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lngilterede muvakkat . Fr~ 

kurUlaca '•z hükürneti • 
nıı 

-
fVIütareke şartlarının kabulü haberi 
f ngilterede. haJJret ve keder uyaıı<!-ırdı 

. ~ ~ ö lr ~ Ü o <dl ö Y/ © lf. lk Ü : ,. ""'""""'"""" "'";;"'"""""""" """""'"""""""""' '""""~ 
~F.ransızlar ! Sizi k .urtarma-1 Mutareke 1 

~~Qçalışanlaragardım ediniz, ·nasıl 1 
~ ~t\aız donanmaın, Fransız müstemlekeleri, Ya kın Şarktaki Fransız or- • l d ~ 
t<'1 lı-i~.rrıücadeleye devam edeceklerini bildirdiler. Donanma, hava kuvvet- , .... za ~ n l f' 

> ~ :~ mühim bir kısmı fngiltereye geçti, 35 bin tonluk zırhlılardan biri • · -& ~ • 
tıtereye götürüldü, ötekiler tahrip edildi. • Fransız murahhaslarından biri imza 
U~akkat hükOme~ kuracağı söy~enen v~ZJ;f :u ·merasiminde ağlamış 
Fransız generalı sabah geldi 

O Gol'ün Londradan Maliye vekill Fuat A:r&lı bu aabah 
Anka radan ,ehrimlr:e gelml§ ve Pen· 
dlkto trenden inerek ErenköyUndeld 
e\1ne gitml§Ur. 

Vekl1, bir kaç g11n oebı1ml7:de kal
dıktan sonra Ankara.ya dönecektir, 

• 
"Ateı kes,, emri ltalya ile de mütareke yapdtlığı 

i Almanlara bildirildikten altı aaat sonra verilecek 

J...ondra. 23 - Franıırz k&bin~l ı Fransız murahha.slarma bilcllrll • 
Alman sulh mukaddemesi eartıan mio, bunun tl%erine murahhaslar 
nı tetkik ettikten sonra bunla.n Complegne'e giderek A lrna.n mu· 
kabul etmeğe karar vermiş, bu ka.· rahhşslamıa mülaki olmuolardır· Fransızlara hitabı rar geceyi Pariste goçlnnlo olan Alınan radyosu ve .A.ınerlkan _______ ....._..__ _ _ ..._ __ ~....;..-.;... _ _ _ ...;;:.....:..._ ..;;.__ menbrılan tarafmdan verilen ma~ 

esi ~ u mütareke değil esarettir. Fran
i:: lllar esareti asla kabul etmezler 

~ltı bin tank ve beş bin tayyareye mağlup ol
duk, yirmi bin tan k ve yirmi bin tayya 

lllln&ta -na lnum - Alman an. 
tarekesl ~ tıekllde Jmzalanmqtrr: 
İmza mera.Smi, 1918 mlltareke

ıinin im.zala.ndıft vagonda cereyan 
etmlştir. F ranmz başn).urabhası 

general Hutzinger imzadan evvcl: l 
''- Bu cartlarm çok ağır oldu· 

ğunu şahsan söylemek isterJm. 
'(Devamı ~ Uncüde) 

Yarın Ankaraya 
. gelivorlar 

Ankara, ıs - lrak harfclyo nazın 
·general Nuri Sa.it n adliye nazın 

Naci Şevket yarm Toros ckspresile 
Anknnl,ya geleceklerdir. Doat memlo-. 
ket mlsaftrlcri Ankarada Uç gUn ka· 
larak hUkillnet erktuıımızla temaslal'o 
da bulunacaklardır. 

Yugoslavya 
hudu unda ,i 

İtalyan . tahşidatı 
Bugün gelen yolcular 

tarafından teyid 
olunuyor 

(lpmr 4 nncDdeJ. 

ı"'ıl 
re ile galip geleceğiz.,, 

e dta, 23 - Frnnsanın Alman· 
~ ~Utarckennmcyl imzaladığı 

11 lııgiltercdc bUyUk bir tecs
~ l·a.nc!rrmıştır. Btrçok kimse . 

.J ~m Almanyaya ne 5e • 
31·~ blUtarekc yapılnbilecPI}ini 

hııber aldı. İngiltere bu gibi r;art· 
iarm hllrriyct ve 115tiklfılinc malilt 
bir hültümet t&rafır.cl!ln knbulUnU 
Um.it etmh·or· Bu mlltard:e ile 
Fı-ansıı, m"Uttcfiklerl nleyhindc ça· 
hrmağr ve Bordo hUkümeUnin mu
vafakıı.tilc Ji'ransız topraklarının 
işgal cdilmcslııi ve billUn Fransız 
menbı.lnrının milttcfikleri aleyhin· 
de kullanrlnıalc üzt're seferber edil
cıc•cıini habul ctmlc;tir· 

Bulgar ve Macar 
talepleri ortaya 
atılmaya başlandı· 
Umumi Harp sonunda terkettikleri 

arazinin iadesini istiyorlar 
· işgal altında 
Parlata bayat 

6'.;J a raı;ımen mU:wkCr"' ın b 1 

~· ~~-~~tieclenecc~ ni ı. • . .il et· 
1$ taıı ""CQJ. 

f. tar"l r.-ütnreke eartlarım 
ccJ d" '-lliğinc dnir gelen haberler 
eı: 'ıı· başvekil Çöq;il ~u bcyanat-

<ll'lınuştur: 
~tdodald Frnnım: btlkflmc· 
4lınanlor tarafındl!..'l aikto c-

~·· ~ uta.--ekc gertlnrmt kabul et. 
ln'.rtıterc keder ve hayretle 

t ngiltcrc r:e olurrıı olsun mes'ut 
bir r.ctice e lde edinceye kadar 
harbe do..-am edecektir· İngiltere 
~alib &elince. Dordo lıUkfımct:nln 
hareketine rağmen Fransanın bü. 

rnrı·nm ı ıt iinriide) 

~omanqanın yeni" 
lçisibusahahgeldi 
akşam Ankaraya g;dec0k olan elçi 
gazetemize beyanat ~ b~~undu 

"ı,. 
\ e ınUtt~lk Romanyı.nm yeni 
) bUyt1k elçisi ı.ı. Radu Kru
~ r<ıffkaııı l'11 sabahki scmp!un 
~ o BUkrc§lCn ı;c ı mı,ıerdlr. 
~~ llYvcı memleketinin mUmes· 

'<t. ~ t ~ Almanyııda butunmurı olan 
''Q tru ve Türk dostu Homcn dip· 
~lrltecı ganııda, nomai1j 1\ 

t ~oııu Lukaalycvlç, koll.!olcs
~Q~U ı, Romen vapur J;ump::uıyn
~"-t'ltl. KapJten Tcohııru, Eefaret 

fk:. 'taııcal Uris1ko ' e rehrlmlz· 
hİr~ kolonisi mellft~pları tura· 
~lanmı~, kendisine ,.e re!ı· 

~ llıtıtcadd1t buketler "crllm:tJ· h 
b~lt .. ~ eıı:ı, bqkonsolosla on dakl· 
~ CCSrUştUkten aonrıı birlikte 

},; llt ceı;erck konsoloshnne;> e 
\' l: l'll.lr. 

llı·~~eaku, kendlsiııl karvılıyan 
' 3-rttrıınıze btlyUk bir nc~e ile ', u;' SöylcmlşUr: 
~.ı ltıye toprak\arma ayak bas

tu(fa bir Türk gazetesi mil· 

(Du•amı 4 üncüde). l'cııl Romanya elçld 

Blilnoet 2S - Romanya kralı Karol 
dün gece radyoda. bir nutuk 11öyllyo. 
rek blitUn Romanya mU!etinl ~l k u· 
rulan "mllll parti,, f't rlltmda toplan· 
ma(ia davet etml~Ur. Kral dünyanın 

bu;tınkü ~arttan altında lsUkb:ılln 
~ştcdilemlyeceğinl, bazır'lıklı bUlun
mak !Aznngeldlğinl s!Sylcml~tl r. 

?\U.C.U-.tsTA.S \ 'O T HIYANON 
l\IUAI.f]l;l)ESl 

Londra, :S - Budnpeştcde çıkan 
P~ter l/.>yd ga::eteaınln "Romanyıı.· 

nın hat.alan,. ba§ltkh bir mak&leıst 

Macartstan taratmdan yanruntı bir 
oeldldo tolgrıı!la yayılmı~tır. 'llllka· 
lede Ttiyanon muahedeıılnln taam 
mUda!aa edildikten eonra denllly01' kt: 

•'Alman~·ad:\ Romanya lehinde bir 
cereyan busuıe getirmek gay reU bo· 
§Unadır. Almanyada ve l t'alyada ber 
kes nomıınyanın A \'n.lp:ldl\ temlfll et · 
Utf pren!lpl anlatmaktadır. Hakll:a
Un en mahir bir şeknde tahrifatı ile 

rneramı 4 ünrlicle ) 

Fransız-ltalyan cephe
sinde oldukça mühim 

harekat' başladı 
Bir İtalyan tahtelbahiri bir ıngiliz 

lıahkçı gen1 ·sine teslim oldu 
Bordo, 23 Frannz • 1tıı.tyan budu· cum tılmlşUr. Gemi f puslult topu ile 

J~nda. Alpterde bl rltaı; gUndcnberl mltralyözUyle mul:abcılede bulunmuo 
ltU~Uk çarpı§mator otuyor. DUn Blıın ve denizaltıya f pus!uk blr obUs iaa· 
cıagınd:ı.n denize katlar bütUn hududdn bet ettiı~mlt~ır. Bunun Uzcrlne deniz· 
oldukça mtlbtm harcktı.t olmu§t ur. allı teslim olmu, \'e harp ganimeti o
.~atcat ttıılyıuıt:ınn ta:ırrw:lan her ta· lıırak Adcne gctırilmlııtır ... 
rafta durduruımu~tur. • ** 

BALIUÇI GF~ll "tJ~'E m LL'I AC:en, : : (A.A.l - İılı;lllz balıktı 
Ol.AN t TALl 'AN genll~lne teslim olan Ittı.lyan deni:al· 

l'Ai iTELnAJttnt tısı kendi \•csııltlle Aden llmanma 
J4(1ndra. 2% (A.A.) - BahrJye ne· sevkedilmlştir. ltalyanlar tarafında 

ı.at'41 tebllğl: ölU ,.e yaralı nrd.r. İngilizler zayiat 
"Büyük bir ltnıyan dcni%:llt.ısı A· vermemi~lerdlr. İtalyan dcnlzaltıaının 

den körtc~ndc kc~it ıeyrt yapmıı.kta İtalyan bayrıığ'mm UstUnde dalgalanan 
olan Moonat.ane ısmlndekl lnglllz ba· l nglllz bayrağlle gözükmesi Adendekl 
lıkçı ıremislne test im olmu tur. Dal· lııglllz kolonlşl ara.sında bUyUk bir 
mıt blr donlzaltı per1skopu g6rcn ba· ae,·tnç hasıl etml~tır. 

lıkçı gemla' dcrhıJI bombalarla bllcu· ı KENYANIN Şll\IAL HUDUDUNDA 
ma geçmlg ve dü§man gemi.sini deni· HAREKAT 
zln aathma çıkmağa mecbur etmıour. llBhiro. 22 (A.A.) - İngiliz umumı 
Denlz:ı.ltı bUtUn vaaıtalarllo yıınl luırarglhmdan tebliğ edllmlıUr: 

torplllerlle 8 pusluk llti \ 'O daha ufıı.k Ken)'alfuı flmal hududunda devriye 
çaptaki toplarlle balıkçı gem.lllııe hQ· /Devamı j üncüdı), 

''Nur beldesi,, şimdi boş,. 
ölü ve karanllk bir şehirdir 

Nt:uyorl..', ;!J - Amcrik:ın UnHcd ı 
Press muhabiri Pnristen bildiriyor: 

"Paris şehri sanıııh haçın Eyrcl 
im lesinde, helcdi3 e d:ıircslndc ve 
Arc de Ttiomphe·de dalg:ıl:ındfAı 
lıuguıılerdc a hafüjn in l Uzdc }Clmi· 
şl kaçtığı cihetle, ölU bir şehir 
manznrns ı gösterlyor. Sa:ı llen ~ırnte 
binlerce ' 'e binlerce Alman ukeri 
gidiyor, bi n:ı l:ı r önilnde nöbet bek· 
!horlar, cad delerde devriye dola· 
şırorl ar. Köpr ülere tank tl:ıfil top· 
J:ır yerlcşlirilmiştir. 

T\Jllcrie s:ır:a·ında. Alman nefer
leri nöbet bckli;:. orlnr; di~erlerl de 
ıssız Ch:ımpo; • Elrsees bulvarların· 
da gczlnl~orlar. Gece s:ınt dokuz· 
dıı n sonra Frnn.,ızların soknğ:ı çık· 
mnl::ırı :r:ıs:ık cdllm!ştir. nnıun sc· 
cc, hım bir k:ır:ınlık hüküm sür
mektedir. Geceleri \•aktile bu kııdar 
k:ıl:ıbalı k olıın Fr:ın-;ız hükOmct 
merkezinin so!..:ıl;larınd:ı ,şehri iş· 
gıı l eden Alman :ıskcrlerinfn çizme 
gürüllülerinden b.1şk:ı bir şey işitil· 
ınlyor. Parls hnkikııtcn ıssız ,.c ten· 
hıı bir şeh ir man7.:ırnM arzediyor. 
şehirde bir meııır süklınetl caridir. 
Clıamp~ • Ely6c<ı'dc rıılnız iki kıra· 
otlı:ın ncı k:ır. Otcllcı in, loknntnln· 
rın, tiyatro \C sinemaların ço:;u l.:ı· 
rı:ılıdır. Birçok Fransız kauııilorı· 

11111 Meclııı l A~kcr mezarına giderek 
cl:ıkikaler<'o !i:C~~h: , :ı>nrlasız durduk· 1 

lnnnı gördüm. Biraz sonra S&int • 
Lnuırc 4stasyonundn dolaşıricen, 
ist:ısyondakl büyük saatlerin dıtt. • 
muş olduklarını müşahede ettim. 

Başka bir r.amon olsaydı, sıl.aUe
r in durması, Pııris icfo fclAk eli 
ınucip olnbilirdi. Bugün ise bıµıun 
hiçbi r ehernmi~·eti · yoktur. Zira 
trenler işlemiyorlar, • 

P:ırisc gitmek itin muharebe 
me:rdanl:ırınd:ın geçerken mnthI, 
bo~luk gördüm.,Muharebelcr vuı..-u 
lıulmuş bütün yerler ,sok:ıkl:ır, yol· 
l:ır, şoseler p:ırçalnnnnş lop, tank, 
knm)·on, nr:ıb:ı ,motosiklet, bisiklet, 
ınobil)'Q enkazı, hayvan, (beygir, 
inek, koyun, köpek, kedi lcşlcrlle 
dopdolu idi. Yollar alt üst olmuşta, 
Kiloınclrclcrcc mcs:ıfclerdc Ş-OScler, 
hurda demir yığınl:ırilc doluydu. 
Yollarda m

0

oderrı Fr:ınsu: ordusu· 
mın lı:n· :ı hücumlarile hurdehnş 
olmuş, t:mkl:ır,. ınotörlü vnsılaln· 
rının cnk:m yığılı duruyordu. 

Amicns şehrinin bir kısmı, bir 
yıljın cnk:ız lı~linc sclnl.işll. Amiens 
klisesfndcıı on metre uznkt:ı duran 
hlililn evler, yıkılmış olduklnrı lıal· 
de kllsc dimdik \C s:ıp:ısnğlnm du· 
rıırordu. Aıuiens'den k:ıçnmıynn 
h:ılk, yıkıl:ın e\•lerinin rnknzı al· 
tınıları Iüıuı.ılu ,.e kıymetli eşyııJn• 
rını çıl,armn~:ı uğrn~ıvorlnr.Jı." 

Aakara'1la ş""ddetll 
lırtına ve a ~ ar 
. Caddeleri ve evleri sY bastı, bir 
kişi öldü bir .eve de yıldırım düştü 

!Yazm ~ ü1ıcüıleJ 



• 
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HAZRETi MUHAMMED 
~ıc;:::;==="i'J <H AVAT 1> ~===~~ 

i L K VESiKA 
,.(lbni lsl:ak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

IBNI HlŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmq 

Hz. Multammed hakkındaki ilk biyografi 
.l'Urk\."eY9 çe\ircD 1 

22 M~ırnncıcdlnın Ttbllırk 
Hz. Muhammed ise bu esnada 

Allaha imanı ilan ve n~rctmekte 
devam etti; onunla Kurey~ amsın
daki anlaşamamazlık d<ıha büyü
dü. Onlar Hz. Muhaxr.ınedden ka· 
çzyor, ona kin besliyor, ondan 
9)k bahsediyorlar ve biribirlerini 
ona ka.rşı düşmanlık etmeye kı~
lartıyorlardı. Son-a yc:ıiden Ebu 
ralibe müracaat ettiler; ona: 

-'Sen içimizde §erefli ve hatırlı 
bir adamsın. Sana gelip bir defa 
yeğenini bize kar§ı uğraşmasından 
:vazgcçirrnen için dile!cte bulufi
duk .. Sense bunu yapmadın! Artık 
ll'ann!ara yemin ederiz ki, onun 
cedlerimizle eğlenmesir.c, gençleri
mizi Yoldan çıkarmasına ve Tanrı
larımızı daha fazla kötülemesine 
tahammül edemiyeceğiz. Ya onu 
başımızdan al götür, yahut da her 
ikinizle, ya siz, ya biz mahvolun
caya kadar, savaşacağızt dediler. 
[(veya her nasıl söyledilerse). 

Bunun üzerine çıkıp gittiler. 
Ebu Talib ka\'Illinin kendisinden 
yüz çevirmesinden ve düşman olu· 
§tllldan dolayı çok kederliydi. Bu· 
nunla beraber Hz. Muhammedi bı· 
rakımror, teslim edemiyordu. 
Hı. Muhammed amcasının, ken

(Uni sahabet hususunda pek zayıf 
hissettiği için himayesini esirgeme· 
ye karar verdiğini zannetti ve bun
aan dolayı dedi ki: 

- Allaha yemin ederim ki on· 
Jar benim sağıma güneşi, soluma a
YI koyup da yaptığu:n vazifeden 
~geçmemi isterler, Tanrı onları 
yola getirliıceye, yahut ben ölünce· 
ye kadar vazgecrnem! •• 

Sonra ağladı ve gitmek ilıere a
;ya~a kalktı. 

Çıkıp gitmek istedili 1.alllan 
amcası onu geri çağırdı ve ona: 

- Git ve dilediğini söyle! Seni, 
r.I'anrı hakkı için. hiçbir sebeb!e 
teslim etmiyeceğim! dedi. 

KUREŞLILERIN HiLELER! 

Bundan sonra Kurey~liler müs
lüman olup aralarında yaşıyan Hz. 
Muhammedin eshabma kar§I düş· 
man oldular. Her kabile içlerinde· 
!d müslümanlara karşı uğraşmaya 
pnlan imanlarından çevirmeye sa
:vaştı ve fena muamele etmeye ko· 
yuldul.ar. 

Fakat Tann Hz. Muhammedi 
amcası Ebu Tfüib vasıtasile koru· 
du: Ebu Tfilibin muamelesini gö
rünce H~lın ve Muttalib oğulla· 
rmı kcnd.isile Hz. Muhammedi hi
maye ve mildaf aaya davet etti. 

Benu HAşiın ve Muttalib amca· 
amm bu davetini kabul ettiler ve 
~ diŞnanı Ebu Lehebten ma· 
adası onunla birlik , 1dular. Bu
J111Il fizerine Kurey§li'eıden lir kıs
mı, içlerinde en ihtiyadarı olan 
N'elid ibni El.mugirenin evinde top· 
landılar. 

