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1 den ao a kadar bir ..,. kupon top 
layıp ldanımlır.e setlren olnlyaealarmm 
Oüo ve Yann Tercllme KWllyatalm ikin· 
C'I &eri bet kltabmı yüsde 50 ekalk ftatlıı 
all\blllrler. --'----~~~~~~~~~~~~~...J 

HER RDE 3 .. 
Habeşistan impara

toru Londrada 
Londra, 10 (A.A.) - Reuter : Habepıtan 

imparatoru, İtalyanın harb ilinırun bilinmesin· 
den evvel Bathdaki ikametgağını terkederelı: Ncrveç tes

l im oldu SALI 11 HAZiRAN 1940 1} YIL: 23 • SAYI: ~ 

Lonraya gelmi§ ve bir otele inmittir. Kendisi· 
nin Londrayı ziyaretinin hedefi bakkmda hiç~ 
malumat mevcut değildir. 

tDARll llv1: Anlrılr11 Qııt l~ANBfn .. 9Tel~: VAKJT9 Pneta ırutuıru: 4fl• ff'letnn: 21413 IYıızn . 24370 ıtı!arel -
]f alva, lngıltere ve Fransava 
l{uzveltin dün. gece söy- harp ilan et fi 

lediği mühim nutuk Maıoııaı, dla bir aatakla 
~tallJa, isteklerini sulhperver ltaı1aaıa kararını llUdlrdl 
vasıtalarla elde 
etmek arzusunda 
bulunmadığını 

isbat etti 
kuvvete karşı koyanları gelirleri

it. mizden istifade ettireceğiz 
"~~·i tıJtJt.n el bu hançeri komıuıunun ıırtma 

sapladı 

'-------~~~~~-

Hakiki harp 
kabhmi 

Charlott .. ville • Virsinia, 10 
(A.A.) - Ruzvelt. bu akıam bu· 
rada bir nutuk aöylemiı ve demit· 
tir ki: 

- Amerika Birlepk devletleri ..... ~· ~ 
haumata girmek hakkında ttal· 
yan hükQmetinin kararını fevka· 
lade bir kederle haber almı§tır. 

.. 
s.s. :Yazan: ASIM US 

~ ~ l'Ünlerde Fran11z Baıveki· 
S .o'nun iıtifa ederek yeni· 
S bir kabine teıkil etmeıi Al· 
~. Oı-duklt"ının Som ve En mm· 
~dan Paris üzerine baıla· 
~ "-ruz ile aynı zamanda vu· 
~teldiği için bu değiıikliğe. 
\: tiir)ü manalar verenler ol· 

Amerikan cumhuriyetlerinin 1 
(De. omı 4 üncüde) Akdenizde lngili:, Fransı:, ltalyan deni: üılerilıi gösteren harita 

~ Hitler el altmdan Fran· 
~ lnıiltereden ayn bir sulh 
~ ğl_.etti de kabinede buna kar· 
S.,~ ihtilafı mı çıktı? Yoksa 
S ~I Reno Alman taarruzu· 
~ille safhaımda görülen mü-. 
~ batalannı tamir için baıku· 
~~ Gamlen'i kaldırdığı l'İhİ 
~~ ~. İtibariyle o vaziyette ali-

111Ulunan nazırları ela uzak-
~ zaruretini mi duydu? 
-,.1er oldu. 

~-:-. lcere ayn bir sulh teklifi 
~btİrnaJj büyük bir taarruz 
Sa !linin ortaıında aıla varid 
~ 'biJ dır. Böyle bir teklif vaki ol· 
~-3 bundan dolayı Fransız ka
~ ~de fikir ihtilih çılamaıı ha

Fransız kıtalarının şiddetli 
mukabil taarruzlarına rağmen 

Alman kıtaları Sen nehrini bazı 
Tıoktaıarda geçtiler 1 Sahte Sultan l 

Başkumandanhğın isteği üzerine 

Nezaretler Paristen. taş. 
wwww~ l 

Bugün beşinci sahifemizde bir kac 
gün sürecek larihl hikaye 

l'a::an: 
NlYAZt AHMET 

' ' c 
• Roma, 10 ( A.A.) - Stefanl ajan .. 

sı bildiriyor: 
Duce bugün tam saat lA de Vene. 

dik sarayının balkonunda ıöründü. 
Ve meydan üzerinde ve bütün so
kaklarda toplanmış olan muazzam 
insan küllelerinin mutantan teza. 
hüralile akrşılandı. 

Duce sözlerine şu suretle başl~ 
dı: 

Kara, deniz n hava muhariple· 
ri, inkılabın ve lejyonun kara ı~m. 
'ıeklileri, İtalyanın, Imparatorlulun 
Ye ArnavpUuk kraliyetinin kadın 
ve erkekleri: 
Mukadderatın tesbit etmı, oldu

lu saat, valantmızın semalarında 
çalıyor. Cerhi imkAnsız kararlann 
saatidir. lıAnı harp teblilimiz tn. 
giltere ve Fransa biiyük elçilerine 
\'erilmiş bulunuyor. İtalya milleti .. 
nin çok zaman mevcudiyetini teh· 
dit etmiş ve her zaman ilerlemesi,. 
ne mani olmuş olan plütokratik Te 

(De. amı .t üncüde) 

b.;'a. gelmez. Harp mesuliye
>, ~ndan kabinede b 'c tasfi· 
\ ~~ubahiı hareketi de zail 
~ lianaıdir. 

r a ya taşı n d ı {noiıiz is~ihba~ı nazırı Reynonun dün geceki nutku 
Büyük mikyasta lngiliz kuvvetleri Fraısaya geçirildi M ,~:yıor ~·:Al d M~Soiini Hitier-e ve""r-d·ıg"' .,-s-o=-z-u·· "-~:a: içi!'l Fransız kabinesinde· 

