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k~binesi-l Harbe 
bildiriyor müdahale 

· araftarları 
Amerikada iş 

başına getiriliye 
Amerika Hariciye 
Nazın Avrupa itlerine 
bigine kalınamıyaca

imı söyledi 

Nev11ork, !1 - CumboıTeisl 
Ruzvelt Amerika kabinesinde buı 
tadillt yapmıı, bılıriye ve barbl19 
nasırlannı deliştinniıtir. Bu tıd 
nazırete getirilen zevat cumhuri
yetçi fırkasındandır ve hararetli 
Jnıiliz • Fransız dosllanndandJr. 
Ru:ı;velt'in kabinesi yuaş ya'fff 
Milli birlik bflk6metl ıekline ıtrr 
cekUr. 

DUnktt tebUllere göre Fransada ukeri \'Ul7et. (Ok lfaretlerile 
Frusn htlkiimet merlreslala ukledllmlı ollblla fe)ılrler mulle 

Cumhuriyet partisi reisi Jolul 
Hamilton :reni harbl:re nanrı 
Stimson ve yeni bahri)·e nazırı 
Knoseun timdi reisicumhura sada· 
kat yemini ettiklerini ve handan 
böyle ona söre konuıacak ve hare
ket edeceklerini beyan eylemiş ve 
tunu illve etmiıtir: "- Knose ve 
Stlmson'un, Avrupa işlerine mllda· 
bale arzulan o kadar tanınmııbr 

g68t.erllmlştlr·) . 

~ 

kl yUkU bopltır bopltpıu t.tan . 
bula gelecetbü bfJdirDıS,tfr. 

Diğer taraftan öfrendlttmtze göre, 
bu ıekllde MYlalar çıkarıp yayan ve 
böylece pylaJarm gazetelere de ıe~· 
meabıe sebep olan kl11UM1ler bakkm _ 
da. &Wladaı-lar tahkikat yapmag. 
karar vermfflerdtr. 

Bundan b&§ka Akdenlzde bulunan 
A.ntarla ılleblnln do Pireye gel,lğl 

haber &lmm11tır. Dlğfır 11teplerlmlz • 
den -de haber beklenmektedir. Fakat 
bJçbtrt hakkında fena bir baber gel -
mit değildir. 

• 

Loadra, 21 - lnıtıtere blitlln 
kuvveWe harbin yeni ufhaJarma 
bazırlannıaktadır· 
~rdlar ve .avam kamaraları 

dUn öğleden .sonra h~r iki kamara
lllll b'1'çqk bbı husµru ile, gbU 
cell~eler yap;mıt~· Mlllakerat da -
hin mUdataa etrafmda cereyan et. 
miş\lr. Bqvekil · avam kama.r-..ı 
arıu ~.tUii takdlrde, iaşe nezar•
tinln muarif-ti meaelninba 4e, ö
nllntüıdeki perıembe ,untı bir slı
li celıede 111ib&kere edileblle~eilni 
ilive etmlttir· 

Dfier ı.n,ftan )4y1a aymda 
menılekeUerinden yola çıkmıt o -
le.n Avustral}-alt ve Y~ni Zellnda. 
lı kıtaat bir lnıiliz limanına çık
m11lardır· 

(Dft1'1111ı .. lnclJdd" 

Harbiye nuın Eden :s 
ordUllU namma c1aımJll10ll 

ıo mellfLjl pdermllf:lr: 
''- Tam vaktinde pllyoı91111US• 

DQpıan mtlcadeleye bltnn kuvft
Unl attı· Ht1r mllleUer davumm, 
kendiabıe yapdablleoek yardımm 
blltlln kuvvetine lbtlyacı vardır· 

Mücadele nekadar çetin oluıa 
oleun, itfmadmnz tamdır, 1'8 afe
rin ordularmma raci olacalm"an 
emin bulunmaktayn.,, 

YENiDEN ASKERE 
ALINAOAUAB 

HWdmıet Temmuzda d6rt yQI 
anııfm (1906, 1907, .1908, 1909) 
ıillh altına ahnacaimr avam b· 
maruma blldlrmlfıit- Tenmms to. 

(D~vamı .. IJnc#Jtle) 

• 
Dahiliye Vekili . bu 

sabah şehrimize geldi 
Vekalete ait işler üzerinde 
tetkikler yapacağını ·söyledi 

Dahill)·c \'ekili Faik Ozırak eksJ>" 
rese ballanan hususi ' ·asonla bu 
sabah Ankaradan fehrimlıe ıelmit. 
istasyonda vali \"e belediye reisi 
LQtfi Kırdar, vali munlnl Hildal 
Karataban, Emni7et mlldllril Mu· 

1 

utrer Akaha will1et erkhı ran. 
fından karfılanmııbr. 

Faik Oztrak kendlslle ıörilwen 
bir muharriril!li&e HJabaU bak" 
kında fU be7Ul&lt& balanmQflUr: 

"- Jstanbulda bir. hafta kadar 
kalarak O.biliye \'ekllelinl aııta· 
dar eden bütün işlerle meşc61 ola· 
catım. Dahllt teşkilltımızda bl~lr 
delişiklik mevzuu bahis deAilclir· 
Valller arasında bir dellılklik ,..-
IDt'.Y'l da dt!tftnmllyonn.• ftabel' 11-
dılımıza söre. vekil tehrimlzde 
bilhassa eamiJet Jt1eıi lnrinde 
tetldlder npacütu". 
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HAZA.ETİ MUHAMMED 
<HAV' AT .1) Q::;:=:::;;:::;w=~~ 

i L K VESiKA 
,(lbni lshak)m kaybolan eseri esas tutularak 

IBNI HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmq 

Hz. Muhcynmed hakkındaki ilk biyografi 
ftrtcıeJ'e ~Ttrea: 21 MuhlddDn Türk . 

H uveyled Suriyeden geldiği za -
nwı köleler getimıi§ti. Bunların a. 
rasında göze çarpar bir genç olan 
Zeyd ibni Hfuis de ıbulunuyordu. 

Huveyledin lazın Hatice, ki o 
sırada Hz. Muhammedin zevcesi 
bulunmaktaydı, babasını ziyare -
te gittiği zaman, babası ona kö _ 
lelerden birini ~bileceğini f:ÖY -
ledi. 

O da, Zeydi seçti ve eve getirdi. 
Hz. Muhammed Haticenin ya

runda onu görilnce kendisine he -
diye etmesini rica etti, Hatice de 
hediye etti. 

Hz. Muhammed de ona hürriye.. 
tini hediye etti, onu azad ederek 
ntanıe\i evlidı yaptı. 

Bu hMlse Peygamberlikten ön -
ce olmuştu. Zeydin babası Haris 
~umm kayıbmdan dolayı gayet 
mükedder olmuş ve ona bu sözler. 
le ailamıştı: 

"Zı1d, bm afkyoruM, o '§iındi 
nt oldu bilmiyorum, acaba Ml4 
sal on vı 1ı814 ümidli olabilir mi
~? Yoksa ölüp gitti nıi? 

Tllllah bilmiyorum ve sm-uyo -
rum. acaba mukadderin sana dal
da flU• vadide mi erişti? Bilmn ki 
bir tün gıri gılecebin, ıana ka. 
~tuktan soma bu dünyadan hiç 
bit tülılim kalmıyacak .• 

r;anq doltJTken bana onu lıaltr· 
lat'Y°' '" bakarken yadıma onu 
tpliri101-

Esen riizt4r btına °""" """"" 
ıetirlyor. 

Daha m kadar ıaman onun ya. 
sınt tufatoltm oe a~ ,11eıcı -
lim?! 

Bütün hayatsmCIJ en iyi devde· 
1inci diyar diyar ıalarak onu o • 
11)11ZCağım, t4 devtllr bitab d;q;m.. 
cıye kadar diyar diyar yaya dola
ışacağmı ... Bana ölümü yakla§tm .. 
nız! .. Vakıa her insan fanidir. O
nu ancak ümi4 bu kadar uzun czl· 
databiür! .. " 

• 

Sonradan, Haris oğlunu Hı. Mu 
hammedin yanında gelip buldu. 

Hz. Muhammed, o vakit Zeyde: 
- Dilersen benimle kalabilirsin. 

Jstemiyorsan babanla gidebilirsin! 
Dedi. 
Fakat Zeyd, Hz. Muhammedin 

Yanmda kalmayı tercih etti. Ta 
il'ann Hz. Muhammede peygam· 
J>erlik gönderinceye kadar. O va. 
krt da Zeyd ona iman getiroi ve 
milslim oldu; onunla birlikte na
maz kı!di. 

l'aıın sonradan "Manev! evlM. 
larmızı babalarının adlarile. anı -
mzt" diye vahiy eylediği zaman 
Zeyd ibni Haris ismini aldı. 

Ebu Bekir Eaaıddik'in 
iman editi ( 1) 

Ondan sonra Ebu Bekir iman 
etti. Ebu Bekir islaıtıa girdiği za
man, alent olarak milslüman oldu. 
Başkalamu da Tanrı ve Resulüne 
imana teşvik etti. 

Ebu Bekir herkesin sevdiği halk 

muhibbi, sevimli bir adanxiı. En 
bilgili bir Kureyşli ve Kureyşlile • 
rin neseb ilminde en mütebahhir 
kusur ve faziletlerini tanımakta en 
tecrübelisi idi. Hayır sever, güzel 
ahllk sahibi bir tacirdi. Kabilesi· 
nin adamları, i~ için akıl danış. 
mak üzere sık sık ona gelirlerdi. 
Zira o ticarette de, diğer hususlar· 
da da derin bilgi sahibiydi ve hal
lerini herkes beğenirdi. 

O, kendisine itimadı olanlan 
ve meclisine gelip gidenleri iSIAma 
teşvik ederdi. Benim işitmiş oldu -
ğuma göre, onun teşvikile Osman, 
daha sonra Zübeyr, Abdılrrahman, 
Sağd ve Talha islamı kabul etti
ier. (2) 

Bunlar Ebu Bekirin davetine n· 
za gösterince onlarla Hı. Mubam. 
.rnedin yanma gider ve phadet 
getirerek müslüman olurlar ve Hı. 
Mubammedle beraber namaz kı • 
larlardı. 

Benim ipttiğime göre, Ih. Mu· 
hammed demiştir ki: · 

- lsl.Ama davet ettilim hiç kim 
se yoktur ki, önce dÜ§Ün6p tapn .. 
ma.ınI> itiras etmemi§ Ol!IWl, hiç 
itirazsız ve tereddüts\a iman eden 
Eıbu Beldrden başka ... 

Bu sekiz kişi islaıtıda bütün di· 
ğerleıine takaddüm ettiler. Namaz 
kıldılar, ~ M.uhammede ve onun 
Allah tarafından vahyine iman et
tiler. 
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P.E Y GAM BE R 

MEKKEDE 
Hz. Muhammedin ula
mı kabilesi içinde ilan 

·edi§i 
Bundan sonra erkek ~e kadın 

kiline kiline is!funı kabul ettiler. 
Tl ki, Mekkecle bundan çok bah -
sedilmeye başladı. Sonra 'Tanrı 

Hz. Muhammede halkı imana da
vet etmek ve isl&na çağırmak üıe
re ~tini aşikar :l'llınasını irade 
cyledL Bu, risaleti üç yıl gizli tut-
tuktan sonra vfil<i oldu. 

(Devamı var), ------
(1) İbn! S&g'd'da göre, Ebu Betdrfn 

mll.slllman olduğu zaman •0,0$)0 dl.r _ 
hem 88l'Yet1 bulunmaktaydı. C.hDl _ 
yet n.nıanmda dalı! l!tetile, doğru • 
luğile ve namualle İn~hurdu. 

Hz. Knba.mmed!n bu en ,akm ar • 
lıı:ada pnı:u keııd!sln• iman edi§l Hı:. 
.Muhammed ha.kkı:J1dakl 1ft1ralan e • 
be4lym reddetm.Jye kAt1 gelecek ka.. 
dar beliğ olmuıtur. 

(2) Hz. Ebu Bekirin himınetue llk 
iellmı kAbul et.miı olan. bu zat 1811.Dl 
t&rih1nde ''Eababı _ gtlzln" diye yado. 
lwıan Hz. ôaman, Hz. ZQbeyr, Hz.. 
A.bdurrahmaD bin Avt, S&ğd lbeıl Ebt 
;vakkaa'dır. 

Hz. Muhammedin bu ilk eıbabmm 
hllma girlflert mahrem aurette ol _ 
mU§tur. O v&latl&r Hz. · Muhammed 
ibadet sa.manlarmda bir dağ geçidi -
ne gtder, orada ibadet ederdi. 
Esbabı güztn, ıırt kendi arzul&rile 

ve hayatl&nnı, mall&rmt tehlllceye 
koyarak mtıalUmanlığı kabul etm.ı, • 
lerdir ki, ielAmm ınrt kıtrc lruvvetııe 
ne~lunduğu iftlralarma ka~ bu bA re ne kadar bellğcllr, 

H A B E R - Akpm Postası 

. . . 

. Haber·· 

İstanbul - Köstence 
saf erleri başhyor 

Ticaret Vekilinin Reisliğinde 
\ 

Tunadan üç İngiliz 
tilebi geldi 

dün yapılan toplantı 
Müttefikler Tunadaki nakliyat

ta kullandıklan gemileri geri c;e
kerek limanmum göndermeğe de -
vam ediyorlar. 

Bütün maddelerin satışlannda dükki.İıcılara ve 
tüccarlara bırakılacak kar nisbeti kararlaştırıldı 

Bugün de Tunada bulunan üç 
İngiliz ıilebi bir Yunan romorkörü 
ile çekilmek auretile limanımıza 
getirllmi§tir· 

Ruayadan maden yilkllyen Ame
rikan bandıralı Vinston Şavel tile. 
bi gelml§tir· Buradan A.kdenbe 
dofru yoluna devam ederek Ame
rikaya gidecektir· 
Prodromoe adlı Yunan gaz gemisi
nin de Akdeıılıden gelmesi bekle
Dlyor. 

• Yunan gemisi. Romanyadan ben
d.n alacaJı: ve ıaira sula.mu tald • 
ben Yunanistaııa. dönecektir· Ro
manya hllk<lmeti A.kdenlzdeki son 
vaziyet üzerine kaldJrdığr vapur 
eef<.ırlerl yerine Köstenceyle la -
tanbul araamda bir ıserviıl açmağa 
karar vermlotır. Bu aerviain ilk 
poetur olan Daçya vapUl'll bugün 
gelecek ve bu &qam saat on altı
da dönecektir· 

islanbulun yeni 
ekmek çeşnisi 

iıteyen fınnlar beyaz 
ekmek de çıkaracaklar 

1at.aıı.bulc:la yalnız cenub villyet
lerinin sert buğda.ymdan cltmek 
yapılma.er hakktrtdaki tetkikler bit. 
miştir. Hazırlanan rapor ticaret 
vekiline verilmiştir. Yalım Mer • 
sinden gelen bu malların vapur iş
lememesi yU..-ilnden ısehrimize sev
ki güçlefıniltir. Tedbirler almacak 
tn-. 

Şehrimizde bulunnn Ticaret Ve
kili Nazmi Topcuoğlu dün de tct· 
kiklerine devam etmiş ,.c ı;abnh 
leşk.JliıUanclınnıı dairesinde ihracat 
lüccarlnrını kabul ederek görüş· 
müştür. Akşnm üzeri flynl muraka
be komisyonu ,·ekilin rciı;liğlnde 
geç saatlere kndnr ı;üren uzun bir 
toplantı yapmıştır. Toplantıdu vnli 
ve belediye reisi J.lıtfi Kırdar, vali 
muavini JinlUk Ni,hat, iç ticaret 
umum müdürü Cahit, mıntakn tica· 
ret umum mfidilrii A\•ni Sakman, 
belediye iklısnt müdürü, ticaret o· 
dnsi umumi kıitibi, iktısat müdlirü 
,.e İzmir ticaret müdürü Mehmet· 
Ali de hulunınu}htr. 

Miizakcrelcr sonunda fiyat mura· 
knlıe komisyonunun katı mesai 
şekilleri Jrnrarlnşmış ''e :ılış f!ynt· 
J:ın leslıit edilen maddeler üzerin· 

Mütekait jandarma 
yüzbaşısı ve 
üstteğmenleri 

Jandarma. subaylığından müteka
it yilzbqı vo Ustteğmenlerin kaza 
jandarma kumandanlıklannda 941 
senesine kadar mütckaiden kulla. 
nılmalan için meclise bir kanun 
projesi verl~Ur. 

