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FRANSA 
Mütareke dün akşam ta
rihi vagonda imzalandı 
Muhasamat İtalyan - Fransız müta
rekesinden 6 saat sonra duracak, 

Müstemlekeler teslim olmuyo 
Fransa kabul 
edecek mi? 

Alman fllrtları, tah· 
min ediltii4i 11ibi 11fır· ı 

Jır; bütün Jiınya, Fren• 
•anuı bu fart/arı lıabııl 
edip ıttmiyeı:efini 

rtılıl• be/eliyor. 

=- = 
'I axan: ABiDiN DA VERİ 

M uha rnıatın tatilıne ait 
Almaıı ·artları, 11 ikin
ritcşrfn 1918 sabahı, 

Koınpi) t·n ormanında, Retond 
denilen yerde, Marc al } o 'un, 
mütareke tartlarını A~ u.an mu
rahhaslarına evvela dikte, •onra 
imza cttirdil'ıi ye ·de, hatta ayni 
ı;agon.<alonde, a. ni şekilde, Fran 
sız ınurahhaslarıııa bildirdi. Böy
lece, 22 sene ev\·cl, bir sonhe\har 
sabahı, {ecir vakti cereyan eden 
l.;l· hAdi:ı.c, 22 sene sonra, bir ya.ı 
aK~::unı. kısnıen tekerrür etmit;. 
tir. 

1918 de Alırıan murahhasları 
1 ikinci teşrin günü akşamı Fran
•ız hatlaru:ıa gelmişlerdi. Mareıal 
t'oş, onları ertesi sabah kabul et
mis ve nıi:ttcfiklerin mütareke 
ıarİlarını okumuştu. Alınan mu
rnbhas beyeti, bu şartları evveli 
Spa'daki Alman bü\·ük karargil
bına blldirmiıti oradan ~rtlar, 
Berlinde yeni te~ekkül eden sos
yolist hükumete gönderildi. Bu 
hükfımctiıı reisi olan Ebert, Kay. 
zerin veliabtle beraber llolan. 
daya kaçması üzerine başku -
mandan :\1are~al Hindenburgun 
reyini •oıdu. O da. '"'tları ne ka
dar n~ır olursa olsun kabulünü 1 

i tcdi. Ebert 10 iLdnciltşri11 ak.ta
mı Retond'a telgrnf çekerek bü
tı!n şartları kaLul \'e i.ın2a ~tıne
ııni Alınan mw·ahhas hevetiııe 
bildirdi. O gece yarısında~ :,on
ro. ~iıııdi ıb defa tarihi olan bu 
\4!gon-sal\J.nda, miitaı·eke '2:art1a-1 
rı bir defo daha okundu \e Al
nıun ınu .hha~Iarı saot 5,15 de 
bu ı..artJarın allına in1ı:alarını 
kcı dular. 

nıııer KaTUT<f(llı.tnda er1<ıt ııtıarblt;e heyeıı ile na.ıra ll.ZPTIT.tk 

tetkikat ııarııyor .. 

Fransız murahhasları ta_lJ
İta l gaga gittiler y ar e i l e 

Ahıaıı!arlı. nütareke ııapa '' Frnn
ıız Başvekili Mareşal Ptıen 

Nev.rork, 22 (A.A.) - Re ter 
blldir~r: 

Bü vük iıki Aımern<an radvc di
bzyon lruıınpanyasının ımuiı, bir
lerinin bildirdiıklcrine nazaran, 
bugün Greenwiclı saatile IG,50 de 
Caınpiegne ormanında me>;hur 
V&ı;ı<>nda Fransız ve Alman mu
rahhesları mütareke) i imza et
rni•lerdir. Bu haberlere ba'kılır
ıııa mütareke protokohınu ııen•ı ;:.! 
Hurrtzinger Fran•a namına, ge
neral Keit&I Alm&nya namına 
imza e1ımişlerdir. Mütcak~bcn 
•eneral Keitel lbir nutuk söyle
miş ve Fransız ve Alman ölüJc.
rinin senasını yaPLJlıştır. Aımeri
kada bu nutuk ilk te&kin ·hareketi 
olarak telakki edilmektedir. Mu
rıthhaı;lar !Yuna benzer müzakera
ta b8'llama'k üzere hava yolu ile 
İtalvava müteveccihen }ıarc>kct 
ebmişlerdir. •Ateş kes> emri 
İtalva ih. Frar. ;a ara~ında n.ıl
tare'ke imza <'dildiği, Almama,·a 
bildirildi.xincicn 6 f[.at sonra n·
rilecel<tir. A:mann. ile yapılan 
mLtarc-kc ~artları ıc..1tkJndo hic 
bır tal~iL'ıt 1-rn ı:cşrl'diln e 
1n1.;;t r 

(ATkası 3 Ürıeü sayfı,da) 
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RTLARINI KABUL 
Si 

1 
YUGOSLAV 
Hudud unda AKDENIZDE HARP SiDDE LEN i 
italyan 
Tahşidatı 

İngilizler Milano sanayi merkezleri
ni, İtalyanlar da Bizerti tahrip ettiler 
Şarki Afrikada İtalyan karakolları işgal edildi 

Hududa yakın 
İtalyan şehirleri 
tahliye e diliyor 
İtaly~da mühendislik tah -

alilerini ikmal eden Türk te
baası Musevi talebeden Elya
zar Yllrekli ile Behar Yako dün 
sabahki konvaru;iy·oııel lreııi. 
le memlekt'te dönmüslerdir. 

Elyaur yürekli sey~bati es- ! 
nasındaki mlişahedeleri hak - · 
kında gazetecilere ezcümle 
~unları söylemi~tir; 

- İJalynda bombardıman -
Jar sıkla,tı. Tahsil için bulun. 
dutumnz Piza ,chri \'e civarı 

: .ık sık bombardıman edilen 
yerler arasında bulunuyor. Bu 
yüzden tah•ilinıizi sür'atle ik
mal ednek dönmiye mecbur 

:, olduk. italyada ecnebilere sı
' kı tokyidat konmuştur. Talebe 
, oldu~muz halde iki defa ka. 

(Arkası J ünril sayfada l 

Züıilı. 22 (A.A.) - Reuter: 
ita l:;an hududun<lan alınan ha
berlere _gore. dun, yetmiş l ngi
liz ta\;\are~i. Mil;nf'i cıvarında 

L< cco ,.c Ballroa cndı.istri mer
kezlerini muvaifaıkl\·etle bom· 
baıxhman etmışt.r Müttefik bom
bardınıan ıanarflf'rinin v~ne<ilk 
cn·arında büyük benzin deııola
rını tahrip llmiı; oklukları da ay
rıca bıldiıilm<'kt!'dir 

BİR 1TALYAN TAHTELBARİRİ 
TE LİMOLDU 

Londra, 22 (A.A.) - Bahriye 
nez.ıret:.nin tebliği: 
B~yük bır İtalyan deni.ııaltm 

Aden körfezinde keşif seyri yap
maKta olan Moonstone i mm -
,deki İngiliz balıkçı gem!sıne tes
lim ohnu~tur. Dalını~ olan bır de· 

ı nizaltı periscope"i ı::oren balıkçı 
ıı;emı.,i derhal bombalarla hıicu. 
ma geçmi> ve dü-ır.an .ııemisini 
denizin sath na ç>J<rn;ya ınıeclıur 
etmiştir. 

'lll::ıı;ı;;;;~•iillli..,.,wıı;ı-.-.,.il•'ı ,DQawfü bt;tiln v ·rtalanle ya-

omanyada tota
liter rejim başladı 
Yarı resmi bir Macar gazeteıi diyor ki: 

1 

• 
1TALY AN A.SKBRLBRI TOP BAŞINDA .•. 

ni torpillerile 3 P~•:~k iki ve da
ha ufak çaptaki toplarile bnlıkçı 
gemi~ JıUcum etrn;i.;tir. G ,,i 
4 pusluk topu ile ve Leroıs mit· 
ralyözü ile mukabelede buhın • 
m~ ve denizaltıya 4 puııluk bir 
obüs isa·bet ettirmiştir. Bunun ü
zerine denizaltı tealim ohnwı ve 
haııp ganimeti ola.rak Aden'e ııe· 
tlrilmlştir. 

ADENDE YAKALANAN 
1TALYAN DENİZALTISI 

Adt'n, 22 (AA.) - İngiliz ba-
1.ıkıçı gemisine t<:lim olan İtal-

yan denizaltıBı çarşamba gu ıi 

Aden açıltlannda •l<ldetli bir mU. 
sadem.eden eonra kendi esa.•iJe 
Aden fimıınına sevkedllmışt•r. 
İtalyanlar taraimdan ölü ve • •
raJı varoır. !nıı;Jlizler ıayiat \(f· 
me.mişlerdır İtalyan denizalt «· 
nın, İtalyan bayraJrnın fu;tunde 
dol.galanan İn,giliz b yrağile ;,6-
zükmesi Adendeki İngiliz kolnni· 
si arasında büyük bır sevinç 1 a
sıl etmiitir. 

( Arkıısı 4 iindi aoııfadc) 

"Almanyada Romanya lehin~ bir careyan Amerika yüksek harp 
Y~~a~~ 1!~dyo~ah~k D~!!~!~ef~~!~:~~~!:i vergi 1 eri ihdas e tti 
yada kralın riyasetinde teşekkül mühim uzviyetleTini tayin eder. 
eden yeni fırka sağa doğru te- TP.şkil!tın ta1sll.ttı. tarzı ıdare v• 
voccıih etmektedir. Deminnuha 
fızlara mensup şeflilrden baı.ıları 
hizmete alınacak ve ) ül<sek ma
kamlara geçirilecektir. 
YENİ PARTİNİN TEŞEKKÜLÜ 

Btikre:j, 22 (A.A.) - R800r A
jan•ı blldiriyor: 

Bir kararname .Milli Röne • 
sans cephesini. tıotaliter blr par
ti haline irra ediyor. 
Kralın yübek idar.,,;inde bu • 

h:nacak olan bu tek paıtinin is
.mi cMillet parti.i. olmuştur. 
c!\1illet Parfüit Ruır.en devleti
nin ve milletinin, maddi ve ma
ncd hav:.tın. idore edecek ve 
hukuk aıı:me te~ckkülü olacak-
tır. 

Mütlef iklerin sipariş ettik leri 
taggare miktarı on bini geçti 

V~inıı.ıon, 22 (A-"1.) - A) an 1 
ve :\fobusan Meclisleri mu .telıt 
encümeni, bır ı:nihar ddarh'k mü· 
dafaa vcre..sı .ka!1un proje:-.nötn, 
fazla kjrJ~r uıerin:fon almaca« 
ver!(iye derhal zan icras hak
kında a ·ı.r tarafından iliıve e
dıll'n fıı<ravı .kaldam:ş ve \ erını. 
harbin ilanı ile nıefi ·et ım"' 'kiı
ne girecek vü'k ek v<-rgileri :muh· 
tevi baş:..a bir sisten ıka ,c et
mi tir 
AMERİKA YA ISMARLA. 'AN 
TAYYAR.ELER 10 BlNİ GEÇTİ 

Bu •uretle, A.n,t.•ıılı.a Birle ıK 

devletlerine sınıdi~ e kaoar l!
marlana:ı tavı ar~ıoin ad!'l.u e>n 
bin! E;""eçımı'-tlr. Bunların 2LOO ü 
U,Slmı cdilnıiş bu: nmak1.ıct • 
N~n·ork, 22 (A.A.) - Nl\ yorl< 

Time.s razete~L H, .,,.. ti~ A!"nt:: ka 
cırdusura r: ensuu ~ orthrop )Jfı

de 5~ OOınbardmıan tayynn "'"' 
Nevvork vakininrk buluna. 1 t-
chell mcyd~nmdan k.Ukar&k H;,ı
lifak•a re mi•tır. Bunlar ~ ·a
dan İn~iltere\"c l!i1<><:clrtir. 

22 sene e\ ,-el \:uk.ua ıeleu hi
dist!nin biı·inci kısnııı evve..lki gün, 
asncn t:ereyan etıu;~tir. Ahn:ın 
~artları t"raııblz murahbasl~rına 
bildirilmi~tir. Onlar dR, bunları 
Bordodaki Fransı< hiikiimctine 
ibl3ğ etıııi !erdir. ~ımdi 22 sene 
e v\'t.'Jki ra .. ·ictnlll ik.iıu.:i }'rrdesi 
başlamak ıizcredir .• Iaglup Fran
sa, o zauıan mağlup Aln·,anyannı 
y&ptıj;ı gibi, tcklıt edilcr. şaııları 
kabul edl'cek ve miilenkip per
deler başlan1ak ıiıtre facianın i
kinci pe:-desi •Te,Jin1iyet> sahue
silc hitc\·l'k n1i".' ~·oksa, l.·,ransa 
bıı apr '~rıları kabul etmiye • 
rck Jngiitore ile beruber harbe 
c!o·' a~n t :-:1,.k üzeıe, Afrikaya çe
ld!L'rtl\ HIİ? 

Alsas Lore de· i Fransız 
orduları dün teslim oldu 

, ı·a.-tı.."ı ıdare edecek 
o1na Rumen K•alı Karo! 

i 
disiplin tedbirleri halı!kuı<ia ylnı 
yüksek şef karar verir. 

Adliye Vekili. vermiş olduğu 
bir raporda, milli rönesans cep
hesi vüksek kO'IJliteo;inin, Rumen 
mılleti~in yeni bir politik disip· 
lini:ie doiiru tevcih edilmesi lü. 
zt, TI unu tebarüz ettirdiğini bil
dJmiştir. Zira, kat'i bir vahdeti 
ve herkes için ruhlarda ve icra
atta lılzım olan idare devamlı • 
lığını temin edecek bir siyasi 
aklin bır an evvel tahakkuk et
me.\: memleket menafii icaba
tındandır. 

"\.' a•i.ngton. 22 (AA.) - :!\l "it
tefiklerin satın alma komı:.,·onu
nun bildirdiR'ine _göre, ıı~n 
hafta 1500 den fazla Ameril<an 
tıı,ivaresi ~tın alınması l, l,., 
veni .mu1<avel~ler inıu:lanmısi·r 

DH:er 3~ tavYnrelık bır oo -
·bardın'an ~rı..w Nevyorktar İ'l: 
ı:ıiltereıe gönderilm:ştir 

Vasinııton, 22 (A-"1.) - R< n 
bildiriyor: 

(Arkası 3 (incii aaııfaı!a) 

Ankarada bazı apar
tımanları seller bastı 

.'\lnınn >ıdrtlarının csrutı n1a .. 
hım olm;.kla bcrabrr, teferruatı 
benliı i!~a ve ne~rcdilmeıni~tir. 
Ru ana ~artlar ~unlnrdır: 

1 - :l'!ücadclcııin ~ enidcu baş
lan1esına mani olınak,. 