.._,değişikliğin hakiki sebebi 
~ •i harp ihtiyaçlarına uy· 
"' ~iı-u rnaksaclmda aramak da· 
~ t~ olur. 
~ sada henüz Daladye ikti· 
~":\'künde iken Finlancliyaya 
"~ Yardım edilmemeıi hü· 
~~İl' h;-1"p icaplanuı zamanm· 
~ederek sül1"atle hareket 
'i !""- neticesidir yolunda 
t..~ tenkitler bir harp kabine
~~ meselesi meydana ıetir
~~ lcabine içinde bir harp 
.:; il.ti teıkil edilmek suretiyle 
~ ~cevap verilmek iste· 
"'t ~ 8ir müddet sonra l ngil
t!,*'-- aynı yola gitmiıti. 
.,~t o zaman kabinenin bün· 
~ Yapılan bu türlü tadilat 
~ ,~ efkinumumiyesini tat· 
~~~İği ar.asın bu ~İs Ü· 

IOze çarpan netnJBttan 
l:ı Ordu. Seksen milyon nü· 
.'-Yiik bir Almanya bir ma· 

~'bi Mitlerin emri ile ileri 
~~tket edel"ken demokraıi 
•ııteır.Jeri ile harp ihtiyaç· 

(De. amı 4 üncüde) 

Askeri 
Alman. taar
ruzlarmm 

istikametini 
gösterir 
harita 

(Yazısı 4 de) 

(Y~ 3 Mncüde) Utte ıK erın < e- ' 
nizde hazırhgwı tutmak için harbe girdi .. vaziyet I d Fransa bu harbe de açık bir vicdanla girmekte-amam lr dir. Fransa ölemez 

ltalyanın a.z zamanda 
ve a.z maJ1ralla büyük 
mııvallakıyetleT elde 
etmeai için hiçbir ümidi 

olamaz 
L~ 10 (A.A.) - btihba· 

rat nazın Duf Kupcr, bu aktam 
radyoda bir konuıma yapmıt ve 
İtalyanın buıünkü terait içinde 
harbe giritini takbih ederek bu· 
nun tarihin tanıdığı en idt hare· 
ketlerden birini tetkil ettiğini 
IÖylemi§tir. 

Londra, 10 (A.A.) - Mutoli· 
ninin, İtalyanın İngiltereye ve 
Pran .. ya karp harbe girdiğini 
bildiren nutku hakkında, istihba· 

(De. amı .t iincüd~) 

Pariı, 10 (A.A.) - Reyno, bu 
akşam Franau radyolan ile qa
ğıdaki nutku söylemiıtir: 

- Tarihin en büyük meydan 
muharebesinin altıncı ıününde· 
yiz. Ordularımız, bir tek müıtah· 
kem noktayİ, dü§llWla büyük za
yiat verdirmeden terketmcmit· 
lerdir. 

İşte, Musolini bize harp ilin 
etmek için, yaralı, fakat ıeci ve 
sadık Franaanın kendi istiklali ve 
bütün dünyanın istiklali için Al
man hegemonyasına karşı çarpıı· 
tığı bu dakikayı seçmiştir. Bili
yorsunuz ki, birçok defa, gerek 
ben, gerek ıelefim, İtalya ile ara· 
mızda mUzakere ile halledilemi:pe

. cek muallakta hiçbir mesele bu-' 
lunmadığını beyan ettik. Dün
yanın en büyük manevi otorite· 

teri Papa ve Ruzvelt, bütün bıria· 
tiyan ideallerine ve inaarthk teaa· 
nüdüne muhalif bulunan bu har 
be mani olmak için birçok defa, 
fakat beyhude yere teıebbüs et· 
mitlerdir. 

Muaolini, kan akmasına karar 
vermiftir. Bu harp ilinırun beha
nesi nedir? Büyük elçimiz Fran
suva Ponse, Cianoya bu suali 
sorduğu zaman, Ciano, Musolini· 
nin ancak Hitlere karJ\ aldığı ta· 
ahhütleri ifa etmekte bulunduğu 
cevabını vermittir. Muhasamat, 
bu gece yarısı batlıyacaktır. Mür 
tcfikler, Akdenizde, hatta diğer 
yerlerden daha ziyade, kuvvetli· 
dirler. Fransa, bu harbe açık bir 
vicdanla girmektedir. Fransa öle· 
mez:. 
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Faydalı bilgiler, meraklı şeyi_!!: 1 

Harp tehligv leri de ge-1 . . . . .. .. · · · · h Türk -Romen tıca- Maar_ıf Vekılı Ankaraya dondu 'ştKAYETLER~ 

" .. ?.~~ .. , ~~,~~nl~ıı11ı.et:ı:··1C~c~ı!1,,i,rıdıı'!~:ız1ı:b11'ı~llıl1c1 11~ 3k2ıı\":.: !!~i~~~;~t~~r:~~~! 1 u sküdarda qeni bir O,ıar!örlerılen 
ıııüllıi, h:ırbe ııit resıni lrbliglerık ' ... ' şikayet 
'e di er hıahcrlcrde lıir çok i iııılc- luı> lıulıuhat çıkıırır. :-iua~on Hll~ de mühimyapbtilrdıanlaşmn orta ok• ul a ılı or 
re r:ı~tlıınnınkt:ıdır. Hicl,ı;eleriıı su- . - tfllS lııırhiııdc iki kl're .\iman. ç y Bir okuyucumu.ı yazıyor: b 
reli inkiş:ıhnın selametle t:ı~;bi lnr tnr:ıfınd:ın i~g11l oiunınuş ve Al. Bakrıköy çok kalaba)!k. dt 
için bu husustR lıa:ı:ı ın:ılitnıat ver- ınoıı ıoııçuo;u tımıfrndıııı lı ıı·. P t·· Romanyadan gelen hamrlere semt olduğundan şehir ıs1"ıcr1 
meiıi muv:ırık gördü\\.. dilınl ti. göre. Bükreştcki Tlirk - Romen Okul kitapları aauatoı sonuna kadar yetişecek - farksızdır. Sokakları. c.:.:i~~b'( 

SOM (Somıne): Som şiıııuli Fran f,AQ::\ ( Lnon): Lamı, Eıı ınınt:ı. ticaret müzakereleri müsbet bir o - daima kalabalıktır: evler b:rı ,~ 
sııdıı hir eynleıtir. lsmini toprak. l;nsıncl:ı ve Pnrhin 140 kllomeır.. sekilde netice,er-ı1iş ... !."dir P.il· iJkokul öğretmenlerine kura ve geziler tertip edili !erine bitişiktir. Şehirden b:r : •• 
lıırmı sula)ıııı ,.c Mons ı;nhilindc şınınli ~:ırkisinde hir ~dıirdir. has.<ı. pet·~I ve ~·nt ·• üzerinde yor. - Olgunluk imtihanları hazırlıkları farkı. binalarının ahşap oltn ur· 
Som ltörfc:ı:lnc dökülen 245 kilo_ ŞO~IE~ DO DA '\l r Clıcmcn de~ m:!him bir anlaş~a yapılmış, I<o- bir evde yapılan gür:ültü ve. pa sı 
metre bo)undaki Som nrhrinden daıns): ı;n nıııılnk:ısı tepelerinden ınaryadan memlehtimiz~ ıön- Schrinıizde bulunan M:ıuif ._ yet.• ikmal imlilıanl:ırındon sorırıı dının öbür evden duyulabı111le ıır 
nhnıJtır. Ahe,·ll, Am~t?ıı, P('nın 'l'e t:clcn ,.c En ile EJL•t ar.mnd:ı ııza- derileeek ~1enzin ve] etrolün ucu ~oli. na~:ııı Ali Yücel p:ıznr günü lıelli ol:ıcnktır. fkmııl imtilınııl:ırı dir. Bunun için başkasının h~ıf 
Seııkenten lm nehir üzerindedirler. yan çok nıiihlm hir yoldur. Cicçen za mal edilmesi temin olunmı.:~- .\ııkımıyıı dönıniiştiir. \'rkil, şehri_ 26 hnziT:ın::ı kncl::ır ikın::ıl edilerek. ve sükünunu ihlal etmeme~ ;"a e· 
1915 le hn~lııyıp ınütarcl.:eyc l.all:ır ı ·ınnınl llnrplc 191 ı l') liı!unclcıı tur. Bu suretle SO:l ~ilmanlarcla 111 ;1 '" l\nlrlı~ı lılr lı:ıfta içr.rhinılc lir. dı, bilhassa Bakırköylüler 1çııiı.t devam eden f:lı;ılıısıt h~rhc cvycl- Hll8 lcşrinic,,·elln<' lwd:ır lııı yol y:ikselen benzin ve petrcl !iyat· ('niH·rsitedc, Dcvlf't M.ıtlınn ıntl:ı, 1tk nkııllarrlun lıu ~ıl iOOO lıılche hemmiyetlidir.Hal-böyleik~rı~r 
r~ ıle Som nıuhal'cbc5i <l<'ııilınis,li. ınıl't.ıkasınri:ı \lm ınloı-ln F.ansı:r. 1 •.nrn bundan SGnr,. r.laha fa.<:hı viik,ck iktısaı ve tir(lrct o mlonıln ıııcıuıı olacaktır. p "' 

· men her mahallede pek garı 11• Faht lıakikt !oioıu muh:ırchcsi 1!116 lar :ıra~ınd:ı ıniitlıı<ı lınrplcr ı·crt>. artmasına mani olunacağı gil'i ıı:ı1.:ır f;Ünii de t'skiidnrıla yeni in- IJ.J\ OKt:I, SEHGtı.ı-:nt adet vardır: Radyolar açık pe.ı, 
temmımında Jı:ışla~ ııı leşriniımnide y:ın elmfşti. 1:-ııgünkü fiyatların :ıil' mİ'<tar ~:ı cılilmekt~ oltın ılilrdüıırii {'skii- ilk okııllarıl:ı lnlclll'nin hir yıl ccrelerden bir gazino b::ıhçe!>ırı00 nfh:ıyet lmlmu olnn hüyiik mııha- ELJ-:T (Ailcltr): En ırm ~mın indirilmesi de kabil olacaktıı. :ı:ır cırt:ı okulıı 1ı:ııcısını ~rııni~. :ı- :.:arfmd:ı y:ırıtığı i~lcri gö~tPrmek . • "b" k 

1 
ki 

1 
aıar 

ıeberfir. Burao;ı ikinci :ı~kert ının- solıl,ın .. tdığı !i3 kılomctrc Lıoyun- Romanya memleketimizden mu· lıiknıl:ırl:ınlan ir.nlınt nlmı~tır. ınııl.~ıulile ht•r yı açılıın ser~ı er Jö •• 1 .1 ımış gı ı u a arı urp . • bılt 

lakadır. Som'ıın t:ırihi bir kıymeti ıl:ı lıir sudur. BıtE?iin bir knn:ıl lı:ı. him miktarda tiftik. pamuk ve ('ni,·er~ilr.rlc riört yıllık r('jinıin ılünılen itiharen hiitiın okııll:ırcla R. ~=~:ış~~r~~:.ı e;~r ;~~rı .. rbirkf~~ 
dl' u.rdır. On beşinci nsırıln lıur:ı_ linc soırnl:nuş olan hu kiiçiik ırm:ıl, su!'am alacaktır. Anfaşma imza· ık ınernnları hu yıl n~rllert•ktlr. çılmı~tır. Bu sr.rgilerdc tnlebeniıı. d b 

1 f 1• 1 · komsunun hoc:.una gi e ı ır, .J ı mıi~tahkem hlr şehirdi. iizerinde \'C l"n7. snh11ll'rinrll' 1i.29 lantr imzalanmaz i:ti ml'mleket Bu ıııiiıı:ı~chctlc iinher<itcclc lıii. el i~lrri. rr<,İ,ll, nlclye ;la ı.}el crı, .. :.- '"" 
EN ( A i~ııc): En kısmen il dö ııi(u~ıo~ 1fi1 R t:ırihkri nrıı ınd:ı arasında çok geniş bir ticaret 1 yük lıir ıliploına tc,·ıii ıııı::r:ıı.inı i ç.dı~rııalar mı ı:rö,.tercn do :> ıılnr ve !~at birinin sinirini bozması, J{tf 

•· ı - -k 1 ·r d 1 1 .. k d yo sahibine bu hakkı vermez:. tci Fraııs, kısmen de J>iknrdl'dcn te_ Fr:ınsıılnr Almıınl:ır:ı .ırnr51 111yu · bac:.lıyacaktır. vıpıl:ıcnktır. mu ıtclı crs mevzu arını a u ·n nr d' e'J 
" ev sahibi radyosunu ken ı ı .~ ıkkfil etmiş hir eyalettir. Sım:ıli mııv:ıtrakıyeller k::ız::ınınışlnrdı. Netice it~barile iki memleket OKl"L 1'1T.\l'l.AHI eılen ırrnfıkler mcw·uıtıır. SerE(ileı 

1 
tf'I" 

1-'ran ııcl:ı ''C Som'un lıenıcn ;>anın- ARGO:X ( \r;;onııe>: Argon Froıı · biribirlcrinde bulunan ma:ideleri )l.t:ırlf \'f'l,ili lıillınssn tnlchcnin bir hafta kudar ıle~·nnı rdecektır. "I ö 1 • • kendi eg-ıencesi irin kul aıı •• ( 
r mecburiyetindedir. Falcırk Y. ti da ılır • .Hudull.ırı i~·indc Seıı!.enten, sanın Möz ırııııı1'ındnn En ırm::ı. bac:.ka yerlerden almı.vacaklanlır hu yılki kilnr ilıtirnçlnrile r:ıkın- OLGU:\LUK l\IT il \:'-iJ .. \Hl y 

~ makamlı~ının b-.ı rok ehern:n. ı 
1 
• . ıı. on ve Yer\'cn \"ardır. lsminl f.(ıno knclıır uznnnn onnanlık tepe. cJ:ın mc~~ııl olmııstur. Tnlt'lıcnin Olgıınluk lıntih:ınlarınd:ı bıılunn ~ "' ı:ıcıı 

P.n ırmagından ılmıştır. Hu JTm:ık leıtin hııluıı<lıığu nıınt:ık:ıdadır ki 6 d ...,, lcdrh:ılın ınnı ınnınnındn J,Haha rak nıfimeniılere 11 j( (İ<;lc ilfunrif li nC'lcta üze inde n2r:ırı dı • 
garbi Argon'dan cıkmnkto Ye Sen Marn, ;\föz \'C \rılcnlcr hıı rııınlıı. yaşın a çocuga -ahip olııhilmelcri için nc,·lcl M11t- ,.ekillilti tnrnfıııdıın rliin tnsdlk rdi- ni celbetmcni?.i rica t'derirn. J3f 
M.nehuld. Yaıyer, Retel H Su:ıso· k:ıyı lmduıl:ıı·. Bu mınlakodn hfl _ ha,1 şimıli<len fıtaliyel<' b:ı~luınıt- !r.rek göndt'rilıniştlr. Eski iınlihnıı V AKIT: Bu halin yaJnı:ı. ço'< 
nu suladıktıın sonra J\ompiyrg y:ı_ lıass:ı l 792 s('ıH'sinde nonıuric ın. tasal ı Ot ıır. Kitaplar ııi(ıısto'i ~onuna karlar ı.ılim:ıtnııme.,J hükiimlerlne rörr kırköyde değil, şehrin b~r 11 ıı 
ııında Uıız ırmına <lökülnıcktedlr. rafırııtnn sc,·k \ r. iılııre ~dilmiş o. haıırlannıt'i lıulııııııraktır. imtih;\n;ı talıi nlıırnktıır 1!l hn.!ırıın- ser.1tlerin.de de höylr. dcl~~:sY 
Geı;uı Uınıınıi Harp .sırasıııd:ı En lnıı ınnlı:ırc:he ile ıııı·~lıurdıır. Frengı·ye de mu·'ptelaA Yiik,ek tktı,at \'(' Tieıırt'I okuhı- ılıın itilıııren. yeni imtihan tnlirn11ı. !!:iylemeyc mechuruı. Bıl· c;.'1~ 

G " birrok vatanda.,,tarın uyuya ..'l <ıahiHt.ri üç mnl\im ranlı:ıreheyc ş:ı_ ı:ıçen Cmıınıi Ilnrlıiıı hnşıııd:ın nıııı ı·alı:mıa <lunıınıı rla yak ı nrtıııı ıı:ııııesiııe ~ı<ire imtihan olnr.nıdnr :s " d tJ1 

hit olmn~lardı. Hunların hiri l:l.:W sonıınn kaılnr ılr Argon'dn \Jnı:ın_ olan mütecaviz tevkif ı.ddp cıiilmi 5• nlrnlıııı lt.~l..llAtınılıı ela 22 har.iranılon itihıırcn imli. bir 6aat olan on bir eulrın a ~·· 
C)'hll 191-4 te, dilleri rıisan - tem_ lıırln Fr:ınsızlıır ıırnsıııdıı çok mrıı. edildi lı;m yenilil..ler ynpılınıısı hnsıımıı . lııııı Nlilf'rrklrrdir. le böyledir. Hiç kimcr. fala~ o' 
ınuz 191 i de, üçüncüsü de 27 ına. hiş ınnhnrebeler cer<":,·nn ctnılsti. tl:ı alabıl:ırlnrılıın i:rnlıııt :ılınmış. t'!" l\'EHSITEDE raathane yahı<t pastahanenırı t1.I 

J · 1!>18 d 1c1· ~·ı t B h 1 · r · 1 Al 1 Sckrat adında 35 Ytıitnda biri f'nher,,it e talchclerinılen bazıla. parlörünü dinlem~k için huııJ ,,, • ııızıran c ı .• 1 ınye u arp erın nr ıccsını c ııınıı nr si. 
6 

ya,lannda Hüseyin adınd:ı lır. / 
lı!r diler hnrl> de 20 eylulrlen 30 \"aren ve Montfokon'd:ın Ar1ıoıı or. s Şehrimizin hilhAssa her yılki gi. rı imtilıanlRrcfan ı;onr:ı yurt içinr mı feda edemez. ___...-
ıe"'l"ienel 1918 e kadar Ua:ı:, I.a. nıanlarının siıııalinc nlılmışl:ırdı. bir çocuğa, bir cami avlusunda bi en fazla ihtiynı•ı olan yeni orta yakın tetkik gezileri ya:>ncııklıır -
ır .,e El'l iir.erinde devam ettikll'n 26 eylül 1018 den 15 cyllıl 1918 c ta!iC'llut etmiş, frenğiye müptelfi okuldur. Orta olrnllara ilhe erille- ılır. Bu hımısla program hazırlan - Demir buhran·ının 
o~ıa l\lnneen tarafından J.:aı::ınıl. kadar de\am eden im nıuharebı·ler olduğun<l<!n çocuğa da aşılanır • cel.: sınıflardan lıaslı:a ayrı<":a muh- ıııllldadır. 
mt~J. Ş:ımpanyn ve Argon muhnrehc~i tır. ırlir rmtlerdr. orta okullıtrıı lhtl • ÜC.RETMEST.ERE l\l'RS YE t' ! • 

UA7. (Oisc): Uaz Belçika Ardın· nnmfle nıımırıur. C.eçrn l"mumi Sokrat birinci sulh ce7.a mah )'RÇ vadır. Rıı 9ri'!dR f'skfıdıu; Sa_ GEZ fi.ER ne 1 ceı er ı 
leti•de• gelen ve bir :Framnr. ey:ı_ Harpte hurndtı cereyan eden çok kemesinde gizli yapılan sorgusu rıver. B,.rnflıı kıı1alıırı hıııta fltl- Ht:r ~·ıJ ya1 ıne,·simlncfe yapıl _ 

ıtıalı:tn olan ilk oı.uı iii(re menleri. 
ıır mah~m lrnrs "re lfP~ilf!r hıı yıl ıi:ı 

ynpıJ;ır3ktır. Ru lııısmtıı geni~ hır 

pro1Jr:1rıı haıo:ıı·J:ınmaktaılır. 

letine hl'llinl .,eren bir ırmaktır. kanlı muharebeler me~:ınındn Yo. sonunda tevkif olunmuştur. ını-l.teclir. 
Da ırmak J~nfer, h'.ampiyepı, Krty ima, Jıuya dp la fıruri 'c FiynHı~t ltalyadaki talebelerimiz lst:ı.nlıul ınoaıif ınüdiirlüRü nü11 
t"t Pontuazı suladU.lan .sonra Kon- ~·arpışrnolarını :ırabiliriı. ld • :ı:ı:ı:ırlanıış oldulhı pllin gliull'n ı~-
tifrıııs Sen Honori11'de .Sen neJari. FORJl,EZO (Forgr-; it<; eııııx): ge 1 cirilmi~lir. Orta okul i h liyııcı kati 
ııtn 111ığ s:ıhilinılcn dfıküliir. l'a7: Aşağı ~en'clc J)ip Aroncl linınnııı:ı İtalyada tahr.ilde bulunan tale· ~nrette ıını·al.: ilk o!.ullıırın ınuun i-
'• illr.ri rnıg de hir çok büyük ınu. tabi bir kıız.ı mHkt'ziı,tir. Oınııl'iıı belcrimi%Clcn Suad ve Samim Si· 
'ıareiıeler gormü ıü. Uıır. P.yalıli de cenubundadır. narıo-ıu dtin elırimize gelnıiş· 

ıom ve ~n cibi ikinr.i nskrri mıu- 0.\IAL (Aum:::le): .\şall ı Sen'de !erdir. Diğer talebeler de yola 
..ıf n dahilindedir. Dip .\rond liııınnınn ıııhi bir kR:ı:a. cıknuık ü:eredirler. Gelen yol· 

,,.REYlr. (Ahbeville): Sonı ırm:ı. dır. Anıyen'ln renuhundn Ilı el ~uların anlattığına göre Napo· 
~ını• ıı mdıı bfr limandır. Niifıt- (Bresle) :kıınnlı iizerincle ,.(' Forj_ !iden Trablusa asker sevkiyat~ 
ıı cMtan 120200 kişidir .. liugünki ler.o'nun şlnıılinılf'rlir. yapılmaktadır. 1talyadaki lran 
.:nınsız cephrsinin en şimal nok- ::-.ı·uAYON (No~on): Uıız üztrin. ve Iraklı talcbcle-r de dönmekte· 
ıııııdır. Amyen'e 45 kilometre tn<'. de ve Kompiyen (Coınpignc) cys. dir. İsviçrede iktııı.at tahaili ya· 
~nfededir. Jetine tabi bir ~ehirrlir. Gecen l'. pan talebelerimizden KS.zım Me-

PERO:\ (P&ronne): Peron, Som mumt Harple hurııda iki mfihiıa lek de dün aynı trenle gelmiıtir. 
ırm~ı üzerinde ve Am:renln elli muh:ırehc cere3·an etmişti. Bunlnr- Londradan da bazı talc~ler bek· 
kilolfttlrc şimali şı:ırkhlncle kain d n blrinrhlndc \lm:ınlnr l"az lenmektedir. 
hlr felııirdir. Umum nüfU!\U i592~ trpclcri iizerindc dıırılıırıılınuşlnr Fransanın Moıkova 
!.itidir • ..,arl Sr:mpl 10~9 dıı bura- (1 mnrt 1918) ve ikinci nıııh11rche_ d . 
el« öl•'liş, m0thiş Sın! ile on birin_ de dr şehir Fr11nsı1lar ınrıırınıJnn elçisi şehrimiz en geçta 

Fiyat mürakabe kö· 
misyonu dün toplandı 
~iyim 
tesbiti 

ve gıda maddelerine fiyat 
ıç i n hazırhklar başladı 