Lokantalarda tarife 
mecburiyeti kaldırıldı 

Belediye dııimf encümeni tara
fmdan tasdik edilen içkili lokan
ta. ve gazinoların yeni tarifeleri bu 
hafta zarfında tatbik mevkiine 
konacaktır. Evvelce smtf esası U· 
zerine hazırlanan tarlfelerde içki
lerin mezcaiz verilmesi §art ko • 
şuhn~-rtu. Halbuki bu ~ yerlere 
gidenter içkiyi mezeyle almaya 

Difer taraftan İstanbul değir
menleri fmıılara yumuşak buğday 
ll&tacaklar e i'stiym fmnlar be ~bulunduklarından bu kara.r 
yaz ekmek yapacaklardır· Toprak tadil cdilmi§, içki ile blrllkte me .. 
o.fiai ise-değirmenlere yatııız lfefr ...r.eıı.in..d~ vctilın~~i §ekli daha cu
buğday verecektir. fınalitm çoğu vafık gorUlm~tur. 
emner ekmek ilzerinde olacakhr· Lokantaların tarife mecburiyeti 

kaldınlmıştır. 

Ankarada garip 
bir kaza 

Kayaya çarpan otomo
bilin civanndaki kan iz
lerine rağmen kazaze-

deler bulunamadı 
· Ankara, 21 - Keçiören yolun
da bir otomobil ka.zuı olmuttur. 

Di1n sabah bu yol ilzerhıdeki 
Kalaba köyü clvarmdan geçenler 
743 numarayı ta§Iyan blr otomobi
lin bllytllt bir kayaya çarpmif bir 
halde durduğunu gör1J3ilflerdir· Ka 
za yerinde kan damlatan ve kan
ır cigaralar lnıhmmue, yapılan tah
kilmtta otomobllin Mıhiht obluyan 
Afnilı lama.il ismbide biri tarafın.. 
da.n kullanılırken kazanın. vukua 
geldiği anlaplmııtır· Kazadan aon
ra kaçmış olan İsmail aranmakta 
ve kazanın mahiyetini meydana 
çıkarmak için tahkikata devam o• 
lunmak tadır· 

Dikilitat cinayeti faili 
adliyede 

KcndWn.i muhtar HalitJe aldat.. 
tığmr &ğrendikten eonra, İstanbul· 
da Dikllitaştn. bir ahbabmm yam· 
na kaçan kanar Asiyeyi öldUren 
Yalovalı Ahmed.in dördilncil sorgu 
bBJdmUğinde yapılan tnhkika.tr bi
tirilmi3, 449 uncu maddeye göre 
24 aene hapai istenerek ikinci a. 
ğırcem ma.h.kemealne gönderilırtio
tir· 

, 

Tarife usulünUn tntbi.kı yUzUn -
den porsiyonlar gittikçe nfalmıe, 
kullanılan malzemenin ucuzu inti
hap cdilmi~, bu suretle yemekler 
nefnsethıi kaybetnıi.~. Bu itibar. 
la lokantalarm yemek tarifeleri 
rekabete terkedilmigtir. 

Kahve, gazino ·ve diğer yerlerin 
tarifeleri eBi!I. gibi belediyece 
tasdik olunacaktır· 

Avrupa ekspresi iki 
yolcu ile geldi 

Bu sabah sem.plOll ekspres treni 
iki yolcuyla gelml§Ur. 

Ekspresin bu kadar tenhala.sma
ama. son harb vaziyetinin aebeb 
olduğu bildiriliyor· Yolculardan bi
ri ttaıyada ecr.acılılc tabSill yapan 
Goldberg adlı Litvanya.Jı bir yahu
di gencidir· 

Bu yolctı bir muhanirlmize şun. 
lan al>ylemi§tlr: 

- ttaıyada tahsilimi bitirdim; 
yahudi olmama rağmen dip -
lomamı almakhğuna mAni olmadı
lar· Buradan Litvanyaya değil, 
Filistine gideceğim. Çilnkil ailem 
oraya yerletmlş bulun.maktadır· 1-
talyada harb lehine birçok teza -
hilrlere şahit oldum· Mütemadi 
propagandaların tealrlle halk har. 
be hazrrlanmış bulunmaktadır·., 

Ekspresin diğer yolcusu Marya 
Corclyeviç i.winde genç bir Bulgar 
kmdıt'· Talebe olduğunu, memlo • 
ketlınjzden transit geçerek Beyru
ta. gideceğini bilcJ.irmietir· Fakat 
her iki talebenin pasaportu da vi
zesiz.olduğundan haklarında kanu
ni muamele yapxhruttır· 

SUÇl.U 8CJ TIJ• 
8.11Ne'J1 iL& Mı' 
il 7' E'; E'Tri 
8/IK 1/1.'Ml
S ı N ., 

• 

de son tetkikler )'apılmışlır. Her 
cins madde üzerinde toptan n pe· 
rakende satıcıl':l yüzde hesabiyle 
bir kAr bırakılacak \*e satıcı buna 
göre satış yapacaktır. Komi!lyona 
b:ı~lı olanık kunılac:ık üç tetkik bil· 
rosunun memurları satışları dairnt 
kontrol edecekler \*e s:ıtışlann fnz· 
la klr alınmnmastn:ı dikkat ede· 
ceklcrdir. 

Geçen seneden knlnn pirinç &lo· 
kunun, bu seneki nı:ıbsulün fazla 
oluşu son günlcrrfe fiyatların cin· 
sine göre 20 paradan üç kuruşa 
kadar diişmesine sebep olmuştur. 

fpck fiynllnrın<l:l i~e mühim yük· 
.sclme ,·ardır, Yerli fabrikaların 
fn:r.la müh:ıy:ın!a lıaşlnmnl:ırı bir ay 
iclndc fi:r:ıtfarı 13,5 lfrntfan t:> li· 
r:ıyn çıkrmıştır. 

30 kişi dolandıran 
Manastırlı Remzi 

yakalandı 

lstanbulda ve Anadoluda muhte
lif bchanelerle 80 dan fazla acln. 
mı dolandtran Manastırlı Remzi il
ntinde biri y::ıkalanmışlII'· Beıi.k -
taşta Dibekçi Kfunil sokcığmda o
turan Remzi, Beşikta,ta, Pert.evpa 
şa. sokağmd.n oturan Hilmiyi tica
ret borsa.sına memur yapacağı va. 
adiyle 133 lira, Sirkecide kolonya
cı Şevkiyi kendisine ortak olAca
ğını söyliyerck 250 lira, Alemdar 
Sıhhat yurdu doktorlarından Sil -
leymant 160 Ura, Bnlikesirde Sa
Uh jsminde birisini çocuklarını 
mektebe yazdıracağını söyliyerek 
200 lira dolandırmıııtır. Bundan 
ba.'ka birçok suçları daha \•ardır· 
Bilhassa birçok kadınlan da ev • 
lenmck va.adiylo doln.ndırnuştır. 
Suçlu bugün adliyeye tt'r.lim edil
miştir. 

• Florya pl~jı ve gazinosu dUn 
seneliği 33 bin liradan iki 8ellO ola.. 
nı.k klralanm.ıatn'. Bir hattaya kadar 
halka açılacrı.ktrr. 

• İtfaiye efradına ya&lık elbiao ve. 
rilecektlr. Belediye bunun için 9 btıı 

llra ıı.yırnu.,tır. 

• Ta.nıiri biten Tırhan. vapunınun 
pazartesi gUnU tecrUbelerı yapıla _ 
cnktır. 

• Yumurta tUccarıan dUn bir top.. 
Jantı yapmı,ınr ve tsviçreye gönde ~ 
rllecek yumurtalar Uzcrinde cısrtıı -
mllıılerdlr. 

• Ema.t CemiyeUeri eanata yen! 
cllzdan vermelttedlr, Ay ~nuna k& • 
dar bUtUn esna.f cllzdnnlannı de~ _ 
tirmff olacaktır. Temmuz 'b&§mda be. 
lediye kontrol yapacaktır. 

• Kandilli yolunda bir tepe cadde. 
ye doğru kaynuııtır. Belediye buraya 
4000 Ura. aartııe sed yapacaktır. 

• Temmuzun dördünde itfaiyede 
yeni~ pul! konınma kurııu açıla • 
<:aktır. Şimdiye kadar bu kum de -
vam edenlerden •96 ki§! ,et ve 3200 
kl.,ı de itfaiye dlploıww almqtır. 

• Toprak lıılalısullerl Otı.1 Yuna • 
nı.tana 50 bin ton buğday aatnuıtır. 
Yeni rekolteden de Yım&nlatana 100 
bin ton mal satılacağı anlqılmakta • 
dır. 

• Şehriml.zclokl Sovyet kon.10low 
dUn valiyi ziyaret etmJ§tır. 

• Tatil aylarmda Uknıekteplertn 
bahçeleri talebelere açık bulunduru _ 
lacaktır. 

• lzmirliler evvelki g1ln Ebedi Şe
finılz AtatUrkun buraya llk gell§lert. 
nı.n on dokuzuncu yıldöı:ıUmunU teza... 
hllrattıı kuUamlfl&l'dır. 

• KUf&dUI clvarmdald çamlık tu
nellnin ı.nıaatı ikmal edllmlt ve yeıı.1 
tuneldo yolcu ve marpndiz katarlan 
geçmeğe başl&IIUfbr. Blr buçuk mll. 
yon liraya m&lolan tımelln açılma 
ream1 ay sonuna doğru yapıla.ca.ktır, 
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Butldılt yer VAKlT -~ 

Almanlarla yapılf.~ 
olan münferid aulh' 
razı olı:nıyan FranııS 

generali kimdir? 

Fransa hUkfımeti AJmaıı::W~ 
tek başma ıulh yapmak .ıst . ııt' 
<.:in Reyno kabinesinde lıarbıye il' 
za.retini idare eden gener:!-1_..td 
Goulle Londrad:ı radyo ile ~ 
ordusuna hitab ederek AlDl ~ 
karş'ı mücadelede devamı ta' ,r> 
etmiştir. Bu ge1ıç general ~il' 
oroı:suna harb:.n sevk ve ida.~ 
lerinde yeni metodlann t&t ,ıı
ve buna uygun olarak dn ,µıfltıl b~ 
mağı teklif eden vo kondisinln ııJ 
sahadaki nar.arlyelerlndo so~.,, .. 
kadar mra.r eden bir FrallsDI ,,,,... • 
tldir· Kendisi FranAada oldıığıl ~1' 
dar yab:!DCI memleketlerde d~, 
bir a.skerl muharıir olarak ~· 
m.ıştır ve eserleri varoır· O taP 
vur etUğl mUcadele metodlaı:. 
tatbik içi., mesleki hir ordu t3~ 
ye ediyordu· Onun tasavvur et;J 
bu ordu her hwıuata gayet u
hareket edebilecek bir şekilde~ 
laeaktı. Sabahleyin kalltan b~ 1• 
bir cUzUtam, alqam& 'k&da.r eıı 
şağı elli mil meMfe katedcbuıııt' 
liydi. :f• 

Onun bu fikirleri F;ran.sıı eU 
set adam1an ve parlamento J11~ 
auplar:ı .araaında d& taraftJtef 
bulabilmişti· Bunların b&.§md• ı>J' 
1tl bqv8Jtll Roynoyu bilhassa lr' 
rctmck lAmndır· Reyno da ısı.,stı· 
ki orduya taraftardı· Fakat pat bil 
mento ';e fırkalnrm ekseriyet! blJ 
fikre mUtema)il değildi. Zir&. 1~ mesleki ordu ile bir dikt&Wr . 
kurulmuı ondlşcslni besllyorl~. 
Maamafih de Gaullo nazariY~. 
nin doğruluğunu kabul ettırec~ 
den cmirıdl· Fakat bu teşebb rdll' 
çok geç olmasmdan korJcuYO 
Ve korktuı;tı başına geldi· --ti· 

Do Ga'tıııe sadece ~i blr ~ 
yec1 değildi. O ayni ~. 
hnrb tecrUb~i olan yUltsek er·. 
yell bir zahitti. 1909 senesinde ;ı 
duya lnUsab ctmi§U· 191~ h O. 
patladığı vakit 21 yaşında bir;. 
llzim olarak o zaman henüz ,J· 
Jay olan Pet.a.1n•ın kumand~_..ııf • 
tında bulunuyordu· 15 A~,. 
19H do ya.ralandt, ondan 80I>' 
bir Mltlğtl.n ha.oma getirildi· 'V~ 
dUndeJd askeri hareklta 11~ ... 
e~, 2 mart 1916 d.f Alm&t1~ 
ealr dQşmUftU· De Ga~ har 6J 
eonra bir '6uçuk leJle ~ e
k~trr. Orada, Salnt • Cyr _., • 
rt mektebinde muallJmdi. ~
ya döndllğü zaman ba.rblye ~ 
retinde vulle aldı· Ve kırk~ 
yaşında mlral&y rUtbesll_e .~ 
otomobil ıubeııll kum.andaJlll&..
geçti. 

General de Gaulle .-ı•" 
Belçika yoluyla pleaek bir~ 
ruza kartı Franaanm kendiaf.nl,.Nd 
müdafaa edem.emesi ill~ 
çok evvel diltUnmUt ve llAn ·~ .. 
tf. Bugibıkt1 bldmat kendJ9lıı• JI""" 

alese! hak vermiş bulunuyo!:· .-6'1 
tgte bu &'•eral timdi . ~ 

ordU8UD& alllblan ve m~...s 
terketmemeği ve Almanlara ~;. 
mücadele etmeği tavsiye .taı•~ 
dfr. ...../ 

Köy enıtitüleri açıhfO' 
K&y &fretmem Te tB~ ~ 

diler ~ek eriJa1ımı ~ 
Ur.ere Kars, ll.alatya, 'ITP"'*'.,
Kayııeri, Samsun, 1Cutlmoll1!'-dt 
kifehlr, EocaeB, Balı:teelr, ~: 
Lilleburpz, Seyhan, ~ 
talya vtlAyetlerinde oJıruaJc~~ 
ti tane k&y ensUtUatı ~ 

Retit kardeıler, radt°' 
dan aynldılar 

Ankara radyanmda YfPila.t1 ,,. 
litikllk Ur.erine Cemal !Uflt "' 
Ekrem Reolt ayrdm11la.rdlr· '!eııl 
kadro bugUnlerde kat'I ~ -11' 
eaktzr • 



l '1940 .... HA BER - J\kşam Postas~ 
= o :a L ziL F · •• : s 

abeşistanda itaı
aya isyan başladı 
~:~~1 İngiliz tayyarelerinin Japonya "mihver,, 

t - • 

ı....adan k"'° taN!le Por-1 m Ü th iş ak 1 n 1 arı sıyasetıne 
~~ Uze::b!iln 1~~~u~~ 1 • • • • • b. . 1 dönecek mi ? 
b~;;sl ~~d~~!~k p~~ ıngıhz karakol gemılerı ır ita yan Tokyo, 20 ( A.A.) - Alman ajan. 

t.:e:~.r!H~~ep~anl:r0·v_;S~uirmza·
8 

vtle- denizaltısını daha batırdılar 81 s~!:?:~~leler parUal bugün kabul 
L:~ "' ettiği bir karar auretlnde hUl<QmeU 

en iyi motörlerinin imali dıı polltlkaamda Uç memleketi, yani 
birleşik Amerlkaya ter- Londra, 21 - Habeşistanın her 1 günlerde bitarnflara ait beş vapur Japonya, Almanya ve ltaiya araınn • 

vilayetinde İtalyanlara kartı i.8- İtalyan tahtelbahirleri tarafından da mlh\·eri takviyeye davet etmekte. 
yanlar başladığı Cibutiden blldiril· batırılmıştır. <lir. 

yanm Rador ajanııı, mektedir· 1TALYAN RESlll TE BUGl Karar sureti Japonyanm Amerika 
hUkümetinin istifa ettiği. ı il 

İngiliz hava kuvvetleri tarafın- Ua lyada bir mahal, 20 ( A· A·) - ve ngilffre e derhal müzakereleri 
"fena ni"·etle yayılan •a. ı t keaerek .......... xz aı ... dlçlnt..t e Fele .; ..- dan Habeaistandıı. bulunan İtalyan talyan umum... karargahmm 9 ••.,..- ,- ...- v • a.:. l'alanlamaktadır· '" lı bli menk hakkında doğu Aayaamda eko. 

:-ryetıer Birliğinin yeni üalerl üzerine yapılan akmlann numara te gı: nomik bir blok tqkillne lmkln vere.. 
Yapm•a oldugu· ha.sarat, HabC§lere Akdenizde blrçok deniz ve >aava U. 

