete

le~ındeki neşriyat, imalar, tel -
mihlerden anlıyoruz ki, adala
nn~ belki de teca\ üzden evvel, 
~gıl~erenin Akdenizdeki bab • 
nyesı, Afrika ile birlikte, deniz 
ve kar~ müdahale yolları aleyhi
ne genış ve şiddetli mikyasta ha
va, denız, kara harbi başlıyacak· 
!"'·.Ne de olsa, yakın zamanlarııı 
ınkışaf edecek hareket sahala _ 
nru beklerken, daha fazla dıiren 
~iş ve itinalı bulunmak lılııruge
lır. llA..'1t'r NURİ IRMAK 

ihtilal ve inhiJaJ 
(B~tarafı 2 nei sa11fcıda) 

ti bütün dünyaya parlı]f bir gii.. 
neş doğuyor. Ve bu güneşin biiıı· 
meleri, (llürriyet - Adalet - Mü
savat) nurları saçıJor. 

(Halk), ahdini yerine cetirmel 
istiyor .. (30 temmuz 1792) de 
(!Uarsilya) dan (Paris) e harekeL 
eden ve 500 l\1arsilyalı gençten 
teşekkill e)liyen &önüllü tabu
ru, o zamana kadar işitilınem.iş 
olan bir marş ile yola çıkıyor. Bu 
marş, (Jorj dö Lil) isminde bir 
bestekarın, (Stra•burg) da, (Ren) 
ordusu için yaptığı bir harp ~r
kısıdır. 

(Haydi vatan çocukları! .. ) 
Diye başlıyan bu mar ın he. 

yeunlı ahenk ve nağmeleri bir 
anda balkın damarlarındaki kan 
ları tntu~turuyor, yedi yaşından 
yetmiş yaşına kadar Parisin bü
tün kadıu ve erkek halkını co -
turuyor .. Korkunç bir galeyan 
dalırası, \"er;ay ~•rayına çarpı
yor. Bu müthi sadeıneden, f'ran
sa tahtı xıkılıyor. Halk karş1"ın
da başını açıuıya tenezzül elmL 
yen azanıetli kralın ta('t, halkın 
nrtı.k papuçları altında ezili -
yor ... llalk, ahdiuı ~erine getiri
yor. 

.. O ~oden itibaren Fraııs.a, bU 
tun dunyaya nur ~a(an bir gü -
ne)_ oluyor. (Fraıı. a Cumhuri -
yetı l medl.'niyetin, ilmin. ve bun 
~arın fevkinde (Vatanııen crlık) 
ı~ hntsali ıne\·kiini alı~·or. ~-~bu .. 
tun dunyayı kendine bağlıyor. 

* F~~nsa, bu cihan~ünıul !?t:"rt.~f 
ve şohretini, tam 1.)1 sene nıul!a 
faza_ etti. t:.:ger Nazi ordu5ounun 
kahır darbesi altında ezılmese i
dı, kimbilir daha nice zaman tia 
muhafaza edecekti. 

151 _sene enci Pale Ruvayyal 
de (Kamı! dö ı\Iülen) in (Silah 
ba~ına) diye baı:ırma>ile (lhtilıilj 
ed\!n \'e :,;erer ~eına.ı;ının en yük
~.k piyesine eri~en Fran a, bu
~n d_e Nazi liderinin tek bir euı· 
rile (inhilal) ediyor. Dünya me
deniyetini sinesinde toplıyan (Ko. 
~ Fransa) nın bu elim altibetini 
kiın _d~ünebılir~i?. :\leydanda, 
keşkı hır (Ma.ğlu:ı Fransa) kal _ 
saydı... Belkı günün bi · d 
(J . d .. L"I) · rın e, 

orJ 0 1 ııı, damarlardaki 
kanları vaJup tutn•tura ı.·· "L ve 'lihi . --.. n, o uy'llA 
•. 