:Velid onlara dedi ki: 
- Bayram yaklaşıyor ... Arapla

rın kervanları ge1ecekler.. Onlar 
sizin dostunuzu çoktan i~ittiler •.• 

Onun için kendisi hhlr.kında ağız 
birliği bir karar veriniz ki birinin 
söyliyeceği ötekini cerh ve tekzip 
etmesin! 
· O vakit Kurcnliler dediler ki: 
- ~n ı;öyle • \bdu Şemsin ba· 

bası, biz senin dediğini kabul ede" 
riz! 

Fakat o dedi: 
- Siz söyleyiniz! Ben sizi din· 

lenıclt isterim .. 
Bunun üzerine dediler ki: 
- Onun bir kô.hin· okl~unu 

söyliycliın! 

o dedi: 
- Hayır, o bir kahin olamaz ..• 

Biz kahin görmü~üzdür. O mırı\· 
damr ve asla onunkiler gibi Aherik· 
1i söz söyliycmez!,, 

- Şu ha1de, dediler Onlara onun 
cin tutım.:ı bir adam olduğunu 

söyliyeyirn! 
Fakat Velid itiraz etti: 
- O cin tutmuş bir adam oıa· 

maz! Biz cin tutmu1 adamlar gör-· 
miliüzdilr •• O, onlar gibi, boğulur 
gibi haller göstermiyor .. Ne onlar 
gibi mınldamyor, ne onlar gibi 
konuşuyor! .• 

O vakit: 
- Şu halde, dediler, onu bir ~a· 

ir o1arak tanıtını! 
:Velid gene itiraz etti: 
- o bir ~ değildir, bi.ı hCr 

tütlü nazım tarzlarında bütün sa
irleri tanınz.. Fakat onun sözleri 
§lir. değildir .• 

- Qyley9e dediler; $ihirba3Chr 
diyelim! 

Velid cevap verdi: 
- O bir l'ihirbaz değil! Biz ri"'" 

hlrl>az gördük.: O onlar gibi fısıl
damıyor ve onlar gibi düğümler 
ba~lamıyor! 

O vakit: 
- Öyleyse, Abd Şoolsin babası: 

sen söyle, ne diyelim? dediler. 
V clid cevap verdi: 
- Vallahi. onun söıleri 1!ftth, 

sayu n<:cip \-e dallan birer bahçe 
diri Her ne söyleseniz çok geçme· 
den yanlı~ olduğu anla511tr! En i· 
yisi, bir sihirbazdır, deyin! Zira ~ 
nun sözleri bir sihirdir! Onlarla o 
insaru babasından, kard~inden, 

kansından ve kavminden ayın· 

yor! 
Bunun üzerine ayrıldılar ye söz 

birliği ederek ~·ortu günleri gelin· 
ce ahalinin geldikleri yola durdu
lar, her birine Hz. Muharnmedden 
sakm.malanm; onun maltiyeti ne 
olduğunu söylediler. Bu su.retle bu 
bayramdan bütün Araplar Ht. 
Muhammedin peygamberliğinden 
haberdar olarak yurtlarına dönclü· 
ler ve bütün Arablstanda ondan 
bahsolundu. 

TANRJNIN ASLANI llAMZA· 
NIN iMAN EDiŞi 

Ebu C.Chl bir gün (Safa)da Hz. 
Muhammedin önünden geçerken 
ona küfretti. Hakaret etti. Dint Ye 
diğer hususatı hakkında kötü söz· 
lcr royledi. (Den..-nı var> 

gc lt~ 
23 HAZtRA~ _ 

ı: ~~m~lwVıw~•~""6"'11.e.t~~ 
:. 0' 

lfEua~ITT~ 
AKŞAM r=>os1~ 

Soltibi ve Neşriqat M!1;' 
Hasan Rasırn "~ 

iDARE EVİ: tstıııııd AIU'~~ 
,,.... -- ıı-e.ı tı& ,...,. ..... ~, Ticaret Vekilinin 

beyanatı 
Romanyaya yapılan sa· 

b§lan piyasayı 
canlandırdı 

f;ehrimlzde bulunan Ticaret vekili 
Naz:nl 'l'opçuoglu dün .sabslı te~ldlAt
lnnClı:r.ına dıdnıslne gitml§, orada ıneıı 
gul ohııu~tur. 

'l'opçuoğlu, ıu beyanatta bulunmuş 
tur: 
"- P.omanyada yapılan tıca~t 

mllzakerelert mUsbet bir neticeye ik
hran ett:!ğl Te bu ıuretıe İ&krlben 
aooo ton yapağı ile 20 bin balya ka
dar tUtığın bu memlekete satılmış 
bulunduğu ma!Qnıdur. AllUcah birlik 
umumt heyeti Uç gUndenberi yaptığı 
mUteGddit toplantılarda bu t~ln teı:er 
rüatmı tespit etınııı bulunuyor. Satı· 
om heyeU umumiyesl Btok ve ihracat
çılık va.sıtıarUe ötedenberi yap:ık ve 
titUk ihraç eden kimMllerdeıı mUte
ıekkll birlik azası arwımda mutena.al 
ben takalm edilrniıt; herkes hisaeslne 
dUııen kıamı taahhllt etmJl}ttr. 

Yeni rekolt.eolıı Uk günlermde TU· 

ltubulan bu •o.tış bilha.sa& ahvali hazı
ra dolaytsile zayL!lamı§ bulunan iç pi 
yalJ&larn:nıza çok iyi tesir yapmış, 

daha §imdiden Anadoludak1 mUııtahslJ 
ler ellermdekl tj_!Uklere münasip fi
yatlar ödeyen m~teriler bulmaga 
bqlamı§lardır. Ellmizde kala.ıı müte-
bakl Uttiltler için ihraç ve aart yerle
ri aranması hususundaki mesaiye de
vam olunmaktadır.,. 

Oğretmenlere para 
mükafatı 

tıltokullatd& "" ortaokuD&t'd& bit 
yi1 mıttatfaJıttyetıe ~sımıt: fo•bl&
clo ba§an göııtermiı olu birkaç öğ· 
r.tmene aynı umanda. nakd1 mUk&
fat verilıneat de uygun görUlmll§tQr. 

Bu karar 1lk olarak Ankara Maarjt 
mlldilrlll!U tar&tmdan tatbik ecıu.mı,. 
ttr. Aym karan vf!Ayetimil maarU 
mUdQrlOfQ. de tatbik edecekttl'. 

Fiyatlan ilan edilecek 
maddeler 

Pıyat m.11rakabe komlıyonu yarm 
topJaıııe.ak, lcalay ve ıı1f&dır ~ 
larmı çağırar&It bu lk1 maddenin aa· 
~ fiyatım w tUCAl'lau. btralolacı:Ul
kArtan fA.ıplt ecı.cekttr. 

önUmUzdeki h&ıta i~de mu.lfatu
ra, hırdavat, ztlccaciye qyası. çuval, 
kanaviçe maddelerinln a&tı§ fiyattan 
..,.. -.tıcıl&rm& btra1aı.ac&Jt k&rlal' tes
pit otunai'ak 1lb ec111eoekttr. 

Arpa · fiyatlan düıüyor 
Arpa flyatlarmdak.l dO,Wtııı: de

vam etmektedlr. Bu .enek! mahsulUn 
futa oıuıu ve ihracat yııpılama.ma.a 
buna seoob olı:ıı.U§tur. 

Ticaret vekAletl bankalara köyltl· 
don mUbayaa yaptmııafa ve btlylellk
le flyutıımn dalı& 21yad• d~eslne 
mıml Qlma~a karar vermiştir. Diğer 
taranan bug"da.y tıyııuan cıa <111§
ınekte n 1hrac&hmtt.dak1 durgunluk 
devam etmektedir. DUD ancak .-ekiz 
bin lira. kıymetinde Uırn.cat yapılabll· 
ıni§tir. 

Çekya3'"& M parça mal, Rome.nyaya. 
73 tıcx J:eyttnyatr, Bulgarl.st:aııa 92 çu
val ceviz gönderilmiftir. 

İstanbulun yeni elaneği 
İst&nbulda imAl edilecek olan yeni 

çept ekmeatn dUn tecrübesi yapıl· 
mıı Te A)'Vallaaray değirmcnfnde tn
mamerı ııert bufclaydan hazırlanan 

unlarla ckmelc imlll. edl.lıni§ttr. Bu 
nQmune hakkında yarm karar veri· 
lectkt!r. Yenl ekmek sarı renkte ve 
nmıır ekmeği ;lbtdir. BntUn tırml,,_ 

rm derhal 'bu ~kilde frnallta. başlr

yacaltları anıaaıimaktz.dır, 

Bir kömür sahibi 
adliyeye verildi 

Kuruı;e~e<iekl Va.ndcru kömilr 
<ıeposund:ı. kömürUn narhtan bir Jlra 
&eksen l;uru, tnzla. olo.rak !!230 kuru· 
en sıı.Wdığı tespit edllml~ depo sa
hipleri r.ıtldı'lelumumm::ı-e verilml.şler
<iir. 

A k rada ·şiddetli 
ırtı a v yaj n 
Caddeleri ve evleri su bastı, bir 
kişi öldü bir eve de yıldırım düştü 
Anl.:4111, 23 - Diln saat on üç

ten on bC';:ie kadar ~ehrimfzde şid
detli bir fırtma bnşlamı-,, yağmur 
y:ığmı~ ve iki saat içinde ehemmL 
)'etli lıasnrnt olmuştur· En eski 
Ankaralılar §inıdlyo kadar bu ka
dar şiddetli bir afet ı;örmcdilı:leri· 
ni söylcmi~lerdir· Yağmurdan bir 
çok evler, tarlalar, bııhçeler su al
bndıı. lıalmı~tir· Metre mikA.bına 
22 kflo.uam yağmur dU!itilğii tes • 
bit olunmuştur. 

Ycl"J.~ehir palas önünde elektrik 
direğine fırtına yüzilnden teller 
bozularak lfunbadan cereyan geç. 
miŞ ve bu sırada. direğe tutunan 
Şebinkarahisarlı 29 yaşlarında Ö
mer isimli biri cereyana kapılmış· 
tı:r. Etraftan yeti~enler kurtara -
manµ.şla.r ve bir müddet 11onra has
taneye krudıı"rlan 1.avallı adam aı
mU!ltür. 

Fırt.ma ve yağmurdan Beşevler 
mahall~8itıde bir ev gökmU~, Al~ 
dal!' mahallesinde de 55 numaralı 
eve yıldınm d~Uştilr· 

POLiSTE: 

Motosikletle çarph 
tl'ııküdıu"da Nuhkuyusunda 154. nu· 

maralı evde oturan Galip dlllı moto-
8lklette giderlten Kı3ıklıda 'Ömrani
yede, ottinuı 5 yaşmdald Necmettlno 
çarpnuı, muhtelif yerlerUıdcn yara.· 
lanttı.asm& aebeb oımuatur. Suçlu ~ 
kalaııınJftlı'. 

BAŞIBOŞ BIRAKILAN INl:Gt:N 
MA.BIFETI 

.l!nnld:lyde Hatboyuıı caddesinde 
H numaralı evde oturan «*ep Sabri· 
n1n başıbof bıralalan ineği o civarda 
oturan !{Azım Ttinçelt boynuzlarlle 
beliııden ve dll:lnden yaratamııtır. 
lneğtn ısa.bibi yakalanmıştır. 

KAMYON ÇAI~·ı 
Sirkecide, ,.oıun bir ta.ra!mdan dl· 

ğer tara!ma geçm~k isUycn Go.lata.
da Rus manastırında oturan Mustafa 
ootör HaYrJ.nin idaresindeki 188 nu
maralı posta kıı.m.yonunun .ca.demesi· 
ne m&rUJı kalarak bacağından yara.
lanmJ§tır. Suçlu §Oför yak.almmv.ıtır. 

1 llDlTBEDE.""i DUŞTU 
Papbalıtecıe lsptrto tıı.brUwımdakl 

to,,aatta çalı~nn amele Musta!a 8 
metre yüksekten dU§mU,, ba§mdatl 
yıı.rala.mıı13tır. 
Yaralı Haydarpaga numune huta· 

ne!fne kaldınlmijltır. 

DVT AG4.0Dll>A.....- DUŞTU 
!leıılktqta Ortabıı.yır sokağında 2 

numaralı evde oturan Abmcdln 12 
y&§tDdakl. oğlu çıktığı dut ağacnıdao 
dllşm~, kolundan yar&lıml211'tn-. 

OT01'1081L ARABA. 
ÇARPIŞMASI 

Şof8r SUreyyanın idare ettlğt 2347 
11mnıı.ral1 owmobil 37G:I numaralı ara.· 
ba ile çarp~rnıı mUııademe net.lcesln· 
de otomobilin a.rka knmn hasara. uğ· 
ra.mııo. beyı;tr de ayaltlo.rmdan yara· 
ıanmr~tır. 

Devlet operası ~ehrimiz. 
de temsiller verecek 

Anliara, ::s - Devlet kon!'cr\'atu· 
varı tiyatro ve opera ııubcsl dUn gece 
de dııveUilere temr.!ller \'erml§tir. 
Temsillerde maarif, adliye, ?.fmat, 
sıhhiye, narın. ve hariciye veltll1erl ile 
rlya.setlcumhur umuml kAtlbl butun
mu~1ardır. Genç nrtlstler çok t:ıkd!ı
edllmlttl r. Bu ilk temsillerin lst:ıobul 
da da teknır edilmeni muhtemeldJr. 

---o-
Açıkta. denize girmek 

yasak 
Pl~jlaMıı.n m:ıacb acılc yt>rlerde 

c~ım!ı:e glnnel: lstiyc:t hııl~<l tehlikeden 
korum:ık için belell!:;-o burnlarn ''de
nize ~ek ya~ktrr!., liekllndc lev
luı.lar koymaya karar \'CrmioUr. 

Yıldırım radyo anteni ile eve 
ginniş, radyoyu tahrib ettikten 
sonra duvara çarpa.ralt bUyUk bir 
iz bırakmL~Ur· 

Çankaya, Dllunen, Maltepe, Ga
zi ve Cebed ınrtl.Arından inen bU· 
yük seller golırln birçok yerlerini 
göl halı.ıie getl.rmlş. evlerin, apar 
tımanların alt katlan BU ile dol
muştur. ıEmnJyet meydnnr ile Kı
zılay meydanındaki sular bir ınet. 
reye kadar ~ır. 

Birçok otomobil ve otobü.sler sa
lat orta.smda hareketsiz kıılm~· 
Kal<l.irım ta..~I:ı.n birçok yerlerde 
sularh söklilıhül}tflr. ?lfcclJ! Re~l 
A bdnlhalik Rendanm evinin bahçe· 
al de 11ular altında kalmıştır. 

Anka.rn ile Gazi ietasyonu ara
snıda bulunan kUçUk köprillerden 
biri hasara uğ'r8.Dlrt ve bu yüzden 
dlln akşamki tren bir buçuk saat 
rötıır yapmı!jtır. Bozulan kımnl&r 
hemen tamir edlidiğinden tren se
!erlerl üıtfaa.ma ginııil)tir· 

Konyada bir adam 
b.rıaını öldürdü 

Konya - Şobrlmh:de bir aile tacla· 
n oımuotur. Aılen Kara.nuuılt oıan 
Cehenııanı Öme?' adındald Mbıkah, 
karı.ar 35 ya'.)lıırındakl Nectycyt ırcz · 
mele balıo.:ıesııe iı>:tnsyon civanndRkl 
tarlaya götUrmt1$t&'. Ömer kanınıt, 
tena yola. taptığı ltanaatile muhtelit 
yerlerinden yıırnlıyarl\k öldUnnll~tur. 
Çocuğunun !eryadı Uurine polis V3.

ka nıaııanlne yetl§mi~sa de katil kaç
IDI§tır. ömer ~lddetıe aranmaktadır. 

Kömür fiyatı tespit 
edildi 

Ii:Ubanlr, Kuruçeşmo ve l{adıkö· 

yilncield merke:ı: depoh\.rmdan s:tbll\o
ca.k lt6mUrlore ton başına 21 lira fi
yat koymu§tur. TlUI dopolııtdan evle
re yapılac:ılt . teslimler ic;ln yalntz 
nakliye mam.tı zammedtlecekUr. 

Adliye vekaleti 
teşkilat kanunu 

Anlı:arn 22 - btinar mahkeme?crt 
ihdıısnu da. ihtlva. eden ..Adllye vek.\· 
letl teşlcllAt kn.nunu projesi mntaıea
ları alınmak 1l%ere alt'4al1 vek!leUe
re gönderilmtıtir. Veka.ıetıcrin muta.· 
leıuıı: almdılttan lionra JılecU.O aevlto
lunaeaktır. 

• Bel<:diye bUtUn kualara blr ta· 
mlın göndererek 1atJnıl4.k ~lertnııı •U· 
rUncemede bırakılmamaımu bildir
mtııtır. 

• Bu;;11.ııdcıı itibaren Go.lata. ltöprü· 
sllnUn BmlnönU dhettncıekl ayakları
nm yükselUlmes'.ııe ~la.nmı~tır. Ilt§ 
tondan fazla vesalti nakliye Atalllrk 
!.llprUaUnc!on, daha az!arı muvakkat 
ahşap köprüden gcçcceklcnlir. 
• • Akdenlzdekl glleplerimlz<.len he
nU;:; bir haber nlma:namıştır. Fakat 
a.ıtıbctıcrindcn encllşo edilmemelctt>dir. 

• Maıı.rit vck1leti Namık Kemulln 
doğumunun yUzUncU eeneai tı,;ln bir 
ilı!.if:ıl hazırlamaktadır. Dil encllmenl 
<le tir e<ıcr hazırlamaktadır. 

• Belediye ıııWıııt mUdllrm:u l•ııza 
,.e nııMyelcrdeltl ıahh:ı.t Iş!eri i~tn: l"C" 
n1 blr tc~k!IC.t vücuda geUrmlştlr.Do!< 
torlnr:n çalı!)ınıt u::uıu tklyc a.)Tllmı~· 
Ur. Jl•r lnsruı llthht t(>.!tip YC <llğerlerl 
muny~ne fg!erlne lıiı.!mcaklnrdır. 

• Belediye verglB!nl makbuz;lar.n 
dip koı;ruıma clc~ll: g~çl:n:ektt>n tmı;lıı 
ı-:o.rtal belediye tahsildarı Kl'.mll Uml 
be~ .sene on ay h:ı.~e ına.hk!lm C'lru~ 
tur. 

• Gc~en nene torfl cttlkl<J:-1 luıldıı kı 
ı!~m uunlarmı :ılamryan 210 mu:ılllıne 
bu znml.nn vcrmelc l!ı.erc btıtçeye CO 
bln llrıı. konmu;,tur. 

Yen ~len lelefonu : ~10 
idare • _ ı ~~;,~ 

"'" . ' : ~ ,.,... t.'311 ....... ., .. - ~ 
o,cıı. ,.,. tt:liPt ~ ,.,--

'°'""' ._ brllf -~ ·""' I •••••• • • • • •• • • •••Af"I 
1 ABONE ŞART&..~ 1 
• '""' (Jlll' .,. 
1 S.-"11 e.oo «r. ı6JIO 1 ' 
1 •• ,.ı., .... " • •·'' 
t • erıı.ı. ı..oo • '-:' ' ~ 
• t aorl&lr. H • ı:ı• ;-~ --------------._8!:•1dığı ye-r ~~ m!J.~ :C.\.: 

~ı 
Uı:ıı 
~ 
~ 

~~ 
~. 