-..:_ıc;tat Larantief diln Bük- ~ lerl • Blzerte, Ghlsonaccla, Borgo, cek bir .tyaaet takibini utemekte. 
.. ""Y&aalat etmi• ve garda Büyük Britanyanm falklyetini is - dlr. 

v Ajacclo, Dello Oro, Calvl, Bonlfaclo, --------------
elçiliği bqkltibi ile Sofya pat etmiştir· Provecchlo • tayyarelerlmla taratm-
llılisteşan, hariciye groto- 50 tTALY AN TAYY ARESl dan JlddeUl ve devamlı bir surette 
lir ınuavini ve birçok ga- DtlŞVRtlLDV bombıı:rdıman edllmlıtır. Bu Usler, 
tarafından aellmlanmıı. İngiliz kuvvetleri, Libyadaki 1- mUhlm ııaaarata uğramııtxr. BUtUrı 

~ taJyan kuvvetlerine taarruza de • tayyarelerimiz, hareket UalMiDe dön· 
~ dö Vindsorun tevkif edil- vam ediyorlar· İtalyanın harbe mUşlerdlr. 

ern.ır verildiği veya böy- girme.sindenberi 50 İtalyan tayya- 2500 ton hacmindeki bir Franaız 
ı:.Yin dU§UnUldUğü hakkın- re& dUşUrUlmUı, ve buna mukabil torpido muhribi, bir İtalyan tahtelb&

llda zerre kadar hakikat hiçbir İngiliz tayyaresi dilpnemif • tılrl tarafmdan torp1llenerek b&tınl· 
dUn akşam Londrada bil- tir· IDJIUr. 

Urugvayda 
nazı komplosu 
T evkifat yapılırsa 
Almanya sefirini 

çekecekmit "b dir. BOMBARDIMANLAR Şimali Afrlkada Blngazt hududun-
tlt Lituanya reisicumhuru Eritrenin üzerinde evvelki gece dakl bareklt, dUımanm birçok tankı- Londra, 20 (A.A.) - Röyter: 

ıı bugUnlerde Lituanya d ı Cenubl Amerikanın p rk a&hlllerla. • • icra edilen harekit esnasm a, n- nı tahrip etmıı olan bava kuvvetleri· 
Uş v t ki! dllml•tir A de yapmakta oldua.• bir aeyahat ea • e ev e '9 • • ..:ıı. hava kuvvetleri tarafından nln l§Urakile devam etmektedir. Harp •-

' tah'-ik t 1 t 6"'"' naamda 10.000 tonluk Amerikan knı. 
A a açı mış ır. altı ltalyan tayyaresi yakılmıştır· eanaamda bir lnglllz tayyareal dUfll· vazörU, dUn Montevideoya gelmlltır. 

etlçindeki İngiliz ve Fran- Sabahleyin diğer bir tayyar e rUlmUJtUr. lkt İtalyan avcı tayyareai Nevyork Tiınea l'&Zeteai pyanı ıu. 
\ıl'azh mmtakaJarmm ablu- Sollum'da yere dügtirUlmUgtUr. hareket tlalerlne dönmemiıtır. mat pylalara iatinaden. K1na1 kru • 

saat 18 de kaldmlmq- Tayyareye ateş veren mürettebat Şarkl Afrlkada dl1fmanm Adeıi, vazörUnUn, Alman befincl kolunun 

Resmi tebliğlere göre 

Fraaıada 
Barp vaziyeti 

Almanlar Breat harp limanını zaptettikl~rini, 19 
haziranda 200 bin eair aldr.klarını bildiriyorlcn 

Bor do, 20 ( A.A.) - 20 Haıkan tarihli Fransız akş:ım tebli~i: 
Bugün nzfyetin heyeti umumiyesinde rhemmiyelli bir değişiklik 

olmamışlar. Düşman Nantes cenubunda n Burıes g:ırblnde '\'e ~Ionllu. 
Ç'llnada dolru n Llyon cenubunda \'işi Te 1'iantua istikametinde keşif 
kollan ileri ıllrmQştür. 

ALlılAN Bı\ŞKUMANDANLIGJNIN T:EBUGI 
~ilhrerin umunıf lcarargdhı, J O ( A.AJ. - Alman ordula1' başku-

mandanlılının teblili: ı 
Normandide, Nantes'den Tur'a kadıır yukan Luar'a Yanlmıı 1'e yu. 

kan Luar bir çok noktada •ecllmiştir. 
Luar,ın cenubunda. muharebe tayyareleri grupları yollarda geri çe 

kilen <iilşmana hücum etmişlerdir. 
J.orenln fimalinde, nıallQp Fransız fark ordusunun esir edilmemiş 

olan bakiyesi, Epinal ile Tul araıında Mözel mıntakasında ,.e orta YoJ. 
)urda Ye yukarı Yt>jların bir kısmında sıkıştırılmıştır. Epinal, Tul ve 
J.iinevil elimizdedir, Maj ino battı etrarında, Tiyonvil'in iki tarafında. 
muharebe dnam ediyor. Viuenburı'un ıarbında, MaJlno hattı yeniden 
dclinmlftlr. Pike bombardıman n muharebe tayyareleri ırupları, bom .. 
bularla müstıthkem mevkilerin büyük bir kısmını tahrip etmiştir. 

Strasbur(l Alman şelırl, cenuptan ve şarktan alınmıştır. Strasburı 
katedralinın üzerinde Alman harp bayraAı dalgal:ınmaktadır. 

Durgonya kapıla.rında, Delforıtan selen kıtalarla yukarı Renden 
ıelen kıtalar blrlefmiflir • 

18 hazıranda, 200 bin esir alınmıştır. Bunların arasında onuncu 
Fransız ordusu kumandanı ıeneral Allmeyer ile bu ordunun kurmaY. 
reisi de nrdır. 

Alman ban kuvvetleri, İnılltereye karşı mukabele bilmisile başla· 
mıştı r. 19 haziranı 20 hazirana baJJayan ıece, muharebe tayyare grup. 
ları, bilyük bombalarla, lnglliz te$lihat merkezine, ezcümle Billingham• 
dakl büyük azot fabrikaları merkezhıe hilcum etmişlerdir. 50 kilomet. 
reden ıörülen büyfik yansınlar. }llUvarrakıyelimizl ishal etmiş ve ar. 
kadan gelen diler gruplara yola a6stermişllr. Bundan sonra, llul'da iki 
benzin deposu iştial ettirilmlftl,r. 

İki seri hücnm botu, Dunıenea'ln ıarbında, Manş sahilinin hemen 
yakınında, dört bin tonllltoluk bir npur batırmıştır. Bir Alman deniz
altı gemisi, sekiz bin tonilAtoluk bir dilşman petrol npurunu batırmış. ' 
tır. Diler bir denizaltı ıemisf, bir düşman karllesinden üç vapuru ha- : 
tınnaıta muvarrak olmuştur. . ( 

Düşmanın dünkli tayyare kayıbı yirmidir. Allı Alman tayyaresi ' · 
1 

kayıptır. 

ParaşU~çUlere karşı tedbirlere dair 
et • Alman hudud 
trıüzakereleri 

eair edilmlttir· Son 2• saat zarfm. Zella, Port • Soudan t1aat1ltıarekeleri· faaliyetine karıı bazı cenubi Amerika 
da cem'an on beş İtalyan tayyare-1 le Sudanda ve Kenladakl diğer oaaw- mtm'ek~Uerm ku-.ım•Jt için eeya. 
al imha edilmlttir· harekeler bomb&rdmıan edllml1Ur, hate çıkmıı olduğunu yazmaktadır. M halka ühim• • 

Beı Jngillz tayyaresinin imha e· Muharebe esnasmda birtakım yan· Nevyork Tiınea gazeteainln Monte. arafta m kitle karıısmda, hava taarruzu, 
parqiltle inmelere ka1'4I tedbir ve 
onlarm•imhut hakkında çok de • 
ğerll bir konferans vermi§tir· 

'a. 20 (A.A.) - Alman a • 
diriyor: 

video mubabirfnJn blldlrdllfne söre, b• k L ·ıdi 
dilmi• olmuı muhtemeldir· ....... ıar çıkarılml§ ve yerde bulunaıı ır on.-eranı ven - •- Almaııya, eğer Unı&'U•Ydaki nazı par 

hudut komisyonu bu akşam 
lıarc-ket etmiştir. Komlayon 

Cenubi E rit re limanlanndan vej' \birçok tayyareler tahrip edllmlıtır. tısı liderlerinden herhangi btrlli nef - Maraf, ıo (A· A·) - Alay •uj 
hava üaaü olan .A88abdan Adene Bir ltalyan tayyareai U..Ulbarekeslne yedlllrae, Uruguay ne diplomatik mU. . baylanmtzdan yUzbqı Cemal, hal1 
gelen yolcular, İngiliz hava kuv fdönmemlıUr. naııebetıerini ke1mekle tehdit eyle' • ke\ri salonunu dolduran yllzlercej Bu konferans bugün 
:vetl~ hücumu netice.1inde haJ

1 
·. DU,maıı Usun ve Sar"-.Y• Uurln mı,Ur. memur, llUbay w mtbaevver Wt..: .tekrar verilecektir· 

halk için 
" So\•yct hudu1 

lnUzakcrelerde bulunacalt '"' 
ıva Jmrarg&hlllltft'-•~ ~ ol- ae ha...a akmlsrmı tetrru etaıtıttt.p•iııım-------------... ___________ ... _____________ _ 
duğunu ve ıehrin tamamile bol 1Nutuaça telefat ve mahdlı ııuarat 
bulunduğunu söylemişlerdir· 'yoktur. !il. 

Şimali Afrlkada ve Akdenlzde MISIRIN V AzlYETt ~ İngiliz muavin 
ruvazörü battı müttefikler karada, havada ''~ de- Ne,·york, 21 - Mısır başvekili 

nizdG İtalyanlara hakimdirler. Ali Mahir paşa, dün parlamento-
20 (A.A.) - Bahriye ne- Fransız t ayyareleri Trablus ve da aşağıdaki beyanatta bulunmuı-
tcbliğ edilmiştir: Sardunya ada.smdaki askeri hedef-. tur: 

llık, 13950 tonluk .Andanla lcri muvaffakıyetlo bombardıman • "- Parlamento tarafından ittl-
ltruvnzorUnUn bir Alman tah- etmişlerdir- .haz edilmiş olan politikayı hUkü. 
larafmdıın torpillenerek ba. DENİZLERDE •met kemali itina ile tatbik ederek. 

l'~ leesSUflc bildirir. MUrette. ' m1 k t' b' h b fel:\ •·et'nden 
f\faı k n·· İ ·ı· k rakol gemileri bir.i ,me e e ı ır ar tı.A ı ) yaralo.nmıştır. Baş aca un ngı ız a ~ • . in bil ti • t1 ·nı 

ıı01ttur. BUtUn mürettebat bir İtalyan denizaltısını daha batır -. ,kurtarma~ ıç t n ga) re erı 
111&.nrna ihraç edilmişlerdir. lard sarfetmcge azmetmiştir· 

§imal sularında hııreklt mıf taly~~ tayyareleri dtin Korsika HUküı:rıet, ~lisellah kuvvetleri -
ta olan Junlper balıl<çı ge· d .1 b. 1 Fransa aehirlerini ne kendini mudafaa etmemesi için '"d a ası e cenu v • • t' Mtid f tabı·t etı geçll<mlştır. nu gemi- b b d t . lerdı'r emır verme;:uş ır· a aa 

Old om ar ıman e mış • . . -· t 
"- Uğu tahmin edilmektedir. lt " . Alm ya gibi bitaraf bır şeydır· Fakat verdigı emir a-
"'lııı yr.!un akrabalarına, ~ı) anın, an • kt' 

ı •t ·1 · l=lırmaya başla- arruza geçmeme ır· 
'doıımedil<lerl fnkat bazıı:ı. da~a Aaıt' gedmı crıı•nan haberlerden Hükümet ve parlamento, mem-

oıcıuklnrının ihUmaı dahi • ıgt ına an a ı • 1 ·k · 1 hl 1 k • · •et hak-
lll'lıiu~, bildlrllml.,tlr. anla. ılı ·or· Bu haberlere göre, son c etın e ne 0 aca ııazı) ._ ______ ,, ____ ....:__ li l kında kararını vermeden evvel 

ransadaki Polonya as :,erle
memleketin harb halinde bulun • 
muş olmasına mani olmak için, hu
duddaki bazı kıtaat halihazırda bir 
kaç mil geriye alınmıştır.,. 

rinin kahramanlığı l llSIR KAillXESt DEG1ŞECEK 
M1? 

DJğer taraftan Moskovadan ge
len bir habere göre, Mısır Başve
kili Ali Mahir paşa ltabinenin isti
far;. hakkında Kral Farukla görüş. 
müştUr. Salahiyettar mahafilde, 
İngiltere ile daha sıkı bir şekilde 
teşriki mesai edecek bir kabine 

cirlerin kaçabilmeleri için kendiler ini feda 
'denler oldu, benzin dolu şişelerle Alman 

tanklarını yaktıl:\r 
" Qı} a ? bir malwl, 20 (,\.,\.) -

8Jansı lılldlril or: 
la hükilnıeli .Alın:ııı~ :ıy:ı 

Jı0{lıe tlernın:ı k:ır:ır \'ermiş-
i\ 0 ııl :ı onhısıınu n Frıı ns.ı 
urulı:ırelıesinc işlir:ık elmiş 

1 r~zeJcri en ~ :ıl•ın İngiliz 
~~nlarııı:ı mür:ıc:ı:ıt emrini 

*. 

g:ıll:ırı Jı:ıJ..kınıln lıcyer:ııılı s:ılıne· 
ler nnl:ılıyorl:'ır. Bıı Polon) :ılıl~r 
ls\'İ~·re lıııtludıı rnkınınd:ıki Clı:ır 
gıırıııot ei\':ırınd; si\'illcrin geçme
sine iıııkiın \'erecek Sl'lir lı:ırekl'lle· 
rile kendilerini isth erek fod:ı et· 
mişlerılir. Polon~ :ıl

0

ıl:ır. Fr:ınsny:ı 
yıırllnrının intik:ımını :ılm:ık. için 
geJdikleriı~ sıi) liycrek grri çekil
mekten imlin:ı l'ylcmlşlcr. miite:ıki· 
brn Alman l:ı~ıl.lıırııı:ı hiieııııı eı!c· 
rek lıl'nziıı dulu şişell'rle lııı lıııık
lar ı y:ıkrııı~l:ınlır. Bıınlıırcl:ııı ek~c· 
risi hu lıarckal esıınsında ölmüş· 
tür. 

ispanya harbe 
- \J girmege 

hazırianıytr 

kurulacağı söyleniyor· 
Kral Faruk, İskenderiyede İngi

liz elçisi Sir Lampon ile görüştük
ten sonra tayyare;, le Kahireye 
dönmüş ve derhal Ali Mahir paşayı 
kabul etmiştir· 

İngiliz elçisi, Kraldan ayrıldık • 
tan sonra, Veft fırkası lideri ve 
İngiliz dostu Nahas paşayla uzun 
bir mülakatta bulunmuştur· 

Sivasi mahafilde, Kral Faruğun. 
Ali Nahas paşayı yeni kabineyi 
tcşkile memur edeceğine muhak -
ka1; nazarile bakılmaktadır· 

1XGlLTERE, MISIRI il \RBE 
TEŞ\'IK ETMll OR 

Röyter ajansının Londradan 
vcrdi~i bir habere göre. söz sö)lC. "' . 
meğe sı.lahiyettar resmi bir şahsı-
yet, Büylik Britanyanın Mısırı ~
talyaya ilanıharb etmcğe tcşvık 
ettiği hakkında, salahivetsiz ş_ahıs
lar tarafın :..n yapılım şayıaları 
tckzib etmiştlr.ı\ladrld, 20 (A.A.) - Rcutn: 

lşpanyol gazeteler!, artık bUtnn 
bitl\raflık iddlalarınr bertaraf ederek 
ln~ıltcrcye karıı ıtddetll bUcurr.l:ırR 

BüvUk Britam·nnın talcb C'tti,;i 
şev. Mısırın dürİ.ist bir surette ln
giltC'rl'yle olan muahedesine riayet 

ıcabmda cderPk, Britanyanm Mısırdaki Rll. 

eıyaları· kcri harekatına mania. tejkil ede -

'başlamı~Jardır. 
Birçok lnglllz tcbt'aııı, 

memleketi tuketmek Uzert 
nı hazırlamaktadırlar. bilecek her şeye. gene kemali dil

rüaU ile mani olmasıdır· 
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Fransız müstemlekelerinden 

Ciiniin en mühim meselesi şüplw· 
siz Fransız müstcınlckl'lcriııin a
kıheliılir. Bu meselenin Frıııısız • 
Alııı:ın sulh ıııiiz:ıkerl'leri h:ışlarken 
birinci J>liınd:ı görüşüleceği mu· 
Jınkk:ıklır. Diğer tarıırt:ın Fr:ıns:ı
nın mühim kuvvet ka)·n:ıklarını 
tr5kil eden bu nıiistemlekelerin 
Fransız hiikumctinin k:ılı\ıl cılcccği 
k:ır:ırl:ıra hoyuıı l'f:lip l'f(nılyeceğiııi, 
hıır:ıl:ırd:ı yoş:ıy:ın iııs:ınlnrın keır 
di mııkndder:ıtl:ırını kendi ktı\'\'et· 
!erile h:ılll'lnıcğc k:ılkıp knlkmıya
c:ıkları d.ı ayrı bir me<ıeledir. Bu· 
nun için okuyucul:ırımıza bu mcm· 
lckelkre d:ıir kısa ,.c fnyd:ılı hil
giler 'crıııeği zaruri ı:ürdük.. Bu 
surl'llc Ak<kniz kıyılarını)ıki top· 
nıkl:ırd:ın b:ışl:ıy:ırak en uz:ık müs· 
tcmlekelcrc k:ıdor okuyuculnrımız:ı 
lnnılmak istiyoruz. 