• M k 1 · • .:01ırlıııı·T.1A le- 1·1·1 ııl ıııı aıı fh·:ıt llıtik11°1·n 111° ... ·ıJnıı \•erı'lıııi•l'er!..tır ci I.ui bıırada bir mlh.:okerede bu- istirdRI olıınnıu,hı. (,\ğuslos 1918). Fransanın yenı os ova e çıu ..-ı• '" • ·1• • ·' •" " J 

A k 1 ı S • ınurnkahe Jıomi~yonu dfiıı vııli ıııu- Fiyalları ilk te~ bit rdilerel.: ıııaıld . lııaıaııfl9r ,.e on uördüııcü Lui Labonne n ara yo uy a urı· 
lıfl ele bıırarla mfithiş ŞRrlın leh- r.arp cefılıesi1tdrki hart'k6lw in. yeden ~ehrimize gelmiş ve dün 
rUdi alhrııfn bir mnııht'de lmr.ııln • ki,a/1111 taJdfl rtmrit. ft111dalı ııuı- Ycşilköyden tayyare ile Bükrcıe 
.,.,..,, lıitnUf Jur aüıı 1111 .\iıtnnıln ı•rrUt!· gitmi~tir. Elçi Bükre~ten Mosko· 

SUASON (Soisıons): En üzerin- cektlr. \'Gya geçecektir. Hareketinden 

Yaz tarifesi henüz tat
bik edilmediğ i için 

evvel şehrimizde bulunan Fransa 
hariciye erkanından Satenyo ile 
bir mülakat yapmt§tlr. 

İsvicrenin Kahire sefareti ata· 
sesi Pahud da dün sabah trenle 
fsvicredcn şehrimize gelmi§tir. 
Bur;d;:n Mırura gidecektir. 

Bir ' 'tırnal<çı'' 
yakalandı 

Pazar eğlenceleri halkın 
1urnundan geliyor 

İbrahim adında bir tırnakçı 
nün cürmil me1jhut halinde yaka· 
lanmıştır: 

fbr~him Nalburlar çarıiıinde 
sarraf Haçiğin dükkanına ~itmij 
ve bir elli liralık bozdururken 
tır:lak maharetiyle ı beş liralık 
çckmi§tir. Fakat i! anlatılarak 
yakalanmış ve dördüncü asliye 
ceza mahkemesinde 2 ay hapse 
mnhkCim edilmittir. Tırnakçının 
sermayc'i olan elli lira da mü 

\'apurl.ıı.ıı )ıH tarifelerini tat. 
hit etme~ h.\lı\ lıaşlomnmış olmıı. 
Jarı )iiıiarifıı puır gOnleri uhııh 
l\iJ""ftdcn \'e akşam lkığaz ve Adı. ı 
ludın dönen 'apurlnrdn büyük le- 1 
hu"m olınalı:t:ırfır. Bilhos a bu pa
ıar binlerce halkın germeleri bu. 
ruıllanndnn gelmiştir. Adafardan 
"C RoA ı:dan dönen akşnnı vapur
ları o kadar kalnbalık olmu~lıır Jci 
havanın sıenklığına rağmen en alt 
"1oa ve kamaralarda bile ayakta 
d .. rulacık yer bulunırnıımıştır. 
Diler taraftan Kadıköy stadınriakl 
l~eıttrbahçe - Gal:ıtasara)' maçına 
!JJ4cn 10 bin kişi flnnüfte fıızln il:l_ 
ve vapur bulamaımılar ve üstü:ıte 
iıtil bir halde Köprire gelebilmiş
loriir. Bu y\iıden bir iki vapur 
ttıhUh geçlrınlf, ayaMa d~relacat 
yerlere kad r vap lH" yu• yatmı~hr. 
1~8a bunlara ra en herıfh: yııı 

RMdi i ClkrHr. uıkeI.lerde liman 
r...,... tırluı YIJHtrltırı kontrolıı lfi. 
z~ air• .. itlıe1-8ir. 

O."lı:>·ollırı ''e Şirhti Hayriye 
ıdıtrelerf yaz t.rltrlerhıi temmu: 
haıında tatbike huırlcndıklnrına 
ıtire ~hlr hnlkı claba bir kaç ps. 
nr Mı edyetl Çl'kecek demrklir. 
1.lmıe rel~liSinin ,.e di8er alilka_ 
dftt'lsrın bu yolılıı temmmrlnn c,·. 

,.c] tedbirler almaları ,.e fozl:ı Ya. 
pur lşll'lilmcsinl l<•ınin ctrııell'ri 
hrlı:lenmektcdir. • 

Otomobille kız 
kaç ıranların 
muhakeın esi 

Tecavüze uğrayan lr..ı. 
hadiseyi anlatıyor 
Mı.hmutpaşada bir fabrikad , 

çalıpn Bedriye adında bir kızı 1 
tfr ak am i§inden çıktıktan sonra 
tahta.kalede otomobile atıp k:ıçı· 
n.n En•er ile ark~dıı!fluı Kadir, 

udere olunmuştur. 

Altın fiyatı 
Son günlı::rde 23.50 kuruıtan 

muamele görmekte olt.n altm 
1ün tekrar yi.ikselmi• \.C 23,80 
···•ruı;1 k~ 1ar sı!:m1;tır. 

1 ' 
Sah Çarşamba~ 

11 Hazı. 1 'J HA:ı1 . 

Salih ve Halidiın ağır cezada 1'2'Kr 4 Cema.cvel 15 Cemı.c~ ti ( 
hakemtleıine beflMnU§tzr. lıı:ır iii hııı.r f 
~rlye mal\kemede demi!!tir- ~ 

ki: 1 ------------
.. _ Birdenbire otomobilin ilri 

lr.apHı da açıldı; l:>eni klKH:layıp ~ 
içeriye attıbr ve balitt i biT en • ~"t-1 " 2 
r;ötürdüler. Orada Envcrc, boni ö ıe 12 r. 4 33 J2 u 4 u 
tertemiz tealim od r~e k-endmn· ııctndl 16 14 s ııg 16 14 s 31f 
den 'ikayetçi olmıyacağ nu :-.öy· Akpr:ı ın u 12 ()l) 111 41 ı2 oor 
!edim. Sonrn bayıldlm." Yatın 21 -ıa 2 03 21 " 2 os 

Muh~'-eme, Ş&hitlerin ~elbi i J lmeak ı OD & 28 z os ti 27l 
cin ba~ka bir giine bxrakılmıştır. ·--------------

a\·ininin rchliF!indı• nııntnkA ti<':ı. 

rt't ıııüıliidii~iinıle ilk toplrıntı·ııııı 

yapmıştır. ::;imdilik koıni,yonu 

teşkil eden azalnr ~a lnıı esL:i ih 
tik!ır koıni-.yoııu t'rkAnırlır. llugiin. 
lcrılc lirıırcl oılaMnıla '.':ııııla inli-
hapla tficcar ,.e unııyicilcr arasın 

d:ın birer mfiınessil scçileceı.; bun 
lor komi. yona iştirak ederek lcıırl 
ro~u lanınnılayncnkhr. Koınlsyon 

mnlirctleri 'c sarış fı yntl:ırı ıubit 
rrlikrrk olnn Jıiitfin rııııdrltler üı:c. 

riıırle kontrol vRzifef'i ııön•ce:. 'e 

Bir yankesici 
aranıyor 

Sabıkalı yanketicilc rden Nuri, 
ge;enlcrde Yenikapıd& b:r dav::· 
tc gi.den Recai adında birine yai<· 
l:ışmıı, beleciiyeden şikayet ,_,,..r .. 

. , t. ktan sonra bir aralık 
yumr°uğu ile ne:a:.ıu. b'-o • -
vurarak cebindeki cüzdanını çal· 
mıştır. 

Nuri cüzdandaki 15 lira)'ı al· 
dıktan ıonra bir paket yapmı1 ve 
ıçıne "15 l i ranııra te!ek kilrler" 
y.ızılı bir pu•ula koyduk tan ıon· 
ı-a Recainin kapm önüne bırak
r.1 1!tır. Nuri aranm:ıktadır. 

O>----

Bomonti İ!tihıali 
arttırıyor 

Bomonti bira f&bri..katt faa li· 
yetini gittikçe arttırmaktadı r. l::
mirdeki muattal bira fal>rilraıınr.t 
t&nk!arından bir ln•mı tchıimize 
getirilmiıt; • ocnonti de hasırla· 
nııı yeni yerlerine kc.nulMUjtur. 

Fal>rika bu suretle iıtihlQlitını 
fuialaıtıracaktır. Yer.i istihsal~t 
bu tanklara dold\U'Ulaeaktır. Di
ittr taraftan Avnıpacia:ı yeni 
tanklar ıetirilmffi için ee t·b· 
büsler yeptlmaktıtdtr. 

fer Mİ."İlll 'c ı.:ıdıı ıııaılıh•lt>ri oJn. 
caktır. Un i~ İİLeı-iıııl~ ı:nlış:ıcnk n. 

l:ın ticaret nıüdürlüğfi \'r. :il- ın•t o
da ı dün lllı: faalıyetlerinc f!t•çıniş. 

lerdir. Ticaret ıııiicliirii Avni S:ık -
menın rei l•ğiııdr. tlrarct otl:ı•ı U · ı 

mumi katibı Cevat Nim11rlnln de 
lştlrıık e•tiıii bir topl:ınıı yapılmı~: 

monifaturıı<"ılar blrl'sinin bü'ün n
::ıları hu loplantıd hazır bıılıııı. 

muşl.udır. l\lnniraturıı H'! tıılı::ıfirc 

C$\'al;ırıııın ıııaliyet firaıı rınııı tes· 
hilinc clr.rh:ıJ ha,ıanınıştı r. 

Sı rrı B 'l llioğlunun 
mahkemesi 

Mevhum veya mevcut bazı te· 
!fekkülierin im.zaaiylc Re:sicum· 
bura, E::F:::k:i:::, mcl:u:ılara ve as 
kcri arkana hükuµ1etin siyaıe· 
tini tenkit edici ve Aln n tema· 
vülü se rilen mektuplar r.ön<ler· 
~ekten maznun Sırrı Bellioğlu 
hakkında ki tahkil.cı t bitirilmiş, 
dün lstanb"..ıl kumandanlığı aske· 
ri. mahkcmeııir.cie muha kemetine 
başlanılm1,tır. 

Gizli yapılan muhake:ııeye ça::
tamba günü devam olunacaktır. 

.................................... -1 
1 Matbaa i,çiler inin ı 
1 topl ntııı ! 
f ! 
• T6rk mntlıııal ftknlı11e11lt.ri blr. ı• 

'ı;!ndcn: 

Mutat ı>enelik kongremizi lG hn. 
:ılrıın g40 puır ıtı•nü ~aut 13 ıc E-ı 
minönıi halke\·i salonlnrında ~ a. 
pııcrı ımıı:ılan birliAe kHyıtlı ar· 

1 
kada~l:ırın o giin tımuml iı;tim:ı. 

~:~~~:.~ .~.ı::~:~.:~.ı.~~:~: . ~~:::_ı 

Hadiselerin ortaya kaydııfe 
lemir buhranı dcnizciliğimiı~, 
tesir ctıni~tir. Tck'lelcrind~ /f 
saç Je·ıhaların değiJmesi ıt tı•' 
den gemiler hıftalarca nn1'·fl' 
hlmaktadırlar. Ge:ni saçı ~~el' 
s2 ia h'!men hiç yoktur . . t~ııfl 
b:r az: buhınanlar da fıy• rdJf 
r.ıüthİ§ surett~ arttırmıtl.~,~ 
Hariçten demir levha get• ·~ 
mümkün olaml!l".a~:tadır. l ~tl<iil 
Reisliği de b·t va.::iy~tte rnU .1,ı bir mevkide k~l~!tır •. ~~ı~t 
Münakale Vekalctme l:ııldırıl 
tir. pr' 

Bir çclt vapurl:mn eski saSl1'' 
la tamiri kabil ol-:'luğllnd~n al ·(il" 

h . . getı darlar ançten gemı saçı ııf 
m!sİ icin tecet>biisle:-de bulı.I rt' 
caklardır. V~ziyct böyle g~deıf.t 
bir sok gemilerin tamir edı!C di'' 
mek yüzünden 11efer.den nıerıe 
meleri icap edecektir. 

Dafi atışı talimleri ıf(lJ 
• Dii.n saat ıs ile 1 i ar•51 rl 

Bakırköy sahillerinden M'1rııı:;r 
ve Hayırsızada istikarrc•ird~,ıl' 
atışları yap:l:nıı ve ru saı 
sevrüsefer tatil olunmu~tt·r. rı',, 

Yann saat 10 da Okm~yd~Att' 
da ,.e cun:a gü:lü saat 10 da ıl• 
ris çiftliğinde top atı§ları ~:~P1,~ caktır. Her iki attş tecruOtd,ıı 
tayyare da fi tep lan taraf '~'tcif. 
yapılaca~:trr. Tccrübclrr fC·tırı' 
muhtemel bir hava taarru;.ııd' 
kar§r aktif müc1afz.uı ~el: 1 

olA.caktır. ~ 

r~ecHs ~ n dünkU 
toolaniısı ~ 

• ay~ Ankarıı., 10 (A.A .) - :S Cjll\ı· 
Mil!::t Mecli::i bugün Refet ,IJ· 
t~zin ba,:kanlığında topW'~o:1 
Türkiye - Suriye ~ostluk ve ~btıtıl 
şuluk nıu'lhedesıyle me·111~,ç 
protokollar.n, Türkiy:: • )(~· 
kliring anlaşmasının bazı hii tı•' 
lcrinin tadiline ait notaları~~·· 
dikleri hakkındaki kanurı 1\ıcl' 
Jariyle devlet memurları ııY ,it 
rınm tevhid ve tuddüiürıe et~' 
kanuna bağh bir nuı:nar•l\ c t1eri' 
!in maliye ve adliye v~~:1i1'1'' 
ne ait kıaımlarında degıtı JıeY' 
yapılına.ma, ordu ıubayl•~dliıı'~ 
tine m~aus ka.nuııun dö ıt ıJ 
madde.inin tadiline ait J<aJlllterİ 
yihalarının birinci muıaiı:ere 
ni yapnuıtır. • • , JS'6' 

1ıleclit. bugünkü ıçttırt di).e .. t t . 
Türldye - l aveç ticaret .,... tffl 
anlmimalariyle merbutatının 

11 
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dikine ait kanun liyih .. ,n~ t•'' 
ikinci müzakeresini yt,par• 
d~k eylc..-nittir. •. ııarı' 

Meclis çartamba giJnu toP 
cakttr. 



orveç tes im .Oldul Bugünkü harpte 
al ve ma.iyeti dün, bir harp Al'!'a~ların lı~~B'f-

. .1 I .1 t• terı nelerdır. 
gemısı e ngı tereye geç ı .. =.=.:..-:-..::.: =:-.=:::~~-ı~: 

~Dıııi...__ kela~laf&ırmak' tçia uu uuı lnlllaD _ ll'TmAI 8IA)ll' 

vaziyeti 
(.\. A·) - "Franaa 

lrüometrelik hir cephe 
••reyan etmekte olup 

100 .Alman f•kuınm 
olftfu beyan edll-

8ttttn ukerf amıflar, 
etmektedir· Bu har
de vukua geı.lt o. 

lerin ea b~yöfi eWu· 
tır. Buadan bqka 

bu kadar pwetli, 
~li ve bu kadar kan-

törilaeaiftir· 
, • milyondan fubı 
a h&f11•11tlr· )ltla

etme4rtedir· Jılütte. 
Yemet etlllekt ve mu

ıeçınektedir· Ko -
be ile klbik mllhare

Jamanda yapılmaktadır· 
e top mulıarebelett 

kteiir. .. ..._ı eenumda tayya. 
· takip eden dalıa

ee,he serieinde uçmak. 
kıtaat ile tank 

..._ •e tahrib etmekte-

adet& birer devi 
ortaya çıkıyor ve 

mevcudlyeUerlnl hle. 

~er bir musaraaı da 
toplanıı tanklara 
ve mt\MSir 1Uret

"lllllllldll'.. Tallk1ara karıp 
ınab1U1 24 mlllmet-

lıle yaramanut ve yedi 
muvaffak oJm~ • 

Jedi buçukluk top, bu 
e ~ genlııl mlkyu. 

200 kilometreden da· 
bir cetıbede her c;ift
kaledtr ye baltalık • 

t1"aaklarla doludur· 
: StJAblt dört l"ÜVOD 
tayyare, yllı bin • 

lillb, toplar. tank· 

radyoaunun 
febliii 
C6.A.) - ın.ws- radyo-
-.. tebllCt bakJanda a

tta bulumnUflur: 
kunetıertnia Alman 

~lbllı. 79pmakta olduk. 
f&ad&la surette ~ 

depoi&rma btlytlk aararlar te•Ud • • 
di1llllftlr. 

lDcUis atır tıombardunan tanare
lerl Prulnnanl ve Rullr DUlltakalarm. 
dald aüert .llHeften PcNeUe tur · 
rm etmifUr. 4 lnıtlis tayyarec cfOn. 
meml§Ur. 

l.ondr~ 10 ( A.A.) - Hau ı,ıcri 
nez reli, Jnıil.z hına kuvvellerınin 
dün Gand'da petrol depolarını bom 
b:ırdıman etmiş olduklarını b"ldir. 
nıekledır. 

Bu hareket, o kadar ınwısııır ol • 
mu,ıur ki ikinci bir bombartlıman 
tay) areleri, el velki la)) arelt'rin çı. 
karmıt oldukları yan11nların ı,ılı 
altında a) nı dt'polım bombalamış. 
lardı:-. 

Hau işlerı nezııreli, bundan bıtş
ka, la't > arelerin F.nen ve Holanda. 
da kAin Endo\ en nıınlakalarıncta 
Anıyen'de, Arden mıntakaı1ında 
bombardıman ) apmış olduklarını 
le Pike hnl"nde '\e alçaktan uçmak 
sureli) le düşman hatlarının ıerl· 

sıncleki muhıeıır hedenere tanrruz 
etmişlerdir. 

20 Alman layyare!ii)le 6 lnııhz 
la)) aresi kar,ılaşmış olıluklatından 
arlarıncta bir muharebe ~•~ua 1&el. 
nıi<J ve bu nıuharebede 2 lmliliz 
la))aresi ile 7 Ahnıtn lıı' vart'ı1i düş 
muıtliir. 

Nesaretler Parid en 
taıındı 

Paria, 10 (A.A.) - Havaı bil· 
diriyor: 

Batkwnan.:lanlığın talebi U· 
zerine, nuaretler, alınan t~r 
ler mucibince, taıraya tqınmq· 
tır. 

B. Re)'UUfl Ol'dalar _...._. 
na aitmittir. 

Kıymetler bonatı da -~ 
lraten tapya naldolunmuttur. 

11 Hazirandan itibaren kapalı 
kalat'~k olan borsa, pek yakmda 

F rcuucıya geçti 
Nevyork, tO (Radyo) - Büyük 

mikyasta f nıiliı kara kuvvetleri 
Frans:ıdaki sererl kıtalan takvi)e 
etmek üıere Fransaya fleçirilaıiş _ 
lerdir. PııraşütCülerin muhtemel- la
arrıtzlarına kartı koymak lizere ter. 
tip e4ilmlf olan on bin biılkletU. 
den miUe,ekldl mubara11 kıtaatı 
mattasıl devriye gezmektedir 

Sovyetlerin Roma 
ssfiri 

ltalyaya hareket etti 
Moekova, 13 (AA.) \,,.. 1·Ha· 

vaa •Janundan": 
• SoVJet Ruayadaki ital)'lll tefi· 

n Rosto, Moskovaya ıitmek üze· 
re ROIDadan hareket etmiftir. 

Sovyet Ruıyanm Roma ıerıri 
Gorelldne de Romaya sitmek U· 
aere lloakonılan a,rdmııtır. 

ltalya donanma,.... 
~vaziyeti 

B. Rom., 18 (AA.) - D. 
ajanıı bUdiriyor: 

Matbuat ~ bahriyeli ...... 
kında usun makaleler ~ " 
Muaollninin buna ve~= 
inkipftaıı bahlcdi ~ 
'bu&ilıı 5 aaff~ ~
vaıur, 60 kootr _. tor· 
pido, J.17 ~D J1'~~~~: 
So~ ıam'Jotlara ~-·ı.~ 
ill•e ediyor. 

Şimali Narveç'teki müttefik =r:~r::.?! 5: ~:::=-: ... .,. .......... :-": ~ 
leri çabucak aesmek mtlmkUndtlr. tq1lla paytaııtmı iKal .-.Jt" IDt 

kuvvetleri tamamen çekildi ~~ ... ! =.=:: =~-=-.:s 
bucak neUceye varmak imkbmı elde Harp b9fladrktan llernea IG q 
eclelııüeeekleri neuc...me vardıklarmı llOIU'a çlkaa Alman ~ 
ileriye drerek paııür.. yaratmak ve Din. haftalık mecm•.. Dlç y_.. 

Slokholm, ta ( A.A.) lsveç 
Telgrar ajansı, Norveç Jilksek ku
manda heyetının aleşi ke!UDele ka. 
rar vermiş oldulunu resmen teyit 
etmektedir. 

Alman askerl makamall ıle mu. 
nasel>ata girişilmek üzere timdi
cten müzakerelere batlanılmışlır. 

Slokholnı, 10 ( A.A.) ~ Kral Ha. 
kon ıle \•eliahtın Tromso'ıian bir be 
> anname ne,reımit oldtıklan haber 
,·erilmektedir. 

Bu he)annamede ezcümle föyle 
denilmektedir: 

"Harbin xaruretleri mlitterikleri 
km vellerini batka cettllelerde lah. 
,,t elme.. ın cburi)etınde bırak. 
mışhr. Şimdi Norveç kıtaatı, el
zem olan teknik menabi ve vesait. 
ten, bilhassa sal b, mühimmat ve 
ta) yareden mahrum buhınmakta
dırlar le hıırbe devam edemi)l'. 
cek bır hale ıelmiflerdir. Bunun. 
la beraber NorveÇ' kıtaatı memleket 
haricinde mU~deleye devam et. 
nıt'kledır. 

Yeni ıabribala mani olmak için 
kral n bükı\mel yüksek k1,1manda 
he)t'Iİnin ıavsiyesine riaJet ederek 
ale•i kesmele karar vermişlerdir. 
Teşrii meclis, ordu ve donanma 
krala mtızahirdir. Kabine, bütün si
) asi rırkalan temııil edecek suret. 
le tadil edilmiştir. 

. Diler ıanrıan kralla vellahtın 
lnwillereyt gitmiş olduktan haber 
veriliyor. 

.N°""' orduları ............... 
_..,; :rnmiai 

N~..-k, 10 ( ..... ) - Nor.
c:es orduları bafkumandanı Nor-

veçin tealimini orduya ıu emri 
yevmi ile bildinnittir. 

Maflup olmadliıınu: hal4e kr 
talanmız ail&hlan blrakarak bü· 
tün Norveç topraklarını Alman· 
lara terketmek meclMıriyetinde 
kaldı, Fakat mücadeleyi bıraka 
cak deiiliz. Memleket d..-nda 
milcadeleınize .devam edecek ve 
9u topraklar üzeriade yenide 
Norveç baytaillllft dalcalanmur 
nı temin e4eceiiz. 

Norveç hariciye naım Kot da 