1 
. mar ı, lı""'ran a toprakları 

uzerınden yine yük elebilirdi. 
Fakat _bu korkunç (İ h'J"I) 
müth · (Ih. .. ~ n ı a , • 

ış tilal) e benzemiyor 
1\1 Zazallı Marseyyez.. Zavaİlı, 

ar•eyyezin çocukları .. , 

İstanbul Besinci İc-•a Memur
luqırndan: 

Bır borçtan dolayı mahcuz <>
luo. para va çevriiml'Slne karar 
verılcn Zenit marka 6 lambalı 
ı·e 601841 No.lı bır adet radyo> 
açrk arttırma surelıle 12/7/940 
cum:. _günü saat 16 buçukta Be
\'O;dunda Baker nıa.l!azası onun
de. atı:acaktır. Verile~ bedel mu
hammen kınnetinin \ iızıdc 75 mı 
bulduğu ta!:dlrde ihalesi icra ve 
aksi f alde jTiıncı arttırması 15/7 / 
940 pazartesı ııunü ayni saatte va
pılaeak en C?k arttırana satıla
caktır. Almak İStiYenlerin mez
kıir mahalde gösterilen saatte ha 
zır bulunmaları itin olunur 

(28067) 
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Muaviye, kılıcın-, çekerek Muham-
met bin Ebu Beklrln boynuna indirdi 

Sii,..0. Mct ueJI - ı eli. ZavaJb ~. bu daıtıe-
ya '•'+'a•. Jllıa19* =1a'"'ıi!ı niD ~ evveli lllhland*-
;u 1eo tııl1- c* ı '~ Bit aa- ~ ~e yere serili 

-~ ... ---••ıt+l!: .. 1 '• ._ lP Wlot vııheeüıl iiu derecali 
tim *'1B1ua .......... Mil mivdi?. 
DDll .ııtiı..,. 1ı ı'••lat, IBQJr ... 

ilah , j P'4°'h!iiı!M 1 -~ ,......... bVı ~ Mllrltri 
tlıDlda. Po=rır Kuavtr verinift ....ıHı: eu 

tı,r .. ..,.,.,.o> .... ____ J ---:vanıı. 4111 aıtııı. 
CeBıl ~ bl!llzlven 

onun edıjrıılj!n, &rhal acın kar
mnı yanlılar. 

- BcıeUtın içini ••• 
C.ellAd y-naklım. 4inelderine 

bdar bnJara bam. ııııluı ellerim 
abn kanıma 901rtulu. Jkvvanııı 
.Jıarsııll1annı cııerlerini ~ 
lııopararıık kimilen içim boısalttı
lar. 

- Şqııları or11Ya doklurun. 
:Muaviyenin (9unlar) dedi~ 

!Mufı ıwJ bin Dıu Bekirın par-
ea'•mnq ~ ...,.., idi. 

(A,.lcıın tııW) 

gfbeli. 
i• malikiyetimzia 

6 Sebebi 
1 - 10 cazip ~ beosi de 80D 

Paria aıodm, bıınlan lnıWııun 

fr!•ndakl Gelikten aörebilirııi
mz. 

il - IDn lıce eıilııııMün oldul!u 
pnned!lmlyen daha ince ve da.. 
tıa hafif , Bu pudra «Havalandı- • 
mm. tı.r. 

3,_ Yeni neflıı bir koku. ~ 
.Fraıısanın Midi havalısindem çi
ceklenn kokuaunu himetmi8 oJa. 
catmn1z. 

4 - Bütıüıı WÜD Abit b1ır z..: 
ra teklbinde •Krenıa 16ı>ilıl!ü,o 
vardır. 

5 - G6uJ -Finiınat. ciinldl 
ne nı.Ar ve val!ımurdan. ne de 
fası. terleıııedeıı kat'lvven mü
teeııııir olmaz. 