• lt lıaj 

ST AFFORD CRtf'l" ~;ı 
ııi" t tı 

Şimdl Moskovadıı !ngiliı: sef#,' ~Y 
lar:ı.k bulunan ve Sovyetlcr el> ~ >.ı 
ği ile kendi memleketi arnsıll 
yi mllnasebctler tc:!Islne tığrS'r 
Stafford Crlpp• a.lft.ka ile tet~ 
dileee!t bir ~alı.siy~tur- e ı· 

Kendisi lskoçyalı bir a.siJıııd ~ e~ 
ilesine mensuptur. Lord Psı11l JıJl' ~ır 
un oğludur. Asil ouu1 ve çok ~ ~tık: 
nan l:ıir avukat olma.sırın taeı,r- ~Y 
Stofford CripP3 B03yalic.;t pıı.r\ ~~ 
mensuptur. Hem do o. hgi!lı .''Cly 

diğer burjua. politikacılarındt%1 • ta· 
do farklı oln:uyan E<>synlisLl::t• dtıy 
dcğilJ"r· Partisinin sol ı::u•ıı o:a: 
mensuptur. Kendisi mllfrit st;~ lta.ı 
hattA Bolşeviklikle ilhazn cd~ 
iç.indir ki parfüile nmsı n~ı1Jl1 

Stafford Cı'ip.s'in st,·~ kfl.ll&t 
Jeri (ibl siyn5i mv.id <le me~ 
dır· O, e\"VclA tabii iilınlcr ,·e ~ 
ya tahsil etmi,tir. Ea tııh~J,. 
ta.nm~ ktnyaı;er1trln n::L1ııt! 
l:ntl!ıi celbeılezek hıd"r r.ıu'·~ · 
luyctJ:)r gü~tcrm!~li· mı:; ;.c .. 
foı"Cl bu tah~ili t '"itelır.~ ve t 
kuki illmlerdeki ~ukufi.: t3;·~ 
St:ıfforu, harbdcn eonra, J.ıgii 
renin ticaret iı:ıJ erinde çc i< ıı:;;, 
avukatlarmdo.n b1H olıı:n:.~tu· ı~ 
zancı milvonlıırı bulmat~vdt· 

Babv..sr • ıord Paımoor İ 924 
lmda sosyalist partic;ine glri.P ' 
fırkası kabinelerlııdcn bir.sinO 
olunca oğlunu da ('Ski muba! 
kar te!!kkilerind.._'Il kurta:-ıı·.; lıl'l[ 
gayret etmişti. Stafford o zDl"~ ~r ' 
henllz ııosyaliı::t deh'ildi· :ıınnlll~ l 
içtlmni ter;ekl:Ullcrde yt'r al•Y0 , ~ ta 
O ~amanlar o, kiliseleri cihan ll.b 
hUnU temine ~ıılrştırtmal: gn;.·V ~ab 
glldcn bir cemiyetin ı.:ıtibi olj 
çalıaryordu· Kendim ill: defa , 
de sosyalist partistne girdi· O 
tiyaset ndanılarmm muhtaç ol~ 
lan hasletler pek bulunmadı~ 
~in. bir an sonra grupunWl ~c: 
maz ~cuğu vnzlyoUne dfü;tU· ııt. 
clikl fırkasında ela evvelce !l1 & 
fo.zak~rlardn. olduğu ka.Gıır se' 
miyordu. 

St:ıfford eekidenberi !n~ 
Sovyet mUnıısebctlcrinin -~~ 
kendisino bir vnzüe ('(llilJY 

Şimdi Ç'-0.rçllln cınu Ecfir g5nde~ 
21inin s ebebi de herhalde bU 
calttır. . ·' 

Sovyetlcr 1'eYkalado murııJIV, 
srfotne onu kabul ctm~diJ>letl 
nornı:ıl bir elçi olarnk ı;önd~ 
hıeElni ic;tcdiklcrl için, blr an e & 
Mosl:ovn,·a. varmnk mı;.kS!I - ~ tayyareyle Atinny~ gclmi;a ~il' 
nan Stafford Cripps ora.da. ı:ı 
mek mccbwiyetfadc kaldı· P~ 
ti7..:ı.r 7..amanıın diğer Balkan f 
kczletindclti lııgil.iz clçilerilo )~ 
ln..'1 temc.slara. hMrctti. :gcıı ~ 
~lmdi Mor.kovada ve milz!l.kcrClCl 
ne b:ışlnnua ~unııu.ktadır:_./ 

Dahiliye vckiliniıı 
<lünb.ii tetkikleri 

~rhrl:nlzdc lıtılun:ı.n DahlUY" (f 
kili 1"Aiic öztrak dUn , iJ.Ayott' t 
Lilt.:i Kırdım üynrct ctnıı,,, ıııull v; 
i~lcr etrafın la f::nh:ıt almıştır. V~ 
eski ,·c::illerucn dolt!or AdD:ın, ~ 
rnUclU:11 1.ilızııftcr Al:alm, JiChir ~ 
lll!i ve Uc:u-ct odası a.ı:asmds.n 
lıı.:-1 zıynr~t <?tml~ttr. Fnlk ö:ı:trn1' 
nıUd:!ct ııonra P~:-Uye ı;Herclt 1\ 
bo.,: .. ıı.nı .Jl"ilcret Sı!nyıa gllrU~~~ 

Vekil, ıı::ı.lı ı;Unli .A . .nkaraya dli!l 
tir. 

B!r otobüsçü 
ce~afo.ndı&ıldı 

Zıı.rit isminde birisine r.It ~ 
nuuııı.r~lı otobüs bo:ı:uluuğıı balı;/, 
lo dUıı "O!ôrll tnrnfmdan yol or t 
ıh durJur..ılrtıu:ı '! içindeki J.11~1 
!er ptl:-al;;.rı ı;crı nrilmcdlği ıısl 
şa·Jı hdi.'-ıllp lı:rıı.kıınu,tır. 13elC~ 
r i5 munv!ni L~tfl Mc!i:::eyi 113~ 
l rnl: lıUd.lı:c n1ıtl:ı~lll"l~ cttml' 
tohU:-~tl)il belediyeye gel!~ 
)•t'lcu:1>1 ıu parası da !;"eri aımı:nlş 

# 
Yoı~ıııar rnralnrıru b~lcdlyedrıı 

tı!l~C''?k1ı>-·llr. o• Jİ.;.l!J~l'-..p !." J 4t'"fl'll 

1 .. ı
0 : kt>~iiınl~ \e rul13a.tnc:ncsi ôC 

rı almmr;ıur. 
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•• gore 

Alr11an 
hasara 

zırhlısı 
ugradı 

Resmi tebliğlere 

Fraasa a 
Barp vazlye i 

Fransız tebliği 
!1onfo, 22 (ı1.ıL) - Fransız tclıliği: 

1 

ajansı muhablrlne beya
~ Yugoslav başvekili 
~""1tll •bttaraflık siyaseU ta· 

Ve "Almanya ile mevcut 
.a..e1ıcucr1 her ne bahasına o· 

llluhataza. edeceğin!,, bil· 

.9' hatta evvel başlamı§ olan 
f f" ~ ~lndlya ticari mUzakere· 

t Yet vermek Uzere FinlAndl· 
~, h llazın Kotllalncn ve Fin· 

e ~ e:veu murahh::uıası ikinci re
rıılt> lio:skovaya. hareket ctm~ler 

~, 

I• da.ki lııvlçre orta elçisi Rllg· 
"l:van Ayanından Gianninl, 
~~vlçrc a.rruımdakl mUbade· 
_-"'llagmı lııUhdaf eden bir 
'ıılaıınasr imza etml§lcrdlr. 

Japonlara göre 

erika harbe 
ltıüdahaleye 
~azı rlanı yor 

İngiltereye 93 
~~are gönderildi 
~. 23 - Aiiierlka ib.11-
~r l'lleclisl milli mUdafaaya 
l :tnllyar 777 milyon dolar. 

(a. tahsisata ait kanun l!yl. 1 

~ bu1 etmiştir· Llyiha kat'i 
abu1 fçin senatoya veril -

'<a flyan meclisi, ordu ve 
~ faz.la malzemesinin 
"t t'rc devrolunmnsını bazı, 

11 tabi tutan blr teklifi~ 
~t.ı:ıİ!jtir. 

1~in, bundan böyle. ordu 
l°llıay başkanmın ve yahut 

f':l. kurnandanmm bu malze·4 
~ l2:lıı, olduğunu tasdik et • 

b'8keri teçhizat satışı hak
' litUn mukavc>le \'e aipa -
0:ır;rrnin tetkikine arzey. 

bca~ ~cccktlr· 
G<)XDEUIJ,E~ 

°l'AYl'ARm .. l~R 
i( .ı\ıncrika ordusuna men
hrop tipinde 55 bombar -
~nrC'slnln Ncvyork yaki· 

• Unan Mitchcll meydanm
"tak Kanadada Hnlifaksa 
13unJnr Oradan lngiltc· 

~ °""klir. 
~~ layy:ırelik bir bombar. 

Pu Nevyorktan lngilte
• "l'iltnişlir· 
~'•·o~l.ARA c;<~ırn 

1 22 - Alman nj:ınsı biJ· 

.., Rnzcteleri Aml'rlkada 
~ l\noy'un nazır tayin c· 

111ll filonun tevsii ile ala-
11funu ve Amerikanın ls-

~JaPonyn ilzerine tazyiki. 
~~mı bcl:lcmek icab ede

:'.l'orlar. 
/\sahi Şimbun gazetesi, 
4ı Japonyayn karşı hattı 
~ hiçbir veçhile dostane 
' bunun Japonyanın u • 
k~ki hattı hareketi muva· 
~1 düşmanlıkları malüm 

e' Ve Ştimsonun kabineye 
r. 8abit olduğunu bildir. 

~!it! 
~4 bun gazetesi, Amerika-
~ aleyhtarı hattı hareke· 

~'aııh bir surette teba· 
cı· nnatindedir· 
1~'or ki· 

ı:ı.· . 
~'ti un tayini Japonya)'n 

ıı14 dostane bir harekettir· 
a J nponyaya karşı si-

t 
1lt kapı siyaseti takip e-

~~ \'lııpa harbine müda. 
ş·1andığr aşikardır .. , 

'?it ~bun gazetesi, Ame
~ tl.ı Cindeki Jspon 11iva· 'l :e>l:ye bıışlaması~m 

dugunu bildirmekte • 

Holandada iki Alman Müttefiklerin Uzak 
batı rı 1d1 şarktaki müsiem-

• • 

gem ısı 
lngiliz tayy arelerinin Be rlin, · Kolonya 
men şehirlerine yaptıkları akınların çok 

olduğu anlaşılıyor 

ve Bre- lekeleri Ye Japonya .. . 
muessır Hongko:--g hududunda 

J,ondra, 23 - Almanyanın 26 gın bombası atılmıştır. 
bin tonluk en yeni haıb gemisi o- 21 haziranı 22 hazirana bağlı • 
lan Şarnhorst zırhlısı İngiliz deniz yan gece birkaç lngiliz tayyaresi 
\'C h:ıva kuvvetlerinin hücumu ne. Berlin civarlarına kadar gelmiştir· 
ticesinde mühim hasarata maruz Bir t:ı.yyare Ecrlin civarına birkaç 
kalmıştır. Bir Altnan torpito muh· patlayıcı bomba jJe yangın bomba
ribine torpil isabet etmiştir· !ngi· lnrı atmıştır. Askeri olmıyan he -
liz denizaltı gcmil~rindcn biri defler ve ezcümle bir hastane üze. 
Şarnhorst'u Nor\'eçte Trondhaym rine bombalar atılmıştır- Hasar az 
fiyorundan hareketinden biraz dır- Üç erkek, 3 kadın ve bir çocuk 
sonra görmUştür. Zırhlının, 13 ha· yaral!lnmıştır

ziranda lngiliz tayyarelerinin tanr- Cumayı cumartesiye birleştiren 
ruzları esnasında ağır bombalar- gece zarfında Bremen §ehri, infi -
dan en az birinin isabet etmesi U. lak ve yangın bombalnrı alan dUır 
zerine maruz kaldığı hnsarnlı ta- man tayyareleri tarafından hUcu· 
mir ettirmek içln bir limana milte· ma maruz kalmıştır- Ha.sarat az
vcccihen yola çıktığı anlaşılmakta· dır- 1ki .sivil hafifçe yaralanmıştır. 
dır. Şarnhorsta ktıY\•etli bir mu - Hava müdafaa topları 1ngiliz tay
hafaza filosu refakat rtmPkteydi- yarclerini tardetmlştir. 
Ayrıca 50 kadar Alman tayyaresi AT.'.\l.\'N' Tf:BJ, lr.t 
de gemiyi muhafazaları altında bu- Alman başkumnndanhğının dUn. 

Japon harekatı ..• 
Ne,·york, 23 - Jnponların Uzak 

§Rrktıı. müttefiklere karşı dostane te
lkkl cdilemiyecek hareketleri görül· 
meğe başlanmıştır. Japonlar Fransız 
mUstemlekesl Hindlc;;lni ve 1nglllz 
mllı:temleltesi Hongkongtan mareşal 
Çankayş

0

ek Çin hUkQmetlne slllıh gö:ı 
dcrlldlğlnl iddia ederek buna icap e
derse kuvvete müracaat surctlle mn· 
nl olacaklnrmr bildirmişlerdir. Fran· 
sız mUstemlekesi Hindlçinl makamla
rı böyle bir zamanda Japonya ile de 
mesele çıkarmağı J\Q.llnııslp görmlyc· 
rek Hindlçlnl yoluyla mareşal Çan· 
ka.ygck hUkf1mcUnc her tUrlU nakli· 
yatı durdurmuşlardır. Çin hariciye 
nezareti bunu Fransız makamlan 
nezdinde protesto etmlştlr. 
- 1ngUlz müstemlekesi Honkongun 
vaziyetine gelince J aponlar bu mUs
temleke hududuna yeniden asker gön· 
dermlşler, o clvardp. Paon mrntaka· 
sına dün asker ihraç etmlşlerdır. hınduruyorJar<Jı. Denizaltı Şanı. kil tebliği şudur: 

lıorsta hUcum ederek bir torpil i- İngiltcrenin şark sahilinde aa- Japon cenup ordusu kumo.ndıınlan 
sabet ettirmiştir. Bu hUcum habe· keri hedeflere karşı ve bilhassa'1 Çin hUk\ı.metine Honk-Kong tarlkile 
ri almrr alınmaz İngiliz hava sahil· Billingham siJ.ah fabrikası Uzerine' malzeme teslimine devam edlldlğin!t 

Loirc'ın cenul..ıunda ezcümle ~lonlconlour, Ligcuil Te Clı:ıl:Uon _ 
Sur - incire rle ,.e a~ nı zamanda Saint _ Etienne 'c Roanne"t.lc nıc' zil 
çarpışmalar olmuştur. 

Rlıone ü~crinde Andnncc\b lıir sipahi müfrezesi, bir talıur pi~ :ı. 
de ,.e tıınklarclnn miirekkcıı clıişrnıın unsurlnrını, şldclelli bir çarpı~nı:ı. 
dnn sonr:ı, püskürlmüşlür. 

Alplardn ltnlyanlıır, bazı mc\"Zil hilcuml.ırn teşebbüs clmiş!crse de 
mU\·aHak olam:ımışl:ırdır. 

Al~IAN 11.\~l\UMA~JlANLIGINL.~ TLm,tGt 
}'lihrcrin umumi karnrgiihr, 22 (A· A.) - Ordu yüksek !tuman· 

dan lığı bildiriyor: 
Alsas I..oren'de muhnsarn nltmda bulunan Fransız orduları te~

lim olmuşlardır. Yarım milyon Fransız askeri Alman kıtnatr.nn tcslım 
olmuştur· Aşağı Alsas Lorcn'dc Majino hattının bazı kıs:ml'.ırında. ·ve 
Vosges"lerde bulunan irt.ib:ı tı kesilmış m lifrczelcr hulfı. rnuka vem et 
etmektedirler. 

• • • 
Fiilırerln ıınııınıf kararoulıı, 22 ( A.A.) - Almnn ordul::ırı lı:ışku. 

mnndanlığının tebliği: 

Brctnsnc'dc miihim limanlar olan S:ıinl :\lnlo 'e l"Orienl 1. ptcdıl

mişlir. A-;nğı l.oire fızerin<le köprü hn->l:ırı gcıfrşletilmişlir. Thonnrs 
işgal cdllınişlir. r.orruine'ılc Ye Yosges'cll'ki lıiicıınılarırnızın nclıcC'si 
ol::ırak ~e\"rilmış oloın dığcr düc;nı:ın kıln:ılı d:ı~ılmışlır. Gerardıncr z:ıp. 

teclilmiştir. Son günlerde hu lıülsede :ılın:ın esirlerin rniklnrı 200 bini 
geçmiştir. Bunlar meynnınd:ı başlıcıı tanı hır .sip:ılıi JI\ n~ı mc\ cullur. 
Diğer bölgelerde de ii~erıı :ıdcdi müleınndi:ıcn ~·o.:l"lmnkl:ıdır. Bu C'iir
lcr nıcy:ınındıı şıınııl dcnız km·vetleri kumanıl:ınilc diğer :ınıır:ıllar, 1..ılr 
orgencrııl \"C müle:ıddil ı?encr:ıller mc,·cutııır. 

Büyük silah Ye lıt·r türlü harp m:ılzemesl ganaiminclcn maada, bir 
~ok tayyare mcydanmın işgalini ruillcaklıı 2GO tayyare etimize düş. 
miiştiir. ı:ornlırırdıman layynrclerile pike !>eklinde lıücurnl:ır yapan 
lıomlı:ırd ım:ın tnyynrelerinı iz Sırasburı;;ıın C'C'llllbıında, \'issenhursun 
<"cnubu ş:ırki'iindc ,.e J.oirc'ın ccnulıundn dü.,ınnn mlislnhkcm mevki· 
!erini kılanı tnlışidnlı ve nakliye kollnrını boınlı:ırdım:ın clmişlir. 

r.ıronde ve J,oirrc nehirlerinin nğzınıln 8000 tonluk hlr tüccar gc. 
misi h:ıtırılmı~. 4000 tonluk bir gemi lıns:ırn u~rıılılmış ,.e iki deniz 
tayynresi imlııı edilmiştir. 

beyan ve Japon ordusunun nlhaye'1 
kuvvetleri kumandan1IığıtdUşman11n. tam muvaffakıyetle bombardunan· b".1 yolu kesmek içln harekete geçme~ •r••••••••n•••ı=•t::~ ........ 'l!::l*~*!!!::tC:=::••=::zttt:::!!' ~·~••1:•~•1:1•• 
teması muhafaza iç n ayyare er lar yapılmıştır· Uzere bulunduğUnu llllve etml§lerdir. ~· - . 
göndermiştir- Biraz sonrn deniz ha· . Öğleden sonra Holanda adalan· B!r Şanghay telgrafı Franarz boz. Bugu·· n C.u '..t r ·u ·~ı E R sınenı!lsınrl~ 
va. kuvvetlerinin bombardıman tay nm civarında kısa bir hava muha- gunundanberi Japonların Hongkong - '1J 1 u U UU 
yare1eri hücuma geçmiş bulunu -· rebesini müteakip altı dU..ıman tay- ile mare~al Çankaygek hUk()meU ara-, 2 nüyük 'rtı güzel mm birden 
yorlardı- Zırhlı 9 s:ıat nöbetle l ngi- yarcsinden üçU dilştiriUmü3 ve sındak1 mUnakale yolla.nnı ihata 1cin A 
liz tayyareleri tarafından takip e. mütebaki üçü de geri dönmeğe ic. ,Jatfcal et tiklerin! bildirmektedir. 1 - btanbulda ilk defa 2 • tmaca 
'dilmiş ve birçok eiddetll hava mu-' bar edilmiştir. Hong-Kongda zannedildlğine g!lre, Kaıı·ı Benı·m 