% - lnf'illerc tarafından ken-
( Arkası 3 tıncıı saııfada) \ 

ABİDİ.. DA\'ER 

• 
l ngiliz f aggareleri Berlini bombaladılar. B·r 
Alman zırhlısı ajır hasara uğrayıp kaçtı 

F'ü.hrer'in umumi kararRu.hı, 
22 (A.A.) - Ordu vü.kse<k ku
mandanlığı bilcliıiyor: 

Alsace Lo1r&.inc·a<. muha.ı.:.dra 
altında bıılunan F ı.nsıız ordu
ları te L .. o 1 mu . ·ct.ı-. Yarım 
rnıl\cn .F'rans:z as .crı Alıman kı
taatına teslim olrrı• -tu!' A. aAı 
Alsact FlL•rrai!'e , 1aiino 1'at
tının baz? k 1 n.-l~ı-.r•la ve vos-

/!< ,Jerc·~ irtibat kesihni mü!n
wkr hala mu rnvemet etır.c ktc
dirler. 

FRANSJ7 T:F.lBLİGİ 

Loire'in cenubund.ı e,cürnle 
M<>ntc tour, Liı;nıil ,.e Ohatil
lon · Sı..r • İndre'de \•e ayni za
ırnanda Saint EtiennC' n Roan
nc'd mevzii çurnış :a! .. ~r ol..'1"' 1ş
tur. 

Rlınnc · «in<le Andanc-e"de bir 
•ipahi müfre;·L.,;i, bir tabur piva
cte ve 1an., ordan mürekkep dil:; .. 
.man u urlJı"lnı siddetlı oir car
, .... c-,. ~adan c:f'nra. ouskürtütmüs
tür. 

Alolf'rde İtalyanlar. bazı mcv
l'.iİ ·h·;cumlarP !t'•ebbils etmisler i-
5<' re muvaffak ola<mamıııla,·dır. 

(Arkası 3 üncü sqyfada) 

l\lezkür k.om~yon, yeni totalir 
ter siyasi partinin yükse'< idare. 
sinı ele ai en asını kraldan rica 
etmi,ttir. Kral, muvafakatini be
yan ederek millet partisinin idıı
ıtwlni kabul ~mı.şiir. Yeni parti, 
totaliter mahiyette olup, şahsın 
tam tekfumlilünü, an<>e- devtet 

(Arkan 3 ilnro •aııfada) 

'. 

Sağnak halindeki yağmurdıtn otomobiller ~u

lar arasında kaldı. Bodrumları itfaiye bcşalttı 
ANKARA. 22 (İKDA)J Muhabiri bildiri~or) - Bugün 'aat 

13,llO dan 15.30 a kadar Ankara,·a sağnak halinde şiddetli yagmur
lıır yaimıs, caddeleri dolduran seller ~·iiziindcn bilha'5a Yeni,rlıir
tk milnakallt durmu~ , .• baı.ı otomobiller •ular ara"nda kalnıt<lar
dır. Bir4ok e\ ve apartımanların alt k•tlarını \e Kızılay bahçr 'nl 
tular haı.llllşlır. Yat-urdan ı.<ınra (lliııeş çıkr.ııı,. belediJe ara•<>"
leri ıu bar.an bodrumları bo,,.lımı) a ,.. temlwlik aıneı .. ı de ~th>i 
temiKlenıİ\ e baalan11!;lard1r. 
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yetin iki mühim amili Tıftık satışları lhtikarıasıkı 

Ticaret Vekil~ Romanyaya yapılan sabşların bir mÜcade
Modern vasıta-modern muharebe iç piyasada çok iyi tesir yaptığını söylüyor 

Yo;z;an: Emekli General Kemal Koçer 

lE5} üvük Harp müdafaada 
lg) oymıkhk talep etmis-

ti. Taarruzu beklemeik, 
lkar,ı.amak yerine, mukabil ta
arruzlarla, haıta taarru~da te
ikadtlümle cevap verınıek, def 
w tard (abı.rvehr) in esa<ıı.nı. t~ 
iki! ediY'9rdu. 

Bır mıntakaya uzun müddet 
ba0lanınak demir ve ıbet.on si· 
perlere saplanmak, kat'i bir mu
harnbevi derinliği mahdut bir 
miıntahkem mammmede vermek 
modern muharebeler, sevkülceyşi 
vanmalar karsısında felaketler 
doğ'Urıtbilir. 

"ok t;stün ve tahrio kudretini 
ha.i.z -hır topçunun devamlı ateş
lerile taarruı:un ihzarı düne ka
dar in t&al eden kliıı;Jk bir usul
dür. Şark cephesinin tez elden 1 
vücude aetirilen siperlerinde, köp- l 
rii baı;larında bu usul heıınen her 
defasında rol ovnarn~ı. Bunun 
sebebini taHkiımatın asri o1ırnınıa
&ından ve müıdafi maneviyatının 
bozttkluılunrla aramalı idi. 

Kademeli ta!biye, cephe ve de
rinliklerittle ovnalı: müdafayaa 
imkan veri .. ordu. Büyük llar
ıbin do~uj!ou 'bu US1>1, tesirini 
bugün de "Östenniştir. Girileıni
ven, delinaıni yen lbir reµlıe teh
likeden masundur. Girıınel.k veya 
delmekte ateş en ıbı.iyük bir a
mildir. Günleree devam eden bir 
tQl>çu ateşinin mıntakada bir 
ba"a't eseri bırakımıyaca~ satır 
lı;<ordu. Ceııhane, tod.la değil, 

trenlerle hesa(> ediliyorou. Tah
ai.s edilen silah miktarı hııdden 
efzundu. Kaynakları zenl!in o
lan taraf, bu sarfiyatı eıınn.iyeUe 
karsılıvaıbilirdi. Bir günde bir or
dunun harcadıUı hes milyon mef'

,minin tutan 250 ımilY<>n Türk li
rası idi. Kuvvetli memleketler 
lbu liedakarlıjza katlanabilirdi. 
Hatta bir harp içinde silfıh nam
lusunun lbir kaç defa deitişt.iril -
mesi arlm külfetler yü!kliyordu. 

Piyade, 'bir ateş -perdesi aııka
sında hedefe ·-üriimeli idi. Th>ul, 
artı!k klasik, attış otıomatik:tir. 
•Pivade topçulıılı:ıan ne bilme
lidir• adlı ve Fransızeadan çevir
diğim 'kitılbta, Fransız pıyade
sinin ateş silındiri.ni QOk yerde 

takip edaınediki ~ıdır. Gün
le~e ate.ıle sarsılan bir ııül'afaa 
mınta.kas.lı:tda mütearnz ~a
de önüne ateş yuvalarının di
kildiği ve müıda.fi iradesinin mın
takavi ateslerle de kırılaıma.dıb 
QQk yerde görülüYQrou. 

Evet, ce'hennami ateşler altın
da kalan müıdafaa böll(elerinin 
tahliye edildiıti de viıılti idi. Fa
kat, ne de olsa, bu muvaffakı
yet mevzii sa vılabilird.i. Günler
ce devaın eden bir yaııına mesa
isini önlemek !?ÜÇ de değildi. De
vamlı kütle ate<leri taarruzun 
bır başlan-gıcııdır, müdafırn inti
bahını davet eder. 

MLDlıarebeyi semadan kurtar -
ımak, baskınla vazifeyi başarmılk, 
klasJ!t usullere kapılımaınak dü
ııi.ınülen en milli.im bir mesele klı. 
Bilinen bir muharebe tarzı, ted
bir alnut_yı. kolaylaştırır. Bıribi
n ardınca !!elen mu.harabe va.zi
vetlerıode deı!>Şik usullıer ta~bi

ki hasmını •aşırtır. Taarrtnda 
sun i engelleri, ates ·barajlarını at
lamak -ıır. Mdıarabeyi l?efi
lere, ateşlerin zaafa u.i(ra -
dı,i!ı. ıbir sahaya intikal ettir-

Pcr\:in konuşurken gözlerini 
sorgu hakiminden ayırmıyordu. 
Adan11n bu sözlere inanffiadığı .. 
nı, inanmak istemediğini anla -
dı. Fakat bakim gayet nazik ve 
terbiyeli mukabele etti: 

- O gün sizin kaıneriyede ol
duğunuzu bilen, gören \·ar mı? 

- Zannetmem; arka bahçeye 
arka kapıdan çıkarım ve bu ka
pıyı da yalnız ben kullanırım. O 
tarafta hizmetçilez bulunmu ... 

- Affinızı rica edeccğiın, am· 
ına söıl~rime alınmayınız. Raif 
ıizin çocukluk arkadaşınız; hat
la beraber evleneceğinizi ümit 
•tlenler varmış; söz bile kesil • 
<niş... Bugiln>e enC;t~nü oldu. 
Küçiik kardeşinize kar ı he le
diğiniz mıılıabbeti de l>ilnıiyeo 
yok ... Bunun için şaha<!!'tinizia 
lravvetle tevsik edilme.tj_ elzem. 

mekle ·kurulan tertiı>ler t~ 
'lnrakılrıı.ış olur. 

Mıılıarebe vasıiaları makine
lestırilmiş, matörleştirilmiştir. 
Makineli ve ı:n<>1ôrlü bir kütle. 
artık muharebede istiklA!e sa
hiotir. Bir zırlılı tümenin hat
ta müstahzar bir müd-afaa mın
takasının 100 kilometre öteleri
ne dalabileceğuıi d~er 
vardı. Bu muıhip dai;ı(a .vı karşr 
lamak için pasif ve alc:ti!l tertip
ler icabediyordu. Bir mani, a
şılıman imkansıız bir vaziyete ...,_ 
ti1'med>k,çe, işe yarıyamazdı. Tan1t 
enıı:elleri aŞl.~"Or ve deviri.y<ll", sa~ 
t•"ı ateşlerle valmz müdafaa de
i'fil, taarruz kabiHyeti de göır 

teriyorıdu. Azim tank kütleleri 
be:lki. de topçu desteğine müfte
ki.! değildi. Zıriılı tünnen birlilr
leri heına.henk ilerlemek kudre
tini •haiııdirler. Açttkları gedik -
ten saldırır. İçerilere dalar ve 
velpaızevari açılır, ı::erileroe deh
~ saçaıbilirler, diyenlere hak 
verenler azdı. Topçwıun ~ 
be derinliğince ve ııçrlrtan 
ateş etmek ü:zere tabiyesile dar
lbenin önlenece,V ta.ıı.ı:ııin edili
vordu. Aç1k1a ta.biye, büyük za
yiata yol açıır, Düz arazide tanlı:: 
ısavletlerini ReriYe ataca-k mik
tar ve tertipte IOPCU istihdamı, 
!hatta topçuıea zengin ordularda 
da kabil deR:ildi. Topçu ateş bas
.kı.nlarına, yalnzı tank def ve taro:ı
na :b.-uvvet veren bir cephede, 
oevap veııınek kolay deitilıd.ı. İ'ki 
zxldı telif etmek Lizm>d.ı. Müte
arnzın her iki usulden birini 
tatbik E!lmeBi, yıihut ayni zaman
da ikisine de müracaat etmıesi 
.ıniim!kündü. 

Tank def'i, OOtün bir har~et 
ve ımanevra kabiliyetine kat'i lü
rıımı gösteıir. Asri piyade, mü
kerrer ateşli ve müteaddit nam
lulu ve en yüksek sür'ati haiz 
tank dafi.i silahlarla vaziyetini 
tarsıne mecbur eder. Hava kuv
vetleri, pike uçuşlarile >bir taraf
tan tank harekatına refakat e
den düşman hava kuvvetlerini 
tepelemek, ruğer taraftan tankla
rı =ak OCudretini k3"a.nımalı
dırlar. Topçu, yalıu-z tank tehli
lkesini göze alarak, tabiyesini esa
sından değiştiremez. Henüz ordu
lar son birliğine kadar 'll1<ltorize 
eıdilmeınistir. Esasen muiıarebe 
arazisininin vaziyeti, i·klim şart
ları, memleketlerın teknrl< ve 
ımall icabiliyeti, daha do.ılrusu mu
harebe esRSları ıbuna ma'lıal w 
iıdkıln da ıbırakınamaktadtr. Ztrh
lı t~üllerle rn.üva.z.i bir tl<>fi 
ve tard t.ertlbi malksaıdı. teşkil e
der. Yarınki muıhareıbelerde ara
zinin .menaat.ından istifade çare
lerini büyü.k milcy,-,;;ta clüşünmek 
meoburivetı v:m.lır. Bu sayede 
bir QOk noktalal'dan tasarruf edi
len silitlılarla tehliıke •mıntaıka
larda ateş kesaieti taminine im
ıkiın verilmiş ol w·. 

Sınırlarıda ilk önce tanklara 
cevelanı(iııl:ı olabılen bö~elerin 
asri ılıtivaçlara göre lahltimi şart
tır. Tahkim salıasıııın daı·altıl
ması. liigrm tertıbatına müraca
atı da kolayla.ştlJlr. 
Dağlık, -parş.sütqillerın indiril

mesini de i:m'ka.nsu bı.r hale 2e-
tirebilir. 

Nehir manilerinin de ~ildi
~ni göl'Ü"V'Oruz Bır :ıtes ba
rajı ~erisinde barınan, nihayet 

(Arkası 4 üncii sayfada) 

Bunun i<:in size şehadet edrcek 
bir şahit istiyeceğiın ... 

Bu esnada Aytenin kıvrıık sesi 
duyuldu: 

- Raif!.. Raif!.. 
Biraz sonra ağlıya.ca.k olan bu 

gülen ses duyulunca üçü de ba
kıştılar ... 

Ayten üstünde koyu mavi bir 
manto salona girdi: 

- Aşkolsun dedi, ben mi seni a. 
rıy•cağım, sen mi beııim peşi.tni 
bırakmıyacaksm! .. Söyle baka -
yım, yolculuk kıyafetimi beğen. 
din mi? .. Yakıştı nu bana? .. 