ra4yoda söylemli blr nutukla 
N<>rYtçiıı tealimini dünyaya bil· 
dİflDİttir. 

Knl • • -~ IDIİltende 
Loaclra, 10 (A.A.) - Norveç 

Kralı Hakon ve maiyeti bütiin bü· 
k6met aı:aa ile birlikte buıün bir 
harp ı~mili ile inciliz licna.ıılarm· 
dan birine çılmutlardır. Kral ah 
hatta ve sakin ıöriinmekte idi. 
Kral nhtımda yilk1ek rütbeli ln 
giliz ve Fransız aubaylan tara· 
fl1l4an kal'fllanmıı ve meçhul bir 
iatibmete ıitmek üzere hU1uat 
trene binmeden önce bu ıubay
Jarla bir müddet göriipniiftür. 
Kralın muvaaalat ve hareketi ea· 
nuında gar halka kapalı tutul 
muı ve civar polili tarafından 
muhafaza edilmi•tir. 

Lonclra, 10 (A.A.) - lnciliz 
ve Franaız kıtaatmın fimalt Nor
veçten çekilmit olduiu resmen 
bildirilmekte, Norveç ~ ile 
laWrOmet trklin timdi tnpıtered'e 
bubuimütadırlar. 

.r r.-~ teoııgıen 
Pula, ıe (AA.) - ıo HUlran aabah tebllll: 
l>enlzdeı:ı Argonne'a kadar harp, gitgide pddet peyda etmek aureWe 

...,ıam etmekted.r. 
&'ula, 11 (AA.) - Fl'ULllS akf&lD tebb&i: 
JJen1Zden Uvua kadar dl1fman Amyenae;ı Rueııe ve Am)'elldeD Ver. 

.. va ıtaeo :vouar arumd&, tuytkmi, buı noktalarda aptı Sene kadar 
L...ıaıa,41l11Utftır. Bu bUI DOkt&larda. bul aD8Ul'lal' Delari pçmlfUr. l>Df· 
ıun. her ,_..., pdclet.11 muiabü bOcıımlarl& tutuımuttur. 

Amyea • '\-erDOD 1oıu ue ...,. oJ..e kaiar, dl1fman plyadul daba 
• tMlrll ounuttw• ull§ID&D, b!Jba• ll&n JruvwUeri Ue, 1"9rllere mtlker· 
ret bombardlm&Dlar ;yaparak, c0atltamlu'anm8 .barekeUerlD1 1fkU etmQt 
&l'&ftmlyfbl'. 

Vi.M l.ıı fU'kmda, dün öfledıtD ..,._ &o--. mmtahtı111daıı l1eıt çJkDut 
ola d~ kOlları, bu •bab OUrc1u1eD LWertemUon 1.A.ereclen Tardlnola 
Ja kadard büçuml&rm& yeniden ......,...,.. Dt&er cOdtamıar, &)'Dl -. 

manda, Velae vadiallden ıı'lamu ~ llGcum etmlflerdlr. 
(.;b&IDpqMde dl1pıan, pJakla aıen"ber, u.k mQfreaelerl ve bomlıar. 

CWD&D I&) ıare ruoıan bbDayeabıde, yenı flrk&Jarla Retbelbı her 1ld ıa.... 
hlldao taarru&a yeniden bqlamlftu'. DUpaaa bütllD pyreUerloe ~ 
ancak, MetorneM iadaı' iterek YClcUcle 1' tlrdlgi köprll bqml SeDIPe~ 
IDUYatt~ ollDUflur. Aüae'fD WltJDda, Attipieede, d1lpnaD, b~ 
.deaumoata lleute'• luıdar a\.rirODDe tn fbnallndekl blltUn ceçtUere t.,...u 
unltUr. Her yerde ıutaıarmus, dQfDWla lötua sermlt ve adım adDD mO

..ı... ederek" mukabil btlcUmlarda bUlmi&rak dOfmaoa eıı eııerı&k JDUk&· 
" mette tıulumnuttur. 

Cephede ve seruerde, birçok UtJt. ucu 1an ;yapılmlftır. Bilba- Na. 
wtlr ve ..DollaucldqeD özerlerbade uçulmUftur. Hava kunetlerlmls, J'orSU 
lea.ICau&'da, 8oit8oo'da ve Poatayert'da dQpıan kaftlelerl bombardlm&D e
dUıDlftlr. 

Avca 1'av.a ~tleıtmls, aetlf' T&Slfeleri eanaauıda, mWUm saferler 
kannmlftlJ'. Blnblip Hlbudet kum&ndaamdalcl Mr avc:ı 1fUPU , bir Çlktt· 

ta - 12 dt1pn&D tanar-1 ftflb'erek. t.emqtls •tmlttlr. Bu ~ 
iftlrak eden tayyanterlmlstn btpal, lbıerlertnde bir tek k11rfWl lal ollqakm
zm clömnQflerdil'. 

Alman tebliği 
Jl'DllNltD ......ı ........._ 11 (A.&ô) Alman QenellcUnD&JI tebllt 

;or: 
~ben 360 kil~ ........,.deki ..ııa UzeriDde qatı Sllie, llarue 

• CbQıplnpe ııav&Ual iat:lkalaetlUelcl Alman barell&tı, endıe teemmW 
JlcQt ,_ıdlcle 1Dldpf tımektedlı: flacl17e kadar bllJOk maYaff&JuyeUer 
:il edilm1fUr. Dalla bU;r:tlk mu~tıer de bunJan takip edecektir. 

ou..,,um •!Ilı qıık1arl& yaptık1an cllbl1 olmak bere lıClttıa mUkabil ta. 
.. "l'U&lan ._. kaımıp.ır. Kulıarebe, ....._ DOktalarcla .aram bir takip 

'"!.Un! .ııti1ftu'. 
H'f' ~ meuup ~relen mUtqelddl kunetıı tuolaı', ordunun 

atı -.. " CJMl•P9..,, aa1ıilledDdeld bankat:ma ıntlllallent etmlfler
dlr. ~ ~ mmtalraamda ............. >' ~p a.. 
rakalarla dolu cenll abaları, uker t.ecemm._., falla IMYSllerlDl. l8tlll. 
kbılan, .. ~ ip ~e~ lıallDde buhDla.Q Ubtt kou.n, bll)'llk ... 
..ıfakı7etlt bomba aıtma almıp.rcilr. Af&lı BlııtlW • tanarelfılrSID1a •181 
ınllQf.:ala)'etl• ;rolW'I. pendlfer yolıar.m. ~ Ye celdlDlekte o. 
"'D ~ ukerler1Dl •tete tutmqlardır. 
lfe~ ve U.vt llmanlan ve nbtımlan bombarcbm&D edlbnlftlr· O. 

ı k bu UmUlad YI pnk iııt«ıı S~e lQIDde birçok vapurlar baAr& UIN
t 'llllf "* 'lıii 1i6t tbnru lılr yt,pur yakılarak tabrlp e4llm11Ur. 
~ flmalbade •lds blil tonluk blr vapura bUyQk blr bpmba 

•t etmll Ye 'fiPuruıı lcfDde tlddeW 1ılt ltllıl olmuttur. 
Uaun 11ff ..,Oatttıl dOnen bir denfllltı 48 bin tonluk d1lfawl vapuru 
~· ~ pc6 c1upnu tanareıerı Alman1UUD flmaUnde •• batı. 
~ ...-ıar 7&~1u', p~ atılan bombalar mulJtdf malaaller. 
de tal'JaJatda ft lılm tVlerdl buarat 'IUkua ~. .A.1tUn dlft 

toplan ----~ ~·· 

bundan .ı.atifade etmek tatedller. ı KAauauevveı 1111 tarillll a8*·= 

1',akat bu iddia A.lmaD harp ku
manda beyetiJlln bUt\lıı harp ...... ri 
ve tedbirleri ile tWen tekap edllmif 
buluau7or. Hakikatte 1le Alm,,br 
ıerek buırWtl&n ınrumda ıerene 

batekeUeri eaaumda çabuk neUce al 
ınak içia kendileriDi urlarken, ctAC-r 
lhtimall, usun atırecek lıU )larp illU
mallDl de IUç bir •man g688Bbdea 
kaylletmif detW•rdir. 

Almanlar, terelb et'"'1eri harp .. k 
11 olan "Bli&-lCrlec" de ıauftMak ola. 
bMecekleri hlLNIWlM ,_...ı.rt art
tıkça, dlt•r lllUnuıülı icap ettlrdlll 
birçok tedbirleri almata mecbur kal· 
DUfl&rdır. BUDl&n not etmek çok en.. 
terean olacaktır. JCwel& fUDU kay • 
lledellm kl, Alınanlar bava alllılllannı 
lhtiyaUa Mrfetmete bql&JIUIA&rdır. 

•®ora 11ç nolsta kerloden ;,apıl&D ta. 
arnıalara aynı lumla clevaın olUDlll&· 
mak ve bAfka noktalardan yeni taar
nızlar yapdınlf ve bualarm hepe ay. 
nı kuvveUe takip olunm&mlftlr. Dl· 
ter taraftan Almallya usun rirecek 
bir harbin dabilde yuat&calı ibU -
mallere karp da tedbir almak mec -
buriyeUnde kalaufbr. 

Alman lktıaat erlııbıbar-- re-
181 Geaeı al Tomaa muttud. Alılum -

Çörçilin Reynaya 
• 

ın8S8JI 
ı.oam.. 10 (A.A.) - Çörçil 

Ftanau Bq~kili ReJDO)'a llfAir 
dald metajı ıaadennifdr: 

. 
ni&de ve havada yardım için elde 
bahman bUtün vautalar kullanıl· 
maktadır. tnciliz hava kuvvetleri 
muharebe meydanlan ilaerinde 
devamlı bir faaliyet urfetmiftir. 
Ve aon gilnler zarfında Ji'ranaa· 
ya, daıba evvel mütterek mücade
leye iftirlk etmiı bulunan kuv
vetlerin yanıbatında yer almak 
üsere yeni tncınz kuvvetleri ih· 
raç edilmİftir. Diler m(lblm tak· 
viye kuvvetleri tqkill dercleattir. 
Bonlar yalanda huır olacelrlar
dır. 

Yuaoalavya budutlanna 
tecavüz oluraa 

N">'Ork. 11 (BIMlyo) - ıw.rad • 
du selen reamı bir habere ıore, buau
ıe pleo yeni vasiyet dolaJtlılle Yu • 
pel&V)'a buduU&rma berb&DCI bir te. 
kilde taarrus oıununa Sovyet Rua. 
7& derlıal ukerl ml1dabalede buluna.. 
caktır. 

.. fU •tırlan okıamak JlalııMlr: ...... 
Uln dbya ile alAkw lle#nte .._ 
bile, lastıtere keadl m•1ıallll'tle • • 
yaıurıak iflll tam on •&is &Jllk •u-
7ata ıa&Hktlr'' On .. w. ar oek 1mlD 

bir mlddetUr, Bu makale w•ı •t 
Almuü&rm dealultı M.rMIMlla 1ııl,Jlk 
neUeeler bekll)"Ul :ranllf cllllafılle
rilll tıo.mak 11ıu1onu. Han hutıl 
.. ........ 1"9lüice bu ,U.• kadar p.. 
çtrüa1f olan teertlheler lqil1s lııaft 
kuVTeUerialn Ahaan tayyanlerba ... 
.. tin ollluklanm meyM.Da koJmUI , 
tur. lD(il'8r'enin fat:ll& olunacatJ bak. 
luadald Jlaller}erln ma7981 İllllllUn 
tepraklan detu, aadece panik ..., • 
metkir. 

A:lmanlarm llOll gQnlerde u.tWe 
tekrarlanınakta o1&D taarrusla...
pyMI, bedefl Uddlr. Bunlann 1*l 
kaoa1 mmtak&amda ilerlemek ve dl· 
feri .de PariM dolnı inmek p,..m1 
ı.MMat etmektedir. A1m&D taarrwdL 
n bll)11k bir flddeUe 1ld hedefe dolrU 
:rapılm&kta lken Almenlar nihayet bu 
lld hedef arumdald tereddtWerlol 
7eamifler ve bllyUk pyelerlnlıı hıcil. 
tere ile Fraua arumdald mu•uala 
yı keaıek oldufuna karar vennk 
llaat .ıauıerlne ve bf»ıa- Har 
JMtanma dotrU taarrwdarmı flddet .. 
leadlrmiflerdir, 

A1JDa,DJarm bull1n Jnıtıanmakta ol· 
duklan hareket pl&Dı mepur flileıı 
pl&tııdı:r Jd, bu pı&na söre A1maD1arm 
~•rl taarruslan aalllller bo)'UllC& 
llavr ve Ren O-Jine çevlnrek ~pbe
"1 senJlletmek n böylece l'rum la.. 
'laı&rml mtlfldll nslyete rlsma>W. 

Fakat Almantarm haJdıd J>l'Olelerl. 
Dl v a ~ taanusıarla a•#e • 
..._. de ~ mulltemeldlr. Şu 
aut..ı ı k,Al anha 

ır.t pl6Dında en mUblm mevkii ı, . . ~ 

-- ti• Havr. Ren hattı taamu: olmıa 
fı!Jt en mWıim auntakalardl.a lılr1 ol rJt ~ n matt.a Jalv • 
'MUerl harap edecek 7'Slille 1M ola
rak ka_lıu1 QIUDID&ktadlr • 
Almuılar ~ çevh aJr. il& • 

kiki hedefleri p.klamalt lgln ~- • 
renin )'&km ilPUDdm ~. 
.A1lllall propa.pndumm prta;ya ..... 
pldulu b\ı iddlamn tahakkuku mQm.. 
}ttıD sOrlllebWr, çbktl AlJnaD7a ge • 
rek lıaft Ye pnbe deDizalb k1ıY -
,.-U• hıgUtere,. mtlemlr 1ılr ta • 
Br.JS 1'&Pmak lmlriDlarma malllrtlr. 
~t buna ~ ı.u-. ta • 
anu mesel.ant :Ja1nmea bir ,....._ 
pada olarak kabul etmek '" .AJmu 
lum bu bun.at&: 111' ıarur,. -
1ılr baldlcat olamul" lllldal1 ..,. • 

llÜf olduklanm unuteaınek8 
A1m&D propquıduma 

illa! haberini 79,..ıctan. 
a;ur&rdır. AJmantar tqiUsJer 
de tereddtlt )'&l'&tarak ~ -
fert kunet• ~ ..... ol,. 
mak ıetemetkedlrler. Yob& A1a&D • 
Jarm lıaJd1d p,..ı.rt Lıtmdra delil. ~ 
mali Fraua aablller1 ... ParlaUr 

Günde güzbin kışiJ 
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Sovqetlerle /apon-1 
lar arasında 

Hudut yüzünden çıkan 
anlaşmazhk halledıldi 

ita ya müttefiklere 
harp ilan. e ti 

Ruzveltin dün geceki nutkU • 

l\Ioskovıı, JO (A.A.) - Tns ajanın 
blldlrlyor: 

Oeçende hariciye komiseri Molot.tıf 

ile Japonya sefiri Togo arasmda ce· 
reyan eden mtıznkcrelcr 9 hazlı ıınd3 

bir lUWla nctlcelenml,tır. Bu ltlWla 
Sovyct • lt!ogol ve Jnpon Mançu ta· 
ranannm gecen s .. nc ihUID.fın cıl1.Lığı 
mnıtakada hududun tahdidi mesefoaln 

de meııtnatıcrf bulunduğu mUtekabi!eıı 
tasdik edilmektedir. 

Muhtelit Sovyet • Mogol ve Japo:ı 
Mançu komisyonunca vcktfle hn.lledll 
meml§ olan bu mesele Sovyetlcr tıır

llğl ile Japonya ve Monogoll:Jtan halk 
cumhuriyeti ile Mançuko ara.ııındı.kl 

münasebetlerin tanzimine maııl oL 
maktaydı. 

Glorius tayyare gemisi battı 
iki destroyer, bir nakliye 

gem•si de zayi petrol 
ve bir 
o!du 

'Nevuork, 10 (Radyo) - Alın:ın 
ve lsvec knynnkalrından selen h:ı
berlcre söre Şlmnl denizinde ecre. 
yon etmiş olnn Jıir muluırcbc neti. 
cesindc lngiliılerin Gloriu isimli 
lıı}')'n re taşıma geınbi .Norvectcn 
sellrken Almanlnr tarafından batı. 
rılmıştır. Mürellch:ııtan ') üzleree 

ki~i ölmüştiir. 
Pcıris. 1 ı (Radyo) - lngiliı omi. 

rnllığı Glorius toyynrc tnşımn gemi~ 
sine. Oranın isimli nakliye 1,1emL 
si ile hir petrol nnkliye seınlslne ,.e 
Akarla, Ardnn de~troyerll·rinc kıır· 
bolmuş naznrilc bakıldığını resmen 
lehli~ elmişllr. 

\ngiliz istihbarat 
nazırının nutku 
( Baştarafı 1 incide) l l\lüıtdik hükumcllcr, bir kac za

rat nezareti, aşağıdaki deklaras· mancl:ınlıcri, 1t:ılyanm Alm:ıny:ının 
yonu ncşretmi§tir: tııbiJ olarak harbe girmek kar:ırını 

Balkan milletleri, B. Musolini· n:ıznrı dikkate nlm:ıkta idiler. l\lilt. 
ni.r) kendi haklarında söyle.:liği tcfiklcrın lı:ızJrlıkl:ırı l:ıındır. ~Hiı. 
cümlelerden ve teminattan ahzı lcfikJcr. kılıe:ı kılıçln nasıl cc,·np 
malumat edeceklerdir. verildiğini bilirler. 

Mihver devletleri, mazide bu 
tarzda teminatta ~ok semih dav· 
ranmışlardır. 
Bunları Norveç, Danimarka, Holfln. 

da, Belçika, Ltll,semburg, keneli a . 
leyhlcrlnc olarak öğrenmişlerdir. 

Medeniyet ile Almanyanm milşrlk 
ve dinsiz sUrU!crl arasındaki bu mu • 
cadelc, faşist hUkOmet, müdahale i . 
;in, mUtte!lklcr için en bUyUk sıkın· 
~t 'dıı'1dkl!!ıını btkleml§Ur. 

Eu yfğf Ulğo :yara.,maz kahpe si3•a. 
etle, ltalyaya, Almaııynnm kendisi • 

le vermek IQU'unda bulunacağı gnna
.m temin edilmek Umidi olunmuı;tur. 

J'okıı ı, 1 ta))·anların, fi liyatta 1,1örc
ce1,lcri, dün) unın :ı:illeli 'e teem_ 
ıııiil etmeden lt:ılyanın hücum et. 
tı~i iki düşmanın kunetidir. Eğer 
\lman~·o beklenmedik bir tarzda 
çökmezse, bu, uzun bir harp ol:ıcak. 
tır. B. Çorc'ilin söylediği gibi, h:ırp, 
Alman tehdidinin A\·rupadan her • 
lnrııf cdılmesinc knd:ır, müttefik -
lcriıı emrindeki geniş gelirlerle, ok. 

1914-1940 da Pa
ris bombardımanı 
ıo:rn.1940 harbinde Parlıı §ehrl bir 
kere va Parls civarı,da ikinci de!ıı Al 
ınan tayyareleri tara.tından boınbardı 
man edlldl. 

Geçen umumf harpte de Paris tık 
de!a olmak Uzere 30 ağustos 1914 de 
Alman tayyareleri tara!mdan boınbar 
dımaıı edilmiş ve bu hareket ıı teşri· 
nisani 1918 de Partsın son bombardı 
manına kadar müteaddit kereler tek 
rarlanmıotı. 

Alman tayyare \'C zepllıılerl ParL 
sc yaptıkları tac.rruzlar sırasında Pa· 
rls §Chrine \'e banliyösüne takriben 
1200 bomba atmı§lardı. Bunlarm çap. 
lan değişti. Tayyarelerin attıkları 
kUı;Uk bomb:llarclaıı tutun da kabili 

y:ınııslnrda, karııdo \'C havalarda sevk b:ılonların attıktan 800 klloluk 
~ npılııcaktır. bombalara kadar hepsi bu yekfms 
· 11nlyonın ıız :ı:oınnnda ,.c az mns. dahildi. 
raflıı hü:,·ük mU\·aU:ıkı~·ellcr elde Pnrfsln ilk bombardımanında Almar 
clmc."i için hic bir ümidi olamaz. 

halye, büyük ferlakarhkl:ır yap
mak mecburiyellnıfo k:ılocnktır ve 
kimin lehine? Almanyanın lehine. 

Askeri 
Ruen ile Parise elli kilometre 

mesafede bulunan Gizor mmta· 
kalannda ilerleyen Alman müfre· 
zelerinin geri atılıp atılamadığr 
ğına göre bugün aydınlanmış 
olacaktır. 

8 Haziran tarihli Fransız teb· 
liği Alman ileri müfrezelerinin 
sol cenahta ilerliyerek Forjlezo 
mıntakaı.ına vardığını, cephenin 
geri kalan kısmında vaziyetin 
aynı olduğunu kaydetmişti. 9 
Haziran tarihli tebliğ bu nokta· 
dan vaziyeti biraz daha aydınla· 
tarak şöyle diyor: 

"Düşman Brcsl üzerindehi 
zırhlı kıtalannr Forjlezo ve Arjil 
mıntakasından Ruen ve Gizor 
mıntakasına doğru sürmüştür. 
Birkaç keşif müfrezesi Ruen ve 
Pon dö Urş varoşlarına varmış· 
ve Sen nehrini geçmeye beyhude 
teşebbüs etmiştir." 

Fransız tebliğinin bu ifadesi 
bugünkü harp hareketlerinde en 
mühim noktanın garpta olduğu· 
nu gösteriyor. Bu ifadeye göre 
Bresi mıntakasında Omal civa· 
rında Fransız hatlarının yarılarak 
Alman tanklarının ve motorize 
kıtalarrrun evvelce şimakie oldu· 
ğu gibi Sen nehrine doğru akmı
ya başlaması ihtimalini hatıra ge· 
tiri yor. 

Garpta ileri doğru gelen bu a· 
kının Fransız kuvvetleri tarafın· 
dan durdurulup durdurulmadığı· 
nı lbugiln neşredilecek olan 10 
Haziran tarihli tebliğ bildirecek· 
tir. ileri hareketi tutulduğu tak· 

tayyareleri bir saat zarfında 1080 borrı 
ba atmışlar, 204 kişinin öllümUne ve 
602 kl§lnln de yaralanmasına sebebi 
yet vermişlerdir. 

Vaziyet 
dirde. tehlike bertaraf olmuş de· 
~ektır. Fakat tutulamadığı tak 
.dırdc Alman kuvvetlerinin garp· 
t~n. Sen nehrini geçmesi ve Pari
sı ihataya teşebbüs etmesi tabii· 
dir. 

Hu~usi gelen bazı telgraf ha
berlerıne göre Pariste müdafaa 
hazırlıkları vardır. Bu haberler 
doğru ise Fransıı baskumandan· 