6 - Ga et luvmetli veni ve 
zar1t Jlilyüık Model> lıutular, 

Anadolu lıaln aefalet 1ı;ımııe 
illi. Altında yaı-Jı: yatajı bl
marnıttı ~ w dmwww halk n 
ld ayda mısini alacalrb 
Xadı bmaıı efendi ıak>lunıHt

ea 10hıtu Ctııd lıocanm huzurun
clil IJcb, Parmuıı ıer almak JÇllJ 

"'b•te •ııd• 
İllıılil elendi, 1!91aıııywdu: 
- :aı.. efendi, bu n.ıl if? .• 

iki ay oldu. H-. azlokındum_ 

DOITORLARIMIZIN va HALllMIZIN 
NAZARI DiKKATiNE: 

Ulıcıratuarm ddteıneııi ör.erine bir be zıpandır plva
leda aıewudu IWmwan 98 eıı ~ ve Wif bir ..WıJde imal 
'1dllio içimi ıravet kolay ve Jeozetli olan Cl'tJROOLİH) Oumlu 
mÜılllıil limonatalar~ her eczanede müeterileriııııiz1 emlrleruıe 
imlldedir. 

TOPTAN SATIŞ DEPOSU 

CAN LABORA TUARI 
Jş BANKASI ARKASINDA No: 5 ISTANBUL 

TelefOfl: 21939 - Telgnıf: ASlPROCAN 

Erzurum Defterdarlığından: 
1 - Afkal• kazımada ,...,den 7apılnlakla olan bWdlmet km•aının cı•71> 

lin clll> INruf ketıf bedfti ilımab ._ab kaııah zarf lllllWe 10/'1/848 ili
n- ıtıbarm (20) IÜJI mOddetJe ~ Cl)ıanlııulllr-

a..- Blıail- :ıen 1940 ııa...n.ı ııan11 - • cıarıte o•> Tlllıf!ıt 1ı11-
1<0nıet konajı içinde detterclartık .......,_ tıaplanlll 1ı 1 

- lımfllıılaa ,.,,_klU'. 
a - 111W111ı1ıat .,,_ o•o 11nı - ~. • 
• - l•t'R•ıla .ıaıııım.,. ,. .... __ lclıl ııı.aı. ........ (8) atın 

- YllA1et ,,.....,,,_ -- ile ııriirwt edip) 
1 

, •• 3 = dlD 
lbıı,.t ftlllıalmn aım.ı.n Jhımıbr, 

il - 1"'*111« bu ile alt JılJum6m - .....ı.ı ...,.._..,blda "7• Jfa
tla mtldtlrllltllD.. elnı18blllrler, 

1 - iııWklllmtn :JU)randa 7UJlı ilin ,,. ..U. ımıııı.,_ mtırMatluı 
ilin olunur, (-) 

lnhlurıır Uıuı Mldlrllllndıı 

1 

11rnaı 

hatua 

YA Z A lf: -~ 

Naza• S. SeclU t 

:::::.:~ı .............. .,.,,,, .. 
re._.te ,,, , .. ..........._, 

~.......... -·- O" . dm lıblelıir~ n 
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ve Mllbqeat ıubeolndeld abm komflı7onunda 7apılacatı ııaıı olunur, (511'2) ve zararh lıoya lıoDala ile talırit. dola.Cı•ıı•l-n s.ra Jllw" • •''Miri* ...... lıatlar ..... 

iS YAN IUl IELEDIYESINDE
2

N 1 yaE:ır;~.,f~~ S&-1:..-:E-e 5~l-~·:J-·ıaı,·=-· 
, FCer • ••tms llCIW ..... a-f lmlıl: calma &iri 's• .. 

tlmlar leadl kea.ılerlre fea• • ra -..bawı Wr ~ dı ı'l- ..... ucak JI l•• ı 1 ' ,W 
T,abi, olomobl1 Ocreılerlne 7apılan 7llzde 10 ......,... dair Daimi :ıı:nctlme- hk yapmaltaıhrlar. •ı1elıiJfrb. I sbıls. a. llJııls ..-..ıan bale .C- 'Wr lırem, w ı•a• .... J ..... 

