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Fransız kabinesi bugün mütareke . 
şartlarını tetkik ediyor 

Fransanın kabul 
edip et.mediQi 

henüz bildirilmedi 
ransaya müzakere ve münakaşa hakkı verilmedi, umumi hedefleri 

bildirilen şarlların çok. ağır olduğu anlaşıhyor 

.adaa •-•ldlAtıaadlnla rraaıız 
da• Almaalıin Llroaa caaaba· 

da dardanaata iaavaBak olda 
.._loııdra; %2 _ Dün Almanl:ır ta. bugün toplanmıştır n mftlareke şart !erdir. Şarllar üzerinde FransızJar:ı Frans:ı bQktlmet merktzlntn Bor. 
~.S.n Fransız murahhaslarına larpıı tetkik etmektedir. Ş,rllar coaı müıabre n münıkaşa hıkkı veril. dodan nakleJildllt Frans:ı hfikOmeU 

rtlea mitareke prtl•nnın Fran µzan Te tlfslJAthdir •• 'flıi1iıtilo ile memtıtır. nallJına tekslp olunmuıtur .. 
ı.ektlaetı tanfından bbuJ edi- pzılmıı otuz bfiyfik Hyfa tutmak. Fr1ns11 murahhashırının dün ge. Londra radyosu müfnt'ke teklln.. 
tdllmediltne dair henüı rellıııl tadır. ce Compi~ıneden Franııa hiikılmet nln tıpkı 1Dl8 deki delı:or icinde 
1Dıl6mıt alınımımııtır. Gelen Almanlar bu ıartların ıynen ka- merkezine hueket ettikleri Roma. )'apıldılını ·iddia eden Almanlara 
ftlıtı '6n, Fransıs kabinesi bul Te~·a red edilme~ini bildirmi,. dan bildirilmektedir. • (Devamı • ilncüdt) 
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70 İngiliz tayyaresi 

MöDAno<dla 
Sanayi m9rkezlerini 
bombardıman etti 

lngiliz; motörlü kU1J1Jetleri ıarlıi Alrikatltt Erit • 
reye girdiler, ltalyanlar bozguna uiratlı. Trab

' lu•garpta bir ltalyan generali esir alındı 

italyada buyuk fabrikalar, bahri 
tezgahlar· bombardıman edildi 

7Alrlh. U (A:A.) 1'6)-tıer: 1 yeUe bombardıman elmiftir. KUtte
ltaJyan hudııduad&D &lman haber- flk bombardıman tayyareleriDln V• 

Jere l'Öre, dlln, yt,lmlf İngtlia ta~- Dedik civarında b~k beıısJD depota.. 
rest, Jılillno clnrmda Leeeo n B&lle· rinı tahrip etmi§ ofduklan da ayncC 
da endDatrt merkealertnl ınuvattakl- bildirilmektedir. 

(Dt1Nlmı • Qncüdt~ 

Bu ıabala gelen yolcuların anlattıklarına göre 

merı e Japonya 1 alya, Y.iıgoslav 
t.,. •• d. h ı· •• · • ) • Fransa va Hindistan b U d Od O O da 
qı,0 a a e numayış erı mllstemlekelerinden t b .d t . 

. ; . . pay istiyor a şı a yapıyor 
mgıltereye 10 bm tayyare V8rll8C8k Japonnazınkuvv•te Hududa civar şehirler tahliye ediliyor 

NeV'!JOTkia iki Hava seferleri Tokmyuo·.r~lc(; •• ~>:dı ··~maeı.·ke B~lgaristandada askeri faaliyet arlmlf 
"' """ .-... ..., Fra1111adalıi talebemis lapanyaya geçirilecek 

bomba Patladı latanbul - Ankara ·. :;.:ı:ı~r:,1: ~~':ı: memlekete avdetleri temin olunacak 
Adana hatb bir ay meluinin halli için, artık Japonyanm Jt_ tafl d"ld" kunet istimal etmesi mi lbımgele- Italyada mühendislik tıhsillerlnl E. Yürekli seyahati eınuında ~ı: 

'Unlardan b"'ı·nı·n Alman konsoloslug\Ju Pazarteai gtın~!n ~U~ren bir ay ::~~~l~~:n~u:;~e aormakta ~::cı~~ T~~~::~e~~r~~s~~ı t~~~:; ::1:1~1~~:~~~:ı~i::k;:1·~~~= 
il mUddetle latanbul - Ankara · Adana Hplanda Hlndlatanı meMleatne se- '\"ako bugünkü kon,-ansi)'Onel treni vermiştir: 

civarında pa"adıg"' 1 haber veriliyor :1.cu tayyare seferleri kaldınlacak· :::a ·~!~~:~ı.::ı-:~rı=: ile memlekcliınize dönmüşlerc!ir. .. - Italya bombardımandan ldı 
il Bu huıuıta al!k&dar dairelere yapı .,Japonyanm burada da icabına göre la oturulmaz hale gelmiştir. Tahsil 1. 

~ T k • ı • tin bulundutumuıı: Piza tehrl ve el• ~·IS._ Nevyork Alman et lehlne Amerlkanm aakert mUd&ha· lan tebligata göre, Y91llköy ta)7&re tedbirler almam, l&zımpld1tfD1 blldlr- a as iŞ erı 
\1 uı ctvarmda ve Deyll INinl talep •:rlemlıler ve &Jkıılanmlf- meydanı ın,aatmm .uraue tamamlan· DJlftlr. \'arı sık sık bombardıman edilen 
~ komnnı.ı sueteli tdarebane- tardır. maaı lçln bu tedbtr almnıakt&dır. ..Klnldto 8akourachl,, parUtl na· t f • d ı · yerledr arasbındadır. Şehrin tayyare 
~ d1bı biriblriııl müteakip blrer Dlger taraftan Amerikanm mUtte- Yeni lnJaat b!t tlkten sonra yafmur mma aöz 8llyll7en maliye nazın, Ho- as ıye e ı ıyor mey anı ombalanmış ve bir kaç 
~ laftl&k •lmlftir. lmanca u.· fildere teaılm ettlti tayyarelerin aayı· lu havalarda da meydandan iıtifade landa Hlndiltanı ve Franaız meıtel~le- lll,)')'are harap olmuştur. Pizaya oa 
:'lllt sı 2500 • varmlftrr. Geçen hatta da edlleblleceğtnden hiç lnkıtuız sefer- ri hakkmda, bU~metüı lcabeden ted· 8 bahki l d beı kilometre mesafede meıhur LI. 
~~· HtlkOIDet tahkikata bat- l :SOO tayyanı ıamarl&Dnııftır. Bu au• tere devam olunabilecektir. birleri almunn bekledlflnl eöylemif· U aa top anb a \"ernodaki askeri üsler şiddelli boın 

· reUe Amerikaya .Sparif edilen ve ... A.llkara • Adana ııeferleri esklal I!· Ur. ithali.tçılar mukavele- b:ırdıman neticesinde ehemmiyetli 
~ phrlnde ıo.ooo klflllk bir ne BODuna kadar teslim olunacak tar bl devam ettirilecektir. .ıAroN OAZETEU::RININ ler in feshini istediler suretle hasara uiramıı, toyyııre 
~ olmQftur. Hatipler de.mokra- yarelerin aayıaı 10000 e varmıttır. Geçenlerde Ilga edilen latanbul • NEŞRIVATI meydanı tahrip edilmiı, benzin dcıı-

- lzmlr • Ankara eeferJertnln yeni bir ı Tokyo,, t l - Alman ajanaı blldlrl· ı· hracatçılar polarında yangın c1km11tır. BOID.f 

1 
• d N • • • programla yakmda açılması beklenl· yor: b:ırdıman es~asında Llverno ııma. 

U g ar 1 Sta n a . oy y 1 yor .. Bu baltan 11tltade için birçok Fra.naız Hlndlçtnlal yolu ile Çankay- nınd:ı bulunan harp gemilerine ne ol 
. ;.oıeuıar muracaat etmektedir. rDtvamı • üncüde> mUşkUI_ yazı·yatte dutunu görmeden karmaya mech• 

_ oldum. )fiJAno konsoJosluiumaıa 

h d • 0 t d • ı · ~;11Jf:11lf!J ıittllim zaman ö1r fabriklnın bom-rn U a e e S 1 n 1 n. a 1 1 - - .... --____ ... -- . lnıılltere, Fransn, Holand'l Te Rel halanmış ohlulunu, iki amele öldtl 
clka ile yapılım takas itlerinin t.ı~ Aünü işiUim. Tahsilimiıl alelAcele 

A 'k n harbe oı·rece v ı'ne fiyesl için allıkadar idhaliıt \•e ihra billrerek avdet etsneyl muvahk 16r 

1. ç ·, n n u· . m ay·, ş 1 e r m e rı an 1 g ~~:a~:~i~;~~!~aiş:;:ıa~!~1ı~~~ ;~:~ı~ ~~k~c~~~ı~~;/~:r,~ü~e::~e:::ı: 
mı,tır. dellştirdiler; ıazylklere başladılır. 

8u 
• b•ı ı•şaret mı• " ihracatçılar ~on harp ,.aziretl ve Bia talebe o!dutumuz belde bir kaç 

'gar gazetelerl. AVl'upanın mukad- • yen 1 r. ~ . bilhas:ııa Akdo..'nizden m:ıl geLınemesl defa karakol:ı çağırarak ecnebilerin 
•ı ' üıerine evvei<'e yaptıkları ihraca! memleketle k&lmasını istemedikleri 

primlerini al:rnıadıklarındıın müşkı l nl anlattılar. Y:ılnız Türklere delil. 

atı hakkında ahnacak tedbirlerin encn!::e~:~~o~~m:ci:aav:e=~ı:e;=;:ı:~~~~ ~~:.iyc'.e düştüklerini bildirmişler (Devamı • Qncüde) 

a ıa tırlar Uaerinden alınacak vergiye derhal zam icruı bakkmda iyin ldhalAtcıbr d~. ah\'ali h:mra do Polonyalı mülteciler 

alkanla a da teşml·ıı·nı· · ,·sıı·yorlar tarafmdan illve edilen fıkrayı kaldıl"IJlll \"e yerine harbin ilAnı ile layısb·le enelce ıatın ılclıklıırı 1.t-r meriyet mevkline girecek yüksek vergileri muhtevi bqka bir aiatem kııs pernııleriyle 'ıİp:ıriş etlikleri Bu sabah 6 4 kı·şı' 
L. . ikame etmiftlr. malları getiremediklerini ileri !IÜI e 

!_IJ~ i l - Bugiln Sofyacla JDJflardJr. Sofya gazeteleri de bu L l d"l" rl'k me,-cut taku muko,·eielerlnin 
..... ~ Bulp.r ı&ebeai Nöyyt toprakların Bulgarl!tondan çıkma - /spanyol VapurlC11'1 ROnfro e I l )'Or fesholunmasını istemişlerdir. d h ld• 
~ tadJli lehinde bir nU- ama aebeb olan Nöyyt muahedesi Tanca. 2t CA· A·) - Stefani: Tııku lin~iled şirketi, vaziyetln a a ge 1 
~ .1.&Jımak tetebbilıUnde bu- aleyhinde ve "bu mlJ&hede netice- Alcezlra'da itimada pyan bir menbadan alman blr habere glSre lcablıırına göre, bu işleri tasfiye 1-
~ ve 10bldan dolqmak linde Bul~riatanm uğra~fı hak- dUndenberi Ingilb: vapurlan lapanyol yük gem.ilerini durdurmakta ve çin her iki taraf tacirlerinden d,. Bir mUddettenberi Balkanlarda dOo 
~ de zabıta tarafmdan ınzlıldar bakkmda netriyatta bu. kontrol edilmek üzere bu vapurlan Cebelllttanka ıevketmektedlrler· birer be)·annaıne istem it 're bunun ,.,~ Polonyalı eıkl uker " orta tala 
~. lunma~cbr- Dün Maltaya altı defa hücum etl. ildi nasıl hozırlanacatını iıııh etmiştir. ali çatmd& mektep çocııklarmdaD ..... 

Şirke!, yı,ptıklart ihracatı muka. rek· •p ~:lk \J5.J .... .weat ~ 
GAZETBLEldNlN Utro guete81, Bulgariatanm, bu Halta. U (A· A·) - Malta Uanrine dün altJ bava bllcumu olmut· bil idhal edilecek eşyanın bedelleri busQnkll ,..._~,,.., truılle F~lf 

~ NqBtl'A'II gUn ıier ıamandatf ziyade adalete tur. A9keri hedefler hiç baaara uğramamış, hiçbir kimse ölmeuı1'tlr· alAi.adar nıemlekelleki merkez har- dahr evv-r-.-elen -rtıpı.:n bqmd •tt 
·~· 20 - Sofyadl\ Bulgu l lnandığmr ve Avnıpanm mukad • ı Bomb:ılar Marfıı U%erine ve ilk defa olarak da Halta clvannda kUçWc ı k:.~ınıı r:ıtırılmış oldu~unu tenik e Jonuııu ·~.:: ~a. •· -...:.. C:Jntor 111· 
~ t1 Dobruea vl! Adalıtr deni. deratı bakkmda almacak kararla- bir ada olan Go)lo üzerine d11fmilftUr· Ne M.arfada ne de• Goloda debilen thracalçıl:ıra istilıkaldan o. kolaytaka ıa: ... mdan kaqılanarak ı.. 
~ tein .n~er N · (Dct1amı f ancO.del, lı!Qblf aakcrl hedef me~t detudSi• llD takaı P.rimlerini verecektir. {IMrxunı .t /Jnctıde) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~ıc;;::===~ <HA VAT 1 > C;;:::;;;;;;::::;;::;:;;;;;;;;;;=~~ 

i L K VE S i.K A 
• 
L(lbn: lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNt HJŞAM 
tarcılından 1200 yıl eovel yazılmış , 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
) 

. Tll.rkçe79 çevh-en: 21- M lUI tn ndd an Tü rl!< 

Sonra Tanrı, ona buyurdu: 
''Sana vedia edilenle beraber 

ortaya çık VP: puta tapanlardan 
yüz çevir!., (1), 

Daha sonra: 
''Kabile a<lam1anna, akrabal.a -

niıa vaaz e)ı'le ve kanadını sana 
uyan müminlerin üzerine aç!,, (2) 

Ve daha sonra: 
••Söyle ki ben aşikare bir vai • 

zim!,, (3). 

(1) (Hacer sureti) 
(2) (Şağra.) suresi. 
(3) Hz. Muhammed, Uç yıl kadar 

mahremiyet dairesinde peygamber _ 
lik va.zi:feI.::rini yaptı. Arlık alenl teb. 
ligat devri gelmişti. Peygamberimize 
Ayetler nazil olmuştu. 

Bunun Uzerine Hz. Muhammed biı;" 

gün (Safa) te~sine çıkarak: • 
- Ey Kureyş! 
Diye bağn'dt. 
R~.sulUn BfSini i§idenler etraimd& 

toplandılar. Peygaml:>er de onlara: 
- Size bu tepenin arkasından bir or. 
dunun geldiğln.i söylersem bana. ina
nır mısınız 1. 

Dedi. • 
Hepsi de: 
- !nanmz! dediler. ÇünkU dalına 

.ııözUn doğrusunu söylenıin! 

Peygamberimiz de: 
- O halde size ihtar ediyorum ki, 

siz AJle.lıa inanmazııamz, büyük bir 
azaba ufnyacakmmz! 

Bu sözU dinliyen cemaatin lçlııde 

Ebu Leheb de vardı. Hepsl de hiddet 
:ve infial içinde ayrilınışlardı. 

Birkaç gUn sonra Hz. Muhammed 
Hz. Aliye bir ziyafet hazırlamasını 

.söyledi. Hakikatte İslft.mm ıntışarı bu 
radan bql~ ofüyor. Bu içtltnafül 
Hamza, A'bbas:-Ebu Talib gibi AbdUl· 
:ınilltallb ailesinfn erkanı hazır bulu
nuyordu. 

Yemekten sonra Hz. Muhammed §U 

ısözleri söyledi: 
- Size dUnyanız:r da, ahretinizi 

de tekeffül edecek bir şey get1rmi§ 
bulunuyorum! Bu l§i benimle beraber 
deruhte etmeğe amade mLslnfz ? 

Hepsi §8.§ırmI§lardı. Ortahğa. katı 

bir sükC.t hA.klmcli. 

Faltat Hz. All kalkmış: 
- Gerçi benlrıı görll§Um kısa., kol

larım .zayıf, bacaklarım nahlt ve ya
~m burada bulunanların hepsinden 
küçüktür .. Fakat ben &!ize mtl7.aheret 
edeceğim! demişti. 

Mecliste hazır bulunan Kureyş re· 
isleri :için bu manzara pek tuhaftı. 

Biri on y~mda olan lld adam Aleı:nJn 
mukadderatma yeni bir şekil verecek· 
!erini söylüyoriarclı. Kureyş reiıılerl 

buna gWdUler. Fakatı hAdisat bu iki 
adamın haklı olduğunu iaba.t etti. 

. 
ISLAMDA lLK KAN 
DOKOLUşU 

Hı. Muhammedin eshabı ibadet 
edecekleri zaman ta uçurum yerle· 
rine gidiyorlar ve ibadetlerini halk· 
tan gizliyorlardı. 

Bir gün Sağd ibni Vakkas Hz. 
Muhammedm diğer eshabile bir
likte uçur.umlann birinde ibadet et 
tikleri sırada, putperestlerden bir 
çoğu ortaya ~ktı, küfür!er ederek, 

' birçok hakaretlerle müslimleri sa
vaşa davet ettiler. 

O vakit Sağd ibni Vakkas bir e· 
şeğin çene kemiğile kiifirlerden bi· 
rine vurdu ve onu yaraladr. lslam· 
da dökülen ilk kan bu oldu. 

EBU T AL!BIN llz. MU HAM· 
J.1ED1 HiMAYE EDiŞi 

Hz. Mulıa.mmed, Tanrının ken· 
dine ernrf üzere, kavmi . arasında 
dini ite aşikara çıktığı zaman on· 
dan uzaklaşmadılar. Ona karşı 

durmadılar. Ta ki Hz. Muhammed 
onların Tanrılarından bahsedip 
onları tezli! edinceye kadar. Ancak 
o zaman Hz. Muhammedi inkar 
etmeyi zahmete değer bu1dular ve 
ona karşılıkta bulunmağa ve düş
manlık etmeye karar verdiler. 