Ve birdenbire snstu, ötede du
ran yabancıya baktı: 

- Düğüne geç kalan arkada
şın değil mi? .. Zarar yok, tebrik 
her zaman kabul edilir

Salonda esen soğuk ve boiiıık 
havayı birdeııl>ire seur gibi ol-

Ticaret Vekili Naız.ıni Top:;uoğ
lu dün saıbab te.şki.lii !!andırma 
aairesinde tetkiklerine devam et
miştir. Tiftik ve yapağı birliğin
den bir heyet veıkili z;yaret et • 
ımiş, ve bu maddelerin ihracatım 
temin için alınan tedbirlerden 
dolayı teşekkür elııniştir. Na= 
Topçooğlu dün keıı.d.isile .görü -
şen bir muıharririmize şu beya
natta l:ruluıım uştur: 

•- Roınanyada yapılan ti,ca
ttt müzakerelerinin müsbet bir 
netioceve ?ktiran ettiği ve .bu su
retle takriben üç bin ton yapağı 
ile bin balya kadar tiftiğin lbu 
memlekete satılmış 'bulunduğu. 
malumdur. 

Ala.kadar Birlik uıınumi ıheyeti 
üıç günden'beri yaptığı müteaddit 
toplantılarda bu işin teferrüatını 
tesbit e~ bulunuyor. 

Sat.ışın heyeti ımıuııniye1>i stok 
ve ihracatçılık vasıfları iu"barile 
ötedenbefi yapağı ve tiftik ihraç 
eden kimselerden müteşek'kil bir
lik azası arasında müt.enasiıben 
taksim edilmİ:; ve hel'kes hissesi
ne düçen kJ&mı taahhüt etmiştir. 

Her ihracatçı taahhüt ettiği tif.. 

Limon ihtikarı 
davası 

Mevkuf tüccar dün 
muhakeme edildi 
Yeıni:şteki deposunda limon 

sak.ladığı ve !iatları arttırd1ğı id
diasile tevkif <ıhman limon taci
ri İlva Karaka.ş.ın muhakemesinı 
dün ı:,;liye dördüncü ceza ınah 
keme>inde devam editmi.ştir. 

Müdderumwni seoçi!en ıki ehli 
vı:rkufa itiraz ebniş; ve !bunların 
verine ticaret müdürlüjl"ü müşa
viri Neomettin Mete ile belediye 
hal müdürlüğünden sallıh.iyettar 
bir zatın ehlıvukuf olarak din
lenmelerini ' istemiştir. Maznun 
vekili de kanun muıcihince .her şe. 
birde kurulacak olan fial mü.ra
kabe konı.İSYOlılannın kurulup 
kuru1madığ;nın resmen sorubna
sını istem.iş ve maJıkeıne il>u ta
lepleri kabul ederek muha:keme
yt yarına lbırakıınııtlu. 

a&L&Olliii 

Karaköy köprüsü 
yükseliyor 

Bu sabahtan itibaren Karaköy 
köprüsünün Bıninönu crlhctmde
ıki duılıalarının yükseltilmesine 
'baslamhmstır. Bu münasebet
le !5 tondan ağır olan vesaıti 
nakliyenın ve deır ir veyahut 
yekpare tekerlekli kamyonların 
silindirlerle benzerlerinin Kara
köv köprü-süntlen ve muvakı:cat 

ıköuri.tden J?e'Vmeleri me.ı1olun -
ıııu~tur. 

Bunlar yaln:.z Gazi köprüsiin
den ı?idip gelebiJeceklerdır. Oto
büs ve ota:nobillerle arabalar ve 
ya ya halk ise ta.'rt:ı köpr~n ge
çecokleııdir. Yük'1cltilr-" işı. iki 
aı· devam edecektir. 

Hava kuvveti rinin alılıfı 
ehıınımiyeti gfötöniinde tuta
rak, m""iıniı<i plinlaşlırıuak 
ve bu mevzuu l.ıtyik olduğu e
hemmiyetle milletin nuarm
da canb tutmak liıımndır. 1937 

K.ATATÜRK 

du, gayri ihtiyari kocasına yak. 
l>ştı, sokuldu. sığındı; Raif ka
rısına sarıldl. 

Artık ablasının himayesine 
muhtaç değôldi. Deıli ki: 

- Ne var'> Ne oluyor? •. Ben
den saklyaınaz.-.ıruz. Ben artılı: 
çocuk değilifü! 

Sor"U hakimi bir iki adım at
tı,. Pervin ile Aytenin aras•na gir
di: 

_ Böyle mesut bir gü.uün ta- 1 

dını kaçırdıJuna çok ntütees:s.ifim 

1 
bayan dedi, fabl Bay Raife Ba
hanin katline dair birkaç sual 
sormak mecburiyeti var da... 

1 Aytenin korku~u yatıştı, nefes 
aldı: 

- Bu ise bir şey değil dedi.., 
Katil bulundu mu? .. Çok seYin. 
dim... Faili bulunmıyan cinayet
ler insanı bütiin bütün müteessir 
ediyor ... Raif suallezinizin ce
vaplarını vermiştir elbette. Hay
di gidelim Raif, ot<>mobil bek
liyor .•• 

- Siz de b:rkaç su.al sormama 
izin verir misiniz? 

- Bay hay... Y a!nız söy llyecelt 
söaüm olnıadıl:mı peşill ıöyliy,.. 

tik ve yaµağıları mer'i standar -
dizasyon nizaımna:ı:nesi hüküm -
!eri dahilinde inceltece!k ve bu 
suretle hazırlanacak malları zi
raat banlrnsına tesliım edecektir. 

Banka yapağllar i<'in şiımd.iıYe 
kadar tatbik olunan fiatla.rı ödi
yecek, tiftikleri de seıbe,-t mem
leketler için tesbit edilmiş olan 
asgari ihraç fiaların<lan devir a
lacaktır. 

Romanyaya yap~ olan bu 
satışın teslim işleri eylıil iptida. 
sına kadar bitiril.mi~ olacaktır. 

Yeni rekoltenin ilk günlerinde 
vuku!bulan bu satış bilbassa ah
vali hazıra dolayısiyla zaiflamış 
bulunan iç piyasalarımıza, çok iyi 
tesir etım iş ve daha şimdiden A
nad-OlLıdaki mütea!hilıitler ellerin
deki tiftiklere münasip fiatlar (}. 
diyen mili;teriler buhrııya bruıla
mışlardır. 

Elimizde kalan mütebaki tü
tikler için i:hrac ve sari yerleri 
aranması hususundaki mesaiye 
devam <ılunmaktadır. Bu satı.ş • 
larm sell'kiyatmı müteakip da
ha yeni bir takım işlerin de bıı
~arılması beklenmektedir.• 

Fransadaki 
talebelerimiz 

İsp.-nyaya ge-çh·ile
rek getirilecekler 
Alınan i.•<(ali esnasında Fran

sada kalan tal<Jbemiz halı.kında 
yeni malumat gelmiştir. Haı:iciye 
Vekaleıine gelen malfunata gö
re, talebemiz ivi vaziyettedirler. 
!stilavı müteakip ba.,hyan mu
haceret esnasında 20 talehemiz 
de sahmen Bordoya varmışlar
dır. Gerek bunlar ve gerek Fran.. 
sanın diger tarafların.da meVt:ut 
talebelerımiz ispanyaya getirile
cekle.r ve oradan ilk vasıta ile 
memleketimize getirileceklerdir. 
Bunların ihtiyaçları konsolos -
luklarımı.z tarafından l<>min e
dilecektir. 

MÜTEFEIUl.İlr. 

T ayytıre seferleri 
ay tatil 

bir 

Yesiiköy tayvare meydanı in- 1 

şaalmı.n sür'atle tama:mlanıması 
için is taı~bu! - Ankara - Adana 
yoku t'ly _yare seferleri yarından 
itibaren bir ay müddetle tatil 
edilecektir. Yeni inşaat bittıi<
ten svııra yajı.mw·lu havalarda 
da tayyare tahrtki kalnl olaca
itın.:.an seferlere bil5 inkıta de
vı.ıım edilecektir. İzmir tayyare 
seferi~rin<lle de ayni tedbir alm-
mı-ştu·. 

PO L 18 

Araya gireni yaraladı 
Fatıhte Ktrk Çeşmede 40 nu

;maralı ll'de oturan Mt>hiddin, 
seyyar satıcı Kasmun teyzesi A
zizeyi dövdü<ıünü ııQnmüş, ara
larına <ıirerek ayırmak istemi;r 
tir. FJkat ·buna kızan Kasrın 
>bu d~fa Muhicldini bıçakla ya
mlaınış ve yaıkalanmr.ıtır. 

yim; hiçbir şey bilmiyorum. 
- O gtin Bay RaHi Bayan Şer

m,nlcrc!e bekliyordunuz değil 
mi':" 

- Evet, biıi aldattı. gelmedi. 
- AblalllZ sizinle b"raber de. 

ğil nıiydi? 
- Hayır, ablam o gün hastay

dı, çok başı nğr1yordu. Yatıyor
du. Or.u kanapedc bıraktım, ka
napcde buldum. Uyumuz .. 

- A~ab:ı o gün bir yere çıktı 
mı rlt·rsüıiı.? 

- Çıkmadı tabiL. Başını kaldı
racak hali yoktu. Ablam başı ağ
rıdığı zaman yerinden kınuldıya
maz. 

Pervin atıldı: 
- Buna rağmen balı<,;eye çık. 

tım. 

- Sahi mi?.. Neden bana söy
leıııediıı? 

- Bilmem. .. Aklııua gclmemi1-
tir .. 

Kekeliyordu; Ayten gene ayrı 
ayrı hepcsinin yüzüne baktı, ge
ne içine korku girdi: Titrcıniye 
başladı; ıısulca Raife fısıldadı: 

- Ne oluyor Raif! Neden git
miyoruz?" Evlendik, balayı .,.. 

le başladı 
Karların ilanından 

sonra hemen kont
rollara başlandı 
İç ticaret umum müdürü Ca

hil dün ihtikara karşı alınan 
tedbirler üzerinde meşgul ol
muştur. 

Fiat ınürakabe komisyonu 
yarın toplanarak. nişadır ve 
kalay tüccarlarını dinliyecek 

1 
ve bu ıııaddelerin sah& fiatları. 
nı ve satıcılarına bırakılacak 
kar miktarlarını tesbit edecek
tir. Konıisyon önümüzdeki 
hafta içinde manifatura, tu-

l 
hafiye, züccaciye eşyası, çu -
val. lıırdevat ve kanaviçe mad-
delerinin satış fiatlarıuı tesbit 
ve ilan edecektir. 
Koıuis~·ou yeni bir karar ver

ınişiir. Buna göre, n1evcudu 
olnııyan n1alların nün1unelcri 
vitrinlerde teşhir edilmiyeeek.. 
tir. 
Diğer taraftan dün limon ve 

kahve fiatlannın teı.bit edil
mesi ve ayrıca sabun, zeytin
yağ, sade yağ ve pirin( fiatla
ı·ında toptancı, yarı toptancı -
!arla pernkendecileriu fiatla- ı 
ra ilave edebilecekleri kar ııis. 
betlerinin de resmen ilan o -
lunınası ü:z:el'ine belediye :re
isliği tarafından dün tekmil 
kaymakamlıklara bir emir 
g<;ndcrilmiştir. 

Bu emirde fiatlar ve kar nis
betleri bildirilerek memurla
rın her bakkal ve satıcıdan fa
tura istenıcleri ıçm hemen 
koııtrollere başlanılması emro. 
lmımakta ve faturadıı yuılı 

maiiyct fiat.ı üz-erine kir nis-
1 betini ilave ettikten sonı·a \'e 

lcv ki, pek eüz'i bir yüksek
iik dahi görürlerse dcrllal bak.
kal ve satıcıları milli k-0run -
ma k_anununa gö.rc ınüddciu -
nıumiliğe te<liru etmeleri teb. 
!iğ olunmaktadır. ........................ __ ..... ___ .,,.....~ 

!
Arpa ve buğday düşüyor 

Yeni sene arpa malıısulürnün çok 
bereketli olması fiatleri mütema-
diyen düsiil'nıektedir. Ticaret 
Vebleti bunLln önüne geQmek i
çin bankal::ır vasıtasile köylii<ren 
mal mii!bayea elnniye ve Iiatleri 
sabit bir şekilde tct"brruya karar 
vernıiştir. 
Buğday fiatleri de di.işmekte-

dir. Susam, keçi kıh pivasaları 
durgundur. Tiftik ve ya-pağ ih
racatı arttıjiından fiatl-er vü!ıısel
mektedir. 

... .... ... . • ..... . 

Küçuk haberier 

* Diin sabahki konvarı.siyorıeı 
trenile şehrimize 64 Polonyalı 
miilt .!ci dalıa gelnıiştir. Bunlar da 
d<!ierleri gibi Suriyeye çııdecek
lerdir. 
*.Hariciye Vekaleti 'D.mumi ka
ııbi Numan Menemencioğlu diin 
sabalıki ekspresle şehrimize çıcl· 
miştir. Bu akşam Ankaraya dö
nece1~:ir. * Uıılcapanında ayni odada be
rabe>· yattığı hemşehrilerinin 
bavul ve çantalarını çalan Nuri 
Birinci Sulh ceza malı/cemesin
de sorguya çekilerek tevkif o
lunmu.~tıır. 

yahatine çıkacağız_ S1cak diyar. 
lara gideceğiz, burası soiuk. çok 
soğuk, üşüyorum ben ... Bak, tit
riyorum~ .. 

Raif gülümsemiye gayret etti ... 
Onun için yeryüziinde bu güzel 
yüzden gayri hiçbir şey yoktu. 
Bir tek emeli vardı: Karısının 
koı·kusunu gidermek; onu yatıı;
tırınak. 

- Korkma Ayten, bir anlaş -
maınazlık var. Nasıl olsa anlaşa
cağız, her şey anla.ş1lacak4 .. Ben 
bu bay ile beraber gitmek, bu • 
cinayet hakkında bazı izahat ve 
tafsilat vermek mecburiyetin -
deyim ... 