Fr:ınsanın dcniznşırı miislemlc
kelcrinıleıı en ehcmmivellilcrinclen 
lıiri i ol:ın Cez:ıyir, Arr.ikanın şima· 
1 nd Akılrııiz kıyıl:ırında bir mem· 
1 kl'llır. Siıııalindc Akdeniz, şarkın
da Tunus, g:ırptc Fas ,.e cenupta 
Bın ük S:ılırn ile çenilmişlir. 

t.ez:ıyir, t:ırihin tnnıdı(tı en eski 
znıııanl:ırdnn hiri ş:ırkt:ın gelen ve 
Berhrrt ismi ,·erill'n bir millelle 
me<;ki'ındur. ~li!;ıııan 9 asır ev\'el 
K'.trtnc:ılıl:ır im kıvıl:ırd:ı t ic:ıret 
i'll,<'ll'll'ri kıır•lul:ır. Rom:ılılar Kar 
t:ıl':ı\a snlrlırdı. Arnlarınıl::l :riiz on 
sl'kiz sene siirl'n Piiıı nıulı:ırelıeleri 
ılc,·aın C'lli. ~ih.1) l'l Rom:ı Karl:ı<'A' 
) ı 1ııhrip ettiklcm sonrA Cezu·ire 
~:ıhip olrlu. Vandallar Ye Riunslı
lar bu towaldarı elde •tmP}c için 
bitip Uikenmek bilmeyen harplere 

girişliler. lsl:'ırııiyclll'n sonrn Tarık 
lıiııi Zeyyat \'C )ılu'l:ı bini Nnsir'in 
kumaııd:ısı altmdaki ordul:ır ls· 
pnnyaya gl'çmeden en-el Cezayir! 
\'C Fnsı zaplclliler. İspanya Eme,·i· 
lcri de,·rinde Cezayir bu Arap im
parntorhıiiuııa bağlı ol:ırak ya~:Hlı. 
1515 tarihinde B:ılıa Vrııc Ye B:ırlı:ı· 
ros ll:ıyrellin p:ı~:ı Cl'Z:ıyirde lı:ı· 
kiJ..l bir hükumet kurduktan üç ııe· 
ne sonra 1518 de Il:ırb:ıros ll:ıyret· 
tin, Y:ı\'UZ Sııllıııı Sl'lime ınürnca:ıl 
ederek hu toprakları O!lmnnlı im· 
p:ıraıorlıığıınun himnyl'si allına 
koydulllr. Barlıaros Jlayrelliıı Os
manlı lıükiıınclinin ilk Cezayir y:ı· 
li~iclir. 1 itı dl'n sonr:ı Cezayir yarı 
mü,t:ıkil ol:ırak y:ış:ıdı. 1827 de Cc· 
zayirdeki Fran~ız sefirine Cez:ıyir 
Heyi Hüsryin t:ırnfından ynpıl:ın 
hir hnknrcti \'l'~ile illih:ız ederek 
Fransa Akdenizrle harekete geçti. 
1 t h:ızirnıı 1830 da Amiral Dilpcrre 
lmmanda'lndaki bir Fransız don:ın
mııı;ı Seydi • Ferruh lirn:ınına 
30,000 kişilik bir km·yet çık:ırdı. 

Cezayir Fran~ız h:ikimiy.etine ko· 
l:ıy kolay geçmedi. FranH Cezayir! 
t:ıııı:ımiyle ıaptetınek için 1857 ye 
kncl:ır tanııını otu7. sene uğra~tı. 
11171 de Alınanlar Franı;:ıyı m:ığlüp 
l'ılincc Cez.:ıyir bir daha isy:ın etti. 
Fakat hu isyan cahnk butırıldı. 

Cczayiriıı h:ıkikt bir mlitıtemleke 
oluşu ancak bu kıt'ada Fransanın 
lıiiyiik şimendifer h:ıtl:mnı yapma· 
siyle 18111 de başlar. 

1881 dtı Crzııyirin nüru"u 2,5 
nıilyonıı Mii:dümnn oh&ak üzne 
:i,5 mil:r~ntlu. nurünkü nüfusu 
sekiı milyonu aşmı,ıır. 

• 5 ., 
~ 
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Cczayirln id:ıre merkezi aynı 
isimdeki Cl'ıayir şehridir. Akdeniz 
kıyısında, Marsilyad:ın 800 kilo· 
metre uzak in 250,000 nüfuslu ı çok 
~üzel bir şehirdir. Fransızl:ır bura· 
cin hir ünh·ersile de acmışlardı~ 

Cez:ıyir Fransanın sen·el ka)'• 
n:ıkl:ırınd:ındır. Cl'z:ıyir, Oron, Boiı 
Jinı:ınlarını dolduran gemiler, 
ınilteııı:ıcliycn Frans:ıya hubulı:ıt 1'8 
şnr:ıp t:ışırlardı, Fransa kesim 
hny,·nnl:ırıııın yüzde ellisini bura· 
d:ın :ılmh. 

Ccz:ıyir topr:ıkları; demir, kur 
şnıı, lı:ıkır m:ıdenleri itibariyle de 
çok zenırindir. Bu üc maden Ceza
~ irc \'C Frnnsaya 300 milyon rriiık· 
lık bir ser\"el temin ederdi. 1939 • 
l!HO h:ırhınln ilk sekiz ayı iteri· 
sinde Frnn-;ız h:ırp snn:ıyii muhtaç 
olduğu ipıid:ıi maddenin yüide 
.C8 ini Cez:ıyir temin etmiştir. 

Sulh z:ım:ınlarıncln Cez:ıyir bol 
lıol mazı, hamderi, yün, tütün,""bil· 
h:ıss:ı zeytinyağı ilırac ederdi. 7J"r 
tlnyığı Cez:ıyirin en n1iihim sen-et
lerinden birisidir. 1939 senesit.,Ce· 
ıayiriıı zeylinyaıtı i tihsali biz!,m 
ıınrnrnızla 300 milyoıı lirayı seç-
miştir. .,,. 

Cezayirde nüfusun ekseriyetini 
l\lii"liiınan olıın Araplar \'C Berberi· 
lrr teşkil eder. Her iki millet ferd· 
teri sıkı bir rahıta ile Jı:ığlı ofÜp 
ç0k döAüşen nskl'rdir. 1914 • 1918 
h:ırbinde Cezayirli Ar:ıplar ~ve 
Berbcrilrr Fr:ınsız zaferi tlğrunda 
çok !edaUrane ç:ılışmışlardır, ~Y. 
rı ayrı ırklara mensup olan Ara,J?la• 
rın Ye Berberiler iyi asker olniu 
nokt:ısında hlrlcşirler, fıık:ıt diller 
Y:ısıflnrı çok değişir. Ar:ıplarda 
aı;alctlD büyük nüruzu vardır, 
ferdler :ıilc.olPrine, kabile şeyhlerine 
çok ballıdır. Berlıerill'r çok demok· 
rat fns:ınlardır. 

Jltrhanı;i bir millet, günün birin• 
de Crr.ayiri siltıh kunetlle ıaptet· 
tlll!h kalkış:tcıık olurı1a şiiphe yolt 
ki ~cll mfthim mü~killerle brşıla· 
,.ccktır. 
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Mütarekenin ilk şartı 
Roma, 21 - Alman taleblerl hakkında iıahat verilmiyorsa da, 

anla§ıldığma göre, Fransa bilakayd ve şart teslim olmadıkça milta
reke imzalanmıyneak ve bu şart, mütareke muahedesi için ilk 5art ka
bul edilecektir· 

Mütareke konpiyeny'de imza edilecek 
Londra. 21 - Fransız murnhhae heyctln.n Alman karargahı ile 

temasa geldiği ve taleblcri alarak geri döndUğU hakkındaki hab:?rle
rln aslı olmadığı anlaeılmaktadır. Zira Franaıı murahhas heyeti Al· 
manlıırla ancak bugtin temasa gelecektir. Mütarekenin, 1918 de ol. 
duğu gibi, Fransada Konpiyeny şehrinde imzalanacağı bildi_rilmcktc
dir· 

lngiltereye geçen maruf Fransızlar . 
Londra, 21 - Sabık Fransız hava nazırı Plyer Kot, ulen Yahudi olan 

Fransız tJyatro muharriri H . Bern;ıtayn, Yahudi zengini Baron Roçlld, isti. 
np hududu 180 ki~I olduğu halde l!CO muhacir alan kUçUk bir vapurla 
Fransadıı.n 1ngiltcnınfn cenup sahlllne ge~l§lerdlr. Bu vapurla ln~lhz 

R6yter ajansının Frnnsadaki muhabiri de dönmU§tUr. 

Jtalyan Kralı Sovyet elçisini kabul etti 
r.oaın, 21 - Kral Vtttore Emmanuele harp ııahıuıından Romaya eltin· 

mU§ ve Sovyet elçisini kabul etmi§tlr. 

ltalyanlar kendi tayyarelerini dü§ÜrmÜ§ler 
Londra, 2l - Libya hududunda kUçUk bir lngillz mUfrcıeı!I, moUSrlU 

bir İtalyan birliğini hezimete uğTatmı,,tır. On Italyan kamyonundan beşi 

tahrip cdllmı,,, 4 top lııkllt edllml,,tır. ltalyanlar, 91 maktul, fiO ealr ver. 
ınt,,lerdir. ln~llzlcr, ltal~nlardan bir de tank zaptetmi~lerdlr. 

ltalyadan gelen yolcuların anlattıldanna göre, Torino ~ehrinln Inı;Ulz 
tayyareleri tarafından bombardımanı esnuında bir mahalle tamanıen ha. 
rap olmu,,tur. Rh·aycte göre, be" .zabit, hava mUdo!aa teslııatı lyt l§llyeme. 
dlğl için kurauna dlzllml.§Ur. ltalyanlar, Venedik vehrlnln de aynı Akıbete 
uğramaa1nd:ın korktukları cihetle, ı-avada kara.kol dola§an Uç tayyarelerin. 
den ikJBin! yanlı,,lıkla dllşUrmU~lerdir. 

K östence - Pire vapur se ferleri 
Bükre3, l2 (A· A.) - Romen deniz 11cnielerl §lrketi Kö:ıtence 

ile Pire a.ra.srndak.J 11ervi11lere bugünden 1Ubaren devam edileceğini bil. 
dirmi§tir-

Romanyadaki Macar ekalliyeti 
Bil.im:~. 21 (A· A·) - Romen akalliyetler nuırı dün akıam Ma

car ayı1n \"e mebuslarını kabul ederek Romanyadaki Macar akaUiye
tini alakadar eden muhtelif meseleleri görügmügtür· 

Meksika Amerikanın yardımile silahlanıyor 
N<wyork, 21 (A· A·) - Meksikodan bildirildiğine göre Mekeika 

hUkfuneti 10 milyon dolarlık bir istikraz aktı için Amerika ile müza· 
kere halinde bulunmaktadır· Bu para memlekeUn sillhlı kuvvetleri
nin nrttınlmasma tahsili cdllecektfr. Söylendiğine glire Mek11ika A. 
merikadan birkaç muhrib alacak ve deniz Usleri vücuda. getirecektir· 

POLiSTE: 

Bileği kırıldı -'O'skUdarda Atıu çıkmazmd& 13 
numualr evde olhran Tahalnln aeklz 
yqmdakl oğlu Hüseyin çıktığı erik 
ağacından dU§mU, ve bileği kmlmı§. 
tır. Yaralı çocuk hastaneye kaldlrıl • 
Dll§tır. 

AGAÇTAN DUŞTU 

Kızıltoprakta BD.ğdad caddealnde 
202 numaralı evde oturan ınani!atu • 
racı lbrahlmln yanında hlznıetçlllk 
eden Fatma, dUn ııaba.h çıktığı dut 
ağacından dUl}mU§ ve muhtelit yerle. 
rinden yaralanmıştır. Yaralı imdadı 

sıhhi otoınoblllle NUmunc haatanesl • 
ne kaldırılmııtır. 

EV ÇlÖKTV 

DUn gece Ağabamamında Çukur _ 
cumad:l Altıpatlar sokağında Topha_ 
ne Dlklmcvl ameleslndcn HUseyinln 
oturduğu evde ç6kUntU olmuş ve mL 
safir olarak 1:-ulunan 11'..ııan yJralan. 
mııtır. Yaralı Beyoğlu hastanesine 
kaldırıl mı ıtır. 

l.'UMRUKLA 'l'ARALADI 

DUn sabah saat 10 da BUyUkadada 
vapur iskelesinde çimacı lbrablm ile 
iııkeledekl berberin kalfası Dlmltrl 
çöplerin denlze ntılması ıneııeleainden 
kavga etmişlerdir. Neticede Dlmltrl 
lbrahiml yumrukla kaşından yarala. 
DU§, suçlu Dlmltrl yakalanmI§tır. 

KUl'Ul'A DCŞTÜ 
ıı:: 

Vefada Kayııerill Ahmetpaıa sokL 
#mda 26 ~umaralı evde oturan Taba 
kw IS6 yaımda Saha\•et ev..•clkl gUn 
muttaktakJ kuyuya dU§Up boğulmu,. 
tur. 

Musevi muhacirler 
gittiler 

Uruıuvay bandıralı Liberte. yel
kenlisi ııe Karadenizden limanımı
za geldiklerini yazdıı;'lmıı Polonya 
ve Çekoslo\'akyalı muse\i mUlteci
lcr komanya aldıktan sonra dün 
Akdenlze hareket etmişlerdir· 

Tiftik ve yapak 
ihracatı artıyor 

Romanyadan sonra Macaristan 
da yapağı ve Uftlk almak için mü. 
racaatta bulunmugtur. Tiftik ve 
yapağı birliği numuneler göndermi§ 
ttf. MUhlm liparit beklenmektedir· 

Romanyaya gönderilecek 3000 
ton yapağı ve 1650 ton tiftik üç 
ayda lstanbulda teslim edilecektir. 
İhracattaki bu canlılık tiftik ve 
yapllğı fiatlarında l O ile 20 kuruş 
ara!ında bir yükselme yapmıştır· 

Aynca eehrimlo;de bulunan Tica. 
ret Vekili mühim bir karar ver
miş, her tarafta z.irnat bankasın -
ca yapılan mUbayaatm durdurula
rak köylildcn doğrudan doğruya 
tiftik ve yapağı birliğinin müba • 
yaa.tta bulunmasmı kararlagtırmıı
tJr. 

Batmıı iki vapur 
çıkarıldı 

Gemilerin se~ rjsderlcrine enııel 
teşkil eden batmış vapurl:ırdnn 
Hıydaım,n açıklarındaki l\fari· 
yelle \"C Ahırkııpı açığındaki Mnri· 
,·:ı))·ano hükQmct larafındnn 21.000 
lira masrafla çıkartılmıştır. A!Ako
<larlar on beş sün zarfında bu mas· 
rafları odeyerek mallorını olma· 
dıklnrı takdirde gemiler satışa çı
karılacaktır. 