İçlerinde yalnız Tanrının islam 
ile bundan esirgedikleri müstesna 
idi. Fakat bunların da miktarları 
pek azdı ve hakar~t görüyorlardr. 
Hz. Muhammed amcası Ebu Ta
lib tarafından !'ahabet edilmektey
di. O Hz. Muhammedi himaye 
ve müdafaa ediyordu. Hz. Muham
med Tanrının emrini güttü ve hiç 
bir şey onu dinini neşir ve ilan et· 
mekten alıkoyamıyordu. Kurey· 
§il.er Hz. Muhammedin Tanrılan 

hakkındaki hakaretlerine kar§t ih· 
tarlarına hiç ehemmiyet vermedi· 
ğini, Ebu Talibin de kendisine 
uyduğunu, onu tes1im etmek §(>yle 
dursun bilakis onu himaye ve mü
dafaa ettiğini görünce, içlerinde en 
ileri gelenleri toplanıp Ebu Tali
be gittiler .(4); Ona: 

- Senin yeğenin, ey Ebu Talib, 
Tannlarnnıza hakaret ediyor!.. Bi· 
zim itikatlanmızı kötülüyor. Genç 
terimizi yoldan çıkarıyor ve torun· 
larnruzı dala~ete sürüklüyor! Ya 
onu bundan vazgeçirirsin, yahut 
onu bize teslim edersin. Mademki 
sen de ıbizler gibi ondan başka dü
şünüştesin!.. O vak.it, .onun hakkm· 
da bizim davamız kalmaz! dediler. 

Yavq yavaş m~sıumanların adedi 
40 a baliğ oldu. Hz. Muhammed bun• 
Jarla. birlikte Hareme giderek Alla.· 
hm birllğ1Di Ub etmiş, fakat mUıırik
ler bıı hareketi KAbeye göaterllen en 
bUyWt hakaret tellkkl ederek her ta-

l raftan. Hz: Muhammede hUcum et· 
' mi§lerdf. 

Ebu Tilib onlara dostça sözler 
söyledi. Tatlı dille onları yumuşat· 
tr; }:>Unun üzerine çekilip gittiler. 

( Devanu ırar) 

• 

Hz. Muhammedin ye~tirmesi olan 
~ H!rls fönl Ebl Ha.le hAdiseden 11aber
' dar olarak heınen koşmuş ve peygam
borl .kurtarmata çalışımştz. Haris, 
her taraftan kılıç darbelerine duçar 
olarak can vermişti. Kanları Harem! 
Şerifin toprağmı: boyayan ilk islA.m 
§eh1di H!!.riBUr. (Mevlan Şebli • ömer 
Rıza tercUmesi}, 

(4.) Ebu Tıllibe müracaat eden bu 
heyet Kurey~in reisleri ol:ı.n şu mcş· 

hur zevattan mürekkepti.: 
Ebu Cehl, Ebu Su!ya_n, Utbe bin 

ReliA-a, Şibe, As ibni Hi~anı, Velid ib· 
ni Mugire, As ibni Visik. 

• H A n E R - A'kpm Pos'tHl 

Demir ihtikarı 
.. 1.apanl~r .. 

Dün ila denıır tacırı · 
mahkemede tevkif 

· edildi 
DUn akşıı.m tesplt ediln\iş ola.n. de· 

mir fiyatlarından fazla fiyat 1.stiye· 
rek ihtikdr yapmak suçuyla iki dem1r 
taciri asliye .ııekizlncl ceza mahkeme-
ıine verllmişler ve mubakemelerine 
başlaı:ımıgtrr. Zabıtaca, bu tacirler 
hakkında cUrm4ır.eşhut §lSyle yapıl· 

ouştır. 

Ali tnvl admd& bir demirci, emni
yet kaçakçılık bUrosun~ ınüracaat 

ederek KüçUkpaza.rda Çeşme sokağm· 
da. demirci Prddromos Yofilfidlsl.n 
kendisinden azamı fiyatı kilosu 25 

· kuruş olan demlrden 38 kuruş istedi· 
ğini bildirmiş, Rept ve Sait adında 
ikl memur hamal lny::l.fetine girerek 
Alt Ulvi ile beraber Prodromosun dük 
kAnma gitmişler ve kilosu 88 kuru~
tan ye.puan ıu.ıu:r yı :yal;a.ıyara.k cUr· 
mllmcşlıut temin etmL,ıerdir. 

Prodromos, bu demlrlı:ıri Unkapa· 
ıı.mda. karakol arkasında 22 numara
da demirci Garo Mehteryandan kilosu 
S3 kuru§& aldı~ slSyleml§Ur. Bunun 
tlzerlne, Gar~un dUkkAnmda da. aynı 
11ek1lde curmtlme~utı yapılmr§ iltiııi 
de dün akşam adliyı:ıye verilmişlerdir. 

Mahkeme suçluların tevkifine karar 
vermiş, ıahltler dinlenildikten eonra 
suçluların dU.kkAnlarmda demirler tl· 
zerinde keşif ve defterleri Uzer:lnde 
tetkik yapılması için muhakeme 27 
ha.ziran pel"§em be günU saat on dör
de talik edilm'-tir. 

Erzak Ve gıda mad
delerinde kar 

nisbeti 
Komisyon dün ilk ka

rarlarını ilin etti 
Fiyat ·-·ürakabe komisyonu .... ,. . 

ınmtaka UcA.rt. mı• 1ü IUğünde ıc; tı

car~~ umum müdUrUnün igt::altil.: 
toplam.rak Mi111. Korunmıt. J<.azıununun 
v.rdlği sal<i.!ıiyetıe ~ Jst.lna,":n ba.~lı· 

ca. gıda. maddelerinin .sitış tl.yaUan
ıı_ ı tayinin• medar oJMl.lk tızere mali
yet '"!iya'tlarma. gayri san kA.r olarak 
yapılabUecek uaml yüzdeleri k:ı.U 
,ekine tespit etmi1Jtir. 

Bu esulara göre zeytinyağı satan 
tacirlerden topta.ııcıla.r maıtım oln.n 
ıeytlnyağı flyıı. tlarınıP, yüzde be§, yan 
toptancılar yUzde altı. perakendeciler 
ytlzde qn., aadeyat'tcrlar kezalik ytızde 
beıı, yan toptancılar ylzdc altı, pera
kendecllJt' yiız&e on beıı, sabuncular 
toptancı ve yarı toptancılar > ilzde 
beg, p0ral<endecller yüzde on be'; pi
rin:çiler: toptancilar yüzd.ı 13i.. •• , yarı 
toptancılar yüzde dört, perakendeci· 
ler y:l::cb 10-12, Diğer za.lıire ve kuru 
sebzelerin satışlarında ku nlapetl de 
plrinç sall§larına esas olan fiyatlar
dır. 

Komiayon, dün son zama:ılarda. ü· 
zerinde ib.t:;:'.r y:\plla.n limon flya.tıe.
nm da tcı.~it etmig ve bu gUnden iti
bıu~; muteber olmak, ü.Zere 49() ltk 
aandıktardan çıkan llınonun tanes1n1n 
yüz paradan ve 4l::> llk sandıkların 
limontarmın !.ki kuruıı otuz paradan 
1atılmamna. karar verilml§tlr. " 

Çiğ kahve yarı tqptancı ta.rıı.fmdan 
HG. perakendeci tarafmdan 155 ve 
kav.-uımu§ k&.lı.ve perakendeci tarafm· 
dan 190 kunı§tnn ııa.tııaee.ktır. 
Diğer maddelerin ve bu meyanda 

manifatura eııyasmm kAr nlsbetler1 
de yakmda. ilA.n olunacaktır. Bu n1s· 
betıerden fazlaya mal ııatanlar ihti
kı\r suçuyla mahkemelere - verilecek· 
terdir. 

Cana var düdükleri salı 
günü tecrübe edilecek 

İstanbul vilayeti seferberlik rnti
dilrlüğilnden: 

ı. Şehrin . muhteıır mahallerinde 
yeniden kurulan ı:ılektrfüle müteharrik 
frenlerle el ile ç:ı.lışan frenlerin tecrü· 
besi 25·6-910 salı gi.lnil saat 11 de ya.
pılac:ıJüır. 

2. DüdUk!erin ı:almmas1 srrl tecrU· 
be mahiyetinde olup halk ile alı\kaıu 
yoktur. Gaye, düdUklerin ses vaziye· 
tini kontroldijr. 

Bir Slov.ak 
Bey•etl· geldi 

Heyet piyasamızla temdsta bulunarak mahsulle· 
rimiz mukabilinde her neci kağıt ve birçok 

mamul eşya satmağa çalışacak 
Slovakyanm başlıca. ııanayl müesse

seleri mliın:ıssillerinden fabrikatör 
mUhendis Bohun Janata. ve ihracatçı 
Jan Matuş'taft mürekkep bir lktı88.t 
tıeyeti bu sa''ahki semplon ekspresile 
gelm.1§ ve bazı lt.halAtçılarmıız tara
fından karşılanmıştır. 

Heyet piyasamızla mUhim temasla· 
ra gL ' - .. ': buraya &öndereceklerl 
Slov-'~ .. ,~·1arrna muka.bil ne ,gibi 
mn' !!•ıllerJ..,,•-1 almak " tr'".,, l '-· 

cağını tesplt ... ~ecektir. 
BUlm.ssa incir, Uzüm, ceviz vcsl.ir 

ku;u mey . ' - nllllZI : · · · ·, c-:lnr. 

Dahiliye Vekilinin 
beyanat! 

Memur maaşlarına zam 
ve bekçi aylıkları layi

halan yakında 
Meclisten çıkacak 

Dün ııehr.l.mlze geldiğini haber ver
cllğlmlz dahiliye vekili li'aik Oztrak 
dUu beledlyede vilayet, belediye ve 
emniyet i§lerile ınegg'\11 olmuştur. 

Vekil, belediyede kend!sile görlloen 
gazetecilere, lstanbulda dört, beş gUn 
kalacağınI, dahiliye veka.ıetinl ala.ka
l.andıran muhtelit meseleler etra!m· 
da. tetkik ve temaslarda bulunacat;'llll 
söyllyerek Mecliste bulunan kanun 
ıa.yihaJ.arı hak.kında şu malllmatı ver
~Ur: 
"- Bilyük Millet Meclisine a.rze· 

dllmiı;ı olıin. kanun layiha.!arı meya
nında., da.h!Uye vekAletinln teşkilA.t 
kanwıu bUtçe encümenindedir, Evvel
ce valdt dar olduğundan ve bUtçeniu 
müzakere.si bll§la.mış bulund·.ıo~dan 
bu 1A.y1hanm müzakeresine vakit bu· 
Junina.mıştr. Şimdi müzakere edlleCE'k 
olan bu lAyUııı. ile dahiliye te§kila.trna 
do.bil ·kUçUk :memurla.rm maa§la.rlıı.a 
-zam ye.pı!Acak; bu meyanda nu.t:ua 
memurları, tahrirat katipleri. :llnm~ 

. dan ne miktar iııti!ade edec~klerl blr 
cetvelle tayin ve tespit fl:lilml§tir. 
Hakkı mUkteseb ve mllnhall!.t üzeri· 
ne bu zam tevziatı yapılacaktır. 

Nahiye müdürlerinin maaşları ev· 
velce tezyit edilmi§ olduğundan bu 
z.am onla.ra re.el d\ığildlr. 

Dahiliye Encümeninde müzakere ve 
kabul edllıniş olan bekçiler kanunu 
lae l3Uyük Millet Meclisinde müzake
re edilecektir. Bundaki esas tabllilA.tı 
hususl idareler vaartasile yd.pmak ve 
emlAk verglslne kesri munzam na.ve
si §ekllle tıılısil etmektir. Bu surctl~ 
oehrin her taratmda her bekçinin eli· 
ne geçecek para. aynı olacaktrr. Bek· 
çiler, yerine göre 10 liradan tiO Uraya. 
kadar aylık als.cnklar, iyi hiZmet e
denlere birkag seneda bir .zıı..m yapıla· 
caktır. Bunlarm aylıklarını vilAyet i

SI.:>va., ., '!.:;s::;e! • bll.§l:a gazete 
L '\tıc .. C: •· ::·j h-'do her Uv ; j ı~:..;'It ve 
.nemlel~etimlzh mubU..~ oldu:U ı ·r. 
çok m.,:-n,_;J e;··ayı verc.cek vıuiyett ~ 

bule ~ı·'·)~rını bH • · !yı:ı' ' ~. r:: k 
csscself'rl plyıı.sr.mıza. kUlUyetll 

kereste de "'uc.:t . Jyeti~·ledlrlr·· Eu 
heyetten başka bir Yunanlı zahire 
tüccarı ' ı gelmiştir. 

Yunnnlstand& TUrk mnhsutıerl fev· 
kat\do raCöc '. bı~: rktadır. 

Bir Macar mtlllenl"lts ''e iş ada.mt 
da konvc.ndyor.clln getirdi~ yolcular 
arı:ısmdadır. 

J<ağıt stoku 
yapılacak 

V ckillcr heyeti 300 bin 
lirra s~rm.aye ile bu isi 

Ziraat b~nkasına te;di 
etti 

Hariçten kağrt it.hal etmek su
retUe memlekette bir stok vücu. 
da getirmek ve bu atoktan lüzum 
hasıl oldukça gazet<;:Jere ve cllğer 
ihtiyaçlara teV7.i.atta bulunmak ü
zere Ve1tillcr Heyeti ka.ra.rile 300 
hin Iirahk bir sennaye aynlruı:ş vo 
hu i~in tedvini Zira.at Bankasına 
tevdi edilmlştir. Bu h~U5taki ka
rarname dünkü resmt gazetede 
neşredilmiştir· . ----~-tı~--~-

Münal<ale vekili 
A ... yclın:ı gitti 

Münakalat Vekili Ali Çetinka. 
ya, inşası ikmal edilen .Aziziye tü· 
nelini teftiş etmek üzere dün ak
§alll Ankaradan Aydma. hareket 
etmiştir. Vekil, Aydından lzmire 
geçQcek, orad!\l:ti. :rpüeszesa.tı-,., da 
tefti~ edecektir· -

~ ... 
Sarayhurnundaki elek
trik kablosu değiıiyor 
Anadolu sahillerine elektrik . cere

yanı veren ~il kablodan biri Saray. 
burnu ile Salacak arasında. bulun· 
maktadrr. 

Bu kablo vapur zinclrlerile muhte: 
lif zamanlarda be~ altı yerinden yara
lanmış, eklenmiş, yama,lanmıştır, Ev
velce Alına.nyadan getirilm!§ olduğu 

halde elektrik ~?rkctl taratmda.ı\ bir 
türJU yerine korunamı§ olan yeni kab
loyu, elektrik idaresi, kendi vaıntala
rile yerleştirmcğc karar vermiştir. 

Eski kablo H gtınde sökülecek, yeni· 
si 20 gUnde yerine konacaktır. Bu 
müddet zarfmde. .Ana.dolu yakası elek
triğl hiçbir ti.rızaya uğramıyacaktır. 

dare heyetleri ,seçe _ııklerdir. Mucir ; ,,_, ... , ......... ~-----------

buı!'t=~ı:u:~!;d:a:UC:!:ın. ı r KOÇQK H~~~~~~~~] 
timlA.ki işin! tetkik ediyoruz. Fakat 1 
benU.Z bu humıst:ı. kanun ll\yihaın ha.· 1 '~ Vapurlarda bamalls.rm yolcuları 
zırlanmış değildir.,, rahatsız ettlklerl görUldUğllnden be· 

Ticaret vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bUlunan Tiear~b vekili 
Nazin.i Topçuoğlu dUn de ticaret ve
ka.leti başkontrolörlUğtinde meşgul 
olmuş \'C tetkiklerde bulunmu§tur. 

Vekil, tiftik ve yapağı ihracat ta
cirlerilli kabul etmiş ve bunu mUtca
kip tacirler bir toplantı yaparak Ro· 
manya.ya. ihraç olunacalt tlctiklere ait 
katı muko.vcleyi imzalamışklrdır. 

Halkın istidalarını yaz
mak için bürolar 

açılıyor 
Fa.kir halkın ve okuyup yazma bll

miycnlerin istiee. tıck'. ·'? ~drrm:ı.k 

gibi ihtiyaçl:ı.rmı knrşı::.:nak Uzer~ 

belediye her kııyma:.amlıkt.a. bir yazı 
bürosu tesisine lcarar verml~tl.r . 

lediye her iskeleye bir belediye me· 
muru .ikam.asi.ne ka.rıı.r vermiştir. 

ı;ı Liııelerin olgunluk imtlb.anlarma 
bugünden itibaren ba§lıınmıştır. 

"' Şark ve cenup vfü\yetlerltnize 
denizden nakliyat yapılamadığmda.n 
dUn karadan petrol ve benzin gönde· 
rilm.lştir. 

•:• Çocuk Esiı-get.ne kurumunun u· 
muml kongreııi h8'!iran.m 25 incJ salt 
gUnU ııaat 10 da. Ankarada çocuk sa
rayınd:ı. toplanacaktır. 

•:: Belediyenin esld senelerden rnull
telit kimselere 300 bin llrıı lııthnlllk 

bQrcu vıı.rdır. Bu borcun 40 bin liram 
bu sene ödenecektir.· 

::: Belediyenin bu sene ynptıraco.ğT 
400 bin llraltk yol ill§aa.tma taUp çllt· 
madığmdan bunların parça.1 parça 
müteahhide verllmesl kat·arıe.şm.ııtır. 