Fransızca söz!U 
LEWlS STOXE 

Charles Boyer"in 
En güzel filmi 

B11'.;lln •:ı:ıt 11 fıA tt•n1llıitlı m:ıtıne 

harebeleri olmuştur. Hasara uğrr İngiliz bombardıman ve torpil :resmi teminata rağmen, Japonların 
yan zırhlı üzerine hiçbir darbe kay- a tan tayyareleri bir Alman saffı bu hareketleri gt\ya Hongkong yolu 
~dedilmemiş, fakat zırhlıyı himaye~ harb gemisine muvaffakıyetsiz hU- ile, mareşal Çankaygcke levazım aev· 
eden torpito muhriplerlnden birinoJ ·cumlar yapmışlardır. Geminin ha · ı kiyatı he.kkmda yapacağı proteıtoy~ 
torpil isabet etmiştfr. ltayyarcle - va müliafaa topları 6 dUşman tay: bir mukaddemedir. • " 

tmilzden .lliliil dAAm~tır· xarcsinl dUşUrm1iştUr- Bu muhare· ·---------------------·-------mııı---------------• Bir saat sonra l ngillz sahil hava beye iştirak eden Alman a\·cı tay-
kuvvetlcri kumandanlığının tayya- ye.releri de ayrıca yedi düşman 
'releri Uç tayyarcmizin zlyaına se • tayyaresi düşünnüştUr. 21 haziran 
beb olan şiddetli mukavemete rağ- tarih!nde düşmanın havadaki zayi. 
men Şarnhorsta hUcum etmişler • atı ccman 25 tayyareye baliğ ol
dir. Bu sırada zırhlıya en az Uç a· mu3tur. Bunların 11 i hava muha· 
ğır bomba isabet ct.mişt :r. İki Al- rebeleri esnasında 6 sı hava mu· 
man avcı tayyaresi alevler içinde' 

1
dafaa topları, diğer 6 sı ha.rp gc

düşürülmüştUr- İngiliz donanması.-: mileri hava müdafaa toplarile ve 
r.a mensup gemiler Alman denız mütebaklsi de yerde imha edilmlş
kuvvetlerini yakalamak üzere ace. tir. Bir Alman tayyaresi eksiktir. 
le· gönderilmişse de aüraUe çöken Bilahare gelen malfunata naza • 
karanlık tema.sın tesisine min1 ol-' ran, 4 Hazirandan 20 hazirana ka-
muştur- dar evvelce zikrolunn.nlardan maa· 

ALMAN\' A tiZERİNE da 63 dilşman tayyaresi imha o • 
AKINJ,Alt dilmiştir· Bu suretle bu müddet 

Diğer taraftan İngiliz tayyareıe· zarfında düşmanın zayiat yekunu 
ri Almanya üzerindeki faaliyetleri· 765 tayyareye baliğ olmaktadır. 
ne eiddetle devam etmektedirler. Garb taar ruzunun bidayctindenbe
Eir<"ok tayyareler dün gUndUz Al- ri 15 ha:tirana kadar hava mUda -
mn;yanın batı ş1malinde istilcşaf - faa topları tariı.fmdan imha edil • 
larda bulunmuş ve iki benzin tasfi. mlş olan düşman tayyarelerinin a
ye fabrikasını bombardıman etmiş- dedi 854 e \'armışt.ır. 
lerdir· Bütün tayyareler salimen Almanyaya avdet eden bir. deni· 
dönmüşlerdir. zaltı gemisi 42682 düşman tonil8: 

Dün gece lngillz bombardıman tosunun ziyamı haber vermekte -
tayyareleri şimal ve batı Alman· dlr. Diğer bir denizaltt gemisi tak
yası üzerinde daha geniş bir böl· rlben 11 bin tonluk Ettrlch lngl. 
ce üzerinde harekdtta bulunarak !iz nakliye gcm!.sinl torpillcmeğe 
çok C'hemmfyntli ukcri hedeflere muvaffak olmuştur. Diğer bir deni. 
hücum etm:şlerdir. lki tayyare 7.altı gemisi büyük bir l ngiliz nalc 
dönmemiştir. tiye kafil~ine muvaffakıyetle hU· 

Don::ınm:ı ve sahiller kumandan- aum c>tmiştir· 
lıbrına mcn'"ub İ ngiliz tayyareleri 21-22 haziran gecesi, düşman 
d<>, Holandada. Villemsoord'da Al- tnyyareleri şimali ve garbi Alman
man gemilerine, dok ve nntrepola. ya Uzerinde uçarak ilk defo ola. 
rm:ı ve bir gaz deposuna hllcum rak Berlin civarına hUcumlar yap
yapmıştır. İki Alman gemisi batı- mıslardır- Hep şimdiye kadar ol · 
nlmış \'e bir avcı tayyaresi imha duğu gibi bombalar gayriaskeri he 
edilmiştir. . deflerc az ha.sarat ~·apmı§tır. Fa· 
ALllAXJ,AIU G0RJ<~ BOlln,\U· kat bir miktar sl\'il ölmUş ve ya-

DfllAXLAR NASIL OLD U? ralanmıştır-
Alman D- N- B· ajansı İngiliz -------------

tayyarelerinin Almanya üzerinde· 
ki bombardımanlarına ait §U tafsi
latı vermektedir: 

Kolonya şehrine 18 haziran ge
cesi yapılan taarruzlar esnasında 
altı bomba dilşmüştür. Altı sivilin 
öldüğü ve 14 .sivilin yaralandığı 
bildirilmektedir· 11 bomba ııehrin 
dışına düşmüııfür. Hruıar vukubul. 
mamrştır. Bir civar mahalleye 8 
patlayıct bomba ile altı yangın 
bomba.cıı atılmıştır- Diğer bir ma -
halleye atılan bombalnrd:ın iki kişi 
ölmüş ve diğer iki kişi yaralan · 
mıı;tır· Bu mahalleye 35 de yan• 
grn bombası atılmıştır. Everde ba
zı maddi hasarlar vukubulmu3tur. 

Oprenfeld mahallesine sekiz pat
layıcı bomba, 22 de yangın bom • 
bası atılmı~tır· Pek az hasar var
dır- · 

Askeri olmıyan hrdeflcr ilzrrine 
ceman 31 patlayıcı bomba, 74 yan· 

Mısır kabinesi 
istifa etti 

)\ahire, 23 - Mısır Başvekili A
li )1ahlr paşa kral Faruğa istifa
sını vermiştir. 

Ali Mahir paşa hUkfımelı Mısırı 
İtalya ile h:ırbe sokmamak azmin. 
deydi. Ancak Mısır doğrudan doğ
ruya bir İtalyan taarruzuna maruz 
kalırsa o zaman harbe glrmcği ka· 
rarla~tırmıştı. 

Dün Mısır kralı tarafından ka 
bul olunan Knhiı c İngiliz sefiri 
Sir Lampson kral Faruğa İngiliz 
kralının bir m0sajını \'C'rmiştır
Yeni kabine) i kimin kuracağı hc
nilz belli değildir. Veft partisi re
isi X:t.ıas paş:ının vcyn tC'krar Alı 
Mahir pa.cı:ının hu vru:ifeyc memur 
edileceği ileri sürülmektedir· 

Fransız mUstemlekelerinden 

IF A 
Afrikanm Avrupa ile tamam 

karşı karşıya duran bu köşesi ce· 
zairden başlar, Akdeniz kıyılann.t 
takip eder, §imale, Cebelüttankm 
karşı hizasına doğru yUkselerek 
bir burun yapar ve bu suretle Ce
belUttank boğazı te3ekkül eder . 
Bundan sonra Atlas Okyanusu kı. 
yılan halinde cenuba doğru uzanır. 
Bu memleketin cenuptan kara hu
dudu bilyük sahranın uçsuz bucak· 
sız kum çöllerine dayanır. 

Fas 600-000 kilometre murabba
mda ve altı milyon nüfusu ihtiva 
eder bir memlekettir- Şimal ta. 
rafları Akdenlze muvazi olarak u
zayıp giden Atlas dağlarile arıza· 
lanmıştır. Memleketin muhtcllf 
nehirlerle sulanan geniş vadileri 
bu dağlar Uzerindcdir. Diğer ta
rafları sahranın kum çöllerinden 
fcı rksızdır. 

Fasın şlınal taraflan çok miln. 
bittir. Sağlam iklimi, zengin top
rakları, meraları, geniş ormanla • 
rı, ve fosfat madenleri çok eski 
zamanlartlanberi bu topraklar U
zerinde bütün cihangirlerin tamah 
gözlerini toplamıştı. Fakat Fasta 
yaşı)'nn Berberi'ler çok kahraman 
bir millet olduğ'u ve toprakları şi. 
maiden dağlar, cenuptan kum çöl
lerilo muhafaza edildiği için A • 
rnplnrn kadar hiçbir millet bu 
topraklan zaptcdl'.'medi- Kartaca -
nın iktısadi ve ticari, Romanın a.cı. 
keri kuv\'cti bu dağlarla kum çöl-

'~ -

leri arasındaydı. Ancak Musa bini 
Nasir ve Tarık ibni Z<ıyyad ku· 
mandasındaki ,Arnb orduları Ber -
berilere boyun eğdirdiler. Arablar 
burada yerleştiler, Fastald Arab 
hükfunetf, muhtelif sUlalelerin e. 
linde ve başka başka isimler al -
tmda, sekizinci asırdan on doku· 
zuncu asır sonlarına kadar devam 
ettl-

Fransızlar son a.c;ırda Ceznir ve 
Tunustan başlıyarak Afrikada bir 
müstemleke imparatorluğu kur
mak siyasetini takip etmcğe baş. 
lamışlardı. Fransanın bu t<'şebbils
leri siyasi sahada evvela lngilizle· 
rin itlrazile karşılaştı. N:hayet 
Fransızlarla lngilizler 1904 de Fas 
meselesi hnkkında uyuşabildiler. 
Fakat Fasta çarpışan menfaatler 
yalnız lngiliz - Fransız menfaati 
dc>ğildi. Fa'3m Cebelüttarııi: boğazı. 
na karşı bulunan Mclila, Tetuvnn, 
Rif mıntakası Arapların lspanya
dan ricati tarihinden itibaren 1s· 
panyollar elindeydi· İspanya bu 
topraklan genişletmek ve bütUn 
Fas ilzerinde nüfuzunu yürütmek 
için uğraşmaktan hiç hali knlmı
yordu- Diğer taraftan denizaşırı 
mUstemlekeler kurmağa ba~hyan 
Almanya ile Akdenizde kendisine 
nüfuz mıntakası arıyan ltalya da 
Fas üzerinde siyasi iddialardn bu. 
lunuyorlardı. 

1904 lngiliz - Fransız anlnşmo.· 
smdan sonra Almanya iddialarını 

tekrarladı, 1905 te Almanya filosu 
Fas sahillerinde göründü. Tancnya 
ruıker ihracına te~ebbüs etti- Av
nıp::ı. dahn. o tarihte umumi bir 
harbe silrüklenınek Uzereydi· Çün. 
kil İngiltere tam Cebclüttnrık bO
ğnzının karşısında bulunan ve i· 
cabrnda toplarlle bu müstahkem 
mevkii tehdit edebilecek olan bu 
mmtaknnm bilhassa Tancanın AI· 
manların eline geçmesine harbsiz 
muvafakat edemezdi. Almanyanın 

bu teşebbUsU üzerine 1906 da top
lanan konferans Fasta asayişin 
Fransa ve lspanya tarafından te
min edilmesine l:arar \'erdi· Bu 
konferıınsta verilen kararlar AL 
manyn)-ı memnun etmedi- Panter 
Alman gemisi Agadir limanında 

demirledi· Tekrar bir Avrupa har
bi başlamak üzereydi· Fakat bu 
sefer de işin kolayı bulundu. Af· 
rikada Kongodan Almanyaya ara· 
zi verildi- Tanca şehri bcynelmi -
lcl bir idare altında bırokıldr. Ma
re7::ı.l Liyotey kumandasındaki 
Frnnsız kuvvetleri 1912 senesine 
kadnr uğra.'}arnk Fasta Fransız nü. 
fı.::=unu takarrUr ettirdi. 

Bugiln akıbeti meşkuk bulunan 
Fransız mUst<ımlckclcrinin başında 
Fas gc>lmcktcdir· Şimdiye kadar 
beynC>lmilcl bir \•aziyette bulunan 
Tnnc:ıdaki idare, J ine be:rnclmllcl 
esaslar dahilinde kalmak üzere ls
p:ınyaya devrc>dilmic:;tir. Fakat ıs· 
pnnyanın bu kadarcıkla iktifa et • 
mi) eeeği muhakkaktır- Diğer ta
raftan lngiltE.'renin Akdcnizin ki -
lidi o'an C"bclüttarık boğazının 
Afrika kı) ılnrmın bugiln harb ha. 
!inde b lunduğu Almnnynya mil· 
temayil bir devlN eline> gec;ml'.'sinc 
kar ı ne diyecc>ği ve ne gibi ted· 
birlere başvuracağı merakla bek· 
lcnecck bir mcsclrdir· 

A s A 
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Amerika devletleri hariciye 
nazırları içtimaı 

Boenos • Alres, 23 (A· A.) - Arjantin, ylrmi bir Amerikan cum· 
hurlyetlnin hariciye nazırları tarafmda.n yapılacak içtimaın tarihini 
ileri almak hususunda Amerika bUkumeti tarafmçiıuı yapılan teklifi 
kabul etmiştir. 

ı Tcşrlnievvelde Havanada aktedllmcsine karar verilm~ olan iç
tima, birkaç gün içinde yapılacaktır. 

Japonların ihraç hareketleri 
Tokyo, 23 <A· A·) - Domei ajansının bildirdiğine göre dUn sa. 

hah Kovloon arazisi hududu civarında kain Chihvanda karsya çıkarı
lan Japon kuvvetleri Sumschonu tehrini işgal otmi§lerdir. 

· Belçika hükumet erkanı Portekiz.de 
'7ıı.5ington, 28 - A.ssociated Press'in Llzbondan aldığı haberlere 

göre Belçika hUkfimetl erk!nı Porteldze v!stl olmu§tur-

Çin harbe devam edecek 
Şonkfng, 28 - Çin milli hükümeti reisi Şang Kay Şek bir beyan· 

name neşretmiştir· Beyannamede deniliyor ki: ''Çin milli hükumeti, 
Çinde serbest bir vilayet ve eli siliı.h tutabilecek bir in.Ban kaldıkça 
harbe devam edecektir·,, 

N orveçte yeni seçim yapılacak 
Helslnld, 28 - Oslodan bildirlldlğine göre Norveçte yeni seçim 

için Alman ve Norveç makamları 8.J'88mda müıakereler yapılryor. Ye· 
nl meclis toplandıktan sonra yeni bir kabine kurulacaktır. Bu kabi
ne, Danlmarkadaki hUktiınetin salA.hiyetini halı: olacak, Almanya ile 
Norveç ara8Illdaki münasebetler ıslah edilecektir· 

Bulgar ve Macar talepleri 
. (Baş tarafı 1lncide.) 
dahi umumlycUe malüm olan bir ha· 
ldkat gizlenemez. Bu hakikat Roman· 
yanm :milyonlarca ekalliyet! işgali 

altma almakla bUyUmü§ ve Versay 
slsteml aayestnde bir kuvvet Amlll 
haline gelmi§ olduğudur. Bu vaziyet 
nılhver devleUeri taratuıdan yeni bir 
;ııizam tem edlldikten sonra devam e
demez. 

Bundan bqka Romanya klAaik bir 
alyaat cinayetler memleketi haline 
glrml§tlr. ::Macarlstanm, HiUer ve Mu 
110llıı1nln kararlarına eau tegkil ede· 
cek olan hak • :> adalete tam itimadı 
:vardır. Romen matbuatı t&ra!uıcta.ıı 
ortaya ablan p.ytalar, Romanyanm 
Yersay alateminln parça parça edlle
oej1 hakkmdaki korkusunu l!ade et, 
mektedJr. 

Hiçbir yanlı§ matbuat delW. eski 
:.A.\TUpaııuı harabeleri Uıerlnde yeni 
Avrupayı kurmak tızere olan adaletin 
;yUrllmcsinl durduramaı.,. 

Blı-WAJUSTAN ve NOYTI 
MUAHl!IDESl 

Solya, 22 - Bulgar başvekill Fllov, 
Bulgar gazetelerine ya.pt.ığl beyanat· 
ta .A.YrUpada cereyan eden ııon hldi
eelerin fimdlye k&d&r takip tılunan 
Bulgar PQllUkuını deg11UremlyeceJ1-
n1 aöyllyerek Avrupanm nlıamı, ym· 
dçu ti.nalın edilocetlııdco vo l'Ulh mu· 
ahedelerilo yapılan ını.k.lw~larm t.aa
den ı.nıım edileceğlnden ve ''suUı ınu 
eC.erek Bulgır menfptlerinl.ıı koıvıı· 
muı Sı:tn her oeyl.p yıpılaca~ Utve 
etml§Ur. 

Bulgar gazeteleri, Alman muvaf!a
kiye.Llerl mUnaaebeUle Bulgarlstanı 
bağlıyan Nöyyi muahedesi aleyhlnde 
ve bu muahede ile Bulgartatandan a
lman arazilerin ladeıi ve Bulgar mil· 
leUne y&pıldıtmı !lert IUrdQkltrt 
"hakaıahklarm ve &daletalzlilin ta
mir!,, lehinde neıriyaUanu. devam 
ediYorlar,,. 

Zora ga.ıeteainln mlldUrU DaııaU 
Krapçev yudztı :makalede diyor ki: 

"Almanlar, Versayda kendllertnl 
bailıyan siııelrleri lcın)torlar, Bu llin
cirJer ile bugün ve bugüne kadar bLI 
de bağlanmıotık. Buı.ar mlUttlnlJ:ı 
vücudundan kopanlan parçalar, Yat 
bancı esaret altında bulunan Bulgar• 
lan hatırlamanı!§ o1aak, biz bir mil 
Jet değil, Meta bir ırUrUye dOııerdik, 
Umıt edtria lcl ve hararetle Sııanıyo
ruz ki, bq~ ılılotrltri kırılır 
ke.n, bizi bağlJyan ıinclrler de kırıla• 
caktır. lyl gUDJere ve yekvücut Bul· 
gar mllletlnln mesut istikbaline ina• 
:ıu;yorua." 

Mir gazetesi de: ''Biz bltaratız. 
Fakat bttarl.tlık, bir mtlletln hakla• 
rmdan iamlnden, oere!lnden vaz,ge~ 
mcsi demek değildir.,, Oemektadir, 

Dnes ga~etesl bir makalesinde dl· 
yor ki: 

''Nöyyt muahedealn11l acı kadehi· 
ni dibine kadar lotn Bulgari.itan, ytr. 
mi ııenedenben ad&leUn yertnl bulaca· 
ğl hakkmda ürnldlnl kesmernl§Ur. 
Balkan sulhUnUn sağlam esasa bağ· 
l&nması !$11ıı J3u}ıarlıt&n ılmdl hak· 
lqn,qı tı;yıııı41-Çağmı ~r . ., 

Mütareke nasıl imzalandı? 
(Ba, tarafı 1lm;ide) 1 (A· A·) - ~ - Fra.Mll ınüt.f• 

Bununla beraber ümit ederim lti rekeai bllJU..rı ıaat 18·50 de Coııı· 
Alman hUkO.meU ilerde yapılacak plegne ormanında 8.§:ı.ğıdaki zevat 
sulh anl~masmda bu cıiddeU ha... tarafından imza edilmiştir: 
fifletecektir,, demiştir· lnwı. tam .Almanya tanı.tından. P'Uhrer ve 
18,50 de olmu§t~r· Alman baıı:ntı- ordu ytlkaek kumandanhfl namlft& 
rahh:ı.sı gencn.l Kejtel mUlareke general KelteJ, ll'ranu. tarafından, 
protolrnluna. imznııını attıktan son· Fransız hilkfiıneU namına ıeneral 
ra bir nutuk söylemi§, vatanları Hut.3lnger. 
içi,n ölen Fransız askerlerinin hatr MUtarekenln imzuı muhuama-
ra.smı anmIDtır. tm durmasını ılmdlllk tazammun 

Nevyork mahreçli bir habere etmemektedir. Muhuamat İtalyan. 
göre Fransız murahbaalarmdan Fransız mUtareke ınuahedeainin 
l>lri imza mera.simi esnasında ağ- aktedlldiği İtalyan l!UkfımeU tara-
lanugtlr· fından Alınan yllklek kuman<lanh• 

ll'Rl\NSIZ MUBAHHASLAJU ğına ihbar edildikten 6 1&&t sonra 
lTALYAYA Gİ'J'T1LER duracaktır. MUtarelı:e muahedesi-

Fransgı murahhaslsrx imza me. nin metnl hakkında 1ıenUz hl~blr 
raslmındcm .sonra tayyareyle ltıı.1- şey tebliğ edilemez. 
yaya hareket ctmi§lerdif· ltalyanın 
da aulh uartın.nnı öğrenccoklerdir· 

~'Ate~ kes'' emri ltalya ile Fran
sa arasında mUtsreke imza ~dil· 
d.iği, Almanyaya bildirildiğinden 6 
sa~t sonra verilecektir· 
ŞARTLAR GlZLt TUTULUYOR, 

FAKAT ... 
Miltareke §artlarmı ne Berlin, 

ne ele Fransa henüz neşretmemi§· 
Ierdlr· Bununla beraber, Alman 
gazetelerine göre, Alman 11artlıı.rı 
aşağıdaki üç mühim kısımdan mU
rekl(eptir: 

1 - lngiltereye karşı harbin 
devamı için Almanya, Fransız sa. 
hlllorindckl bilumum üsleri işgal 
altında bulunduracaktır. 