- Olur mu böyle şey Raif? .• 
Görülmüş şey değil bu!.. İnsan 
böyle bir şey için seyalıatinden 
geri kalır mı? .. Dönüşte lô.zım 

geliyorsa tafsilat verirsiıı. 
Kocas:ının sıkı sıkı boynuna 

sanldL Sorgu lıiikiıni işin böyle 
yürümiyeceğiııi, vaz.iyetiıı neza. 
ket ile halledilemiyecek kadar 
nazik old~nnıı kavradı: 

(Arkası ııaıt) 

Belediye kanunu belediyenin ı 
nzifelerini ıs inci maddede 76 
fıkra ile izah eder. Birinci fıkra 
şudur: «Umuma açık olan ~er. 
!erin temizliğine, intizanuna bak
mak. 19 uncu fıkrası şudur: cBe
lediye kanun, nizam ve yasalı:
larına uymıyan, kanunen ruhsa
ta tabi iken ruhsatsız yapılan, 
beldenin selamet, intizam, sıh
hat ve huzurunu ibliil eden şey
lere meydan vermemek ve bun. 
ları mcııetmck.> 

Bütün bunlar belediye 2ab1ta
sının vazifeleridir. Halbuki İs
tanbulda doğrudan doğruya be
lediye Reisinin emri altında bir 
beledive zabıtası mevcut değil
dir. Zannedersem, belediye ka
nununım 109 uncu maddesine u
yularak bu vazife devlet zabıta. 
sına tevdi olunmuştur. Sırf ta -
sarruf bakımından verilip tatbik 
edilen bu kararın - uzun tecrü
beden soııra - isabetli olmadığı 
tahakkuk etmiştir. 

Fevkalade yüklü ve ağır olan 
vazifesini bakkilc başarmakta o
lan dc\ılct zabıtasının, ayni za
manda belediye i~lerini de İs. 
tanbulu tatıniu edecek şekilde 

başarması fevkalbeşer bir gay
rete bağlıdır ki, bunun tasavvu
ru bile lüzumsuz bir ııikbinlik o
lur. 

.iki karpuz bir koltuğa sığ -
maz, darbımeseli eğer çok eski 
bir söz olmasaydı, İstanbul be -
tediye zabıtasının devlet zabıta-

Dahiliye Vekili-! 
nin tetkikleri 

Vekil sığınak siperleri 

gözden geçirdi 
Şehrımizde bulunmakta olan 

Dııih ilı "C Ve kilim iz F'aik Öztrak 
dün vilayelle meşgul olmuş -
tur. 

Vekil şehrimizdeki emniyet, 
iaşe ve iskan işleri haik.kında aıa
kadarlardan icap eden izahatı aL 
mı;; ve bilahara pasü korunma 
faaliyetini tetkik elnni.ştir. Bu a
ra Fatihe ve itfaiye ımüıcliirlüğü
ne giden Faik Öztrak pasü ko
rumna çahşmaları ile sığınak, 
siperleri de gömen geçirmiŞtir. 

Fransız gemileri lngiliz 
bayrağı çekmediler 
Twıadan gelerek Bi.i;yülkdere 

önlerine deıınirliyen bazı Fran
sız tank ve şileplerinln İngiliz 
•bandırası çektii!i haklkıoda·ki 

haberler dl>i\ru dei';i.tdir. İnı!iliz 
bandırah olanlar bunların ara
ısmda bulunan İnıgifu tarik ve şi
lepleridir . 

Olgunluk imlihınlan 
Selırimiz liselerinde dünden iti

•baren ol,ı!unluk imtihanlarına 
baslanıhrnstır. Dün Türkçe gru
'PU imtihanları tahriri olarak ya
pıluuş ve Vekaletten gelen sual
leri ha\'i zarflar talalıeierle im
tihan heyetleri Maarif Vekfile
ti wnııın ımü.fett.i.şleri huzurWldıt 
açılmıştır. 

MÜLTECİ 

KAFİLELERİ 

Müstevli ordunun önünde, 
cenubi Fransaya dotjru sefil, 
perişan kaçan 6 milyon Fran. 
&J1lll elim maıuarasını radyo
lar, ajanslar, anlata anlata bi
tirem!yorlar. Bu mülteci kafi. 
lelerini, eli silah tntan delikan
lılar değil, ihtiyarlar, kadınlar 
ve çocuklar te,,kil ediyor. De
likanlılar bila cephelerde dö
j>iismekted.ir. 

Medeniyetin en olguıı. asn 
olarak tanılan 20 nci asırda, 
müstevli bir ordunun şiddet, 
tazyik ve gayri insani mua • 
meJesine maruz kalmak iste -
miyen bu insanların halini, ha
leti ruhiyesini düşünün! 

Muhakkak ki, tarihte, böy
le milletleri dahi imhayı isti.lı.. 
daf eden şekilde savaşlar gö -
rülmemiştir. İtjsanlı.lı; ntan -
sın! Bu da ım ıru>d<uı;v"*~ ~ 

KAÇ 

DERS! 

Nadir Nadi Fransa mağlu
biyetinden bahsederken yazı. 
sına: 

sile tevhidi için söylenmiştir di. 
ye bilirdik. 

Bugün, İstanbul halk.mm şi
kayetlerinden ço~, belediye z• 
bıtasL olınamasından ileri gel

mektedir. Belediyemizin en bü
yük ihliyac.ı kendine mahsus bir 
zabıtayadır. 

İstanbul belediyesinin her ne 
yapıp zabıtasını ihya etmesi el
zemdir; o kadar elzemdir ki, ka
nunu da bu lüzumu takdir et. 
ıniş •Zabıtai belediye memuru• 
yetişti.rnıek üze.re kurslar, ders
ler ve dershaneler açmayı bele
diyenin n1ecburi vazifeleri arasi 
na koymuşkr (Belediye kaol!BD 
15 inci maddesinin 72 nci fıkra. 
sı) halbuki belediyemizin şiddet 
le muhtaç olduğu bir işi, asll va· 
zifeleri meyanındaki zabı!ai be 
lediye işini bırakıp, tiyatro, gıui
no gibi ihtlyari vazifeleri iizeri
ne almasını - Tiyatroyu miibrem 
bir ihtiyaç teliikki eden biz bile · 
doğ-ru bulmuyor02. 

İstanbul belediyesi, belediye 
kanununun kendisini mükellef 
kıldığ1 vazifeleri hakkile ve la
yikile başarabilmesi iç.in, doii<·u
dan doğruya belediye reisinin 
emrinde bir zabıta kurması ve 
teşkilRtlandu·ması şehrin seli.. 
meti namına clzcındir. Aksi tak~ 
dirde, masa başında verilecek ka
radar ve kalenıe ahuaeak ten -
bibler dalıa tatbik sahasına koa
madan suya düşıniye mahk\ım -
dur. 

SELAMİ İZZET SEES 

.10 lira için 5 
sene hapis 

Belediye tahsildarı 

mahkum oldu 
Kartalda Beledive tahsildan 

Kamil Ural, derici Şevkiden tah
sil ettiği 10 lirayı makbuz cil<il
nin dip koçanında tahrifat ya,-pa· 
rak zimmetine geçirmiş ve lbu 
suçtan dolaıyı birinci aı?ır ceza 
maltkemesinde cereyan eden m11 
hakeme<>i bi.tııniştir. N~ede Kil 
mil Ural suçu sabit olduğundan 
5 sene 10 ay hapse mal:ıkı1m ol
mıııştur. 

Polis kolejine talebe 
alınacak 

Flınniyet te$kiliitı ımensupları
nın çoouklarırun istikballerini te
min için Ankarada ,açılan •Polis 
lkollej i• ne yeni talebe alınıınası
na başlanıldığı emniyet müdür
lü.i\lüııc bildirilmiştir. Leyli ve 
meccani olan !koleje bu yıl yal
nız lise ımeı:ıınlan ikıılbul oluna
cııiklard.ır . 

Mes'ud bir e\I lenme 
C.ıı.m]ıuriyet ıı:uetes.i. Yası 

İşleri Müdürü değerli arka
U()(DUZ Feridun Osman Men
teşoğlu ile Bayan Bedriye Şe
refli di.ia ev lewııişlerdir. 
Genç evlileri tebrik eder, 
.sonsuz saadetler d.ilerhı. 

- Bir ders .• 
Başlığını koymuş. Bizim Na

nemolla, yazıyı okumadan ve 
Nadire hitap ederek ve: 

- Bir ders değil, kaç ders a. 
İki gözüm .. 

Oiyerek devam etti: 
- Hiyanet, irtişa, şahsiyet, 

1artizanhk, tefessüh, hülya, -
lahat, .israf, gaf!et.,_. Dah.Po !!e
r.ayım mı?. 

HEM PİS 

HEM PAHAL>. 

Selilmi İzzet Sedes hoş çe. 
cuktur. Fakat, ekseriya fıkra
larının serlevhalarında bu hoor 
luğu.nuıı makiisu bir nıh le:ı.s
du•a diışer. 

Dünkü fıkrasında: 
<- Eğlence yerleri pahalı 

değil, pistir ..• 
Diye bir serlevha vardı. Na

nemolla ile konuşuyorduk da, 
- Çocuk ya eğlenceye git -

miyo:r, ya hiıla peder mirası 
yiyor ... 

Diyezek ilave etti: 
- Eğlence yerleri hem pi&, 

hem de pahalıdır! Pahalılığı 
kendisine değil, halka sorsun .. 

A. ŞEIÜI' 
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:::i11i:q!l1"'lllli":::ill"1 ·:; 1 ~-1 Fransa kabul edece mi 
.::::., J hıud 1 1~11 u J l .. Hlu nf~~ ~!H..: .. :::.UL.tJ 11111811:;~ ..IJ Bir sütçü ve bir disinc t~~~~d~\!~~~e- çı~~~!~~a mmı:!~~~~!ır~e ber-

F .., 1 A b" t• . 1 Tas A 1· ansı- ekmek .. i vaını için, Almanyaya tam emni- kesin merakını celbeden nokta! 

ranslz mag U iye lnın ( Y yet vermek, Fransanın bu şartları kabul edıp 
1 Bir sütçü buldum, bir ekmek.. 3 - Esas, Alman devletine ce. etıniyeceğidir. Fransa <şerefli• 

fiJQ bir tekzibi çi bulamadım. Bir sütçü buldum birle kabul ettirilen haksızlıkla· olmıyaıı şartları kabul etmem, • u k ş kt k" t • ı • ki, eşi varsa domina! Verdiği süt rın tamiri olan yeni bir sulhün diyor. Fakat •Şcref:t sözünü tef-

za ar a 1 es 1 r er 1 enCes mi enCcs, kaymak mı kay· tesisi için, lüzumlu iptidai şart- sir. edecek yine kendisidir. Me. 
B 1 k k • f k · mak, tereyağı mı tereyağı ... Buu- ları kıırınak. sela, donanmanın, hava kuvvet-

a tı hl 1 ır aıar dan aldığını bir kilo halis inek Bu satırların yazıldığı saate !erinin, ve Afrika müstemlekele-
CJuton, 22 (A.A.) - 6 Japon 

cüzü l;:,mı bugün Puan mıntaka • 
suıda ihraç hareketi yapmı~br
dır. 

Japon cenup ordusu kuman -
daııları Chung-Ki~ Çin hükü • 
meline Hruııg~Kong larikile mal
zeme teslimine devam edildiğini 
beyan ve Japon ordusunun ni. 

havet hu yolu kesmek için iıa· 
rekete geçmek üzere ıbulunduğu
nu ilave \ mL<;tır. 
Şanghay Telgrafuini Fransız 

bo:ııgumındanberi Japonların, 

Hong-Kong ile Chung-Kin_g ara
sındaki münakale yollanr.ı iha
la için istical etmekte .ıldukla. 
rıru bıldirmektedir. 

Alses Lorendeki Fransız 
orduları dün teslim o'du 

(Baştaroıı l inci •a~fada) 
AL1"1AN TEIBLIGi 

Fıührer'in umıınıi karargaıhı, 22 
(AA.) _ A}man orduları baş 
kumandanlığı"lm teblıgı: 
Bn-taııneie mılhim lımanlar 

olan Saint M<Llo ve L'oriellt zaı>
tedibnislir. A;;aoı Loire üzerin
de küPrü başları ııenişletılmış
tir. Toonars iS!!al e<li.lımı~t~. 
Lorraınede ve 'fosgı;,lerdekı hu
cunılarımızın nı'.'lm~si olaı ak CE!"V

riJmi.ş olan diger dusıman kıtaatı 
dagıtıJ.mıştır. ı;;Har<lmcr Ulple· 
dil.rııı.;;tir. Son gunlcrde bn bolı;e
dc alınan esirlerin mil<tarı 200 
bini ge(lnlistir. Bnnlar mevanın
da bıışl>ea tam bir sipahi livası 
mevcuttur. Di~er bö]ıgelerdc de 
üsera ooedi müteı'!ladİWll ço
galmaktadır. Bu esirler meyanın
da ş?mal deniz kuvvl tlerı kuman
danı ile diğer Amırall<>r. bir or· 
ııeneral ve müteaddit ı;ıeneraller 
meveızttur. 

Büyük silah ve her \iirlü harp 
marıemesi ı:(anaimirıdel' maada. 
bir cdk tayVare me'l'<ianımn ~a
lini müteakip 260 tayyaı ~ -ılımı
ze düşmWitür. 

yaµ:nı~t ı,:., F .ıkat bir mi.ldar sıv1l 
ölm~ ve -.,·aralaıunı!lır. 

l:l1':RLl:"I l:lUMBaLANDI 
Bl'rlm, 22 (ı\.A.) - D. N. B. 

Ajarı!:>l b1ldirıyor: 
21 haziranı 22 hazira.ı1a bağlı

yan gece birkaç dıişmaıı ta.vyarc
si Bertin cıvarlaı na kadar gel -
m~tir. Bir tayydre Berlin civarı
na bırkaç patlayıcı bomba ıle yan
g.n bombalar. r.tınıştır. 

A;keri olır.ı.1 an hedefler ve ez
cümle bir Jıasıahnne üzerine bom 
balar atılıımştır. Hasar azdır. Üç 
erkek, 3 kadın ve bir çocuk yara
lanmıştır. 
lNGILIZ TAYYARELERİNİN 

BiR AKINI 
Londra, 22 (A.J\.) - Hava ne

zaret• tE'Llig ediyor: 
Donannıa 'e sa'. i 1 ier kuman -

danlıf:.na mensup tayyareler, Ho
lami.ı a, Wıllemsuord'da düşman 
gemilerine, dok ve :.ı.ntrcpolarına 
ve bir .gaz deı>00;una hücum ya~ 
mıı;tır. lki dü.şman gemisı bat>rıl
mu; ve bir avcı tayyaresi imha 
edilmiştır. 