':' Sabıl<alı esrar satıcılanndan KUrt 
Mehmet dün Zeyrekte yaka.lanmış ve 
üzerinde bir buçuk kilo esrar bulun
muştur. Evinde ele ı kilo esrar , cık· 
mı~trr. 
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1 0U9DN0VGUM GU:.j 
Ortamek:ep ve lise· 
lerdeki imiihan/orıfl, 

neticeleri 

G AZE'.l'ELERDE bli~ 
bir esefle o.Jıı:udnıı ıJ ' 

se ve orta.mekteplerde yapılB0• 
hntihanlarm neticesi gayet lil~'.1 

olımı~ Blr sabah gazetesinde gıı• 
z\iınüze ill§en rakamWa g~tt' 
meselfr. Haydarpaşa .lisesinin ıııtı 
yüze yakın ohm ·son sQllf t.alel>l'' 
lerl a.rasmda. ancak 50 si balrt'~0 
lmtibanla.rmda ku:uıabilır.iş, lıİ' 
menı blr ba~ka. lisenin yeuaiş lf.) 

oocuğundan saae bes tanosı ııııı· 
va.frak olmu~I-

Bu rakamla:r ve bu uıuv&ffııl>" 
yetsizlikler haldkn.ten memıeııel 
külturil bs.kımmclruı korkunç ıılt 
ıteYdir· t!zerinde höyük bir dil'' 
katle dOl'Ulmağa. liyık olnn bU • 
yük bir memleket mesclesidif'.el 

Türk milleti zengin hlr wJli 
değildir· Tllrlı: devloü blitçesıııll' 
bil.yük bir .kısmı da maarüe {.alı' 
lltbı edilm.iştır. Her açılan mekit1'' 
heY mektebe ilAve edilen bir t11' 
bo Türk milletinin bUyük fedJ
ki.rhkJamın mal olmaı.-ta.ı.1ır ye IJG 
millet bu fedakilrhWarm ıreıncrt' 
sini beklemekte hak.bilir· 

Bü.tlln ÇöcaJtlan:mızm h ('pGiı!P1 
go.bi oldukla.rmı ve c!o~uştan ~· 
bUiyetsiz bulunduklaruıı k&bul e' 
demeyiz. Eğer hayliz&alar buılıııt 
önlbıe gccccek :ı.lıWô t.edbirlt1'1 

al.n:ı.açı ama.nı ~.oktan gelip g~' 
mi~ bulunoy01) Fakat b~Jiıd 
Türldyedekl lise ve ortamcktlt'• 
leri doldurım t.emlz yuTolnrı1111 1 

zm hepsine haylizJık isnat e~tne~ 
de doğru dt?ğlldi.r· Eğer ımtihoıı· 
lar beklenen müspet netteeıe~ 
nırnıiyorla.rsa buna. sebcb ot:ııı 
hiç yüpheGlz w bir başka runncJir· 
Bunu çocaklarınuzm kabJJiyet<i11.' 
liği ,.o temb~llği diye tcI.W.ıt e• 
detneyiz. 

Türk çoeuğuna derslerini nfç!JI 
&c\'dlrcmlyoruz, hı,ınlan kafalll1'1· 
na niçin sokamıyoruz, ona 111 

denleri e:uıla, ba.:;la a.fülıa ,c 
sevgiyle dinlemek hevesini nJçfıl 
aşıhyamryoruz ! 

Seııelerdenberi tatbik edilen il' 
ııullln muva.Uo.kıyehılzllği gün ırf· 
bi aşl.kirken niçin maarif prO' 
gra.mlamıda ıslahat yapnuyofllt' 
Niçin. büyük bir ciddiyet ve wS' 
retle asıl sebebi meydana çı~ ' 
np ortadan kaldm:nnğa. savıtşJJlf' 
yoruz, 

Bu mevsimde gıızotelerde JJlf 
lld defa bahis menuu olan bir ' 
kaç ana, babayı üzüp birkaç ~cı· 
cuğun edndo tekdir edilmO!lile 
\•eyo. döğiilm.Cf4ile stmılıın bu JJl-''

1 \<affa.kıyetsizlilderln n.rtık cııtJ 
\'e mes'ul makamla.rr c'la. te~ıı' 
ııu,ilmesi ,.e onlo.rm 'birinci p1A41 

de. dfütünillmest lizmı~eJen meıt"' 
le lınllnde tetkilt cdilmeıd zanıııft' 
gelmio;t!r· 

Suad Derf)~ 

Fakirlere pnrası:: il&c; 
Beledi.re, bu sene: de bütçcsi.Pe 

koyduğu tahsisatla. fakir }lıı.J!>IJ 
parasız il&.ç vermeğe devam oclC' 
cektir· Fakir olduklarnu: tevsik C' 

denlere ha,;tanelerden para.sr:ı: HM 
verilecektir· ,.......,.,. 

Teşekkür 
TebUkell ve çok m\lşkiU bir doğ'IJ111 

ll 
~ 

ame yealni muv:ıtfaklyetlo ;yap:ı.rtl'.r 
re{lltamm fmy:ı.tım );;urt:;,rıı.n ,e J;I 

baba ıte.nı:auıo tooavt eden CıığnJoP~ 
Sıbhat Yurdu S3.htbl un tnsıın opefll 
tör Orbtın Un11l ne ı.~rmouı "'anlJ1"' ... .., " •'( 
Jamu cırlrA"emlyen gUzido profe9'1 
dokt11r l\inşlt ve operatör l"aldze~f' 
sonsuz minnet ve ı:ttlkranlonmı arf.c' 
der, ~be Jnlo ne hem,ıreterin rö~=::'" 
dikleri l!ttiomm ve yn.km aııu.-a:ııt 
dol~yı teııekkilrü borç blllrlnı. 

Haber yu.ı ııefJerin.ılCD 
Nureddln Ory~ 

Nikah 
Cumhuriyet gazetesi yazı ~teri xıı11' 

dtirU muharrir arkactaşı:mnı FeridııJ'. 
Osmanla Bedriye Şerd1in1n nikA.h ııı~ 
nuıimi bugUn ııaat 12 de Em!nönU e~tı 
lenme memurluğunda. Tllrk mııtbU• 

ıit' mc:rısuplan -;•e gUzlde blr davetli }( . 
lesinin i§tiraklle yapılnn.ştrr. ArJcsd:I, 
pmı=ı ,-e refil;;asmı t::ıbr!k eder, ~9 

dctler dileriz. 

R 



ütareke. şartları 
nasıl bildirildi? 

Fransızlara munakaşa hakkı verilmedi 
Şartlar -ga kabul, 
qahutreddedilecek 
Hitler 1918 mutarakesi Abidesinin Fran
sadan Berline nakledilmesini emretti 

messill ordu bnşkumandını ıeıae. 
ral Kilel ile tekrar temas etmeye 
devam eyleml,ıerdlr. lıllhakere de
vam etmektedir. 

Lu4ra. n - Fransadan clyar maktadır· Parla lngWz konaolo.ıu· 
memleketlere Uticalar devam edi- fu memurlan, Belçika hükOmetJ a,. 
yor· Son iki llç ctın sarfında bin- zllan geçen gece geç valrlt ıelmlt
terce i'ruwl. Belçikalı, haıWs. in- lerdlrı Limanın dansing aalonund& 
cilterenJn prb Hmanıarma aığm • yerleflllil olan yabancılar ve mu. 

BU8111d n:r..&roN- l bacirle11 blin>eu önllnden deilllk 

Kompltn, 21 (a. a.) - Alman L h Hokomeıı· ve ardı ıelmiyen bir kafile pçlt 
aJanıı bildiriyor: e yapmaktadır· Bu limana~ yol• 

Kompien ormanında eııırine bir cu kalabalıfı araemda Fraqms al• 
çadır verilmiş Fransız he>eli murah erkanı leleri, kUçllk melı:tebll çocuklar 98 
hasasının dolru bir telelon batb J. lngtliz flrmalan memtiıtan uzan 
le Bordodaki Fransız bilk6metiylc dikkati celbetınettedir. 
iı1ibab oldnl'.ı 61renilml1lir. Harbe devam kararile Bemden gelen ha~ere g6re 
llCNAK.Af& TOK, KABm. Vll'l'A Franaadan lnıriltereye Franaada Alman ilerlemeli ytldn-

B&D.. til den tecrid edilmil olan bfrcok 
Londra, Jt ( A.A.) - Alman ... l(eç er P'ranıız asker ve alvll halkı, t.riç. 

raitini teblll edUcliklerl ılbi aynen LoDcln, 11 - Almanyaya kal'fl re hududunu reçmeie devam edl .. 
0....-P'> .,......: 11 • .A.) - mahalde. •bedi bir Jdn •kmele matuf kabul Teya reddetmeleri Fransıa harbe deY&m karan ftl1l1il olan Po- yorlar. ı.. aou- Fa.ıuna kalelll• 
~ ._. lılldlılJwı olarak dlkllen Abidelerle bllytık lılr murahballanndan rica edildili OL loıaya bOktmeU erkim J'ranl&dan la· Din arnizonu, Vaud kantonu cin.. 

:l'llhr.r u bafkumaD..:an. J&lllDd& tesat tefld1 etmelı:tedlr. renllmlıttr. pıtenye pçmektecllrler. mada hududu PÇllÜftir· Garnimn 
mubtellf ordul ·r ,.ı :rl, o- ·u ba§ku· llCTA.Bmm IAB'ft.A&DIDr J :::raı ~-== liWıtan tecrid edilerek kampa 
maMuııcı tefi. lla.dcl,-.. DUll"I " llUKAl>Dm::.: .IBbal ...uıo: NA.lll.lmll.JIOa yerleıtlrilmiftir· Kıt sporlan mer. 
ftlh• r muan..· o~A.,·.,ı br' • .. , l'nllm J'Ohrer adma, ordular 1ıqlnama- F/Utrula umıımf ltarartldlıı, !1 :=ı::.=~=-ı:.:: tezi olan Veq'en, Murrin. ve Gaj.. 
:tentir' mQtareke prUanm nrmek daDJ1'I ,.ıı seneraı Kelt.J. mlltanıre '(a. a.) - Alman l.lanıı bllcUrl)'Or: Pokınp taad tab&Rtlt .kampı ballne retl• 
""''re kabul ~~ur. ..,.u&nnm aNıd&ki mulradclememd · Kompien hldiseleriaden aonra cumhurret.a Racaldedlcs 
rra..aı heyeti, aplıdül UT&ttaa okumQfbır: Biller qalıdaki emirleri ••rmiıUr: ele dtlD akpm Laadrallm Padd.iDCtOD rilmiftlr· 

mOrekkepU: Yllbek 1aarp fQrUl ba· l'llbrer ve Alman orduJan bqkQ- ı - Tarihi TQOD, batıra lifi Ye pnD& plmlf •• kral corv tarafmdaD Guetelerln bUdJrctiiine göre 
mıclu orpneral Huntıqer, bava O- mandaılı adma, abılen ...aıdaJd ıma.. tol zafer araban BerUne nakledi- >::m~ ~akatmdl barlcl• Franm renerali Dav'maıı de Po-
nerall Berpnt. Tllam1ral LeluC w kaddeme1f bildirmekle kealılfenf 97• lıeceklir uydraplm İlv~re hududunu PG " 
l'raDA bllyUk elol8l Noel. lerlm: 4 • h. :J• DUll'I Zalelld, propapnda auın miftJr. " · 

l'Ulırer, Frumm deleplerlDe, pıt- .... ,_ • .,_ Amerika Biri ı - uf trenin batıra pllklan- 8troqld, maliye nam1 8tru1Nrp. General d' ... ___ yd 
ıan. KomplnJI orm&DJDd&. 11 Tef- le~ Vl1mn tan.fm:.: nın bulıındulu yerler tahrip edile. :a~= =~ pim koıon:ı":-.u ını:n: ı:; 
rlD1ADl 131' de Kanpl rot'ulı ve mOtteftk de$Uer tarafmdaa tr cektlr. . Strasburgun eaki ukerl Valiai. iclio 
tezın edici mOtareke tartWmı .Al• )'it olunan teminata lUmat etmlf o. S - Jılal"ef&l Foı lbldeal oldulu . :::: :1" ,...:::.~ 1!:,"::t ıc: Umum! barbde Alp avcılarma ku• 
man murabbuJanaa dlkte •ttlll q. Jan Alman Ol'dulu, 11 ~ libt mubalua eclilecekUr. mekteydl: PokmJa JatlktmeU memur- manda etınekteydl. 

ne nama arumd&ld Dl ı:* ıc!::!'u;~da w.. ~ ,::ı 118~ ~ n&NM BP'OZ llALCllA'I' ıanam da lqUtereye plfaekte ol· Alman ajanmım verdlli bir ııa. 
tamamne müıı.kaUdir. Poıl kua pıa bu Yaka, Yaktlyle ~ metbılD ama •tmemlt o1dutu ,.. aa. V&&llh'O& dutu ~tedlf. bere ıGreyae eski Franaıs bqveki. 

-.. telefon münakal&tı da 1 ordu1armm .. refln• k&l'fl yapılaa :baamıann, ezlcl falldıetiııe nam- Londra, !t (a. aJ - Fransıı rad U Daladye hpanyaya geçmek n-
'baıunmaktacbr. Halen yaı. hakareti llllmlftlr. Şeretl)rıe m&l16P A1maD kara, deDls' " !ıava lnınetlr 7osu ıplkerl bu akşam >'•Ptılı net- laveç meclisinde aizli sere vize latemiltir· Muhacirlerin 

t.Jt telefon hattı vardır Ye o olmut 1111' qam& k&l'fl bu Yakada rbd k&U matlOIQetl utrata""ldııCr rlyalla demitlir ki: celse ıtttikçe fazlılapnakta olmaaı H • 
:ta.diplomatik sGı11fmelere sa.terUm vekar, aauıoı. adUJllDla bir barbbı 80IUl oı.u;tur. lıılOtuü&. "Mlltareke için ıa anda cere)'aD beblle, hpanyol makamları, Fran· 

Alman cmtuaunu taııklr ettflbd ba . )'l ima edecek oıaıı Alman heıetbdla ilden milzakerata dair üU maf6mal 8Wdııolm, 11 <~> - RlUdatzıı IJS • hpanyol hududundaki kcm-
~1mUY&alltı llllndaD IUb&ren, bu cin· :nremiyonıs. (lneç mebuall mecl191) busbkll trolu daha ziyade 1tkılqtınnıŞlir-

Resmi tebliğlere göre 

rr-ada 
letıer, rumen ftl'ID1f olduklan temı. Nellceyl ahırla beklemekUlfmlz b'1I ceı.e.&De hemen blltün mebual&r ...... t~-
ll&tlan lhW •tmet- bqlamıf1ardlr. lbımdır. Bu hususla tafslllt alına 1fUrak etmlflerdir. Kebullarm b!r uu-· Hududa yeni .... ~yol ctızütam 

an mnıetlnla bPtoD lsdlrap1anDm ltitmesl lçln tıtbll bir mlddet ~ çotu telsrafla 8tokbolma çatn1mııı- lan getlrllm1ttir· 
lanp:ı "'1 ~. Bit mllletı. m~dir. Abnl l1Iedir ki balkı yan.. 1ardı. KOsaken edilen meftU Mldaa· llulw;lrlere ınuvükaten 72 sa-

lltlmıll edilebilecek tahkir " talil bş haberlerden :korumak llzımdır. da blr PT ~. 8tıallor &Wk ikamet mtıu.adeai verilmek• 
Jaer 187, maddi '" mannt bll4 Fnnsıs milleti, Bordoda bulunen raııarıa badelMleTe -~ ..a. tedlr. Bu mllddetl pçecelı: her ik&. 

ıstıraplar, bu mahalde dolmut- kendi bGkt\m~ll tarafındın Y-.lyet- nu terkettlrllmSfUr. CelM tld ... t met lapanyoJ makamlarmm hwnıd 
• Dört 1ene atıren kalıraman lıh" ten haberdar edilecektir." lllrmtııttır. mllaadeline tl.b1dfr. 

vem.ett.IG ~ura. yegbe za.ıı:· ... 1111-11!1!!11111!1111!1!11-.. - ..... --!im-~-------------Iİİlsimı-------
t.~~ 

ete kartı Yerilen aösler ve ;yembaler-
Lorraine'de ve Allace'da, Alına.d dönülmtl§ttır, 

krtalan, dtıpıanm bazı noktala.rdat a EyUU 1939 da, bQyUk b&rbbl baf. 
tiddetll mukavemet ettlil lrlajlnB1 ~cmdan 2G aeııe eonra, lngilten 
hattmm bUı kisımlai'iiii temızıe -.J ve Franap.. hiç bir 1ebep omıad&ll, 
meğe devam eylemektedir· Almaııyaya yeniden harp l1&n ettiler. 

Şimali Lorrabıe'de, aıkıttmlmıt Şimdi, meaeleyi alWılar balletU. 
olan Franm JuqJanıun bakiyelll Fransa. mağlQp oldu. Franma :bGka· 
krtalarımmn hllcumları neticealıı ~ U. bir mütareke 1çln Almall pıt. 

~eki Alınan umma~ de bir~ parçaya aynlmlftır- blldirtımeıdnl Alman btıkam .. 
llddetle mukavemet et.. V Olgea'lerln prb kıammda. m den rlca etu. Bu prtlann blld1rlL 

ferit dllpum cruplan mtq ul için tarlbl Komplnyl orm&lll 

B 1ar h....... Udaf dl iae, bu. l'raDA için t.arlhlııiD 
~ BAXKtJMANDANUGI• tir· u. grup • ...... m aa et ref1l bir ayfumı tefkll etmiyen. 
.... AKŞAM TEBIJGt mektedir• Voageı lerde, um Alman mtııeu için de bütUn uınaıı· 

-
21 (A• A·) _ Fraam jharpte ılddetll çarpıtmalara 1a1m arın en büyük zilleti pbi tellkkl o-

ile alman 21 bazh'ül. • olan Hartmanu.svelerkarf e ıunan bir batıraıım. halcaıslıtı tlm1ı 
-

llqam tebliği: pçmiftır. edici blr adalet barekeU Ue Uelebed 
'lerde, gen.il bir murabba Hava kuvvetlerimiz, 20 bulran.. mımek için yapılımltır. Fransız mü temlekelerinden lu y&PIDlflardır· Son ıeneıer tcer• 

ilinde Tunuata balar ~e Jı:Wıerçlle 
bulundufu gibi bazı nuntakalarda 
da petrol islerine rurelinmJf "9 
tecrllbe mak•dile yapılan arqtır
malarda ehemmiyeW petrol taba
kalarma da rulammftır. Tmıu 

kıtaatmm elddetle harbe da, dtıpıanm ricat yollarma hU- Fraııa., kahramanca mulcanmet· 
etınelrtedlr. Bi~ok defa eümlarma devam etmlftir· Palatl. ~ ten 10nra, matıap olmut ve yıkdlllJf· 
laarruzıarmı pll.slı:llrtmUt· nat ormanı önilnde, pike bombar- tır. Almanya, mUtarek. prt.ıarma 

lauvatfaklyetıe mukabil ta- dıman tayyarelerimil, Majino bat- Ye)'& müzakerelerine, bu derece fect 
~erdir· tmın bir seri iatibt'mmı barb ha- bir hamla kar.ı tahkir edici bir mahl 

diğer kllmmda bilhaa. rici bıralmut ve bu suretle burada :yet nrmek n•yeUnde delildir. 
TUNUS 

t _ eFrrand mmtaka- hlİi. müdafaada bulunan dtlımanm 
çarpJIUl&lar olmuttur. bu mukavemetini Jtırmağa yardım 

BAVA NJ:ZABl!TtlldN etm)ftir· Alllace'da, Straaburg'un 
TEBIJGt Scbletalad'm ve Colmar'm alınma. 