lığının en fena ihtimıi"Uari de gö 
zönüne alarak Farisi müdafaa ha· 
zırlıklanr.a giriştiği anlaşılır. Bu· 
nunla b:raber en fena ihtimal
lerin vukua geldiği farzolunsa bi· 
le netice Franı:anın teslim olma· 
sı demek değildir. Fr::ı:ısızlar Sen 
ve Marn nehirlerine çekilerek 
kendileri için yeni bir müdafaa 
hattı tesis edebilirler. Ondan 
sonra Marn nehrine dayanarak, 
Monmedi ile Marn arasını kapa· 
tarak Majino hattını elde tutabi 
lirler. Bu t<:kdirde bile yine Fran 
sa için itimada ~lyıın bir müdafaa 
hattı vardır. Burada c;:ı Alm3n· 
lar yine en aşağı iki haftadan bir 
aya kadar harp etm::ye mecbur 
ola:aklardır. 

Hülfü:a Rucn civarın:lan Al
man kuvvetlerinin Sen nehrini 
geçmesi ile husule J!ele:ı vaziye· 
tin tevlit edebileceği en tehlike· 
li netice bu ise de Fransız müda· 
faası kendisini toplaihj!ı takdirde 
bu tehlike de bertaraf edileb11ir. 
Bu itibarla hakiki vaziyeti Fran· 
sız Başkumandanlığınrn yeni teb· 
liği bildirecektir. 

(Baş tarcı f ı 1 tncide) { 
re::ıksi:oıoner gnrp demokrnsilcrine 
karşı hnrhc giriyoruz. 

ril::n ruh~atna:neler geri :ı'ınmrş 
tır. 

(/JaJ lııra/ı 1 iııcicleJ 

sempatisi, cebir ve §İddet ve kin 
füihıarma lıarıı çarpışmalarda ka 
nını dü:~::n milletlere gitmekte 
dir. 

Yepyeni tarihin hadiseleri şu ke
limelerle hulı'l~a edilebilir: 

Y:ırnn vııitler, ll:ıimn tehditler, 
şııntajlnr ,.e ııilıayrt lıu ıııekrulı 

müc:ssc~eııin tclen'licli olnrn_k ta 52 
tJc,·Jct in sos yeter merkezi. 

\'icdanınıız tamamen mii lerlh. 
tir. Sizinle lıirlikt~ lıütiin düıır:ı 
şahittir ki Lillorio ltalynrı AHU. 

payı altüst eden rırtırınd:ın içtinap 
ettirmek için beşeri olarak müın· 
kün ol:ın her şeyi yapmıştır. F:ık:ıl 
hepsi boş::ı silmiştir. l\Iunlıecle1crl 
milletler mevcudiyetinin hayalı 

icnbntıno uydurmak için hu muıı. 
hecle!eri tııdll etmek ,.e bunları e
bedi olıırıık dokunulın:ız hir şey te
liıkki rtmemek k1'ıfi idi. J\ııbul e. 
clcnlerin hepsi için hilhn:.s:ı inti
har ılernl'k olrlıı~u sabit nlun gıı_ 

ı-nntilcr politiknı.ınıl:ı ısr:ır ctme
nırk kıHi irli. Fiihrt•rin, Polonya 
nıuharebesi nihnyel buldul!u z:ını:ın 
ı;eten leşriııic\"velde yaptı{;ı teklif. 
!eri reddetmemek klıfi idi. 

Bugün h:ırbiıı büliin tehlike ,.e 
rt'clakiırlıkl::ırını karşılııın:ı~a knrıır 
rcrdik. Ilir millet tnııhlıii<l:ılını mu. 
knd<les telakki etmez 'e lnrihinin 
seyrini kar:ırlaştır:ın uh·i inıtilı:ııı
lardan kaçın:ıc.ak olursn o millet 
Jıakikalen lıüyük bir millet ol:ı. 
maz. 

l\orıı hudutlarımızın meselesini 
lıalleıtlklen sonra, deniz hııdıılları
mızın meselesini miidnron için si. 
liıh::ı ı.nrılıyoruz. Bizim dt'niziınlz. 
de bizi hojan ıırazi zincirlerini Ye 
askeri zincirleri kırmak i:;tiyoruz. 
Çünkiı, 45 milyonluk hir milletin 
Ok)anus:ı serbest yolu ol:ımnzsa, 
böyle bir millet hakikaten hiir de· 
Aildir. Bu muazzam müc::ıılcle, ::ın. 
c:ık, inkıllıhımızın mantıki inkişıı
fınııı bir Hfhasıdır. Hu, f::ıkir hı. 
kat kol b:ıkımın<lon xengin millet. 
!erin, dünynnın bütiin zenııinlikle· 
rinin ''C bütün altınının inhisarrnı 
sıkı suretle ellerinde tutsn istis. 
ı:narcılanı karşı miicaclelesidir. Bu, 
genç ,.e vclCıt ınillellerin kı ır ,.e 
iııhit:ıta r:ıkın rııillellere krırşı ınfı
caılt'lesiclir. Bu, iki :ısır w iki fi
kir :ır:ısıııd::ı hir ıniicaılelrdir. 

Şiıııdi, ıııııkaılder:ıı t;::ın iin et. 
Uk~l·n ye nzı ılıoiz nrkQnı\ıdıı l;a. 

lan J.öprülerı. rnklıklon sıı,nr.ıı reç_ 
men hey::ın c<teriııı ki fı:ı'y:ı, kcn
disinr denizle ve kara iho hcınhu. 
dut dij!er ııı illellcri nnlı 'imnzlı~.ı 
sürüklemek niyetinde defildir. 

lwiçrc, Yugosl:ıvy:ı, Türkiye, Mı. 
sır \'C Yuaniı;l:ırı, hu keliınelerdc11 

ko \'ıli ınalümal etsinler. 
Bcrlinde unululmnz hir lopl::ıntı 

esnasında dedim ki fnşit alıliıkı k:ı. 
nunu mucibince, insanın bir ılostu 
olunca, oııunl::ı ~oııun:ı kadar ~ u. 
rür. Almıınrıı ile, Alın::ın ıntlll!ti ile 
,.c ınııı:ırrer orduları ile 11\:nu ltıJ>· 
tık ve hunu yop:ıcnğız. 

üıı t:ırihi lıaı.lisc~iııin :ırifcsfode 

fikirlcriıııizi majeste kral l"l~ imııı:ı. 
rolor:ı çc,·iri,ı.<ınız ,.e nynı z:ırııan-

da lıüyük ,\lmonyanııı ~efhi <le ı;e. 
liımlıynnız. 

Proleter \'C f ışisl ltalyn, her z:ı. 
ın:ınd:ın dnho ziyade ku,•ı•c:li v:ı· 

kur 'e miitıehit bir hnlde, iiçiincıi 
defa olarak ayııkl.ıılır. J>uro•ıı Lıir. 
dir, kl'ıtidir ve herkes için medıu. 
rldir. Bu p::ıroln şimdiden uçuyor 
,.e Alplerden Hint Ol•yıınu.,un:ı ka. 
d:ır. llülfın J.::ılı>leri olcşli~·or: G:ı 
lip selınek. \'e ltalynya, Avnıp:ıyıı 
,.e rlüny:ıy:ı nih:ıyet uzıııı ':lir sulh 
rJc,·resi Yermek icin gıılip gelcce. 
ğiz. 

ltıılynıı ınillcli, 
fnnt ,.e ı"r:ırındon h:ı,ı,:ı, rc~ıı. 

ı elini t:ıkın, krymelinl SÖ!;lrr. JI:ıl!., 
sun defo olarıık dişlerini sıl:. 

lloma, 10 ( A.A.) - Stcfoni ::ıjnn. 
'it lıillliriyor: 

Tunus ~ehrinde ak:am saat do· 
kuzdan itibaren ba;lıta yollu de· 
mir tellerle kesilmekte ve bazı bi· 
nalara mitralyözlü nskerler yer 
leşmektedir. 

Romadahi sefaretler 
önünde alınan tedbirler 

Roma, ıO (A.A.) - Aleyhte 
tezahürlerin önüne g:çmek üzere 
Fransa ve İngiltere büyük elçi· 
likleri önüne kuvvetli askeri müf· 
rezeler ikame edilmiştir. 

Londradaki 
tevkif 

ita/yanlar 
edildi 

Londnı, 10 (A.A.) - Musoli· 
ninin nutkunc':an dört saat sonra, 
Londradaki İtalyanların tevkifi
ne başlanmıştır. 

Kanada harp ilan etti 
Ottava, 10 (A.A.) - Kanada 

mebusan meclisi. İtalyaya hı:rp 
ilanını tasvip etmiştir. 

Fransız Ba§vehilinin 
bir tebliği 

P<.:iı, 10 (Hususi) - Ea§ve· 
kalet a~ağıdaki tebliği ne~retmiş 
tir: 

"Husule gelen vaziyetten son
ra da Fransndaki İtalyanlara kar
şı ihtiyat ve soğukkanlılıkla ha· 
reket olunması tavsiye olunur. 
Unutmamalıdır ki İtalyanlar bi· 
zim yanımızda kanlarını dökmÜş· 
!er ve bircokları memleketlerini 
bizim i~in. terketmişlerdir. 

Hükumet lüzumlu olan her 
tedbiri almıştır. Memlekette ya· 
şayan thlikeli e:nelıiler derh3l 
zararsız bir hale sokulacaklardır. 

İtalyanın Bcrlin 
elçisinin nutku 

Amerika Birlucşik Devletleri. 
aynı zamanda iki birib:rinden ay
rı yol takip edecektir: Kuvvet 
karşı koyanlıırı gelirlerimizden 
istifade ettireceğiz ve aynı za· 
ır.anda bu gelirleri inkişaf ettire· 
cek ve bunların istirralini çabuk
laştıracağız. Ti ki Amerikalı 
bizler mücehhez bir hale gele 
lim ve her türlü gayrimemul şe 
raite karşı koymaya hazır olalım. 

Bu hedeflere giden bütün yol 
!arın hiçbir mania ile trkanmama 
sını temin edecek bir tarzda hare 
ket edeceğiz. Gayretlerimizi ya· 
vaşlatmıyacağrz ve aynı zama'lda 
hedefimizden de vazgeçmiyece • 
ğiz. 

Amerikalılardan gayret, cesa -
ret, fedakarlık ve sadakat hisleri 
isterim. 

B. Ruzvelt, bundan sonra !tal· 
yayı harbe girmekten döndürmek 
İ!tin Amerika Birleşik Devletleri· 
nin Earfettiği gayretlerin bir ta· 
rihçesini yapmış ve sözlerine 
şöyle devan etmiştir: 
İtalyanın harbe girmemesi takdJ • 

rl.lde, d ğer a!Akadar devletlerin, ltal 
ya ıle teklif olunan yeni tesviye suret· 
!eri hlikmda akdedllecek her tllrlU 
anlaJDlaları sadıkane bir surette tat. 
blk cdecckleı ine dair temJnat verme· 
lerinl istemesini ltnlyayo. tcl•llf ettim. 
maalesef, ltaıyc.n hUk1lmeti reisi, 
kendlısine yapılan tekll.lerl kabulden 
imtina etli. 

Amerika .Blrle~lk devletleri, daha 
sabit tir ,evrensel nham kurmak için 
iyi bir fırsat dUştuı,.ı zaman. ltalyan 
hUkumetl ile işbirliği )apmak azmini 
bildirdi. Bu nizam, sill\hlarm azaltıl • 
ması ve dıılıa liberal bir ekonomik 
sistem kurutması eıııuılanna dayana. 
caktı. Fakat, ltalya, hareket serbes • 
tisi ismini verdiği §l!YI muhafaza et. 
meyi ve Alnıanyaya karşı taahhUUerl 
dediği şeyi tutmayı tercih etti. 

Busuretle, İtalya, diğer ~m,.•ıerın 
haklarına ve emnlyetlcrine ve u- • 

.Gcrlin, 10 (A.A.) - İtalyanın Bcr- bin bu genişlemesi ite dogrud&n uoğ. 
Un bUyUk elçisi Alfleri, \"on Rib~nt. ruya tehdit edilmiş bulunan mJlletıe. 
rop da yanında olduğu halde, ltalyıın rin hayatına karşı Jıtih!nf hislerini 
bliyilk <'lçill~lnln ' onundan, e:r~mk gösterdi. tttılya, iııteklertnt, ırulhper • 
binası önün<!" toı ımt6 olan halka ı ver vasıtalo.rla elde etmek arzusun . 
hitabe~ ~ir nutuk söylemi§ ve ezcum da buı_unmadığmı aaıih surette lsbat 
le demıştır ki: etmi§tir. 
"- ltalyan • Alman çelik pal<tı. Ruzvelt, bilhassa, Amerikan in!i · 

bugUn, il;i milleUn a.z!mlerinin tercu. "'T'a'dcılıi:tmöan bb.hlıetmt11 ve ı<>yıe de • 
manı ohın FUhrer ve Duç nln 1sledlk- mlştlr: 

leri "fdlAh ve kan arkadaşlı~ında en 1 Hozıt:ırr şu 'il~ık hıl1arı lşffi~·ol'lar 
)ilksek başarısını bulmuo;tur. Alman ve diyorlnr ki, Lıiıler, kuvvet felse
,.e tto.lyan orduları, gö_;Jslcrlnin v<? fcı.in iıı hüt.iim surdiiRü hir dün) aılıı 
krlıçlannm önUne geçilmez Jcuvvetlle, \ ·r. il' 1 'k 1 ı il · · ı 

1
• 

k"hn h 1 1 • k .1 _. 1 d ' mcrıı..a ır eşı - < e\' e erının > r .., c ve '.lr s p u.o ·re.::.:: .. ya •m :ı d 1 . · k h' · -
yıkacnklardır Mukadder grul::una n a leş >ıl clmesıne, ·ııl .mız muıı. 
yUrUyen eski ·dünyanın harntelerl n . lerih lıir surette mü\nade ederlı. 
rasmdan, iki ordu, yeni bir yol aça • Ru ııd:ı. inrirntçı olarak l:onıı-:ımak
caklardır ve bu yol Uzerlndc, gamnıı ıa \'e rey \'ermel:te de,·:ıııı ellenle. 
baç ve llktör façto su bo.yral:ları nt rin bir rÜ)":l'il olohlllr. J', kat lıcnlın 
tmdn, daima mU.tehit o!a.·alı Alı.ı::.n !çln, .\mrr'!;ı: n ın'lle:t.ıin l;:ılıir ek. 
\'C ttaıynn imp:ıratorl:.ıklıırı, yeni tir :?riye!ı irin, hi>\'lc lıir ndıı, hıı"ilrı. 
mecl"niyet ve adalet devri 1'urmı.k ı iı:irı ·~ ct> .. :.t lılr ınillı-tın, lı .. p<;cıltl· 
çln mustakbel asırlara do~. u y.ı. :ı:, '- ni; h r m · ıı ·ı iıı, d'Aer 1.ıt. ı. mı 
ccklcr<!ir." hu~ · 'ı ve ı ııı. ıı lı.lıııı·ı r.c,d•lcrı 

Büyük elçinin nutku, her cll!'"l" trr,ırınıl: .ı 1111 n ı dt'"ılrl~rı :ıın . 
Binde halkın alkı§ları ile karşılan 

nuştır. 

Alman I-ia:-:c 
0

Y3 
l''azırz.nın dcldurn~~·c:nu 

\il r 1 r 1'1 1 ı.ıı 1111 (' 

.. · ı r. ı lıır mıllel ıı 

'"ı • :111ur. 

lı 'eıı.-n, ıo_ 
~ıırkıııı~ lııı 

ı· ı 1 1 ~'"'1 "l ·n n ,p•q t• J,[ıııc·~·rıe 

" · ı,: m h:·ııun i ·in l.· lıııp~olu ı 

1 rı r 1.1 ,. 'ıl ııı ıı el 'ı le<'<' ı 1J71 Berlilı, 10 ( A •• l.) - •J :ık~ıım, 
1 rn lı ! nıı .'ı'ıııJ~, • ı)ı"'tııını•k)ıı• 11 ı hariciye nnzı ro:ı Jli' J ıı. o • ~!- ' " ~ <> 
•:ıı •j : ••• 

ınan lıükiımelınin, hu ı .'\lm~·ı 

rad)·oları ile ne,rcdıl uı~ olun lur H \ c .. :ıl 'fl"f.\:\ 1.t 

deklılrasyoııuııu Alıu ıı "'C ) ı .ıneı 1 Sıır' t 'il, 10 (.\. \.I _ B. Jlı z. 
hasın ınünıt' sillerınc h 1 hn ı ıır. ı , eli, c\\ .. ı c lı ıı l.•ıııııı.ıı ol,ı·ı nal. 

ı'.lm:ın hul. ·nnetıniıı ılel H'ı ı I'>) onu ı..ıııı ı. :ı~, ıc;ı şu ı uı ılc~ i il:ı\ c et. 
şudur: ı ıi~'ir: 

Alımın hul\ümeıi, 'e biı 1 iiıı Al l!l!O h:ız.r-.ıııının onuncu glıııii, 
nıan mıllcti, fı l) :ı n l>ıı~·e ınin :;öz- lı. ıı ·~ri lııl ıı rt, 1 •ı lıaııı·cri kum~ıı
ler.ni rlcrııı lıiı· lıe~rr ıııhı o ıcıı • '>llıtttn sırh•ı.ı 'ia; lıııııışlır. 
mi<tir. Uu ı.ırı 1 ıi ~nllc, 1 iiıııu \I r..1 • • /\' [' [ 
lllUU:\O, faşi»I J ah ıı lll, J.cııdi lıiır .tJt Ci' .. :':t.·r: Q;j:r: l U . ,. 
k.ır. rı ıle, ınüş.~crel. <lu5ı:ı:ııı.ı. in- C!!yoı· ki 
gillerc 'c Fr.ın :ı~ ..ı k.ıı·şı t'.ıqn~. B . t "I t 
m:ık hın \"anıhıı~ınl.ı \er :ıll.wı· 1 ili~,· IK 
d:ın rlo1.I\ ı, lıc) er. rıln 'ıolııdur. Lıı 1 i (ı U 

lt:ıl.ra hariciye n:ızırı l\ont Cla· 
no, Chlsi snrayınu:ı, bul.!ün s:ı:ıı 

16,30 <l::ı Fr::ın-;::ı hü,riik clçhini ko. 
bul ederek kendısine o~:ığıdııki 
deklarasyonu yapmıştır: 

"Mojc.~ıe kral \"C imparııtor lıe. 
r:ın eder ki ltalyn, yarın, 11 hazı
ranılnn ilibnrcn, kendisini J'runs:ı 

ile harp lı:ılinde leliıkki e~ler.,. 

ıla'-ikıııhn it'b,ırcıı, :\lı ı n \C 1: 1. 1 
):in n~J.-erlcri, pn\lln::ı \Ür-in<'l'Ck 
ler Ye lıı1:iltcrc '(' Fr. rısu zim::ırıı-

ı oıırlannın, mtll"llt'rimizln hıı~ ali ı, 
httkl:'lrın:ı lıünnet ı:os•crmckrinc 
k,ııhr çnrpı~:ırııl\brdır. Genç nnc;

kanu-, 
nunun teşmili 
ll k b. ·1 • 

1\ont Ci:ıno, sn:ıt lli,45 le ln;dl. 
tere lıiiyük elçi5ini dııvcl e~·leıııiş 
\'C tnı;ıiltere biiyük elçisine de o:ı nı 
mcaldr lıe;raııatta lııılıınnıu,tur. 

BcrJh, 10 (A.A.) - İtalyanın 
har~ girmesi münlSebetile, Füh· 
rer. İtalyan kralına ve Duç:yc iki 
memleket arasındaki tiluh hc:r
deşliğinin kıymetini tcbnrüz etti
ren telgraflar göndermiştir. 

T unu;staki hazırlıklar 
Ro:n:ı, 10 (A.A.) - D. N. B. 

aj211sı bikliriyor: 
Tunus tr2.m\-ay kumpanyası 

ve birçok ticarethaneler bütün t· 
talyan memurlarına yol vermişler 
dir. Memleketteki İtalyan mülki· 
yetleri a!keri kontrola tabi tutul· 
muştur. İtalyan köylücüne civar 
piyasalara gidip gelmek için ve· 

f,nca :r ı.<ı gün 
sonra nazarı 

(Hkkate alınacak 

:\ onııl ~O'i\ lic;t \lm:ın :ın111 H' J:rn ç 1 
f:ı<;ic;t Jı. banın r.:ıfrrfnrlNı c:oıırıı • 
dır 1.i millctlcrirrrir.c <I h.1 i~ i hiı 
io;tikh ıl lcııııni m.ı:ııkıın olnc. kıır. 
7.ııfrrin ~:.lrn llileri t~c. \lın:m \C 

tını ·rın ınille!lcriniıı z.ıptohınnı.ıı I 
knvn.•li. 'c iki hii~·lrk nd:mıın'. A. \'ıışillqlon, 10 1 .1..1.) _ llİJ) ıcı: 
dolf lfıller \'C Benıto ~lus~ohnının \rıı.•rika Birleşik de' Jelleri luriı.-i. 
~arsı im ız dostlı•~udıır. ) c ıınırı Bul, :'llııo;whıılnin ııutku-

Filistindc sığınaklar 
yapıh} .. OT 

.Uosl:oua, 10 (Ra.ılyo) - Snmdnn 
~elen hıbcrlcre güre Flli'stinde sı
ğın::ıl:l:ır y:ıpılmaktn ve zeh 0 rli saz 
ta::ırnızl::ırın::ı karı;ı tertihıt :ılın
mnkt:ıdır. Ha,·.:ıd:ın inecek ol:ın pa. 
ra~ülçfilcri ıchlikr~lz kılmnk için clt' 
lertih::ıt alınm:ıklrıdır. ~!ıı;ırda rl:ı 
:ı<;kcrl h::ızırlıi.l::ır söze rorpmııkta· 

ılır. Hiiktimet hııl!m kırk bin mus. 
kc da~ıtıo,ı.5lır. 

mı dinle,nccliE:ini \"e hCıltı bnnu tct-
1,ihc ,-al.it lıııl.ıuınnıı~ olıluğunu 
ı.öylcmiştir. 

Bitaraflık knnununun lcşmilinin, 
umuıniy<'lle bir mcmlcl\clin lı:ırbe 

girnıcc;inden hir il.I sün sonra nıı. 
zarı dikk:ıle alındıjhnı ıınlntan Hul, 
bu hı:c;n"Çta kati hlr iUınd:ın C\-Vel 
belki iki gün gct>ecc~lni biltlirmh· 
tir. 

Hul, h:ılen Akdclzde 13 koıfar A. 
ınerikan gemi!lnin hulundujtunu 
h:ıber vermişlir. 

Ay:ın hariciye encümen! reisi D. 

ı. ıını Pitmın, lınhanın lı:ıc c .
11 mcrika Rirleşık de-rleılerııı 

12 
ti 

t!!fiklcrc, iıı~.ın lıarıı;, ın11ııık~ rt 
\1Jrdımı ) apmak g:ı~ retle~ın 
tıukl.ıştır.1e ğını söylernişlır. 

Aynı znmnnd:ı ögrcnildıı;illle t 
• pli 

re, h:ırbiye neznretl 150 1 
11 ı 

talinı ,.e hillıas~::ı homb:ırdıııı rı~I 
• • - 1 rnütlC ~:ın·sını, rucc;ır arın :ı~ıır 

, crıncJcri için satış:ı cıkıırııc 
- - <lnn J,i, lıl 

nıısıın ayan :ıznsın r·r' 
iıy:ııı ıııeclisinrlc, Amerıkıı 

1 
ı~· 

de\'letlcrinin müttefiklere, · 
1 • .. ı .·· 1 n her ~eyı. 
ı:ırıç, mumr.un on fj !Jf 
ıcrek düşman:ı k:ırşı ın ç 
mü5terck bir hale koyın:ı :11,ı 
ınüllc'iklerc yolln;pırnğını ~ 

1 n:ııne i}i wnı:ın, dahili n zom 
11 

d 
ı,ı, ;han loc:ılnrını doldllr:1 ,ı 