ALMAN TAYYARELERİNİN 
HÜCUMU 

Londra. 22 (A.A.) - Reuter: 

Almanyaya karşı 

tahşit edilmemişti" 
MO>l«tva, 22 (A.A.) - Tass A

jansı. Baltık memleketlerindeki 
Sovyet ~arnızonları mevcudu
nun bazı yabancı gazetelerde 
'bildirdiği gibi 100 fırka dcgil, ~8 
ila 20 fırka okluı?unu bikiiımc-k
tedir. 

Ayni menbaların iddiası hili'ıfı
na olaı·ak bu fırkalar Alman hu
dudu boyunca tahsı.J <'•ılilm~ de
Ril. üç Cwr.lıuriyet d;;-nilıp {0 da
ğılılını~lardır. V c oral"ı'\Caki va
zifeleri Alır.anva üzerioe hir taz
yik icrası olmayıp Sovyeıler Bir
lii(i iı., Baltık memleketl<:ri ara
sınua vardum paktının t:ı.t'bi·kini 
zı.nıan altıııa alınaıktır 

Tass Ajaı,.;ı Alımanya ile S>v
vetı,•r Birligi arasında mevcut 
ryi kamsuluk rnüna.,ebatına da
'"anan bu mün&;clıetlerin yanlı~ 
savialaı la 1X>zulamıyacağını bil
dirmcktPdir. 

Fransa Al n' 11 ş3rt
lannı kabul etti 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
ALMA~; TEllLIGi 

Führcrın u<ınumi kararıııihı, 22 
(A.A ) - ALııan Fraı;.;ı;: müta
rf':«:.;i cuzliıı saat 13,50 de Cc n
r.:~ ""'!'.?ne ormanında aşa·~ıdaki ze
vat L:.ır:ıfından imza \,,; Jilnıi~tır: 

Almam·a tarafınJ.ın Führcr ve 
c-rdu yilks(\k ku.ınandanlı~t na
mına general Kcitel, Fra•ısa ta
raiından. Fransız hükümeti na
mına general Hutzın~er. 

Mütarekenin imzası rııllhasa
onatın durma;ını imdili.k tazam
mun etmektedir. Muhasamat İ
talyan - Fransız mütareke mu
ahoJesinin aktedıldııh İtalvan 
hükümeıi l3rafından AL'Tlan vüık
sek ktrınandanlı~ına ilibar eJil-

sütünü, akşamdan iyice kayna- kadar, bu üç ana şartın geniş çer- rinin teslimi gibi bir teklif vu • 
tıp sabaha kadar öylece bırakır- çevesi içindeki mühim teferrüat kubulursa, bunun kabulü, Fran-
sam, ertesi sabah, ü:ıerindeo, malünı olınaıoakla beraber, bi.. sanın şerefini ihlil eder mi, et-
tam yarım parmak kalınlığında zim evvelki günkü İkdamda, bu mez mi? Kompiyen mütarelr.e-
kehriibar g1bi, sapsarı kayınak sütunda çıkan tahminlerimizin a· sin.in şartlaruıdan birine tevfi • 
(oplu)·orum. Ben, bu sütçüyü bu- şağı yukarı ayni olacaktır. Biz, kan, bir milyon tonluk Alman do-
lalı bir buçuk ay oluyor ve bir o yazımızda Alınanyanın önün- nanıuasının teslimi, umumiyetle 
buçuk B) dır, tanı ağız tadı ve de Kompiyen mütarekesi ile Ver. bir şerefsizlik addedilmişti ve bu 
gönÜl Ccrahlığı ile süt içiyor, say muahedesi nümune olarak donanmayı götürüp müttefikle-
kaymak yiy·oruın. Hem de bu sü- duruyor dedikten sonra, Alman re teslim eden Alınan amirali, 
tün kilosu kaça biliyor mu•u • şartlarının ağır olacağ1nı söyle- bütün gemileri Skapa Flov'da 
nuz Kaça obcıo.k, ayağıma ge • miş ve bunun sebeplerini şöyle batırmak surclile bu şere[sizliği 
tirınek sarlHc on beşe... izah etmiştik: tamir ve izale etmişti. Bugün 

GeJc!inı şinıdi, ch.nıek n1ese - 1 - Tabii ve beşeri intikam Fransız donanınasınıu, hava kuv ... 
lesine: ve mukabele misil hissi, vetlcrinin ve Afrika müstemle-

Bizinı oturduğuınuz ycl'e yakııı 2 - İngiltereyi harbe devam kelcriniu teslinıi, Fransa içiıı. Al-
fırın olınadıgı için, ci\'ardald bir ettirmemek için Fransaya bitkim manların.kiııden daha ağır bir 
kaç- n1ahallcnin ekuıegiui hir 1113.- olnıak mecburiyeti, • hareket olacaktır.. Çünkü, bu 
halle bakkalı da->ıı.r. Fakat. Al- ~ - Almanyanın yaptığı gibi, teslimiyet, müttefiki İnırilte -
lalı cks.ik!iğ-ini gj)sh"rmcsın, bu ı~ransanın da başkaldıramanıası renin, az ~ok bir üınitle 
cknı~k öyle bir ekın.ektir ki, .. ·i- ve 22 sene so.ara intikaınını ula- harbe devanıına ve ınuvaf -
ycbilenc a~kolsun! Di)ecek...,lniz 111aınası için tedbirler ittihazı, (ak oluna kendisini kuıtar -
ki, (.:Ok n1n hamur acaba? J-!anıur Bundan sonra da, bu üç esasın ına~ına da ınani olacaktır. B:..ı de-
değil, o.ı.ıit."ta tan1ur! Bunun uasıl ihti\ a edebileceği n1iltar •ke şart· rece.re varan bir teslimiyetin şe-
hir undan yapıldığını arlık Al- larını ve miisalaha maddelerini refsizlik olup olrııadıgıııa karar 
lahbilir. Sonra içinden de neler tahıninc çah~ınıştık. Alnuııı ~art- vernıek hakkı, ihti~·ar .. lare~l 
çıkn1a:t acaba? Dün öğle yenıe .. )arının yukarıda üç nıaddcdc hü- Petuin'in rj! asetiudeki Fran.s1z 
Piode biz bu ekmeği yerht-n öyle 1.ba edilen esa:;ları, tahnıiııleri- hükümeLİue aittir. Çünkü bö)·lc 
tiksindik ki, yemeği yarıda hı- ınizi tc;yit ediyor. bir \·azıyeile «~ercf .. de ııisbidir. 
rakıp sofradan aç kalktık. Hal- İntikam •·e mukabele misil Fransanıo sulh istediği gün-
buki balLkal111 sattı~ı h l ekn1ck hissi, o kadar tezahür etın!ştir denlıeri Alınan orduları, ınüteına-
has ekmc•i ile me~lıur bir fırı- ki Fransızlara şartların bildiri!. diyeıı ilerlemoktedirlcr. lıirkaç 
nuı sır! bazı bakkallar için çı- ım·si irin, 1918 ikiuciteşrinindeki gün s<>nra, •·ransa kamilcu iual 
lı..arıp onlnra çok ucuza ycrdiiYi ayni ıne\·ki, ayni vagon ~lon ve edilnıiş bir va;ıiyete girecektir. 
ekcıoklerdir. a~ ni ~ekillcr seçilmiştir. Alman O zaman, bu şartları kabul et -

İst:;.nlıulun en i~lek ve en göz şartlarınıa üç maddesi de, esas n1ediPi takdirde, ~·aziyct ne ola-
öni.i bir ftrınından böyle hususi itibarile, tuhıninlerimize tanıa - biHr? Fransa, bütün şartları ka. 
ve berbal ckmcklcı· ııa>ıl ~ıkarı- ıııiie uym:ıklodır. Bu esa•ların bul ettiği takdirde, bir şey kur-
lıvor acaba? maddelerini te\kil eden teCcrrü- tarabilecek midir? ltcd ile kabııl 

. o·>IHAN CE~lı\L KAYGILI at da cı>lüın olunca uınumi~ct i- mü.a,·i ııelicder ,·erecek olduğu 
'!!!!!!!!!!:!!!~!!!!!~!!!!!!~-:?~~~·=~~!91 iiharıle diişüııcelcriıııize tetabuk takd•rdc, rd daha doj';ru dej:il 

1.J • 1 8 1 • ede .. ,.!ktir.: fakat bütün bunları nıi.dir:' fı'akat1 feci bir \'aziycte 

1 ·inos av aşve 1 1· tahmia eınck bir marifet de • di<~müş ol•n bir milletin vere-u ğildir. (.'ünt~ü baz1larn11n Konı- c~J!i karar, tabiidir ki, böyle bi-
! " b piyen ınütar~ke .. indeıı, baı.ları- ziuı 0 ibi ııorıııal ve .akin vazi-
1 ı n j n e Va 1 ü l ıım da Ytr"ar muahedesinden yettc olan insanların kararına 

1 ufak tefek farklarla avnen alma. benzemez; bomba yağmuru al -

·Alm"nya ile iYJ mün~ss
bet her ne bahasına olcır
sa olsun idame edilecek 

B~l~rai, 22 (A.A.) - D. N. B. 
büdirıy<;r: 

Ba.;;vekil Zwetkı"vılch D. N, B. 
nlıı Bc;+!ralLaki muh...ı.,lıirini kaıbul 
ederek tıcyanatıa bulunmuştur. 

cıığı, bugiin değil, - bir AJınan tında, vcrile~ek karaı· elbette 
zaferine ınu::ılicik olmak üzere - baska türJu olur. Butün diinya, 
daha 22 ene evvelinden mah.Ju1- Fr~n .... arun kararını bekli}"or. Doğ-
tlL!. Bilın~nı ka(' scuC' sonra, bir ru yanlı~, kendi ınukadd ratına 
Fransız zaferi daha vukubulur - ait kar ırı vermek. onun hakkı_ 
sa. a~·ni şarflar~n. esa~ itibarile dır. 
tekrar bi.r dalı..ı tarilı sahnesine ABİDL'I DAYER 

Romanyada totaliter rejim başladı 

sıvasf~~ 
Vaziyet 

Bir tarafta tezat, 
diğerinde vahdet 

YAZAN: B. NUBi ffiMAK 

Y alnıs Avrupa mukad
deratının tayini değil, 
ayni zamanda dün~a. 

nın siyasi, iktısadi, içtlınai nıü-
vazcoesinde büyük te~irleri ola
cak bir harp devam ederken, bi
taraf kalmış büyük dedetler ali. 
kasız veli.kayıt durama:ılar, otu
ramazlar. Fakat bu bitara{ dev
letlerin alakaları iki gayeyi is. 
tihdaf edebilir: Birisi bıtaraflık
larını muhafaza ile beraber ınu
hariplerden bir tarafa sempatiyi 
ve mümkün müzahereti ifa et
mek, diğeri de ınuhariplerdco 
birisi lel•ine harbe filen miida · 
halede bulunmıya hazırlanmak 
her iki takdirde dahi bilaraf bü
yük devletlerin milli miidaCaa 
hazırlıklarını tak\~iye]f!'ri, a~ke

ri teşkilatlarını tensik eyleme • 
leri, genişletnlelcri tabiı bir ne
tice, zaruri bir haldir. 
Birle~ik Amerikada cumhuri

yetçi partiden birisiniıı harbiye~ 
diğerinin bahriye nazırlığına geti
rilmesi üzerine, müttehit Anıc
rika hükümetlerinin İngiltere le
hine harbe müdahalesinin rnkın 
olduğundan fa.laca n hatta ıs
rarla bahı.olunu~or. Buna muka. 
bil ayni cumhuriyetçi partinin li· 
derlerinden sabık Cunılıur Reısi 
l\I. Hoover ıneZ.kfır tal ıni parti
lerin koalisvonu değil, şahsi bi
rer dadise şeklinde tasdr ediyor. 

Sovyetlerin ise, Aln1anya.nın 
şark hudutlarına 150 fırkahk kuv
vet talı~it eylediği telgraf haber
lerinde bildirili>·or. So\·yet ga
zeteleri \'C radyoları, i~gal edilen 
Baltık memleketlerinde nazırlık. 
lara, si~· asi bütün i~Jerc, gazete
lerin lia~ına affedilen siyasi ve 
mahkünı komünistlerin getiril • 
diğini, amele nüma~·i.,lerinin ne
ticesindeki kararları bildiriyorlar. 
Yani Sov)·etler Biıliği ordusu, 
mezkür memleketlerin, birliğe 
iltihak kararı vernıesi i.şini hazır· 
lauıakla meşguldür. Di>·ebilirix 
ki, mü!lcbil faşist ve Nazi grupn, 
kuvvetleri, filen yalnız kalını, 
demokrat muharip İngiltereyi 
~ar~ılarında hedef ppmışlardır. 
lııgiltereye fili müzahereti umu
lan Birleşik Amerika ile, Sov
yetler birliği görüşleri, İngilte. 
re gayeleri arasında telifi zor 
büyiik ve mühim tezatlar hala 
me\·cuttur. 

Bombardıman ta'Yvarel~ri ile 
pike :;eklinde hücumlar yapan 
ibombardmıan tayyarelerimiz 
Str..,;bourg'un cenuıbunda. Wıs
ı;epburıı'un cenubu şarklısi.OOP. ve 
Loıre'ın cenUbuncia düşman 1'AoÜS" 
tahkeın mevddlerini kılaat tah<;i· 
datını ve nakliye kıı)larını boaı.· 
bardrman etıni.stir. 

Giroı:ıda ve Loire nehirlerinin 
ağzında 8000 tonluk bir tüccar 
ıı:eıniısi b.atırılımış, 4000 tonluk di
i!er bir ı;ıemi hasara ul!ratılmııı 
ve iki deniz tayyaresi imha edil· 
mi.stir. 