ıı ile ve ayni zamanda Bourgop.fl 
kapılarmm açdmuı ile neticelenen 
çarpıımalarda, llaradaki hedeflere 
karşı harekete geçen tayyare dlfi 
bataryalan grupları, orduya mil -
kemmel yardmı etmiftlr· :Uuhare -
be tayyarelerlnden ve pike bom
bardıman tayyarelerlnden mtırek • 
'kep gruplar, 20 baliranda, Ro
cbe'lle açıklarında ve Glronde man
eabmda vapurlara hncum etm.1.t -
ler ve 10 bin tonllltolü bir nak. 
llye reınJal ile d6rt bin totıllltoluk 
bir muavin hub pmialn1 ktmnıe

_..... brarıUn. t1 
.._ Alman ordulan bqlnı

tebllği: 
~ırUB·-. Normandie'yi, Bre 

Loire mansabı ile 
arumdakl mmtaka· 
etleri, metodik au • 

etmektedir· 
•'da ilerliyen aerl kıta. 

tb..~uau ele ıeçirma.Ierdir. 
,.;,:~ Nevey'de, lntalan-

100 tank almqlardJr-

lardır· 
21 haziran recell, tıııDla tayya

releri, pmaU ve garbi Almanya n. 
zerinde mUteaddid uçutlar yapa • 
rak gayri aakerl hedeflere bom -
balar atmakta devam etmlllerdlr
Maddt hasar ~ udır· Fakat bir
çok ılvil ölmU.tflr

DUn, dllfman, altı tayyare kay. 
betmiftlr· Bunlardan dl5rdtl hava 
dlfl bataryalan tarafmdall dlltll • 
rlllmllştllr· tıd Alman tayyaral 
ltaytpbr· 

Denizaltı Jnıvntleriınls, blrlli 
Royal llail'e alt 11 bbt tonUAtohik 
bir vapur olmak tızere dört lngl
Uz ticaret remlıinl to~dtkterl
nl bildlrmektedlJ'. 

Majino battmm arhJt ft beton
lu !atihklmlal'I aroındar pdWe. 
rin a~ılmumd9. piyade .,. latlh· 
klm kuvvet1~tlml1, ~n btı' dGi· 
mana karr. bl1)1tJf ıeeaat gatter 
mitlerdir· ı..tlkbat, ba Altnan ~·· 
larmm ıanım takdir edecıektlr· 

Şimali Afrlkadakl J'ranm mh. met, cerekle bundan eonra kura. kıyılan Fran.m balıkçılığmm mir. 
ALllAN TALl:Pl.ıl:BlNtN temlekeleri arumda Cesalr zen- lan Katbnller ıUWeal devrinde keıidlr· Bu sahillerde senevi bir 

BEDDU:IU glnllği iti~e blrbıcl dereceyi 'l'luıus tarJt*hklar i~enıinde kal· milyon frank kıymetinde bahk ve 
Alman talepleri fU hedetıerl stıt. tutar, llkln ukerllk büımmdan dJ. 153:5 te Tuaua tahtında otu • 15 milyon kıymetinde ıllnger avla• 

mektedir: fevkallde ehemmiyeti hm olan ran Kevtly Hasan, Bar-baros Hay- Dır-
ı - Mücadelenin 7eDldeD tıqlama· 'l'unuatur. reddbı Pat& ti.rafmdan kovulunca Tunuaun zirai ehemmiyeti Ce • 

mıa JD&ll1 olmak, Tunuı •'-d--•-2 --'- ve ...... Alman im to c:ı.. lk il z:ıir k:ı.dar fazla deiildJr. Yalıus 2 - İngiltere taratmdaıl kendiatnt AA ıcıu.u 5cu., .-.. ya para ru -r ene • 
tahmil edilen barbln devamı lç1n Al· Akdenizi diye iki parçaya ayıran fmdı· Şarlken, kaçan hWdlmdan l'ranııztar IOn senelerde ~ 
manyaya tam emniyet vermek. mmtaka ll&erlndecllr· Garb tarafı tahta tekrar oturtabildi· Fakat beyıtr. deve, ve kasaplık ha~· 

a - Eaaamı Alman devletiııe cebll" Ceuirle kaplıdır. ıımaHnl ve pr- Mevlly Bıunm bu ikinci beyliği lar yetletirmeğe teeel>bill etmltler 
ıe yapdan ıııkmıklann tamlr1Di tef. kmı AtdenJz kqattr, cenub ve ce- çok kıK .lllrdll· 157~ te kaptanı ve iyi netice allllJfltrdtr· 
ld1 edecek yen1 bir IUlbün tus.l lçl1' nubu l&l'kl tarafı İtalyan mtıatem- derya Sinan pqa Tunuau zaptede· Tu.nuıun uıl bilytlk ebemmlntl 
lüzumlu iptidai prtıar kurmak." lekeıi olan Trabluaprb De biti • rek Oıananlı imparatorluğuna U- askerllk noktumdandır· Taiıdlml 

Bu mukaddemenbl Jmaatiııl gıüt• 1iktir0 Tunua Ceuire nlapet edi- hak etti· 1850 de Tullua valiliği, en ileri nokta.Si olan Bon burna ı. 
aklp, l'Wırer, Alman m1l1l marp uı lirse çok ufak bir milltemlekedir· babadan oğla seçmek tısere Çele-
melerl arumda vaconu tıerk•tmlftlr Meabuı ancak 1'10·000 kilometre bi ailesine iBaan edildi· Tunus bil. talyan aahDlerlne en )'akm ~ Fransız toprafıdır. Bir gl51 ...... * • * 1 murabbalık bir abayı kaplar· NU- tün bu mllddet içeninde Akdeniz· da bulun:ın ·Bizerta askeri llmul 1-

Komgltn, 21 (a. a.) _ Alman fuau iki buçuk milyon fnaandır· de dolqan Türk ~miclleri ve kor- se Akden'zdeki en eh~ 
ajansı orıa Avrupa 11•tlle nıt 20 Tunua, tarihçe ancak Kartaca • 1anlan için en gllzel Uman ve ııfı- Franıız askeri limanıdır. Bmii(i. 
de veriyor: nm lnırulqundan aonn. maltm ol- nak oldu· Fransa ıssı de. Cezaire Franııa.nın en btl~ barb ......._. 

Führer mnlyctile, Kompl)en or. muştur. Tunus, Kartacanm lhtl. ko1111u olan bu memlekette uayif rfni bile tamir edebUecek-mldatııil 
manını ıerketlikten .,. ıenenıl Ki· tam devirlerinde bqta Zaritllı ve lntla.ml temifl 1111Jrpdile Tu • teaiaat ya~ılm1ttıi' Bu Umam tlll 
lel Pranınz murahhaslnrına ttrlln. (bugUnkU Bizcrta) Umanı olmak; nuaun dahut illerine kar'qtı. Ge • olarak kullanacak olan J'l'Ul8IS a. 
rını bildirdikten sonra 111t 10,25 llzere birçok zengin limanlara ~a- neral Berar 1 Jııf.aJJS l88l d~ Bl· lolan ttalya sahilleri için ciddi bir 
le Fransız murahhnsJarı arılarında Ukti· Bu memleket b~ok ıeneler zerte)'f orddsuyla beraber çıktı· tehlike t~kil edebilirdi· Zata ~ 
nınzaıtere eımek Qzere kendileri ihraç ettljt zahire ve ıeytinle Ro- Tunus beyi ile, Tuııuau Franıanm yanm Tunua tlzerindeld anaJm 
itil\ hazırlanmı' olen çadırı çe'kil- mayı besledi ve Romanm altınla- himaf'Sl allma tokan bir muabe- bu eolnJ't vaziyetten ileri plmli-
ml,ler ve Bordo h0k6metile ııörilş. rlle mamur oldu· 118 HDe ailren de sm.Jadı· . tJr. 
n'ıilşlerdir. Saat 18 de yeniden vn. POn harblerinin temin ettlit Ro • Tanuatakl ild ~ milyon nll. Akdenlzde, daima handan Jal-
10na dönmlifler •• Filhrerln mil- ma nferfnden aoma Tuaualular f'uatın bir buçuk milyonunu .Arab- cumlara manız kalmam UathDI'. 

Resmi vazife ile 

iki Irak nazırı 
Ankaraya geliyor 
Batmt. 2• \ A.) trak hUkanıe 

'· ... barlcf19 ''e adli. - • :a.nnı 
Aııkaraya rumt bir va&Ue t1t p 
dereeett 'blldirilte:. ·~.-·-. 

Rouıa için çalqblar; Romanın ze. tar te Berberiler tePD eder· Bir dahilinde oı.n Jı1a1ta adı .. nW 
vaJinden IODra Tunu mllldm be· mttyon ecnebi arasmda dl5rtte bir La Valet limanı lst.l&na ec11J1n1 
1tlncl asmada Vandallar tarafından nlapetlnde ttal3"&DlU' ftl'dlr. Ya- lıısDtere JıWdüaetl dallf ba kadar 
lıtlll edilcll ve iki aarr bu--lltill at- hudilerin 1&)-ım ıot bini geçer. kuvvetli bir tıne malik detncDr
tmda yqadı. es! tarihinde Tunu Tunuıta yerleten J'raUmlarm sa • 
Enmi tmparatothıfuııun eline geo ym ise ~ blndeıı futa ddfldlr· Tmıu ıaydannm ba uJreıt .. 
u. Arablar m•IJıketin tam orta Tunus topraklan ma~ bakı. . bemmlyetl sözönllnde tatulaım, 
yerind~ cııı.,a Ktr\'an pbriılt mer- mmdan hayli ze~, Demir ft -l'ranla hilkbıetl Tunuau nlh ma
kr.r ittfhu ettiler- fosfat tabakalan buratmı en mtı- üeclllıil• bıraba da, tnıllteC'Ula 

CM tarihlnd~ Tunusta yine A. h1m ıervet ta~ .tttkll eder· bu ....,, lhuhnu diler tarafa tD.ı 
rapYann ku!'dafu Beni Aıtep htt• J'ran11zlar TunUIS Mıd.b otur ol - tttlMftenıek lobi Mil t~ 
kCımetl hallfeye 113ıuJ ederek IJ. mM ita .JMd111 mmtüumı tılur· liritec•ıt hakktnc1akt rivayetlerin. 
t!kWlnl turdu· Gerek bu llQkt • ta llma11nla balJıyu bir demir)'o. dOIN olabileeeif de d'1t11n01ebil!f· 
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Alman tayyarelerinin lngiliz taqglireleri Milô.noda 
lngiltereye akını 

Londra, 22 (A· A.) --..- Röytor: 
AlmaJı tayyarecileri dlio gece İngiltcrenin ~imali §arkt ve cenu

bu r;;arki mıntaknsı üzerinden küçUk dalgalar halinde geçmekle ür
kek hücumlar taktiğini kullanmışlnrdır· DUşman tayyareleri. şafak 
sökmeden evvel kaybolmu§lardır· lngiliz avcı tayyareleri, bµnları ta
kip etmio ve hava dafi bataryaları da baraj ate§l a~mı§lır· lngiltere
nin §ark kısmında, alarm f§areti verilmeden biraz ewel şiddetli infi. 
lAklar ~tllml.5Ur· §imali şarki mıntakıuıı sakinlerinin blldirdiklcrine 
g6re, Alınanların askeri ve endilstriyel hedefleri keşfedebilmek için 
90k az zamanlan olmuştur. Çünkü tayyareler hemen derhal hava 
dA.fi bataryalannm şiddetli ateşlle kargılaşmışlardır· Bunun üzerine. 
birkaç bomba atnrnk geri kaçmı§lardır. Bombalann ekserisi kırlara 
dilomU~tur. 

Romanyada siyasi nizamın müdalaası 
tedbirleri 

Bilkrc,;. 22 (A· A·) - Yeni milli partinin jdarcııindekl siya!! ni
zamm mUdafaıuıı hakkında bir emirname neeredllmiştfr. Bu emirna
me hükUmlerino göre, devletin siyasetine kal'§ı yapılacak her tilrlil 
aleyhtar hareket, B seneden :'j seneye kadar hapis cezasına çarptınla
cak, suçlulardan a} nca nakdi ceza da alınacaktır. Memleketin slya
ai aisteminde herhangi bir değişiklik için propaganda yapmak ve bu 
maksat!& U§clcküllcr Jı:urmak veya eski te§ekkUlleri ihya etmek, a. 
leyhte harcltct olarak te16.kkl edilecektir· 

Letonyada &iyasi mahkumlar affedildi 
Rlga, 22 (A· A·) - Yeni Letonya hükumeti bUtUn siyasi mah

kumlar hakkında umumt af ilan et.mi§tir· Aftan bin kadar mahk(im 
i.stffade edecektir-

/ sveç meclisinin gizli celseıinde neler 
görüıüldü? 

Stokholm, 22 (A· A·) - Parllmento, diln akdettiği gizli celseden 
sonra, bu seneki içtima devresine nihayet vermiııtir· 

Harlclye nezareti namına söz söylemcğe salahiyettar bir zat, dUn 
a.k§am, parlAmentonun gizli celsesi hakkında gu ısözlerl söylemiştir: 

"- Kral GU.Staf'm parlamentonun gizli celsesinde okunan mesa
jı lsveçin hnrict siyaseti hakkında bir deklarasyonu ihtiva ediyor. Ve • 
bu mesele üzerinde mUnal:a.,a. yapılmuına. milsaade eyliyordu: Filha
kika, Norveçte muhasamatln nihayete ermesi, lsveçln Nor\'cçle ve 
Norveçl :fggal altmda. bulunduran memleketle olan mUnasebetlerinde 
dcğf,lkllkler vUeudn. getirmişUr ... 

Bu beyanatı yapan zat, ayrıca, İsveç ile Sovyetler Birliği arll!m. 
da Ucaret müzakereleri hariç, balen başka hiç müzakere cereyan et
mediğinj de ilave eylemi§lir· 

Fransanın Moskova elçisi 
Moskova, 22 (A· A·) - Fransanın yeni Moskova bilyUk elçisi 

Labonne, dün Kalinin'c itimatnam.csinl vermiştir. 

Macar ziraat nazırı Belgrada gidiyor 
Bclgrad, 22 (A· A·) - Macaristan zlrnat nazın Varga ile Buda

peete belediye reisi Karafia'nın Bclgrada gelmeleri beklenmektedir· 
Macar misafirler Belgradda Uç gün kalacaklardır· 

Sovyet Rus yanın Sof ya elçiliği 
Mosko,·a, 22 (A· A-) - Sovyetler B'rllğl yUksek Sovyeti ri~-ruıct' 

divanı, Sofya elçlliğıne Lavriçev'i tayin etmi§lir· 

Arşidük Otto Portekize gitti , 
lUadrid, 22 (A· A·) - Otto de Habsburg ile annesi eski Avustur

ya kraliçesi Zita bu sabah Portekiz. hududunu aş:ırak Lizbona git. 
mişle.rdJr. 

Berlinde hava tehlikesi İ§areti 
Londra. 22 - DUn gece, Bremen ve Hamburg Alman rndyolan 

f§lememiulerdir· Bu sUküt, İngiliz hava hücumlarına aUedilmektedir· 
Bu 1abah erkenden Bertin §Chri.,dc alarm if:ıreti verilmiş, uzaktan da 
top sesleri işitilmiştir-

Bu sabah gelen 
yolcuların anlattıkları 

(Baı taralı 1 incide) 
bütün ecnebilere ayni şekilde hare
.kel edJyorlar. 

Ecnebi tabiiyetindeki bütün yahu 
öllerl hicrete mecbur ediyorlar. 
Dönüşte ltalynnın Yugoslavya hu

dudunda mühim askeri tahşidnl 
gördük. Taın lcchiz:ıtlı binlerce ao;_ 
ker, ~üzlercc tank ve top yüklü bir 
cok trenlere tesadüf ettik. 

Yugoslav hududu boyunda mev. 
cut ltıılyan şehirlerinin h:ılkı tah
liye edilmektedir. 

Yolda böyle yerlerinden ayrıL 
mış halkla dolu trenlerin memleke. 
tJn iç t:ıroflnrına sevketllldlğine ~:ı 
bid olduk. 

Hududun Yugoslav cihetinden ge 
t"e geçtiğimiz Jcin hic bir askeri h:ı 
reket görmedik. ltayada geçim ,.~ 
Jıihassa yiyecek sıkıntısı gitti1iı,e 
arlmal\ladır. JI:ırp ha:ı :ıt h:ıh:ılıl:ğı. 
nı yüzde 75 nlshctinde artırmıştır. 

Giyecekten b:ışka her şey '·esika. 
:ra tAbi tutuluyor. Hıırtada dört d? 
fa et yoktur. Ekmek hile vesika ile 
alınabiliyor. Hele kahl'c pek nadlr. 
leşmiştir. Ayda 70 gramdan fıızl:ı 
:verilmiyor. 

Bıılkanlarda en ziyade askert fa
nli)•et Bulgaristaııda göze çarpıyor. 

Sofyada bilhassa Yunan hududu:ıa 
,.e mııhtelıf istiknmetlcre ~cvkeıı:_ 
Jcn bir çok nsker ,•ardı. Bundan 
lıoşka bir takım nıımayişler, boğ. 
nşmalar duyduk. Fııknt trenimize 
r.es.lcr uzaktan ul!ultu halinde geldi 
ijinden ne ol .Juğunu anlayamadık. 

lamo:ıfih l olculuk esn:ısınd:ı müş 
kilAt:ı m:ıruz knlm:ıdık." 

PARtSTE BULUNAN TALEBEMiZ 

P.:ırisle bulun:ın Aram ndh Türk 
lebcnsı bir ermeni t:ılebcsi de ltal
l adan Scmplon ekspresi) le gelmiş 
,.c Yeşllköye inmiştir. 

mize göre, Fransad:ı bulunan tale
belerimiz iyi vazi)'ettedlr. 

