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iTAL YA'NIN BOMBALANMASI ŞiDDETLENDi 
ita/yanın bir Kruvazörü iki 
Denizaltı gemisi batırıldı 

• 

Almanlar Parise girerse sokak 
muharebeleri yapılmıyacak 

.. 
Müttefik tayyareler Afrika' daki 
Italyan askeri üslerini tahrip etti 

Benzin depoları yanıyor 
MISIRIN ROLO Mısır 
BOYOKTOR zaman 

arazisi tecavüze uğradığı 
İtalyaya harp ilan edecek: 

Jıal.,•nın harp w•y•l•
rintlen biri tle, Sua.y, 
ltanalını ele w•'{İrmelt 
P• Mı•ırı ielild elmel 
oldupna 6Öre, Mıeır, 

bütün lıuovetile m•c•• 
tlel• etmelı mecbariy•· 
lintletlfr. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
( Ankaradan Başmuharririmiz 

ya>:ı)·<>r:) 

1 

Jngıliz taııııare!erının hücıı.m. ..ıriğı Cen.oı'a (YAZISI 3 tlnctldeJ 
., ... 

ispanya bitaraflık 
siyasetini değiştirdi 
İTALYAN TEMINATI VE BULGARLAR" 
Macar matbuatı 

Faşistlere bağhlı· 
ğıoı gösterdi 

. 

-İtalyan sana
yisinin tahribi 

Hava bombardıman
lara ile kabildir 

LO:'\'DRA, 13 (A.A.) - E. 
vening Standard gazetesi, İ -
talyanın kolayca tahrip edile
bilinecek endüstri~·el bölge -
)eri hakkında bir makale neş
redi~·or. Ve Roma İngiliz sefa
reti hava atascsinin, lıa\'a hü
cunıları hakk~nd.a ;yazdığı ciiın .. 
Jelcrde, müıtcfiklerin şimali 
1talyadaki elektrik santralla
rını bombardıman etmelerinin 
miinasip olacağını ileri sürü -
yor. 

Su ile müteharrik bu elek -
trik santralları Thorin - Ge
nes - Mitan müsellesi dahilin. 
de bulunan en mühim bölge
ye ccre:yan \'Crn1ektedir ki, bu
rada bulunan fobrikalaruı iki
sinden madası hep mühim taJ
yare ve tayyare rnotiirü fab -
rikasıdır. Bu ~nntral ayni za .. 
manda Roma 'e !\apoli'ye gi
den şimendiferlere de cereyan 
\

1ern1ektedir. 
llava ataşesi şunu i)ft\·e et

mektedir: İtalya kömiirünü 
ithal ettiği cihetle, bu santral
ların tahribi mühin1 deınir\'ol
larile fabrikaları cercyamcız r 
bırakmış olur. 

Vekiller 
Heyeti 

Dün B•şvekiiin riyaseti 

altında toplandı 

Anlı•r•: 13. [ A.A.] -
/ere Velıill•rİ heyeti bııwün 
•••t 18 tl• Baıv•ltal•lle 
Ba,sıelıil Dr. Refilı. Say
tlaın'ın lıa,lıa11lıfın.ta fop· 

M usolini'nin, Fransa wc 
İngiltereye harp iliin 
ederken tecavüz niye

tinde olmadı&ını hildirdiiıi dtn -
letlar arasında !\fısır da \'arıln. 
Halbuki İtalya matbuatı - ki, an. 
cak fa4lst reislerir. arzuları ha-. , 
ricinde yam yazma;ılar - Tii Hab'l.I 
harbindenberi mütemadiy•n .Sü
veyşi isteris. diye bağırıp duru
yorlardı. liNlveyşi isteyip de Mıs:ı. 
ra taarru• etmi)·eceiıiz; demek 
tam bir teut te~kil eder. Bu va
ziyet dahi, ital~·anın verdiği te
minat da samimiyet olmadıirmı 
ııöstermiye kifayet eder. Alman
yan.ın vvdlei sözü ne kadar tut
tu~ m.Jfundur; İtalyanın kom
(Ularına verdiği yarım yamalak 
teminatı daha fazla tutacağı ta -
biatile belıleneınez. Kaldı ki, İn. 
~ltere, Mııııra, Sövene n Su
dana filen hakimdir. Buralar -
daki İngiliz kuvvetleri, J\lısır or
dusile beraber, müttefik Mısırın 
müdafaasını deruhde etmişler • 
dir; lnJ{iliz donanınası, başta ls
kenderiye olmak üzere, bütün İn
ıılliz limanlarını üs ittihaz et _ 
mittir. Mısır - Libya hududun
da İngiliz bB\'a k11netlerı yerleş
mişlerdir. İtalya) a k<Jrşı ilk harp 
hareketi de bu hava kıtvYetleri 
yapmışlar \'e Lih.\ ada ki İtalyan 

Soh·a, 13 (A.A.) - İtalyanın 
haroe J(irmesile doi':an yeni \'azi
yet üzerine Bulgar hükumetinin 
resmi beyanatına . intizar edil
rnem!'kle beraber Haricıve neza
reti: namına söz sö,·Iemive me
zun Nr zat, büt'in Bal~an rnem
le-kctlcrin n su! l ve hı taraflık po
Jitikalarınd,1 devar., edece> :erini 
\'C ?tit oL.nı taıarın<lan homşu 

lzmire gelen vapurlar 

(Arkası 3 ur.cu sa)lfada) FRANK O 

İ7lMİR, 13 (A.A.) - Mayıs an 
içinde İzmir limanına 172 si Türk, 
25 i, Yunan ve onu İtalyan ol -
mak üzere 231 vapur gelip git
miştir. Bunların tonaj yekunu 
112,943 dür. 

~~:.~r.lii'~;~;~r:~~:h~~~~:'~~}:~~d.~~ e ·ıka Mu••ttef·ıklere ge İŞ 
Jn,ılterc ML~ırııı ınudafıı vazı - 1 
Jetinde iken İtal~anın Jtısıra, si-

~en!ees~t:vi~:::kilei~~~~:::~:~~~'. 1 m. kyasta yar d 1 m a baş 1ad1 
rmden a)ırmak }olunda yapılmış 1 
atemice bir manevradan başka _ _ _ __ _ _ ·- __,____ . t 
bir şey olamaz. İtalya, Mısıra - - --------

i!~~ı:c:::1ii:,8~::::r;a~~ı~'T~s:~.~I~ lilk olarak: 600,000 tüfek, 40,COO mitralyöz, 
da fılen aJrılmaz hır i<•k kütle 1 

~:şti'b~tt~:1ı~~;li~iıı'.:;~~·~-a~:r:~ 800 yedi buçukluk top, 1,000,000 obüs verildi 
deniz kuv\'etlerinin Ital~·anlara 
karşı harp edet('J4İni de biliyor
du. Bir defa silahlı miıcadrle h.ış
ladıktan sonra. ~iyaı.;('t durur; 
harp Jiitür . .\Iımd~ki İngiliz kuv
vetlerinin de. harbin iraplarına 
ıt:Orc taarruzi \'<' tl'<.iafi.ii harekct
lerdr bulunmaları ka~ar t;ıbiı bir 
~ey olaınaz. l\lısırlılar isr, .:\lı ırın 
earp hududunda, İ!ah"anın koca· 
rnan blr kara \'e ha\'a 

0

ordusu tah ... ; 
şit ettiğini B)'rıca Sudana taarruz 
etmek üzere, Eritrr ,.e Habeşis
tana kuv\'etler ~ ı~dıklarını, Ka
raaöınleklilerin .Sü\'eyşi iste -
kiz. dile bajtırdıkları~ı biliyor-

(Arka3ı 3 üncü &a)lfada) 

ABİDİN DA VER 

Amerika filosu 
WAŞl~GTON. 13 (A.A.) -

Kongrenin dona ~m" in biı , .. il
yar 308 milyon do:ar k ta , ı~at 
karbul etmesi üzerine <'Cm 'an 420 
bın tonluk 22 harp ;:cınbi sipa
riş edilmiştir. Bu ~err.ılerin ara
sında 45 bin tonll.lk !kı saffıharp 
"emisi 8 bın tonluk ık kruva • 
ızör, 8 destroyer, 6 taht<lbahir, 2 
tayyare gemisi bir tahtelbahir 
taşıvan ııemi ve bir mayn dökü
cü gemi bulumnaktaoır. 

Amerika mihvere karşı 
iktısadi harp ilan etti r 
Müttefiklere 16 O tayyare daha verildi 
LONDRA, 13 (A.A.) - Ameri

ka Birle~ik DevletTeri tarafmdan, 
müttefikler emriue 600,000 tü -
fenk, 40,000" mitralyöz, 800 7,5 
Ju.k top ve bir milyon obüs verlL 

mistir. Bu bir lıaşlanıııçtır. 
Nevyork, 13 (A.A.) - Nevyork 

Herald Tribune'nin Vaşitıı!ton 
dan öğrendiğine )!Öre, orduya 

(Arkan 3 üncü ıayfada) 

. _, \ 

ORMANLIK ARAZiDE fSTiRAHAT EDEN FRANSIZ TANK KUVVETLERİ 

Yüzyirmi Alman fırkası Frans"'z 
ordularını ikiye ayırmak istiyor 
Müttefikler şiddetli bir mukabil 
taarruzla 8 kilometre ilerlediler 

FRANSA'YA YENi lNGlLIZ KITAATI GELDi 
~ - -- -ı Paris, 13 
l"r•n•ız tebllOI ı ( A. A. ) -
C..: - - • Fransız 13 
çarşamba aksam tebliği: 
. Parisin iki tarafında muhare-

be ıı;itl(ide cüs'at peyda etmekte
dir. Yeni kuvvetler Rouen'in 
cenubundan taarruz etmişlerdir. 
Zırhlı \'e motörlü kollar, Louvi-

( Arkası 4 üncü sa)ljamı:da) 

\ Fr - ız 
Başvekil; 
RUZVEL'I'E 
MESAJ C.ÖN 

BİR 
ERDI 

Müttefikler 
•• • gardım istiyor 

Muttefıklerin müthiş RFR:~~1~'~0~;c,~~.~\)L~:~ r.: 

h 
•• 

1 
mc·sa., gönd~rmiştir. tayyare ucum arı ni~:0~csajda czciiırk süde lİL• 

Alman kıtaatı ve muhim mev
kiler bombardıman edildi 

Almanları verdiği zayıatı çok ağır 
LONDRA, 13 (A.A.) - İngi

liz hava nezareti şu tebliği neş
retmiştir: 

Rouen'in şark mıntakasmria 
düsman tec.,mmüleri fu:erine In.. 
ıı?iliz hava kuvvetlerinin şiddetli 
bomba taarruzları dün bütün gün 1 

devam etmiştir. Askerı tcccın.mti
leri \'e zırhlı ~raha kolları şıo -
detli bombardımanlara tulmu~
tur. Bu har"kat e•nasmda uç düş
man boır.bard_man tavyaresi de 
düşürülmüstür. Bizim tayyarele-

1 ATkası 3 üncü sayfada) 

«--- DU man, Parı:) kapıları 1Lla· 
dır. Düşman, Parıs<' ı:ıirm< en 
evvel da:ıa mlicad.cle edecek. r 
Eiter Fran<addn kovulursak, ~ı

( Arkası 4 üncü sayfada ı 

SON DAKİKA. 

Mühiın 
Karar! 

Felemenk 
Hindistanı 

1lngiltere Balkan, 
İngiıte~eden askeri 

yardım istedi 
Tokyo, 13 (A.A.) - D. N. B. 

Tokyo Nişi - N isi gazetesinin 
Soerabaya'clan aldıı.ı· hususi bir 
habere ~öre, Holanda Hindista
nı makamları. Jaµonya.va verilen 
teminata rağmen.' gilizlerin var
dımını talep etmişlerdir. İkı bin 
İngiliz ask/'finin şarki Cavada 
kauya çıkmıs oldukları söylen
mektedir. Bunların kampları 
Neuawy köyündedır 

Holanda Hindistanı hükume
tinin, İngiliz kıtalarının Cavada 
bulunmasını !(izlemesine rağ -
men. hadise bir İnıtiliz ıı.ubayın
dan öğrenilmif!ir. 

, Karadeniz ve Tuna 
memleketleri 
mal satmıyac· 

LONDRA, 13 ı A.A.) - İtal
yanın harbe girmesi neticesi ola
rak ticaret nezareti bugün mer
iyete giren bir emirname neşret
miştir Bu emlrname\'e nazaran 
Lısans olmadıkça Bulııaristan, 
Yunanistan. Macaristan. Liech-

~ ... ;oı. 
teustein, Romanya, İ. '?~e.~u ı ,, 
gooslavya ve. Karade J}d · &V';-1"-. 
yetler Birliği liman · ~ · ne_ 
cinsten olursa ols~ • • cı 
menedilmiştir. . ·<" 

Bu tedbiri almaktan malciat!ik 
(Arkası 3 üncü savfadaİ. • 
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SA1TA - ! 

LTA 
Cinci hoca Valde sultanın dairesine çağı

rılmış ve iltifatlara mazhar olmuıtu · 
Cıncı h<x'a vezıriazamm. Şey

tıufısl:.rom feV'kıııde mell'kı sahi
bi olmuştu. Hoca ca danışmadan 
iıir şey yapılmazdı. 

Valide Sultan, hocayı ooylelik
le ır ay kadar şişirdi. ihsanla
rına, ıltifatlanna •lıol!du. 

Art>k, hoca efendinin olmuş l>ir 
mevve e•hı avucunun M;ıne girdi
,l!im ı::ordü. Ne dem.iş olsa mu -
iı41t:ık boca efendı teroddü t3Üz 
ve mülitıazasız Y aı:ıacaktı. 

Cıııct hocanın kcyfı yerinde i
di. Arttı< onu top ttifek yrka
mazdı Hele, Valıck! Sultanın aon 
a} da huca efendiye ı;ıöslerdi
i:ı ılti!.ıtlar onu iıu bütün şimart
ııw;.ı 

Muiı Peyker Sultan. bu kurnaz 
ruın papas kızı artlk Cincı lıoca
nm kıvama e:eldıı:ını tartmıştı.. 

ya bir dokuıunaık kiifi idi. 
al sada ' etteek bale ııei

mıstı. 

'Kı.zlar aııası, aylar ı:eçtıği hal
de \atide Sultarun Cincı hoca 
ile ne aı:ıtıbnı bilmiyordu. 