Halkevinde oarasız muayene 
Emlnö:ıU HallcevtncJen : 1 <Kulak. Boğaz, Burun) Salı rtınU sa. 
~mladen gönderflecek muhtaç at 1' ten 16 ya kacJıu-, Or. Uebmet 

hastaları paraıız muayene ,.e tedaviyi Oaıııan Saka (Göğü5 \ 'O OahUI huta. 
kabul eden ıaym doktorıarmuzm lıklar) cuma ıunu saat 13 ten ııs e 
111m, lhUaaıı ve günleri apğida gö1- kadar, Dr. N&dlre Sadi (Doğum, ka.. 
terllmlotır. dm hastalıkları> Çaroanba günU aaat 

Bu dolttorlarımızdan herhang-1 blrlne 14 ten 18 e kadar, Dr. Nihat Töı:;c 
muayene ve tedavi olmak arzu eden tin Çelik (Uakterlyotot ve aaı1 haı. 
haııtalar Ev Bllromuıdan pusula ata. (CJlt ve Fruıgf) Salı gtln \I 1aat 16 
rak gfdebilcceklerdlr. Bu hu.suııu aa.. ten 17 ye kadar, Dr. Oıma:ı Şerafet. 
ym halkımıza llAn ederken Evimizden talıklar) Pazardan maada h~r g1ln 
kiymeUl yardımlarını es1rgemlyeıı aut 1f ten 18 e kadar, Or. Pakize 
deterU doktorlarımıza bir kere daha lzzet Tarzl (Doğum, kadm -utalık. 

alenen teoekkUrU borç blllrfz;. lan) Çaroamba gUnU saat 14 ten 18 e 
Doktorlanmızm faınl, fbtJaaaı mua. kadar, Dr. Rabla Rahmeti Arat (Da.. 

yene glln ve aaaUerl qatıd& Cöa~. hill hastalıkl!U') Pcroeınbo gUııU aaat 
rilmektedlr: H ten 17 ye kadar, Or. RU,tU Recep 

Dr. Cevat Kerim lnccdayı: (Cilt ve Duyar (Slnlr haatahkları) Çarpmba 
Frengi) Pe11embe gUnU aaat ı:ı ten günU saat lG ten 16 ya kadar, Dr. 
18 ıe kadar, Dr. Fahrettin Kerim Sani Ya\•er (Kulak, Boğaz, Burun) 
Gökay: (Asabt haatalıklar) Peroembe Pazartesi g{lnU sabahtan alqarna ka. 
ıUııU 1a&t 10 dan 12 ye kadar, Dr. H. dar. Dr. Necaettln Atuağun (Çocuk 
Cemal Lokmanheklm: (Dahlll huta.. h.utahklan) Pazartesi ve Peroembe 
!ıklar) CUmarteaf günU u.at D dan gUnU eaat 17 ten 19 za kadar. 
11 e kadar, Dr. thya. Salih lııanç 

Roma Fransız kabinesini 
değiştiğini bildiriyor 

(Bııs•arafı 1 incide) r kannldan ve Alman hUkümetinln mürckkeptl. Halbuki bu meyrhın 
man murahhaslarına henüz mUICıkJ verdiği cevab şeklinde mukabele- mulııırcbesinin hıışl:ıngıcındn Fren· 
olmadıklarını ı:öylemı,ur. de bulunmuş, ayni mUliıkatın tarih sız ordusunun miktarı, 500 hin kişi 

DUn Almanlar;n mUtarelte §artla. ve yeri tesbft edilmek üzere Fran- daha aıdı. 1917 mayısında, frnn· 
rmı tebellQğ etmek lçln Bordodan tay sız murahhaslarının bildirilmesine sızların ynnırıdn 85 İngiliz fırknııı 
yare ile hareket eden Franıız mu • . . .~. . . çıırpı~ıyordu . 1940 mnyı ında l'al· 
rahhaslanmn Alm:ın murahhaslarile ınlızar cttıgı ecv~bını vcrmı!tır.,, ıtır. 10 lngiliz fırkası ,·ardı." 
;örllşUp ıörUşmcdlklcri ve mUtareke BORDODA?\ BIARIÇJ;... Mareşal Pelcn, lıundan b:ışka, or· 
şartları ö~renUmemlı:tır. Maamafih l~on<lra, 21 - Fransa hilk<ımell dunun teçhh:ııl itib:ıriyle pek dah:ı 
alınan bnzı haberlere göre, Almo.n • Bordo .şehrinin mülemndl bomb.ar dôn mevkiıie hulıınıiıı~unu d:ı le· 
lnr, mütareke şartlarını, 1918 de mUt clıın:ın.l:ır:ı nıarı!z kalması uz:rınc b:ırüz ctıirmiş \'C ~1JZlcrinc ŞÖl le 
tetiklerin talih muhasamat şnıUnrını CiOfl hın muhacırle brrobrr nuru,u dc,·:ıın etmiştir : 
tebliğ etml~ oldul;Jarı Fr:ınsada Com. 900 bini hul:ın Bordodnn ayrıl "- 22 !lrne C\'\'elklnden dshn oz 
plegne :ehrlndc bugUn Franıu:lsra ınıştır. Bundan ınoks:ıt lınlkı hom· Jrnvvelliyclik. Aynı znmıında dnha 
bildireceklerdir. bnruı.m :ındııra maruz bırakmnııııık· tı7. dostl:ırıınız ,doha az ordumuz, 

Alman resmi makamıttı, Fransız lır. '\ :ılnız dünkü botı~h.nr.ıiıınanlıır dnha t\7. müttefiklerimiz \":ırclı. 
delegelerinin Alm:ın karargA.hı umu. ıln lı:ılktım 1110~ kı~ı ulnı!i,tlır. l\lııAllıbiyetinıi zin s<'hcbi, işte im· 
misine vasıl olarak lmbul edlldiklerlnr Bordo l~:ır.ılıe lı:ılınılcdır. dur. 
ualr olan haberlcıi tekzip ediyorlar. Aıncrıknn_ mcn~alnrınrlnn .. gcl<'n Kayhol:ın ınuhnrelıeden der~ ııln· 

'ETI!:N l"TlFA !\il hohcrlt-rc gore J·rnıl'O hııldıınell rııl!ıı. 7.ııferdeııbrri, 7.C\'ki'lcrn, fc. 
l\L\.REŞAL 1 ·rn·• " ı\tlantik snhilinclc !sp:ıınıı hııdııdu dokı'ırlık hi~lerine hlıklm cılınuşlur, 

~· • B "ili "'a cirnrrndo Bi:ırlç'e n:ıkletmişlir. A7. hi7.nıct edilmiş, fakat çok talep· atoma, 21 - .ı: rnnsız 3§\"Cn •u • • , r 
rcjjal Pctcn, Fraoıııanm bu namk cı. • MAREŞAi, PETEI"l<.. GÖRL te hıılunulnıuştur. Gııyrct csirııen· 
nmda lstibsını vermiş ,.e cıımhurre_ rIAGJ.ODtl'ET SEBEBLER! miştir. Bugün, işte fellıkel ııellp 
ısı Lcbrun bu istıreyı ı.abul ederek, Uordo. 2fJ ( A.A.J - Mnrc~ııl Pe· çalmıştır." 
yeni ltabıne)i kurmaya adliye nazırı ten, hugiin öAle üzeri, Frıınm: mil- Hııreş:ıl Pcten, sözlerini şu surcl· 
\'e eski B.lş\'ekil LavaH memur et • Jetine hitabel'\ bir nutuk sü~ lem iş· le bitirmiştir: 

ti "- Den, ş:ın ~üıılt'rlncle silinle ml~tir. r: 
HABElt _ Romadan verılen bu ha.. Mııreşııl, ev\"clll, Frnnsız hül.öınr· berıılıcrdinı. Hiikümeı reisi ol:ırnk, 

ber diğer herlııuıgl bir kaynaktan te. tinin mulıas:ımnlın kesilmesini tn· kara ~finlcrıle de ltlıılc berahl"r 
l1t veya tekz p olunmamııtır. Bınne . lrp clınesi neticesini nrcn oskerl k:ıl:ıc-al:ırn. Yıınımda tcıpl:ınınız. Mii· 
naleyh, ihtiyat kaydilo knrşılı:ımnk h6diselerin hir tnhlo~ıınu çizmiş ,·e cndele hep n:rnuhr. Mcvıuu hahl-; 
lbımdır. demiş lir ki: olı:ın Fransıının, f'rons:ı torırnCıdır, 
tNGtLtZ GÖR('Şü 1J,E FRAN:SIZ "- Bu kararı. kolhlm m:lıyıırak Fran~ıının çoeııklnrıclır." 
HAGL'OB1YET1NiN SEBEBL:ERİ aldım. Fukııt askeri ,·md~·et, heni İS\'İÇ.RI<:YE tLTİOA EDEN 

hun:ı ıncchur etti. 13 hııılrandnn· FRANSIZ ASKERU~Rt 
IA>n<lra, 21 <A· A·) -1ngiltere- beri, hir miil:ırekc tolcrı etmek Rtrn, 21 - Fr:ınsız askerlcrınin 

nin cenub H!lhlllndc bir limana viı.- gayri knhili içtinap lıııluııuyordu," h,·fçreyc lllicıısı de,·nrn t:dlyor. 
sıl olmuş bulunan Röyterin Fran- '.\lareş:ıl Pctcn, bıındıın sonra :ı.rn:ıecller arıı~ınıla Poloııyalıior 
sadakl daimi muhabiri yazıyor: l!lli • 1918 <le \'C bugün Fransadn ela 'ıırdır. Slmdl)·e kadıır ı~l\"içrcyc 

Objektif Fransız mahfellcri, elde bulunan kıl\'\"etlcr arasında geçen a~kerler kırk hinden rnzla· 
Fran61ı; ordusunun mağlübiyctini bir mukayese yapmış 'e şöyle de· dır. Buıılıır bcrobcrlt'rln<le :sil4hln· 
\"e bunun Uz;erine teslim olmayı dil. mlşlir: rını, tanklar ,·csıılrc de gctirmlşlcı-
şünen Fransız hUkümetinin hare • "- 1 m:ıyı!I 1917 tarihinde, öl· dir. Hepsi :silOhlnrındıın tecrit o· 

kt dl dilrllefı üç hıırp senesine rajtmıın, hınarak kamplara SC\ kedilmlşler· 
keUerini iki sebebe atfetme e r: Fransız: ordusu 3.280.00 kişiden d' Fransız ba§kumanc.tanlığının as. _______________ ı_r. _____ ______ _ 

kert nazariyeleri ve hUkümet liıbı 
arasındnki şiddctll fikir ayrılıkları· 
Ba§kumandanlık, tankların ve 

hava kuvvetlerinin ehemmiyetini 

Amerika ve harp 
lstisgar etmlı ve bunları yardımcı (Ba§t.arafı l incide) 
sillhlar olarak tel.ikkl eylemlıtir· ki tayinleri tamamen anlıış ı lır bir 

feydir." 
Fransıı başkumandanlığı mevzi ve AMERİKA H ARlC'tl'E NAZIRININ 
l.ııtihklm harbine gUveniyordu· Al. :NUTKU 
manların kullanacağı taktiği evel- Cambrldgıı, • l'tlaasaclıuat:tts • 20 
ce gören general de Gaulle, Re • (A.A.) - Hariciye Nazırı Cordel Hull 
no'nun makina harbi hakkındaki bugün Harvard Univcrsites.:nde bir 
kitabından ilham alarak, serf ha - nutuk s6yllyerck intlradcılığa §lddet. 
!inde tank ve tayyare imalini tav- le hUcum etmı,, ve hUrrlyeti seven ln. 
siye etmişti· Halbuki bu başku. sanlarla hürriyeti seven milletleri ye.. 
mandanlığın muhalefeti ile kaJ1il • nllmez bir kuvvet hallnde birleşmeye 

davet eylemlt§lr. 
lanmıştır. Hull Oemlotır ki: 

Almanlarsa, 100 kilometrelik bir .,_ Amerikan ınllleUnln tınUnde 
cephede 4000 tank harekete geçir- hiçbir imtih:ın bugUnkU kadar hayati 
meğe muvaffak oldular. Almanlar, bir mahiyet arz:etmcmıııtır. Milli ıaUlt· 
meş'um bir hata yüzUnden tahrib !Alimiz, kıymetli mUeııaeaelerimlz, da. 
edilmiyen köprU Uzerindcn Mös'ü, ha ııtmdlden dUnyanm bu kadar bU • 
büyük miktarda tayyarelerinin hi- yUk bir kı3mını ihata eden me:;aıo. 
mayesinde, tank kUUclcrilc geç - manm tehdidinden masun dtğildlr 
meğc muvaffak olduklan zaman, Dug1lnler bcııer rrkı için karanlık gUn 

9 uncu Fransız ordusu geri sekil. !erdir, zira bUyUk kuvvetler mevzu • 
balıstrr ,.e hiç bir millet bUyUk bh 

meğe mecbur kalınıg ve bu suretle tehlikeye dll§meden bu kuvvetlerin e. 
açılan müthia gedik hiçbir zaman hemmiyetlnl bUmcmezllk edemez." 
doldurulamaml§tır· Bundan doğan Cordell Hull. Blrleııık Amerika ta. 
kayıplar o kadar bUyUk olmuııtur 'l"1hln1n dUnynnın diğer kmmlarrndan 
ki bundan sonraki kahramanlık, tecerrüt ve lnflrad neticesi olmadığı. 
parl:ık taktikler ve durmadan ve- nı \'O bu eserin inClrad içinde devam 
rilen muharebeler, bunu tellfi e • edebileceğini dU§Unmek lmiar bUyUk 
dememiştir. Bunun Uzerine zafere blr cinnet olamıyacağını kaydettikten 
doğru bir ilerleyiş başladı ve Al- sonra e6zlertne ou suretle de\·am ey. 

k lemlııtir: 
manlar kazandılar· Fransızlar tan "- Milletler blrlblrl ardından kı • 
tan ve tayyareden mahrum olduk- rılmı,,. KuvveUer blrlblrl ardından tes 
:arı için mağlüb oldular· llm olmuıı ve sonra istila. edllcırek 

Siyasi snhnda hUkftmet merkez\. esaret haline dUıımuıtUr. Tehlike gfü. 
nl müdafaa etmemek karan umu- G"esl kıtamız Uzerlnde gittlkç3 dıı.h11 
mi itimada ciddi bir darbe vurdu· ziyade karararak geni§lemekte ve biz 
HUkumct Tours'a taeındığı zaman zat nefsin muhatıızaır ıovkltabiiııl 
yakında teslim olunacağı hakkında bile bize dikkatli bulunmamızı em • 

- b lad R retmektedlr." şayialar dolıı.şmaga aş I· UZ • A \'RUl'A DE\'LETLEntJli1!1i 
veltc son Oir hit&.b yapıldı· Reyno AMERlKADAKI '.l'OPRAKLARI 
\'C Mandel ve diğer bazılnrı, geref· \"aşlngton, 23 (A.A.) _ Avrupa 
li bir sulh akdi için Alman gene· devletlerinin YenldUnyadakl arazlle • 
rallerine mUracaatin fayda.sııhğı rlnln mukadderatı hakkında mUznl<e. 
Uzerine maregal Petain ve general relerde bulunmak Uzere Havanadıı 
Veygandla beyhude yere münaka. r.kdedllecek olan Amerikalılar itti • 
şa ettiler ve Hltlere müracaat c ~ hadı 1çtımaına lntlzaren Amerika par 
derken bir &!kere mUracaat etmek. llmentoııunun hariciye encümeni, Av. 
te olmadıklarını söylediler· Fikir rupalılann Amerikadakl arazilerinin 

i d K bi muslihane vasıtalarla veyahut para ı. 
ayrılıklan devam ed yor U• n - le eatın almak suretlle terk ve fera • 
ne 13 Haziranda Bordoya. gitti. g-aU tem1n etmesi için Reisicumhur 
Bordodaki intlzamsızlığın yanında Ruzvelte salAhlyet ' 'erllmeslnc matuı 
Tours'dakl intizamsızlık hiçbir goy olıın teklifi mUeaıt ıurette karııla • 
değildi· tdart tedbirler çok lptidaf mıgtır. 
idi ve nizamsızlık mağlüblyetin pek ----------=-""'.'""~
yakın olduğu hissini fazlalagtırdı· Rusyadan gelen Türkler 

MUzakereye taraftar aahısları Uzun mliddettenberi Sovyet 
iç~ne almak Uzere kabinede tadilat Rusyanm Karadeniz .sahillerinde 
yapılması kararmrn, Bordo'da pa- yerleşml;s bulunan TUrklerden 32 
zar ak§amı toplanan k1blne içtima. ki§ilik bir kafile aehriınlze gelmlg. 
ında alındığı sanılmaktadır· tir· 

İTAL\'AYA SULH TEKLİFİ idam cezası 24 seneye 
Londra, 21 - Franaa hUkflmeti, 

İspanya hUkCımeti vaaıtuile, ltal- indirildi 
yaya da mUracaat ederek ıulh ili· 

İngiliz ordus~ 
(~.:ştnr:-fı l l'lr1 'c) 

nunda 11114.h altmıı alınmıı askerin 
yekünu 4 milyonu geçecektir. 27 
temmuzdan evvel 20 yıışına varmış 
ol:.nlar sillh altına ahnncaklnrdır. 
İNG~Ltz TJ\YYARE~~INtN 

BOMDARDIMANl'..ARI 
14ondra, 21 - lnıdliz ınyyareleri· 

nin e\'vclki Rece Almon hıı\'ll dııfi 
topl:ırının şiddetli nıııkabelclcrıne 
roğmen hil) ük bir mıntnka üzerin· 
rlc Ye hilhnssa Kunen, H:ımm, Dci· 
fcld, Munstcr, Duren, Schn\·crte, 
Cuskirchcn, Munchensl:ındbach, 
Hamorn, Emmerkh, JJamhur~, 
Ilnınsbultt"l, Mordnny, O•"ıııslı•ıllcl· 
deki köpriilere, fabrlkalar:ı, ho\'a 
ıneydunlnrın:ı Ye E:ıırlrra hücum 
ederek J,üyük lahrib::t yıı~nıışlıır· 
dır. Bir t:ıyy:ıre üssünr dönmemi,. 
tir. 