Jsliliıyı t2kihen başl:ıy:ın muha_ 
ceret dolayıciylc Pıırislen nyrılon20 
kadar Türk talebesi salimen Bordo 
)'a v:ırmışlıırdır. 

Gerek bunlar, gerek Pransanm 
diğer taraflarında ntC\'CUl t:ılebcleri. 
miz ispanyaya geçirilecekler ve ors 
dan ilk nsıla ile memleketimize ge 
tirileceklcrdir. Jlükümetimizin ka. 
rarı budur. 

Paris ve Madriıl elcilik ,.e konso. 
Jo.,Juklnrımırn talebelerimizle ya. 
kından al&kadnr olmaları kin emir 
verilıni~tlr. 

.Runlnrın bOlün ihtiyJçları knnso. 
toshıklar ta"ııfındon tenıin edilecek 
ve en kı<;a zamanda Jspan}oya 11:.ı
killrri icln terıit.at nlınacaklır. 

l5gııldcn sonrn Parıste kalmış ta. 
Iebelerimi:ı:ln yakındıı memlekete HC 
tirilmeleri muhtemeldir. 

- Lütfen bana. bir t:ıbak ye-

Londra, 22 - lngil'z kara kuv- 1 bir fnbrikaya tam i!abet kaydedil
vetleri Mısır - Trablusgarb ve Ha- miştir· Hava meydanına da hllcum 
beşistan • İngiliz Sudanı hudud edilerek yangın çılcarılmıştır. 
mıntakalarındn muvaffakıyetli ha- Bir İtalyan bombardıman tay
rekiit ta bulunmaktndırl:ır· Trab • ya resi gnrb Mısırın çö!Undc dUş:i. 
lusgarpte vukubulan bir mUsade- rülmüş ve altı klf3idcn mUrekkep 
me e.snnsınd:ı İngiliz kuvvetleri, mürettebatı esir edilmi~tir· İngiliz 
!talyan generali Lastucci'yi esir et- tayyareleri dün gece Trablusgnrb 
miştir. Mczkür general, Trablus • de Elguebi ve Aladem üzerine tam 
garbdc bulunan ı O uncu ltnlyan isabetli hücumlar yapmışlardır· 
ordusunun b:ışmlihendisidir· Mu - iTAl.l'AJ>A no·unı.ANAS 
m:ıileyh, İtalyan teferl kuvvetleri BOl:'tlK 1''A&n11\.ALAR 
başmühendisi sıfativle İspanya İngiliz bombardıman tayyarelcrl-
harbinc iştirak etml~tir· nin İtalya üzerindeki bombardıman 

JNGtLtZ KUVVETT.Enl faaliyeti çok müsmir olmaktadır· 
ı:RITREl'E GIRJ>tl.ER ltalyac'la iki çok büyük tayyare vo 

İngiliz Sudanındaki motörizc cU
ıUtamlar, bUyük bir muvaffakı
yetle arka arkaya baskınlar yap
mışlardır· lnglllz J:uvvetleri Eritrc 
hududunu geçmişler ve kuvvetli 
düşman kıtaatı t"ccmmüleri teşhis 
cylemlıılerdir· Dilşman kuvvetli 
mitralyöz kuvvetlnile mUdafaıı. o. 
dilmektc olan muhtelif mevzllere 
yerleşmişe benziyordu. Bir İngiliz 
keşif kolu İtalyan zabitlerinin ida
resinde bir dilııman pi~ adc taburu 
ile karşılaşmıştrr. Bu lmrşılaıımayı 
takip eden muharebe ı;iddetli ol -
muı; ve dllşm:ınm flrarllr. neticelen 
mfştfr. ltnlynnlar tnmamlle baskı
na uğramışlar ~e çok zayiat ver -
mişlt'rdir· Aralarmda bir miktar 
İtalyan da bulunan birçok esirler 
nlınmıştır. Bundan baııka birçok til 
renk elde edilmiştir· !ngillzlcrin za. 
yi:ıtı yoktur. 

IlO~IDA RDll\IA~LAR 

İngiliz tayyareleri de muvnffa
l:ıyc.tli bombardıman faaliyetlerine 
devam ediyorlar. Habe§iSlanda 
Diredava üzerinde iki hücum yap
pılmıştJr· Bir şimendifer garı ve 

tayyare motörU fnbrikıuıı, birisi 
Cenovada Ansaldo diğeri de To
rinoda Fiat fabrikası muvaffa
kıyetle bombardıman edilmiştir· 

Fiat fnbrikasr. ırık fişekleri ilo 
kal'i bir surette te§his edilmiştir· 
Mtithi§ tarakalı bir lnfil!k husule 
geJml§tir. İngiliz pilotu bunu lGOO 
metre irtifaından görmüş ve infi
lak o derece §iddctli olmuştur kl, 
alevin şiddctlndcn pilotun gözleri 
kamaşml§tır· Bir bombardıman tny 
yaresi, fabrikanın cenub kısmı il. 
Z"rinc isabetler kaydetmi~tir. Se -
k'z gayet ağır bomba atılmıştır. 
Bu bombalar yangınlar çıkarmıştır. 

Bu büyük fabrika mıntakasında, 
diğer tesisat Uzerlne de isabetler 
kavdcdllmiştlr· Turln'ln şimaUndo 
mUhim bir demlryolu tcş:ıub nok
tasını İngiliz tayyareleri muvaffa
kıyetle bomb:ırdıman etmiştir· 

Cenovada Ansnldo fabrikasının 

§İmal kısmı üzerine bombalar a -
tılmıştır· Tayyareler uzaklaetığı 
esnada biribirini takip eden çok 
giddetli infilaklar husule gelm13 • 
tir· 

İngiliz tayyarelerinin ltnlyanın 

Fransız kabinesi mütareke 
şartlarım tetkik ediyor 

sair noktalarmda yaptıklan hUcum 
!arda, birçok yangınlar çrkanlmtl' 
\'e Senta Sangiovanrnda kain bil
yük bir tayyare fabrikasmda pek 
şiddetli bir infilU.k husule gelml§
tir· 

Burinde pek mühim bir fabrika 
olan Caponi fabrikası da muvaffa
kıyetle bombardıman edilmiştir· 
Softiponcntede kam bir bahri tez
g~h. Anon'da kain bir dökümhane. 
de ayni suretle bombardıman e -
dilmiştir-

İTALYAN RES)lf TEBLtGt 
İtalyada bir rnahnl, 21 (A· A·) 

- İtalyan umumi karargahınm 10 
numaralı tebliği: 

20-21 haziran gecesi Blzerte ve 
Malta deniz Uslerl yeniden r;;iddet 
ve isabetle bom.bardnnan edilmiş· 
tir· 

Keşif tayyarelerimiz Akdenizin 
hava ve denlz üslerini mUtemadi 
bir nezaret altında bulundurmak -
'ladırlnr· 

Şimali Afrikada eark hududunda 
harekata aevam edilmektedir· Bu 
harekat sevküleey!S sahasına inhl. 
.sar etmekte olmMına rağmen dil§· 
man ondan fazla tayyare ve kırk 
kadar tank kaybetmiştir· 

Gece Marsa - Matrouh hava üs
sU §iddctlo bombardıman edilmiş
tir- Bu bombardıman mUhlm hasa. 
ra ve büyük yangınlara sebob ol
muştur-

Şarki Afrikada Javello hava Us
sUmUze karşı yapılan neticesiz bir 
akın esnasında iki İngiliz tayyare
si dii.§ürUlmtiştUr· 

DU§man milli topraklarnnız Uze
rinc yaptığı nkmlan s-enlş mik. 
tarda azaltmıııtır. Niperia clvann
dn kırlara bir tek bomba dUıımU§
tUr· 

Romanyada tek 
partili rejim 

Kral bütün siyasi parti· 
leri birlettirdi 

(llu5laruf ı t incide) 
ce,·ap olarak tleıniştlr ki: 

- Yogon ayni vagon amm:ı Jılr 
nokta unutuluyor. Jngll!zlcr gc~ca 
efcr ornd:ı allp otıırıık huhınuyor 

lnrdı. Bu scrtır oraya ıııağHıp ol:ıral\ 
girmiş dııaıııcrtlir. 

bUküm ıUrdüğllnU ve ha,·a limanları· Biikreş, 22 _ Romanra kralı ''a
nm İtalyan tayyareleri tarafından · imla hiraııPI 'e casusluk ciirilrnleri 
bombardımanından baııluı hiçbir aake- hnriç, blililn diğer sııçl:ırn şııınil ol. 
rl hareket vul~ubulma(lı~nı ıle~it ı· ıurı]i üzere itlflfş bir ~lynst cırtı umu-
d\yor. mJ kararnamesini imza lamıştır. 

Asımr.ı \'AZ1l'&T Diğer tnraftaıı Roman) adnki bil-

l\Hil:ırckc ŞJrllnrının tnfsilfıtı he
nüz ne Alman:ı a. ne de Frans3 t:.. 
rafından llı'ln olunmnmıştır. Fakat, 
Alm:ın ajansı tnrnfınclan hildirilcn 
mUtareke ııartları mukaddemesi Fran 
sayıı yilklenc cck şarll:ırın hcdcfinı 
gösteriyor: 

Birinci hrdcf: "Harbin lekrnr ye 
ntıcnmemesınl lemin cınıck" Bıııııın 
r;naııuı Fransayı sili'ıhtan lrcrit cl
meklcn başka lıır şey olarnaı. 

tk!ncl hedef: "İng!ltcrcye kar§ı 
harbi devam ettirmek için ı-·ransadan 
teminat almak.,, Bunun manası Frıın· 
sayı mUttefiklno kar§ı kullanarak İn
giltereyi mağlup ctmlye çalışmaktır. 

üçüncU hede!: "Almnnyayn karşı 
lrtikA.p olunı.aı haksızlıkları bcrtar:ıt 

edecek bir ııulhU Jıazırlamak,.. Bunun 
manası. Almnnynnın mahrum edllınL, 
olduğu her ıeyi bol bol te14.fl etmek
tir. Müstemlekeler temini bunun en 
belllbaşlı maddesini teşkil eder. 

Bu umumi prUa.r Almanya tarafın 
dan tc!sir tarzına göre Fransa hesa· 
bına çok ağır bükümleri ihtiva cdo
blllr. 

KORStKADA 151" ,\N Çr.tl\lADI 

Londnı, 21 (A.A.) - Fransız bar· 
biye nezareti sBzcUsU bııgUn aşaSıda· 
ki beyanatta bulunmu;tur: 

•·- Alman mot8rlze !rrkaları LI· 
}'On cenubunda llert harekeUcrlne de· 
vam etmektedirler. 

Mıı.jino hattındaki kıtaat cenuba 
do#ru G"Crl çekilmektedir. 

Bretagnede Almanlar Nnntese yak· 
:ıışmr§lıı.rdır. 

Yeniden teşkllitııındırılan Jura ve 
Alplerdekl Fr:ıneız orduları Alman 
ileri hareketini ı.tyon cenubunda dur• 
durmu§lar, hattA Alman krtaatını rl• 
catc mecbur otiniJlerdır.,. 

FRANSIZ ı;mULILAIUNI 
AL.\lANLAlt ALDILAR MU 

Londrıı. :?2 - Dlr Amerikan men· 
baı, Almanlnnn Fransız harp llmanı 
Bresti zaptetUklcrl vakit inaa halin· 
de bulunan 35 ~er bin tonluk iki Fran 
sız zırhlısını ele getirdiklerini bildir· 
mektedlr. Fakat bu haber baıka bir 
menbadan teyit olunamamıatır. 

nı~\&EŞAL PETI'...ı..._.IN 'ImlASLAIU 

Bordo, 21 (A.A.) - Eııkl başvekil 
Reno bu sabııh mare:al Petenl zlyıı· 

Bordo, 22 - Bir ecnebi radyosu ret ctmıştlr. 
Korslka adıısmda isyan çıktığını ve (l\IUt:ırekc şarttnrının U-bllğlne 

Bdaya İtalyan aakerle.rl ihraç edlldlğ'I· cblr Almanlar hırnhndan ı·ertlrn taf· 
nl nc§retmişti. Sall\hlyettıır Fransız j sllAt ile resmi hBrp whıı:ıP-rl S Uncu 
maha!ıll, l{orslkadn tnm bir sUkilnet s.<ıyf:ımızda:i:r.) 

tiin si3·ıısi gruplar, kral Karoltı.ı 
yiiksek idaresi ve "müllehid par. 
ti" namı altında birleşmişlerdir. 

Hu münnsebctle krnl Kıırol bucün 
şaot 21 de Tadyo ile millete hcynnat 
ta huhınııcaktır. ?ıluıtchit pnrtlnin 
teşkilini bildiren kararname dun ak 
5am neşredilmiştir. Kararname mcru 
lckctin billün si.r:ısl un urlarını ye. 
rıi parti elrafındıı toplııyacaklır. 

!·:ski demir muhııfızlar teşkillltı ve 
milli kilyiü partisi nzal::ırı yeni milU 
partiye girmiş lıulunııcaklurdır. 

Yeni partinin esnsl:ırı şunlıırdır: 
1-I<nıl Milli Pıırtinin şefidir; 

uu parti yegfıncdir Ye totaliter bir 
partidir. 

2-Ycni !\filli J>:ırti Romıınynnın 
rnaddl ve ıu.ıııc,·i lıayntını it.iare e
decektir. 

3-1\faj~stc kral, yeni portir.fn er. 
lınnını hinnı tayin cdccl'ktir. Bu 
ze,·at Rumen milletine karşı mes'ul 
tul ulabilccektı r. 
Ayrıca ııdliye nczııretinin hnzıı!a 

mış olduA'u bir kıınun projesi nd~ 
badema "hiç kimsenin eski partiler 
hesabına P"opagnndn yaparak len. 
kidlertlo bu!ıııınınayocnj:lı, Jcvlrt 
memurlarının lıu pnrtıye hilmeclıuri 
ye nzCt olaca#ı" kayolunmu~ ve hı
liıf111ıı hareket ecleccklcrc ccznlar ·:e 
rilrniştir. 

italyada mahsul az 
r..i'ı E L t=- 11.K · rı w ~I İstihlakin asgari hadde 
l"I -.. r"\. Smamasmda indirilmesi bildirildi 

2 BüyÜk Film birden Londra, 22 _ Bern şehrinden hil 

H O N O L U L U dirildiğine göre, bu sene ltolyadn 

• . . . ~- .......... ~?, 1. ·--~·· ... - .• - 4 ."··~ ... .... ·1 1 - .... 

r Bugün 

1 • mnhsul ajt oiduğundaıı cifcllcre istih 

ELEANO!l POWELL - ROBERT YOUNG 

2 - 6000 DüSMANIM 
ıwawaım 

--------------~---
p.,-.r WWW .. \ s ya ''ff ... ~ 

A~ lardaıı, IInttaıardo.nbcrl SlnPma lUe::nlnln en \"ılcı.-ız k:ı!ırı:.ınanı 
Film dünyasının en parlal• bir meşheri olan 

L A L E 
Burrfin §lhescrler dizisinden iki film blrdc:ı gös~erlyor. 

1-BROl<LiN KAHRAffiANi 
Altın s::ısll Amerikanın Sarı/jın GUnc:t 
DtCii POWEL p;~!::JCiLLA LANE'ııln 

Şarkı .... !.!llzlk .... Zevkle i§lcdlklcrl blr harika 

2 - ÇELiK lCAFES 

tfıklcrini nsg.arl mıktara indirmeleri 
\ 'C gelecek sene chıh:ı i)·i bir mnh. 
su! almal:ırı için şimdiden icap c. 
den tcdirlerc tc\'essül etmeleri leh 
liğ edilmiştir. 

Limanımızdnki Fransız 
r; ::mil eri İngiliz bayrağı 

çektiler 
Llma.nımızda bulunan birkaç Fran· 

sız gemisi dUn akıam Fransız bayra· 
ğını indirerek yerine İngiliz bayrağı
nı çekmişlerdir. Bu husustıı Umıın I· 
dııremne hiçbir müracaat vaki olma
mıştır. 

İşgal edilen yerlerdeki 
elçilerimiz dönüyor 

Di~cr 1nrnftan işgnl esnasında 
.,._nsada lwlnn t:ılcbelerimiz hol>. 
tında, hOkQmctlmizin devamlı a!a 
1ta ve leşcbbilsleri neticesinde ycnı 
malumat alınmıştır. 

mek veriniz· lzdırnbm kaynağı ... Gan;"St"rlf'rin d~hşct s:ıldı~ı l>UyUk 

Almanlar tarafından iııgal edilen 
yerlerdeki elçilerimiz memleketimi
ze döneceklerdir. BrUksel sefirimiz 
Nebil Batı bir kaç ba!ta evvel gelmiş· 
tı. Holanda sefirimiz Ya.kup Kadri 
Knraosmııı+ da birkaç gUno kadar ge
lecektir • Hııriciye Yekitlelindcn öğrendi~i-

- Fakat burası lokant:ı değil... J! Avant~r ve heyN'..an filmi a 
Göz muııyenehanc-si· Jt Bugiln B!U't ı ve 2,30 d:ı te:ı::il\tlt mııklncler. 1 

- Gözlt-rlmln açlıktan görmeCIL ••••••••1ı••aamı••••rzı••••4m_.•~ :m:sc•a*1$d 
ğlnl bUlyorum· l 

Limon ihtiklfl 
davası ı,.1ı 

Tacir Jlya bu djıdi 
muhakeme e 

Limon ihtlklrı yapına~ 
adliyeye verilen llya g_a dllllcU 
hakemcslne bu sabah dör ıtııfell 
ceza mahkemesinde ıne1 

mıatır. faııi 
İddia makamı ehllVll~~ 

kaal, Peıikll Bayat.is ve 
JUğU müıavfrl NeeınettJıl ~ 
mahkemede yemin ettırll 
dinlenmeslnt ve H 1 Ol tılt ,a!JO 
tayin edeceği salAhlyeUI 9' 
aynca fikirlerinin alınııt ~ 
Ur. Maznun vekili de yeni ;_ 
re her vllılyette kunılacalt 
murakabe komisyonunun 
kurutup kurulmadığının ı-1'~ 
lstemlgtlr. Mahkeme, bU 
bul ederek muhakeıneyl 
bırakmıgtır. 