Alman tayyarecileri dün ge~~ 
İıı,giltercnin şımali şarki ve ce
mıbu şarki mıntakası üzerinden 
küçük dalgalar halınde geçmek
le ılrkek hücumlar taktiğini kul. 
!anmışlardır. Düşman tayyarele
ri, şafak sökımeden evvel kayool
muşlard.r. İngiliz avcı tayyare
leri. bunları takibetmiş v., hava 
aafi bataryaları da l~araj ateşı aç
mıştır. İııgilterenin şark k.ısmın
da, aliırm işareti verilmeden bi
raz evvel şıddetli infilaklar işi. 
tilmiştir. Şimali şarki mınlakası 
sakink,rinin blldirdiklerine göre, 
Almanların askeri ve endüstriyel 
hedefleri keşfedebilmek için çok 
az zamanları olınw,tur. Çünkü 
tayyareler hemen derhal hava da 
fi bataryalarının şiddetli aleşile 
karşılaşmı~lardır. Bunun üzeri
ne, birk~ !bomba atarak geri kaç
mı:;lardır. Bombaların ekserisi 
kırlara düşmiıştür. 

diklen 6 saat sonra duraea'Ktır. 
Mütareke muahodesinin metni 
halı:kın<la henüz hiçbir şey tebliiı 
edilemez. 
KABiNENİN TOPLANTISI 
Borclo, 22 (A.A.) - Dahiliye 

nezareti tc.bliğ' etli.vur: 

Bav;ekil, Yugoslavya sıya.3i hc
deflerınin sarih ve kat'i olduğu
nu t.ıbarüz ettirmiş ve bu !ıerlel· 
!eri, cenıııbu şarki milletleri ara· 
sında kurucu teşriki m<l.'ai vi teş
vik makısadile bütün kom'1Uları 
ile ivi müna-~ebeteler id.ıme et
rr.·r•k isti.ven Yu~lav aıın\İnin i
fadesi okh>klarını sövleıniştir. 

( Bastarafı l inci sa~fado) 
içinde ve devlet tarafından ol -
mak üzere telakki etımektedir. 

ııeı, en 8'Çık tarı.hı vakıalara ına.. ,İİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiİHİİAİİiMİİiİTİİİİİNliİİİİrgİİıİİ· İİIİİRİİMAKİİİİİİİİİi 
kes lbır mana vermek hususunda ı ı 
bir bun Rwnen matbuatının 
yaptığı gurultülü ve ihülaçlı gay
retlerle ~arıp bir tezat teşkıl et
mektedir. Bülün bı; cümlrlerin 
aI"kas1nda, 1'rıanon :)isteminin ar
tık t;.ı;mamcıı nıazıye kar!şması 
kot k~!>unu i:{Orın("k ~üç bır ~ey 
degildir. 

İngiltcrenin şark sahilinde as
keri hedeflere karşı ve bilhassa 
BilliMfıam silah fabrikası üzeri
ne tam muv,'fı>k.ıyetli bomhar· 
dımanlar vapı!mışlır. 

Ögleden sonra Holaııda adala
.rının civarında kısa bir hava mu
harel>csini müteaki:ı. altı düşman 
tavyaı·esinden ücii dü:;ürlümüş ve 
müt.-baki üçü de doönrniye icbar 
edil:ınişlir. 

İngiliz bomban:!ı.man ve torpil 
tayyareleri 1bir AI.rnan saffı harp 
ıı;enıi.sine .muvaffakLyetsiz hücum
lar yapmışlardır. Geminin ha· 
va müdafaa topları 6 düşman 
tayyare;ını düşüımÜŞ1ıür. Bu 
rouharabeYe istirak eden Alman 
avcı tayyareleri de a-. rıca vedi 
dü.'<tllan tayy:ıre~i diişürmüstür. 
21 haziran tarihinde dü&JTlanın 
hava<laki zayiatı cem'an 25 tav
vareye baliii ohn~tur. Bunların 
11 i hava mııılıarabeleri esnasın
da 6 sı hava müdafaa topları, di
i!er 6 sı harp gemileri hava mü
'daıfaa tOPlarile ve ımütabakisi 
de yerde imha edilmiştir. Bir Al
man tavvaresi eksiktir. Biliı.lıare 

oııelen malumata nazaran, 4 ha
zirandan 20 hazirana kadar ev
velce zikrolunanlardan maada 63 
diroman tayyarc>si imha edilmiş
tir. Bu suretle bu müddet zar
fında düsmanın zayiat vekünu 
765 tavvareye bali~ olm,.k!adır. 
Garp taarruzunun bidavetinden 
beri 15 hazirana kadar hava mü
dafaa topları tarafından imlıa e
diirrıiı; olan düşman tavvareleri
nın aiC'di 854 e varm1$1ır. Al
manvava a\·det eden bir dk!ni
za!tı l!Eırnisi 42686 d'Ü,şman to
nilatosunun zivaını ha>ber ver
m<'ktcdır. Dığer bir denizaltı 
ı:ıenı~ ı takriben 11 bin tonluk 
Ettrıon İn.'(illz nakli,·c gomisi- ı 
nı torpillemivc uvaffak ol-
muşluı:. _ Digcr. bi~ .denizaltı ge- 1 
rnısı buyti.k bır lnı!ılız nakliye ka-
fil.:sine muvaffakıyetle hücum et-
mı .'ır. 

~l/22 haziran gecesi. düşmaıı 
tan·arek•ri şiımalı ve gerbi Al
manya üzerinde uçarak iik defa 
olarak Berlin civarına hü.cwn
lar yapırrwJardır. Hep şimdiye 
kadar olduğu ııLbi bombalar gay
ri askeri hedeflere az hasarat 

BİR ALMAN ZIRHLISI AÖffi 
YARALANDI 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 
bahriye ve hava nezaretlerinden 
resmen tebliğ edilmiştir: 
Alm:rnyanın 26 bin tonluk 

Scharnhorst zıılılısı deniz ve ha
va kuvvetlerimizin hücumu ne
ticesinde mühim hasarata maruz 
kalmıştır. Biı· Alman torpito muh 
ribine tor.pil isabet etmiı;tır. De
nizaltı gemilerimızden biri 
Scbarnlıorsl'ı Trorıdheim fiyo -
rundan hareketinden 1bıraz S3n. 
ra gormü,;tür. Zm .• n.n, 13 ha>:i
randa İrll(iliz layyarelerinin ta
arruzları esnasında ağır bom -
balardan en az birıııin isabet et
mesi üzerine ınarw. kaldı_ğı ha
saratı tamir eltirmck için bir li
mana müteveccihen yola ç,.i<tığı 
anla~ılmak.tadır. 3charnhorsl'a 
kuvvetli •bir muhafaza Ciiosu re
fakat etmekte idi. D;,n;zaltı 
Scharnhor:;t'a hücum ederek bir 
torpil isabet ettirmiştir. Bu hü
cum haberi alınır alınmaz lngi
liz haı·a sahil kuvvetlen kuman
danhgı dü:,manla t ması muh<1Ca
za için tayy:ı.reler ,8indcrmiştir. 
Biraz sonra dmiz hava ku,·vct
lerinin bo.-ııbardıman tayy~rrcleri 
hüctar.a ı:eı;miş bel nuyordu. Ha 
sara u~ramış ola z·rhlt üzerine 
hiı·bir d"rbe kaı·dectilmemiş, fa
kat zırhlryı him~ve eden lor • 
µita ını..ı .. Lriplerind r birine tor
pil isabet etmi~tiı·. Tayyareleri
mizden ikisi dönmemi•tir. 

Bir şaat sonra İngiliz sahil ha
va kun•e!leri kumandanlığır,ın 

tan·:ı.releri üç ta}yareınizin zi. 
yama sebep olan ~iddetli muka
vemete rağmen Sdıarnhor.t'a 

hücum etmişlerdir. İki dfu,"TDan 
avcı tayyaresi ıılevkr içinde dü
şürülmüştür. İngiliz donanmasına 
mensup gemiler Alman deniz kuv 
vetlerini yakalamak Ü2ere a~ele 
~nderilmişse de sür'atle çöken 
karanlık temasın te.;isine mani 1 
oLınuı;tur. 

Lebrun'un riya.seti altında na
zırlar bu ı:ece saat 1 de toplana
rak. Alman mülareke itila!na
mesinin metnini tetkik cbmişlcr· 
dir. İlk cdse saal üçe kadar 
devam et.ıniştir. Nazırlar müza
kerata saat 8,30 da tekrar başla
mıştır. 

Nazırlar heyeti daimi celse ha
linde bulunmakta ise de, heyeti 
murahhasa ile tek'llon görüşmele
ri vapınak üzere, celsenin tatili i
cılbettmektedir. 

İNGİLİZ GAZETELERİNİN 
MÜTALEALARI 

Londra, 22 (A.A.) - Matbuat 
Frarrsada cereyan eden ve esa
sen şimdilik seraiti de bilinmiyen 
mütareke müzakereleri ha-kıkın

da mütalea vürübmekten umu
miyetle sakınmaktadır. 

Gazeteler. Compiegne sahne
sini Almanların tarif ettrkleri şe
kilde arnen nakletımektedirler. 

Daily Tele~raf, Hillerin sahm? 
tavırlı olduğunu hiç kimsenin 
si·rndive kadar inkar cLmediğini 
ve bilhassa buna fıtri bir istıdadı 
oldw.unu yazmaktadır. 

Gazeteler, ayni zamanda ıı~ne
ral Keitel'in mak:ııddemc<;inede 

Alımanvanın İngiltere ve kar.: mü
cad~lev<> devam «l<mek kin 'l'i.lh
tac o1ciuğu yardımdan israrla bah
se-dişine ·bilhassa işaret etmekte
dirl!'r. 
MÜSTEMLEKELER HARBI; 

DEVAM EDECEK 
Londra, 22 (A.A.) - Londr~

ya :F'rar1sız impar~torlu,!.:!unun her 
taraf.ndan, müllefikkr.n dav.:· 
sına sanakati teyit eden ve ın:is
temlekclerin harbe uevam et -
mek btediklerini bildiren tel -
ııraflar gcldi.~i sal.:ıhl\ ettar m~h. 
fillerde beyan edilmektedir. 

Bazı umumi valiler ve askeri 
kumand~nlar, tecavüze karşı İn
ııilizlerle birl'kle mücadeleye de
vam etmi:;e hazır olduklarını bil
dirmişlerdir. 

Bir umumi vali, teslimiyeti J.1iç 
bir zaman kabul etmiyeceı(ini ve 
diğer bazı umumi valiler de şayet 
merkezi hükümet teslim olursa 
İngiliz kumandası altında müca
deleye devam edeceklerini bildir
mektedirler. 

Devletin meıtiıiatlerıııe ve mil
letin Z>hniyelınc u 'j?un ol:>.n bu 
.siyaselin her istU-..aınette iyi. ne
ticeler verdigını bıldiren Zwet
k.c>vich şu sözleri ilave etmiştir: 
•- Avrupada harp patla<iığı 

zaman. sefi buhındu[(ımı Jıükü
met aıiık an'ane halini almıs olan 
milli havatrmızın bülun .sahala
rında en katı bitaraflak siya.eti 
çer~'e\"CSini muhafaza edece~ini 
bevan e-tmisti. Yu:!{<l.')!avyanın bu 
suretle sarilı ve acLk hareketi, I 
kıt'amızın bu kısmında sul:.'ıün 
idame.:;ine müessir olarak )'ardım 
etomiştir. Yuııoolavya ile Reie>lı 
arasındaki iş birliği ve dostlu.k git
bkee kuvvetlener<'k bilhassa >k
tısadi sahada tezahür et.mistir. 

Müt<Jkabil menfaatle: muhasa
mata rağ<men bütün vü~·atilc i
dame cdiUtıiş olan ve daima da
ha derin bir iş birliı\'ini lüzumlu 
kı:lrrıaktadır. 

İktısadi münasebetleriımizin ne 
kadar tabii ihtiyaçlara istinat et
tiği bunlardan i;liımaç edilebi
lir. İki memleketin iklısadiyatı 
yalnız biribirini t.l.!n<1mlamakla 
kalmamaktadır. Yugoslavya Al
man in1paralorluP.unun büyük sı
nai kuvvetiie yak!n ~arku1 zira
atçi ınerrJekc!leri ar;ısıııd:ı bir 
irttbat vasılası teşkil eder .• 

Naip Prens P:ıul'ün ihmad.na 
maz.':ar olan hük<ı.rnetiııin. harici 
siy~lte ta.!\.ilJ etti '"'i ınecrayı ve 
biı.h~sa Rc-ic+t il~ tnevcut ivi nıü
nas~betleri her ne =at .:ıs.na olur .. 
sa ol~tln idarr.e etmek kat'i .:l:! -
minoe bulundugunu tebarüz Ptti
ren Başı·ckil, Yı:ı?osla,·yada ·:Jk 
yakında iş s;y3S"li Vf' w::ı.;t:ıl si
yaset s;:ıha,ında çok mühim ıo!a
hat yaptltca~ını bcy~n f'tır.işttr. 

Bu projelerin tdbik'nde, ·uzun 
seneler Dııs.cldorfua Yugo>lav 
konsoJ~luğu yi!:1miş olan yeni 
beden terbiye,i nazırı B. Dushan 
mühim bir rol oynıyacaktır. 

Altay bşilei 
İzmire geldi 

İzmir. ~2 (A.A.) - Ak.denizde 
sefer yapnıak üzere Fransa hüku
metince 1-iralanm~ olan şile.ple
rimizden Altay dün limanımıza 
gelmıstır, Vopur buradan İslan
hula uônecektir. 

Bu parli .veni :;eklin.de, icraa
tında azaml faydalı olmak gaye
sine vri:.ıl olın ..... k için, mazının 
verdiği ders ve tecrübelere isti
na<len tecelli etmıı; lıır ıstihale. , 
den !barettir. 
Dige~ taı:aftan, mil!~ rönesans 

cepheoı yuk.>ek k.omısyonunun 
raporu, ~ahsi faaliyetleri, oevı'!- · 
tin iıli menfaatlerine muta'bık bü 
dısıplıne sokmıya mt; vaffak ol.3n 
sabık milli rörıeoans cephe;,inin 
muvalfak. vetlerinden bahsettik
ten sonra RUımen milletinin tari
hi mukadderatının tahakkuku ve 
siyasi birliğinin istimali içtn, bü 
tim milletin fikir w icraatına) ek 
yücut o'.ınosı liır:!mgeldigıni ilave 
etn~iştir. 

Bütün hideınatı amme rr.emur· 
!arı, bütün müntehipler. namzet· 
ler, bütün hususi ve umt.:mi mü. 
esseseler mecli:;.i idare azaları 
parlinın azası olacaktır. 

Bükreş, 22 (A.A.) - Rador _I\_ 

jansı bildiriyor: 
Kral, millet parti:iinin milli 

rönesansı cephesine ınahsus i~aret 
ve üniformayı mu.halaza etmesinı 
emreylemiştir. Yüksek idare par 
tinin kurmayı t.ı.rafından g'()rulc
ceklir. 