Kızlar ~. oı'kuW. ruva -
lar ı:oru ordu. A;:a, Ci:nci h<ıea-
nm bır yapacagına e- ! 
aundı. il 

:Fakat, Valide Sultanın son za- 1 
manlarda boca cfendivı da.resin

iazlaca tutması, ihsanlar, he
reıer vennesını takıp eden kız

lar agası kalben ıraz ~=şa
mt$tw 

Aga, Valıde S ela ur. tıocay· .Ka

feı;e ko) u..aun u m tmtştı O, 
uım:_:lıy • w Kı, her o1muş 

i. Hoca, Sckemareyı ze
"'r'I"~ ek uzerevdi. 

.ıkat, daha Vahde Sultan ho
.ı:a e{endıye açılmamıştı. Kızlar 
aj!asın.n kuruntu...u beyhude idı. 

Bir ı;ün Valide Sultan, kızlar 
al't ını huzuruna çai(ırarak: 

- Lala, hoca cfcndı yolunda .. 
- İnsaallah Sultanım!. 

uva!fak olacağım._ Yüzde 
yiiz emınırn .. 

- Hoca e!end.ı, muvafakat elti
mi Sultannn? .• 

- Yooo ... Daha hocaya açıl
madun .. 

Devince aj!a hayretlere dtiştü. 
ÖyL ise bu kadar sıkı, fıkının 
sebepleri ne idi?. 

Aı?a, renk vermeden cevaı> ver
dı • 
r- Kulunuz; hocaya söylenmiş

tir. Zannedıyorum Sultantm!. 
- Havır, boş bulunmadım .. 

- ········· 
- Hocayı oldurduım ... İhsan

ların:.ı, ıi.tıfatlarıma boı;tum. 

- ········· 
- Hoca, tam kl\·amııu aldı. A

çılacagım, fakat, sen de el al
tıncan yardımcı ol!. Göz kula.k 
<>l olmaz nu? .. 

·üstıme Sultanım!. 
- Daha hala hocadan emin de

bi m~,.n'!. 
- 'ultanımın emin okluğu şey

den na,ıl eırv. olmaaı? .. Ne had
ıam ? .• 

- Emın ol!. 
- Emıuiım Sultanım!. 
- llavdi b:ı.kalı.rn Lala!. Seni 

ıör~yım ... Dedı. 
N:a. huzurdan çıktı ... Fakat, 

fazlaca d~ydi. Bır türhl 
Cinci herifine inanaım vordu. 

Llkin, ~a müsterih idi. Ni
b..yet, Cinci hoca, m~yi PG
disaha ifşa etse de kendisine u
cu dı>kunmıyacaktL 

Cünloü, Valide Sultan, her hal-

c !er, a.11alık onu da yatı~
tırırdı. Oiilu d:ı bu giılcr yüzlü 
harıkıı!adc kadmın dizi dibinde 
sak'n bir öıniir sürerdi. Hem bel· 
ki .ıe Raife biraz ··ı.s lıne, ken
dini tanıtına hıMı gelirdi. Bugüne 
ka · r sırf çalL<mak ze\·ki kin ça· 
1 I\ onlu. Fakat gen~ \·c giiıel 

k.ın ı olllllca, !M'k tabii ola -
ra ıl rl ek, kendini g" ter -
ncl;; isti ecekH. J\.:ufıakkak ki, 

Ayten koc:ısını bu yola tc1vik e
d «ıkıl. 

Ra ,(e l ardı ı ılokımaak mıy
dı~ l:ir crk•:k bir kızla kendi ine 
k:i\rplik ehin diye e\lcnmez. Ay
kn ıten Jrğini, ı:üzclliı:ini. neşe
ini it.life \ akfctmiı. olm kla va-

ail ini yapıyordu. 
Cuna ırainıea, ni~n mera~i .. 

ınıudcu sonra ~c\'kiye l'erviue 

de ap:ayı ışin içine karıştımuı, 
bulunmıyacaktı. Bu sabep1e be
la gele.;ek olursa doi:rudan doii-
ru va Valide Sultanın başına ae
leceıl<ti, 

Sarayda ca.ıı.ını kurtaran kap
tandı. Herkes mal cem'ine, ser
vet devşirmesıne ·bakıyordu. K.ı.z
lıır ağasının saray !arı, köşkleri 
vardı. Hazinesi dolu idı. 

Valide Sultan. Cinci bocaya 
açılacal?ı eşref saati bekliyordu. 
Nasılsa bu eşref saat hu!ül et· 
.rnişti. Mah Peykerin taliı ya
ver olmuştu. 

Cinci hoca. bermulad Valide 
Saltanın dairesine çağrılmış. ih
tiyar Vaiide Sultanın iltifatları
na gaııkoluyordu. 

Fakat, Cinci hoca. o gün bi
raz neş'esizdi. Suratı aı;ıktı. 

eş'es'..zli.iiıni belli etmemek için 
Valide Sultanın karşısında gü
ler çehre ~östenniye ~alışıyordu. 

Fettan, ve şeytan olan Valide 
Sultanın ,ııozün<len biç bir şey 
kaomazdı, Herhalde hoca efen
dide bir şevler vard, 

ı.:. Pe'.ji<er, boca va okundu. 
Hocava Lrıan e.Jıvormu.> giıbı ö
none diz çüı:up onwı dualarına 
iımir dedi. 

Cnci hoca, her uasının ni-
ha \~et -4'~ 

-- Saadet bad!. 
- :!a.,.""'.m't bad1 

- Havat had' 
- Halas bad!. 
- Kuvvet bad'. 
O.ve nida evlerdi. Valide Sul

tan hoc ın her sozune: 
- Amin!. 
Oe)ip, yurekten gürlüyordu. 

Hoca emmmdu. Ona herke> 
iman ediyordu. 

lfocanın duası bıtti. Diz çöküp 
bır k01şeve oturdu. Valide Sulta
nın karµında S'Ustalı maymun 
l(ibı vturuvorcıu. Fakat, mağ
mumdu. Belli etmese de belli 
oluvordu. 

Hoca. Valıde Sultana, ofilu 
'ıakkıııda veyahut ö1.deleri için 
tek bır sey sôyleme1ldi. Ne had
dine Kil. Sonra. adamı ne ya
parlardı? .. 

Cinci hoca, Sekerpareve ~
lıı'Ordu. Son zamanlarda Sul
tan ibrahimın ziifivete d'4;tüj!ü-
nü ve bıı halsızl,4in sebeple

rin<İen bırini de Sekerpare Ha
sekmin nicude aet.rdiğine vaki
ııerı vi>kıf olmu tu. 

(Arkan ı•ar) 

Zehir kaçakçıları 
faaliyette 

Kıı~da Hac• Hüsrev 
mahalle.sınde 56 numarada oturan 
Ahmed.in eroin satltğı haber a
lınmış ve Sadi adında birde be. 
ralber be.:; paket eroinle cürmü
m~hut halinde yakalanmıştır. 
Ahmet eroinleri berber Yor~ a
dında birinden aldılhnı \'e Sadi 
vasıtasile sattırdı1'nı söylemi{; 
ve oerbcr Yorgi de yakalanmıştır. 
B~ndan başka ,ine Kasımpa

sa·ia V ahram sokakta eroin çe • 
kerken yakalanmışl.r. 
Unkapanında ,ab1kalı e:;rar sa

tıcılarından Ibrahınt cie dün ar
kadaşı katil Kemal ile bırlikte 
e>rar satarlarken yak~ • 
lardır. 

rzcni etti: 
- Ren ne üınit ediyordum ne 

oldu kı?.ım·;t., Raifi neden seve
ıncdiğini bir türlü anh~-aınadım .. 
ller ııe isr, eOrÜ\"OT un ~'11, her 
genç kız ~enin gibi e\ lcnın kten 
kaçmıyor. 

Per\İn bir şey ö)·lemedi. Şev· 
ki~ e de bu bahis üstiinde dur -
madı derhal Arteni methetmiye 
hcısla

0

dı. O da karııaıtalar bal a
)·ıııdaydı. Bıı ay e\lileriıtkinden 
~ok daha kı>a siirer. 

Bir memnun olan da teyze 
idi. Jlic şaşmadı 'e Ay·tenden 
kurtulduğu i<;in çok sevindi, o 
kadar çuk se\'ittdi ki, A'1eni ku
cakladı. Öptü ve bir çok hediye
ler verdi. 

Ayten buauJl farkıııdaydc 
- Bütii.n bu. iltifat gidi)'orunı . 

][ D 

Akdenizdeki şileple
rimiz geri çağrıldı 

,~- .. 

Şimdilik limanımızdan yalnız 
İzmire kadar seferler yapılacak 

AkdeniZlll harp sahası obnaı<ı 
ve .;eyriiseferin tehlıkeli bir ha
le ae lmeai üzerine !Münakale Ve
kaleti Akdeniıde bulunan şilep-
!erimizin derhal geri çai'nl:ması
nı dün Mıntaka Liman reisli~ 
bildirmiştir. Bunun üzerine va
ziyet vapur sahiplerine teb~ o
lumn!J$ ve dün a.kşam A:kdenizıde... 
ki 6 şilelıi:ınizin kaptanlarına .İs
t~bu la gelmeleri hakkında tel
sizle emir verilmistir 

Diğer taraftan İı:ın.irden ve 
İskendPruna kadar olan iskele-

Mısırçarşısı 
işi başladı 

Ketenciler kapısında 
dükkanlar yıkılıyor 

1 

istimlak muamclesı ıkmal o
lunan c.&'Viısır çarşısı• nın cKeten- ı 
cıler kaPL,ı• nıl '.ı dukkanlann 
uıkılmasına ııecılmı.ştır. Kel(>nci
ler kaoısı yan_ndak.i dükkanların 

·ıln ı ikma. olunduktan son
ra da, Yeni cami eydanına ba
kan dukkim;::ırın elbiseciler ve 
kahvelerin yıkılıp burasının a
cıhr.ısına başlanılacaktır. 

DiE<'r taraftan Mısır çarşısının 
4 buvük \'e esaslı kapısının da 
dillerine halel gelmi\'ecek bir 
ı:urettc ta.mir ohınmaları da ka
rarlaştmlmı.ştır. 

Belediye munzam 
bütçesi hazırlanıyor 
Mezun 'bulunan Beledi ve ınu • 

hasebecisi iuhtar Acar dün Bur
ıw.dan 0ehcimize dönerek vazi
fesıne başlamıştır. Öı?leden 
sonra bazı Belediye tahsil ve 
tahakkuk ~ubeleri şefleri Beledi
ye reis muavinlerinden Rifat Ye
nalın reisliğinde muhasebecıııin 

iştırakile toplanarak veni mali 
yıl vergileri üzerinde direktif al
mıslardır. 
Diğer tarafı.an fevkalade ol.a-

rak içtimaa çağrılacak Şehir 
Meclısine vPrilmek lizı>re bir mun
zam bütçesine ho.zırlanılınasına 
dünden itibaren l>aslanı.lnuı;tır. 

HA AKİF 

Gençlik teşkilatı için 
Ankarada toplantı 

yapılıyor 
Meınleketımizde gençlik teş -

kilatının bir an evvel kurulma
sı için Ankarada Maarif Vekıi.
letinue l>üyük bir toplantı yapı
lacağını ya,mu.t•k. Komi.srona 
se!ırim.izden Maarif müdür mu
a\"ini Vahi ile eski spor hoca
larından Sami Karavel, Galata
•~ra.ı· lisesı Terbiyei .bedeniye 
muallimi İbrahim Halokı ıştirak 
edeceklerdır. Büyük komisyon 
öbürgün toplanacağından bu ze
vat buı:i.in Ankaraya hareket e
deceklerdir. 

diye değil mi teyze? .. Ancak ni
şanlandığın1danheri size te:rze 
dcrncme İZİ!!. '\('rdiniz ... Size tey
ze demekte de\am edersem, sa
hiden teyzeın olduğunuzu söyli~ 
yettksiniz. amma evlenip gittik
ten Mtnra ... 

A.\ten kalılar~k gülünce tey
ze de gü!m .. kten başka ('Bre bula-
ınadı. • 

Aykn Penine çok daha faz
la dii künlük gihteriyordu. An
cak ufal. bir fark vardı: Artık 
PL'r\·inin :yanında kii4;Ühnii,\ or, 
('ocukl:.ı m:lordu. Nişanlanını~ 
olnıak ouu Pervinle a.)·ui sc\·iye
~-e yük,elli~urdu. Ağır ba>lı, a
deta e,·li kadın tanı ile konuşıı
~ordu. 

Fakat günler ge~ip de Raifin 
Stt-\•gi~iııe alışınea. gene eski ha
line a\det eder gibi oldu. 

Bir güll' Perviııe: 
- Benim dedi ayda yü> elli iki 

~'Ü.7. lira kadar bir gelirinı \ar. 
Adanad~ki kiiçük çiftlikle iyi 

me gul ulunsa, ayda be ~üz !i
m da gelirim olacak. Herhalde 
buna ~ayret edeceğiın. l~kat iki 
;.üz Jirıı da fena değil df!ğil mi?. 
Raif hakkında da haJli ş,.y[er 

ler arasındaki vapur seferlerinin 
la~vından soru:a Mel'$İnde bekli
ven Çanakkale ve Marınariste 
kalmış olan Erıııırum vaı>urları
na istanl>ula donmelerı bildiril
m•<l ir Erzurum pazar ve Ça

nakkale de .sah ıriinü limanımıza 
~eleceklerdir. İstanbul - İzmir 
seferleri muntazaman devam ede
cektir. Mersin seferlerinin Uiı
vına. 12 Ada civarı.na İngilizler 
ve İtalyanlar tarafından mavn 
dökiilmcsi scbeı> olmustur. 

Sığınak faali
yeti arttı 

Beyoğlunda adetleri 
bini geçti 

C::ehrimızde sıiiınak yapt= 
faalivetınde Üsküdar ve Beyoji
lu kazalarının basta oldui(u an
la<ıl:ınıştır. Üııküdardaki sığınak
ların sa vısı dün 450 yi bulm~ 
tur. Beyoğlunda da 1000 e ya
kın ev ve apartmanda sığınak 
ikmal ohmmustur. Yalnn bu 
miktarlar umum evlere naz.aran 
pek az olduğundan buralarda ve 
dii(er kazalarda bulunan halkın 
nazar> dikkati tekrar celbolun -
mustur. 