1 
nilı srııMO tarlbll içtlmaıDda 3 madde uzerme ıttıııu olunan ıwv .....,.,. 8- öyle Mr fnaldı lıl. ...-ı _. lclll • fıı7* twbı ı .. n• ..,..._ .... lılcilr 1Q llr-
7azı1nu,ı11', bin olunur. •lm~k~•~·ıın,~~·~ed~c~•~l~b~lr~felfılettlr~~~·~~tk~.:----~~-;:::---~~_:~m~~IJ~•~PY~~ri~t!atı~ı•~"~~·~

1

~-
ı - Tllblaln ine ~ nı1wna 7üacle 10 ..... lcrUI. -; F A y D A L 1 -- ı ~ - .- , 
2 - Ytllde 10 ·-• aece w fe}ıir lıarill fuldarma tlAve ..ııı---• - ... ıa.-tı laınlmn w..ııere miiflerllerin ı&ocıııll mabılle blrw = B 1 L G 1 L E R 

inli& ııq}mıım (IMt) 

Sümerbank Pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikaları müeueseaiaden 

l'1ılırib1arım. S(lmrll1r 1a1mi1, tııbll,.e ve ııakU7e ifleri kapelı arf1a 1 ııe
ne iCln mllnakua,.a J<onulaeıiitır, 

İatekli!erın bu iııe ait ~ 11aboe kapıda 1 inci Vabf lıaa 1 in
ci katıak1 MU- Ticaret Savlliodeo allıbıı-Iılerl ııaıı olunur, (6840) 

.Be!io4lu Birincı Sulh HıUcuı: 1 
H41citıll'4indcn: 

Baker .ıruımm htaııiınMe 
Gedip paşada jandarma dikim 
evi direktörü e.n.ı Süel aleov
bine aet• 153 lira alacak dava
sımn cari ~, Jılıildıdei 
veıkili veıaJk verenlt müdıleia
}eybin im7 8"1).l inkirı halinde 
iılükt-.ı iBtediktni ve ıııelmecl
iti talıdirde iltik~ kacına -
rak nnıl!lnı kabul etmle savı-
1....,nı dair 11ı.v111> kararı telı
lillni istemls ve miyideıalevbin 
ibmetalıbmm ~uliveti ~ 
bile tm IY ınGddetle ilinelı 2JV8P 

kararı ttl>1lliııe brar verilmİ8 
oldulundaıı ~- ıiinti ~ 
lan 9/9/WJ .aa& 13,30 da mahke
meye bizzat ,,.... bilvekile ııel· 
meniz mumnelelt ll'YMI lıaran 
mıııkNl!lll& katın oiıon ÖZl!ft ilAa 
•ı.ınur, (280G) 

ZAvt -''3J sicil Nolı ~
cıhk enlıvetnmnemi zavt e\tiıın. 
Y erusmı alacahndan hükmü 
vcıktur. 

t..,.bul Aali11e Dönlüncii Tir 
cateı Mahlc-.dtlllen: 

Deniz yollan t.dareainin F.ce 
vınnırunun 11 inci aeferile hıebo
ludan vültlenerek 13/10/931 ta
rihıDde 1atanbula vünıı eden A 
V marlıalı 25 sand* elmaya ait 
3845 No.lı JmııPnento zayi ol
duıtıından rptaline kara verilme
si t.ıanıtınldı merkez hal 2'1 No. 
da &adetWı Se}Cuk tarafından 
ııa anuhal taıeo edilmia ünlkla 
Ticaret bnapunun fSl lncl ..... 
desi maııllılnce zlo.vaı lıddla olu
nan •4.•• neatımımı 45 "'1n için
de rnalık._.,. ibraz .. m,,.ı li
zumq. liırn .ınmecUii Wrııtirde 
bu mUddettıı. hıtamıııdıa kıtaline 

ZA yt - Bevoiilu vllbancı a&- karar verilec:ell tlAıı olunur. 
brlik llJiıesiDdrn aldıhm ter- (2'1982) 
hlıı tınkereml ke~ttim Hi;lmıu ---------------
voktıur, lisaa kurıları 