Kral, saray nazırı Ernest Ur
dariano parti kurmay rellili~ine 
ve Viktor Mokia,·an·ı da parti 
gen~'ı ~~krcterlığine tayiı1 et -
ıni~tır. 

YLl i SİYASİ NIZA:\Il 
MÜDAFAA TEOBİRLEilİ 
Bükreş, 22 (ı\.A.) - Yeni mil-

li partinin iciarehindeki :;iyasi 
niz mın müdJfaası hakkında bir 
emirname ~1e~rcdilmi~ır;. Bu e. 1 
mirıı..:n~ hukumler:ne gore, dev
letin siYJodi.ı~ karşı yapılacak 
her türlü a!ey'hlar hareket, 3 se
neden 5 seneye kadar hapis ceza
sına çarptır lacak, suçlulardan 
ayrıca nakdi ceza da alınacak
tır. Meml,,kctin siyasi sistemm -
de herhaıı~i bir de·-:~iklik için 
ı:ııo;>:.gand3 yapmak ve bu mak
sa~Ia teşckk, "\'er kurmak ve.ya es. 
ki l<!'~;.külleri ıhya etmek, aleyh
te hareket olarak tel•kki edile • 
cektir. 

RO'.\TANYAYA BİR uücu;o,ı 
Buda.p~te, 22 (A.A.) - Yan 

resmi bir surette bildiriliyor: 
Pester Lloyd gazetesi •Roman· 

yanın hataları. başlıifı allında 
neşrcyledıği başmakalede Ro -
manyanm hattı hareketıle iştigal 
etmektedir. 

Gazele diyor ki: 
Mıicarislanın vaziyetinin inkl

<af ını beklerken ııösterdijti sü.kü-

Macaristan 2J .")ene-Jir Almanya 
ile birlıkte Trı.ınoıı dıktasının 
a;{ırtğı altında iztırap çektı fa
kat Rmt:anya bulun bu oevre 
zarlınua \'ersailles sislen'!ini mu
hafaza etmek 1.>tiyen devletlerın 
yan~ba~ın<ia :;arsıl.ma.z bir suret-
te kaluc. Bırgün. Avrupa mıllel. 
lerinın ır.;.ışterek havatını z hU'ti
yen btı sktt..~n':Jl kai.'i 5Uıelte côK
tü.gU.nil herkes <.t.;ık bır su.retıc 
görmcktccıir. Ru.nıen matbuatın~ 
mükerrer tahriklerine ra~en, 
Mac.ırist:ın n1uk.aıbele etmpnıe\ı ı 
tercih eylen!i~tir. Zu-;.ı, ;\ilaca -
ri.stan A\Tupa.d.ı \·a~i~ etın ha.)
saten nazik ve Avrup.1tıin bu 
kısımında barı:o:ı ıaarne etmPK ld
zım oldugunu anb .. mışl. r. li'aki.t.t 
sükütumuzL;n, Rumen ma'Cbı.;:o.4-
tın.n ııurültulü ,.e mülhem oldu_ 
j!"u görülen ga.vretleriie mutabık 
ol<ıı.:~umu.z n:ana.::.L.na gı.!ldı.ğiıı~ 
zannetmek hata olur .. 

Rumen matbuatınua baıı ses
ler Rumen huciutiarınm geniş -
letılıneaini istive<...:k kadar ileri 
gidivorlar halbuki Rumen siya
setı bl:tün delıllerıle m;Jwer deY
letlerıni Ö\·mekte<iır. Harpkıı bi
raz evvel İugii tere ,.e :1 ran>a ile 
akt&ıılmiş olan garanti muahe
delerınin Rumen hudutlar.ııın 
tevsıi hakk.nda vaitleri ihtiva e. 
dip etrrıedi~i ve Romanyanın bu 
muaheuclere gızlıee sarılm;ısın:n 
bund~n mütevellit olup olmadı -
ğı mc•rak edilıniyc IJvik bir şe.v
dır. Bu takdirde inkisarmın sc
bt!bini anlıyabiliriz. Zira, Alman 
zaferi Runıen hudutlarının Tizsa 
nehrine kad;,r genişlemesi limidi
ni suya au,urmektedır. Almanya
da Roman.\ a lehinde bir cereyan 
husule getirmek gayreti boşuna
dır. Almaııyada ve italyada her. 
:kes Romanyaııın Auupada tem
sil ettii,ii orenoibi anlamaktadır. 
Hakikatin en mahir bir şekilde 
tahrifi ile dahi umumiyetle ma
Jüm obn bir hakikat gizlenemez. 
Bu hakikat Romanyanuı milyon
larca ekalliyeti i>;gali altına al
makla bü~·ıiımü.ş ve Versailles 
sistemi saye.;inde bir kuvvet iı
mili haline gelmiş olduğudur. Bu 
vaziyet milwer devleUeri tara • 
fındaıı yeni bir nizam tesis ediL 
dikten wnra devam edemez. 

Bundan başka Romanya kU. -

Amerikada yeni 
harp vergileri 

(Baştorafı l inci sayfada) 
Dun a>=--ım. ayan mecl1'iı, ordu 

ve donannıanın fazla malzeme:i.
niıı Ruzvelt'in tavsı)esi ınuc~bın
ce mütLdikl.:rc de;;rolurunasını 
bazı tahditlere tabi tutan bir lE>k· 
lifi tasvip etmiştir. 

Devir için, bundan büyle. ordu 
-genelkuımay bat~anının veya
hut d nanma ku;mandanının hu 
malıemen.n fa1Ja oldugunu tas
dik ctn1csi ve askeri techiı~l s.ı
l"'ı hakkııı<iakı butün mukawle 
ve si .... ariJ.erin lro~rt-nin teı·~ıkı
ne arzevlemesi icalıedecektır_ 

Bu karar suretı. avan meclllii 
ci('nız encl>mcni reisi Walsh ta
rafından tekırl olunmuştu. ·- ,. 

~ Yugoslav 
hududunda 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rakola çağırıldık ve ocnebile -

1 
rio memleketle kalması islea-
medij!i bildirildi. Ecnebi tabi

; j)etiııdcki bütün yahudileri 
'· hicrele m~clıur edi>·orlar. Dö
l nfö,tc İtalyanın Yugo>lavya 

hududunda a'keri tabşjdat ya
pıldığınJ gördük. Binl~rce as
ker, :vüzlcr~e tank ve top yük .. 

'. lii bi.rwk trenlere tcsadii[ el -
tik. Yııgosln hududu boyun -
da ınc>eııl İtalya 'e ş hirleri
nin hal!u tahliye edilmektedir. 

Balkanforda en fazla askeri 
, faaliyet Bulgaristanda göze 
l (·arrınakta<lır. So[yadan Yu -
· nan hududuna ve diğer muh
) telif btikametlere asker sev-
kiyatı )Opılmaklaciır .• " . -- -- -~--
şrk bir siyasi cinayetler memle • 
keti haline IOfmiştir. Macarıs • 
tanın, Hitler ı e Musolininin ka
rarlarına esas teşkil edeccl< olaıı 
hak ve adalete tam itimadı var
dır. Rumen matbuatı tarafındaıı 
ortaya atılan şayialar, Romanya
nın Vers:ıilles sisteminin parça 
parça edileceği hakkındaki kor. 
kusunu ifade etıme.kteJir. 

Hiçbir yanlı~ matbuat delni, 
eski Avrupanın h:ırab<?leri üze
rinde veni Avrupayı kurmak ü
zere olan adaletin yüriı.mesıni 
durduramaız. 
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olsa Ebu Musayı 

emindi. 
Amr, nasıl 

kandıracağına 
(Ali) bfryülk bir fesa1ıat ve be- 1 

lfı.ııatle bütün mantıki delilleri
ni zikretti. Fakat, Haricileri is
yan halinden vaz ııeçiremedi. An-

. ca!lı: uzun müzakerelerden sonra, 
ııu karar veri1di: - Hariciler, 
(Ali) vi halife tanmıama:kta de
'Vam edeceıklerdi. Ancak, (Mua
'VİYe' ile ımiitareke müddeti hi
tam bulu'P da iki tarafın hakem
lerinin, (DUmetul-Cendel) de kar
'11."'iacal!ı güne kadar haret.ete 
eecmiveceklerdi. Eker o !1;Ün ha
k emler, lken<li dü<>ünce ve iddia
larına uYj!Un .bir karar verirler
se o karara taıbi olacaklardı. Ak
si takdide, istedikleri veçhile ha
rekette buhma~aklardL 

Bu karar. adeta bir mütarel<e 
ahi .1aınesi şeklinde iill. Buna bi
naen bir deri üze•ine yazılarak 
iki taraftan da imza edildi. Böy
lece Kıife dahilinde., müthiş ve 
kanlı bir hadisenin önüne geçildi. 

* (HıAKEM) LERİN BiRLEŞMESİ 

Gerelk Alinin ve ftereık Mua
viyenin taraftarları, büyük bir 
sıibırmzlık içinde, sekiz ay müd
detin ııeçımesini bekliyorlar ... Ve 
her iki taraf da, kendi hesapları
na bir mll'Vaffakıyet ümid edi
yorlardı. 

Nihayet, beklenen J(ün geldi. 

GOCeoekleri işe dair bir telk ke-
1.iımc bile söy lamyorıdu. 

Dı'.imetul-Cemlel'e geleli on .beş 
günü geQlll.işti. Fakat ne Aanr ve 
ne de Elbu Muısa, vazifelerine da
ir hiç bir mfuakereye l(irioıme
.mKlerdi. Bu variyet, orada bu
lunanların canını sııkmıya ve ba
zı dedi lroduların zuhuruna se
bebi vet verdi. 

Baızıları, .Amr'a müraeaat etti
ler: 

- Burada ne bekliyıorur;. Artık 
işiımizi bitiri'P ıı:idelim. 

Dediler. 
Anır, h>c telas etmed€n bun

lara şu cevabı verdi: 
- Ebu Musa, benden yaşlıdır. 

Hem onun yaşına ve hem de, ilim 
ve f32iletine hürmet etıniye mec
burum. O beni Va7Jfeye davet et
ıınedikçe, ben ona ne söyliyebi
llriın. 

Dedi. Halbıiki Amr'ın maksa
dı, l(iinleri uzatarak Elbu :Musa
yı kendi tesirinin altına alımaok 
ve ibövlece kendi -18.nını tıomami
Je tatbike muvaffak olmaktan 
ibaretti. 

N ihavet bir !!Ün Anıır ııene Ebu 
Musanm çadırına giderek 

- Ya, Elba Musa!.. Artık, mü
tarekenin miadı hitama erdi. Hat
ta. aradan bir ·ka~ l(Ün de l!ecti. 
Eiier miinlll'iip eörürsen, !baş ibaşa 
kalalım da. vapacai1mıa.z :işi mü
zakere edelim. 

Dedi. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 K üçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

ıın 

1 adet 2000 li.ralı.k = 2000.- lir• 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler. l "1bat, 1 mayu, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih· 
!erinde yapılır. 

Mütareke şartnamesi mucibince, 
Aımr lbni As ile Ebu Mu6a Eş'ari 
Dfunetul..Cendel ıme'\fkilı:ı.de ibir
leştı. Bunlardan her biri, verilen 
hükümlere şahit onnak üzere bel
li başlı bir hayli revat ile dönder 
y'w. neferden müreki<ep birer aı;
ker müfrezesi ııetirmi;ılerdi. 

Elhu MllSa, artık taana.'nile ihti
yarlamıştı. Esasen kendiısi, ga
yet .af bir adamdı. Onun bu 
halini heı<kes bildij(i için, Kfıfe
den ayrılırken etrafını alınUilar; 

Eba Musa, Aınır'ın bu tEklifuıi 
demal kabul etti. Çadırdakiler 
dısarı çıkarılarak, iki h.0-em a
rasmda ırnüza-kereye ~ildi. 

Sö:/~~ave~a:~t~:~ lnhisarlar Umum MUdürlUQUndan 
üııtaıdı' .. Sen, IResulfıllah) ınsdh-1•-----------------------· 

- Ya Ebu Musa!.. Üzerine al
dığın vırziferun, dünya ve ahiret
te ne ,büyük mes'ulıyeti .mucip ol
dııituılu unutma. Dikkat et ki Aml 
son derecede zeki ve ayni zaı:man
da gayet hildkar 'bir adamdır. O
nun maksadını tamamile anla -
madan sakın fikrini üşa etme. 
Ve rey vereceğin zaman, zinhar 
oodan evvel söz söyleme. 

Diye ricada bulu.ııın.uşlardı. 
El!er Ebu Musa bu sözleri din

lemiş olsaydı, hiç şüphesiz iti pek 
tıüyük isabet edecekti. Fakat bir 
taraftan ihtiyarlıık, sonra da müf
rit bir doğrul uğun verdiği dJk 
başlılık. onu Amr'ın karşısında 
mai(lı'.ıp etti. Ve deruhte ettiği 
tarihi vazifesini idi bir hileye 
kunban ettiği için, ehli islam ara
sına p;iren ıri:fak ve ıpikak yüzün
den, wırlarca ve asırlarca iııısan 
kanlarının dOk:ülmesine sebebiyet 
verdi. 

Amr, Ebu Musa ile .I.arşıla$tıi(ı 
zaman, ona o kadar candan oor
metkar ve samimi taziıııkar dav
randı ıki, ıbuna ·biz.zat Ebu Musa 
bile şaştı. İçtimai ;mevkii ve üa 
ettiği kahraımanca ıbiııınetleri do
layısile Ebu Musa.dan bir hayli 
üstün olan Amr, son derecede 
mütevazı davrandı. Ebu Musarun 
karşısında, adi ,bir ik.öy adaıını ha
lini aldı. .. Her l{iın, bir kaç defa 
Ebu Musaııın çadırına ııelerek 
onu ziyaret ediyor .. Derin bUr
metlerle önünde diz çökerek, o
nun ellerini ve dizlerini öpüjror, 
ınırurunu okşıyacak sözler söv.
lüyor .. Şayet Ebu Musa bir ye
re ı;ıitmek içın ata binmek is\f
se derl1a. ilen atılarak lıayvamıi. 
üzenıılerını tutu)or .. Hüiasu, Ebu 
Mu.sanı.n hissiyatını sarsarc;;.k k~n
disine baf(lıya;biJ,rrıek için ııe müm· 
i<ün.se vapmaktan çekinmivor-
du. · 

Bu muameleler, saf iht:var.ıı 
bo~mna ı.ıLmiyor değildi. ~'akat 
bir ka~ kere o da mukabil bir te
v~zu $!~ıs!.er ıak iste<li: 

- Ya Amr! .. Bana ilnı derece 
mıü<ıaliıgalı ihtiram l(iister:~e. 
Sana mı:ıkaıbelede kusur edıyo-
rwn. jVIahcup olu cıum. 