Diger taraftan Evüp kvasın • 
da D }ğmeciler mevkiirrde yapı
laıt 'Jüyülı: mimune siperi de ik
mal olurunu.stur. Buradaki ek
seri evler ah$ap oldu~dan ev 
sahipleri :vanlız; bu nüımuneye gö
re sıper yapacaklardır. 

DSNtS 

Bogaz vaputu bır 
aparfımanın iskele· 

sini parçaladı 
Şirketi Hayriyenin 72 numa

ralı vapuru evve'Lkı gece saat 
20 de Bo~azicinden gelerek Ar
navutköy iskelesine vanaşmak 

üzere ilerlerken birdenbire dü
meni l>ozulmu.ş ve iskele vanın
daki Kopcrnik apartmanının is
ikelesine çarparak parçalamıştır. 
İskelede ı>turmakta olan Ha,;-ri
ye ve Lui-z isimli iki kadın ba
vılmı•tır. Vaour Liman Fen 
heveti tarııfıodan dün Halıçte 
muayene edilmis dümen yata
ğındaki bilyaların stlcıitıi(ı anla
şılmıştır. 

Denizaltılarımız dalma 
talimleri yapacak 

İzmit körfezinde, Zeytinbur
nundan geçen arz dairesile, He
rekeden "ecen tıll dairesi ara -
ı;ında arzan 2 mil ve tiılen 5 
millik saha dahilinde denizaltı 

gemılerimiz dalıs talimleri yapa
caklardır. Deniz vasıtalarının 

QOk d,kkatlı davramnaları Liman 
Reısltği ta.rafından iliı.n edilmiş
tir. 

öğrendim. Ne kadar intizama, ses
siıliğe, temizliğe düı;küıı oldu -
ğunu öğrendim. Soııra biran ev
,-eı c,·lennıeınin ~ürt olduğunu 
anlı.rnrum. E, bir ı;ün benden bı
kaısm .. 

- Ben senden bıkmam AJ ten .. 
- :Sl·n bulunnıaz bir ablasın .• 

ı\muıa ben hazan mahcup oluyo
rum. Herh;ılde te~·ze senin gibi 
dil ii.ııniiyur •. 
Pl&\İn bu u(arı göriinen deli 

i.,~k kızın bu kadar ağır başlı, 
dü ... uurcli duvranmış olıııa~ıı1a sa. 1 
~ıyor<lu. 

- Dcnıek bütün bunları bu kü
çüriik kafanda kurnıu~tun ö~le 
nıi?. 

- I~vct, l:alıı1z raifc \arma -
1nı istcnıiyeccksin saruJordunı.. 
ilde Raiften hiç emin değil -
dltn ... Cazan bana yakınJ».~ı)·or, 
soıır:ı birdenbire oz:ıkla•l)·or, a
dela 1-.tçıyordıı. Bu haline mana 
\·ercıııivo~duın. Herha:ldc beni 
pek hr • ·ı buluyoı-, e\·lenınekten 
akonl)urda ... Ilcrlinlde bö~ le o-

lacak tleğil ıııi! 
Pen·in yutkundu: 
- Belki, dedi. 
- Aınıııa ben çok ciddi bir in-

Ekmeklerden 
böcek çıktı! 
Belediye fırınlarla 

mücadele için husu-

si bir komisyon kur-

maya mecbur oldu 
Şehrimhin bazı semtlerin

deki fırınlarda imal olunan ek
meklerin içinden çöp ve sicim 
çıktığı. ı:örölerek bu fırınla -
ra ceza kesilmiştir. 

Bu meyanda bir iki ekme -
Kin içindea böcek çıktığı da 
anlaşılan bir fırın 3 giin müd. 
delle mu,•akkaten seddolun -
muştur. Diğer taraftan fırın
larıa daha sıkı ve esaslı bir şe
kilde kontrol edilip daha şid. -
detli ceza verilmesi de karar
ln'.'itırılınıştır. 

Gerek bu işle ve gerek fırın
lara ait diğer hususlarla uğraş. 
ınak iizere belediye reis mu -
avinlerinden LUtfi Aksoyıı.n 
reisliğinde ~ehir mecljsi aza -
sından Muharrem . ail, beledi
~·e sıhhat işleri müdürü Os -
mu Sait, belediye iktısııt ve 

t
eftiş heyeti müdürlerinden 

mürekkep bir komisyon faali
yete geçmiştir. 
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Deniz bayramı 
Merasim Barbaros 
türbesinde yapılacak 

1 Temmuz denizcılik bayramı 
programı h:ızırlanınıştır Bu se
neki merasim geçen senelerden 
fal'klıdır. Bayramın pazartesi 
ı:ıunüne rastlaması ile .ıtünr!üt de
niz yartşları yapılmıyacaktır. De
niz Yolları idaresinin gece va -
purda vereceği balo ve ziyafet 
hal<.kında da helliiz bir karar ve
rilememiştir. 

Btr Tenımuz .günü denizciler 
Taıihar.ede toplanarak Taksim a
bidesine l(idiı> çelenk koyacaklar 
ve sorıra Beşiktaııtalti Barbaros 
tilııbesinde toplanıp merasim ya
pacakla.rd.ır. Türi>eye de bır çe
lenk konulacırktır. 

TİCARET 

Sovyetlerden tıbbi 
ecza getirilecek 

Sovyet Rusvadan tıbbi ecza ııe
tirilanesi için alakadarlar temas
lara girişm~lerdir. Diğer bazı 
maddelenn de buradan tedariki 
için ,·akında ~örüşmeler !)aıHla
ca 'ı haber verilmektedir. 

ı .. ... 
Küçük haberler 

* Fransanın ~hrimiz başkon -
solosu dün sabah ı.aat 10 buçuk
ta '·ıhi.yete gelerek vali ve bele
dı_ye rei.si Lıltfi K.rdarla bir sa
at kadar görüşmü;;rur. * .Şule şilebi dün sabah köprü
den Halice girerken sis yüzün -
den liman işletmesin.ih mavna. 
larmm bulunduğu yerı görmemiıı 
ve iki mavnaya çaq>arak parça
laml,itır. 

* Belediye ve vilıiyetin 1940 ma
li yılı bütçesi ile belediyede teş
kil .olunması kararla;;tırılan •Hu
'Susi Kalem müd;ir lüğii. ne; vi
layetim iz maiyet memuru Kemal 
tayin olunmııştur. 

SaDlDL 

- İnanınıya başlıyorum Ay • 
ten. 

- Bunu ne tuhaf söyledin ab
la! .. Yoksa ciddileşdiğimi istemi
yor musun? 

Pervin biraz düşündü, başını 
salladı, müteredditti: 

- Ne istedi~iıni ben ı!ıı pek iyi 
bilıuiyorurn Ayten ... Hem ben 
geri kaCalıyını, dar düşünceli -
yim •. E,J.i zamnn kadını da diye 
bilirsin ... Senin ciddilcşmen, tut
tugun hesap kitap, gösterdiğin 
diırc-ndi~lik, sözün tam ntanasile 
aşka yer bırakmıyor. 

Ayten ha) retle dinliyordu: 
- Hiç de değil abla ... Bu ha -

!im. senin dediğin gibi, bu dıi -
rendi~Iiğin a)kın ~·erini neye kap. 
l:ısın'? .. ll<:n Raifi seviyorum, hem 
de çok se\·iyorıını ... 

Amma n k hesap ve kitap
la, ölçülüp biçilerek olmaz. 

- Bugün üstünde gene acaipli
ğin \'ar abla ... Merak etme, ko
camı ın<.'sut edeceğinı; Raif me
sut, hem de çok. mesut olacak -
tır. 

(Arkası var) 

Avrupa kendi elile kendi top
raklarını, kendi denizlerini ken
di kanına boy11rkea; usak, tit u
zaklardan mini mini bir >e& yiik • 
~eldi. Bu ı,es, bize gelinciye ka -
dar incelea., küçlilen, nıiaimini· 
!esen ses: cUzak şarkta hadise is· 
ten.1eın!. Diyor; Avrupa:va ihtar 
edi)·or: .Ka\'ganızı Uzak Şarka 
sicayet ettirmeyiniz.:. 

Bu sesle, bu bize geliııciye ka
dar ufalan kocaman se:. Japon -
yanındır: cTokyo, 1.1 (A.A.) -
Hariciye Nazırı bu sabah, hari
ciye miisle:;arı Tani'nia ltalyan 
maslaha~üzarına JaJ>911l A>ükü -
metinin İtalyanın ihtilafı uzak 
şarka l.eşmil edecek mahiyette 
her türlü hadiseden içtinap et -
mesini şiddetle ara etmekte ol
duğunu bildirdiğini beyan etml:ı
tir .. Garip değil mi, Avrupa, k .... 
di gürültüsü arasında Japonyayı 
unutmuş eibidir. Halbuki Japon
ya unutulınaınası, Avrupanın her 
zanıan ic,;in hatırında tutması li
zmı ı:elen bir diyardır. 

Japonya her :;eyden önce köy
dü, Japonyalı her şeyden ev -
ve1 cen..-;verdi, ticaret kabiliyeti 
ürüncü <derecede kalıyordu. Bu
gürue Japoaya büyük bir sanayi 
merkezi ve • "ipon ıı-ene askerdir. 

Niponlar. asırlar bo. unca vol
kanik arazide yaşamaktan, ara
da •ırada zelzelelere maruz kal
maktan ve riraate elverisli pek 
az toprak bulmaktan usandılar. 
Şöyle biraz yayılalım dediler. 

Her gillikleri ~-erde .Girmek ya· 
saktır!• yaftasile karşıla~trlar. 

Bu \'&Zi)el !karşıı.mda • ip•·n 
d-şündü, tasındı, toprağındıık e. 
viye larklarından istifade ederek 
bedava denecek kadar ucuz cerO' 
yan ;stih~al elti ve bir çırpıda sa
nayileşti. 

Bııgün bütün Hindistanda Ja: 
pon ipeklisi, bütün şimali Afrı
kada Japon pamuklusu, bütün 
A\'ustralyada Janon bisikletler• 
satılıyor. Japon cOamping•i de· 
vam etmektedir: Bir bisiklet iiC 
Türk lirası! 
Anopalı, be~ kıt'aya yerle>; -

mek için üç buçuk asır uğraştı; 
Japonyalı doksan altı sene i~:J.ı .. 
de Asya, Afrika ve Avustral -
yaya iktısade.a hakim olnuya 
aş!adı. Her sene nüfun bir mil· 

~·ön artan yetmiş b"'i nrilyonLık 
Japonya ses&iz sadası.z ağını ö
rüyor. 

Yeni bir dinamit ve barut al• 
tinin infilak tecrübesi yapıldık
ça, ne derece müessir olduğun• 
bilfiil anlamak için gönüllü ara• 
dıkları zaman, yirmi otuz kişi 
ko~ııp geliyor ve her seferinde 
bir ikisi bu tecrübelerde ölüyor .. 
Habeşb;tanda Japon tayyar• 

fabrikalarının acenteleri var; ta1• 
yare satıyorlar; anuna boş tay • 
yare deiil; tayyareleri Japon pi
lotları .ile bcral>er satıyorlar. 

Korkunç! 

sELA.m İZZET sı::o&' 

. 

Bir aşk macerası 
• 

Eniştesi tarafından lzmirden 
kaçırılan genç bir kız ... 

Şehrimizde aşıkıle beraber yakalandı. fakar 
15 yaşından küçük olduğu için evlenemiyorlar 
iznıırde oaşlıyan bir aşk ma

cera..t dün lstanbul Adliyesine 
intikal etırnl!,-tir. Hiı.dise .şöyle 
cereyan etmLŞtir: _ 

Hul.üsi adında ıbir genç İz:ınır
de iyi bır ailenin büyük kızı Gü
zide ile nışanlanıruştır. Fakat 
bir müddet sonra Guzidenin ba
zı hallerı Hulılbive anla$amıya
cakları kanaatini vermi$ ve ni
hayet Güzideden ayrılmayı dü
şünmiye baslamı~tır. Bu sırada 
Güzidenin kardeşi Nesrin ile Hu
lfu.ı ara.>mda saını.miyet artmış 
ve her ı kısi de biribirlerile da
ha fazla alakadar olmı.va başla
rotslardır. Bu strada Hulusi, ab
iaı;mclan avrılacagıru Nesdne ha
ber verm~ ve bunun üzerine 
Nesrın mü.,ta:kbel eni>lesıne aş
kını ıtira[ etmi.i ve; 

- Biz, demiş, biribirimiz için 
yaradılmı~ız. Ablamla anlasa
mazdın ... Ayrıl, fakat bizim bir
leşmemıze imkiin yok, bedbaht 
olacagız; kacalım, l>eni kaçır 
Hulüsi. .. 

Ertesi ~ünü Hulılsi ile NeGrin 
trene atlıyarırk: Bandtrmada so
luğu almlŞlar, Bandırmadan da 
vapurla... İ.staubula l(elmişlerdir. 

POLI• 

Bir çocuk tramvay 
altında kalarak öldü 
Vatman Alinin idaresindeki 10 

numaralı tramvay Kurbağalıde
reden geçerken 45 nwnaralı ev
de oturan döı;emeci Sıtkının i 
vasındaki kızı Aysele çarpını.ş ve 
çocuk tramvay altında kalarak 
kolu kesilmi:;tir. Aysel kaldırıl
dı.j{ı nümune oh.asta.hanesinde öl
müşrur. Vatman yakalanmış, 
tahkikata başlanm15tır. 

Bir amele makine 
arasına sıkıştı 

Ahırkapıda Güri.ş .l>oya fabri
kasında çalışan Murat buhar- ma· 
kinesinin yanın<ıan geçerken ka
.vışa kendini kaptırmı:s ve ka -
yışla makine arasına sıkışarak 
muhtelif yerlerinden ehemmi • 
vetli surette yaralanarak Cerraıh· 
·pa.sa hastahanesine kaldırılm~ 
tır. 

----o----
Denizdeki elektrik 

ka b-loları değişecek 
Elektrik işleri umum müdtirlü· 

iiü Sarayburnu ile Salac;k ve Ta
raove ile Beykoz arasındaki de
nizaltı kablolarını de~iştırmiye 
karar vermiotir. Ameliye 17 ha
zirandan itibaren 1,5 ay süı·ccek
tir. Bu mü.del.et içinde dillliz 
vas<talarırun ihtiyatlı bulunma
ları idn deniz üz.erine gece, gün
düz isaret konulaca:l."tır. 