64 Polonyalı ge! 
qtıC 

(Baştara/ı' 
t:ı.n'!:ıul tnra!mdakl bir otele 
ml§lerdlr. 

Kafilo :-· .n :.ıp'a:'"l ,.~~·.u , 
n-:.n H-15 ya.;-.:ıdııkl çocı 
dUgm:ı.na k .. ~r mUcadele ıçtıı 
1 • •mckt· ·ı-. runlar d ' d,ıı• 
k:ıflleler gibi ,. · ~ıyeye .,ıdcC~ 

ltalyadakl I'olonyalı aııelt rı;_ 
ld~I. BalkanlarCIL memıeJ<etlC 
nemiyen Uç lng!llz yolcu, 1 
sc t vaziyet üzerine çıkınağa ,

4 
olan M:.ısul ı "t1Uk ı ııu'l. ~ 
Stcfanl, AUnadan yaz tatill:.ı•~ 
çlrmeğe gelen 1' Yunanlı 

bugUnkU konvanslyoneıden ~ 
dır. Bunlardan başka Kıb ,_ 
rılan ecnebilerden laveçll bi~tlt 
dts de memleketimize geıtn 

Japonya pay is~ 
(Bnştamfı l eJi 

ııek hUkQmetine harp malZ~ıfl 
derilmesi hakkında Frans;ıe1 
ettiği hattı hareketi nıU rP
Nl§bl Shlmbun gazetesi, Çili). 
besinde İngiltere, Fransa ,.c ~ 
nın aldıkları vaziyeti Japon) 
unutmıyacıı.ğını yazmakta "' 
ll~ve etmelctedir. ııı 

"Bu devletler, Asyadtıld et 
llst rejimlerini genlşletmelC 
Japonyayı tazyik etmek i5 
!akat hata lşleml~lerd!r .. , ·o 
Numan Menemel1~1 ~ 

bu sabah şehriıı11ı 
geldi 

1 Hariciye vckıileti uınuın s' 
Numnn l\lenemencioğlu b~ıııis' 
ekspresle ALknrndnn şchr6\1ec miştir. Yarm Ankarnya d 

Altay şilebi lzmir~et 
İzmir, 2Z - Akdentzde 8 tiJI 

mak üzere Fransa hUkflIXle 
ralanmı~ olan şlleplerimlzdell 
dUn llmanonıza getmıştırUr· 
buradan lstruıbula dönecek 

Beşiktaş klübilll~ 
kongresi ff 

Be§lkta§ jlmnastllt k}UbU it 
ran cuma gUnU fevkalade b 
aktcderek beden terbiyesi l< 
ntzamnıımesl hUkUmlerlnC 
§eklini mUzakere edecekUr. ;J 

Bir sokağın e't'l 
taşlanıyor , 

Bir haftadanberl E~, 
Nesllııah mahallesinde çeş d 
ğındakl e\•ler geceleri saat ıı 
on ikiye kadar sıra ile to,ııı 
dır. Zabıta memurları, bU 
tertip edenleri meydan:ı çık 
çin tertibat almışlardır. 



bulunmıya~. 
betmlik ! dedi .• 

titrOOi. Pazartesi gUnü 
uzaklapcaktı öy!e 

nereye gidecek? 

• 

Ye yazılan bu mektuP 
n haberi olsun manasın • 

:lı? Yoksa kendisi de daha 
bir mektup mu alacaktı. 

ttahapetcal _._. 

~ NUriyeyi öpmeğe geldi: 
ltacak mısınız Ferideciiim? 
~Usaadenizle Nuriye ... Yor 

lieın insan uyurken dü· 
r0r; yaşadığının bile farkı· 

Yor. 

s ve halsiz yörünüyordu 
salonda bir müddet yalnu 
lkat hiçbir eeyle ulrn~mı 
\'atmağa gitti. Saat henü; 
~· Tam yptacağı sırada hiz-

bir rnektup getirdi. Bu mek· 
~iyetli bir adama benıiyeo 

l'ar getinniş \"e Bayan l";u· 
l"alnızken verilmesi:ıi ten· 

0

§li. 
0 

ilde tam .. 'lladığı gii*el bir 
• Zarfı açtı; ''Sevgi!i Nu· 

cliye başbyan bir mektupla 
birıcilçük zarf çıktı. Bunun 

de ''kaza:ra ~Pn 
~ Ferideye .. diye bir satu 

Uriye ~ zarfı !mısda 
rtı~rak!a kendi mektubunu 

ili Nurirc. 
i düzelttim. Bu meJctu· 

, bnu zaman oo:ı uçacalDn. 
tUn de söyl~.m gibi ten
)'erden, Büyükdertden ha 

~z. Eter hava müsait 
.~~.gün güneş &>ıar dol· 
l_~miz yere vannq bulu-

1\fu,-affak olac:alımdan 
\"ar. Fak::ıt henüz motörüm 
eclilmiş değil; hiç dwma 
~ bu seyahatte bir çok 

~btiınalleri mevrut .•• 
linıaııerden korunmanuı 

at meçhfil olduğu için 
Jl.~Y .ıcağmı tahmin eder 
. ~ beraber dediğim gi· 

~ ak olacafmuza eminim 
lh..~bi 91!yfere ~büs edi· 
":",""1Cl11eri de hesaba katmak 
•)'or, Bana bir §tY olacak 
~lili Nuriye, eğer ben, 

dönmi:;'ettk olursam, Fe
"- ananet ettiğimi unut· 

8u zarf içinde bulaealı 
() bu da ona o zaman verir

Zloıa., onun hiseedeceli a· 
'Gi . Ya ça!qnm ve onu ,hi· 

rııı. Saadetini temin pye-

.NAKLEDEN: 
BURHAN. BURÇAK 

-M-

Fakat hayır. asıl hakikat bu da 
delil Nuriye.. Bedbaht olu,umun 
1ayyarecililim ve mübendiıWğim i· 
le ali.kası yok. Asıl sebeb, pazarte· 
si ı;i!nü, benden aynlmruna .. ı iç'ı 
uma etmcğı! !;:tıı ı;.'lcaklan san',jm 

"bir çoc~ru delicesine sevmemdir. 

Zihnimi hep bu kurcalıyor. Çok 
pek ~ müteessirim. 

Size börte acı bir mektUp yaııdr 
ğım için beni affediniz. ŞQphele
rimden hiçbirini Bay Malik duy· 
mamalıdır. Aksi takdirde derhal 
seyahatime mani olur. Bunları an· 
cak size, benim müıfık ve gayretli 
arkadapma söyliyebilirim. Feride
ye de hiçbir ~}· söylememenizi tek 
rar tenbih etmek boşuna bir yor 
gunluk ol.mu mı? 

A!lahU&marlacbk, sevgi?i Nuri· 
ye... Hayatımm en güzel ,., bth 
batiralarmdan birini teşkil eecn 
dostluğunuz için size mü1*kki• 
rim. Fakat bunu söylemem. sw 
tekrar görüp te§ekkür etmeme ~p
he yok ki ınani dciildir. Gene &ö· 
rüşürüz inşallah ..• 

Kerim !\unl 

I\uriye okuduıru mektupla an· 
cak bir tehlike bir kaza vukuun· 
dan ~nra okwıacak esrarlı mektu· 
bu elinde oldulu halde kendisine 
en yakın bir ko\tuP oturdu. Bu 
tarzda bedbin ve üniıtsız bir mek· 
tup yazm3:;ı ıçin. Kcnmin kimbilir 
ne kadar mütetSsir olması lazım· 
dı. Ç.O!t sUİn ve kuvvct!i oıması 
ıcap eden böy:e bir anda bu kadar 
müteheyyiç w bedbin göranınesi .. 
l~te asıl tehlike burada)·dı .• Nuri" 
yeyi korkutan buydu. Düşündü: 

.. Fmdeyi !e\iyor. Söyliyecefim 

bir kelime onu mesut edebilirdi. 
Bütün gururuna ve izzeti nefsine 
rağmen bu !·elime, biribirini seven 
i.xı iki genci birleştirecek '" mesut 
edecekti, fakat ben bunu kıskanç
lığım yüzünden söylemedim .. ,, 

Bu arada, Kerime telgraf çek· 
meli Feridenin batın için ihti)'at· 
mbk etmemesini rica etmeli de 
dütündü. 

Fakat Kerimi kurtaracak sözü 
ancak Feride &öyliyebilirdi. ~
buki Feride hakikati bilmiyordu. 
ve bilmemeti lbımdı. Kendisi de 
';Ö)•lemiyec:cline ıs& vemüeti. 

Küçilk l3rfr avucunda bunıttur
du. Sonra y:waga burUşUktan d(l· 
zıeltti. Bu mektup." Bu herhalde 
bir qk mektubu olacaktı. Nuriye 
buna emindi. y Ullan ilk aek mek· 
tubu. .. Güıel, iri göllete sevinç ve 
saadet panltılan katacak uıun bir 
aşk mektubu ... Fakat Ferid~n. 
bunu okuduktan sonra o ıOJel göz
leri kor~-u ve dehrttm büyüyecek. 
acı yqlar o cülel ıöslerini yaka· 
cak "" söndürecekti. Nuriye de at 
hyordu. Fakat onun döktOlü yar 
lar •hlr ve tahammül yatlanydı. 
Kuaran gözlerinden e'~:n .izlerini 

gidermek için yıkandı ve ~ 
rak yataima girdi. Artık kuvveti 
kaJmamqtı. istirahate muhtaçtı. 
Batım yastıktan içine sakladı. u· 
yunuyacalma emindi. 

Bottln pce kQçQk kırmm elek
trik lAmbasl )-ataimın ~mda s'ol 
ıun abajurunu aydmlattL. 

(l>n-.YU) 

H A B E R :__ Aktam Postal 

... 
lilll KDmede yine heye~nh bir hafta 

FENERLE .BEşf Kf AŞ Çf KiŞECEK, 
GALATASARAYLA DA VEFA ... 

Yalnızıık 
Hazin 't'e soiulc bir kış ıilnüydQ. 

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının neticesi 
Millt Küme ikinciliği için de 

Dıtarıda fiddeUi bir riiqAr, kar 
iri parçalar h:ılinde )'alıyordu. 
Pencerenin 6n0nde yfJıüm cama 
yapışmıf bir halde çocuklnnn mer 
tepten dönmelerini bekliyordum. 
Onlardan bir iki uat sonra, maden 
kömfiril ocaklannda mühendis o
lan kocam Vehbi de gelecek, hepi· 
miı •ktam yeıneğl için masanın 
etrafında toplan:ı<"oktı!;. O nkıl 
ıllniln en mes'ut daldkalarını ya· 
fllrdun. Oturduğumuz 1c67 eHJece
siıdi. K6milr ocaldannın mühen. 
dls aileleri biribirlerimlıl ziyaret 
ederek nlut geçirirdik. Fakat bn 
berbat haYada tim.kime ıiderdi? 

rol oynayacağından mü imdir 

Bize göre haftanm galipleri 
Sarılicivert ve 

Sarıkırmızı renklerdir 

O esnada kapının çahndıltnt 
duyar aibi oldum. içimi birdenbire 
bir korka sardı. Bir an için kulak· 
lanmın aldandılına hükmetmiftina. 
I.Akin birkaç aaniye sonra darbeler 
daha vazıh bir ıeldlde tekrarlandL 
Kop koıa ıidip • kapı)'l açınca 
Vehblnln meslek arkadaılan Turan 
ve Bchicle karşı karşıya kaldım. 
lş vo kti n beklenmedik bir lll· 

' Yazan: Sac t irlYl~rul Oget 
yim. Çünkü 4-1 ıibl ıalip naiyele manda ıelmelerl beni endi,eye 
ıeçmişken bt.rabere kalacak Fener düşilrdO. Mutlaka Vebblye bir teY 
takımını tahayyül edemiyonım. · qldu dfJe dOşQndilm. Saıkınlıkla, 

Mılll Kurur de yarın yine mühim 
bir ,;ün :· •t•racatıs. YaMaın en e-· 
bemmiyetli- kntılatmaın füphesiz 
ki Fenerhabçe ile Betlkta, arasın
daki karııJaşnıadır. 

Bu temasın muhtelif ehemmiyet 
sebcblcri vardır: 

1 - Milli Kümede ikinciliği s:ı· 
rantilemek için Galatasaraydan ı 
puan aşaCı Tuiyette olan Betlktaf 
iktnclllktekl thnldlni kaybetmemek 
pyesfyle çahşmaya uğrnşacaktır. 

2 - Fenerbahçe maolanndH bi. 
rlnl ıallbtyetle blllrmek mecburi
)"elindedlr. Bunun için .ı:e. 
ncrbabçenın bu 1alebe7i •elecPk 
sefere bırakmayıp !ıi timdlden ~A
l•"}• bağlamak için uğraşacağı ıa.. 
blJdir. 

S - Gal:ıtasarayla berabere lcal. 
dıklon, hele milsabakanın son 25 
dakikasında cok güzel bir oyun oy. 
nadıktan sonra Be,tktaşın mane~l· 
)'ah L:uncllenmişlir. 

• - Gelecek Fener korşıla!iJllası 
Serer st:ıd11uın olacaiJındırn, Fener. 
bahçe bu seferki lrnrşılıışmanın a. 
v:ıntajınd:ı ıı b lHadl·rc uğra~:ıc:ık-
&u. ;jif 

5 - Ft~ a ac!asr h~nce Gala. 
lasara~·ın l\filll J\Qmedcki derecesi\· 
le de •Uıbdardır. Şn halde bu hııf. 
tak! Jo'enerbalıço-Bcşiktoş kartılııt. 
ması Gal:ıtaı:nrayhların da heye. 
can içinde bekledikleri bir müsa. 
baka olacakıır. 

Frncrbnhce i.sttrse Bcşiklaşl:ı o
lan nı:ıçlnrımn ikisini de k:ıyhede
derek Vefayı 'kaznndıktnn 5onra yt. 
ne mllll kün.e ş·ınıı>l~onu olur ve 
Galntasarayı 3iinclilil!le clii,ü rcbH~r. 

ı:akat bu üı mağl(abiyetin arkasın 
don \'efa karşısında husule gelecek 
bc)'ecnn, Ml:1t Kllmede şampiyonlu 
ilu alt Ü!il edebilecl'ği için, Fener 
bahceniıı bu tarzda bir hareketini 
dQşünmek bile abestir. 

Ileşikta,lıların ıeçen hartaki ber.ı 
berlfkten sonra maneviyalların ın 
salfanr olduklarının yukarıda söy. 
lenıiştik. Faknt bu Mitlanı maneviyııt 
Beşiklaşın yüzüne gülelıilccek ml
dlr1 

Normal şekilde, yani kafamız. 
da Fener \'e Betiklaş ta~ımlarını 
canlnndırdılımıı zaman bize kalan 
lnttbaa göre Fenerin Bef(kta~ı yen 
mesi lı1zımdır. 

Deşiklaş hncumlan Fener müda
faasında fazla sıkıntıya ruunz kal
mn)·ıcaklnrdır. 

Faklt ortada Fenerin galebeshn 
haıırlayaa (ok dilıirün bir haf hat. 
tı \•ardır. Bu hat l.5 aııaUik oyun 
devamınca husule ııelecek 15-20 da 
kikalık parlamalarda takımının 2-3 
gol )'emesinı pek AIA önleyebildilı 
ıibl, yine 15..20 dakikada 2-3 ıoı 
attırmasını da bilecektir. 

Sonra Fenerin aerl bilcumculan, 
Bettkt•t mlldafauı için hakiki bir 
tehlikedir. 

.Müdafaa için tehlike olmak key
fiyetinde, Fener muhacimlerl n. 
ldblerinden daha üstün basacaklar. 
dır. 

Geçen hana Galatasarar-Beştk
taf maçı tahmininde Galatasara)·ın 
normal bir ıekilde O)'UDU 2.S sayi 
rukiyle •alı!.ı bitirebilecelini :yaz. 
mıştım • 

Nitekim bu tahminim, oyunun nor 
mal devam ettlji 70 dakika zarfın
da dotru çıktı. 

Galatasaray •.t vaziyette ve 3 
farkla ıalibdl. Fakat son 20 dakl. 
kada birdenbire parlayan ve oyun 
baıındanberi beklenilmeyen oyunu 
çıkaran . Siyah-Beyazlılar Galatasa. 
rayın panile ulramasındnn istifade 
ederek bir sf}zel berabere kaldılar 
ve benim tahminim •ibl tarafdar. 
lannın da Omldlerlnl alt Qst ettiler. 

Bu haftaki Fener .,Beşiktaş maçı J. 
çln de ben yine: 

- Penerbabçe 2 farkla ıalib ıt
lecekllr, diyorum. 
v~ bu sefer, pçcn haftaki tah

miadıen de daha eınfn :nttntte-

Binaenaleyh, Bqikta,..Fener icar. yilslerlnln ifadelerinden ziyaret 
şılaşması SarJ.Lich·crllilerin plebe maksatlannı anlamıya tılraştım. 
siyle bilttektir. Eve ıirip ocalm )'&ftındcı oturdu· 

O aaman, ikinci Fener..Betiktq lar. Birkoç dakika kımıldamadan, 
maçının şampiyonluk üıerinde kıy. blrlbirlerine bir tek kelime söyle· 
meli kalmayacalı için bu haftaki meden tereddüt içinde beklediler. 
kartılaflll8nuı renDfUll ae)'l'edece. Cehrelerl timdi aıiklr bir tekilde, 
Ilı demektir. bana acı bir haber ıeUrdlklerlnl 

Fakat ben şimdiden de: giıllyemb·ordu. Karar veremiyerek 
_ o balta da Betiklat ~k. blribirlerfne baktılar. Kalbim çar-

Mr, dlyeblllrim. Cllnkn o hana P.. pıyordu. Heyecanla: 
ner kendini yormayacaktır. Hattl - Hayrold diye sordum. Yok· 

takımda bazı delffiklJklerln ,biJe sai~hic kuvvet alarak cevap verdi: 
me•cut olaca~ı, meaell haf op972n 
oyuncuların hücum hattında yer al - Sizi yakından allkadar eden 
dıtlarını ıörmerniı muhlemel ola. çok acı bir haberle fi:aecelimizden 

müteessiriz. caklır. 
Ne ise,.. Anlamıttım. Her halde Vehbi 
Bu maçın tahmini böyle bilerken bir kaza ıecinnit olacak. Hiç ol· 

G:ılataııaray da Vera karşısında ne mazsa kaza hafif olsa.- Df:rerek 
yapacak? i,çimden dua ediyordum. Fakat, 

Fener karşısında, gecen hafta heyhat! .,Vehbi artık ... Slalere ö-
zorlu bir ikıııci devre çıkaran ve mür." Bu kelimeleri arkad8fl Behl· 
muvaffak olen Yeşil.Beyazlılar yine cin al:ıundan duyunca inanmıyor 

dum. Üaerime düşen ftllkeUn a
silzel bir o~·unla Galatasara)·a tla ihrlılını anlıyamıyarak f&f8 kal· 
ınlihim vnrlı>l;ır atlatabilirler. dım, Ne konu~biltyor, ne de ajlJ. 