\ icilcr, hatibi şitlcletll surete 
l.ınıışlıırdır. S 

ESKl llARlCl\"E NAZllll~ı; 
SÖZLERİ 

JtoO'°' 
Nevyork, 10 (A.A.) - ıııırl 

cumhurreisliği zamanrnda ıı fi 
olıı 

nar.ırlığ"mda bulunmuş 'friboıı 

Stlmson ,Nevyork Herald bif ~· 
zeteslne göndermiş oJduğU ya 
tupta, müttefiklere tam blroı-1' 

1 
bulunulm&Sllll talep etınlş teP1ç ' 
ral Pershlnı;ln bu talebini 
mektccllr. v' 

SUmson, derhal top, ~~ef. 
nevi harp malzemesi gunü t 
Amertkacla askeri blzıneUll \ 
zumuna işaret etmektedir. "1' ~ 

Mumalleyh diyor k1: ttP .;· 
•'Çok uzun mUddet ınll !Jlı" 

yapmakta oldukları harbin bcJIJ, 
blmlz olduğunu ldr!k edclJlC ıJ \fı 

A:'l!EH 1 I\ı\LI PED.\CiOGI,.ı\l\ 
JSTJ YOII J'. ~ 

- fJ ' ~ \"a§lngton, 10 (A· A·) -~ t 
toplanan 30 AmerfünlJ r·tır ııt

·rı 
kanun adamı ve muhıırrı er0:5 ti 
yannnrne neşrederek iJfl,,j;l 

l'l . Almanyaya ilanıho.rb c 
leb etmişlerdir· d 

~vıe Bu beyann:ı.mede §J. > 
me.ktedir: ı6'Z 

m;:~:naı:n~~::~;-;:~~~ ~ 
kanın §imdiden lngi~ter;, , 0, 

Fransaya iltihak cttlf;~·st 1-' b'' 
tazammun etmf'!ttcdir· vı 191 , 
lan her şey. kendimi:ı:l ''8 fr't41• limlı:i en mücss!r sµrettettı ııı 
da Vcygandın tuttuğu tıll111 ( ~ 
rııa etmekle kabll:Hr· }'t(ı rir~r 
atimizin hududu f:Mn llı" ·! ., . 

Beyannamede t rı~rı• ır· 
kaldı';ça askeri tl"r'i'ı"t"1 
recede süratJe mütl fl!d~ r 
rile:rlveccği l•ay~,.,ıuııfY'~ <ı"'-'1 

srbc-1>lc Arnl'r'kn11m l•U 'erf t. 
\'tl•frcti d"rhal takdir c~ .... c~ 
h!lrb m"\"c•ıt ol:Juğunıı 
lan ctme•i liızımtiır· 



inkılôhı 
Ya.zan: SUA.T DERViŞ 

~ .....ıar~ çıkardü.:ları nasebetler~n köylerimizin b',·.çak· 
' .... nwnevver s•çle· ı larrnda hükwn aürdüiü, busün 
~ .. ~·t. metelele.-.ini, ıoı· Dile uerobeyliiin kökünden kazın 
~ ~·? b:r al.ika ile ele 1ı clığı idciia e..i1c:ı.'1ıcz! Derfl>eyliiin 
~ ı, timdıye kadar pek a· artıldannı temizlemek Türk in· 
ıııı.......7':1611 ol~ bir . me~~la .bu k ~~~ınrn. hali örıü.nde duran en 
&.~ ınc&lediklerını bize muhım bir vazifedar. 
-.....-ktedirler. Memleketin sosyal ve ekono 
'~lekti~. f}kir h~ya: ~k inkitafında harici tesirlere 

'-41· dan çok n:uhı:n ve alen lu::umundan fazla yer vt>·diği i 
ıse ok.·ak tel~l;ki edilme· çind:r l.i muharriı· bu hatalara 

·"'f~ ~yanda Mecdi Devri cıüşmiit bulunuyor. 
~.cıyede ge~ ve iJeri mü Yukarda Emin Türkün hidiae· 
~ ~eyi ':~.~asıl istemesin~ le...ri .teker, teker al.p diğer aosyal 
~ bit . ~ır goruı ve kuv\•eth hadıselerl::ı olan bnğiıhiını ıözö· 
~ hl ıle i7.8h eden \e bu mü ni.ın:le tutarak tetkik etmediiini 
~-!le b:rçck .mer.•ldcet cava· söylemişti''· Bu uıul lıadiaeleri 
~ lftkda~çı bi~ metodla ~.e ~d~e. g"'··~ndüğü gibi alcn•k ne· 
6. olarak tetluk ed~:1 ~ençu· ticesmı ve:-ir. Bu iclcfiamızı tev
~ rr.ektup eserini vr. Abidin si!{ için kitaptan müteaddit miıa) 
~ llİ1I uzun bir tetk* rnah· ler bulmak mümkündür. Fakat 
la ~~~k biz~ verdiği \"C old~k aiz yazımızın Jıacmİ dolayasiyl.; 
~ın ~lu~tı .. ~~ıy~ Zıy• sarlece iki meıeleri ele alacağız: 
\ a ~at etudun ı b Hıtlua Emin Tüı·k, Türkiyede polip· 
~ zı' •"e pyan b·ıl.un:74 mi. j zcruri bir fenalık o!arak 
~mnla. asıl .~et~ik !tı~e~ eös~eriyor! Bu!'lu kat0ın nüfusu· 
~... z Emm Tu.-kun Tura nun çoklufruna haml~iyos. Tür 
~yahut tarlı ve l'•rp" adlı kiyedck.i cinayetlerin çoğunu da 

' • cinsi meselelere atfediyc-.-. (Say· 
"9" e&er~ .a>ek çok. ıeyl~re te· ~ a ~9. 42. ~3). Halbuki bu tarzı 
~ !'!ilm·ttir. Bu hırı b:ıt ımdan ızd,vnç rrHtlum oldı.:iu üezere pe· 
~ ~. belki bir zmı-inlik te· j der tahi aile sisteminin l:ir artıS-t edil•!>ilir. fal.1tt muharrir f:ıdrr: Memlc:Cet;m:zin sosyal ve 
~ I..! • "• kuvve~foi daha mahdı t ekor.oır.il: bünyesiyle bağlı idi. 
ij "."~ dere~t'c mül im rncı:e· Birde:l fnz!a li:adın?a evlenme!< 
~ ~kıif edip t!e !>ımfon c!ıbıa hövlülerim"zjn en fakirine bile 
~ laL~~ inceleme ve dtha öı.lü hcc:!ava iş kuvveti temin ebnelı 

-;-ıue tabi tutsa~ dı bu JDCll! r~kJIJ'?mdn., l~:ım ve faydalı ge· 
\ ~e:-. halde !:oU <?aha hi işleı hyordu. Başka111•1n toprafmda 
!'if ıyi aydrnlatabilirdi. Bu !;•h§rp 118anrn payını verdikten 

-S. "'a .. alckek ki hem "-uharri sonra kendi.ine de yetecek kadar 
•ldığı mese!elerin bütün ıuahıul teminine uiraıan rı• 'lcı 

'-·ltı !'a~aatla elan bağlılığını l:öylü, yahut kendi topraj'nr 
~ cılr-;c ımilinmı nrccc!<, he:n da çok geri bir teknilc ve bin bir 

11Yt:cuya bu mcsel~ler hak· mahruır.iye~le İf gören serbeıt 
it daha etraflı fikir edinmek J,öylü için bedava İf kuvveti bir
~,'. ~azanc! •-acak olan doğru çek ?o~ıanlan tele.fi edecek bir 
~~"11'. ::c:ıımlık olarak, sayı!:yordu. Bu 
~...._, et.nek lazımdır ki muhar- itibarla poliaami eski iıtihaal 
oı .... ;r.acu &;zer;ncfo alaka ı.1 · şartJan•un icabett ".·diii ve mem· 
l'abileeeJc herrt!n her.:en her telcetimizin aşmak mecburiyetin· 

e temas etmiştir. Mev· ~Je bulu?luğu geri bir merhale 
ıeçifte vakıfane bir e· ıfnde echyordu. 

de gö.atermi1Lr. Fakat yu 1 ~fo~n~e~ette müıt~si.l kuvvet· 
.' da aöylediğam~ gibi had:-f l~ruı ~f~ ~n~ce# ~ etme· ft; te ıer, t•I.: .• •lftlnf!f Vif" •· ., ve ıatibsal prtlanaa, ...._İ· 

~~iutla hııiJı'ık hududu da· Re "Y~t:n lııİI"' fSil Yenneıi kahe
tlt ile. te kik edilmemictir. Hiı di}:~r~u ki poligami ortadan ~1-
~ ~ doğuf ve olut ııeb'!olı:ıri !m:»~sm, bu da ar.cak Kemalıst 
~ Jıırı kifi bir. a!dınlılcla or- r~~!~_'.lbl!ldan sonra oldu ve ~~
il("_ lcanuh:-ıa:Fh 1,.,:ı sc$v::ıl hn· • u u :z~vcat ka':'lune,ı mcn'.?dıldı. 
l'~~ ., " . E ı.,· •• , 
• • .te!, h~ırn u hnri. ,t~n gc· · ~ ... ı ısta.ısnl ~:-· tlan henüz ta· 
tiJ....~tlle.~b .. tesir!yl~ ~yr.larr. :n?m:-n ~rtad~~ k.aldın.~amadı~ı 
\~ libı gustcrılm ş ve c. :1iıi ıçıralır kt buı-.an bile Turk ko· 
~........, ve t~mul seyrinin Y~nde laecldüdii zevcat misalleri 
~'1ii oldukJan teb··iiz etrri ne pek çok raıtlanır. 
~tir. Bun~n iiİ "'ldir lı.j me M;?1;,ekette. aanayiin İnkiıafı 
~}BOs -inkJSbı ve rn~şnıtiy"t , ıebcJa ae hakikate uymayan bir 
~ sahte ve gayri milli ! 1c.kilde izah. cdi_la_üıtir. Bu, Av· 
~ W.. lilteralizm olarak göı· j rupa medcnıyetinı alırken mem· 
lıi.~tir. (Sayfa on altı). 1908 ~~~c.~:mi:r~de lüks eıya ihtiyaanın 
~llda kat'i ve tumullü bi,· ~;-umc~ı .ve ~u .~o·anın Avrupa· 
~alist krı•akter buhnalc ':la:ı temını yuzu,..den memleket 
"9 iınkinaızdır. Çünkü b:1 ıktr~aaiyatmın bozulmaıı neticesi 

• • heıomoniıi kısmen de, ~~:ıka:c r.öıt~ilmitt;r •.. (Sarfa. 52, 
~ iktısadi yollarla, uzun ''"'.!· ~aıb~kı . 5:"'na~ıın ınkı~ı 

~den beri memJeI etimi~c I Turk ın!crlabı ıçul b .~ zarurettir. 
~~ olan emperyali ·t ser M~.lli kurt-.ıluı harek~limi~i~ en 

• he çok yalandan baih bü· ~u~r~O: ~ir unıurudur, m~llı iı 
' burjuvazisinin elinde t1JCl.dlm11zın en lruvvetli bir p· 

~ ta idi. Memlekette he· ra!1t!siclir. Kendi müstakil ve 
~"'illi bir sanayi kunılmamı§. mıl~ı ıanayiimiz olmadan emper· 
~ ·~ dahili ticaret ,.e banka yalızmin e:inde ~İr oy~ncak. ol· 
'-, llılilli ellere geçmem·' b:.ılu· 

1 

maktan lturtulabılmemıze bizzat 
~' ker.di evimizde hiıkim olabilme· 
~~ İtibrrla bu zümnler 1906 mize. imki.n yoktur. Sanayi me 
~ hareketine radikal ve de· s~le~ı l i.:ı·kiye için batla batına 
Sİi tile bir inloliban haiz olabi· bır ın~ılap .. mes'!leııi~ir. .. 
~~ t\'aaf te huıuaiyctleri ve· ~m.n Tt • k e'erınde teıaclul 
~l '<etelc iktidarlarda o!al1lftZlar ed _len bu ı•evi görüt hatalanna 

1 ragm~ o~;-uyuculannı birçok 
~~n heaomoniai her nf' rr.ee:::Mari düıürmeye ıcvkeden 
S harici aermaye)·e \'e salta ve kıy:netli .. kısm1lan da pek çok 
'iı..."' '-ilave b"'..::1. • h" ı . olan b•r etud haxırhımıt oluyor ll'lt •'- u,. ... arazın. p e k' b 
~ti-~ baideınuı b~vük it'·a· 1 ~. ?."~ın u küçül' kitabı Türk 
ı.:a\~lannın elinde de bu· .~ut p.· a.ncrj İı:in kazanılmıt bir 
~ lllkılibın muha.·rik kuvvet k_ı>~.~ta~; ve, bu es~,;n muhani 
~ lnemleketin emckcilerı rını bu~uk ta.cd', ·tere layık ıör· 
h~ ._İıaki.r edilemez. 1908 in me~deyı::. 
i'_lli. -nokratik bir ink:l.!p cle· SUAT DERViŞ 
~ ~•tten aeJen ve çok mah· 
~~relerin menrant?eri-:. i Gül k 
:::. ... ~•n t.ir harelc~tti; fakat ı upast 
.... , ...._ memleketi "1 dahiii bün· 1 
~ ~cabettirdiii tarihi ve s lÇm al eri 
la:'t " zaruret olara!c c!cğ· 

• Nih•:ret buı-ünkü fakı· Bu pazar Fener 
~t..: bir zemin bazırlamıttır. 
w.~fir t.raftan memlek'!tte de· stadında yapılıyor 
~~ii~ de Avrupa kapitalizmi· l : illnlml <1tltii:m ajanlığından: 
1,~~debıi sayesi;ıde sökülüp <iül Kup:ısı scı:ıneleri 16 Hazi-
~ . il idcJia edilnlİflİr. (Say r.111 pazar sohalu s11:ıt 9,30 da Fe-

lt• ı.ı). DarebeyJ'k muhak ·ıC"rbahçe stadında yapalncaktır. 
~Grki •enin iç bünyesinde Kııtrstorl 4: 100, 110, RÜllc, disk, 

>-. t..ı..~e onun ekonomik ve I } ül,;•ek, uznn, 4 X 50. 
~ütüyle bağla bir sis· K:ıtegori 3: 200, 400, 800, 200 

.. cluiuna ıöre dd'ğruclan m:ıni::lı. f!Ülle, disk, yüksek. uzun, 
.harici teıir!crle kalhb:I· sırık. 4 100. 

~ ..:~ yoktur. Niteı!,·m Kategori ı: 200, 400, 1500, '00 
... ~ .,...,.etlerimizden urima· manialı. gülle, Yıınıın diski, c;ekiç, 
~ ~alık. ortakçılık ve cirH, ~ iiksck, iiç:ıdıııı, ıizun, sırık, 

derebeylik artığı mü· 4 )<.. 200. 

Sadrazıım 11ı:-ahim Paşa hidd~lle 
\' t'n içerialasın ı ıı yiir.üne haykırdı: 

- Kim olursıı ohun; nıadcmı ki 
lıantnıledir. tiir"l 'iarkılar hlliror, 
' ile ııelerelltir. 

- F:ık:ıt lı:ıııcnılc ıl('jlilıııiş ... 
- ?\11sıl hanende uei(ilmlş .. H:ı-

nenıle olını}an 11\'azı çıklıiıı kıı<lıır 
rı.ııtırıp rıı:ıkııınlıı şarkı okur ınıı1. 

\"eniçl•riajıısı fıııla bir şry SÖ)'· 

leyeınecli. Rütiln mcşga)e,.ı t'ğtence 

\"e $nlafot olan lhrahim Paşanın im 
lı!dtletini kıırşılayamıyacaAına anlı. 

yor, içinden: 
- ~c yap~a alır gelirim kahbe. 

\·i ... diye sö) lcni)·ordu. 
Sı.irotlt ~araydan çıktı. \'anınıı 

lı': kaç Yeniçeri muhafızı aldıktan 
sonra Akı.:ıı-:ır yolunu tuııu. 

Bir. knç ilim sonra Ooltaziçiııdc 

,\nıca Hüseyin Pıışanın ~·ah~ında 

l'as:ırof'.':ı" ınuıılıede§iniıı şerefine 
.\ nıı.turra ~,cfiri \'irnıund'a ,·erile
ı'ek ziynfet hazırlıkları. )'apılıyer
,111. Sadrr.zam, ziyaretin mlinıkün 

oltluiiu kadar f!ÜZ kamaşhrı<•ı ol. 
m·ı.;ı için h:mrlıklar yapıyor, h. 
lıı nhuhın en 1'Ü1el c~ll hııneııdtle. 
rini topluyordu. Şehirde telllllar 
IJaıtırmış, hanende aranmış, bulu
nanl:ır:ı Mrayd:ı şıırk mu~ikbinln 
en tıüzel p:ırçaları meşkeı1ilnıttie 
lınşlırnınışlı. Fııkııt Al.. ara:rın en 
ı?iizel se~li L:aclını olan Fııtıııa Giil, 
arnya J(etirileıneıniştl. \'eniçerill'r 
ıw padişahın sclıinıını, ne cie saıl· 
,,.,:nnıııı emrini ıliıılelebllnıişlerdi. 

Fntmn Gül. çırpınmış. yırtınmış, 

evinin kapı<iınılan dışarı çıkma. 

nıışlı. işte ~iındl \'eni('eriaiuı, ne 
pahasına olurH olsun onu almala 
ı;i ılh·orılıı. 

A~ıı. Abara)·da f!ÖZl'I seoıli Fıl· 
nın <iiilün kapısında lıı:nkları he. 
niiz le•lem!~ kara kaşlı, inen\ bir 
delikanlı ile kar,ılaştı. 

- Kimi araılın11.? .. 
-- Sııdrazaın dendiıniıin emri 

ile ... 
Delikanlı bir adırn ilerllyerek 

Yeniçeri11iHının ·ıölsüne d•yın
mışlı: 

- Aıla, dedi, biz karılarımızı 
k.tfirlerin ellenceleri için beslemi· 
:rorur .. 

Gen\' delikanlının ltir alev par. 
~·ıısı L:l'silen .ranakları titri)·ordu. 
liöılcri dnha lrnrarnı~ş Ye korkunı;. 
l:ı"uıışlı~ \'cııiceri .. ı bir ıuı .du_ 
r•kJadı '~ d~ndB. Gene bekit-idi. 
korısın,ı ~orla alıp götürecek 
haksızlık yapacaktı. Fakat hu te
rerldiil anında Jbrahim Paşanın 
hiddetli b:ıkı,Iarını pöriir gibi ol
du. 

- İlle gelecektir .. Sözü hAIA ku. 
lııkkrıncla çınlı:; ordu. 

- \'o!dnşım .. diye elini ıencln 
omuzuna attr. Fakat eli, ,imtek sQ. 
r:ıtile \'e km·,.elli bir darbe ite fır. 
lalıldı: 

- nıı yolda )"olda,Iık yoktur. 
7.orl:ı alacak~nn hileJ!m... Bizim 
de ıorınnuı Tardır elbet .. 

\'t'niçerfnAaın, hiç bek~nıedill bu 
hart>kellen şaşalaınışh. Fııkat pek 
«;abuk kendini topladı. Gözleri ma
!yttln<lekl adamlara kal·mıştı. Hep. 
"-İ h:ızırlanmış, emir bekliyor gibi 
;diler. Bu anan ,·erdiili hiddetle bir 
den palasını sıyırmak i('İn •Tini 
kımılılath. Dl'likanlı daha atik da,._ 
ranmış, Pitto'l'unu çekerek •lonm 
JCÖjtsüne dofnıltmuşıu: 
-. Canınt se'·"n buradan uzak

lıı~-.ın .• Dinim hakki için yakarmı •• 
Tehlikt>yi sezen \'cniçerilerden 

hiri. ~-andan süratlc delikanlının 
iiz<'rine atılarak pişto" tutan kolu. 
ıııı ~ akalndı. Bu fırsatı kaçırnaa. 
yıın \'t'niçr.rller hep blrdr.n gencin 
il~erine çııll:ınıiılat. Ro~uşnıa çok 
o;iırmt>di. f.'l'fn lnştıJındıın tiz, kıı
lekl:ırı tırmalay3n bir kadın çıAh. 
rlı Yt'niçerilcri yerlerinde çİ\·iledl .. 

- Halil .. Halil .. ne olu)'or? 
Halil, beş alta Yeniçerinin ku.. 

,•elli kolları ırasınd• çırpını)or, 
'·endisini kurtaramıyordu. f'•lm• 
Gül. yırtıcı hlr kaplan ıibi Yenice· 
riaıt:mnın üzerine atıldı. Alto: 

- H:ınım. kO<'anaıı kurtarmak 
i~ter~niz rahat durunuz.. dire ba. 
~ırmış. ııenç kadının en zayıf tara. 
rınt fıulmuştn. 

• _ ?\c isliyorsunuz bizden'!. 
- Sadrazam hazretlerinin kail 

'mirleri ,·ar .. Sizi sarayn daYel e· 
diyorlar-

- Ama benim sarayda hir itim 
)·ok.. Hrm, ne idültü beJirsiı h•. 
nendelcr aras,ndıı bir klfirin hu. 
zurunclıı şarkı okumam ... 

- Biz o tarafları bilmiyoruz. ı-:. 

mir kuluyuı .• 
Halil, sohıyarak YeniçeriaAasını 

iizüyordu. Fatma, sevpiliııine dl\n
miit, fikrini sona)·or ılbi yüzüne 
bakı)·ordu. Bu bakış: 

- Yapacak· bir ıey yok .• Elimiz
den ne gelır •. der pibi idi. 

Falnıa, tekrar '\"eniçeri•lasına 
döndü: 

-- Rtni rılnız şarkı okumak kin 
mi ÇR.,rıyorlar, .. 

-- Elbet .. Rı,ka ne için olacak .. 

idam edw.ek deliller ) a .. 
-- Geliyorum Ö)·le iııe.. Bırakın 

lwcamı .. 
\"enireriajası ıüliimst'yerek "e. 

·:ap 'l'rrıii: 

- Onu şbudi bırakma)'JI .• fJiır. 
lartı durdu. Sir. sarayJn çıkınr:ı. 
ya k:ıclar onu )'anımııda alakoyıı. 
l·aıız. 

Sonra Halile döndli: 
- Yaman bir riltile benziyor. 

Dir cahillik eder, lı:endi ba,ını dıı 
niır'a yakar .• 

Halil cenp vermedi. Omuzların 
silkti. Fııkat bu omuz silkiş, peJ.. 
manidardı. 

* * * F;ıtma Gül ile Yenlçerin~ası, Jb. 
rahim Paşanın hıızunana girlyoı-
lırılı. Fatma, sert adımlarla ilerJi. 
yorclu. Jlalt'ı~an \'c telAşlı yüzünün 
bir kı~mını m;nıı,tı. Tam ııadrun. 
ınııı <.lalre!iine rlliııcc~klerdi. Hir 
ses kıılaklannı okşnclı: 

- Fatma ... 
Hu. padişah ilçüncü Ahmelli. 

Fatma onu t•nımıyordu. Fakat n. 
dını ça~ırmo4'ı, ona Rorlp bir Or. 
perti nrmifti. Durakladı. Padlta
hın 1rözlerinin içine baktı: 

- ~e \'akit "eldin .. 
1-'alma bir ,ey anl•mıyordu. Ye

niçeriafuı do şaşırmış, iki büklüm 
üçfındl .~hnıedt' bakıyordu. Padi. 
şah bir allım daha yaL:la.,tı. Elini 
Fatma Gülün yüzüne götürüp çene. 
~ini örten yaşmağı indirmek isltdi. 
Genç kadın hiddet ve nefrelle •l'ri 
<;ekildi. O \'akit padişnh: 

- Xe kadar da kızımı benr.i. 
)'or .. di)•e mırıtdınıtrak nrakta,ıı .• 

Şiındi Yenictriaffası da başını 
kaldırmı,, Jo'atma Gme bakıyordu. 