Anca.k. Nesrin 15 }'11.Şını bıtirıtle
roiş olduğu için ey]enmesınt' 

ebeveyninin rızası ve haklın ınii· 
sadesi olmak lazımdır. Bu ikis•· 
ni de temin icin iki genç vaptı!: 
da dtışüıunüşler, taşınmışlar. nı· 
ha.vet lıwıu emri vıiıki şeklinde 
hallet,miye karar vermişler ve ka· 
rı koca olmuşlardır. İstarfbula 
<'ıkınca da Hukuk nıah.koınesllle 
müracaat ederek evlenır.ek iztı • 
rarında olduklarını bildirerek 
müsaade· istemislerd.ir. 

Tam bu .sirada İzmirde Nesri· 
nin ailes.i ::ıliıkadar maka.ınlara 
mür:ıcaatla küçük kızının bü,·iil' 
kızının nişanlısı Rulüsi tarafın· 
dan kaçırıld.ıı1ını bildirnU:;tir. 
Nesrin 15 '·asını bitırmemi:; 0 !• 
du~undan İzmir müddeiumurnı: 
li<ri keyfiyeti İstanl>ula ~ild.irıtııl 
, . ., nihayet B<i 8$ık burada ya· 
kalanarak müddeiumumiliğe ve· 
rilmislerdir. Müddeiuınılmi).j).'. 
ikmali tahkikat için Hulüsi ve 
Neorini evrakile zabıtava iade et> 
mi,tir. Tahkikata devam oluıt' 
maktadır. Neticeye göre, Nesrı· 
nin İzmire ııönderilmesi de ınub 
temeldir. 

MOTEFEaal& 

Fransa ve İtalyadan se• 
kiz talebemiz daha geldi 

Dün sabahki konvansiyonel 
trenile Parişten ve İtalyadan 8 
talebem.iz daha şehrimize gel 
:ıniştir. l 

Nihat Yılmaz, Mahmut Türk· 
men, Baha Sunter ve Rüat A:ıak 
oğlu Paristen, Can Göigeçen, Sa
dettin Bener, Hüv_!!yde Maya' ·I"' 
ve Remz.i Yüksek de italyac.;.ıı 
gelnti !erdir. 

IKTllAT 

Fırsat dü~künleri kalay· 
farı sakladılar 

Akdeniz yolunun <kapanması ii; 
zerine bazı tü~carlar gene fırsa 
düşktinlüğilne baş vurmUŞlardU'· 

Bu arada ellerinde l>ol br>I nı.~ 
bulunan 10 kaluv lüecarınd~n a 
ancak iki.sinde mal buluruıbilnlİO' 
tir. Bunlar da fiyatları 34J ..ı~ıı 
derhal 380 kurusa çııkarmışla' l'~. 
Piyası;. a ıı:ı.şııdır da bulunma -' 
tadır. 

Altın 24,65 kuruş 
İtalva harbe 11irer ).'irmez f~ 

sat düşkünleri derhal hareke 
ııecmi_şler ve altın fiyatını d~ 
24,65 kurıışa kıK!ar çıkarrnışla 
dır. 
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alyanın bombalan. 1 

ması şiddetlendi 
Kaltire, '13 (A.A.) - İnı!ıliz ha-ı 

va kuv>etleri İtalvan şarki Afrı
kası: .r..erme taa=lara devam 
etmektedir. Asmara ve Guca tek
rar bombardıman edılıniştir. Doı:
rooan doi(ruya vukubulan bomba 
isarbetlerı hangarları ve binoları 
tahnp etmiştir . Bütün Ingiliz 
ta~..,·areleri hava dılfi toplarının 
l,uvvetli muhalifetine raılJınen 
hıç bir zarara ul(ramanuştır. Bir 
düsman avcı tay\•aresi kati ola
rak diğer iki tanesı ınnhtemel o
larak ciüşürülmu.ş ve dört t.aı:ıesi 
de hasara uğratılınıstrr. 

B1 nheim !nı:ıilız tayy areleri 
Hab~ıstan<la Dıredana tavvare 
meydanını da btmıbalamıslar ve 
bir mühiıınmat dep<ısu ile bir çok 
hangarlara tam isabetler ekle 
etm. erdir. llfi.ilrimmat deposun· 

an cık.an alevlrr havn<la elli ki
lometre mesaft.den görüftivordu. 
Bütün İngiliz ta\'Vareleri salimen 
dönınü~lerdir. 

Di · er bir taarruz da Assab ci· 
varında Ma:kaıkar üzerine ya • 
pilinıştır. Bir benzın dcpo•u ya· 
Cılnuı; ve bir J.:ışla da hasara uit· 
ra l ı l rruştlı'.. 

İngiliz hava vveUerinin Lib· 
v:ı Vt> İtalyan ~arki Afrikııst ü ze· 
r;ne vaptı.kları akınla• M ı rlılar 
iı;in cesaret ~ericıdir Mı ırlı· 
!ar kt'Ddi emniyetlerı i in al nan 
tedbırlerin nasıl ir ve fili 
oldu:tunu anlıvorlar. 
İTALYAN PETROL 
KUYt.'LARI!llDA YANGIN 
T~ruk limanına yapılan hava 

h cumı. hakkında veril<>n mütem· 
:mr."t! maliımat:ı ııöre. hu h'kıımu 
yapmış olan bütfın lnıülız tav
yareleri Mısırdaki üslerine dön
m · ~ur 

lngilız hava ku,'Vetlerinin ge
ç,n ece Musavra üzerinde vap
tık-l.ır. hÜ<ıum esnasında bir pet
rol eposunda yangın çıkarılmış
tır. Yangın, bır kaç mil uzaklar
dan ~örünecek derecede bıi.vi.iık 
olmu.,tuı:. 
ADEN'E YAPILAN 
TAARRUZ 

Londra, 13 (A.A.) - İtalyan 
tavvareleri Aden üzerine bir a
kın te;;;ebbüsünde bulunmuştur. 1 

Butün bom.balar kayalar üzerine 
veya denıze düstüii:ü cihetle te
;l"hbüı; akim kaloınıştw. 

TULONDA DÜ'$Ü'RÜILEN 
TA'ı'"YARE 

Tulon, 13 (A.A.) - Dün saat 
13,30 da Tulon mıntakasında a
liırm i · reli \-erilmi ve hava da· 
fi bataryaları harekete ııeçmi:;tir. 
Bu alanına bir diışman tayyaresi 
sebebiyet vermiştir. Bu tayya
re. alevler içinde düşUrülmüş

tiir. 
MALTADA ÖLENLER 

Malta, 13 (A.A.) - Salı gü
nü ııltneıı batarken yapılan ha
va hücumu ik:urbanlarının resmi 
bilançosu 30 sivil ölü ve 30 sivil 
ve 7 asker varalıdır. Yirmi tay
yare tarafından pılan bu hü
ClllD esnasında 2 düşman tayya
rt»i imha e<lilmi tir. 
.ML lR - TRABLUS 
HUDUDUNDA rA.RPLSMA 

Kahire, 13 (A.A.) - Mısır -
Trablus hududunda vulrubulan 
bir milsademede İngiliz kıtaatı 
ikı !talran mbayı ile 60 ask!!ri 
esir ettniı;Ierdır. İ.nı;lizlerin hiç 
zayıalı yoktur. 
İTALYANLAR KÖPRÜLEllt 
TAHRiP EDİYOR 

Cibuti, 13 (A.A.) - Havas bil
diriv-0r: 

Fransız ııomalisi ile Habesis • 
tan arasındaki lnHiut köprüleri 
tahrip edilıni ·tir Buradaki kı
taatm vaziyetleri mükemmeldir. 
İtal;-anlar, son Habeşi tan mu
h r<"besi esnasında kendilerile 
beraber çalısmıs olan zengin rü
e~a<lan Ras Hailuyu idam etmis
lera.ır 
MÜDAFAAMI, 
TAARRUZ MU? 

!.oodra. 13 (A.A.) - Lıındra -
nın i vı aber alan mahafilinde 
ita Cibuti sahillerine kar'
sı t rruza g.,çt i teVid edilme
mektedir vni mahaf'I, İtalya
nın çal:nılı: ir muva fııltlnt el
de etmeyi bir ~ref mesel · te
lıiıkki ederek radan taarruza 
eeç de ihtimal vermelte
d!r 

Di.ıer taraftan İta! an ordusu, 
Vintr.r. ne yaki de, Fransız -
ltaJ an hududu iizerinae bir kaç 
kopıü atmıştır. İnı(ıliz radyosu 
İta!' anın Fransaya karşı hare
katuıın, bir istili<lan fazla bir 
mudafaa şeklinde inkişaf eder 
l?ibı görilndüı<ünü tebarüz etti
riyor 

Londra. 13 (A.A.) - Libva
da Tohruilr. tizerine yapılan in
ııilı.z tayvare akınları, dalga ha-

linde gelen bombardıman tay
vareJerile icra edilmiş. ve bir· 
limanda demirli olan Si model 
bir İtalyan kruvaWrünün ari<a 
tarafında yatl;l(ın çıktığı mü;a -
hede edilmiştır. 

Ik ı denizaltı gemi.;t ve hun
::ı:rın oağlı bulunduklacı dııba 
ııroha edılmi;;tir. 
BiR VAPUR DAHA . . 

HAYFA. 13 (A.A.) - Italyan. 
band,r.ılı 5639 ton tıacminde Tel
ce rnpuru sarkı Akdenizde tulı>
larak Hayfa limanına getirilmiş 
,.e mürettebatı enterne edilmiş
tir. 
ISP M'Y AYA KAÇIYORLAR 
MADRİD, 13 (A.A.J - Bırçok 

İtalvan vapurlan İspanyol li -
manlarına ilticaya devam ediyor. 
Jar. 

İopanyol Ajansının bildirdiğine 
gure bır Fransız d eniz tay,·aresi 
Ya .- . ~ı\ aya gelmiş ti r. förette
bat ahalli makan:a t tarafından 
s • bır ı•t ıc\·:ıtıa tabı ıutulınu.ş
tur 
.MAY TARLASI 

RO fA, 13 (A.A.) - İtalya hu-
ıG ın r:ı;d j o ile n~Tettıgi bir 
tcb ,.: le. ya]nız İtalyan yarıma
<Lls n \'<' İtalyan müstemleke-
1 mil!. sahillerı deg: fakat ayni 
= a Sıcı ' a kanal. da ınay n. 

m <tır. Bilumum \'apurlara, 
M a boğazından geç.melen lav 
sıv~' ed ilmc;\: tedir. 
İTALYAN TEBLİGİ 

İl l~ a'!'l Ord u:.u, mumi Ka -
ra.g.ı b :ıda ; 13 (A.A.) - .\lu -
Kat • ·r pl~na te,·fikan İtalyan tay 
yarderı, c.'4manın deniz. ve ha· 
,-a usıcnnı r emden b•Jm · ardı • 
ma etmışlerdir. Bizert'e ve ~e
celenn Tulon'a karşı yapılmış o. 
lan taarruz bilhassa mühim ol
mııstw·, Bizerte'de yaıı,gmlar çık.
mı• bır takım tesı.sat hasara uğ
ramış ·e yerde bulunan tayyare 
Jere karşı isabetli endahtlar yapıl 
mıştı.r. Bunlardan dok.ızu kulla· 
nılmıyacak hale gelın.Lıitir. Bütan 
tan arelerimiz, hareket üsleri -
ne dönmüşlerdir. 

Akdenizde bir taıhtelbahirimiz 
bir kruvazôrle on hin ton hac -
minde il' petrol gemi.sini torpille 
miştır: 

Bmgazi hududu vak.ininde kfıin 
Toonık'ta İılgilizlerin hava ve de. 
niz kuvvetlen tarafından bir ta
arruz te ·ebl>üsü kara, hava ve de
n.iz ku v vetlerirn.ız la rafından tar
dedilm.iştir. 

Mayn tarama gemilerrıniulen 
bin batırılm..,,tır. 
Şarki İtalyan Afrika:>mda AE.

ınara, Gura, Adıugri, ve Agordak 
tayyare limanlarına karşı dü.-; -
man tayyareleri tarafından akın
lar yaoılmış ve bu akmlar maddi 
hasarata ve limanlarda bulunan 
İtalyan ve yerliler arasında on 
ki<inin ölü-nüne sebebiyel ver. 
mi.şlir. 

Muahharan yapılan tahkikat 
netice~İnô.e dün Bingazi havasın
da vukua gelen muharebede avcı 
tavvarelerimiz tarafından altı 

tayyarenin düeürüJ.ınu.ı olduğu 
anlasılmıştır. 

İnl(iliz olmaları muhtemel olan 
düşman tayyareleri gece şimali 
İtalyanın bazı sahilleri üzerinde 
keşif urıı~ları yapmışlardır. Açık 
bır ehir olan Torinoya bomba -
!ar atılmış ve bu bombalar az ha
sara! ile sivil halk arıwnda bir 
k?~ ki~inin ölümiine sebooiyet 
vermi~tir. Bn hareket hakkında 
etraflı bir rapor neq-edilecektir. 
TEVKiF EDİLEN İTAL YANLAR 
KAHİRE, 13 (A.A.) - Yalnız 

İsken ""'iyedeki ekiinu 70 bine 
baliğ olan ita!) ıın tebaası sıkı 
bir nezaret altınd.adU'. Bunların 
ar a beş yliz ki~i tevkif o -
lwuııuş.tW'. 

Filistinde ·ü.plıdi eşlı.asa kar
ı a~ ni tedbirler tatbik olunmalı: 

tad.r Geceleri ışıklar söıı.dıilrül
meJde ve resmi binalarla askeri 
hedefler, hava aarruzlarına kar. 
şı, s ıı<ı bir muhafaza altındadır. 
KAHİRE, 13 (A.A.) - Şüpheli 

İtalyan tebaasımn tevkifatı de • 
vam etmektedir. Bunların enter
ne edilmeleri takıırrür etmi~tır. 
İtalya kıonsoloshanesi sıkı bir nuı
hafaza altındadır. 