2 - lnglltcre ile harb hitam 
buluncaya kadar Frnns.a.nın tekrar 

ltçi, iş ka~aları ve 
analık ai"or~ları 

lt kualan ve Jtbtll, meaJekl buta• 
lıklar ve analık ligortuı hJkkındakl 
kanun projesi lı!eclls lktısat, 11ıhhat 
ve 1çUmal muavenet, nuıııye ve bUli:e 
encümenlerine he.vale edilmlıtır, 

Projenin bir maddeaine ıöre, ıı ka
nunu hUkUmlerlne t.Abl i~ yerlerinde 
yapıJrrıalit.\ Qlan ııın mıhlyeU itiba
rile araettlfl kaza "• tthllke lhtlP1ai• 
!eri nlıbctlndc azalıp çoğalmak üze
re va lpollere verilen UereUer üuriıt• 
den, ı, \'eroıııarce sigorta ldareılne 
muayyen bir prim verllecekUr. 

Kurulacak ııçJ ılıort.& idaresine bU 
kQmeUn yıpacağı para yardımı .tıak• 
kUlda ayn bir kanun projcıı hazır. 
lan maktadır. 

harbe ~tirakine mfıni olmak üzere Pa:::ar gezmesine 
icab eden askeri tedbirler alına- e-id.)nler 
cakur- • 

3 - 20 sene evvel yapılan hak- Tatil glltlUa4tn lıtUıck ederek ııe· 
sızlığın tıuııiri için siyasi ve iıttı· rlıılerneJt lsllyen binlerce halk mı sa· 
s:ı.di tedbirler ıılmacaktır. Bu tcd· balı kırlara \'e sahJllere akm et.ınıoıer· 

dlr. Bilhassa Floryaya gidenlfrln eoJu 
birler meyanında evvelce Alman- ıugu yüzünden sabah trerılerind«ı k&· 
ya~n tahsil edilen tamirat maıı. tabalık bir aralı!< izdiham halini al· 
raflarının iadesi Ye bazı diğer si- mı~tır. 
ya.si ve lktrsadl ahkam mevcuttur. Şlr.1endlfer ldareııl tarlfe harici :ıe-

AL.,IAN TEBL1Gt I ferler yapl'l\ak ~retli• bu vasiyeti 
Fübrorln umumi kıı.rargihı, 22 dUzeltmcktcdlr. 
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Londrada muvakkat 
Fransız Hükômeti mi 

(Baı tarafı 1lnclde.) 
yüklilğilnU ve Fransız milletinin ı 
hürriyetini temin edecektir. 

İngiltere tazyık haricindeki 

Diğer t:ıraflan Framız bahriyeli· 
lcri Jnşaotı heniiz tnmnmlıııımomış 
olan 85 er bin tonluk üç ıırhhdnn 
ıklc;inl, Almonl:ırın eline "eçmenıe· 
si için, bcrh:ı,·a etmişlerdir. Hıınl;ır 
K:ılemnnso Ye fllşlil'O zırhlılerulır. 
Aynı seriden Jon J33r ıırhhıı ise 
çekilerek lnı:!illereyc ı:!ÖIGrlilmfiş. 

Fransızlara hitab ederek onları 

kurtarma i§i için çal!fanlara bU -
tUn kuvvcllerile yardıma davet e· 
diyor.,, 

llVSTEMLEKEJ,ER HARBE 
DEVAM EDECEK 

Londraya Fransız imparat.orlu
ğunun her tarafından, müttefikle· 
rin davasına rıadskatl te~id eden 
ve müstemlckelerin harbe devam 
etmek istediklerini bilcliron tel
grafl:ır geldiği salahiyettar malı. 
fellerde beyan edilmektedir· 
Buı umumi valiler ve askeri ku

mandanlar, tecavüze kar§ı 1ngUiz· 
lerle birlikt~ mücadeleye devam 
etmeğo hazır olduklıırrnı bildirmiş
lerdir. 

Bir umıımt vali, teslimlyell hiç· 
bir zaman kabul etmlyeccğinJ ve 
diğer bazı umumt valiler de İngi
liz kwnanduı altında mücadeleye 
devanı edeceklerini bildirmektedir 
ler· · 

Mllırdaki Fraruıız koloniJıl ken. 
disine çektlği bir telgrafa cevab 
veren Yakınşark Fransız orduları 
kumandanı general Mittelhauaer, 
mütareke milza.Jc'erelerinin netice
si ne olursa olsun, Yakm§Brk Fran• 
sız ordusunun mücadeleye devam 
edeceğini bfldinni§tir· 
tNGtLtz ORDUSUNA Al..IN'ACA'K 

FRANSIZLAR 
İngiliz hUkCUneti, lngilterede 

mukim 18 ill 4:S )'Blındakl bUtün 
Fraıuıızlan ln&iliz ordusuna kabule 
karar vennl§tir· 

GENJ;RAL DO GOL'V'N 
FBANSIZLAJU. BlTABI 

Reno kablneııinde harbiye nıllsteıa· 
n otan ve harbe devaın edllıneaı le
hinde Londra radyoıunaıı bir nutuk 
söytedlJI 1çln Bordo hllktlmetl tara· 
tmdan Fraııeara davet edUdiğt halde 
bu davete iııabet etml_yen Fran.m: 
$'enerall Dö Gol dün akıam J.,ondra 
radyOWDda fnruıızc:a bir nutuk daha 
:ıöy"yerek Fransızlara hitap etml§ ve 
ezcU~le deml§tir ki: 

- Fransız hUkQmeU 3lmdi artık 
mUtare1'e ıarU&nııa muttall olmuş
tur. Bu ııartıar Fran.sıuun kara, deniz 
ve hava sUAhlımıun tesliminden, 
rr&Psız toprakla.rmm A.Juıan ve ltal
)'IA togall altına gtnntelnden ibaret· 
tlP, 

Bu ııartlar altında yapılan bir mU· 
tareke, yalnız teslimiyet değil, esaret 
tir. i'.aJu.t, mllYOJlWÇ& Fr&ıı.tlı e ... 
reU Pla kabul etme:ıler. ÇtlnlıU bwıa 
il9 mıml varııır: Şeref, aJdJBt}im ve 
vatanın ~k mentaatıert. 

Şeretlmiz buna manidir, çllnkU 
mUttefiklerimlz ol&n Lehistan, Çe· 
kollovakya, Norveç, -Belçika, Holanda 
ve lngUtareya kargı la&hhUd ve vazi· 
teı.rJ.mld u.ıum.ıı Uıd etnıeııµ, bu
luauyoruz. 

Ak1*1ilP buna Rııutldir, ~~kU 
har» l>ltm!J «Mğlldlr ve oyıµı kay})o. 
dllmelJ).loUr. 

BUyük bir kumanda hatuı yapıldı. 
Hllk~t azim l'Ölteftmedl. Fakat 
UDutml)"aJnn. kJ, bU)'UIJ pir Jmpırator
lufurnvs vardır, altml&nmıa vardır. 
m!,lttetUderimbs v.rdır, Amorlkanm 
bl&e aÇJDJf 9l4u&ıı ııanıUt.epahl ıneın
balar vardır. 

Biz bu harbt 8000 taıık ve ~000 
tayyareye karıı kayt>ettık. Yarın 
20.000 tank ve 20.000 tayyare ile har· 
bi kazanacş.tız. 
Vatanın yüksek mentaatıerl buna 

mani4!r. ÇUpkU bu harp bir Franaıa • 
AlllJID harbJ değil, bJr cj)ıan harbidir. 
Hiç kimae istlkballn mUlet}er Jçln • 
velev galip olsun - ne aaJ<laınıp Ol• 
duf'1nu bilmez, .Almanyanın buıUnkU 
mUtteflklerlnln sonuna Jı:adar kendi· 
Bine bajlı kaii.cakları da belli değil· 
dlr., 

Binaenaleyh bütün Franaı&Jara blr 
vaıtfe terettüp etmektedir. Harbe de· 
vam etmek. Ben, general de Gıulle, 
bu ıerıt vuıtaalnl yüklenmek ;.ııtıyen 
blllUn Frtuısı:Jarı organize etmeğe 
ha;ınm. Kara, haya, dcnız kuvvetle· 
rin~ mçnııup 1'4bay v11 er~t bana mil· 
racaat c~lnlcr. BUtUn !mkAnlarımı~ı 
meydana lcoyalım.,. 

General nutkunu ~dyle bltlrml,Ptlr: 
"- Bi.ltUn Fransızları beni takl· 

be ısııyet ediyorum. Yıı.gasın tıcretıı, 
müstakil ve hUr Fransa:,, 

l>ONAl.31A HABBE DE\'Al\I 
Jl;DEC.EK 

.\'evyork, 23 - <iclen h:ıberlere 
göre mütarekenin imzası üzerine 
Allııııtik 'c Akdcnizdcki Fransız 
harp &:cmilcri Jııgiliz filosuna illi· 
hııka knrtır Yermişlerdir. 

Prnnsıı donanm:ısının zııbitnn ve 
mlirellclı:ıtı, Alm:ınl:ırın rlinc düş· 
lllemck için keııdiliklcrlııdeıı lm 
kımırı ,·ermişlerdir. 

Fransız rfonanmosı Jınrhe devam 
cdeccijiıı i il:in etmiştir, 

Bir çok Fransız ınn·nreleri de 
fııgiller~·c geçmişlerdir. l~rıınsız 
kuY\'~llcri"in mlihlm bir kısmı 
harbe devam kararındadır. 

Romanyanın 
yeni elçisi 

(Baş larofl 1inr.ide..) 
mes.silile konuımak lmk!nını buldu· 
ğum için çok :ı:ıeınnunum. 

Türkiye Cumhurreislne ltlmat mek 
tubuntı takdim etmek ve (Jerhal vazl 
teme b&§laınak üzere bu akııam An· 
karaya gdllyorum. Türkiyeyi çocuk
luğumdanberi tanırım ve çok ııeve
rim. 

Son otuz aene iı;lnde lltanbulu tu· 
rist aıfatile belki 20 defa Z}yaret et
tim ve her ıeferda Türklere daha d· 
yade bağlanmıı oldufumu hluetUm. 

Şimdi memleketimin mUme1111lll ola· 
:ralt .Aııkarada, doat ve aamJmt bir 
muhit içinde çalıoacağım için son 
derece bahtiyarım. 

lkl memleket araıındakl mUnaııe
beUerl ve beraberliği her sahada daha 
ziyade inkişaf ettirmek • makııadlle 
gayret sar!etmek benim iı;in çok zevk 
11 bir vazite olacaktır. 

Bu arada iki milletin kültür mUna
aebeUerlle de ehemmJyetli ııurette 
:metıuı olacağım ve daha geııı, tqri· 
kimeaal imkAnlam bulacaııma emlıı 
olarak bu labada da ı;alıpcağmı. Va.. 
zifemde muval!ak olo.ca&ıma hlı; ;Up
he etmiyorum.,, 

M. Kru~ııku .aiyul hayata RomlD 
hariciye neureU ecnebt ifler mUclllr
JUftlyle atıtmıı, bir çok yUklek m .. 
muriyetıcrde bulunmuı, Sofya ve 
Berlin elç1Ukler1nl ifa etUkten BODra 
.Ankara elı;illğinc tayin olunmuıtur. 

Eııkl elçl M. Stoyka dUn. akp.m 
Romanya vapurlle memleketine g1.t
mlf Ur. Propaganda nazır muav1n.1 o
larak yeni kabineye dahil bul~ 
tadır. 

Rf'men sefaretine mE"nıup Uç rno.. 
mur d& konvaıll!iyonel traııilAi ıeJ.ıalr 
tir. 

Italga · 
cephesinde 

(/Jaı tarafı 1incide) 

vuf!eıl &"ören kııvvetıerlmlJ fMllyet· 
!erine devanı etmıtlerdlr, llıı lıı.ıYVtt· 
ler m.evküert Nalı;pbiden bHıUnı.ıı 
bU;ytlk dUıman tah.tı1U(1lerJ~ tepdQ,f 
eµın,1erdil'. .Aakerleriml.ıden mU,ek· 
)cep ~Uçlik bir kpl bir ltalyan hudııt 
karakoluna hUcum ederek dUfmaAın 
mu~aveırıetlni %ınnıı ve karakolu lf• 
gal etmi§Ur. 
Kıtaıanmız mühim lqe ve tnllhlttt· 

mıı.t ibtlyaUarını thUv& tdaa ltaıyaa 
kışlal4rıııın tahrip 1Jinl ikmal edel\o 
kcıs, dllımJn civarda lbUyat bulvıı• 
c,!urduğu daha mUhhn Jntall.r "0 ~mı.
il aral>&ıarla muk•btl llllçumda buJµn
mU§tur. ~ıte.ıarıııuı:ın kUçUk blr nıUl· 
reıeai d~ı yakl!l-§tırınamıt ve im 
•uı-ct.Je ltalyan karakolJ~nmn t4hrlb1· 
rı.l tamamlAmJJtır. 

Hedefine bu ııureUe varan kU~k 
kıtamız, bu İtalyan kara~olunu du. 
manlar içinde bir harabe hf.llnde )H· 
rakarak <ekllmlgtlr. Aıkerlerlmlz a
rumd& biri ağır olmak tlr,fra yalnu; 
dört yaralı vardır. DUşmanın zayiattı 
belU deflldlr. 

İTALYAN T"-YVARELl;Rt ON 
BOMBA lLE ON' CAM 1URMl1'1.!AB 

Lon~ ,. - )ı111ı da wıııuu ıa. 
ıtltz havi). kuvveUerl dUn 'J'obnı)c Jt&J 
:re.ıı ~u. a.ıık.ert teliaatı bombar
dmıan etmtııerdlr. Şimali Afrl~ ve 
Trablusgarpta birkaç UıısU dl.ha tx>ın
lmrdıman eaumııt.ır. 

DUn Iskenderlye Uzerinc!e dört defa 
ltalyan ta.}'nrelerl rörUlmU,tUr. On 
bomba atılmıgtır. Pek az llaarat var
dır, on cam kırılmıştır. ltalyan tay· 
yarelcri Kahire üzerinde de u;muglar. 
fakat bomba atmamı~lardır. 

Ev sahibini yar.:ılayan 
kiracı 

naınıta Jrekireci Cıımltorif soka• 
ğının kıır,ıııındaki ıır~ada lhııan lıı· 
minde birhi kiracısı Hayri ile kira 
meselesi yüzünden karSll)'ll ıuıut· 
pıuşlnrdır. 

Kıı,·gn netlcesinclc Ha) rl ellrıe 
ıct"irdisi ~:ıpıı ile lh'i:ıııı hoşın(J:ın 
ağır suretle ynralomış 'e knrakolı 
ı;derek ıeslinı olmuştur. 

lhs:ııı ise lıll" karn~·onla ftalat 
Mulie\•1 hast:ıhanesine koldırılmw 
tır. 

llısıın ifııde \'CrcmlHı:ck bir hıl· 
(}edir. J>ofİ$~e lolıkllrnt :yopılmıık• 
tadır • • 

tür. Jıışaatı iki ay:ı kadar tamam· meslne rağmen Fransıı 10 

Ianması muknrrel" olan bu zırhlı ilcelerjnin, donanmnsın~. 
8 tane 38 ıantinıetrelik eğır topla vam edecekleri sıııJtŞ.,. 
miicehher. Ye 32 mil sür"ntlnde ola· taraftan dolaıan ınyial1 cııktı. Fransız generali Dö Go ~ 

MU\'AKUT HÖKÜMET muvnkk:ıt bir hükQnıel 
ll'eııuork, ~3 - Bordo hüküınc· rek lngiltcrc ile birlikte 

tinin mütareke şartlarını kabul et· \•am edecektir. ..... __;:__ ____________ -::-

Yugoslav hududun 
ltalyan tahşidatı 

ltalyadaki Mısrr tebaalan da 1 Allllanya Türkiye ili 
memleketlerine dönmek Uure bu. betlerine çok ehe:ınmiYet 
rada.n transit olarak geçmeğe baı- dir· Harbin Balk.anlar& 

lamı§la.rdır· 1 ğine eminim.,. -"~ 
Harbden evvC'l tahsil için ltaJ- :EKSPRESLE GJJIP,...,.. 

yaya gönderilmit olan Jılwrlı ta· 
]ebelerden üç .ld§ilik bir grup bu- • Amerlk~ ~Utfin ~n 
günkü konvanaiyonel treııile lWa- bır mU1?essılı bugilnldl 
nodan gelml§lerdir· ekspruile Balkanl~,1 

ı u. Bwııdan ehemmiyeu> • ..ıt 
Bunlar, talyada Almıuıl&r m • Türk tüf' ü tm lın~ JY" 

teana olmak tize.re diğer ecneblle- ~n sa ~t:Jt' 
rin memleketi terketmefe mecbur .sada tetkikler ya~ ~ 
.edllmekte olduldarmr, zaten müte· B_undan bqka il~ # 
madt bombardımanlar dolayıaile yesı. ve İtalya.dan . a) 
kendilerini emniyette görmedikle· merıka.n m.isyonen el! 
rint, hUkfınıetlerinden aldıkları e- gelmişlerdir· Şarka do~ 
mir tlurine tahlillerini yanda bı- leıine denm edecek1 
rüarak İtalya.dan aynldıklarmı 
*Sy1eJnif lerdir· 

Buradan Suriye ~·olııyl& Mı8tra 
gideceklerdir· 

Yolcular, 1talyanm. Yugoeı;;;:: 
hududundaki ta.h§idatuu, o civar 
gehlrlerin tahliye edilerek hallun 
içerilere se,1'olunduğunu te;id et. 
me ktcdlr· 

LEH VE ÇEK Jf'VLTJ;OU,ERI 

Alınuyadan kaçan etki Polon: 
yalı ukerlerdeıı 70 ltililik biı' row· 
tecl kafilesi ve 17 Çek mültec.Uıt 
Suriyeye geçmek ilure bııciln ıe
lenlar ~-Bunlirdaıı ..,_ 
ka }lluht.AML memleketle.re ,m~b 
20 kadar ecnebi de Akclenb ablu. 
kuı dolayıaUa .Balkanlarda kaldık· 
ls.nııdu bundu. seywtıeriJM 
devam edehilmM kin selm.lıler 
dfr. Aralarında, ll.\Jyadaıi JJıuA• 
yaya ısevUclilJNk .korkuilı k"'· 
nııı doku.ı Po19nya.lı )'l.hwll muh&· 
cir de vardır. 