Diin ~ıılıııh ılıı bir 1nııili7. tnyy:ıre 
rilosıı Hııcn tayyare nwydanıııuu 
dizi lmiş Alnı:ııı tııyy:ırelerlne hi1· 
rıını etıni'Ş, ılört tanesini :ra· 
k:ırak 50 tııyynreyi ılc ınilralröz 
alc~ivle delik rlcfik etmişler \"e bir 
cok l:ırın ı dn kııllanılınnr. bir hale 
ııelirml~lerdir. ÖAledcıı sonra aynı 
yere ikinci hlr taarruz yRpılnuş, 
her iki hücumda hiçhir tnglllr. t:ıy. 
yaresl k:ıyholnıamıştır. Amlcns d· 
Ynrınd:ı Almıın işglılindc bulunan 
bir teyynre mçydenıııd:ı y:ınııınlor 
çıkarılarak, 13 Almon tayyaresi 
tnhri p olıınmuşlıır. 

A LMAN TAYYARELERL~IN 
llÜCUMLARI 

Diğer tıırartıın Almon tayynrcleri 
de lnsıllcre şehirlerine lıür-ıımlar(ln 
hıılunmuşlıırdır. I.ondreda halk 
lılitiin geceyi sıAn:ılı l orda geçirmiş· 
tir. Şimııli ~arkl ~ahillerinıie hir 
çok ınıntak:ılarıla tehlike işaretleri 
verilmiştir. 

Yüksek infih'lk kabili:retll bir 
hombıı Londrada bir evin fiıerinc 
tlü1erek yanındaki iki e\·le beraber 
harap etmiştir. Bir ana kmn ce· 
selleri enkaz altından çıkarılmış· 
lır. Baba da ağır yaralı bulunmu,· 
tur. 

Dahili emniyet nazareli mııddl 
hasaratın mühim olduAunu bildir
mektedir. Ölenlerin adedi 8 ynrrılı· 
!arın fiO tır. 

Fatihte bir şeker 
muhtekiri 

Bugün adliyeye verildi 
Fatihte HUMyln adlı bir satıcı ıeke 

ri 45 kuruıa utbfı haber alınarak 
yakaalnmııtır. Hllııeyfn tekeri hem 
flhiJ fiyatla satmak, hem de, pasar. 
lığa glrlfmekten suçludur. BugUn 
adliyeye verilecektir. 

temi§ tir· 
Bu husu11takl İtalyan resmi teb

liği aynen §öyle demektedir: 

Geçen sene Klğıthane civarın
daki mandıraaına koyunlarını ao. 
kan çoban Cevat ile Aliyi mavzer- Takas işlerinin tasfiyesi 

''Fransız hUkümeti, bugün öğ
leden evvel, lııpanyol hükümcU 
vasıtasile İtalyan hükumetinden t. 
talya Ue miltareke akdi için mUkB· 
lematın ba.§laması talebinde bu
lunmuetur. İtalya hUknmeli, ayni 

le öldüren çoban Şabanın birinci için toplantı 
afırceza mahkemeıindeki duruşma Son -.ariyet üzerine İngiltere, 
ın dUn bltlrUmJı, ölllm ceuaına Fransa, Belçika Ye Hollıındalıı alt 
çarpılmıştır. Ancak ölenlerin man. tııkn!I işlerinin bııkh·esl ic1n alAka· 
dıraya tecavUz etmeleri tahrlk ae- dar it hıı lM ,.e ihracat tacirleri ya· 
bebi addedildiğinden ceza 2-i ııene rın sabnh ticaret odasında toplan· 
ağır hapse tahvil olunmuııtur. • tıya cnğrıln11~lnrclır. 

Belçika da~ 
talebeleri rnı 

( Ba§tarafı 1 . 
ıen ~alebe ailelerine ıu 
vermiılerdir: 
"- Belçlkada kalan 

çok iyi vaziyettedir· Mc,.
cek bir hal yoktur. İşgalde' 
Belçlkada 35 kadar tale 
mıştı . Bunların 12 si LiY6 

tarafı Brilkseldeydi· Biz dl 
de bulunuyordum. l\aybO 
bemiz yoktur· Yalnız ild 
ı:ln r.erede olduğunu hcnD• 
nemedlk; Franl!tlya g<'~Tflıt 
!arı çok muhtemeldir· -'....ı 
Liy('j 5~hrlni eUkftnetlc if8 .. 
bir mUddet eonra bUtUn 
yerlerini emirle açtı 

Talebelerimizin p:ınsiyonl 
rahatleri temin olunmuşillt" 

Uzun mUddet bekleyi 
lU.-ı nnkil \'asıtalarmın ıısk 
elinde olmaı:ından ,.e yoll 
pnnmasmdr.n ileri gclrni•ti 

N.hayet geçen cumnrt 
yoll:ır açıldı; Almnnlnr is. 
s~yabat müeaadesini verdil 
culuğumuzun 100 l.ilom•U" 
Belçika lurnunı Alm:ın 

kamyonları ile y~ptıl:· }. 
bu husuata müşkUlftt ç•ka 
bill\kis mUml:ün oldu[tu ı·e 
lavhk gösterdiler. Aime.n>" 
d~na girince tren buldll1' 
~Un sUren seyahatten sonr' 
leketc avdet edebildik· 

Di3er taleb::ı arkad 
hatta nrel:ırında nnrn'".ıl ı: 
lar bile e'"ki pıınsiyon!:ırındl' 
dul:lannd:m fena vaziyete r 
mfoılerdlr. Hepsi toplu b 
bus-Unlerde nvdct edcceklt 

MUsaatle istil!.sali için 
dnr nbuk davrr.nmamı'J 0 

ve birçok mııhnclrin rrı.t 
torltetmck ic;"n Alman 1 

mürae:ıııt etmeleri dolayııı 
mcleleri birnz gecikrni-;tir· 
b~!ta Brül:eclde bulunarı 
lo3lu~muc.a gitmek için 
ta bulunamamcısı da i~lcrl 
mektedlr· 
Anverıı koru;olosumuz B 

ta.lcb<.'ll~rimizle r.ıcş'.;ul olf.I 
L'yejde Alman isgali 
)'nlnız b!r g<'::" 1 O!llbcrdıtıl 
ruz kaldık· l'"k:ıt ehe 
tahribat olm&dı· Hatta t~ 
rin hangi tarafa ait oldllb: 
nnlaşılaI!lcdı· Almanlar 
diğer ecnebilerden ayrı bir 
le yapmıvorlar.,, _ a• 

D1GE...'1 l.'OLCUuv-
Bunlardan başka uzun tfı 

tenberi Belgradda bulunaıı 
stz mühendisi ve s:ıir r.ı 
!erden on kl~ililt bir gruj 
olarak Almanlarla çarpıı;JSI 
re Suriyeyc g"tmek için 1' r 
yonclle gelmişlerdir· Bunl~ 
sanın şark ordusunda. za 
lac:ı.klıı.r ve Suriyeye gid 
dir. 

Almnnyadan knçan 
eski askerlerden 60 kişili1' 
teci l:afilui de Suriyeye 
için ayni trenln getirdiği ~ 
arasındadır. 

1 İki İngiliz yolcu da metil 
rine dönmek maksadile Jt011 

yonelle gelmiştir· 
Bunlardan başka BulS' 

Türklerden altı muhacir 6i 
ltalyadaki Polonyalı yahıl dı' 
!erinden dört kişi Trlye!te 
mi§lerdir· • 

ihtikar suçile bir ~· 
tevkif edild• 

Yemiş iskelesinde linı~ıı r1 
yapan llya Karakaşm, ~ 
rinde ihtiklr yaptığı ib 
rlne ıabıta memurları ~ 
gilmitler; mUıteri gibi dJ 
rak sandığını ı ı liraya ı;-S 
cab eden limonlar için j 
istediğini tesblt ederek 
adliyeye \'ermişlerdi· e4 
Öğleden sonra d!Srdil~,O 

ceza mahkemesine veri 
taciri mahkemede: 
"- Ben polislere t&Jl 

kuruna satarmı d~-~ 
seçme verecektim· ~"UP"_, 

çok çürüktü, ihtikar ' 
ki,, deml§tir· •-'" 
NeUcede mahkeme taCJ.J .... 

tevkifine, Uç gUn evvel 
yuaaınm ne halde old 
caret mUdUrlUğilnden ttO 
karar verml§tir· 

ZAYl -Tıp Fakülteal.Jl . ......... .,, 
31&e No. 1J hüviyet ı:. .,. 
beke, Devlet Denlzyoııarı il 
Hayrlyeden aldığım pa.ııotıı 
tim. Yenilerini çıkaracağı'İ' 
terinin hUkmU yoktur. 1 

Tıp FaküJtıeef 8166 N°· 
Ereee cı 
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NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 
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_o en 
tvgoru~/ 

' aarı açar Feride. Benim 
Sizsiz bu sene çiçek görü· 
?.,, 

~ddet her ikisi de sustu-
~ Feride ayağa kalktı. · 
ilrüyerek dönmek için oto
&cri gönderdim ... Bana eve 
~akat eder misiniz? 

an beraber yürüme· 
ılar. Bir müddet sonra 

' ır~P bir tavırla: 
~ canım sıkılıyor. Beni 
ttzıneğe götürür müsünüz. 
Yemek yesek ... 

b.. telasia cevap verdi: 
~ \'aziyette beraber gemıe

. Hem ben bu akşam 
~lıtYn,.,, ğavetli}im. 

~ etnıedi sadece: 
l.,, Pekrut\, dedi. 

• güzel yüzü sert ve hasin 
~ aldı, Kerim dayanamadı: 
tride. dedi. Şu dakikada 

üz şey pek yanlı§, 

sız. 

ve hayretle karışık bir 
l(erlmi süzdü: 
~ dakikada düşündüğümü 
~lYabileceğinizi sannuyo -
~ten her 7.ClJllaJl da böyle 
~~di? Düşündük!erimin han 

anlıyabildiniz ! 

tleta da Kerim so~ bir 
Oe cevap verdi: 

~ var. Pek doğru. 
~trıin evine yaklaşmışlar .. 

Ferideden bu tarzda ay 
eı:ı-' ı..ı~Sterniyordu. lçinde, bir -

~girip onu öpmek heve-
~·du. Kaç defa, böyle kapı 

gizlice ve süratle öpü

• fakat mesut çiftlere mü 
ile bakarak gülmüştü. 

~ıdüşündü: 
t\ıııat, Feride benim kanın. 
ba~ hiç kimsenin onun 

benim kadar hakkı yok. 
~rağmen benim. Fakat 

arasında onun bir 
. . ııevki bHe yok." 

bir otomobilde kendisine 
ltıanan mahcup. kızarmıs 
t gôzü önüne geldi. Tit • 
faıcat kendisinden kaçmağa 
0 tatlı dudakları elt\n· u .. 

~ ~utiyenin evine gelmiş -
~ tritJe. Kerimin uzattığı eli 

&adece: 
t\Ualıaısmarladık. Kerim, 

~ liile Feride. 
~ ~ de müteessirdiler. Fe

le d~ünilyordu: 
~o kadınla beraber 
~Yetek. Onun için beni is. 

. de Böyle dü~ündü: 
~ hec zamanki serbest ve 
-:~Yoktu? Bana k~ı ni -
! ~<!n duruyordu.?" Hal. 
!..."'~ hiç hatırlamıyordu. 

daiJna serbest ve tabil bir 

~İnde kalJığı için Feride· 
ll§k ile se\ilmemesinden 

~(l~eessir oluyordu. 
it ~ zaman Feride 
. ~na nlmağa mec~ur 
"~uıt köpek tasma ve zın-
• ""'len muhakkak Kerimle 
tİbnek istiyordu. 
~ otomobile binerek 

bir U. YC'':ia batırr.ıa tu • 
. 1 ~· &e!~:: ''Feride benim 

· l'lYenin evine gitmem 
01<I~unu bir lahza olsun 

~,getirir mi? Bundan acaba 
01Ur mu?" E't-e varınca 

gazetesini okumağa başladı. Ga -
zete zarif " kıymetli sanatkar 
Kadriyenin daha yüksek bir vazi
yete geçtiğini yazıyordu. Kerim, 
bunu yeni öğrenrni, olmuyordu. 
Hatta bunun için kendisi de uğ • 
ra~mıştr. Şimdi bu akşam Kadri
ye yeni bir piyes temsil edecekti. 

BirkaÇ ay evvelki bir oyu
nunda Kerim onu Ferideye o ka· 
dar benzetmişti ki, o zamandanbe.. 
rl bu müşabeheti unutmamı, ken
disini muztarip etmi§, düşündür • 
müş, hatta. biraz da ba~mı dön .. 
dürmüştü. ... 

Artık Kadriycden ümidini kes -
mişti. Çünkü güzel kadın, daha 
par~ak bir istikbal temin ettiği za
man kendisinden. ayrılacağını a. 
~ıli:ça söylemi~ti. Kerim bundnn 
müteessir değildi. Esasen bu rabı
tanın devam edemiyeceğini bili -
yordu. Hem Kadriyeden bıkmıştı 
artık ... 

"- Kimbilir, diyordu. Beliti 
de Kadriyeyi, Fcrideye benzetti -
ğim için sevdim." 

Fakat ~di bl:l muğlak ve aynı 
zamanda bariz m~abeheti unut -
mak, ondan kaçmak istiyordu. 

-5-

Ertesi gün Feride mahkemeye 
müracaat ederek ayrılma isteğinde 
hul.unacalı..-tı. 

Nuriye, akşam eve döndüğü za_ 
man Feridenin ağlamış oldui:,runu 
farkctti. Bununla beraber bir şey 
soramadı. Fakat Feride llıçkınk • 
larla ağlıyarak boynwıa sarıldı: 

- Çok asabt idim, Nunye de. 
eti. Hem öyle fena şey~cr söyledım 
ki .. 

- Fena şeyleri 5iz mi söyledi
niz, Feride? Siz, siz ki Kerime. kız 
gm görünememekten korkuyor -
dunuz?. 

Feride gözyaşları arasında an -
Jatmağa başladı: • 

- Nuriye .. Sebep hep o mc~ -
tuplar .. Htkimle de kavga ~ttım. 
Bana: ''Bir kadııun yapac;q.rı en 
kibar hareket affetmektir; bu mek 
tupları sebep tutuyorsw:ıuı. F~t 
bunlar eski ve uzun bır rnazıye 

ait. Böyle insafsız olmayınız. Bu 
ancak geçici bir hevesten ibaret." 

Fakat 0 menhus mektuplan ha· 
tırladım. Yüzüne bağır8;f3k sözü -
nü kestim: "Size göre bır fer yok. 
Tabii dedim. Hem siz erkeksiniz. 
Fakat ben kadınım. Bu mektup • 
Jardan dolayı kocamı affe..tmeme 
imkan yok ... " Faz.la kızgın görü -
nemiyeceğim diye beyhude yere 
korkmuşum. O dakikada o kadar 
müteheyyiçtim ki, N~i~·e .daha 
fena şeyler söylediğinu §lındı ha-
tırlıyannyorum. Belki haksızdım. 
Kerimin evinde bulamadığı aşkı 
dışarda aramağa hakkı var~. Fa
kat ben bunu düşünemedım ve 
söyledim. 