LONDRA, 13 (A.A.) - FUi.s
tinde yüzlerce İtalyan tebaası. 
teVk:if edilmiş "" Yafa ile Tela
v!v şehirleri m hlffaza altında 
mmtaka iliin edilmistır. 
GARİBAıLDİLİLERİN İSTEGİ 
MARSİLYA, 13 (A.A.) - Ga

ribakii lejyonunun şefi olan GL 
uscyye Garibaldi, Fransanm ce
nubu şarltisinde bulunan vat:m
daşlarına hıtaben bir beyanname 
lli!şrederek Fransaııın yanıbaşın
da, fa istlerin tazyıltine karşı mü 
eadele etmelerini ·temiştir. 
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Mısır'ın 
Vaziyeti 

( Boğaıda tc.:;]anan •

1 1 1 Şirke:!~~:~~ numara- ta ya n a r 1 n Alman ara 
leri kabil mi 

Kahire. 13 (A.A.) - • ısmn 
İtalyaya karşı hali ha.zır siyase
ti. sırf tedafüıdir. Fakat bı.;rada 
~tere - Mısır ımuahe :ne 
tamamile riayet t•derek l';lısırın 
emniyet meselell!rinde teşriki 
mesai ve asket'i bahri ve ha.va 
üsleri tenıın etmek suretile 1n
ı!illerenin yardrmma pasıf oir 
şekild amade bulunouguna işa
ret eoLlmekteclir. Ba üsler taoii 
as rl hedefler addedilecek ve 
Italyan hiicwnlaruıa maruz :ca
Iacaklardır Fakat şayet ita! yan
lar Mısır topraklarına taarruz 
ederler veya öz Mısır şcllır, kale 
ve tav :ıre mevctanlanna ve.va 
sıviller uzerine bombalar dıı -
surürlerse, Mısır harp ilan elıır • 
mecburiyetinde k.ı.lacaktır. 

Fransa -İspanya 
Yeni Fransız elçisi 
itimatnamesini verdi 

Madrit, 13 (A.A.) Fransa bü-
yük elçisi itimaıname~ ,gene
ral Frankova tevdi ederken söy
ledıği bir nut•.ı.kta, Farnsa ,.., is
panya a r a s ı n d a k i mü;;
terek şeref hıslerini mevzuubahis 
etme; ve u hislerın iki memle
ket arasındaki dostluğun haki.ki 
temellPrini teşkil ettiğim söyle
miştir. 

Sovyetlerin yeni 
Bükreş elçisi 

MOSKOV A. 13 (A.A.) - R<ı
manyanın Mosk-0va elçisi Dav!. 
dcsko bugün uf, eden srıc.ı:a H4 
riciye komi;;erliğine giderek Lav· 
rentiev'in Bükreş Sovyet elçili
ğıne tayinine füımany.ı hükü • 
mı!tinin muvafakatini bildirmiş
tir. 

İsviçre'nin protestosu 
BERNE, 13 (A.A.) -D. N. B. 

İsviçre konfederasyonu hariciye 
nezaretinin tebliği: 

İsviçrenin Londra elçis.i, Re -
nens ve Cenevre üzerine kasten 
bombalar bırakılmış olmasını :in.. 
giliz hükümeti nezdınde protes
to etıniye llli'mur edilmiştir. 

Dün zelzele oldu 
İstanbul, 13 (A.A.) - ~Kandilli 

rasathanesinden• 
Bugün saat on üçü iki daık.i.ka 

dört saniye geçe şiddeUice bir 
zelzele kaydedilmiştir. Merkez 
üstü lstanbuldan tahminen 160 
kilometre mesafedl!dir. 

İspanya siyase .. 
tini değiştirdi 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
ııneınleketlere verilen teminatın 
BuJ.garistanca Balkanlardaki em· 
niyeti takviye der mahiyette 
telfild<i edildiğini beyan etmiş -
tir. 

İSPANYANIN KARARI 
Madrit, 13 (A.A.) - Resmi ga

zete, bu sabah, asai'lıdaki karar
nameyi neşretmiştir~ 
•- İtalyanın Fransa ve İııqil

tereye karşı harbe girmesi üze
rine mücadele Akdenize ııaıııl -
mış olduğundan, İspanııa hük-0.
meti, tspanyanın qa'ljri muhariµ
liğini kararla,tırmıştır.• 

Madrit. 13 (A.A.) - •Reuter• 
İspanyanın ııa.vri mııharİplik sı
y....tini itt:ihzt ettiğine dair çı

kan resmi kararnameyi bütün 
"azeteler n~etmektedir. Bunun 
yukarıdan gelen talimat üzerine 
nesredildigi tahmin edilıınekte

dir. 
Mezkür kararnamenin İspan -

yanın müttefiklere muhalif bir 
hattı hareket tazammun eyledi
j!i farzedilebilir. 
M.ACARLARIK MEDDAHLIGI 

B a te, 13 (A.A.) - B(;tün 
Macar m:.tb atı. İtaJ .,·anm rrıiıda
halesının harbin neticesi üzeri
ne- olan k ac verici te!>irinden 
balli.etmektedir. 
Magyaroszaıı gazetesi, F ist

lerin harp sWinı ıned,hettikten 
sonra, en büyiik F~ist şefleri -
nın, derhal asker olarak ortaya 
cı.kaca~ını wbarüz ettiriyor. 

ARJ AI\!İN BİT ARAF 
Boenos A•·res. 13 (A.A.) - İtal

vanm Fransa ve İngiltere aley -
binde olarak harbe müdahale et
tiginin tebliğ edilmesi üzerine Ar
jantin hü.kirmeti bitaraflığını i
lan rni~ır. 

Iı vapınu Arn:ı :ıtkiiyıi ile Be - d 
bek a..,.,.ında bır apılrtımanı tos. - ·ar 1 m etm 
bmı•! Bence bıı iş, ne kaptanın ı 
vazife başında dalga g çmeo,iıı -
den, ne oradaki akıntının şidde- ~ 
tinden. ne o dakikaclıı makine ve. [f [ l f 
~ dumendeki fıai bir bozulduk. a yan arln aarruza geçme-
tan ır. Bu. olsa ol.sa vapurun o • 
glizcliın Bo;:u sahillerine yeni 

0 d 0 ı • hep QTQnabilır 
yeni kurulmakta o_Jan Be)~ğlm:a· mesın e gız l se . 
rı ap~rtınıanlara ıçerliye ıçcrh- Gay.·i resmi mahafildea alı • 1914 büyük ınuharebesınden 
ye. nıhayet, e yet haklı olerak ' nan haberlere nazaran, bir müd- evvel İW• a. Alnılınya ve Avus-
bır kafa t:ıturas.adan ,·e: dettenbcri birçok İtal)·an kıta - turya ile müttefik bulunurken 

- S~nhı yerin orası dei':il, ora. atı Alınanyada bulunmaktadır. kurulan plim, Italyanların Alsas 
dan ka k da Cihangire, yazpa- Kevfi~·et şunu gösteriyor ki, i.. Loren hududu üzerine yerleşerek, 
şaya, ~i ant;ı,ına, Tozkoparana Almanları da.. 

pfrnıesi, daha 
\'e hatta Llıleli 'e 1''atfü tara - ~ YAZAN : ~ ha müteharrik ziyade Alman-
larına ~it!. .. !arın tak,·i.ve A" ske ... vazifeler için 

Den esinden ibarettir. Oyleya, er Jansı a . rt b -'-edilmiye olan be•t mu. • 
apartımanw Boi!az sahillerinde LJ HAR R j R 1 k 'd' .. ihti~ a~lanndan ma ı ı. 
isi n< .' Bü.viikadava ıne"baha, B .. tal)·anm harbe uua ma -
Çamlıca tepesine Balık,.azarı, 
Topkapı d ar.,,ına tic:aret borsa- miite\'cllit olduıtunu gö.lernıek- ınasil bir plinın şildi de der-
sı ne kadar yara ırsa, dogrusu bo- tedir. piş cclilıniş olması ıuuhte -
ğaz ..ahillerine de apartıman oka- Ellerindeki mevcut bütün kı· meldir. Alman subayları ku ~ 
dar ~-araşı~·or! taatı Paris ınuharehesine ;\--ığa - ınandasında. iyi techiz ediln1i~ 1-

0 tAS CE:\IAL KAY<.ILI bilınl"k için , Almanlarnı her ne tah'an fırkaları, \'elcv ki, kendile-
nahasuıa olu~a ol un takviyeye rinc pasif bir rol dahi \ erilın~ 

Amerika 
(Başta.rafı 1 incı :ı 1ıta) 

mensup ırn Norttrou bo::.:..xı.1,. 

man ta yares i mcıttefı:kl<!ıe a· 
cele teslim edilroek üzere '> .ı ~
tona geımi>tir. 

Ne' }Qrk, 13 (A .A.) - 1\.,vyork 
Timl'se nazaran, elli Jııicum bom
bardıman tayyarl!si daha mütte
fiklere leslım edilmiştır . 

Vasington, 13 (A.A.) - Efkiırı
umumıye Ruzvelt'in nut.ım l k· 
kında memnuniyetini izhara de
vam etmektedir . .Matbuat ve mü
him şahsiyetler vasıtasile müt
tefiklere yapılmakta olan yardı
mın tc-sri edilip çoğaltılmasını is
temiştir. 

Ne,·york, 1.3 (A.A.) Havas: 
Herald Tribune !;!azelesinin bil· 
d.irdiğine göre, Amerika Birleşik 
devletleri hükiırneti, İtalya ve 
Almanyanın Amerikadaki mec
muu 300 bin d-0Iar miktarında 
kredilerini, bunların geri ('ekil
mesinin milli elııonomiyi lıalel • 
dar edecc~ini bildirerek bl<>k" 
edecektir. Herald Tribune, bu -
nun mihvere 1karşı harp ilanı de
mek oldıığıınu bildjrml"ktedir. 

müttefikler 
(~rafı 1 inci savfada) 

ri:mizden de ıiçü zayi ol.muştur. 
Geceleyin İngiliz hava kuvvei-

leri sahilden Ardenne; orman.. 
Jarına kadar imtidat eden dü:;· 
man münakalat hallan üzerine 
müteaddit taarruzlarda bulun -
muşlardır. Demir yollarında ve 
iltisak ooktalarında tahribat ya
pılmıştır. Ml.tlıimmat depoları talı 
ribedilm;,, ve yaııt{lillar çı.karıl -
mıştır. Duşman tayyare meydan
larına da taarruz edilmi.ş hangar
lar yıkılnu~ ve hareket yolları 
bozulm~ur. Bütıün tayyareleri. 
miz salimen dıöıunüşlerdir. 

Dün sahil bahriye ve hava 
kuvvetlerimiz Boul-Of:nes'de düş
man gl'11li!erine mu \'aftakıvetle 
hücum etmişlerdir. Bir torpido
bot lberhava ediJın4. bombalar 
ayni tipten dii!er botlara ve cep. 
hane depolarına isabet etmiştir. 

Geçen gece hava kuvvetlerimiz 
Norveçte Gaernes tavvare mey
danı ile Bergen civarında iafll 
vapıu·larını bombalamı:;lardır. 
PARİS, 13 (A.A.) - Hava ne

zaretinden tebliğ edilmiştir: 
Ha\'a şeraiti yüzünden Fransıs 

hava kuvvetlerinin faaliyeti soıı 
24 saat ızarfında daiıa mabdut ol
muştur. AV<:ı tayyarelerimiz se. 
tir vazifesi gi:irm~ler, Bombar
dıman ta:yyareleruruz de bomba 
ve mitralyöz at~ile teceınmüleıe, 
köprülere yol iltisak noktalarına 
taarruz etın.iı;.lerdir. 

Mühim karar! 
(&§"1rrııfı 1 inci sayfad«J 

deniz ve civar mıntakalara yapı
lacak ihracatın ontroliınü temin 
etmektir. Hiçbir suretle bunu bu 
mıntakalardaki bitaraf memle -
ketlerle ticari mübadelenin e -
sileceii hakkında bir karar ~ek
linde acldetmcır.ek gerektir. · bu 
emirname ile beraber .bu mı ta -
kalarda\<i bitarai menıl' tlere 
yapılacak ihracata mü\t'allik lL 
sanslar da ayni zamanda iptal 
edilmi.şlerdir. Fakat bu da yerin
de şartlara muvafık olarak yeni
den lisans verilmesine mani de
j\ildir, Esasen iptal kcvfiyeti kö
mür, kok ve imal edilmiş malıru
bt ihracatına aıt umumi ser • 
best lisansa şamil dei!ildır. 

Hasan Reşid'in 
konferansı 

MElR3ıİ.N, 13 (A.A.) - Prolesör 
Hasan Reşit Tankut dün şehri -
miz belediye bahçesinde bugünkü 1 
siyasi vaziyet içinde Türk mille
tinin kuvvt'tli durumu hak.kında 
bir konforans vermiştir. 

ihtiyaeları vardı. olsa, müttefiklere yapılmakta o-
İtah· aular Almanlara üc suretle lan !azyiki, sıiphesiz nrttunı~ o. 

yardan edebilirler: lur. 
Dii n1an taarruzu, Pari~"in tam 

1 - İt:;.l~·aıılara kar~ı ku\·vet- ablukası altına alınmasına matuf 
li bir Ft:m'ız ordusunun alp hu- bulunmakta, ..-e, harekatları es-
dudunda atıl kaln1a~ı. na<)rnaa Alnlanlar,,. ·ormandia'da. 

2 - Akdeniz sahillerinde ve Fra11>ız sol cenahı iizerindl! har-
yakın ~rkt.a miittefik kuvvetle~ 1 beden İngiliz kuvvetlt."Tinin, ir-
rinin tuLulınas:, ve bu suretle tibatını kesmiye de mu,·affak ol-
Fransaya takviye kıt.atının gi- ınuslardır. 
den1eıncsi, ... amafih, beliren bazı eınare-

3 - Fra !iıılZ • Alman hududu- 1ere nazaran. nıüttefiklerin tak-
ımıı b•zı noktalarına İtalyan kı- viyı- "" ihtiyat kıtaatı, şimdi kuv-. · 
taatı koyarak. Almanları Paris nlli • e tratejik mevziler lut-
nıuharebesiııi dilediği gibi Jap- mw; bulundııkları an lmaka-
makta ser!:rst bırakmak. dır. 

7/, ~ ~"""---.. 
'' Saçlarında bir gülle geldi .. " 

Nakleden: FAİK EERCMEN 
Kirayı vermek üzere ev sa

hiplerine gilımi.ştim. İhtiyar kı.
dm yanluıdı. Kocasını sorau.m.. 

- N.ikander dı:şarı cıktı, dedi. 
Bu sade cümle bana. kadının 

ne demek istediğini anlattı. An-
lasılan iJ:ıtiyar ııene, içip sarhoş 
olmak M:in çarşıya kad:ı.r uzan
mıştı . .i.ıı tivar kacbna bir teselli 
cümleGi .ıu.sıldamıya davrandım-. 
sa da olmadJ.. Parayı malıcı.bi
yelle uuıttım, ve i.kraan etmek 
istediği bir fincan kahveyi red
detmek i.ıııünını bulamadım. 