, 
Semplon ekspret• 

kalktı 

tekmesi 
Doktıır JUfıtın mehkemede bir 

İJİ l'41'11Jlf· Bu iti ıvrmek icin kadı 
rüJvel olanJk, dektorun ıüıel atını 
istemiş. Doktor bunu vermeyince 
ifi <le ıörülın~miş. 

Doktor tiir ~ere3lni bulup kedt)'I 
azleıtlrlr. Bir ıön her iklııl de bir 

Yamrunlu eUae dlltm aeyya.. 
hın l(&l'IBI (kcaaına) - Gene 
benden geç kaldm l Sen ıslah olm.ı. 
)'..,P,Qt VllNl&ml 

--.. Fr.nııı karikatürü -

~·. yerde bulu~urlar. ~adı. • 
dn: ,pi' eti 

- Dize gelen bu tekJYI ,.,,ıı 
tekmeııl olduğunu anh)"'eı•' 

- Kimin tekmesi ol• 
atın! cevabını vcrmit-

f 
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NAKLEDEN: 
BURl1AN BURÇAl( Akdenizin en muhirıl bahri üsleri 

Malta~ B~zaJı•ta ve 
P ıt erya 

-65-

POYA 
Bir Rus HikAyssi ~«woru~/ 

"' ~ ~tridccik sabal'Jeyin :uyanmış· tubun ilk kelimelerini okurken hıç 
ki odasına Nuriye girdi. .ank.ıana ağıamaga ba§!aclı. 

ı ıo~ ~- Ne haber Nunye? Niçin er- Sonra hiç ı~itmcıcii!;ri bu sözleri 
1r re'· kalktınız. Saat henüz altı... susamı§ gıbi okunıağa daldı: O. E. 
:.~ ..ıı tıhıNuriye perdeleri açtı ve Feride- Çok sevgili Ferıdecigim; o snn lı3Sabadıı ıenlik vnrd1. u- ı öteki inekler gfüi bir inek • .Kfmo 
ı t~1 Yatağına oturdu, ağlamıyor- ilu mektup eline vard?gı zaman muml bahçeye oturtulan bando et. bırakııbillrlı ki. 
t it~ dıı. Fakat rüyalara giren korkunr bütün arzularımı;;ı ırademe \'t: ku\I" rafı çjn clıı cinlatıyor, irm:ığın kcno - •••. 
ıı: ~w- ~ :. ---. rındald dii710kte )-uruurln ve çuval - Bnna bak, Peıyn beni el'imd 

8cssi.ı blr hayale benzi}"Ordu. vetime rağmen ben 6imiış buıuna· yarı~lnn :;apılıyordu. Bin bir çe,ş.it ı;öllirmiyecck misin 1 .• 
:- Feridecik fena bir §C')' yapa- cağım. Senin de bunu ıt> ağlayarak e{;lcnce nwnnral:m içinde kasnbn - O da nnsıl lakırdı, elbette gll .. 

~ 
~~.._ balkının en fazla alükasını çeken lfircceğiın. 
~"'11. Söz verdiğim halde sözü· okuyacağını bıliyorum. 

rı 
ltı şey piyanko Jdl. Allnh için söy:e. - \'a inek? .• 

il .tutmıyacağım. Fakat çok dü· Bu saurıarı yazmakla biraz te· meli, 00 piyımkonun Ikrnmiyclcri - Ne ı:ırarı var onun bl:re'-
IU.'ldum ve nihayet. buna karar seuı ve scnı ~vdığınıi, ~ılgınca do hani ~öyle bö>·le ~eyler de~ildı - Aşk ol~un s:ına. Br.n onanla 
""-!un k b l1:ı! D:ıkın s:ı .. ·a•:ım: bö~lc " n:rıınn kucn ('nrcıdan gctfp ·•u • se\:u~ so;temeAlc de rev · u· ~ " " " ii' 1-Canlı kocaman bir inek, de kcndlmı el Ctlemc kepaze ede.: 

1 eride yatağında doğrulup otur- luyorwn. !~Le, hiı; <lt: {arkında ol· Akdeniz h!Jdmiyetinde en fazla nitlcr Maltada hristiyanlığm kuY· 2--En ata marka bir grarnofon, miyim samyorsun7 
llıı..tu. Nurıycnin royledikleriru mad gun halde, ~~tandır, kendı nazarı cilkkııti celbeden mevkiler • vetll bir istinat noktası halini al- 3--Pırıl pırıl iki pirinç scmnvcr. - Hım .. Pek dl<'i... Dir araba tu,. 
~mıs ve hayretle bakıyordu: kendune söylediğım gibi, sire •·sen,. den birisi do Malta adalarıdır· Sl- ~!ardır· Sonra. lnvııntalar, hoyun lınğları, tahm. Otuıt knpiğlm dnhı "ar. t. 

çilya ile Tunua arasmdnld mevki 1- lle.lta Osmanlılarm birçok taar-- pudrııbır, corapl:ır ve ch:ha neler - Ya inek?.. '4 

be - Korkutma beni Nuriye, ne de diyebiliyorum. tib:llile Malta Akdeniz ha.vzasmm nızlarma mukavemet gösterebil - de neler. •- Inek ... inek. Onu da arab:ınııs 
t ber? • diyebildi. Benim sevgili, çok sevgili Feri· bl ·1 kI _,_,.: ..... ....ıı........ ....,;. ve 18 inci es- ııonuna kadar· Nı.,:ısta fabrikası nmeles.indcn Pr.t arkasına b:ığJarır, olur biler, canım; 

gar 1 e §3.r arasmwuu gç,, .. .....,..,.. ....,.. u.u " - Ne dedin, ne dedin'! Eh bl~ 
do - Yavrum. yamı sabah, güneş deciğim, sen bu mektubu aldığın fere hakim bir vaziyette bulun- bu §övalyclerin elinde kalmıştır· Y~, eğlencel"..r tam kl\'ammı bul<lıülu ineğin fü:une blnmekli~imiıf tekli~ 

~ . ~duktan sonra Kerim yanında zaman biribirimizden ebediyen maktadır ve CebelUttanktan sonra Napolyon ın~Jıur Mısxr seferinde hır sırn~a ~muml b:h~ede arıı en- etmecll~in kaldı, hııydl onu da bir 1 1 ,,. __ d · • ·1 • - lngiltcronin Akdonizdoki en mil. buraya da. uğramış ve donıuımıun dam ettı. l\oluntla bulun 1-:ısabn" de 
ijı Yo cu i e l'Mlla eruzae oo yuz aynlmış olacağız. Fakat §U daki· hinı istinat noktaet bura.aıclır. Ma.1- ı La Valetta ndasmm llma.nma de • ıı_kıınlılımnın sl.iıdesi olan guıcl Y

3
P •• • ı 

oınetrelik bir seyahat yapacak? kada benim yaşadığıma hükmeck ta d b "ile kiin . tın tı 0 M lt la .Nnst)'tl nrdı. - ı\mın:ı sen de blrn:ı f:ızl:ı cJdJ.. 
Feridecik bağırdı. gözleri korku- bilirsin. Hem ne kadar acı ne ka· a. asının u strate~ mev: • mır a ış. . zaman a ız rm 1 iki scTiili birbirlerine yılışık Yl- yorsun ya N&s1ya. Hem nnl:ımil·o .. ilan den ı.'3~lfade eden. İngıllzler bum- başmda bır Fransız bul~uyordu· Jışık ıülere-k bir müddet şurndn bu ıı.ım c:ınmı bu incldc ne nlıp vere.. 

açı:mıştı. dar mühlik dakikalar seni ümitsiz smı mUstahkcm bir hale getirml.~- Bu Fransı:zm ihııneille Napolyon rııda gezindiler. Dahccden cıluuak miyorsnn. Babanın lıtc ine~ yok. 
k - Sizden bunu saklayacağıma ve çılgın bir muhabbetle sevdim. lerdlr- İngiliz imparatorluğu bura. bu adayı işgal edebilmlati· y:ırJf nıcydanınll slderlerken Nnslya ömründe bi.irle lılr mahluk sönne ... 
elldisine söz vermiştim, fakat Seni kendime 0 kadar vakın hisset· da kuvvetli bir garnizon ve alelelı:- Fakat deniz kuvvetlerinin nispe- Pctyıının kolunu dQ.rttü: <lin de korkuyorsun des:m o d« 

Jt lh.. ,;r llhi -a·tarda d b tc ri 1m ·~-ı.-"-d ,.,._ m t Pet a' de~tı ... Onun benim lıildi~im hu~ "' 'i<tde.mki Kerimin karısısınız bun- tı·g-""' dakikalar oldu ki anlata· ser m m .u.ı..ı..ıı.. onanma u- n ge 0 nsı """'"""" en ~ uı.n."flZ· - ş • >' ·-~ ....... lundurmaktndrrlar· ıar bu adalarda fazla tutunama- - l\'c Yar l\'nstyat nun gibi dört tane hayvanı Tar. 
r' sizin de haberiniz otrnanız la· marn. Feride, bir deliden, bir sar- Bu ada Siçilyalılarla akraba. o- mt§lardrr- llci sene devnnı eden -:- "!'e de:~in, lıiz de taliimizl de- ~imcli sana benim bir ineğim ml 
~ ho~tan farksızdım. S:ına yüıümü lan melez bir halkla meakilndur. Franmz işgalinden sonra bu ada - ne)clısm !111 • b . 

1 
l 

1 
çok geldi? 

J.',...:d ~ı - başl d k K dil . __ ,____ dilll 1 ı .1. 1 ri lin in+l - enın "rzıın enım ç n cm r- . - Ne olur, Pet:ra, oh benim cici .... , e aö amaga D ı. yakla<ıtırsam muhakkak ·orımr ve en erme .ı.u=ıo:ı~ Mnltrn e n.r _ ngı ız e n c. e geçm .;ı·. r ve d'ır, «filu··nt. . d ı1 _ .. sel"gilim onu yarına ka ar bnb~ 
. - Ağlamayınız, yavrum. Ke- çekinirsin. konuşurlar. Maltı:ıca, bir n.rabca dl- hala da İngiliz mUstemlckcs.ıdir· . ' Petya koşa koşa piy:ınko dol:ıbı_ de bırak:ılım. 
~ bunu göz yaşlarmızdan ve za- Simdi ya diyorum, Feride bu yalektidir- Şimall Afrika arapça. 140 8Clledcnberl Malta lnglliz 1• n:ı eitli. Cebinde Jı:al:ııı son rubleyi _ .AUnh sakınsın. Knc:tın sen be.. 
rıt ~ s:na yakındır. Fakat pek çok ital· darcsl altında bulunmaktadır- Bu bir hııyli arnştırdıktnn Mnrıı buldu nim elimd~n ine~lmi kaı>lırmamı 

1 .asabıruzdan korktuğu için gir mektubu okumazsa, ya ben, hiç ü· y~cıı. ~~lerle karışmıştır· Maltrz rnUddct zarfında hiçbir devlet ,.e masanın üzerine ıerine gerine. mı istiyorsun? 
lf' · -~'.· .. Üzülürseniz beni de söyle- mit etmediğim halde bu seyahati dili lngıliz.Jer tarafından dalına mu Malt.aya y~ttr· Uzwı za.- fırlatarak bağırdı: _Demek beni evime göliinntyoe .. 
~ g.~e pi~n edersiniz Ye oo8ka muvaffakiyctle bitirirsem ... O za· tanuıhnyla karşı]andığI için Mal- manlardanberl Malta. kalesi Cebe· - Bize. Jki ~ilet!... ccksln1 a ~lıreceklerirn de var .. Sonra on- man ben yüzüne nasıl bakarım. tız dilinde oldukça kuvvetli bir lilttank gibl fethedilemez mUsta.h- Onn. ikı büluk .k~ıd nz:ıltılıır, _ iFesnbbanalloh. Cıınım nert!I 

ları halk edebiyatı doğabilmi§tir· kem bir mevki olarak kabul edil - aldı, ~asl_Y~J<ı ".c:dı: . . . böyle söylüyorsun. Nereye .koyayım 
SÖylcmem. Hayır. izzeti nefsimden ve gur.u· Malta adt\.Slnda csklden Fenike- mektedir· C!imdl cihandaki kuvvet .-, Scçınıı, bır1 sııın, bırf be. bu mlib:ırt'ği. Cebime sıilnı:ı~ ı.ı ll. 

e'rt.ııı - Hakkınız var.. rumda k uı ~ 1 "- ';;J nım t.. lJl"~ı n urt acab.mt, on arı çıc, iller otururlardı. MilAttan iki yUz muvazeneal yeniden me\'ZUbslıs o. , ... . • ,.ıştırnyım. 
ıS F'eride gözya~larım zapta çalış· neyebileceğimi sanıyorum. Feride· • sene evvel bu adıı. Romalıların eli- lurken Malta.da ön safta. ileri BU- "bl\a1~!Yd•. st.·ç.!1~1 1 Ukgıdhı'ddac11tı 'VC - ~asıl isterıcn. nen senden ftJ• 

' _,ıt tr ı~ı .. t-kl boıc...- tıka . . ir . ln d oş ıye aoy ene:-. ı e e ye nlı,·orum, Allalıaısm:ırln.dık. 
ıtteu-_ ,,a .' ~ ıruu .ar 6.u.;ın:ı • nıyor, ciğim bHsen '-·anında ne kad:ır ira· ne geç~U. Ondan sonra Vandııl. rillmekted · Bızzat gillzler e re ftrlnttı. Sıra Pcl'"DnındL Tali bu " 11.· t , ! 

P':i ~l~Jo..:ı d ,;r M J•- tedil 11;;;....d " - ,pllS ):l 1 :ı -..ue dudağım ısırıyo~ u. desiz ve zayıf kalıyorum. Fed ölüm br, Gotlıır, ve Bizanslılar tarafm- a .... n°:1 znp eme:nczuo .. • en yn knzandı. (numara 14) _ Petya! .. 
;4~~ t - Dün gece Kerimden bir mck· ihtimallerini şu dakikada dü§ün· dan 2aptcdil.ıniştir. MnJta 870 se - c.rtık şliphe etmektedirler. Ve o- - Nııstya eğer hu a)·n:ı ._,.. bir _ lıtcrsen bfitnn bilttln ayrıla• 
~ ııd i> ..,• , O • "t · nesine l:ndar Bizanslılar elinde kal- nun içindir ki İngiliz Akdeniz do- şişe lnv:ınta fııc s:ına nrdim, gitti. lıml 

· d'J.tl "'ı.itn. nu ço.: mu eessır ve mclt bile istemiyorum. m:ı;, ıronrn c!a n.rabla.ra g-<?çnt'ıgUr. nıı.nmasınm e.n mühim kısmı artık - Sor bak:ıhm, kumm. _ .. 0)·Je ya ... Kendine JAyik arft. 
e -.if ·n hi!:3ettlğim içindir ki unu ·ı . k. d. k sk 090 . d d "' 1 Maltada det!il, Maltaya ruuaran 1- - Her, matm:ızeı,. on dört na_ da"'t buldun, nvıınıık, ti"' ırt ~ ~· I 

00
. 

1 
b' Ah o i CC?vı ne a ar ·ı anmış 1 senesın e n ayı "orman r.r ., ., 

~ \\. '"";;ım~ ns::nm :ıt e r 1 d vmeJ ğ · kend k t.sWı\. ctmf~tir· Yo bwıdn.n ıwnrıı tnly:uı Mhillcrlnden daha w:n.k v~ :ınıırn hıı.ns .. cıktı, nedır bil? - Sürtük. .. 
~O ~"nanda bilükis metin olması ıa· ı '~ •.:.rt eyı se .1 ımı • 

1 
<:n burası nsırlnrca Siçlly:ı kralhğma bu itibarla lınvıı. taa.m.ı%una daha . - Oıı dort ".u~ara. nu' Ne df- Diı birJerindeu uz:ıkloştıl:ar. Petre 

) ~ dıme ınandırmak ıçın ne kadar bağlı kalmıştır. Radosun Türkler az m:ınız leıkenderlyedo bulun. l or_sunuz. 1!0 bmnci ıkraml)·e ••• I- b:ışını önllnc i~erck ndımlarını aık-
11 uğrac:.mı ... tım i ma'·tadir· nck: .. lneAi siz koıandınıı!.. l:ıştırdı ve J;estirmeden büyük cad-

şl '""- Ya kasten bir şey yaparsa? "':J"-'J , ' . .. .. .. . . ta.rafından ilhakı üzerine oradak ... . , Pıyanko dolabtnıo. etrafını ('eTI. deye çıktı. Şimdiye kadar dar TC 
_ Ha}'ır, hayır, mernk etmeyi· "Onu lıfila clüşundu!.~il, sevdi: 'Yuhnniterler vatansız kaldıkları İngllizlerın Malt.asma mukabil t. ren lı:.al:ıb:ıhk birden karıştı, her- L:\ranlık sck:ıkl:ır<la Petyaya kimse· 

Ilı ğini • yo dum. Bu clugUnce beni için o vakit hem Almanya, lıe:n talyanln.r dn Mnltanm cenubu gar· k~ bu talili dellkıınlı:rı görebllmtk cikler b:ı.5ını k:ıldırıp bakmamı~ 
ate~" ı. O seyahatinin muvaffakiyct· saru r . "' - · lspruıyanm hem de Slçily:ınm km· bisindo ve Sl~lya ile Tunus ara· için ilişip ktıkqıyordu. Pctya piynıı tı. ı:ııknt bilyük caddede göılcri b.. 
o~ . L;tm'"'ı·ru· ı'!'ti',,..,r. F-.'· ·at ne di- teskin edecek yerde bılakıs aksıte· lı "' Ik ,,_ b 1 p • ..,,"-· _,, 1 '· .Ik ö fi d tt> ...., - "' •u.. ')ar .ene nıüracant ctmt'.3}~ ve smu.o:ı. u un:ı.n anu: ..... ,,·a u.ua arı· .. o m~mın:ınun "ı s z n en ca:rmo. moşlının ziy:U:ır nllında Pctya bü-

eyizn b:raz bedbin. Zafere yar sir yapmı~tı .. Seni ~\·m~ i~ten~- Maltnya ycrlc.5tiril~lerdir- Yuha. ru tahkim et~lcrdir· Fakat me. sı lhlıınolınl duşilnerek sıcnğı sıc:ı. ıün gelip seçenlerin kendisini 6fuı.. 
t-d ltıak için ıazımgelen cmn;yct yok yordu..'ll. !Sem sevnuycyını dıyeclır 63.hast ilibnrile Maltanın nete bi- Aına sord:ı: düklerini sördü. Arad:ı lıir, pes per. 

aı'1. c~a. Bm•d:m ko:ku .. ·orum. ki sruıa kar~ı daima iıa1,sız ve fena recek kadar bir yakınlık gösteriyor rinden daha küçük olan bu adalar - IınıeiU hahp "i ötUrcblıtlr miyim? deden knlıkaha atanlar da 3·ok de-
~ ....,. J d Malta dcrecC3indo bir üssü bahri - . ay. • ay, stersen ı almayın, 1Sildi lıııni, Biraz ileride dört yol 

1' .Peride ço~ faıia mCtcheyyiçti. muamelelerde bulwıuyor um. . dun. Onu çok seveceğim diyordum . . -· . size yırmı oc.ş nıble verelim. oğzındo iş bil.sbfitiln sarpa 6ardı. 
, J 11. . .. ('t • ,... • .Beni ....,ı.mıak kurtarıyor, benı O da bana aıı~~cak. bana eski bir olı;,.e.~ kabıliyctte degıldirl~r.. - Hal hnl lı:ı! Amma yaptınız Külhanbeyinin biri Pctyo ile ineıI 

• J~ " - i"'ltçm •n ı eessır l,urıye... ~·:. ..- • ~.çilya ile Tunus arasm.cnkl bo- ha ... Açık .ıözlük hıı kadar olur, ni göstererek D\":tz ayıız h:ıykınna)-.. 
rıtJJ "'tınesine nam mani olabilirim? himaye eden yalnız o oluyordu. dost gözily1c bakrna.lttan vazzeçe f,aza en fazla hftkim babn Us ola· Bedava '·ermemi teklif ~din, d:ıhıı bnşlndı: 

b:ı"lnız artık ağlamıyorum; ne Bugün kaybettiğime ağladığlm cek ve beni bir zevc, bir aşık gibi rnk Fransızların Blzerte mUstah - iyi be ..• Onun :ruz elli nıblc kıyme- _ Yuu. d:ıruıyıı bıı1un anruıını a-
.a~a:ıln.;•ırn? Ah Nuriye gittiğini beraber yaşayış1mızda11 ısttrab clu· scvec.ck. lzmir seyahatim sırasın· kem mevkii kabul edilir· Burası tinde olduğunu irn.n eden slt değil hıra götfirüy-0r. 

d . k 1 dünyn mikynsnıda en kuvvetli mı idiniz? Rnzı değilim bu hes:ı?ıo, _ Ul:ın iL .• Ocnesı kısılacısa" 
• ç istemiyorum. yuyordum. . . a sana b:rçok çılgın meytup ar harb l.izr.anl~ birisidir. Bu • lnclflmi Tcrla. Pct).·n böyle söyle- Sana şimdi susmıısını öğretirim 
t\uriye 1-.ü~ük dostuna muhab- O gtinle::-den bın.nde, bütün yaznuştun. Fakat bunları gönder- nun içindir ki ltnly:ınlar Akdeni.~- ycrek incljin ipini s.'lft ~linin oru. ben ... 