'i .. .,_ılrıı' r .,. .. ,..~ .. J'llJNliJ'Ordam. Yalaıs hiNS ... ,. 
rasatay 'l~lte MlnTeltdhi. .si cocuklar ıelince bOtnn ke .. 
şampiyonhık ümidini terkettikten derimi döktüm. Bir koltuia düş· 
sonra, şimdi de Udncilltten nraldaf lfim; kapımııı çalan bu bliJ'ilk fe· 
mamak içın Galatasara1rn·ıalebeye laket kar,ıaında bir himaye, bir 
uğroşııcaih tabiidir. sJ.lınak arar ıibi üzerime toplanan 

Bu işte Vefanın harikulade bir par Qç sevimli çoculum bqunı okf8ya· 
lamaııı, Gıılıı'asarnyın da mühim bir rak bıçkınklarla a~lamıya başla 
pıınl!U hnsnl<' gcİmczse. haftanın dım. 
galiblcrini San.Llicivert ve Sarı. "Vehbi ..• Sizlere önıfır.' Du keli-
Kırmız1 olarak tahmin edcbihriz. melerin hakiki mnnasını, \'chbinin 

Sacid TujJrul üGET ebedt ikame•ıuhı ol:m mczarlıkt:ın -------------1 döndü~üm sırada aıılıyabildim. O· 

Yoklamaya davet 
Yerli Eminönı1 As. Ş. alden: 

Eneke yapılan ilin mucibince 
30 Haziran 940 nihayetine kadar 
yoklamtıya müracaat etmiyenleria 
mürac:ıntı kaliyen kabul olunmıya. 
co~ı gibi hllklarında 1076 No. lu 
kanunun ıo. WlCU maddesinin para 
cez:ısı lalbik olunacalı ilAn olu
nur. 

nu bir daha ıüremiyecektfm. Ak· 
famlan evimize selmiyecekU. Ken
disini aslA yorgun göstermezdi; 
her zaman neı'eli Te memnun •e· 
llrdL Beni bir daha kucaklamıya· 
c:ık, flmdl yoksul kalan çocultlan
mııa ıevkle beraber seyretmek ü· 
sere masada karşı kal'fıya otnramr 
:yacaktık. fclnde o kadar ıüzel gfin· 
ler yaşadıAımız bu küçilk köy beni 
artık taşımaz oldu. Orada Yehbinln 
mezarı cinrında nasıl yaşıyııbllir 
dim? Celışıp benim ve çocukların 

_ ...... ___________ , hayatını kazanmak mecburiyetin· 

ZArt - J:l'a.Uh a.akerUk tubeldn· 
den aldllmı aakerllk tukerem. De 
Samatya nlltua memurtuj'Ulldml al
dığım nutwı kagıdmu a)1 e\Um. Y .. 
nl.slnl çıkaracağımdan eaklaiDiD hUk· 
mil yoktur. 

Saaatya tramvay eacldeel 118 No. 
K8mefoa ofla '1'eedoa 

deydim. Maden kömürü şirketi taz
minat nrmiştl. Bununla beraber 
bu para bize rahat bir hayat temin 
etmeAe kAfi gelmiyordµ. Bu sebep· 
le şehre yerleıip calıımaya karar 
Terdim. Kilçükken bir nglUz kolle· 
Jine ıilmlştim. lnıillzce dersleri 
Termeyi dfitllndftm. Fakat vaziyet 
bildiğimden çok daha ıüç ve karı· 

-------------• tıktı. Tek talebe bile bulamamış
ZA Tt - lataııbul İnmtakur Liman 

rfyuettnden alDllJ oldulum tstııee 
No. lı llman ctıroanmn zayi ettim. 
Yenisini alaca~dan ealdalDID hOk· 
mQ yoktur. 

Kadm-Çokblılllfetel 
1 

... 

kerim- ıaıl. lh~ ö,.eıl .61 • 
ftlfım"lıl1hı ı 

tım. '\"akil beni beklemiyor, çabuk 
ıeciyordu. Topladılım paralar tii· 
kenml:re başlamıştı. Bir heyecan, 
bir korltu içimi kemiriyordu. Ya· 
bancılar &nllDcla yabancı ıibl üç 
çocukla beraber meteliksiz kalaca· 
lım zamanın yaklaıtılını ıörerek 
ürperiyordum. Fakat Allah bana 
acımııtı. Hususi bir mektepte <>l· 
dokça iri bir aybkla muallim tayin 
edilmele munffak oldum. Orada 
akpm uat d6rde kadar çalıpr, 
sonra eve 'fe1İP nkf&Dl )"emelini 
hazırlardını. 

Olle )'emtlinl mektepte yiyen 
kıllarım da blras sonn\ ıellrler eT 
ftlerlnde bana yardım ederlerdi, 
Yatmalı ırittikleri vnkıt ben saat· 
lerce snzledml kapamadan diltiln" 
celere dalardım. Aklım uıak bir 
köyde ınerdi. Orada hayatımın 
sevıill )'Olclafı, çoeuklanmın bn.. 
basını örten bir meıar görilyordum. 
Onn artık blc söremiyecelim fit· 
rlne lnanm17or, aht1m•yordum. 

Seneler pçiyordu. Nerlıaanla 
Mellbat ta çallfmaya ba,layınca 
ekonoınik refaha kavuftuk. B6ylece 
dalda. )'üı ıeçirmek lcln, iki odalı 
kilçtlk blr e't' satın almrya karar 
nrdilr. Fırat çabuk ellmlse pçti. 
Kileleilk aacfe bir 7UVI idi. Çok 
memnun kalmıştım. Bir samanlar 
mesut yapdılımız o .kilçük köyü 
hatırlatmulle Yehbiye daha cok 
yaklaftılımı laDDediyordum. Faluıt 
timdi mt.nıai bitfln tClD dıtarda 

Nakleden : L. L. 
uzun ıezinli n leneuiihlerle Takıl 
geçiriyorlardı; bunun lcln beal 
)'avaş yan~ korkunç bir fikir dil" 
şündftnneic başlamı,tı. Yiınliht 
fikri. Bü)iik kızım Nel'inwun e...
lenmesinden sonra bu dilf6nce he
ni daha çok hırpaladı. 

- KficOlderi de,. birer birer 1a· 
nımdaıı ıidecek, diye dilfünll)'or 
dum. Onl:ır da evlenecek. çocuk 
s:ıh

0

hi ol:ıt':ıl.:lar; o zaman beaimle 
mcş., · ı o m:!ila Takit bulama)'RCÜ• 
J:ır. Yalnız, yapayalnıs blmcalma. 
Büıün ömrümce yanımda balua• 
cak adnm ıltmittl, çok matlara 
ıilmiştl. Dönmiyecekti. 

Yalnılldt nkrl, daldald JcOçöJC 
evde oturdulwn ukıt beni dalla 
çok üzüyordu. Zamanla bu n ba· 
na antipatik ıörilndü. Nihıyet ora· 
J'll Altmekten nııeçerek satmı!'ll 
karar "ferdim. Zaten o sırada para· 
ya d:ı ihtiyacım Tal"dL Ortaaea tı· 
ıım, MelAhatı edendlrecelrtlm. Biı: 
talip de ÇıkmtftL 

Evi miJhendiılne de tetkik ettir. 
mek istiyordu. Bu suretle mnbencfiı 
BehzaUa da tanışmıf oldam. Eve 
onunla beraber ıttUt. Alıcı o dn 
rabauızdı, •elmedt. DlSnlfle .Beh• 
zatın teklifi tlserine bir reslora1ta 
girdik. Hof n ciddi bir adam oldu
in icln ilk andan beri içimde ona 
k81'Şr unılmas bir emniyet dottfu. 
Bir erkekle batbaşa restoranda bu
lunmam bana ne de acaip '6rln• 
milftlll Vehblnin 6lümllacfenberi, 
Vutfemln lcabettill phıalar mir 
tesna, erkeklerle görüpntımlıtim. 
ı.temlyerek, reaıoranda blılunan 
bir aynay• baktım. O nnıan kıft 
iti yafındaydım. Gllzel hmnl 
saçJanm eskisi gibi canlı renkleri
ni muharaza ediyordu. Tek tllk a· 
tarmıf kıllar buJundulu halde pek 
16ıe çarpmıyordu. Fakat bunları 
da Y•ttan slyade kedere atfedfJOr 
dum. Sonra d6nilp ona baktun. 
O, yafça benden ldlç01ttn. Sa~ları 
kili renıfndeydl. Buna raimen bir 
.. ne ılbl canlı Te çeTiktl. Ne ,-a. 
kıtıklı bir tan • toc• olablımlft ı 
diye dOflntfilm. 

Ayrıldılımu: nkıt elini ... ant 
bndisile tanlflılımısdan eok .... . 
nun oldulumu söyledim. Belmt 
bunun üzerine dedi ki:· 

- Eler JJu aGd .ıollde bir ne· 
saket l~:ıbı olarak söyleml7onaıuı 
ıdzl arada sırada ziyaret etmeme 
müsaade etmenizl rica edecektim. 

Samimiyetle, iatedill zaman .. 1· 
mesinl rica etlim. O IJilıı JuymeUi 
bir arkadaı kaıandılunı IUlledi· 
yordum. 

Behınt evime muntazaman ..U· 
yordu. Küçük kızım Selma ndt 
hulunmııdıiiı va1'iUer hemen hiç 
ynlnız kalmazdım, canım aıkıimu
dı. Benim yanımda bhvealnl n 
cıgarasını icmek onun için çok 
tatlı blr zevkti. Bir sliril meseleler 
den, sonrn havadan bahsederdik. 
Arlık blribirlmize e'1şmıthk. Çok 
derı birlikte sinemaya, konserlere 
gider, clnr kırlarda uztın ıeılnU· 
lrr yapardık. Ru lnlreUe Jcendlnıi 
Vrbblnin yanında sanıyor, tallı bir 
vehme knpılıyordum. Dir ,un· Beh· 
zatın Jcansı olabileceliml akhmdın 
ge('lrfyordum. Bundan birlblrlmlze 
hiç bahsetmemiştik. Halil Beh11t, 
arkadaşlıktan rarklı bir hisle bana 
bailı oldufunu hiçbir şeklide beni 
etmemlıti. Fakat ıuna emindim ki 
kendisi de bunu lruneUe arzu edi· 
yor, yalnız, sö7leml1e cesaret e· 
demlyrdu; yahut la belki benim 
red cnabımı llldılı takdirde arkır 
dn~lık ballarımızın ç6ı01meslne 
ıehep olecatınd:ın korku)'Ordu. 

Bir yılbaşı ııecesi yine böyle 
yaJnız ikimiz ocıtiın karşmna olur 
muş nıd:roda çalınan ıüzel t•rkıl:.
n dinliyorduk. Selma, >·ıJbaşını 
kutlamak için Nerimanlara ıttnıiır 
ti, Az bir zaman sonra onna da e· 
limden ıidecejinl biliyordum. Sem. 
patik \'e parlak bir istikbale aabip 
olan Refik onu pek yakında yanım· 
dan nlıp zevcesi yapıcaktı. Fakat 
bu dütilnce beni artık ilrkDtQyor
du. Bana daima refakat edecek, ba· 
na ebediyen ballı kalacak bir ar
kadaıım oldulundan bahsedl10r 
dum. Kaç senedir yılb•flm b6yle 
mesut tes'it etmek nasip olmamıt• 
tı. Kırıımda bir koltukta oturan 
Behıata bakarken düıünOyordum: 
F.Aer ôlülerlıı bizi takip etmeleri 
mümkiln olsaydı Vehbi, bn odamla 
birleşmeme k:ıtiyen mani olmaya
caktı. Şimdi yaşayıp ta Behutı 
tanımış olsaydı onunla en "mimi 
arkadaş olacatına emindinl. Onu 
bu düşüncelerle takip ettilim ınra· 
do cebinden bir urf çıkarıp bana 
uzattı. Meklup kendi ismine 711ıl· 
mıfh. Hariçten geliyordu. EneJA, 
bununla ne demek istedilini anlı· 
yamadım. 

- Okuyunuz, dedi. 
Zarfın içinden mektuba cılcat 

dım. Jlk kelimeleri ot117Gnca 7iJ· 
rellmden ıclen acı bir - mani 
olamadım. 

Netlup "aeV1Jili ıreTcim: di)'e 
başlıyordu. Behıat yerinden kalk· 
ıı. Yüıil &aratnuftı; elleri titriyor 

<Li!fa WJMt• tetidua) 
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çe~inue (7.ırdclller) •.ı:;. ~aııı, ·11
• .,lı;l " llllUlti ıı.~~~ ~. 

du: 
Demek, l':ınılmnmı~lım. ılr•li; 

hayatınızı ben imle birleştirmekte 
hiçbir mnhzıır sönnii~·orduııuz. 

Ce\·np ,·ermek isledim, fakal sc· 
ııim çıkm:ıdı. 

- Sıizan, dedi. ban:ı lıirşe~ söy
lemeden fınco, müs:ındenlıle h.:n 
konuşayım. 

B:ına "Sıiun" deme~i Lirn7. ho· 
şuma ı;;'ıtı. ldm ılc ı::ınki ~eni lıir 
üınil doğ .yoıdu. FJhıl ne ~nzık 
ki ... Eirez ~onı~ butun hunların 
hoş oldusunu gördüm. Behzat de· 
vam etti: 

- zc,·cenı. ~uh.ııwı nıernlckeller
de, çok ııznkl:ır<la ~aşıyor. Senrler
clir hiribirinı"zi ı;0 i1 mü' Ol'ltı ,.e iler· 
de de gürl'ıh·ccl iın.zi anı~orum. 
Ar:ımızcla her tiırlu :ıliıka krsilmi~
tir: mektuııln'}mıyoruz hile. Bu 
gıirclüI;'lınüz: ıııektun. hoş:ınm:ımııı 

islemek i~·iıı 1 end: ~ine ~·rzdı;;ım 
mektubun cevabıdır. lıfa3fesef ... 

Hu .kelime hepsini ifade elmi~ti. 
"liaalcser'... Yavaş ya,-a, bütün 
nşkımı k:mın:ın im l\dnml:ı daima 
hcrabrr :ı ıı"amnk için k11rchıl!11m 
hiil)·:ı.lnr, rnıcllcr ~ ıkılıv<'rnıişti .• 
Zevcesi ,hıJ'ISnnıal, rcddetmi,li. 
Çünkü, D<·hzııtın adı Ye şühreti, 
kirli ltn~ alını cemi:, elin güziımlen 
ı::ıklamak ıı.:ın kendisine d:ıha 
Jbımdı. r.özlerim ~a,ıa dolmu~lu: 

- ~eden lııınu evnlden hana 
'ö~·Iemediniz, niçin beden sakladı
nız? 

- Münasebetlerimizin bu nokta· 
ya kad:ır ilerJiyeceğini ummuyor
dum. E!lasen, benim ııar.arımcln o 
kadın yoktur; olsa ciıı, olm:ı'i:ı da 
benim için birrlir. Süıan, ~izi sel'e· 
C'ejimi ve sanuelime ancak sızın 
7f'vciniz olmakla nail olnrnsımı hiç 
aklıma gclirmemişlim. Bunu size 
sfiyliyememiştim; fabl onl:ıdığını· 
ıa emindim. Simcli ne .r:ıpnı:ımıı 
Uızım gel<'ceği ııc siz kendiniz knrar 
vcrini:r. Beni koğar anız, size kar
şı hiçbir fenalık beslemeksizin bu
radan ayrılataf;ıma söz \'eriyorum. 
Fakat bunu <la biliniz ki lıelbııhl 
olacağım. • 

- B:ıhz:ıf, dcılim, ~imdi Ridiniz. 
hi clü~un nc!• Hn heni ~·alnız lıı
rııkm:ılı ınız. Cc"abınıı öğrenmek 
i~terı>cniz y:ırın sabah h:ın:ı ıeıcron 
edersiniz, : :n.ılesef. t•cın iyeli tah
kir cdt'rck aşkımızı ceml~eııcn üs· 
!ün tutacak kad:ır gene değiliz. 
Haydi, Güle güle P.ehz:ıt. 

O do ~özya~ını silerek ayrıldı. 
Yrılnız k.-ılınca, kiicük coruk J;ibi 
hıçkırıklarla ıığlıımı~ :ı. lı:ışl:ıdıın. 
Beni en çok ürküten düşünce: Yal· 
nı:ı:lık, bütün ağırhğiyle gene iizeri· 
me QÖklii. Kaderimde böyle yazıt· 
111ışh. Kendime, rn'.at ti.' nı z:ını:ın· 
da Dchzatıı dn acı~ ordıını. Onun d:ı 
dünyada ) olnız olduğunu \'C bir 
) m•ar:ı. b ir o ile saııdrfinc hnsn~t 
•;ektiğini lıifö ordum. r:ı.kat ne l':l· 

!'(' ki k:ınım 'e ('('ntiyet bir set sılıi 
onlinı!e ) Qk!ıelmışti. 

nu kara düsüncelerlr. bu ''aziyet· 
le ne kadar kıvrnndığımı ben de 
bilmiyordum. Bir l.:oltııktn taş ke· 
silınl~, knror~ızlı'· idnde bekliyor
dum. 
Bu s1r:ıd:ı • ·cr:ın:ınrl:m düncn Scl
mrının ">esini duydum. \':ılnız de· 
ğildi. Refik le pnmtlardı. Oclay:ı 
g irerken: 

- Anne,dr-di. Ticfık 5ann hir şc~ 
soylemek İSIİHır. 