Yaşlı kadınlar lııonlJ9llU!yı pek 
severler; hele önlerinde bir fin
can kahve oJ.tırsa .. İhtiyar ev aa- I 
hibim de, buruşuk ve titrek el
lerini dizlerinin üstüne çapraz
vari koyarak bana gençliğmi 
anlatmıya koyuldu; 

.Kasabaya yakın bir kıöydl! 
doj!ınu~tu. Baba evi ufacık bir 
tepenin üstündeydi. Orada ce
çirdiği ~ukkık ve ilk genıçl& 
çağını hiç unutamıyordu. Baba
"' ölünce yalnız kaldı veşatoya 
hizmete girdi. İşte Nikander dl! 
salonun arabacısı idi. O zaman, 
oarlak bakı.şlı, siyah saçlı, iri
yan ve k u v v e t 1 i bir 
adamdı. $ e h i r 1 i olıdu,i:ıu 
için dıger köylü hizmetçilerden 
üstün tutuluyordu. O zaman da 
böyle içki içer ve mütemadiyen 
kadın peşind" dolaşırdı. Maamır 
fih iyi adamdı, onu her lıes se
viyurdu. Sai>aılı poetıısm 1 geti
rip şatoya 'bıralrtığı zaman da
ima anlatacak hoş bir şey bu
lurdu. Arabavı temizkrken hep; 
cAman da saoı;İarma bir ıııifile 

geldi. şarkısmı söylerdi. 
Bu arada işi ~ te aral>a

!ığa l(ittiği zaman, Nikaııder onu 
bir tarafa seioştırır öperdi. Hoş 
o da bundan kaçmazdı. ya .. La
k.in bü tıin bunlar ltlisenin boya
lar mı tazelemek için kasabaya 
gelen seyyar ~acı Blom ge
lince değ~ti. Boya, şato sahiple
rinin he.aıbına yapılmalı:ta oldu
ğundan onu, şatoda bir tarafa 
yerleşt'mıek mecburiyetı h8stl 
.olmUıŞtıı. Yemeklerde onu g6rli
yordu. İlk görü~te daıha b<ıyacı
nın ona bamb~ tiirlü bakb.
'lını ~rdu. Boyaları seyretmek 
bırhanesile bir gün kliııeye kadar 
Blom'u aramıya gitmi6ti. Boyacr 
mermer sütunları bovuyordı.ı. 
Gürültü olU'DCa başını çevirdi ve 
yüzü sevinçle peri.adı; fakat son
ra birden ınahçuıp ve sı.k:Ugan 
·bir tavır aldı. Başmdaki kask• 
tini iterek kwırcık sarı saçlan 
alnının üzerine dıökil.ldü. birşey'
Jer söylemek i>'tivor ~di. 
nibavet. 

- Matmazel bana baıa...sın, 
dedi, ellerim titriyor ve ;. ya
panuyorum. 

Kliseyi ıbember dolaşftiıar. Bir 
aralık elini haracının koru ilze
rinde hissetti. Vücudu ilrperdi. 

Boyacı iğilmi.ıı ~ ~u fı. 
sı.ldayoı-du: 

- Pauır günü buyiı.k yolda 
sıranın üzerinde matmazeli be<c
lıyeılıilir mryim? 

Başile evl!t işareti yapmıştı. 
O pazar bul...,tukları zaman her 
şevi kararlı\:ıtırm.ışlardı. Genç 
erkeğin bir müddet dol.aşa do- 1 
!aşa t.opl dığı paralarla hem ev
lenecek! r ve hem ae atölye a
çacakliuıL. Yani ancak bir buçuk 
sene sonra evleneceklerdi. Ne 
gü~eı hölya idi ou! .. 

Bırlı:aç gün 90nra idi. bır aksam 
Nıkander elindeki kamçıyı çız
melerine çarparak ona dcgru 
gelrnl.;ti. KJ2'lın oibi idi. Gö<le
ri yanıyurdu. 

- Her şevi bıliyorum, diye 
homurdandı. pek cömert kı'-'ın 
doğrusu .. Hem benim öpiicükle
rimi hem de başka.sının teklıf
Jerini bir arada kabul edi) orsun. 
O şulu 'boyacıya nasıl. tahaınmill 
ediyorsun bilmem? 

Aldır1'i etmeden kaçmak ı.te
mişti. Lakin N'ıkander onu sını
sıkı yakalıyaralı: öpmege dav
raımuşsa da bağırınca bırak
~ı. O ı;iııden sonra a.nıbao bir, 
daha ona sataş.marn., ve sesini • 
çıkarmamıştı. Zaten Blom'un 
gitmesine de bir kaç gün kal
mıştı.. 

Her hafta mektUi)la."ITTla.k. ka
rarile ayrıklılar. Sonbahara doğ-, 
na idi, se~in ıhasreti git
gide oıw harac> ediyordu. Uzun 
bir fasıladan sonra sevgilitiinden. 
aldıÖ'! aon mektuptan sonra bir 
daha mektup gelmedı. Melttup 
üıııer.ine mel<tup yollamış falı:at 

bir cevap alamaınoıııtL Haftalar
ca. avlarca bekledi, hic bir haber 
gelmiyordu. O kışı büyii.lı:: bir 
iztırapla "eçirdi. Nihayet hasta
landı. Hastalıiıı. sırasında Nil<an
der'in sabahlara kadar başw:wı
da beklediğini sôylediler. Ara
bacı o kadar ~ yalvarmış ağ
lamıştı ki nibayet efendi ona i
zin vermek meoblıriyeti.nde kal
mıştı.. 

Hastalıktan sonra pek sarsıl
mıştı. Bir yaz akşamı şatonun 

tenha bir yeri.Dele arabacıya rast
ladı. Halinde bir de,ğişikl.ik var
dı. Hiç bir şey söylemeden na
zikime ·alı:laşmaıı ve beline sa
rılmıııtı. Mııkavemet gôeterecek 
halde değildi. Bu hal, bir ~ 
arabacının onu bir çalı.lığın ar
kasına sürüklediği güne kad.r 
süııdü. Noele doğru hamile ol
duğunu anlayınca evlenmek mec
lburiyeti oldu. Doğan QOCUk: bir 
w ay sonra ö.bnü.$ıü. Hiç bek
lemedikleri bir l"!!rden de o va
kit •benim şimdiki otıu<iuğwn ev 
anı.ara mir as düşmiiı1tü. N ikan
der yeni bir iı; bu~ kasabaya 
geld~ ~te o zımıımdan ıberi bu
radalardı. 

Bır giın evde yaln.z kalın.ıstı. 

Mısırın rolü 
biı1üktür 

( ila~ıııakaleden mabat) 
lııc. italya, böyle bir .-aziyette, 
.Mısırlıların a~·akJanıp Jngilizle
re kar ı ıis~·aa ve harp edcttk 1-
talyan istilasını kolaylastıraca • 
i-ıru saıuyorlarsa. bu, ~ocukça biı 
hayalden ba~ka bir şey dejiildir. 
Katolik bir hükumet şefiniıı ken
di kendine Seyful'isU.m lakabını 
vermekle 1\-lüslüınan !\lısırlıların 
onuıı. ordUSlUlu Halaskar. gibi 
kacııılıyacakları da yine hayaldeı 
başka bir :ıeY değildir. 

İtalyanın, Süven hakkında a
deta resmen il3.n edilnıiş, i\-lısır 
hakkında ise muvakkaten gizli 
tutulmuş istila emelleri be•le -
mekte olduj;ru bütün dünyaca ma
lıimdur; bunu Mısırlılar da peki· 
lii bilirler. Şu halde J.Uısır, İn;ıil
tereden ayrılıp da İtalyanın ku.. 
cağına atılamaz. Mmrm da İtal
ya ile barp etme>ii ı;:ıyel tabiidir 
Bunun için ıle elind n geldiği ka· 
dar hazırlanmıştır. E. a. en İngiliı 
kuv.etleri, Mııiırda bulundukça, 
İtalyanların da, MJSJr toprakları
na taarruz etınelerinden tabü ve 
bedihi bir ~Y olamaz. Demek ki, 
Musolini Jlolı.sua teminat .-erir
keıı kat'iyyeıı samimi deilldi ve 
bir manevra yapıyordu. Bu ma
uena da, dediğimiz ~bi. Mısır 
ile İn~ltereyi a. İrrnak .-e Mısır· 
lrlar arasına trlrika oknıak ga. 
ye.ini takip etmekte icli, . 
~ ı.c, Sudanla beraber ltalyan· 

!arın Afrikadaki mü l<>Ullekele • 
tine kar~ı eıı mükenımel birer üs 
ve hareket noktasıdır. l\lıiılefik 
kunetler Mısır ve Tunw;tao Lib· 
J aya Sudaııdaıı, t·gaııda'dun, 
KC'nyadan VC" İngi1iz somali~in -
den, Cibuti'den Italyaııların Ha
beşi tanı, Erilrc \'C Soıuali mü!-!~ 
temlekelcrioe kar~ı harekete geç.. 
çttcklcrdir. 

8 gun. belki, müdafaada ka • 
lırlar; fakat yarın Afribının her 
tarafından, Filislinden \e hatla 
Suri~ e<len loFlayıp gelirec,,.kle
ri biiyıik kuvvetlerle bur 1 rda 
İtal1 an rı sıkı tırmak im anı
nı bulacaklardır. İtal~ an İşgali 
sıra ında lısıra iltica .ım· olaı 
Sünus.i'ler n Habeş kabileleri 
İtalyanlara düşınaıılardır. Harp 
uzadığı takdirde, İtalya ile uva
salaları kesilmiı, olan b mÜ6tem
lekelerin hep$i müttefiklerin eli
ne geçecektir. İtalya, bunu bildL 
ği için Mısır üssünii ortadan kal
dırmayı dü:,ünınüştiir. Fakat mu· 
vaffak olmasına im..kfuı. U&san-ur 
etmi~·orll7.. (Bu ..atırların yazıl
dıi:ı saatte, Mısır hükiımeti he -
niiz harbe karar vermemişti) 
Süveyş kanalının zaptı ve Mı

sırın istilası - Kendisi itiraf et. 
sin etmesin - Faşist ftalyanın en 
mühim harp gayelerinden biri • 
dir. Bu vaziyette, 1\lısmn muca· 
dell!delri rolii pek büyüktür. 

ABİDhıi DA V!:R 

Kraliçe Vilhelm'in . 
mesaJı 

LO. -ORA, 13 (A.A.J - İ ;ı:ıiliz 
milletine hitaben n rettıi!ı e -
sajda kraliçe Vılh<:>lnııı., bl.vuk 
Britanyada ve Britanya ımpa a -
torluıiiunda, Holanda milletme, 
hükfurıelıne ve kendi ail ıne, 
geçirmiş oldukları felaketlı 
anlarda, her ne şekilde o -
hırsa olsun yardım etmiş o 
lara derin minnet ve şükranlar:nı 
bildiriyor. 

Mutfalı: kapısı hafif lıir ııurultü 
ile açılmıştı. Ne oll!4> bilt~ını 
anlamalı: üzere mut.fağa girınce 
kar<ısında Blom,u görcıü. Yor
~un ve sararmı:; yüzü yilli! i{iı
zeldi Şapka&ını elinde tutuy'>r
dıı: 

- Niıçin bana ihanet ettin? 
Dwe sordu, niıçin mektuplarıma 
cev·ap vermedin? Bwıu. sana SIOl' .. 

mıya geidlın. 
O valtit hakikat bir şimşek 

gibi gözünün önünde çalmı..ştı. 
Nikander niqanhsndan gelen 
mektuplacı ve onun yaz.dı,kla
rını yolı: etvı~i. Göz va;larına 
karı.şan bir ~evinç buhranına tu· 
tu!mııştu. Her şeyi SÖ\.· IiyecektL 
Onu bu güne kadar ımutmaınıf 
olan sevtıilisile kaçacaktı. Elle
rini uzattı, söz söylemek için ağ 
zını a.ctı, fakat fazla sevınçten 
olacak, ii2erine .bır lbay.gınlık 
çöktü; ve dızleri bilkü!erek ol
duğu yere yıkılc:lı. 

Giiriiınü açtJtı zaman akşam 
olmuştu. Liızımeelen izahatı sev
gilisine verememiş okluğunu ha
tırlı.yarak. yerinden kalktı, fakat 
ortada kimse yoktu. Sıra ile üç 
hafta kasaba kasaba dolaşrnıı; 
onu aramıştı. H.iç bir yerde bu
.lamadı. Ondan sonra hayatıoüs
bi>tü.ıı -bir celıenrıem a%abına dön 
mtlştü. 'işte lböy lece, onu, unuta
madan ihtiyarlamış gitmişll F• 
kat hala, vaziyeti sevgili.sine an
latama<hğı iıçin muztaripti ... 

Tam bu sırada Nikander'ın 
iri çiz.meli ayak sesleri avludan 
duvuldu. Bir kral azameti ile 
yüciiyordu. İçeri girmeden ev
vel yine şarkı söylemeğe baş

ladı: •Aman da saçlarında bir 
gülle gek!L• 
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Harp ôlômeti olarak dalgalanan 
sancaklar karargôha götürüldü 
)4he~ bazıları da. (Ali) nin 

etrabm aidılar. Onlar da a,yni 
ııöUeri ııöy lıyerelt Jııaroe devam 
..an;y., teşvikte hulundular. Fa
kat blltün israrlanna ra~en 
(Ali) yi iknaa .muvaHaOc: oMı.uıa
d:ılar. 

(Ah), dııtşnumları tarafından 

yapılan bu hareke~. budalaca 
ınanıvenrue debkü. Bu hare
Utiıı, biiyiik btr bile olmasına 
o da iıbtimal vermişti. Ancak 
IU .,.... iti, kendisi esasen mu
bx+enin aleyhinde idi. Bahu
- bu kanlı ve f.eci muharebe
_. aaıhR ile Muaviye yüziin-
drn vı*'.ı..ıdı.""ıne eon derece
de lllUZlanPtı. Buna binaen. - her 
ne~ Ww-sa ollun - ~an
ı.nıı mütanıke teklifini., büydr. 
bir fırat addetm.iı; ... Bu bahane 
ile baRıe nihayet ver.r.ek iııte
..-.ı;. 