~t ve ı;efkat do!u bir gözle bak· bunlardan y~eçer~ı.;: sana tama· medim. Gitt!ğimden daha asabi deki mevkilerini tallltlm için :ıı.r:ıı. cıına do~:ıdı ~e boş kalan ~ol kolu- _ \":n·oş sel ~ıılıcy! .. 
lı: =- men sahip olıruık dü~üncesile Im~ \'C kısknnç clöndüm. Tam o sır.ıda tadan :rJyade Tunu6a. ebemmiyet nu d:ı ll'~!ltya~·a ıııattı: ı>cty:ı bu işin artık böyle de\-ara 

- Ferideciğim, -Oedi. Siz Kcri· 
• ll'Jn kaföinde öyl~ bilyük bir yer 

tmu~:;unuz la en buyük tees.,ür 
~"cak sizin :·üzünüzden gelir. Bun· 
<ıa kabahatiniz o!maci.ğmdan c-. 
lll;ılinı; fakat biribirini en çok sc
~.tlerdir ki anlas:ınıadık!:m için 

litibirlerini üze:İer. Serçi Kerim 
~lllı ve iyi bir adam. Fakat bir 
~ın kalbini anlayacak iktidarda 
de~il •. Yavrucuğum, beni iyi din· 
~~niz. Gönderdiği mektup içinde 
b:r mektup dah~ var. Bunu size 
·r kaza \'.Ukuunda vermel.liğim 
~ıngeliyordu ama ben dayaruı· 
tlladım; \'ereceğim. Şüphe yok ki 
l\~rinıin, ıstırabı o mchtupt:ı ya· 
Qlllıı§ olacaktır. insan, ölU..11 kar~ı

tl{la yalnız \'eda c1 ğil, aynı za· 
'da ha.'<ikati de it:raf ctmi~ bu· 
~UYor. Şimdi bwıu okuyunuz. 
al.nız metin olunuz Feride ... Bu· 
~ bir çocuk ruhuyla değil, bir kn· 
ın kalbiyle okumanız Iazırn. Ne 
allacağıruzı bundan sonra tayin 

?":iniz. Beni de Allah, f ... n:ı li r 
~1" }"~pıy~:r_:u-n. affetsin'. 

eridc tıtnrordu. Ren ı o l.::ıdar 
'Gllndu ki ~::ıdec::: "Tc;c!.' .ür 

r. ·iın,, ı-:urire. c':rebildi ,.e 1 ·u· 
ı "C:tlin uz:ıttı.sı zarfı aldı. Dudak· 

1) ı>- "ht' . ••• ~ ç ,, "'~::rıı ıya~ı 1.azaya u::;. a· 
,' :lll ta!~dirde Fcrideyc., cümle :in 
~,11'. l-'erid12 <ıdırun ü"erir.e lfo} du. 
\ :t&l>tnin gözleri dolmuştu. Ya· 
r ça: 'Tt!lmz b:t~ınmı okuyunuz .• 

't ' 
1
, ~.,. u::akl::ı~tı. 

\!rtdecik yalnrz kalmı!itI. l\lc.1.;:· 1 

,_t dl J z· Tu Biz - Cicım, Juıydi ar1ık dBnellm. edemc.rccc•"mi ıınhu.lı Düşündü la rannus ,·e bo.lli ıstrrabl~"'lm:lan all" $<"..rif ~vlcrin zi"'P.feti vardı. Ora· verme.'i; e r er. ıra ntı! er- Bıık nkş:ım old Ortıılık k" 11 • 0 
' -

• - J J tn' • d • •hil d l il • u, .. r rı)or. 1ındı ,.e bir hileye muracaall karar 
cak bunun kurtarac:ığını um· da tahkir etmek ve öldümıek arzu· ~ nın eni deki me\ 0 ayıs e - Petya, onu lıl>yle )':ınımızda mı ıa~tırdı Incfii öniinc kattı h:ıy,a • 
mu~twn. c:,ile yandığım o ad~mı yanında Ab'ltnlz hnvz!lStnm gnrb!lo en.rkt ııötürer~~iz? • O ~:ığdn, l>cn solda nın ku;·ruğ:ı budnr dire blr tekme 

1 :ı:smı:daki eeyrtl~ferl kontrol ede- öyle ~ı ! uUadıktnn sonra ark:ısından ik6s 
Sen c!e bu funidimi kuvvetlendi· gü:düm. (Devamı vın) h•'re"i< vncivctteoir. - !':e 7ar:ın var bunun? Bıı rfa kös ~itmeye bı:şlaıh. inekle hiç •-

,\AtJlj•+op• · ·••"1 1
• ••• • • .,,, ............... & •• ••••• • • ,,.# e····· .................... . . . . ... . ,, . ........ ~ .. •·····•·••· 

Ad~ıne er 

Sp~r yo.pı:ı.n gençler gilneş ban.. 
yoım ) apma!.imI da severler. Hat
ta p:"•j1a.r U:ıcrinde gUneş banyosu 
.} ap n dcliltanlılıır arasında çoğu· 
nun cporcu oldui;'llnu n5ylemck pek 
de yanlış olmnz... Bundan dolayı 

sporcu gençleri iki defa takdir et. 
mc!t lnzımdır-

Bfrlsl o gençlerin umumi snğ
lıltl:ırmı korumak li:.::!rc güne~ ban
vosund:ın istifnde ettikleri için ... 
1kincisi ve daha bUyUk sebep de 
sporcu gençlerin gUneş banyosun. 
<lnn ndalclcrlnin gcl~tlğlni heki
minden önce anlemış olmalnrı ... 

Vakıa, günce bnuyoımnun b'rçok uro\"larıı foydnsı olduğu he· 
kimlikte hayrce yıllardanlx-rl bilindit}i halde ndn.leler fu:erinde de 
buiust bir tesiri olduğuna, doğrusu, diltknt cdllruetr~!Jti· Güneş 
bıır.yosu ~·npnn geng sporrulann nd:ılcleri gelirmiş oldu['\!, r.tiphe. 

1 
s·z. gfü;e ç:ı.rpm:ıkla b~rn.ber bunun spor harcltctlcriııdcn ileri ı~cl
digi zanncdilirdJ. 

~imdi iylcc biliniyor ki. glincq banyo~u hi~ bir ndah nıilm:ırc
scsl yıı.pmıvan gcr.<;lcrin adn!clcı ine bile fnyd:ı verir, orJnrı geniş_ 
lctir. Hc:ıel:i. komi!c VC'rc!'11i hatl::!lığm:ı l=nrııı sadece i t "r:ılıe.t hr.l!n
dE' gUntış baııyo!lu rapan geuçlcrln aclclclcı i de, pek :ı.z hn.r<ılcct et· 
tiltlcri ~a~de, yo:ı:,ulm_ı:r:ınlarma ııok ziyade_ cillili:ıt cC:i\iiği )U?lde, 
~ine gelJ.titrlGr··· l\Cn:ugındcki \'erem hru:tı:ılı01 he!:.liZ geçmemi~ olnn, 
göJııündoki vercrrJn alfı.mctletl bJe hala duyulabilen bir genç pclı. 
Evruı gibi iri ve gonlş nd:ıle!i olur. 

$ • es rı 
Yazan: Dr. G. A. 

Adalelc:•rin tcnıuıtibü \'C gcnlı.ıliği spor yapanlar için adeta bir 
~art olduğu gibi, spor yopmayıın delilianlılıı.r da gcnlo adaleli ol
maktan nefret C'tmczlcr-· Genç kızların dıı - kendileri ince ve narin 
vllcutlu olmak için cHerindcn geleni yaparlal'S.'.l da _ gc~ adnlell 
delikanlıları daha. ziyade beğendikleri rh·ayet olunur· 

Şu hıı.ldc, sporcu gençlerin :ıııton kencll kendilerine rağbet ot
tiklcrl gUnc3 bnnyosu sporcu olmıyan ı;ençler için de adalelorlııi 
genf:ıletmcyc ve kcndllerlni beğendirmeye iyi bir vasrtndır, demek 
olur. 

Genç l."Tzlnrn gelince, vakıa adalelerin s~ olnıa.sı kadınlıkta 
makbul dcğ;JdJr. Kndın ndaleııi pek gev!lek olmamakla beraber, 
pek de taş'lctn o!mo.mn.k gerektir· Fakat bundan dolayı genç kn:larm 
ve genç kadınlnrm gUneş banyosundan, ndalelcrini b\iyütmeğe se· 
hep olacak diye, korkmaları lazun gelmez. ÇüııkU kadm adalc:!lııln 
fiallt hig bir şeyle bllyUmcınaktir· Ke.clın iı.dnlcsl no spor hareketleri 
geni~letir, ne de gllna3 banyosu-· Erkek \iicudu gibi lrirnn. geniş 
ndıı.lell k:ldID vilcuUan çok hareket etmekten yahut güneşe kn~ 
cok durmrılttıın değil, hormonlarm tcııirindC"n meydana gelir ... 

• GUneş banyosunun adaleler üzerine de hususi bir teı;iri bulun_ 
duğu wıle.şılclıktruı sonra, filmdi. eski znmanlardan, Yunan ve eski 
Homa devrlnden k:ılcn, güıel vücutlu ve gc:ıi!} adııleli eri:"k hey
kellerinin rnodclk.ri de öyle, güne;ıte çok gi'zen gençler olduğuna 
in:uııl'llak!Adır ..• Bu zamanda do. kendilerine öyle güzel ''C gerili.} ~ 
daleli bir \'Ücut terıin ctn1ek isteyen gençler _ daima ~ıplak vilcutln 
gilne-:t.e gez:?mi,rer.eklcrlndcn - gü.n eş banyosu ynp::.b:llrlcr. 

Gün~ aclatetcr ü~crine bu fnydıılı tesiri - ihtiyarlıktan önce _ 
her yaştn görlUcbilir· Fnltnt en iyi tesir ettiği yaş çocul;'Un bilyUme 
devri, bilhnesa bUlüğ Ya.Bldtr· Zaten o yaşlarda spor tehlilı:eslz ola
mryncaimdan, gtineş banyosu sporun :\'Cri.-ıi tutar. 

~,. ... .............................................................................................. . 

lilknsı olmayan dalgın bir yolcu ha. 
!ini tııkının:ık istiyor, fakat başı OOş 
k:ılıın h:ın·an muııblik yapı~·ormnı 
gibi sanki ikirle bir rap diye doru 
yordu. Pctyn hu \"111'.i:yetin lıcr tc .. 
kcrriıründe ıırknsınu dönerek gelip 
geçen olup olm:ıdığınn bııkhktaıı 

sonra lıayvnna yeniden bir tekme in 
diriyor, geri çekiliyor \'C l'Olnna de. 
v:ım etmeye lıaşln:rordu. Nlha:rct ur 
ıor C\'e katlar geldiler. Geldiler il· 
mn Pcty:ı oturduğu C\'İn soknjfını 
gürünce hirdenlıire yeni bir müşkil 
knrşısmda l.mlundu~unu ıınladı . 

- Peki, lıcu bu ineği DCll'YC ko .. 
yac:ığım1 

Oturclui;lu C\'İn ıılıırı yoktu, Babç.e. 
ye bnijlasn kılın her :ı:aman kapalı 
olm:ıdıgı içın lı:ıyvaııın çııJınmnsı ib 
tlmall \'ardı. 

Petyıı nihayet çok musib( !) bir 
tedbir lıuldu. 

- Onu bu akşonılık od .. nın sfi. 
türürüm. Ne olur snnkl, cannl":ır 
değil )'tl, hıı inek. 

Blh le sörll'ncrek soknk k:ıpısın ı 
:ıçtı, sonra ar.k:ısına döndil in~~ 
seslendi: 

- Hişt tıurn)'O gel ..• ı\mrn:ı ynvn, 
yürüyeceksin, ev s:ıhilılcri uykud:ı. 
Yupnuı Allnhmı scn'ı scıı. Ayakla
rının ucunu bns d:ı 3·ürü. 
Conımır d~il ya inek bu. l)''J 

amm:ı yine hayvan. I.iikırdı nnlar 
mı '1 Pclyanın odasına sirer ginneı 
ot mindere ynkln5lı. \'e g:ı~·ct l~kayd 
nıinclcrlıı yırlıklorından dışıırı cı
kım ollnrı t;r:,·elcmı•Yf! başladı. 

- Hişt, lıoy ..• Y:ıpma._ yııpına 
he ... Anladım sen )a ac yııhud dıı 
~usm:sun. dıır dur. 

Pctya l<oşa koş:ı avluyu indi. Jliı. 
yük çoma,ır lcltenlnin içine 1111 dol· 

(Lıltf en saufauı crwirir.i: ı 



• H -X. 'B E R - i\lişam 'Postnr 

Aurarak yukarıya taşıdı ~e hayva. '~,-mıımrllli~~ Her Akşam: Harbiyede 
ırın önfine bıraktı • 

- llnydi ic b:ıkalım hey. Sana 

f:J~)~o;.u:ı~~!ns:~ı s~~:n:ı?~ani~:; ~t~~-·~,. ı~. ' E ILV aa4 D ~ h r n s i n fi o r 
ben ııe.na hiın takayım ne cık:ır. ..; - ~ n n " !j ~ n ,.'? ·bJ 
Ne takayım, ne tnkayım, hah Jıııl
~. Nastya .•• Senin ismin N:ıstya f§J 
Dlıun, Anladın mı? N:ıstyn... :.1 ---~ ALATURKA KISMINDA 84 + 

lnek başını lct;cne <loi'.!rıı r~rli, 

~onr:ıyukarı k:ıldır.'.lrnk birden olan =:_--· 20 kı·şı·ıı·k bı·r saz l1ey'et1 ca sesi ile bı;~iirıne:,·e başlndı: ::; ı 
- Moooo ... l\10000... 

1 _ Sus ne yapıyorsun. MelQn ha')' H e y e e 
;"f'an .•• Suo; dllonım ıı:ın:ı y:ıpnı:ı AL - a mı yet uneses 
lah aşkına, benim hu C\ de kirueı .,ı ~i ...... 1 

23 

:du~un~}~~~;~.ez gibi davranıyorsun. iJ • . • r;ç; 

r:~;: .. ~~l~t~:~t·.~.:,~~:'~;; ~~; ~80.~!:~~~,!,~~~~!.~.~~~~.~~~~~~ k~.~~.~~ :~ll~~~~~rn~• ~!,aYj .--------.ı'lr-----r = ~~~~~1 sen misin, Sııs ne b:ıj:;ı. kl Oltu:ı-ucular: ı\ltsamylı l."a.,ar ve H4m1d Dlkses, Bayanlar: Faldc, Suun, Nevzat, Z~!:ra. AlıJ!' Olı:ln ~ 1 ~I 
nynrsun öyle be inek (:8rmedin mi ma~'EJ!d'll~ru;ımnılfJrn~:il11111 Yaf;'ll\Urlu bavalard:ı kapalı salonıımu.z vardır. Tel: 80i91 ~·~UM q f ~ 
ömriinde? Gir içeri. l.:or~ m.? ~ 

- Pcty:ı, sen 11klıııı mı kaçırdın. ) 1 l 
Nereden l.111ldun bıııııı?.. hu adıım:ı dık dik baktı: c:: . • ., I 

- J>iy:ın1>odan çıktı._ Ne r;iiıcl - Ne Jst:yorsun? bul Levazım Amirliğinden verilen harici ~[ 
aeAil mi, adını dn i•orılum, :'\n .. ıva - Uyl:udo ~eı:en takrnııııdnn mı ıo·n. 

- Peki ıtmıııa kıırJcşlm lıir ine- ~ 111 en'! askeri kıtaatı ilAnları 
fjn yatak odasına nlınrlığı nerede sö - Anlamrıdım ?. 
ru~lmü•? Benim lc:in h:ıvn hoş anı. - Uikği.ıi bu ko~koca ipil' neye 

·ı • 1 · ı 1 ,. 3.Sil,$31) kilo t~zck kapalı zarfla ektiltmeye konmu~tur. Tahmin bedeli 
ma ev salıibll'ri du~mosın. Kapı ılı agaça ı ıı~ ti ' ıtoını sorııyonıın. 

lj .. ı ı J> ,,. nın "klı t:ım·ı 3S,il8 llra 30 kuruq, ilk teminatı 290-1 llradrr. Eksiltmesi 5·7·940 cuma gUıni -n ederler seni :ılim:ıllııh... ıı su:ı: er c e.,, :ı ... • - ~ 
T"" meıı ''-Crı·n .. relıJ1° "ı'lkı' nerek dor.. sut 10 Cla A"'rıda tUmen ss.tınalma komiayonunda yapılacaktır. lsteklllcriıı - ~e oı:ır canım )':ırın sahahs ., " .... · ~ ~ b 

lc:ıdar. Yarın ben onun icabınıı lıR- rnltlu ' 'C u;tr·alığı reı:ıketi hutün ':i teklif mektuplarını. saat 9 a kadar kom..tayona vcrr:ıeteri. Şartnamesi 194 k'.l-
kaca~ım. zuhıı ile aıılrıılı. G:occ yal:ırkcn bile. ru~a komisyondan alınır. (71) (5003) 

_ Mooo ..• .Moooo!.. !;iııc ha.";l:ulı6ı in:n öteki urunda i. * ııı • 
_ Ah hınzır hayvan. Bir sabo!lı neğinin IJo;r:ıu :lCrinc şimdi kuru bir B&yburla tesllm şartlle 00.000 kilo sığır etinin kapalı zar!la ekstıtmeııl 

ı;lllsam ~·ok nın Yu\"ırn ~:ıdaka ıhı- meşe :ıi:tacının llÖ\"desi '°arılı. Petyn •·i-940 per~ı-mbe gUnU 1ııı.at 15 te Erzlııcanda askeri satmalma komisyonun· 
""tac .. nım .. Seıı ::u t.ırlındııkı· ~·or"oıı·. Jııı·:ır~ıı.ı i 0nanııı.1 .bir ac!ııın obn~d.ı 7 0 e< "'6 ~ " ..., da yapılacıı~:tır. Tahmin bedeli 15, 5 lira Uk teminatı 1181 Ura 20 lturuıılur. 
,_ann ver. Or1eylm şu mcndebururı gece_. 11 \ ,ırı<en ıyı saatle olsunlar 1• a t ı h n k ı da "ÖrillU 1'ekt'• c•·t ıar ih ı attn " r. 11 b ı-. rıı d ı ..,.ar n:ımes crı; n om ııyon .. ., r. • ... m ... up ınm a e aa · fü:erine. Ba'!( şimdi de )'organı gc\·r. net.• <; • ıı mc-ıc nö:ı.çını ın ı ı:ı e e 

eıt 'ter z.ı ıc·'e clı f' hıl e · den bir ııaat evveline l:ndar komisyona verilmesf. (74) (5006) tp:or. Ah .•• l\e :r:ıpacıı~ız Allahım 1• • mı . nı ur · '.:ı,· n .~.ı 
)'ine ba#Jrmaya başlnılı. l~k kı o b~~·ıe_ .şe~·lcre ııın111r cııı-

Pet)a yorganla hap·:ının ba~ını 1 ı;ııı~cn dc.,,ıl lı. Hır.den n,·:ıı: a,·ıız 
lansbiltün öı llü sonra hayvana ıntil hıı.> 1.: ırı_nııJ ·1 boşladı. 
ll!t bir yunıı uk indırtli ! - <.;:::lmışl.~r, :ı dostlar ineğimi 

_Susacak mısın!.. çalmışlar br.nım . ., 
- Mooo. ?ıfooo:.. * • * 

· - Fakat ne yapayım YU\·an, han.. Komher s?rdu: . 
bir akıl örttet. - Dur tel;ış etme •.• ı.,ı anlayalım. 