Nwiye gayriihtiyari tebessüm 
ediyordu: 

- Size~ kızdı mı? . 
- Hayır.. Gelecek pazartesıye 

bıraktı. nı.ıa. banşacağunızdan e .. 

miF~de yeniden ağlama~ ba~a
dı. Nuriye çocuk gibi se~~ .ve 
öperek teskine çalıştı. Nurıye ıçın .. 
d~: ndi 

"-Kerime bu çocuğun.ke -
sini sevdiğini söylesem bitmem ne 
der. Belki de yine fikrinde ısr~ ~ 
decek. Fakat Ferideye,_ K~~n 
kendisi hakkmd:ı söyledıklennı ~n 
tatsam on beş dakika so~ra K.erı -
min kollan arasındadır. ~edı: 

Fakat acaba Kerim Fendeyı se-
vi·ror muydu? O .b~n~ _d:ıir I_<:eri~ 
açıkça itiraf etmedıği ı~ın bır ~~ 
bilmiyordu. 

Nuriye düşüncelerinden ~u neti 
ceyi çıkardı: 

,._Feride bir gün gelir unutur. 
Otekini de unutmadı mı? Her hal
de Kerimin mesl~i ve istikbali i· 
çin yalnız ve serbest yaşaması da· 
ha iyi." 

(Denmı vat) 
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SAFDİL 
- Saatim da.ima. ileri gittiği lı;ln arka cebimde ta~mıağa ba.'ladmıl 

I çinde bulunma 
Hoca1a bir gün sormuşlar: 
- Hocam, cenaze giderken tabu· 

hın önünde mi bulunmnlı, ardında 
mı! 

Hoca hiç düşünıneden cevap Yer-
miş: 

- içinde bulunma da nerede bu· 
Junursnn bulun!. 

Yenisini alırım 
Yeni bir paraşiit fent cclen Bay 

Melin Pula la izahat ''eriyordu : 
- AtladıAım zaman ipi çekerim. 

Pııraşilt açılır ve inerim. 
- Ya oçılmnz~a'I 
_ O ,;aman çarşıya gider yeni· 

sini alırım. 

DOK'IORUN KIZI 
- S1z1 biran e'\"'el kuc.aklıynbll

mck arzuslle yanıp tatuşuyorum· 
- Hararetlniz \·ar s:uımmt He

le bir dilinizi ~lkarrn (]!\ llı:lkayım.· 

iki misli 
Sayfiyedeki otelin sahihine sor

dum: 
- Burada günler kırk sekiz snat 

mi! 
- Şaka mı ediyorsunuz? 
- Hoyır, ciddt söylüyorum. 

Çünkü ~ehirde bir aiinlilk otel pa· 
tası Jki liradır, siz dört lira isti· 
3•orsunuZ'. 

AŞK VE S1LAH 
- Jilç bir mukavemet gösterme

den teslim olmana bir ttırıU alal er. 
cliremlyornm· 

- Ne yapayım: Bllmedlğhn ye-
ni bir ıllih kullandı· 

1 

Oyle ise sana ne 
Bir giln hocn)'A bir ııhhobı gelip 

dem!~ ki: . 
- Hocam, demin gördüm. Bir 

lenııcrdc bindi dolması gidiyordu. 
Hoca: 
- Bana ne'JI 

Cevabını Yermiş. F:ıknt nhbnbı; 
- LUin ' lcngt'r siıln eve si tti l 
Deyince Hoctı : 
- Öyleyse sona ne? demiş. 

Hiç durma 
. Gayet çirkin adnının biri eczane
ye girer ve bir şişe uzatarak: 

- Eczacıb:ışı, der, şuna nfyonru
bn dohlursann 1 

- Kabil c?c~il, reçetesiz ''ere· 
mcm. 

.Müşteri kıznr: 
- B:ına b:ık, der: bı-n hic kcn· 

d!sini öldürecek odama lıenziror 
muyum? 
Eczacıh:ışı ce,·ııp verir: 
- Ben senin yerinde olsaydım, 

bir daklka bUe tereddüt etmezdim. 

Erkek - Hep rtlyalanmda ılzl 
görüyorum· 'l'a alzt 

- Oool Jl&ytr ... Ben klb'U ıe.. 
dnncm! .. 

Koca mı, eşek mi? 
Bir kadın parasız. eşek ıırıYoı

muş. 

- EşeAi nidecelcsin? diye soran· 
Jara: 

- Fakirim, kimsem yok. DtıMan 
odun, deı!lrınenrlen un, ceşmedea 
sn getirir geçini rim 1 de)i nce: 

- Kad ın, şuıı::ı bir koca arıyo· 
rum rlcsene drmişler. 

Y ılanm başını bulcun 
İki p:ılavracı bir gün konu~uı

lıırken biri: 
- Dedem - aer - bit' gün bir 

omıandan geçerken bir yıl::ının 
kuyruğunu görür, merok eder. Baş 
tarafını ar:ımaf!n kalkar. Ömrünün 
sonuna knd::ır arar bul:ımnz. Ollir 
ken babama bu yılımın başını bul· 
mnsını '·nsiyet eder. 

Dliter arkııda~ı söz alarak <ter 
ki: 

- Bir gün dört arkada~ ;sandalla 
l\llğıthaneye sittik. Sandıılımıı d_, 
l"e kenarına yanaşarak yiyecek ve 
içeceklerimizi sahile cıkarırken ti· 
monnta csnnsile tlolu olan ufuk bir 
şişe :ırkııdnşımın elinden kaydı Te 
dereye düşlü. Diz hunu f.:nybettiği· 
mlzclen mütee~sir olmakla beraber 
o gün zeykimize devam ettik. Ak 
ııun üstü kayıflımızıı dundilk, de· 
reden teslisini dolduran aidiyor. 

l\ayığımız El'ÜP önlerine açıldı. 
Orod:ı da birçok s:mdııl ve sahilde· 
ki f ns:ınların kovalarını dereden 
doldurduklarını sördnk: Bu mera 
kımızı mucip oldu. Velhasıl ilerle· 
d ik. K:ıyıl'.lımız Unk:ıpanı, Yemiş 
tnrlkiyle Knrnköy köprfisünden gc· 
çerek Snrrıyburnun:ı ı;cldiğimlz za
man aynı vaziyetin devam ettll;lnl 
gördük. Snrayburnunıı l'nklaşarnk 
<'ilerinde kovalar bulunan in~nnııı· 
r:ı deniz<len ne aldıklnrını sorduk. 
Bunlar limonata doldurclttklnrını 
söylediler. Meğer bizim limonata 
csnnsı Kfığıthıınede dereye düşünce 
Sarnyburnuna k:ıdar denizi limona· 
t:ı l'Dpmış. 

Birincisi buna dayan:ımt)'nrnlt: 
- Ama ynptın bat demiş. 
Jkinci ise: 
- Babana söyle, yn yılanın ba

şını bulsun, yahut Mnnnara)•ı limo· 
nataya boğacağım, demiş. 

Ş. Esmer 

- Bay baldın· .. O geco evde ya
payalnıztlım: Bunu yeminle lsbat 
edecelt Ud plı.idbn \Vl 

5 

Aşkı · 
Nakleden . C. lE. 

Mclihanm gözleri çok güze!, ka.L \ Vedn ederken söylediğin 8011 
bi pek iyi aldı, zekası d:ı çok kes· sözler e knr,ıı eUklı.t etmekle eüp.. 
kindi· Blr

1 

ııcncdir kimi gözlerine hesiz sana Um1t verml'.ıtim· Bunun 
vurulup kimi de kalbinin iyiliğine yanlı~ bir hareket olduğunu §imdi 
bakarak onunla evlenmek istediler· nnlıyorum. 
Fakat o meseleyi aklına, l:e!!kin 
zek8.smıı danışınca eu cevabı alı -
yordu: 

- Sa.kın ha, hi'ç birine muvafa._ 
kat cevabı verme! 

Anası, babası ölilnce kendiainl 
yanlarına alıp evlaUan gibi bUyllt
mUş ihtiyar teyzesinin, eni§tesl -
nln yanla.rmdan ayrılmnlt istemi -
yordu· 

• Bazıları bunu kendilerine göre 
tefsir edip §Öyle dedikodu yapıyor
lardı: 

- Tabii evlenemez ya .. Teyzem 
ölsün de mirasa konaymı, ondan 
eonra. evleneyim! diye bekliyor a.. 
ma, gUn geçtikçe de kartlqıyor, 
aptal farkında değil!·· 

Halbuki birinci isnatları ne ka -
dar yanlışsa ikinci dllgilnceleri de 
o kadar yalandı· Meliha h6m yU
ıUnUn ve vllcudunun bem de ruhu. 
nun tazeliğini muhafaza ediyor, 
yanaldan gittikçe pembeleşiyor, 
gözleri gUnden güne daha parlak
la§ıyor, dudaklan zaman ilerledik. 
çe dah& tuh tebeaaümlerle krvn
lıyordu· 

Çilnkll meısuttu ... Çlinlcü onu her-
kesten gidi blr aeven vardı: Hala 
zadesl Fuıı ... 

Bu genç her sene tatilde yan -
larma gelir, on beı ylrm1 gUıı kL 
lırdr· 

Meliha ruhunu tahlil edince e • 
nietealyle teyseaizıiıı yanmdan ayn,. 
lamamamı biraz da buna hamledi
yordu· 

Yoku. ibu ev bir gUn ilılle iatiye 
istiye, MVe seve oturulacak bir yer 
değlldi-

Teyzealle ~ otus bet • -
nelik evllllk hayatlarmda hl1l ~ 
birlerini anlıymnam.Ialardr. 

Sabahtan a'!qama kadar blrlbirl.. 
nin zuldma gldeoek ecyler Ya..uar -
tar, elihaya da daima aralarmJ 
bulmak 'VUifelli dtlferdt• 

Tuhaf eeY. bu :ihtiyar bn koca. 
mn ne havaya. ne yemeklere, ne 
elbhcye dair fikirleri blrlbirlııe uy
mazdı. 

Öğle&ın evvel pslntiye ç1kJp çık 
mo.m&k, öfleden aonra d& domino, 
iskamW partileri bn'lltmm, mılu
nm aunturlusuna mllkemmel bir se.. 
bep tenkil edenli· 

Meliha. teyuslle eiılfteslnln bu 
uyuşamam&&lıkla.rım tabll kimseye 
açmaz, yalnız ara sıra Fazıla dert 
yanardı: 

- Ben yanlarına. gelmezden ev. 
vel naıııl y8.f1Yorlaraı bilmem. Şim
di bana öyle geliyor ki, buglln on. 
lan birakıp gitsem yarm blrlbirle
rbıin kafalarını yararlar yoksa ba· 
na karp nıı eımarıklık yapıyorlar ? 

* * * 
Nihayet Melihanm teyzesile e 

ni§teai u~ gün aralıkla aynı hafta 
içinde &ıiddeUi bir zatUrreeden ölllp 
gittiler. 

lht.izar MS.Uerinde bile U}"\13&.ma.. 

mııılar, kavga ede ede ruhlannı 
teslim e~lerdi· 

Fazıl bu acıklı haberi alınca Me· 
Uhayı koca evde yalnız bırakma.. 
malc için koşup geldi· Birkaç ~n 
Melihayı teselli etti· Sonra. mual~ 
oldu~'11 mektebe, Anadoluya vazı. 
fesi başına giderken: 

- Meliha, dedi, h er zaman em
rino lmade)1m, kalr.mlııden çıka -
cak tek kelimeyi bekliyorum· No 
vakıt ist ersen yaz, gelip seni nla.· 

yım. di ÇilnkU Fa.zlnsmı s5yliyeme · 
Me liha tuhaf bir kızdı· Eğer onun.. 
ln evlenmlye niyeti yoksa fena 
halde t ersler, izzeti nefsini kıra
bilirdi· 

Meliha bu söze ne müspet ve n e 
do menfi bir cevap vermem.iş , yal
nız başını önüne eymekle iktifa et
mişti· 

J.'azıl bunu teklifini kabul m~a
ema aldı, :Melihn.nm hayatını şen. 
lendlr<:ceği dakika.lan tahayyUl e
d~rek kıymetli mektubu beklcml -
ye başladı· 

lııtizar dmTcsi ı;ok uzun sUrme. 
dl· Postacı ad..."'eSi Melihanm yazısı· 
ile yazılmış bir zarfı Fazıla. t e slim 
etti· 

Genç adam zarfı elleri titriyerek 
yırttı. Kağıdı çekti ve okunuyn baş 
ladı: 

"Sevgili Fadıl, _ 
"KUçUktenbcrl ne kadar dogru 

aözlU, doğru özlU isem !ıugUn de o 
tablatimden ayrılmıyacağmı. 

Fazıl , biliyorum, beni mesut et
meğc hnzırsın .. Yoksa ben hayat ... 
ta bu saadete inanmıyacak kadar 
fula tccıiibe gördilm. 

Teyzemle eniştemin uzun zaman 
pek yakından şahidi olduğum cehcn 
nemi hayatlarına sen de vakıfam. 

Onlnr lHdUklcn 80tıra t~adUfen 
elline gcnçllklerindo birbirlerine 
yazdıkları mektuplar geçti. Ne aşk, 
ne sevgi, okumadan tahmin ede • 
mezsın ... 

Halbuki ben onlann :ıon :ıama.n• 
diıkl geçimsizliğine bakarak gö .. 
rU:ıneden, taıışnadan evlenınit 
soydan zannediyordum. 

Şimdi onlarm. gençliğindeki atet
li zamanlan andıran sevgbnhl dil -
şUnerek ihtiyar halimlı:de de tıpkı 
onlar gibi biribirlmlze d~man ola.. 
cnğmuzı anlıyorum. 

Onun için Fazıl beni unut. Sen 
de, <ben de hayatmım onlarmk!ne 
benzetmlyooek birer eı bulm.ıy& 
çalışalmı ! " 

küme maçları 
• lıtanbul fııtbol aJanlılındaa: 

l - A~ıdı ı&terllen ınllll te
me mncl:ın bu 11aıar Fenerbılioe 
•tadında 79pılecaJıtır. 

GatatuaraJ' - Vela ıut 15,11 
hakem Tank Oıereqln, yan ha. 
kemleri Bahattin Ulu&a. Necdet 
Gezen. 

Fenerbahçe - Beşiktaş saat 17,15 
hakem Ahmet Adem. Yan hakemleri 
Snmi Açıköncy, Samih Duransoy. 

2 - Snat 13,30 da Fenerbahçe -
Deşlktnş (8) takınılan ka11ılaşa. 
.caklardır. Bu maçı SelAml Akel ida.. 
re edecektir. Yan hakemleri Halit 
Uzer, N~et Şarmandır. • -

jKONGRE 

nert Bozkurt kt\lbtl befkU'lı· 
ğmdan: 

Beden terbiyesi genel direktör
IUğU 1stan bul bôlgeel bqk~
nın 6-6.040 tarih ye 004 sayılı 
emri mucibince beden terbiyem\ 
kanununa inttbak ka.ran vermek 
için 23-6-940 pazar gilnU bir fev ... 
kalA.de kongTe yapacağımızdan blt. 
tün fizAlarm gelmeleri rica olu
nur. 