-- Sizi kızları Fatma ım1tana 
benztıti .. fledi. 

Sadraum 1bralıim Paşa Fatma 
Gülle fazla aliL:adar olmadı: 

- Metkhane~-e gatflrftnfir .. tımri
ni verdi.. 

* * * 
Fatma Gül, Amca lliNJ'ip p•şa 

~•tısında aJtmıt hanende kızın ne)', 
tanbur, santur, kanun, nefir, tnu
!lkar ve keman ~esleri aruıuda 
;ıırkılur okumu.,. \'eziriar:amın sefir. 
le ht.rabcr martılara kıırrın altılı. 
ııı uza.klan seyretmiş ve fJıırij) bir 
hlecanla Akauaydakf evine dlin. 
mn,to. Halili kendisini bekliyor, bu. 
laca~ını umnyordu. Fabt e'll bom· 
boştu. SeHlz, sadasız, ölüm silki'ı. 
neline datmı~ ev .. Oda kapıları ıı. 
cırrlnyarak Açılırken Fatma Gftl6n 
körpe kalbi yerinden l:oparak ıihi 
rırpınıyor, Halil 11l5r6nde lütflyor
du. Dı~nn ~ıkmıık, saraya, Yenl('e
riatauna ıilmek istedi. Hava ka
rarmıfh: 

- Belki benim çıkhiımı bilmi. 
)'otlar da serbest bırakmadılar .. di. 
ye düşündü. Fakat daha cok fen:ı 
ibtimııUer zihnini kurcalıyordu. 
Yaıatına ılrdi. Yorırun, üzırilndfl. 
Uyu:ramıyacajını anladı. Tekrar 
giyindi. Sokat• çıktı. Bir kaç ıdım 
yürüdükten sonra saraya kadar ıl
demiyeceltini, ıitae bile ne Yeniçe
ri•itasını, ne de Halil! bulamı)"•ca
iını düşünerek tekrar döndO. Se. 
dire uzandı. Halilin h•yall ile yor. 
gun \'Ü('Uclünü dinlendirdi. 

L'>•andılt ,..kit sab•h rGne,lnin 
tatlı ışığı odanm icinl aydınlah

yorıfıı. 
SUraUe yeriaden kalkarak glyhıdt. 

Sokata fırladı. Topbpı ara71Da dot 
J'U &idfjordu. Yonar kalabalıkh. 

t.taııbulun d6rt yaıunı &111 \'e Jlle 
le bahçeleri haline pUrmek la~ 
lbrahlm Paıanın sulh akdetmesi Uze. 
rlne Tuna boylarmd& atıııleri barut 
koku.u içinde geçen yoldqlar, ılmdi 
§en, ne,eıt. CWe 07fl&7& ı.t&nbul ao
kaklannd& do)&fıyordu. Kahvehane • 
Jerden kabk&b&lar ytıaellyor, Çiçekli 
ha't'USlar ve ~er e&nfmda. (1) 

huır '1Mriııde baldaf kurmUf lhtı _ 
yarlar stzıt Sbll aıyuetten, geçmı.; 
gQnlerdeıı b&Uediyorlardı. 

J'atmagQI, etratma babıadaıı )11 • 
rGyor, bir aıı evvel AJ'&y& gitmek ı. 
çin Hbmulanıyordu. 

Sultuahmedi seçU. Ay&aotya ö . 
nünde bir yeııJçerlya J&kllıttı: 

- Kardet. dedi yeniçeri afamıı 
görmek latt)'Onlm •• 

Yeniçeri kolunu havaya kaldrrrp 
babı btlmayunu göııterdl: 

- Ora7& nr. 
Babr btımayunda )'l!Dlçerf atumı 

Diçiıı Sörmek lat.ecQilll 801'1Dadan 
&ıce 1'&trn&&1llll erkeltll:s 80k&kta gu 
met• oaktıaı '4ılD uarlad&l8r. Tam bu 
emada. ~ atamam iç avlıad&n 
çakmakta olcıutu haber verildi. Gen~ 
lladm helecaııdan titriyor, btru aon
ra 8"1111 HaUUn1 •rbest bırakacak 
tarmı dO§Qnerek tallı hOlyalar kuru 
,ordu. 

Ata usalltan lradmı SorQp ne late. 
dlllll1 80nllUf. keadlliıd sOrmek late
dltiDl atr&DiDce yaklafmll: 

- Ne ı.teralıı bac:ı? •• diJ'9 80rJDUf· 
tu. 

( Dtı1&a ,,,.,. ) 
( l) O devine klılmılMIMlerla .... 

cıelerl llaTldllar, ı.klJ't!ler Ye ~" 
Wırt1eııı11e.....,.n. 
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Ben on iki sendl'nlıf'ri bir fır. 

~aı kolluyorum. 1)1f': o rır.oat gö • 
rünciii. Ondan ~mmıi hlifvde etlc
ıneım•kteno;e i)lnıe~ i tcrrih cdt'riın. 

:ıroranj, hazırlıııııııı fl\c;:ı~-ı sara· 
lııı ile görü~ ord·ı. Di;ıı iz ~ ı·rr. \'il • 

rulıJuktan soııra zıı \·:ıllı ın.•sıım c,;o. 

r.ukl:ırınııı ılüşe(·l'l..lcri scfaleli gö· 
zöııiine ge:ircr<'k inanlı lıir rnşe 

ı;eçirdi. Bu yeni <'Ürmün ıle işlcn

mt>siııe hiç sesini çıkarm:ıksızın 
mc~:ıı Hrecek miydi? Otrki cürüm 
lıirihirlerine k:ıli)en aı-madıkl:ırı 

n şennaı, bu muılim andrı H.lsinin 
ıle aklına gelmişti. Monnjm MÖ7.· 

!eri bulandı. KoMtan~ı J.ir ürper
me aldı. Bir IAhzıı göz J:Öze h:ıka. 
rıık o <'inııyel ılokikalıırırı · hrr:ıber 
Y•~ııdılıır. Fakat J:f'ne Moranj mııA· · 
h\p oldu. iradesiz tabiatına kııpı • 
J:ırıık !liikiıl elll. 

Kon~ıııns ~ör.ünf': dt\·:ınıla: 

- J}f>mek nıulabıkır. dostuııı. 
Aleksandrı şimdilik memıır ol:ırak 
alınınız ... Obür gün saaı heşle, 
tına karardıktan sonra fmray:ı 
lll"lertk. Siz de ııelir RÖrüşitrsü· 

nllı olmaz mı' 
- Hııyh11y Maıiam ! Nuıl İ!lter -

.seniz. 
~rlesi RÜn Moranj o karlar he _ 

yeranlıydı ki, onıı y,öı lıııpsindr 

huluııdııran apartman knpırıları 
f'ndi~e) e ıtii~müşlerdi. Kir:ıralıırı • 
nın hır huhraıı geçirmektt old~ıı 
muhakkaktı. O ft"Ün Moranj ömriin
clc yapmııdıitını yaptı. Ölleden 
sonra· yıızıhaneyt> Y•rım r.aııt gt"ı: 

1Jilli. \'ahıır oduanda kendi kettıli· 
ne siiyleni)•ordu. "Bu yeni dirnıün 
işlfnmt'ı1ine müsaadr. edecı-k miv
di'" Zihnini Jmrcalıy:111, {ı~ıılıı~ıı 
11.op ,·eren şüphesir. im kelimeler_ 
dl. Hayır! Hayır: Ru knhil deltilcli. 
Bağırarak, ne lazımsa yapacak ,.e 
buna mani olacaktı! Yazıhanesine 
ıillili zaman gene ihtiyatl:ırı ha· 
riclne çıktı. Derhal sonsuz yekun
larına koyııl:ıcak yerde, Mntyöye 
uzun bir meL.tup yıııarak o 11üne 
kadar olup bitenleri etrarile anlat· 
tı. O ıer-e sabaha kadar uyumadı ... 
\'e l'rteııi lfÜn, fabrikada ıene bir
takım delilik eniarf'l•ri "6stemıitti. 
Birkaç ılefa Jiizum yokken teıA,h 
teıA,h makineler dairesin..- inmi-ı; 
te :ırndığını hıılaınamaktan dolan 
bir lecsııiirle tekrar d•fterlerinin ••JUJ• •e('mfftf. Ga.lerf bulanık, 
zihni son derece karışıktı. Saat dör 
de doğru işi hıraktı, ve baıını du· 
vardaki saate çe,·irip bekledi. Tam 
b•şte ye'kiınl3rını bir rlııha ılbden 
ıecird ı t~kr f:elf!C't"km ·• gibi 
derttrlerı •:ı ız rl • açık bı -
rakıp ıtu. \lel1 d ı..,n R:ı 
çıka ı 'oı d • tak ,nı ıu. O 
saat fabrıkanın her tarafında e • 
lektrik llmba!Rn yanıyordu. Bir -
dtnhire, mahrendeki makineleri 
çıkartmala m:ıbsus aletin balundu
lu yer, on dört ~ne enel Blezin 
lililmilne sebep olan o menhus rah. 
ftf!, brıısma çıktı. O mülhit koza. 
dan sonra orası parmaklıkla çevrll
nılttl; öyle ki, bilhaı;sa düfmek için 
parmaklık lcapm açılmadıkca ko. 
unın tekerrürüne iınkAn yoktu. 'fe· 
udüf eseri olarak o anda rahne a. 
çıktı. Moranj büyük bir tereıısüııe 
kapdarak oraya yaklaşıp kuyunıın 
dibine baktı. Bütün o t5kl facia dl. , 
malında canlandı. Zualh Blez bu 
karanlık k1J'1Uya düşüp parçalan
rnıştı l Bilerek kabul ettiJti ve sak. 
ladılı bu cinayet kar!}ııımda aynı 
deh,et rih:girının damarlarını don
durduihıuu hissetti. M:ıdem ki bu 
kadar ızhrap çekiyordu, madem ki 
1{6züne uyku ıirmiyordu, madem 
ki karısile kızına knuşmayı ahlet. 
mi,ll, neden bııyalına nihayet ver. 
miyordu? Ansızm, iki ıündenberl 
zihninde pek dehtelll fırtınalar ya
pan delilili ~cinde, aradılı çareyi' 
kuyunun dibinde bulmuş gibi ol 
dn. Sanki Binin sesi "ıeıı onunla 
beraber pi!" cijye batırıyordu. \'il
cudü btiyflk bir tirperme ile sarsıl. 
dı. Her teYi birden yoluna koymak 
için bundan iyi çare bulamıyordu. 
Ye o •ndan itibaren, o zayıf ve ırev. 
,ek adam, emuli ıörilnmemlş bir 
nıim ,.e Jrade ile en zeki inııanlar 
k•dar muhakeme ve lcurnızhkla ha-
reket elli. • 

Enelı\ her teYI hımrladı. Rahne • 
nln kapatılmaması için durak düğ. 
mesine bastı '"e aynı zamanda par. 
ınakhk kapısının kolayca açılıp ka
pandıfını denedi. Kimse tarafın. 
dan görünmemek ve işitilmemek 

için hafif adımların Ridip geliyor
du. Sonra elektrik IAmbalarını sön. 
dürerek ortahlh zifiri bir karAnlıfa 
hoAdu. Açık kalan rahnedcn, aşalı. 
da işleyen makinelerin hmıtıları 
yfıkseJiyordu. Moranj aparhmıın yo-
lunu tuttu. · 

Kon5lanı;, Aleksandr ile birlikte 
onu bekliyordu. 

- Nerede kaldınız aziıim? Siz 
randevularınııda htiyen lfecik. 
nıudinb. 

- Elimde ura&.: bir iş vardı Ma
dam. Onıı biUrmcle çıh,tım. 

Fııknı J\onstaıu Jilire etti, tok 
memııu. Ve dertıal uill'de lefe· 
rek: 

• Size bahsrttilim Mösyöyü tak. 
dinı ederim. Onu yanınıza alıp ya
v:ış ):t\•aş i~e alıştırırsınır., olmaz 
ını' 

- H:ı~ hay! Madum. O ciheti ben 
iistiiıne alıyorum. Miislerih olunuz. 

Bunun üzerine J\onstans, erteıi 
gün Rtlmek üıcre Aleksandrın sil. 
ınesiııc müsaade elli. Fakat Moranj 
vnn, lıenu:ı: k:ı~anmamış olan ateJ
.} elcrı ı;ezdırnıe~ti teklif etti. 

- f'afrikayı tanısan. Yarın ılol

rııdaıı doğruya beni bulmala ıelir. 
- \;ok iyi fikir azizim, çok ıe. 

,clckür ederim ... Ye siz, Mösyö, e
ğer çatı,ırıanıı hiı sizin initıbelıi. 
nizi temın cderir. Haydi ırile .,&le 
~idin . 

Fııkaı hu ııındu acip hir ,-akıt 

J\onslJlmıı ~imşekJe nırıılmu~a dön· 
dürdü. Kuçük salondan önce Alrk. 
saııdrı çıkaran Moranj deli gıbi bir 
hal n tavırla yüzünü Konslanaın 
)'Üzüne yaklaşlırarnk kı!la n Jlof9k 
bir sesli': 

- Haha! Blez kuyunun dil:tincle! 
Konuşuyor, benimle konufhıl Ha • 
hı! Atlama! Atlamayı sen istedin! 
Şimdi atlamayı sen görürsün! 

\'e derhal çıkıp gitti. J\on~lan•, 

hiç ıunmadıltı bu hldise karşmnda. 
donakaldı. On dört senedenberi ınu
lıasibin kııtiyen hahsetmedifi ve 
hernherce gömdükleri cinayet sır. 
rıoın böyle yıldırım gibi yüzüne 
vurulmasmın sebebini ilk önce an
lıyamadı. Fakat benzini korkunç 
bir sarılık kapladı. O zavallı ada. 
ının ~eytanl byanından hüyük hir 
felakel kopaca~ını hissedirorda. 
Tıpkı on dört sene n\•el oldalu li. 
hi. a) nı salondı, ayakta, kulalı ki
rişte, litre)·erek ,.e Qşiyerek •e· 
çirdilti ızhraph beklenti da1d1ra1•· 
rını yaş•dı. 

Di#er taraftan, Moranj, yan, ve 
snL:iıı adımlarla yürüyerek Alek. 
sandr1 ıröttirüyordu. 

- Önde ylrtidfilimtlen dolıs·ı 
kıll\lra b•kmıyın. 811 701 • udw 
dönemetlidlr ki, bll•i7en i~•ten 
çıka:nnz-. Göriyor nm•11-, fitn. 
di sola sapac•fır. • 

Sonra, ıifirt bir brant• ıö
ınülnıüş olan rahneıNn ltulnnduiıı 
,..,.. •eldiklerl -.n: 

- Vahi Yahl Bunda da eleklri 
iti y:ıkm•ntıfl•rl Dilme •e öte'kl 
tarafta ... Bereket Tenin kf ballıiını 
yeri biliyonnn. Kırk 1nellk tec
rübem var ... Dikkat! Be.i 171 takip 
edin. Ceketimin arkasuulan tata. 
rak yürOyün ... Sol• •ınn ... Ha tlJ'
ı~. Artık hrp dib )'ftrl7eeetn-.. Dtl
runuz, burad• bir kapı Tar.- Ta. 
marn. Şimdi beni takip ediniz. .. 

Moranj sakin bir adımla kenn· 
hk kuyuya ahltlı. Oaa tatnenık 
yfirüyen Aleks.adr ay•nın bota 
gillitinl anladı. F•bt artık m•n
zeneyl bybetmiftl. C.nlall'llf lıllr 
ses çıbrar:ık k11yunaa dibine :rı. 
kaldı. MoranJ hemen llmedi; Mr 
bç saniye nefes mMldl, •• Alek
sandnn kafatHının pneılmltp 
beyninin aktıjıaı 16nti. 

(DeM Nr) 
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VAK.n lı HAZi~~ 194fi 

Parisdeki ~ncukların nakli 
'iükümet ve belediye şubeleri ailele
rile birlikte bu işi başarmaya çahşıyor 
Fro:n~ızca J>ııri Surnr g:ızctc i 

h ırhin lı:ı).ık bir ~ıdclclle dı·,·aın 

ettiği bugünlerde hiitiin J>aris hal
kının hirinci rnzife'iiniıı çocııkl:ı

rıııı t:ışrayıı göndermek \'C hiiyük 
şchirk-rclc dr~ıl, fakat kikük \'C c. 
mm kııs:ıb:ılnrdn cmııiycllcrini le. 
ınin etmek olduğunu kn~ cledcrck, 
Pnri~trki çoeukl:ırın ho5altılm:ıl:ırı 
hakkında şıı ınalürnntı veriyor: 

MEKTEPLER KAPANDI 

Frııno;ız hukümeli Paris ve cn·n. 
ında bulunan büliin Hk mekteple

' in kapatılrn::ıo;ınn k:ırar \'Crmr.5 Ye 
rncklepleı- iki fı•; giin cncl kapa
•ılmıştır •• S haziran cumartesi giinii 
oğ'edcn sonra biitun ilk meklepleı· 
kap:ınmış bulunu) orlardı. 

ÇOCCKI.AHIN •'AKLI 

Fransız hükiımcti ve Paris hrlc. 
dh esi, çocuklarını kendi Yasıt:ıl:ı. 

11.6.940 Salı 
12.30: Program ve memleket saat 

ayarı, 12.Z5: Ajaıı.ıı ve :ıuet•oroloji ha. 
berlert, 12.50: Müzik: Okuyan: Mus
tafa Çağlar, 13.30/14.00: MUzik: Ka· 
llflk meizlk (Pi.) 18.00: Progrnm \"e 
memleket saat ayarı, JS.05: MUzlk: 
Cıuba.ı:ıd (Pi.) 18.30: Çocuk saati, 
19.00: Mllzlk: FRBII heyeti, 19.45: 
Memleket saat ayarı, Ajans ı.·e mete. 
oroloji hıı.berleri, 20.00: Konu~ma 
(Qlıf.tçbıtn Btı.atn, 20.15: Mfü:ik Anka.. 
ra radyosu kUme seıı \•e saz heyeti. 
21.20: Serbest saat, 21.30: Müzik: 
~k orlc:cııtra, Bedriye Tüziln'ün 
iftil"SWclylo 22.30: Memleket saat ayn
rr, AjaıH ha.~rle.'i; ziraat, Esham -
Ta.lıvilt.t, Kamhiyo - Nukut borsası, 
(~t). 22.50: M\lzik: Cazbruıd (Pl.) 
23.15/23.30: Ynnnkl program ve ka. 
PUllf. 

12.6.940 Çar§&lllba 
12.30: Program ve memleket saat 

yan, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 12.50: Müzik: Muhtelit ı.ınr· 

kılar (Pi.) 13.30/14.00: Müzik: KU
çUk orkeııtrn, 18.00 Program ve mem 
e-ket ııaıı.t ayarı, lS.05: Mllzlk: Ca~ 
~AA~ (Pl.) 18.30; MUzlk: FaBll heye. 
U, 19.00: Konu;ma, (Dış polltıka hl· 
dinleri), 19.20: Mtızlk, Okuyan: Mu. 
za1!er llkar, 19.45: .Memleket saat 
aya.."!,' Ajasn, 20.00: .MUzlk, Kadın 
geçit koMerl, 20.35: Temsil, 21.3!5: 
Ser~t ııaat, 21.45: Mllzlk: RiyasetJ
cumhur bandosu, 22.30: Memleket sa
at ayan, Ajsns, 22.50: Milzlk: Caz
band (Pl.) 23.25/23.30: Yarınki pro. 
gr&m ve kapanıg. 

nlc tnşr:ı) :ı EÖıtılereıııi) cıı ııilclcriıı 

çoc-ukl:ırını nakletmek ı~ının nıe

sııliyetini ılcnılıte rtıni5tir. Bunun 
için \'Ocııklnra ııı:ılısııs topl:ınına 

yerleri yııpılınıştır. Parislc olur:ın
lıır m('ktcplrrc \'C şehir· lırlcdiye
sine ınürac:ı:ıl rdcrck ı;ocuklarıııın 
naklini lıılcp cılcc-cldcr, b:ınfoöde 

ise büliia t:ılcbelcr belediye rci-•li. 
ğindc topl:ındıkt:ııı sonra toplu o. 
lnr:ık nal:il işi ~npılac:ıklır. 

Ailelt•r çocuklarilc birlikte Pnri"i 
lcrkelıııek io;tcdikl(•ri tııkdirdı:' he
lcdi~c ~ııhclrrinc miir:ıcaat <'ılerck 
n:ıkliyc vcrgisindrn mu:ır hileller 
lcd:ırik cde!ıilrccklrrılir. Çorııkl:ı -
rın nakil ına'ir:ıfı hiikiınırtc :ıiıtir. 

Biitiın Fr:ııısız :ıilclrri, :ıkralın -
hırı YC)a dnsll:ırı olan Pnri~ halkı. 
1111 knbııl etmekle lıiiyiik hir ze\'k 
ıiıı~ n,.:ıkl:ırdı r. 

Bü~ le miişkül 7.aııı:ıııl:ırıb, P;ıri.;_ 

fc lıerl.-,•sin soğııkkanlrlığını muhn
fnz:ı ederek lıı•r z111anJ..indcn falla 
ç:ılışnınsı liızım olduğu ı;r r:ılard:ı 

çocukl:ırınm ~:ınlarındn hıılıınına"ı 
doi{ru dc~ildir. 13 ) ıı,ından aşağı 

ı;ocııklnrın ınedııırrn hiikiımcı la
r:ıfınıfan nnklolıınnı:ıların:ı J.:nılar 
intirnr crlilmeıııcli<lir. Pnri~ ailrlc
ri çoruklnrının sel:imcti iı;in nakil 
i,ini şimdiden l:ımamlıımalırlırl:ır. 

BORS~ 
- Ankara 10·6·940 -
ı--- Ç f. K L r.. R 

St.erlln 
100 Dola r 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lıwlfre F'rc-. 
100 Florin 
100 Rayltnıark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Le\11 

100 Çek Kronu 
100 p~,.·· 
100 ZloU 
100 Pcnr;oö 
100 LeJ· 
100 l)inar 
100 l'en 
100 f!!~ç K.r. 
ıoo Rub1P. 

Altın 

:S.24 
H3.-

2.96·4i 
8.317.5 

29.2725 

2.968711 
0.997:'i 
l.825 

14.455 

26.1075 
0.625 
2.317~ 

36.66 
31.005 

23.80 

- Esham ve Tah•ılit -
Erg&nl 19.08 

--- --------- 1()40 IKRAM1TELERJ: 

T. iş Bankası 1 adet 2000 lira. • 2000.-Un 

.s .. ınoo .. - aooo.- .. 
6 .. 600 .. - 3000.- • 

40 .. 10-0 .. - ·~--1940 K iiçii:lıt Cari 
12 21'ı0. .. - 3000.- .. ı ı 

J 

75 .. 110 .. • JTIO.-

H oaplar zıo .. 2:1 .. , ,.. - 1 
K .. a.W.,: l Şu.._ 1 M• 

1 

lllramiye Planı yıa_ ı Aitıııt~. ı tki" cit-.rir 
tarilılermd. r.-:nhr ______ -.ı ______________ ...__......._. ____ ~_..._..._.._ .... 1 

KAHZUK 
MEYVA 

TUZU 
j.fH YlMft<~ SONM 
KULLANIN IZ 
Sİ ..... TIHIZI 
KRZRNIRSINIZ. 

, 
EN B i R i N C i 

~ Kan, Kuvvet, lşt i ha Şurubudw 
~~~~~--........-----