- Ne clirc.> im bilmem ki. nur.a ~:ısılclı senin inc~in '? .. 
'kalsa ben bu lıııJ yanı büyle Hııı -l'\:ml mı idi? Benim ineJJ '.m 
a,-az b~ırtaeııijıma üldilrürüın. n:ı~ıldı. B:ısbayoğı ... Oteki inekkr 

- Peki amma nasll gcberlmell. siLi idi. 
Gebertıikten ~onra ne yap,malı1 - Rengini soruyorum he odam .• 

- Elini kl olılaru satarsın, bun. - Şey bıHrsiniı ya ... Heni sarı •. 
;;lan kolay ııe var. Bey:ıt benekleri ıle vardı ... 

Yu\"anın 1ekd \"e dirayeti Petyıı. - ~cres!nde? . . 
nınl.:indcn f:ıtla değildi hani. Or- - Nercsındc mı? Aldanmıyor. 
tay:ı attı~ı fikir hakkıı:d:ı iıol}at sam hl~r~unun uc~nd:ı:·· JI:ıyır kar 
veTmcye 1;0 , uldu- nı ndn ıdı he:ıcl:lerı ••. Şey ark:ı'.'lı da 

• · zenncder~cm benekli idi .• Yok dur 
-;- Ilu Cı·r~h ferah d~ks:ın ok!.:.ı dur .•. Canım ne-bileyim ben benim 

ıelır. Hcpsını :ılıır~an yuz ~u~le ka- ine~im de öteki inekler gibi idi 
:r.ımnıı~. ol~ı.r,ıın ... l·ena mı. Lıt lı:ıy işle •.. 
ven dır! ı .. cn l:ış çatlasa bıt kadar l\omi~er önüncfckl kağıdlorı fır-
elmez.S h. •·-

1 
. l:ıtarak ayajla kalktı, hiddetle hay. 

- a ı l}C... yı amma onu nasıl kırdı. 
öldüreceğim. Bende kör bir cakı ile _ ·Alay mı ediyorsun benimle 
bir tırnak makasından batlta hır sen, kereta ... Ben boyJe karnın kar.:r 
,ey yok. Acnba makası iki gözünün şık ı,ıe uğrnş:ıınnm. Hem fneğinı 
ortasındıuı beynine daldırsam ıoı hınmı:ı:-:sın, lıeın de onu lıulun der. 
.dersin._ sin. lf:ıycii cek araonnı buradan! .• 

- lyl amma ölmez3e, banırır, ı;a • * • 
balanırsa?.. llikı\yeyi urntmayalırn. Petya ı;a. 

- Bu da doğru. Zehlrlesck7 linon irH'ftinin peşinde dol:ışayım 
- .Amnı:ı akıl lıa .•• Bence en miı_ dlyt> o ,;iiıı nışa<;tn fabrikn~ına gide-

• • • 
500 ton Odun kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. Tahmin bedeli Ui.000 

Ura ilk teınlnat 1123 liradır. EkeiltmcsJ 5·7-940 cumıı. gUnU saat 11 de Ağrı· 
da tümen satrnalma komisyonunda yapılacıı.ktır. lstcklilerin tekli! mektup· 
lannt saat 10 a kadar komisyona t~Um etn:ıeterl. Evsaf ve prtnamesl ko
lordunun tekmil g:ırnizonlarmda görillilr. (73) (5005) 

• • • 
1800 ton buğday.n kırdıntmuı ka ı:ılı z.arfla eksiltmeye konmu,tur. 

Muhammen bedeli 32,400 lira, muvakkat teminatı 24~0 liradır., lhalesl 5·7' 

940 cuma gUnU ııa.at 15 de Srvasta asket1 aatmalma. lcom!syonunda yapıla· 

ca.ktır. Şartname.si komlayonda görUIUr. lsteklUerin belll g{ln ve saatten bir 
sa.at evveline kadar kanunt veııalk ve tekll! mektuplarını komlsyonll verme· 
teri. (76) (500S) 

• • • 
.A.Jağıda yanlı ot ve odun hlzatarmda yuıtı gün ve saatlerde kapalı 

%artla. aatrn :ılmacııktır. tııtektııerin lh:ıle aaatıerlnden bir .aat evveline ka· 
dar teklif mektuplarmr Edlmede ukl mll.§lrlyet dalre::incle a3tmalma ko· 
mlayonuna vermeleıi. şartnameııl komisyonda görUlUr, (i8) (5010) 
Clııııl mlktan tutarı teminatı \bale a;UnU ve aaa.tı 

Odun. 
Kuru ot. 
Odun 

Ton Lira Llm 
l2i4ı !?2.!l3:? 1720 
393 

2iZ:S 
19.6~0 

29.0:50 
1474 
3679 

• • • 
• 

11/7/940 
11/7/9(0 
12/7/D40 

11 
]6 
11 

100.000 kUo ıııfn' etinin kapalı uma lhaleııl 8-i-9-10 puarte~ gUnU aaet 
l~ da yapı1.ncalctır. Muhammen bedeli ::o.ooo lira ilk teminıı.tı 2ZSO liradır. 

lsteklllcı-in ilk teminat ,.e kanunt \•es1kalarllo ihıı.le sıı.ıUnden bir saat ev?e· 
!ine ka~r tokllf mektuplarmı HadımköyUnde ııskerl sdtınaıma kom!SJO• 
nuna vermeleri. (80) (5012) 

• * • 
Tophanede Saraç Evi M: den: 

1 

T. iş Bankası 1 adet 2000 Ura. - 2Cı00.-l.lı11 

a • 1000 .. • SQOO.- • 
9 .. 500 • - 3-000.-. 

l2 .. 2M .. -3000.-. 

1940 Küçük Cari 4.0 ~ 100 .. - cooo.-. 
7~ .. 50 .. - 8750.-. 

Hesaplar 
210 .. 2S .. • f52M.- • 

Ke1idcler: 1 Şubat, 1 Ma-

Ilcramiye Planı YT•, 1 Ağuıtoı, 1 lkinciteıria 
tarihlerim!~ vapı1ır . .... 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

ıt" 

Mu'ııatnmen bedeli (330) Hta ol&n (1600) kg. toz u.bun (27JUUO) ~ 
rembo ~llntl saat (11) on b!rd~ Haydarp&.§4da. gar blnnııı dahtllndckl ~ 
misyon tı:ra!mdan açıl< eltslltme usullle al\tm aımacaktrr. ~ 

Bu l§e girmek btlyenlerin (24) lira (75) kuru,luk muvıikkat teminat 
kanunun tayin ettiği vualkle birlikte ekautme gQnU sn.atine kadar ko 
yona mOracaatları l1zımdır. 

Du l§e alt ~artnnmclcr komisyondan parasız oııırak dağıtılmaktadII'· 
(~777) 

nasibi afyo:ı falAn gibi bir şry bulııp medi. Ertn'ii gün gitti, si:ti ammu 
onun hissini ibtal etmektir. Sorr.ı hu sefor ue iş başı onu içeri alma· 
öldürür!ıün. dı. 

- Moooo!.. Biı;are Petya fahrikndan kns:ıb:ı\'a 

Saraç mııldne ''e ellıılerine d.kı! Ioçi alınaca'ktrr. tııteklllerln istida, a§ı 
ve hUsnUhal kA.ğıdı lle b!rllkte fmtiha.nlan yapılmak U::::ro Tophr.nede ~raç 
evi mUdUrlUğUne mUracaatıa.n. (120) (5217) 

~EUBllr.iii .. aMt112111mM~'llllllllllllBIB!llllllllll .. *~*Ezılllllllllllll~·1R!IC5::~:*cı~•:ı11ml .. ~I 

inek şaşkın ''C toparlak gözlerl:ıı dönerken artık kendisini ıut:ınındı. 
ta.vana dikmiş bir dilziye ha#ırıyor. Hiingi1r h!ingür ağlaıııay:ı bnşbdı. 
r.Clu. Nlbayet Yuvanın endişesi tıı- Göı yaşlarından luzlnnnn yannkl:ırı. 
lıakkuk elli. l\apı · hızla açıldı \'e C\0 n ı <lili ile yl!lay:ı J alayo ı.ö) leni yoı -
"81ıibl don gömlekle bir rilzgür gi· du: 
l>t içeriye atıldı. Bir yandan da en 
~ açılmadık kilfürleri sanırıı. 
)'Ordu. Son süıüniı kısaca söyledi: 

- Bana bak :buradan şimdl def 
elııl'p sitmeli. 

- Aleks:ıııdır Korpiç... Meseleyi 
-.Jatrnaklılıma müsaade elme:ı: mi-
aıfa, .• 

• ~ Çıt git, ·diyonım Jana. Ba,ımı 
llB1a aokma benim, haydi. 

~· .. ,)' *** 
~7tll lneii ile bero.ber kapı dış1 
~ıatıl uman saat ıecenln on 

j~. ( 
- 4Dehey .•• Haydi yüril bakalım. 
Ha~ı önüne katarak lrnsnb:ınrn 

~cin9 do~ru )0ola düzeldi. U.rı.:u 
ilzlerlnden akıYordu. 

Padt• J,;aldırımılan fopral.'. :rol;ı 
~kınca Petya göz k:ıpnktarındaki s· 
tırlı#l )'(lrümek.Je dağıt:ımlyacajfı•ıı 
ınladı. Bir kenara çömeldi. Jneğin 
~ sal bileğine sıkıca bağlarlı ve 
ay'Jı:a,. · ckldı. 

• • * 
- Hey · arkada'}~ .. 
Pctyanın h:ı51 uruncl.ı .} ii!>selen 

lir ses mülcmodiyeıı h:ı~· rıyorılu: 
- Kalksan a be •.. Sııno sö.} lü\C'. 

runı. hey •.• 
Sabah olmuc;ııı, gür.el blry:.ız snb:ı. 

ıı ... Petya gör.lerinl :ıçlt ve kunclur .. 
ıının burnu ile ayal.:l:ırını dfirlen 

- Allahım bıı nuıl piyanı;o? Ev 
Yelki Jıün hir işim, bir nışnnlım, ''t' 

l>ir C\·jm ''ııtıh. Bnşıına bir ply:ınko 
lıelüsı a~·tm hepsini kaybettim. U5" 
tclik inek de gitti. 

23.6.940 Pazar 

12.30: Program \'C memleket saat 
ayarı, l:!.:l5: Ajanıı, ı::.:ıo: MUz:lk. Q. 

ku~ an: Mu:ı:nrter tıkar, 1::.30/H.30: 
MClz!k: ırn;;tlk orlccstra, 18.00: Pro
gı'IUn ve mern!el•et eaat ayan, 18.05: 
MU::lk: Cazband (Pi.) 18.SO: Müzik: 
Operetler IPI.) 1~.M: MU7Jlt: P.adyo 
caz orkutraııı, Soprane Bedrlye Tü. 
ztln'Un fşl.lrAklle, 19.25: Ii:onu~raı 
19.45:' llernlekct anat ayarr, Aj':lnıı 
20.00: Müzilt: Seçilmiş eserler, 20.23 
Okuyan: Müzeyyen Scnar, 21U5: Ko
nu§m:ı. (Tarihten sayfalar), 21.00: 
MU:ı:lk: Saz eserleri, 21.15: Mllzik: 
Okuyan: Nebile Raif, 21.30: Konuır 
ma (Radyo a;az~tcsl), 21,,5: MUzlk: 
Oda mllzlğl (Pl.) 22 :;o: Mcmll'.ket 
r.:ıat ayart, \'c Aj;ms haberleri, 22.t::S: 
A:fs•ıs !'!>Or ııemst, 23.00: MUT.Ik: 
Cıı.::b:ınd (Pl.) 23.25/ 23.30: Yamıkl 
program \'e kapnnı~. 

J lstanbul Komutanlığı Satınalma i(cr.ı;syonundan 
Komutanlık birlll1'1er11çin 25-6·0t0 ı;UnU ııaat ıı de l6S~ k:ılas p:ııarlıkla 

atm almacaltlır. Şartnamesi h?rı:ün ltomlayo:ıdo. görU:abilir. tstekllicrin bel· 
i g1ln ve .saatte Fındıklıda l:omutanlık s:ı.tı:ırl:::ıa kom~eyonuna gelmeleri. 

(5237) 

• * * 
CUmU:suyıı ha.ısta.nesi 1c:in U·3-!l40 g:l:ıü rar.t 15 le pazarlıkla üç bin 

:ilo koyun etl utuı almaca'klrr. bteklilcrln bellı ı;Un H! ıı:ıalto Fındıklıda 

:omut.anlık ıetmaıma komı.ayonuıı& mUraceııU<U"I. (623G) 

• *. 
Milna.kua gilnU talibinin vermiş olduğu tıyat komutanlrkçs p:ıl'uılr gö· 

Gldllğlln.dan komutanlık birllklort llıtıyo.cı i:;ln elli beş bin kilo kabak elli 
ıef btn kilo ta:ıe f&wlyo pazarlıkla. .satuı &lmacaktır. Mlln:ıkıısamıa 25-6·940 
Dan aaat 15 tıe bqlanacaktır. tsteklilerln bell1 ı;Unde ve saatte Fmdıklıda 
llalmıtanlık aatmalma komt.yo:ıuna gelmelt:ri (519S) 

• • • 
2Z:S ton un kapalı ı:arna eksiltmeye lrnnmu§tur. lluhammen bedeli 27.000 

lira llk tcnılnatl 202:> Jlradır. Eksiltmesi S·i-940 pazartesi sUnU saat 9 da 
Adıuıada ukert satmalma komlııyonunda yapılacaktır. ş:ırtnamesi Aıı.kıır:ı 
lstanbul Lv. Amlrllklcıri ve Adana a:ıket1 aatınalma komlsyonl:ırında görü· 
!Ur. Taliplerin lcanunun 2 ve 3 üncll maddclcrlnde vesaiki haiz: olduldarm:ı 

dair vesaiki hamil olarak tayin olunan aatten en az bir ı:a:ıt evveline kadar 
zartıanru komiayona.lvermelerl. (123) (5220) 

• • • 
Komutanlık birliklerinin senelik ihtiyacı için iki yllz; elli ton sadeyağı 

kapalı zarf uırulilc satın alınacaktır. Muhammen bedeli Uç yUz on lkl bin 
beş yüz lira olup llk teminatı on altı bl.n iki yUz elli liradır. Şartnamesi her· 
gün İzmir ve Ankarada levazım lmirllkleri, tatanbulda komutanlık satına!· 
ma komisyonlarında görUlcbilir. Eksiltme.si 12-7-040 g'jnU ııaat on altıda 
1ııt.anbulda Fmdıklıda komutanlı!< satmalma lrnmlsyonunda yapılacaktlt', 

tstckltlerin ktuıunun latedfğl vesaik lle birlikte teklif mektuplarını belli gün· 
de ııııat on be:e kadar komisyona. vermeleri. {5l:l0>. 

• * • 
~ğıdakl mevad 11-7-9-iO günU hlzalannda. yazılı saatlerde kapalı za.ı-f· 

la eksiltmeye konmuıtur. lha.le.sl Adana<la asker! satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. tstek!Uerln kanunt vcslkalar1le tekil! melüuplarını ihale sa:ı

tlndcn bir saat evveline kadar komisyona. vermeleri. Şartıınmelerl A:ıknra, 

İııtanbul, Lv. J.ratrliklerl \'e Kayseri, Adana uker1 ıatmalma kor:ıl yoııların
da görUIUr. (124) (5221) 

Cinsi mlktan 

Yulaf 
l\uru ot. 

ldlo 
l ~20.000 
I 9'30.000 

tutan 
lira. 
:iJ.100 
3S.4.00 

• • * 

ilk tcınlnatı !bale 
lira ıcr. 

(!:07 150 
2880 

aaatl 

10 
16 

A§:ığıda yazılı eUer kapalı zartla eksiltmeye konmu,tur. İhalesi 9·7·940 
salı ı;UnU b!zalarmda ya::ılı s:ıatlcrc.Jo Aydında askeri ıııı.tınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. lsteklllcrln kanunt ve.sikalarllo teklif mektuplarını ihale sa
atlerinden bir aaat evveline kadar komisyona vermeleri. Şartnameleri Anka
ra, İ6tıı.nbul Lv. Amirlikleri ve Aydm, Kugadası askcr1 aatmalma komisyon· 
lannda a;örülilr. (125) l5218) \ 

Tahınln bedell 
Ml.kt.an koyun sığır keçi ett 
Kilo I.r. Lr. I.r. 
Z6.000 l HOO 9360 9000 
00.000 36.000 22.:500 

llk teminatı 
koyun sığır 

J,r. ı:.r. Lr. I<r. 
1080 702 
2Ci3S 1687 5Q 

kcı:I etl 
Lr. Kr. 
675 

ihale sa 
ati eri 
15 

1681 r;o ıı 

1 Oksüreriıere Katr~ Hakkı Ekrem ı 

l_H_ıa_kk_ı _K_at_ra_n_P_a_st_il_ler_i _de_va_rd_"_ ~ 
Tophanede Dikim evi Md. den: 

Tophanede ı:d No. ıı dikim evinin gocuk atelyeıılnde gocuk dikmek Ut:ı-
re kUrlc mal:lnelcrfle birlikte işçi alma.caktır. Meztu:ır dlkimevi ııtelye!erlncle i 
kendi maklnelerlle gocuk dlkmeğe taı.p olacak ı,ı;uertn §Craftl Oğrenm:?:~ U ''· 
zero hcr:;lln a;ıat 13 ten 19 ;:a kadar Tophanede dikl.mevi mUdUrll!!Une mU· 
racuUıuı U~n olunur. (5078) 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Baniiası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira&ı 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve tic<'.ri her nevi banka mur.meleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verivor 

f.iraat Bankasında kumbaralı ve ı:::,,,,.;ız tasarruf ho~apl,._ 
l'mda en az oO IJra~n bu)unanl:ırıe scnode 4 defa çckllct:eı. 

L:.ur•u ile aşağıdükl plilrıa güre lkrsmlyc dıi'ğıtılacaltur. 
• ~aeı ı.noo Ura1ı11 t.ooo 1..1ra 
' • 000 • t.000 • 
• • ~o • 1.000 • 

ıo .. ıon • t.ooo • 
ıoo • ıso • &.ooo • 
l%0 • tO • f.S:>O • 
18(\ .. ~ • &.200 • 

DtKKAT: Resnplarrndakf paralar bir sene tctode 50 
liradıın aşağı dtişmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 2 11 

raıinslyle vcırllecelt tir. Kuralar senede 4 defa: ı Eylt11 
1 BirlnclkAnıın, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ~ekllı~<'elttlr 

'Bili •itt.•, r, • '•" 0 ..... •ı \ •~. ,• \ , ~, , • •, • • ., ~ , , , , ,~ ·ı .. 