21.6.940 Cuma 
12.SO: Progra:n ve momleket aaat 

ayan, 12.3:>: Aajsn ve meteoroloji ha. 
bcrlerl, 12.150: Müzlk: Muhtelif farkı• 
Itır (Pi.) 13.30/ H .OO: MUzik: Kanpk 
program (Pl.) 18.00: Proçarn Ye 
memleket ııa.at ayan, 18.015: Klbı:tk: 
UvcrtUrler ve ealr aentonlk pJlklar, 
18.SO: Müzllt karıaık program. (Pl.) 
19.10: Mllzlk: Okuya.n: Semahat ôz· 
denses, Okuyan: Azize Şeue.s, 19.'3 
Memleltet aııat ayarı, ajana, 20.00 
Mllzlk Okuyan: Radl.te Erten, Oku
yan: Mustafa Çağlar, 20.80 KODUf
mn, 20.415 Müz1k: Fam! beyeU, 21..10 
Konuıma '(Blbliogn.fya) 21.30 Kil. 
l:lk: KUçUk orkeatra, 22.30 Memleket 
saat ayarı, &jana h&berleıt; Ziraat, 
Eshıım • TahvilAt. Kambiyo • Nukut 
bol'88Br (Flyl\t), 22.150 lııIUzik: Caz:. 
band tPL.) 23.215/23.SO Yarmkl prog. 
ram, ve kapaıu§. 
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Yurddaşlanm)zrn Nazan Dikkatine: iSTANBUL HALI{ SANDIGI TURK 1 

Devlet Demiryolları ve Limanlıı~ı 
işletme Umum idaresi ilanıar 

~ruhtemel hava t:ıarrıızlarına karşı (PASİF KORU?\"MA T AJ,t'.\rAT· 

:\AMESl~lX> ıcn~ip ettiği şekilde hazırlanan: Ale~e dayanıklı, ANONı·M . şı-RKETıNDEN 
' Knuçuklu TC su geçtncz yoni GAZ geçirmez 

o ,._ıl 
Munammcn ocJelı 3~610 lira olan 300 ton motorin 2-7.940 saıı .~ 

• calt"''' ıı 15 de kapalı zart usullle Ankarada idare blnasında satın ıı.lına t Ut~ 
Bu işe girmek istıycnlerln (2l15.75J llralık muvakkat teınln~ııt ıcoı? 

nun tayin ettiği veslknları ve tckllflerinl aynı gUn saat H de k Pasif Korunına Tıbbi Ecza 
Çanta ve Sandıkları 

CAN J,,\BOR.\TU\'.\Rl~DA h:ı zırlanarak piyasaya çıkarılmıştır. 
Resmt, husust bütün mües!;esaUa ev, apartman, mektep moh:ılle, 

köy, kn~aba ;c kar.ıılarda ~ağlık konınma bakımından birer sandık 
\"eya çanla bulunma~ı Jıchcnıeh:ıl 15zımc1ır. Çanla ve sandıkların 

hacim Te fiyatı. aile niifusuna göre de;iiştiğinden talep Ytıkuunda 
iznlıat veril ir. ~nla ,.c sandıkların üzerinde (CA!'i) markası nrayını:ı: 

U ~I U l\t l D E P O S U 

-CAN LABORATUARI 

24 haziran 1940 tıırihin<lcn ilibaren son bir iş'arımıza kadar 
gi~elerimizin a~ağıda gösterilen s:ıatlcrde acık bulunacoğıııı ~ayın 

mü~lerileriın ize bildiririz. 

SABAH: Saat 9,30 - 12 

AKŞAM: .. 13 - 15 

· Cum:ırlc'li: " 9,30 - lJ,30 

' ·• . . '! ·" .._.ıı. .'';. • . .• ...... - : , v.:' .. : .r ... ..,ı:. 

11 

____ ___._,.ı I 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici 
aslcerl kıtaatı ilAnları 

ı~ıanbııl, Rahı:ekapı, tş B:ıınkası ar:ka~ında l'\o. 5 . ...J 
Tel: 219 39 Telgraf adresi: ASIPROCA~ 

MUteahhld nam va hesabma beherine tahmin edilen tlya.tı 150 liradan 
109 ara.ba açık eksiltme sureUle alınacaktır. :Mube.mroen bedeli 16,8.:>0 lira 
ilk teminatı 1226 lira 25 lıturuştur. lhalesl 8-7-9t0 pazartesi gUDU an.at 
16 da Kayseride Askeri Satına.ima Komiayonuntla yapılacaktır. şartname- ~ 

si tstanbul, Ankara, Ly . .Amirlikleri ve Kayıerl, Niğde, Adana. aa1terl aa
tmalma. komisyonlarında. görülür. lateklilerln kanunun 2 ve 3 Uncu mad_ ~ 
delerinde yazıll vesaik .... e ilk temi.naUarile birlikte belli gUn ve saatte ko. 
misyona. gelmelerl l95) (5081) 

--------------------------- 1940 

T. iş Bankası 
1940 K üçü!z Cari 

Hesaplar 

lkra.miye Planı 

1 &det 2000 ura. - 2000.-11.ra 
• ·• 1000 .. - !000.- • 
& • 300 • - sooo . ...: " 

12 • 250 • ... 8000.- • 
40 .. 100 .. - 4000.- • 
1ş .. ııo • ... 87(1().- .. 

210 ., 25 .. • IS2:SO.- • . 
Keıideler: t Şuhet. 1 Ma. 

1 yıı, 1 Ağulloı, 1 Jkinciteırin 
tarihlerinde yapıhr. 

1 Deniz Levazım Salınalma Komisyonu ilAnları 1 
Mannam Uııalıoohrt I\. Satmnlnıl\ komlsyonundan: 

CiMi Klloım Tl\hnıln ı nan 
b.unıı Sn, 

Bakla. .. lç" 8000 15 
Bczel~e sultanı 4000 7 
Araka 4000 10 

U.moml tutan 
Lira 

• • • 
Kara garnizonu için bir kilosuna. tahmin edilen ttya.tı l 6 kuru~ olan 

480,000 kilo Biğtr eti ile bir kilosuna tahmin edilen tlya.tı 2 ku~ olan 
3.000.000 kilo odun ve Ardahan garnizonu için bir kilosuna. tahmin edllen 
tiyatı 15 kuruı olan lH,000 kilo ıığır eti ve Göle garnizonu için bir kilo. ' 
auna. t&hmiıı edilen fiyatı l4 kuruı olan 120.000 kJlo arğır eti kapalı zarfla 1 
eklllltmeye konınU§tur. 480 ton sığır etinin ilk teminatı 6050 Ura, 3 milyon 
kilo odunun ilk teminatı (500 lira. lH bln kilo sığır etinin ilk teminatı 1 
1620 lira. 120 ton sığır etinin ilk teminatı 12660 Ura. 480 ton 1nğır etinin 1 

§&rtnameai 933 ve 3 milyon kilo odunun ~artnameal 300 kuruıe. almak ve ! 
diğer!erlni paraaız &lmak lateyenler hergün komisyon& gelmeleri. 480 ton , 
sıfır etinin ihaleııl 10-7-940 çarıamba günü saat 1' de ve 3 mllyon kilo 
odunun lhalesi aynı gün saat 15 de, lü bin bin kilo sığır etinin ihalesi SM.t 
15,30 da. 120 ton ıığır etinin 16 dadır. Eksiltmeye gireceklerin 2-190 sa.yılı 1 

kanunun .2 ve 3 Uncu maddelerinde yazıtı ve.saik.ve tekli! mektuplarmı iba... / 

le aaatlerinden en az blr sa.at evveline kadar Karada Aakut Satma.ima Ko. 
mlayonuna vermeleri. (91) (5049). 

• • • .•' 

Pazarlıkla 800 ton arpa aatm alınacaktır. thalui 28-6-940 cuma gü. ı 
nll nat 11 de Edlmede eak1 MU§lriyet Dairesinde aatme.lma koml!lyonunda. 1 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk teminatı 1350 liradır. Evsaf ve ı 

ıartnameai komiayond& görWUr. lsteklllerin belli &'l1n ve aaatte koınlsyone. 1 
gelmeleti, .(103), _(6122).' 1 

••• 
' 

28-6-9W cuma gUnU S0,000 kilo ınaka.rna.; 20,0oo .. iiıo· sabun, 20,000 
kilo fehrlye, 20,000 kilo bulgur, ve 29-6-11'0 cumartesi günü de 10,000 
kilo plrtnç, 20,000 kilo aa.de yağ, 100,000 kilo bulgur, 30,000 kilo kirmızı 

mercimek paurıµtla aatm alınacaktır, Taliplerin Çane.kltalede aakeı1 aa
tmalma komiayonuna. mUracaatıan. •(105), (IS12'). 

••• 
Beher kiloauna tahmin edilen fiyatı 51 lir& ıso kunt§ olan 19.500 kilo 

60/3 numaralı ve beher kilosuna ta.hm1n edilen flya.tı 20 lira olan 39,300 
ktlo 16/(: 18/3 ve 25/3 numaralı keten iplikleri kapalı zartı& münakasaya 
konmu§tur. Yukarda zikredilen numaralardan herhangi birisi için 1000 ki-
lôdan &§aft olmamak ıartıle teklifler kabUl edillr. İhalesi 7-8-9tO çar. 
§amba günU aaat 11 dedir. İlk teminatı 67,457 lira 50 kuruııtur. Evsaf ve 
ııartnamesl 50 liraya komi.!Jyondan &lmır. lııteklllertn kanunun emrettiği 

l ı, belgelerle lhale aaa.tınden en az bir aaat evveline kadar teklif mektuplarını 
Ankarada Jıt. !ıt. Y. Satmaıma koml.syonuna vermeleri. (101) (15120) 

••• 
. 

1:ki milyon kuru ot kapalı :ıartıa ekalltmeye konmuııtur. :tııaleııt 8-7-
940 pazartesi günU aaat 15 de yapılacaktır. Tahmin bedell 110,000 lira ilk 
teminatı 821SC> liradır. Evae.! ve ııartnameat her gUn komisyonda. görülür. 
lstekWerln belli gün ve .aatten blr aaat evveline kadnr reamt veaaik ve 
teklif ınektuptarmı Edlnıede Banayi Kıfl&mıdakl satmalma koml•yonuna 
ver;melerl. (104), '(5123) 

••• 
3500 UA. 4000 ç1tt. er fotin1 pazarlıkla sa.tm almaca.kbr. Muhammen 

bedeU 26,000 lira kaU teminatı 3900 liradır. Pazarlığı 21S-Ş-940 salt gUnU 
sa.at 11 de Ankarada H. M. V. Hava Satmalma. komisyonunda. yapılacalc. 
tır. Evsa.1' ve ıa.rtnamesl 130 kurup. kom!.syondan alınır. lsteklllerin belli 
gün ve aa.atte katı teminat ve kanuni belgelerile komiıyona. gelmeleri. 

(100) (5119), 

* * • 
.ro ton sığrr eU pazarlıkla aatm almıı.caktl?'. Muhammen fiyatı 32 ku-

yon relsli~ne vermeleri 10.Zımdır. .,~ 
Şartnameler 163 kuru,a. Ankan ve Haydarpaşa veznelerinde 

tadır. (•943) ' 

,-------------mrıw--~, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş f arihi: 1888 

Sermayesi: ıo·o,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 i 

Zirai ve ticari heT..ncvi banka muameleler 

Para biriktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Verivor 
plf

Z l raa t Ban.kasında kumbaralı ve !~l!:a:-sııı tasarnıf b~~ 
rmda en az liO Uras1 bulunanlara senede 4 defa çeıcfııt• 

kur'a llo aşağıdakJ plilna göre lkramiyo dn.ğıtı1Act'1' 
ı Ade& J.000 Uralık c.ooo 1Jr9 

' • 600 • ı.ooo • 
' " ıso • 1.000 .. 

co • 100 • C.000 • 
100 • 150 • 3.000 • 
120 • ' •o • UQO .. 
160 .. ıo • B.200 • vO 

DtKKAT: Hcsaplarrndakf paralar btr sene için~ fD 
liradan aşağı dUşmtyeolere tkram\ye çıktığı takdtrde ı:1ı4J. 
fazlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 -eıcO 
1 Bfrlnclkft.nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekile< 

J lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundali 
~ 

lstanbul Merkez Komutanlığt çczaevi otosu için bin kilo be~~ 
6-940 gUnU as.at on birde pazarlıkla. aatm alınacaktır. Muba:ınnıeııttP 
Uç yUz kırk iki liradır. şartnamesini görmek tizere her gUn ve p&PJ ;~ 
tirak için de belll gün ve saatte Fmdıklıde. Komutanlık Satma.l:D1A 
yonuna mUracaatları. (5102) 

ı
!!m_____ 1 

tsta.nbul Asliye UçüncU Hukuk Hl. C rııa 
klmllğtnden: Dr. Hafız e , ~ 

LOKMAN HE1' 
Dahiliye müteba9fl,ı. 

tstanbul Div-anyol:· 

•••WlllN-ll:si!.4mTel: 2~ 

( Dr. NECAE~ 
AT ASAGV1 .. f1 

Semizotu 10.0JO :; 

A"yşekadın Iruıulyc 15.000 12 
Taze kabak 6000 2.50 

ıa•so ruıtur. Pazarlığı 27-&-940 perıembe günü aaat ıı de Teklrdağuıda tu _ 
men aatınalma. komlsyonunia. yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görü. 
lUr. (99), (15118) 

İsmail Hakkı Hakver tara!mdan 
Beyoğlu HUseyinağa mahallesi Saksı 
sokak No. H de müteveffa 'Nikola 
Boyarinot kızı Alelcsandra e.Jeyhlne 
mahkemenin 940/ 45 numara ile açı _ 
lan lhtara müstenit boşanma dava _ 
aında. mumaileyhanm yazılı ikamet -
gA.lu terkederek yeni!l belirsiz olduğu 
antaoıldığ'ındn.n tebliğ olunacş.k ev -
ralnn mahkeme dlvanbıı:neslne talik 
Ye hulft.ııai muhteviyatını gazete ile !. 
l~nma karnr verllmi~tır. tıo.n tari • 
hinden itibaren bir ay zart'mda dava 
olunan müracaatla dava arzuhalini 
tebell1lğ ve 10 gün zar!mda cevap ver 
mest tebliğ olunur. (H8t0) 

Sabahlan 8 30 a kadar. ·'Pt° 
şamlan 17 de~ sonra u.ıeli11 d1 

Yare Ap Daire 2· No. . • t 
hastalarım kabul ede ' 

.:f'lt>fon: 239:>3 • 
Patlıcan 15.000 
Bamya r;ooo 
Pıra.sa :?.J.000 

!.ııpanak 2:S.OOO 
Kuru 10\·an 28.000 
Salça sooo 
Kırmızı bJ~cr 1500 
Dqp;ıates 15 00J 
Patates !?S.000 
Ye§U biber 8000 
Lahana 2M OO 

8 
17.M 

• 
~ 

10 

=~ 
2~ 

• 
8 
7 
~ 

• • • 
800.000 kilo kuru ot kapalı ıarlıa eksiltmeye konmu§tur. Şartnamesi 

Ankara, totanbul, Konya Lv. Amirllklerl aatmalma kom!syonla.rmda, gö_ 
rlllUr. Muhammen bedeli 38,000 lira ilk temlno.tı 3562 lira 50 kunı_ştur. 

Eksiltmesi 8-7-940 pazartesi gUnU aaat 11 de Konya.da Lv. J\mirllğt aa_ 
tmalma komisyonunda yaptlncaktır. lstekl!lerin aaat 10 kadar tek111' mek_ 

· tuplarmı mezk1lr komisyona vermı, olmaları. (106) (15125) 

• 

r 1..-ocuk Heı"'nı ld 
6"'Dr· Kemal Ozsan E~ . Dr. Ahmet Akkoyun.~ 
~ idrar· yolları hastalık-· ii 1 rak~ım • rnıımhane raıa~ ; i! Paııırdıın maııd• her . ,o~ 
~ ları mütehassısı İl i <lOt 15 dl'n sonra. l'elefofl· 

Ö Beyoğla tstiklil caddesi No. H 

ı - Deniz erlerinin yıll ık lbtiyaçlarındıın olup yukar~a ctns ''e miktarı P 
yazılı 17 kalem ı;ebze, k::pı:.!ı zart usulllc cksıltmeye konulmu,tur. • ı 

~I S80 Bursa Pauın Usttt Obonyan :: r 
• r b' S •t: apartman. Tel· 41233 .: M ı· . Me il 

11.:r.:::.:r.::::::::::::m:::::m~::::::d ec IS-1 uı u 
ı ,.=--·-·-··-----·-···== 12 g a = ı a 11 

. .. , .r:.... . . " .··: ... • . • ·. ... . ----· 
2 - Eksiltmesi S.-Temmuz- 940 paznrlesi günü ıaa.t 15 de Izmltte 

Tersane J.:ap::ıındaki 1-:omL'!yon bınu:mh yap:l:ı.c:ı.ktır. 

3 - Bu ııc alt §artname bedelsiz olarak koınlsyondan almabilir. i 
1 

4 - EksUtmeye l§Urak edecek isteklilerin 2<90 sayılı l•anunun istcdit i 1 

:~;:~;~~=~::?:.Ei!~~;;,~:~~~2.:;:;.r:.~,;:~~~~E j 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

'.ı ··-~~~~:ı:;:~--·- ~ 
~ Dr. Murat R. Aydın H 
1 a ~ıBcyoğhı • Pannalckapı, imam il 
j1aokak No: 2. Tel: 41553 Ü 
:cMueye~ ve her türlü gö:z I! 

Kitap, mecmu:ı, ga.;:ete basar. • iiamdiyatı fıhara için parasız •• ~ 

Tabiler namına dizği işleri alır. ~:::::::::::::::m:.:-.:11.-::ruui: ...... ""J.._.~.._ ........... _ 

Hakkı Tarık Us 
a ilk Devrenin tfl 

kerelcri: ~ 
•o~ bUyllk aaJıtratııı bi' (ı~ 

Her kitabcıda bulıl 

Fr 