121 dojfumlu Hristo o41u 
Dimüri Cetıilc $elırendnf il~ 

Evimiade Türlrce ve lilan m. 
ı.eq. .. s.lıDti " Nepiyat Dl- lerı açıJmıetır. J>eovmı elin* 111-
tektaril: E. lzzET, lluıltbiı ~· u enlerın w idare memurlıuıturıe 

SON TBLG&AP Baam....._ müracaatları. 

nan paraya muıhta~. 
- Bu kadar beter• al•Uk okır 

mu? B..ıuı yerlere ııoııde clikle
riırık fiünyahklar.ı.nı bir avda top. 
luyo•.ıar,, 

- KaY91ri bu halde delil.. 
- Sen, Yolwı ve edtiıı.ın bil-

memwwı? .. 
- Her ne hal lae tıen, parauıı 

«erı ıateıtııı ?. 
Hic iliyle .W. veriş olur 

mu? 
- Par-nı ı.teriın!, 
- Metelik bile vermem.,. Yı-

kıl kartımchııı . 
Mazul ıkad , a a ııeleni SOY· 

lemıve başladı: 

- Devlet islerim ruşvetle tev-
zı rsJZ, • Sonra da bızlere a-
man vermezsiz,,. Bu ne halıdlr?. 

- Yıkıl bqımlan diyonım!. 
Sesinı k ! 

- Hıılıılnıaı iıılern! .. Buna fll1Y
ılfUDCUbıık derler. 

Ciııej .hoca, RQIF1'ınifil Xa
rııda duran alalanııa. 

~ Bri_lıaitµ'llı. mı~~ 
aAalu'i hfıSlhb: Birt .......... 

bir kaç eiktveti cbıleylmııık iobl 
duruyorlaıdı, 

.uaıar' kaıh 1mıall ef.vt y 
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, .. 

ca ettiler. Bir tmıil dank aUılaı\ 
Hattl, bir elliıi ele ~'' 
Kadı efendi eli varalı, '"" 

bereli ~N+sJkn , 'wttye ... 

tu,H-~ 
- Efendi JıuNt)eri, lıir yal 

halime b.tnnrıı, W-m daylllt 

"t!Ctili var fill!lır? r Qnı:i hcıcanın 
aAaJarı dölıılf1ler beni.. DlıJi. 

Şeyftillill8ıın nam.-lıı lıir .,. 
daındı. l'abt, devi.et :öyle bir 
hal ~ ki, önüne PC
m* ihtimali ycıktu. 

Hele, Cinci mc.ya bnl cel • 
mek ~ !lurat. bıWa ..ı
mSti. '!Cadının ~ 
kmaca •-* veıdi: 

- Raei .,. milrtellnln lldlıeti • 
böyle olur. 

Kadı İaıııail el ""· lıia'lairıf 
namusı,u bir adam .ııııt :e iobl 
~-tıDldaııa--•le 

-Çocuklar için 
fayclab bilgiler 

J - Balılcl• tae cılnıolıdv. 
Boııklonı& lW oluıı olmadığını 
aMame1c tei Mel'tlilitıi ve ~ 
!erinin canlı gibi ııarı.k "'
- cWclcllı etmelidir. G6Jlcri 
-..ıc w ıce·l1!m """~ eı.. 
Nlıklar bo1'Qtılr. 

2 - .S.lıklllf', JIWri 1ıaHııde fcıı
aide ııifirildij)i - ..... fit.. 
t'llZ kııvnacklctcm - ~ 
Jcııııemamalıdw. Btı ""'*'1e klık 
lcolcutı eıı-. 

3 - Alcar tadı "' tie 4M1oN 
olem dnia klıklcın, Mııı 111111 ııöl 
06 dUf'IN1' dem IJaWrlar- cı. 
~ ı.n:uı eılilıMUdir. 1 
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Eski be7az emperme-
1abl ... ı ite 7uar? 
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pl4jo giclarlcn bıD R-1c içita ~ 
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