Refj4''in söylemek istediği şeyi 
pekalı\ biliyoı dum.Bu, benim mücb_ 
hel yalnn:lıl'.!n malıki'ımi)·etimdi. Ye· 
rimden k(llkmak. ha) kırm:ık, lııı
nun dünyadR ol:ıınn\'acnıtını hlldfr 
mek hledim. Hefi!.;'in o':ıkl:ırına 
kapanıp SrJmayı hana bırakmasını 
rica edeceklirn. Fakat ) apmadım. 
:Ağumd~n ~·ıkııcn'"• ııaadcllcr:nı 
tasdiR: edecek iki kelimc:ı i bekli:) en 
iki gence hnklıın: 

- nen ele yalnız knlnc:ığım ... 
Kelimelerinden başka hlr şey 

sö~~yemedlm. "Ya Brh7.at',.. de· 
mek hlcr gibi iki!;i de ~ uzume 
haklılar. :\~ı7.larından kelime bile 
çıkmadı. Cen ılc onlara jılbıışı ak
şamının trajik ifşaatından bahset· 
tnedim. Onlar Dehzalla..,. hayntıını 
birleştirmek için Selmanın evlen· 
mesiııi heklediltlmi zannediyorlar
dı. Bundan dolayı ,hiç olmazsa rnu· 
\'aklcaten, nnlıırtn bu zannını sil· 
ıııc.nıc:ıti tercih ettim. 

Rirıı:z. esl'elU. ıöıfimiin, önümde 
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slilum~c~ıc-e ;;:ı~r<'I ettim: J!if: . 1 
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Beni ııykıımd:ın urandırdığınız i· Jr:: ı ,._.•UcA • 
,.:ıı ~ii lediklcrinin farkında ılrllil· H:: ~ 
.·ıiın. :::! 

t.d i <l" üzerime nlılıp sevinç ve i 
tc~~kkıırlc lıeni lrnl'akl:ıdılnr. rtırklyed: netıuetııe ıöhret bulo.Q 1 

l:rtc-ıi snlıah Bclız:ıl telefon elli. llakik1 ve esas YENl HA YAT kaı e· 
\Hi~P<'I re\·nbıın iizeri:ıe ö~lc yeme· melaları birdir. O da ABDULVAHJ'.J 

1
. 

fiııi hcrnlıer ~·rdlk. P.11 clcf:ı sorrnd:ı TURAN mark:ıaıdır. Kahveciler itin 
HeFik Le Yanlı. Yemekten ~onra neflıı ıokumlıırTınız vardır. 
ll::hz'lt, ban:ı olomobille bir Rezin· 
ti tekli( elli. Kabul eltim. Çiinkü AdreH dikkat: Galata Necatfbey • 
kendi ile serbc~t konuşmak liir.u- 1 caddeaS No. 9:.. Telefon: 400M 
ınunn hi~<:Nliyorıhını. Mııamafih • • 
ona ne sü,Jiye:e,l{imi ben rle hilıni· • lffiifüi~. 
~·orr!um. Tenha kır k:ıhve~ine RİI'" ... ..... · 

elik. nehr.at ellerimi avuçlarına ala· 
rnk: 

- Siizan, dedi, Şimdiye kadar 
n;lı.ınııd:ın, heni sevdiğinizi duy· 
nıadım. 

- Bunu biliyorsunuz, diye cevap 
verdim. 

- Huna canınız sıkıtı~·or mu'! 
- Ben de biliyorum. E":ı!;en bu· 

nun orlık ne mnnnsı olabilir1 
- nemek, artık :ıramızda her 

~ey hitti'l 
- Buna ccY:ıp vermenin henüz . 

:z:ımnnı dcif il. 
- Herneyse, Sii:zan, heni dnima 

en sat.lık bir orkodaşınız olarak 
bilmenizi rica ediyorum. Siıc biraz 
neş'e ,-erebilmek için hir;;bir feda· 
klrlıAı esirgemeyeeeAim. 

·e~·er Benim için nefe olabilir 
mh·ıli? 

Uıınn rağmen Brhr.at mıınlaıa· 
m:ın e,•ime ıtclmekte cfeyam ediyor. 
Sclm:ıııın dii;,tiin h:ızırlıkl:ırındA 
bana <'lin<len Rcldiği kadar yardım 
ediyordu. Rilahare. Sclm:ı ıla eYden 
gitlil.1cn sonra vaziyetimizi bir ne· 
ticeye bağlıyııcakiık. 

* * * 
Y:ılnızlı":! ... Sclın:ı ~imdi ncrik· 

le :ı~ rı hir yunı ı..urııı uş:ıı. ı:v bana 
Jıoş ,·e ~ nbancı ~ilıl ı;:örüniiror, 
Jlrlu:aıın ziyarellcri de canımı sık· 
mağa baslıyordıı. Yüzüne, sırrını 
öğrenmeden en-ell.:i hakı~Jarımlıt 
bakmıyordum. Nih:ıyet kat'l kara· 
rımı '"erılim. l\tndiıni mukıırlclera· 
in IMlim ed<'rek ıniin:ı:e,·i bir hıı. 

~·at ~n~ııyıır.aklını. Dağ haşınd:ı Jdi· 
ç!ik hlr e .. · kiralnclım. Son f(ÜnJeri· 
mc l.:ıdar orad:ı, ıliinyadıın uzak 
YRŞ:tınal;:ı k:ıııor \'eı·ıliın. nehzat 
plaııl:ırımı öğrenince teessiirünü 
gizlc'.\'cmedi: 

-Süzan ! Gidiyorsunuz, heni gör
m!'mr'< İ<'İn pidh·or~nnul! 

- BcJl;i, dedim. l\im~enin l<',i· 
riııe k:ıııılnı:ıksızın istedijiiın jlihi 
,.e rahat cHi~iinınt'k için beni yalnız 
bırakınız. 

,\yrılclığımı:ı: ·uıman kendisini 
!'ion defa ol:ır:ık 1ıörlHlilme emindim. 
fü·e ~·crlrştim. Akşamları yap:ıy:ıl· 
nız ocasın öniinrle otuı-uyor, eski 
mr<;'ul günlerimden hatırlllmırn 
cnlı,tı~ıın ı-:ıhnrlcrl<', zihnimi al· 
tüst rdcn ·kara ®'iincelerJmi de· 
!ctmr.];e ı;:ılışıyordum. 

lştr-, "yalnı7.lı1:'' ke1imcsinin ~a· 
atlcrre kulaklarımda çınlaclığı hir 
a1•s:ını, a) ııı hnin clüşüncelerle o· 
cn~ııı lı:ışında otıınıyordıım. Dı~:ı· 
rıcln 'liılcletle ı·sen rfö:gAr, ırnn ki 
"ynlnızlıJ.: ! r:ılııı:ı:lık ~ ... '' db·e in· 
liyrr<'k uğnldıı\'Orılıı. Dayannm:ı· 
clım. 'ı't'rlmrlcn kall:ıırak, bn diişlin· 
ce ,-c fikirlerim 1 nkhmdnn uıak· 
lııı~ırın::ık mııks:ırl i lf'. o mülhi' tipi 
ve soğu~n ra~men dışarı çıkmaya 
kaı'ar verdim. Fnkat kapıyı açar aç· 
mını bir hı-::ın klillesi a:raklarımın 
önüne ,·ıkılrlı~ Anla~ılan, adam ka· 
pıya da ''an•nış kolmıştı. 

- Rchzat! ... 
- Slizııı1! ..• 
Far.la s~) llwmedi. Elinde hir 

ı.· ~ıl v:ırrlı. 1\nrı-;ınm r.önclerdilti 
hir lı>lı;raftnn ha~ka hir ~ey dl'iJildi. 
. imrli kendisi 15oşanmak htiyorılıı! 
Siirükliyrrck ;\Alrı~ıma k:ırlnr gcti· 
rip \'lllırclım. Kanlara bıılanmışlı. 
1) ile ip te olup hitcni anlatahilmc· 
sl iı;-ln birkaç süntin geçmesi ic:ı· 
betti. Aldı~ı bu nıfijdr~ i ban:ı hir 
an c\'vel ye,tiştirmck için ko-ştııf.ıı 
ııırnrla ayağı karıp derin bir hende· 
~e yuvnrlonmıştı. Fnkııt hü,·ük aşkı, 

1 knpı~·a kad:ır gelebilmesi için on.ı 

kuvnt vennişli. . . . 
Nihayet emellerim t:ıhakkuk r.lli, 

Al'lık ~alnızlıktıın korkmuyorıını, 
ı:ünkü o daimR yanımda kalacak. 

~TANBUL HALK SANDIGI TüR~ 
-ANONıM ŞiRKETıNDEN 

2-i haıiran H>•O tarihinden itibaren son bir l:farınıııa 
gişelerim izin a,a~ıda gösterilen saatlerde açık lıulunacağını 

mü~ıerilerimize bildiririz. 

SABAH: Saat 
AKŞA~I: ,, 

c~~: .. 

9,30 - 12 
13 -15 

Sl.a{) -..U_..3Q 

' • ."! ,.. - . ~. ""' -
kadar 
sayın 

ı stanbul Levazım Amirliği satmaı~I 
Komisyonu ilAnlart _I 

Beher çlttine tahmin edilen fiyatı 20Q kurut olan 10.800 çl!t terllk ka
p::ılı ?.artla eksiltmeye konmuıtur. lhaleııi 9-7·9'0 11alt gUnU saat H tedlr. 
Hk teminatı 1620 liradır. Evsaf ve "nrbıameııl komisyonda görUlUr. istekli· 
lerln kanunun emrcttlfl belgelerle en az ihale aaatlnden bir saat evveline 
k:ıdar teklif mektuplarmı Ankarada M.M. V. ııatmalma koml!yonuna ver· 
meleri. (10:!) (5121) 

• * • 
Beher metreaine tahmin edilen fiyatı 11' kuruı olan mahruti (a<lırhk 

bez &\'safında 20.000 metre sedyelik bez 1&tm alınacağından Lııtek111erln 1?10 
llrahk llk temlnatlarlle tekllf mektuplannı ll·7·HO perıeml>e gUnU saııt 11 
C:en behemehal bir ııaat evveline- kad:ır Ankarada M.)l.V. Satınalma kpmls· 
yonuna vermeleri, (97) (15083) 

* * • . 
Beher takımına tahmln eclı1en fiyatı lkl lira olan 10.000 takım pijama 

10-i·9'° çar,amba giinU aaat 11 de kapalı zarfla ıatın almac:ıktır. lstekllle· 
rin 1500 liralık ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplannr eksiltme saatin· 
den behemehal bir saat CV\'ellne kada'r Ankarada M.M.V. aatmalma l;omla· 
yonuna vermeleri. (96) (5082) 

• • • 
180.000 kllo ııığlr eti kapalı zartla eksiltmeye konulmu,tur, lhal~i 9·7· 

9·10 salı gi.inU saat 1!5 to Sıva.ata aal•ert ııatınalma komiııyonunıla yaprlacak· 
lır. Muhammen bedeli 3G.6G6 lira muvakkat temtnatı :?760 liradır. c;artname· 

si komlııyonda lıcrgUn görülUr. Iııteklllerin ~lli gtin ve ııaatten bir ııaal ev
veline 1'adar kamını dairesindeki kapalı zarflannı komisyona ,·ermeleri. 

llll) t:>l70) 

• • • 
5:?3 ton =ı;rr eti kapalt zartla utm alınacaktır. Muharnmrn !!yatı 33 ku· 

ruıı ihlll:ı:ıi 10·7-D10 çargamb& gUnU ıııaat 10 qa. Tek!ni~da askeri aatmalnıa 
komilyonunda yap:lacaktır. Şartnameal komisyonda görUIUr. (112) (5171) 

••• 
Hepsine tahmin edilen fiyatı l 9.000llra olan 150 ltllometr'e kablo pazarlıkla 

satm almaeal:tır. l'azulr~ 2'·6·9'0 pazartesi gUnU aut H tedlr. l~atl temi· 
r.atr :?8:5~ lira evsaf ve ıartnameııl komlııyonda görü!Ur. 'faliplerln muayyen' 
Yakltto Ankarada M.M.V. aatmalma komil!yonunda bulunmaıan. (ll0){lU69) 

• * • 
5000 adet b:!.tt:ı.n!ye pazarl:kla ııalm alınacaktır. Muhammen bedeli 

_.7,GOO lira katl teminatı 7125 liradır. Pazarlığı 29·G·940 cuma gUnU nat 10 
da Anka.rada M,!>1.V. ha,·a eatınalma komlsyo:ı'Jnda yapılsc,ktır. tdai1 .rart· 
name, evııat ve nilnmne.!I 238 kuru~a komiııyondan alınır. tsteklilerln muay
yen gUn ve ua.~•e 1'atl temlnatr ve kanuni bcl;elerile ko:nlsyonıl:ı bulunma· 
lan. (lCSJ (0161) • ' 

• • • 
A§l\~ıda b"~zıh mevad kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. bteklllcrln 

k:ınunt ve:ı1kal:ırile t~kllt mektuplarını ihale saatinden bir ao.at evveane ka
dar Nlğdede asker\ aatınalma komisyonuna \'ermeleri. Şartnameleri komı..
yonda görUlUr. (109) (IH68) 

Cinsi • Mfl;ta.-ı Tutarı Teminatı ihale g\lnU \'e !A" li 

S:'"ır cU, 
Odun. 

kUo 
J:?J.000 
300.000 

lira 
nOöO 

3.610 

lira Kr. 
2020 '.ôO 
•20 73 

0

10/7/!HO 
11/7/!KO 
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22HAZtRAN-~ 

.~~NÇ. ,ju 

GORUNMEJ< JÇı" ~ 

50 yaş larmdaki kadmlar 
35 yaşmda 

görünebilirler . 
ton kremi kullanmu:. Terkibindeki 
beyazlatıcı ve ku\'ııetlendiricl unsur• 
tar, dahile nuruz ederek g;zıı gayr! 
sat maddeleri ihraç ve aiyah nol•t11.. 
lan zafo eder. Acık meııamelerl ark
ıaıtmr ve bu ıuretıe clldinlzl beyaz 
!atıp yumu§atacaktır. Eu basit ted
bir aayealnde her kadın birkaç aent 
gençle,ebtıır ve g-enç kızların bile gıp. 
ta edeceği ~ayıtnı hayret bir cllt ve 
bir tene malik olahl\irııtnlz. , 

gençl~ecektlr. Meşhur bir ctlt mllteba.ssısı tarat:m. 
dan keDit ve r-enç hayvanlarm cilt htı_ GllndUz!erl, "cya.z 

• 

lsian6uı Defterdarhgmdan : 
Hocapaşa malire şube.si mükelleflerinden Kar<th"i mahalle9İ 

davendigAr caddesi 42 No. da tüccar terzi Abdurrahmana: i 
935 mali yılı verginiz nisbctinin yüuie 45 den yüzde 30 a 

rnesi hakkındaki 8·3·940 gün \'e 57305 sayılı itiraz komisyootJ 
şubece temyiz edilmiştir. 

Keyfiyet tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (5146) 

lstanbul Fiyat Murakab~ 
Kom.isyonundan "-

1 - 3i80 numaralı r.ıUU korunm'l kanunu ve 13628 numaralı ~ 
tarlbll kararnameye göre tc~kktn eden koml!ıyonumuz af&ğJd&ki ~ 
riıı aatıf fiyatlarının tayinine medar olmak Uzere mallyet tlyaUa~ '; 
aatl kft.r olarak zammını ınuhlk gördüğU azamı yüzdeleri illn ve teb 11 

1 iT: 
Zeytinyağı - Toptancı yUıde ~. yarı toptancı yllzde 6. perakıın~;I 

de 10. Sadeyağı - Toptancı yüzde ıs, yarı toptancı yüzde 6, pcra" 
yUzde 13 • • fJ>' 

Pirinç - Toptancı yüzde 4, yarı toptancı yüzde 4, peraken::ecl 
10-12. ' .~ 

Diğer z.ah!re ve kuru aebuler için aynı nlsbet k~bul edllmi§Ur. ~ 
Beyazıt, Beyoğll.l gibi mcrktz vaziyetinde bulunan perakendeci ~ ~ 
lçln kabul edilen y~e ıo kAr nlsbet!, nakliye maarair, piyaıııı riıer" ;7 
uazar:ın daha yUkııek ol.ın ve ciroları az: ola:ı aemUerde yüzde 12 ye 
çıkabl~lr. • . /. 

' ~ - Beher ııandık limonun azamı toptan ve perakende ııatıf ıcır 
betleı1 g!SzönUnde tutularak 22 haziran 1040 tarihinden muteber oını•lt 
490 Irk a:ındı!dardan bir tek limonun yilı: paradan '20 Jlk aandıktarctal' 
limonun 2. 3/,, kuru,tan !o.zlaya satılmaması takarrur etml§tır. 

3 - ' Toptan Clyatıuı ticaret ve1<ılleU taratından ne\1lerine S~ 
12:5.5, 1,0 kUl'Uf üzerinden teapit edilen ve 30-3-940 tarih ve 3843 11 Jf 
kanun mucibince tahıılll ıazımgelen muamele vergisinin lllveslle l'1• t/.. 
14% kuru7a bılllğ otan kah\·enln Jsta.nbul ıebri buduUan dahillnde1'1 
kcnde azami fiyatları ıımlardır. (5192) 

Çiğ kahvrı yan toptancı "zahireci., tarafından 
çığ kah\'e pıını.kend~l tarafından 
Kavrulmuı ve öSUJmui "perakende olarak,, 

inhisarlar umu,., 
m od o r. ı ü ğ ünden: 

I - .Şartnameşl mucibince 4 adet emaye tank kapalı zart uaulll• 
aım\.caktrr. . 

JI - Mu?ıammen bedcll ııit tııtanbul 15.000 lira muvakkat te 
11215 llratl~r. • • fi 

JII - Ekııiltme 6·VIII-940 salı gUnU auı.t 15 de Kabat&§ta le\·aıtDI 
bayaat eubemlzin alım komlııyonunda yapılacaktır. 

IY - Şartname aözU geçen ıut>eden parasuı alınabilir. 
Y - MUnakaaaya girecekler mUbUrlll teklif mektuplarnn kanuni 

le yU::dc 7,5 gUvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu"' 
va "ılectk l:apalı zar!1arın ihale gUnU eksiltme aeatlnden btr 1111.at 
kn1ıır mr.ı:kOr koml!yon ba!kanl\ğma makbuz mukabilinde vermeleri 
clır. (5190) 