KAYIPLAR 
I 1 / -------

Ot. Hatıı Cema 
t OKMAN HEKt .. 

Uahılıye nıuteLtc& 'bı sı 

lsta nbul Uıvanyol u 

No. ı ıı • reı: Z239~ ·---·--· -

Bakırköy Bağcılar köyUnden aldı 

ğ:m 1930) .ııeneJeld diplomamı znyl 
ettim. Yenisini alııcağımdan eskisinin 
:ılikmU yoktur. (32570) 

Üzeyir oğlu İzzet 
• • • 

Anu; kaı:asının Celrpler köyUnucıı 
Aziz oğiu Ali kenlcşlnı, 15 ı:;Ondcn_ 
beri kııyıp olduğundan kendisi ek· 
mekçi csna!ından olup hangi fırın· 

!arda ta•ı~ırl'la. hayat meınrıtını haber 
verilme!l.nl yUk~ek sAygılıırımla üile. 
rim. Talıtnkn.11'1 Karakol ırı<>knk tt; :\o 

1ı Bay ,\ ı:i7. kah'~"lnde ı.ıırdP 

. A7l:r 132541,) 

AsHm f abmaıar satınaıma i\Oıııısyon u ııa.ı.arı 1 
1000 AdH u,ıs ...... u,~ .. x;>,:,1.1 M. eb'aaında çıralı tarn h.erc .. ,c 

150 ,. 0,l4X0,16, 7,~0 M. 
1!!5 ., 0,26,<0,25;<..2.20 M. " ., 

4360 .. o,oorıx 0,25 ;< 4,oo :.t. " .. kala., 
300 ., 0,14XO,H>;.2,00 M. Diıı budak \'eya me;.;c 
200 ,, o,ıoxo,ıox1.oo M. ,, 

'rahmin edilen bedt>li "35533" lira "M .. kuru, olan clnıı, eb'at 'e nılklıı. 
rı yukarda yaı:tlı altı kalem kereııte ukeri fabriklllar umum mild'ırllig\. 

merkez eatın almR komtııy.,nuncıı. 27-6-9t0 pc;-ş<>mbe gun\ı ııa:ıt 16 d,. 

kapıılı ıarflıı lhflle edilecektir. Şartname "l., lira "80,, kııruı1 nıukabilinrl. 

komiııyondan \"erilir. 'fa tiplerin mU'lıakkat teminat olan ı 2ö~ı· ı tiril (tı:.. 

Jmruııu havi tekli! mektuplarını m('ıkiır günde aaat 15 e kadar komlayon:.. 
.•ermeleri ve kendilerinin de 2490 ııayılı kanunun 2 ve 3 mııuJı>leriııdeki ve 

•;aikle komisyoncu olmadıklann:ı. ve bu işle alAkadar tUccardıııı oldukların. 
ıla!r ticarf't odaııı ve.si.kııalle mezkQr ~Un ve saatte komlııyona mUracantın:-. 

>;; * "' 
111.>0 'l'on l'f'ehm h.ol..u AlınM~ 

(47601 

Tahmin edilen bedeli (4S.750) lir& olan 19~0 ton teshin koku Askeri 
l•'abrikalar Umum MUdUrl:lğil me-rkez satınalma koml.syonunca. :?7-6-
l9f0 perşembe gUnU ae.at 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

ŞN'tname (2) Ura l Hı kuruş mukablllnde komisyondan verilir. Talip. 
terin muvakkat temin•t olan (3656) lira t25) kunı:ıu ha\'i teklif mektup. 
larınr mezı..-Ur günde saat H do kadar komlııyona yermelerı \'e kı-ndlleııln de 
2400 !Ollytlı kanunun :! ve 3 maddf'le:rindekl veııaikle koml11yoııcu olıt:ııdıklarmu 
ve bu !§le ala.kadar tliccaruan olduklarına dair ticaret odıı.sı veslka:ılle mcz 
kur atin vo eaatte komlayon~ muracaatıarı . ~ 4i68) 

• •• 
ı .ı Kıl.lem , ·. t:f-m'an ·f6:? t Jn maden ya(ı alın~k. 
T&hınln edilen bedeli .( 0,250 ı olan H kalem \'e cem'an l 62 ton maden 

,ı.·ağı Aaker1 ı-·abrikalar Umum MUdı!rlil~ merkez aatınalnıa koınl3yonun· 
ca 26-6-19~0 çargamba günü ııaat 15 de kapalı zar.la ihale eultecektlr. 
Şutname (;!) lira' (22) kuruş mukabllindP. komisyondan \·erilir. Ta!lplerııı 
muvakkat teminat olan {3318) Ura {i5) kuru§U havi tekli! mektuplarını 
mezkür günde nat 14 de kadar komiayoııa vermeleri ve kendilerinin de 
:!4~0 numaralı kanunun 2 Ye 3. maddelerindeki veıılalkle komisyoncu oimn· 
•Jtklarına ve bu toıe alA.kndar tüccardan olduklarına dair TJca:-ct Odası ve. f 
•ika.sile mezk{lr gUn ve aaatte k:ml:yo:s. müracaatları. { 47~6 ı 

1

, 

1200 ton Karabuk dokum koku al macak J 

Tahmin edilen bedeli ( 28.200) lira olan 1200 ton Karabük dök Um !toku l 
A-'kert Fabrikalar Umum MUdUrlUlrJ merkez :ıatınıılma komls,:,·onunca W 

'.!6-6-9aG çar§llmba gUnU saat 16 da kapalı 1.ı;ır!la ihale edikcı ktır. 1 
Şartname (1) lira ( 41 ı kuruıı mukabilinde komlsyorıde.n \'eritir. Tahplc. iıı 
muvakkat teminat olan 1211~) lirayı hav! teklif mektuplarını mr:ıkur gUn. 
Je saat 15 e l~adar komisyona vermeleri \"e kf'ndlteriııın de ~ "DJ n:Jmıı.ralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindel<i vesalkle komleyoncu otmadıklarma ve t;u 

l~le alAkadar tüccardan olduk\anna dair ticaret odll3ı ,·eslkasıtıı nıczlıüı 

~ln ve saatte koml!yona mUracaatıarı. ( H5il 

latanbul Hava Aktarma Anba,-ı Direhl:Jrl~
i ünden: 

1 - 100 adet ııubay çadırı alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla l'kslltmeai 14-6 -llHO günU saat 14 de Ye1.11lköydc 

Hava Aktarma Anbarı satıaalma komiayonunda yapılacal;tır. 
3 - 1ııleklilerin ıartname ve nllmuneyi görll\ek b:ı:ere her gUıı p.ızıır. 

lığa gire-ceklerin mezkür gilnde teminatıarile komisyona mUracaatınrı. 

ı '8•11 l 

lstanbul Levaz ım Amirli ğ i sat ınaıo~a ı· 
Koinısyonu ilAnları 

................................................. C7 ...... ., ...... 

15 ton ııadeyağ"ı altnaCllktır. Pazarlıkla ckıılltmesı 1"2/61910 Çarşnmha 
g!inU ııaat H de Tophanede Levazım Amirliği ~atınatma KomlsyomınC:ı 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 16,SQO lira. kati teminatı 2475 liradır. Jı;tek_ 
illerin belli aaatle komisyona gelmeleri. 19) 14761 r 

* "' * ~000 adet yarım yu\'arlak demir halka miltc~bhid nam ,.e hesabına a ı 
ltnacaktır. Pa:r:arlr~la ekslltmeal 14/6/910 Cums gllnli saat u,:ıo da 'r'opha. 
nede LY. Amlrllg1 satm alma komiııyonunda yap:la:::ıktır. Tahmin bcd"IP 30•l 
lira kati le-mlnatı 45 liradır. ı,tektilerin be'li ıoaattf' kom!ııyona gı~lm"ıerl ' 

(714733 

Türkiye Cumhuriyet• 
• 

li r aat Ban kası 
Kuruluş f arihi: 188~ 

S errnayesi: 100 ,0001000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve t icari her nevi banka m uameleleri 

Para bir i ktırenlere 20,800 Lıra 

ikramiye Veriver 
~iruıu Bankasııırla kuıııhnı·ıılı \."C ı:ı'•ar .... ız ta.~aı·rur he·"'~~ 
ı·uulu mı nı r;o llı·u-; ı lmlıınnııl:ıra seıı .. ıle .ı defa ı:cktlC' 

kur'tt ile aşaft ı ı1nkl plAruı g<kc lkı·nnıi.rc ıhığıtıtıu·n 1 :rıı 

• 
~ 

' ıo 

ıoo 

120 

1611 

AdPI 1.0011 
j,(111 

ı::;o 

ırııı 

l\O 

40 
20 

Llrnlık 1.oo:ı 

2.000 

ı.o:ıo 

.ı.ııoo 

5.000 

4.~llll 

8.200 

6 
DIKI\AT: Hesaııınrındaki paralar ıılr :;eıw ıc;ıntlt ,, 1 ı 

ıradan aşağ'ı dUşrıılyeıılcre il<rauıiyc ..;ıktıf,ı takdirde '"'.rı 
fazlasiyle \·erileC'ektir. J<uıalat Sf'lledc 4 defı. IS>',;, 
ı Rlrlıır·ikfınun. ı l\lart \'e ı Hn7.iran tnrıhh·rlıırlP<:"'k!IP•~r!{ 

----iWwam&~ZO~~~~ 
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Tahmin bcd"lle:-i ile Jll< lrınlnıt mil<tnrt:.ı.rı yul::ırc1.ı ynzııı •' .;11rt' 1 Deniz Leva·zım Satınalma Komisyonu i a ı-arı 1 ı ı J•ur . ., ,,. 
gayr m"nl;ı:I ayrı ayn ımtılmal< liZE.rc ınçılt arttırmaya konu mu • :zıi 

nameler zabıt \'C ıııuam0ll\t mU:I<\rlUğll kntomlnde ~orlll~cckt r. jbtl.l~I r•' 
ii 9'0 çarşamba glinU snnt 14 ıJe d'ılml eııı:Umend;> ya-,ılncal ~ r. 'l,,. ı!~ :"t . M. v . 1>-lr: Mt-rkn ~'ınalma Komlııı::romından : 

1 - :Mntuhblt nam ve hesabına almaca·k olan bir fldet torna ve hlr 
Rd•t planya tezg-thmrn~ pazarlık ekılltme>!!I l:'i 6-1940 tarihine rıtıılayan 

r.•ımarteıri gUnU ııaat l ı de vekllct binıı.!l'ln:iıı komlı!ı:;onrla icrll cdıl•ce!;tır. 
2 - Tahmin edlltn bedeli lA.000 lira olup kati teminatı 2i00 liradır. 
:ı - Şartnamesini KÖrmcl< l.sUyenlerln ht'r ~Un \•e mUnakas:ıya girmek 

l-1tej'enlerln de be!U gUn ve aaute kom!ırona k.ftU teminat ve kanuni bel 
;:-elrrlle birlikti! komisyona müracaatları. ( 4183) • 

8AHtBJ : ASIM US 
Buıldığl ver : VAKiT Matba.uı 

Umum NeAriva tı idare eden. 
Refik Ahmet Se\'engil 

~.ıet• rin ilk temınat mııkb:ız \"eyn mektup! :ile lha!" gUn'1 mu'lyy ·n 
mi crıl'Umcndc bulanm!llnrı. ((81G) _/ 

~k··rl·~·!,. 
l ::tanbul Hava Aktarma Anbarı Dire fo 

ği.in:len : 
ı - G '6 ebadında 20;) adet branda ıı'ltın alınac:ü••ır. 1 
2 - P:ı.zArlıkfa ihalesi 17- 6 ~40 paz . ...rtcst gu..,u sa.ıt ı~.:?0 da 

köy hn,•a nktnnna .An'!ıan satmalma komisyonunda yapılaeal<ttr. 
ti \ l' 

3 - t;ıteklilerln şartname ve nllınuneyl goı:-mt'k U:r.crr her • n ... 
7arlııt:ı. ~!re~ klPrin mezkur gUnde lSOO Jtr:ı muvakkat temln.!•!C.·" 
m!ııyona mllracaatları. (·1755) 

j 