Nitel<im, etrafına IDJM- 8 -
ı.ta kirama: 

- Sizlec, ben.im arkadaşlarlftl 
w tu hak davası yolunda yol
, ' • w. Sizinle isti<;are et
..-, ve~iz reyleri dinle
ae,ı. makW olanları kabul eyle
meyi lı.endiın içın vazife bilirim. 
Ancak, mın de, berum bu1undlll
«wn Witı'od vazıfeyi UJMıirnwna
ımı iııt ernn ... Ben de tahmin edi
;ronım ki, dü9manlann bu bare
keüeri 'bir hil<'kirblı: olabilir. 
Belti de. Oızim önüıniizde kal -
dlldıklan (Km'an) ın ahkıimına 
rMlyet etmiyeceklerdir. Fakat 
-.wıünöz ki, onlar, bizim kılıç
larımwıı lwr*usıından bu hale 
lleiıınişlerdir. Bmen, mü tar eke 
taleb edecek: derecede yılgınlık 
eseri göııtenııektelerdir. Ei!er ben, 
bu v~ haJ.bc devamı em
recıer-t, ihtiras ve inat ile müt
tebiını oNnım. Halbuki cWnleniz 
bilininiz ld. üzerimde hiç kiın
lleDİlı luılı:kı ve hiç bir ferdin it
tıhmm o.lımadan Allalı.ın huzuru
na gitmek istiyorum. Onun için, 
IKur'an) ı kendisıne silıer ede
rek kıhcmı yere indiren düşmana 
kar1>, ben de avni hareketle mu
bıbeleye med>unım. 

Dedi. Ve bu fiJ<rind.e fiddetle 
ianr elti. Ve harp alameti ola -
nlı. meydanda dall!alanan san
cakların derhal ııanlarak karard
ha götürülmesi için emir verdi. 

Tam o sıra<ia, (Habip bin Me
nar) elinde (Muaviye) nin bir 
m5tubu oldııj!u halde geldi. Mek
~ (Ali) ye verdi. Muaviye
nin bu nıftWbu, 4'I meelde idi: 
[S~ .,-amwieki nizaın defi 

içUI .• ancak bir çan? vardw. O da, 
bu ~ ı.aıım, (ı.akem) e ha
tıele ~r. Sea, ıaratmdan 
b1r hakn> kabtıl et. Bm de, ken
tılıme bôr hakem MQeyim. Bu iki 
)lalcnı, ~- Hilıtfet mev
kiiae, ~n <Mıh4 tayik o!
duğı.ıtıa hükiın versinle1-. Eğer 

lenin hakkında hUkim verirler
:><!, ~ ıana itaat edeyim. Yok, 
eğef' benim hakkımda hii.kü.m ı·e· 
nrler$e, ttl'! bana itaat et. Eğer 
hakemler, ne seni ve ne de be
..ı kabul etmezlerse, ba.şka bir 
Hahie ıcçrinler. Ona, ikimiz de \ 
itaat edelim. Ve böylece, a:ra -

mızdaki dını<uıa nihayet verelım.J 
Muaviye, yalnız bu m~tubu 

göndermekle kabnaımştı. Orta
daki siikün..tten istifade ederek, 
maivetindeki en zeki ve en kur
naz adamları (Ali) nin askerleri 
arasına yollamış ... Müessir pro
paaandalarla, harp taraftarlığuıın 
çarçaıbl1k önünü alınıştı. 

(Alı) Muaviyenin mektubu 
kar ı ında uzun uzadıva düşün
miye lüzum görmedi. Etrafın
da bu}unan bir k zevatın, rica 
ve israr !arına ragmen, Muaviye
nin ek;ıı;i Habip bin Menar'a: 

- Git. Emirinize söyle. Gön
derec~ hakem.i bekliyorum. 

Dedi. 

BÜYÜK VE TARİHl HİLE 

(Ali) nin teklifi üzerine, Mua
viven.in ordusu a~ır. ağır karar
ıt8hlarına çekildi. (Ali) de, ken
di aıılı:er.lenne ordugaha çekilme
leri için emir verdi. 

o l(eCe büyük bir süSiuıetle 
ııeçti. Malı:tiıller toplandı, Ya
ralılar tedavi edildi. Eski Araf> 
tarihlerinin rivayetlerine naza
ran, şi.m<liye kadar cereyan eden 
muharebelerde (Ali) Din ordu -
sundan (yimi bine yalcın)... Ve 
Maaviyenin ordusundan da (36 
•bini mütecaviz) zariat "'*'1a ııel
mi.•ti. Bu arada. (.A.mmar bin 
Yiısir) vesaire Jfl'hi iı:ıymetli es
hlılbı kiramdan bir QOk muhterem 
zatlar da ka-.,.t,edilnıişti. Bundan 
dolayı, ·aııılan mütareke, her iki 
ordunun efrat zümreleri arasın
da iyi bir tesir huııule ııetir
mişti. 

Fakat, (Ali) nin ordu9Unda 
bu vaziyetten mOOınun ohnıy...,.'. 
lar da vardı. Bunlar: 

- Ali, bu hileyi bile bile kabul 
ediyor Mademki. bu kadar zM 
ıııösterece«ti, tııı halde niçin bu 
muharebeyi kabul etti. Keşke, 

harbe başlanmadan evvel ordu
yu dağıtsaydı. Kendisi de, bir 
köşeye çekilıp git.;eydi. 

Diyorlard .. 

(Ali) nin vaziyeti, hiç bir hıi
ltümet re~lnin maruz i<almadı
b derecede müşkülleşmişli. Bu 
kadar zıd ve bu .kadar ıka.rış>lı: 

fikirleri, tele bir mecra içinde 
sev~ ve idare etmek, kolay bir 
is değildi. 

Ali, o gecevi derin bir düşün
ce içinde geçirdi. Sııbab na
mazın<!an ııonra, esbabı kiramı top 
lıyarailı:: 

- Şayet Muaviye bir hakem 
gönderirse, biz de ona muiı:abil 
irimi hailı:em ~sterecej!iz?. 

Diye, müşavereye ll(irişti. 
Evvela reyler, muhtelif zatlar 

üzerinde ddı.ldJ. Sonra, (Abdul· 
lalı bin Abbas) üzerinde toplaıı
dı. 

Abdullah, (Ali) nin amca za -
desi idi. Bütün (Abdülınuttalip 
o"'ulları) gibi, ilı:eskin bir zeka 
ve yÜksek bir dira vete malikti. 
Hiç •üphesiz ki kendisine tevdi 
edilecek olan o mühim vazifeyı 
büvük bir kivasetle ifa edecekti. 

- 77. 
- Telı:.lı:eoie misafiriik.. Uyku

muz yoktu. Meh.labı oeyretmek 
i~in sehitliğe çıktık. Bu adamlar 
bizi yakaladılar. Soydular. 

- Bu lıadm &eniıı n~ ~ 
- N~Alım .. Bir kaç gün soa-

ra e•leneceeiz-
!\tuavin tuhaf bir gülü~le cali 

bir k.ahkaha !'ta\·urdu .. İl.t\·e etti: 

- Dügiinü mezarlıkta mı ~·a
paraktıııu? Demek siz BeJ.:ta~i
ıiniz ha .. (;ece lH?l"itnd:ın ~onra 
hortlaklar gibi mezar aralarında 
oyna~ınıtk ta sizde adet midir? 

- Biı: ) an~ ana oturn111~ dt>nİ
zı seyredi~ordul •. Bu dört kişi
nin hiic umu na uğradık .. 

- Bu saatte deniz meniz -sey
rl"dilnıez.. Bunlar ~eıntin deli
kanlıları .. Sizi biçimsiz bir \'a-
2iyettc ınezarlık arasında görün
ce gayet tabii olarak tutup bu
ya~ a ı:•tlrdiltr. 

- Bu adamlar bizi soydu.. Pa
ra çantamı, !<iaatimi, yüzüğümü 
aı;;ırdı1ar .. Bu hanın1a da etme
dikleri hakareti bırakmadılar .. 

Üç bırlun itiraz etti: 
- İftira ediyor muavin bey! 
Kon1iser onlara ten1inat \'eren 

bir eda ile kGnuştu: 
- Siz merak etmeyin .. İş mey

danda. O, istedigi kadar soyul
dugundan bahsetsin .. Biz icabı
nı )'aparız. 

Sonu dı•arıya seslendi: 
- Mukayyit Raşit efendi .. Bu

raya gel! 
Bir dakika sonra aralanan o

da kapısınoon pos bıyıklı, kıran
ta bir polis &Udi. Komiser mua
vini emir ,·erdi: 

- Hıınların ifadelerini al .. 
Mul<ayyit ma,anın ba ına geç

ti.. Öniine bir kiığ'ıt aldı. Faruk
tan itibaren ifadey·e girişti: 

- . . 

R·. 1A~·. D···Y ·. 
·.'.:_".. ~ . 1,, . . . ' 

- DALGA UZUNLU~U -

T.A.Q. 19.47 m. 15115 Km. 
20 Kw 

T.A.P. aLTt a. ~ Ka. 
zt g.,., 

la.zı m. w l[a. ızo """· 

14 Haziran Cuma 
12,30 Prgram ve memleket 

aaat ayarı, 12,35 Aıarıs ve meteo- 1 
TOlo1• haberlen, 12,50 Mü..-ik: Muh 
telıf şarkılar (pl.ı ı, . 13,30/14.- ) 
Miızik. KarlŞık muzık (pl.). 

18,- Program ve memleket ı 
ıaat uyarı, 18,05 Müzik: Senfo
mk müzik (pl.). 18,30 Mıizik: ı 
Cazbaııt (pi.>, 19.10 Müzık: Çıı- l 
!anlar: Fahire Fersan, _Şerif Jç- / 
li. Okuyan: Semahat Ozdenses, 
19,35 Miizik : Zeybek havaları, 'ı 
19,45 Memleket aaat ayan, Ajmu 
ve meteoroloji haberleri, 20 .- ı 
Mü..-ik: Fasıl heyetı, 20,30 Konttt
ma, 20.45 Müzik: Çalanlar; Fahi- J 
re Fersan, Şerif leli, Refik Fer
smı. Okuyan; J.!elek Tokgöz, 21.- ı 
Miizilt: Halk turkulerı. Muzaffer 
Fıratlı ve Sarı Rerep, 21.1 O Kon~-

ma (Biblıografya.ı, 21,30 Küç-ük i 
1 

orkestra (Şef: Necip A~kın). 22,30 
Memleket .roat ayarı, Ajam ha
btrleri; Ziraat, esham - tahvilat, 
kambıyo - nukut borsası (fiyat), 
22,50 Müzık: Cazbant (pl.), 23.25/ 
23 .30 Yarın ki program ve kapa
nı.~. 

Aa;kerlik iıleri 

336 doğumlulerın 
vokl•mesı 

Beı/o4lu Y abom<:ı M . .Ş"bui11 
cı.m: 

336 ~hı ııençlerin ili< J'<]k

l&ma müddeüeri haziran so...
lradardir. 1 Temmuzdan itnı.. 
ren müracaat edecelı:ler kanu
nun maddei malıSUMa mucibin

ce cezava tabidir 
Beyoklu ve ~ muıtaıka

sında bulunan '!'«ban<!'Jlwd&n ı...
nüz ilk :voldamasuu :yal)t>rma
~ olanfarın ay nihayetine kadmr 
y<it!Mnalarıru yaptırmaları il&ıı 
olunur. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
C1Wi7~ W ..... et ite 5 1 'hlMlll 

Aclr • Jlab&il! Caialeilu 
Jol<""' ~ No. CS. Tel. 111 

iKDAM 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

194.11 İKRAMIYELUU : 

l ad et 2000 liralık = 2000.- lir• 
3 > 1000 > = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 > 250 > = 3000.- > 

40 • 100 • = 4000.- • 
75 • liO • = 3750.- • 

210 • 25 > = 5250.- • 

Keşideler: ı 4ubat, 1 mayıs, 
1 ağust0&, 1 ikmriteşrin tarih
lerinde yapılır. 

• 
İstanbul deftcrdarlığıad11.n 
Gelaı.da Tünel caddesinde 113 N<ı.lı mahalde icravı ticaret ve 

Biiy8derede kalırlat yerinde 57 No.Jı hanede ikamet etmekte iken 
bilen adresleri meı,jıul hurdacı N:>t Basmacı yana· 

93 No.h döld<.iinın 932 mali yılı kazanç vergisı hll'lıi<ında ko
mi~ JllÜttehaz karar nııkzedilmiş olduPundan keyfiyet 
mallın:ı olmak ve bu bapta dıveceıitiniz varsa iliın tarihinden itibaren 
15 ııün zarfında bil<lirmek ve dül<kmln 931 takvim senesine ait ki
ra mukavelenamesini komisyona ibraz etmek üzere teelııı m~amına 
kaim obnak i>ıere ilin olu'lur ( 4380') 

iıırlİYAZ SAHİBİ VE N~İYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZt."l' 
BASILDIDI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pa·z arları 
Mü E S S E S E S 1 N O E N : 

Nazilli Basma Fabrikası Mamulatı Satış Yerleri 
Asaıbdayazıh mın~ taksim~-

Mani:fatunı ~ile meşgul bulunduklarını mahalli Ticaret Odalarından alacalıJarı veslkalarla iııbat 
• eden tüccar ve CJllllafa bu mahallerden salış yapılacaktır. 

1 - İ8tanbul, Marmara heV2alll, Coruh vilavetine kadar Karadeniz sevahilindeki vilavetler tuccarları 
lsTA.1\lBUWAKİ MERKEZİMİZE 

2 - Ankara, :&mir, Adana ve Mersin vilayetleri tüccarları 
MEZKÜBVİLAYETLERDE BULUNAN ŞUBELERİMİZE 

3 - Yukarıda yazılı vilayetlerden gayri malıallecdeki tüccarlar 
AZiLLİ FABRİKASI NEZDİNDE.Kİ SATIŞ BÜROMUZA MÜRACAAT EDECEKLERDİR. 

Ala.J<edarlar miiessesemiz meAt.eı:ile şubelerinden ya bizzat ııelerek veya mektupla bu husu>ta fazla 
malıimat ve matbu şerait ve sipariş teklif varakalarımızı istiyebilirler. 

MALLARIN FABRİKADA SANDIKLA TESı..bl METRE FİATl ŞUNLARDffi: 

CİNSİ Fİ ATI 

Yazlık bruıına 
Hafif zeminli basma 
Göınlekhk ve pijamallk 

- Adın ne senin? 
- Faruk! 
- Babanın adı? 
- Ramiz Sadi.. 
- ~ereli&in,, 

- :\'enişclıirli .. 
- Kac yaşındasın? 
- Yirmi dürt .. 
- Ne i~ yapar-,ın? 
- Hiç bir i~ yapmam .. Emlak 

ve servet sahibiyim .. 
- Nerede oturuyorsunuz? 
- Arnavut köyüude .. Yalı bo-

yunda. Merhum Ramiz bey ya
lı•ında .. 

- Hadise nasıl oldu anlat! 
- Dijn geee Nafi baba tekke-

side mi<afirdik. Geç vakte kadar 
oturduk. Mehtap çok güzeldi. 
Rengigül hanımla birlikte bah
çeye çıktık. Şehitlik tarafından 

denizi se~rediyorduk. Dört kişi
nin taarruzuna uğradık. Bu adam 
,.nntan11. '>aatiıni. )"üzüklerimi 
aldılar" I~engigiil banım.a da 
türlü hakaret ve ezivetler etti -
ler. Ellerimi baj:Jadıİar .. Sabah
leyin de buraya getirdiler .. 

Rengigülün de ifadesi alındı .• 
Genç kadın "8atlercc ağlamak_ 
tan şi~cn göderini avuçlarına 
kapayarak kimsenin yüzüne balı:
mıy·or, hıçkırıklar ara,ında so-. 
rulan suallere cevap veriyordu .. 

Komi er a~vini, tue dulu 

hırpalamaktan zevk alan bir e
da ile Rengigülle alaJ ediyordu. 
Genç kadınm hüviyeti tesbit e
dilirken: 

)'.labe~·in Feriklerinden Ab
dülfettah Paşanın miilallakası
y1m! 

Cevabı Gavur Mustafayı coş. 
turdu .. Hürriyetin ilk senelerin
de moda olan bir hamiyyet gay
retkeşhğile komiser muavini ağ
zını açtı, gözlerlıı.i yumdu .. Söy
ledi, sövledi: 

- Devri sabıkta i~leditieiz ve 
alıstığınız türlü ha,·asızlıkla bu 
me~leketi harap ~ttiniz. Haliı ' 
o zamanın alışkanlığile hareket 
etmek isti~ orsunuz değil mi? 
Fakat yağma yok .. Savei Meşru
tiyetle bütün bu <eyyiatın hesap· 
!arını vereceksiniz .. Vaygidi dev_ 
ri sabık ricalinin iıımetlii ha
nımefendileri.. Bütün bu haya
eızlığınıza müWatan göğüsle

rinize takılan (şefkat) nişaııla
rile ist!'diğiniz gibi ömür sürdü_ 
ğünüz devir ıeçti.. Artık millet 
sizden bu kötülüklerin hesabını 
sermak mevki ve vaziyetine ıeç
ti .. Bu geceki kepazeliğinizin he
sabını da mahkeme huzurunda 
ve rece.bin iz ... 

Tahkikat o gün akşama kadar 
sürdi.i .. Nafi babaya eönderilıeıı 

-----
!!9,20 kuruş 
30,2.0 > 

37.20 •• 

bir polis karakola döaüşünde 
babanın: 

- Rengigül hanınıı tanırım. 

Fakat o delikanlı bildiğim adam 
değildir. Dün gece bizde misafir 
değildiler .. Rengigiil hanını bir 
gece evvel tekkede idi. Amma, 
ertesi günü çıktı, &itti. Benim 
bu hadiseden haberim yok! 

Dcdi,lrini hel>er verdi. Tahki
kat evrakı ile birlikte akşam 
iistü Farukla Rengigiil m"rkez
ılen merkeze pesla edilerek Po
lis Müdüriyetine getirildiler. O 
g""eJ· i de Müdiirivetin ayrı ne. 
zarethaneleriıuie işkeace saatle_ 
rile geçiren sey(ililerılen Faruk 
ertesi günü bir vasıla ile akra
balarına haber ~unıııılı: imka
nını buldu .. 
Faruğun nüfuslu akral>alan 

faaliyete geçtiler. Poli• Müdii
rüne yapılan tavassutlarla aerek 
Faruk gerekse Keng:igül muhak
kak bir mevknfiyetteıı ~ 
yakayı kurtardılar .. 

Faruiu beraber alarak M'üdii
riyetlen çıkan akralıaları ıleti

kanbya gerek bu -..leıle ae • 
rekııe buudan M>nra himayeleri
ni anrak Rengigülle miiaa•ebe
fuıi kesmek ııw:et.We ııiiııierebile
ceklerini ..ı.tt11ar.. Fanıimı 

H - BAZtllAN 1940 

Almanlar Parise girerse sokak 
muharebeleri .IJapılmıgacak 

(Baftarajı 1 inci sayfada) 
en;, Andelys ve V enıon köprü 
başlanndan Parey &ır Eure, 
Dreulcs ve Evreuks iııtikaneti.n
de ııeçmiye başl~lardır. Bu 
şehirler lıombard.-.ırıan edilmiş 

ve bir mutıacir kafilesi mitral
yöz ateşine wtıılıııa>&tur. 

En aşağı 12 fırka Senlis ile 
Be&z arasında taarruz emıeiı:te
dir. Hiik\ımet merkezinin şar
kında muharebe ıı~n ııünlerde
kinden de daha şiddetli olmuştur. 
Dü.<mıan zırhlı hrkaları, Olıateau 
Thien-y'den Domııont'a kadar 
Marne nehrini Montirail istika -
metinde geçmişler ve bu esnada 
diğer fll'kalar da Aiııne'nin şarkı
na geçerek Chalon Sur Marne 
istikametinde ilerlemişlerdir. 

Düşmanın deniz ile Mewıe 
arasında harbe 90ktuğu kuvvet
ler 120 fırkadan fazla tahmin 
edilmektedir. Ordularunız adet 
azlığına rağmen mükemmel bir 
tarı.da muharebe~e devam edi -
yorlar. 

Paris, 1.3 (A.A.) - Reuter A
'ansı bildiriyor: 

Harbiye Nezaretin.in söz söyle
miyc salahiyettar bir memuru 
şunları söylemiştir; 

Fransız kıtaatı her yerde mu
kavemet etmektedir. Şampan
yada nazik bir nokta mevcuttur. 
Bu nokta üzerinde Almanlar Ma
jino haltını tutan kıtaatla diğer 
kıtaatı ayırmak için şiddetle 
gayret etmektedir. Bütün cephe 
üzerinde, Almanlar 120 fırka 
ileri sürmüşlerdir. Bu fni<alar, 
.sahnei harpteki mevcudun aza
misi olarak telakki edilmekte -
dir. 

Sözcü şunları ilave etmiştir: 
Almanlar Havre istikametın

de gar be aoğru da tazyik ,. apa
rak Pari•i garpıen şarka çcvır
miye çalı~l\·orlar. 

Paris'e 27 kılometrt<le bulu -
nan Fersan - Beaumont'da.ki 
Fransız mukabil taarruıu, 8 ki· 
lometrelik bir ilerme kaydet -
m.iştir. 

İtalyan kıtaatı denizde ve ka
rada harekete geçmemiştir. Bazı 
hava akınları yanmışlardır. 
Fransız ve İnııiliz tayyareleri 

Almanlara karsı büvük faali
yetlerde bulunmuşlardır. Fran
sız tayyareleri, Manheim, Neus
tadt ve Frankfurd'u bombardı
man etmişlerdir. İngiliz tayya
releri bir çok nakliye kolu, k1-
taat kolları ve muvasala yolları 
bombardı-man etmi1>tir. 

Faris, 13 (A.A.) - •Reuter• 
Facis'in müdafa edilmiyeceği res
men bildirilmektedir. Bunun ı 
manası Mösyö Reynaud'un Ro
osevelt'e giınderdiki mesajda 
söyledi~i gibı, Fransızlar ancak 
Faris önün<le ve "erisinde ken
dilerini müdafaa edeceklerdir. 

Bu karar Fransız payitahtının 
açı.k $Chir oldukuna daır son ya
pılan ·beyanaıın mantıki bir ne
tittsidir. Ve şüphesiz şehrin 
bombardmıan ile tahribedilmesi· 
ne mani olmak ftkrile itlihaı e
dilmiştir. 

. Faris, 13 (A.A.) - Bu sabah 
bildirildi~e göre, Faris askeri 
lrumandanı Herillf(, orduda faal 
bir kumandanlığa ııetirilmiş ve 
yerine ııeneral Deııtz tavın olun
muştur. 

Paris halkına hitaben asa~ı
dakı ilan, bütün sokaklara ya
pıştırılmu;tır: 

•Paris açık şehirdir. Halkın e111> 
tli11eti ve her türlü ~esini te· 
min için bütün tedbirler alın

mıstır.• 
LONDRA, 13 (AA.) - lstih

barat nezaretinin bildirdjğine gö
re, İlllj!iltereden yeni ~elmiş olan 
taze İngiliz kuvvetleri, Seinc'in 
eenu<bunda, Fransız silah arka -
da.şlarının yanında yer almışlar· 
dır. 

Bu kıtalar, mükemmel kıtalar
dır. Ve lbunların gelişi, düşman 
ilerlemesini durdurmak için ge. 
ee f(Ünditt çarpı.şan müttefik kı
taların kuvvei maneviyesinin yük 
ııehnesine büyük ;yardımda bu -
lunmuştur. 

Aralarında bir İngiliz muhafııı 
kıtası bulunan Kanada kıtaatı 
Norveçlen gelerek İngiltereye ih
raç edilmiştir. Bu kı laat serian 
Fransaya gönderilecektir. 

Di ~er taraftan mühim bir Bel• 
çika ordusunun t~kil edilebildi
i!:i habJ:T verilivor. 
FARİS, 13 (AA.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Fransa mil
li bankasının merkezi muvakka. 
ten Saumur'a nakledilmiştir. 

Fransız Basvekill 
( Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

mali Amerikaya, lüzumu takdi· 
rinde Amerik:ıda:.i arazimize gi
deceğiz. Birkaç gün evvelki hİ
tabmıa semih bir surette cevap 
verdiniz. Bugün sizden daha ge
niş bir yardım istiyorum. Aırıe
rika Birleşik Devletlerinin müt· 
tefiklere, seferi kuvvet gönderil· 
mesi hariç, bütün vasıtalarla mad· 
di yardımda bulunacağını alenen 
bildirmenizi ısrarla rica ede -
rim. Bunu henüz vakit çok gE'Ç 
olmadan yapmanızı ısrarla dile
rim. 
Fransada bir mahal: 13 (A.A)_: 

Saat 19,23 de nazırlar heveti top
lanınıştll'. Ordulardan avdet e· 
den Reynaud, askeri ve di.ploına· 
tik vaziyeti iuıılı etmiştir 

LONDRAıNIN GİZLİ OFlLSESİ 
LONDRA, 13 (A.A.) - Lord· 

lar Kamarası yarın melropolün 
müdafaasını müzakere için hafi 
celse aktedecektir. 

8anlti ---... Herkes bilhassa çocuklar tarahndan alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirfidir. Barsak aohıcanlannır. büyüklercle ve Küçükİeıde 
sebeb olacağı tehlikeler goı önune abnarak solucan bastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuru~r. 

Kengigülle evlenme hııklruıılalrl 
israrına da: 

- Şehitlikte geçen bu hadise
den sonra adi ayak takımının 

ağzına döşen bir luıdınla evlen
mek ..,,.elsiıliğin .on haddi o
hu. Bu takdirde h•pimiz, akra.. 
balardan başka bemşeriler de 
sesinle seliiıru, sabahı kesmek 
mecburiyetinde lıalaeaktır! 

Cevabile kat'i lıair '61<il ver
dirdiler. 

Faruk, kendisinden :.iyade 
Kengigülü düşündüğü için bu 
IAin mahkeme b11Z11runda uğra
yacakları bapia lıararile artık 

l(enç kadının yaşamak imkanı
nı kaybedeceğini anla.U.. İçi kan 
ağ-lıyarak bağrlfta taş basmayı 

kabul etti. Reoııiple vazdığ:ı acı 
ve acıklı veda mektubunda bütiln 
buları izah edıvek: 

- •Ne yapalım.. Mukaddera
tın bizi menettiği bu sevgiden i
kimiz de bakrında apaçıJı: bir ödün 
iııini taşıyarak ayrıhnak mecbu. 
riyetindeyiz.. Seni ömrüm olduk
ça unntmıyacai-. Sen ıle beni 
aaıııtma. Afbn ea imansız düş -
-ıar...ıan Jıni, birinci&i olan 
Ooımımlı içtiııuiyatuıa linet ol
ırua! > 

Ciimlesile ıtihı.yet nrdi. 
Faruj-u ababalari bu se•ıı:iden 

' '. 
naklaştırmak için uzunca bir 
seyahate gönderdiler .. Mahkc -
me; çeşitli iltimasların tesıirile 
Şehitlikle baslan \'eren ~iftin hc
raetine karar .-erdi .. 

Polis uıüdöriyetinden koyu -
verildikten sonra başı önünde Be. 
lteğe dönen zavallı Rcngigül mıı 
hitinin acı istihzasilc karşıla~ -
mıştı. Daha evinin kapısını ça • 
larken genç kadııu birbirine işa· 
ıret eden semtliler, manidar gü
liişler ve eöz lmpqlarile bir ge
ce evvelki fariayı tek:rarlamıya 
loqladı .. 

Rengigül, ilk Nkışta artık bu. 
ra<la barınamıyacağını kestirdi. 
O gün, Nifi ıı.ba tarafından gön 
Wilen bir melrtııpta iki gece ev· 
-.el cerevan eden laiıdiseye dair 
acı telmihler, nasihat lı:ılıklı iına· 
)arla karşılaşan &enıigül yaşlı 
ljÖZlerile hayata linet okuyarak 
Bebekten uzaklaşmayı kararla~
tlrdı. Ertesi &iinü erkenden üs
küıılara ıec;ti. Çambca wailanıı· 
ıla, kır ortasında bir köşk buldu. 
Kiraladı.. Oraya . laşınclı. Bin biı 
acı ve bir a kadar da ıztırapla 
eriyen gençliğinin ilk aşkında 
rastladığı son fiıciaya teessüfler
le muzlarip bir iimriin sürükle. 
il.İşine kendisini terketti. .. 

-BiTTi-