Dedi. 
Fakat kurnaz Amr, doı-hal iti

raz ederek; 
- Laiıa, Ya Eba :\Iu a ... Ehli 

it.lam arasında •rnın ilim ve fa
ziletmle rekabl't edecek bir tek 
ferd vaktur. Sana ihtiram P,•i!'
temıek, her mümin için bir ve
cibedir. :\famkün olsa, sana bir 
köle l(ibi hi:ııınet ederim. Ve, 
bununla da iftihar evlerim. 

Diye. mUıkal:ıele ıııösterdi. 
Fa<kat asıl dikkate şiiyan olan 

dhet şura> dır ki Amr, Ebu Mu
savı kendisine bu derecede cez· 
betın1':'>Kk beraber, her mülakatta 
daıma afaki şevlerden bahsediyar. 

beti •erefile benden fazla rnü
şerre! oldun. Yaşının icabı ol.a
rak. dünvanın bir çdk ivi ve 
'katli hadisatı i~ bulımdun. 
Hiç şüphesiz ki tecrübelerin 
ben<ren cok.. Fikir Jerin, benim 
düşüncelerimden yüksektir. 0-
mın kin 'benim bu iste YB'Pl>bi
lece~ ·bir şey varsa senin fikir 
ve düşüncelerine U1"UP, ona gö
re büküm vemı~. Söyle ba
na. (Ali) ile (ll!ua'Vİ'.'fe) run, hi
lafet dwası yüzünden eh 'i marn 
anısına ıören bu nifak ve nizaı, 
nasıl bertaraf edel:im ~ ... 

(Arkası tım'l 

TerrübeH ve İtima.dlı 
BİR KAPICJI 

İş arıyor. İsteklılerin (kapıcı) ru
muzile İstanbul ı 76 poata kutusu ad

resble yamıaları. 

İBtıınlnıl Asliye 9 llll-OU Huklllt: Hi

klml!Cinden: 

Dosya No.til: 940/2 
Aliye Gulçur vekili avukat Aziz 

ôzııür tarıü111dao Beyoğlu lluli:>r car
ıısı Havuzlu b&hçe sokağında Kwıa
n apartman ikinci kat 3 No. tla oturan 
Şevket Gulçur aleyhine mahken1enin 

940/2 No.sile açnuş olduğu bo'iO.lllJla 
davasının yapılan nıuh<ık.e.n1esinde: 

Müdde.ialeyhe usulen gazete ile ila
nen tebligat yapıldığı halde mahke

meye gelrrıedigbden baklanda dlll'U3-
manın gıyaben icrasına karar veri
lerek cari muhakemenin 18/3/940 
t.r. iWi celsesinde medeni kanunun 
134: üncü madde.::.ine tevfikan taraf
ların bo§anmahırına vt> ayda on lira 
çocuk için iştirak nafakası takdir.ine 
ve mt-sarifi muhakenıt·nin müddeia
Jeylıe tahmiline kcrar venlmiş oldu
ğundan i~bu kar;;:cra tarihi iHindan 
itibaren 15 gün zarfınrla temyiz ve 
kanı.ıni yollaı·a müracaat ctffıPLliği 

takdirde hi.ikmün kesbi kat'iyet eyli
yeceğinden tebliğ makamma kaim ol
mak ürere ilan olunur. \27742) 

Çocuk llekımi 

r .. Ahrı'.3t Akko1urı'u 
ksım-Taliınhane Palas No. • 

j f>azard!'!l maı:da her gün saat 

J 15 lieJı SPnra. Tel: 4.0127 

(TAVZİH İLANI) 

İstanbul 3 öncü iera memur.hıiUD

dan: 

Gi:i.Letenizin 21/6/Y•O günlU ve 314. 
sayılı nü::Jıasının dordü.."l.C.J ~ld.te5i

nin beşine! sütununda 27664 sayılı 
ve dairemizin gnyrinıenkul sat.aş ilft
nının bazı kısımlarında İstanbul 4 ün
cü icra olarak yaı.ılmı§ ise de İstan
bul 4 üncü icra olmayıp sa~ın da
iremizin 939/248 sayılı dosyasile ol
duğu ve taliplerin bu dosya numara
sile llAn günlerinde müracaatıan tav
zlhen ilftn olwıur. 

Cinsi 

Silkop çemberi 

Rakı mantan 

Muhammen B. 
Jlllklan Lira Kr. 

60 ton müteahhidi 
namına 

8.186.000 adet > 

% 7,5 teminatı 
Liro Kuruş 

Eksiltmeı:rin 

Şekll Saati 

Pazarlık 

> ı5 

I - Şartname ve nümunelert mucibince 7Ukanda cins ve miktarı yazılı 
(2) kalem m&heme mütealıhitleri nam w hesabına pazarlıkla ııatın alına

caktır. 

il - Pazarlık 12/VII/940 cuma günü hl:zalarmda yazılı saatlerde Kaba
taşla Levazım ve Ml\bayeat fUl>esindeld alım lromisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler sözü 1!"900 tubeden paraaız almabileceği gibi nümu

llfller de görtil<!billr. 

IV - İsıeklilerin pazarlık için iayin olunan tün ve """tt.e tekli! edecek
leri tiat üzerinden yüzde 7,6 güvenme parruanle birlikte mezko.r koıillsyona 

nrtıracaatıan. (6204) 

YENİ 
~~~~--Jllftj· 

Oa aııip renk •. lıııepst de ' 1 Parhiı:ı .oı:ı nııodaıı. K otı.a· 
• t1n ortu"'d•ki <teHktca 

... 1'5r•bilirsio1ı 

Enekıe Mı7imküo olthttu 

2 tuavvur edilerPiyen daha 
htfif dah:ı i11ce bir pvrlra 

,._ (havalrıı:ıdırthnıt) dır 

Veoi ye n.e.fi~ hoku adete 

3 Fraauoıo Midı b .. vale~t•
deki çiçelr.l~n koklamı1 

hiNia• bulacak•ırı tt 

4 
B. it9n JÜD Nbit ~vMU 
çüM:I ' Krema kipüıü" 
ı le: lıta rı'tı"hnıt lır. 

Satı n olmazdan -.,,,,..[ 
HAKiKi RENGiNi 

GOREBILIRSlriı!z 
cı r tatuıdakl detlkt•n ••kı&ll. 

IS TAN BUL EELtDlYESINDEN 
'l"ollsim gazinosu vestiyerinln tevsii ile mutfak bankolarının çinko kap

.lanma~ı için 2490 numaralı kanLtnun 4G ncJ nuıddesinin B tıkra~nna tevfikan 
pazarhkla ihale edil.ecektir. 'Iotı.nin bedeli 1576 lira 2 kurus ve teminatı 236 

lira 40 kuruştur. Şartname Zfıbıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde gö
rülecektir. İhale 26 16/940 çarşaınba günU saat 14 de Daimi Encün\ende 
yapılacakbr. Taliplerin teminat makbuz veya mektupla.rile Fen isleri mü

dürlügünden alacakJ..ırı fennl ehliyet .,~ikası ve 940 yılına ait Ticaret Oda
sı vesikalarHe ihale günü, ınuayyen saatte Daimi Encüm~ude bulunmcılar1. 

(51:18\ 

!;n~;~.~J~a ;a~~=r~~:.~~= şı d det ı en d ı 
rmcılik wermde ınübım hır • 
ı·ol oyruyacaktır. İkinci ma~ 
Vefa ile Galatasaray arasın
dadır. 
Diğer taraftan Büyükdere -

de ilk ytlzme y11n§ları yapıla. 
caktır. 

H arptemuvaf 
f akı gelin iki 

müh im amili 
(Bastarafı 2 nci sayfada) 

bir köprü başı tesis eden taar
ruz kuy-vetlerinin sis ve duman 
µerdtesuıden de istifade ederek, 
nehirlerden yer yer l!eQITleleri ve 

1 
cephelerini az zaman.da gem~let
meleri dik.kate -sayandır: 

•Hüda göstermesin bir yerde 
asarı iznıih!dl• 

Zavallı Fransa, tahkiıma.tını de
niz,e kadar u:ıafımaıma'kla büıvük 
hatalara düşmüştü. Belçikaya 
m.i.lhiıın ilruvvetıerini sürmesi ve 
ana ılruvvetle ll>u ordu ara.suıda 
lbir siklet merkezi yapmaması 
çOl< daha bü)"ii!k bi~ 'hata idi. Se
ine ıı1hi manilerin da.ima büyüil< 
!>hemmiveti haiz bulunduğuna 
iıeııkes !kanidir. Gün geçtikçe 
işlenen fahiş hataları hayretle 
.ögrenecei(iz! 

Siliihın cinsi ve çapında za
manın ilcaatına uymak kat'i bir 
zarurettir. Tank defi silahları 
hakkmda:ki fikrimi evv.eke çııkan 
yazılarıımd a teşdh ettim. Ü zerin
de kuvvetle durulacak bil' nokta, 
oivadeyi tıopçu ate<; desteı'!inden 
ımahrum etmemektir. Ateş sik
let meı<kezinin ai;ır silahlarla. teş-
kili şimdi da'ha bjlyük bir moohu
riyettir. Tecrid edilen uıfaık ha
sım kuvvetlerinin önceden tepe
lenımesinin bir sevkillceyş hatıı:sı 
olduğunu artık teslim etmemek 
18zıını ııeliyor. 

Bütün bir sınırı :ıtapayamıyan 
t.aıı.ıdıınat, 'beklenen faydayı vere
mez. Çe!k.os!ovakya taıhkimatı, 
A1Fıısturyarun işgalinden sonra, 
bir maksat ifade edeme:ııdi. Maji
n-0ya verilen emeklerde, mütear
rızın '.l'illkselk S<Mkülceyş kabiliye
ti kan;ısmda heder oldu. Müttefik 
ordular Maiinoya dayanarak açı
lan delikleri tıkamak gfut !bir im
'kfuı da eltle edemediler. 

Billıassa düz ve !kapalı arazi
de ımodern vaısıta~la muhareıbe, 
zuiılaımıayı istilzam ederdi. Si
lah, basının muharebe vasıtasına 
uöre intiıhap edilir. Ta'biye meha
reti, silfilıın kabiliyetinden de :iıı
tiiade demektir. Yeni silahlar
la sürprn vaf'IIlayı ha- ol!d.u dü
şünür. Ancak 'lruımanıda eleman
ları ikarşılaı;aeakları 'her vaziye
te intılbak etınevi bilanelidır. Al
man tııyyarelerinin sesinden bir 
Seneııallinin tevah!hus edecci!ini 
herıkes bilir. Nitekim gaııden en 
çok müteessir olanların da Sene
gallılar olduğu sabit olıınııştur. Si

lah ve mer<mi sesine hayvanların 
da alıştmlmaısı taliım ve terlbiye
de esa;stır. 

Cereyan eden muharebeler, 
zırhlı !kuvvetlerin önemini art
tııımıştır. Fakat buna bakarak 
bavvanın verini motöre terket
tiğini tes!iır:' ebmc-k hic de doğ
ru değildir 

İlkıınalde motör kuV'lletinden 
istifıxle 'büyük menfaatler temin 
edi vor. !Bazı ordularda ceı:lhane 

kollarının da motör1ü vas~talar
dan terki-p edi'l.cli<tini def'R'tla işa
ret cıtjm. 

Motör ~cü. harp de\rresini kı
saltaibilir siliiıhm öımrünü yıpran
ımal; tan kurtarır, diyenler vardı. 

Harp, ci.hanşüımul 1bir vaziyet al
dı~ına ııöre, bu kanaati tesliıınde 
istical edilemez. Na!lik muhare
be vaziyetlerinde ıSI sarfiyatı 
f!Ölı:ıede lbırakan isti1:ılaıkatı dai--
ına ibeıkleıınelidir. 

Asri vasıta ve ımıharetıe, de
rin inceleme ı:oeV2ltludur . Harp, 
"eni bir çı .i1;ır ar.ıımştJr, burada 
eımniyetle yiirü'Yen hedefine ula
sahilir. 

IKTlll&'I' 

lhracatt• durgunluk 
:lıhracatımızrlalki dıuıızmılulk de

vam etmektedir. Yalm:z Balkan 
memleketleri ile karadan seW:i
yat yapılabilen '.Y&leoo ımal ııön
derilmelktedir. Diin yapılan 8 
lbin liralık furacatta Roımanya, 

Bıılıtari<nan ve Çekyaya yapı,J -

mı5iır-

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
İNGİLİZ TEBLiGi 

Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz u
mumi karar.ıtahından telt:ılii! edil
mistir: 
Kenyanın sıımal hududunda 

devriye vazifesi ~ören kuvvetle
rimız faaliyetlerine devam et
mişlerdir. Bu !kuvvetler mevP~i
leri N airdbiden bildirilen bü
yük düşman tahaşşüdlerine tesa
düJ etmişlerdir. Askerlerimizden 
mürek.keıı küçüık lbir İtalyan hu
dut karaıkoluııa llıücum ederek 
düs:nanın mu•kavemetini ikırmış 
ve karakolu i.ş'1al dımiştir. 

Krtalarımız müıbiım iaşe ve mü
himımat ihtıyatlarını iıhtiva eden 
İtalyan kışlalarının taıhrip işini 
ikmal ederken, duşnıan cıvarda 
i.lıtivat bulun<lun:hıitıı daha mü
him !kıtalar ve zırhlı arabalarla 
mukaıbil hücumda bulunımuştur. 
Kıtaatl!mızın ikiiçük 'bir müfreze
si düşmanı valkiaştıı,namış ve bu 
suretle İtalyan karakollarının 
tahribini taımamlamı.stır. 

Hedefine lbu suretle varan Jıü
cük Jntatımız, bu İtalyan kara
kolunu dll!lJlanlar ıçinde bir ha
rabe halinde bırakarak çekilmiş
tir. Askerlerimiz biri a.i1;ır olm3'k 
.ü:oere yalnız dört yaralı vardır. 
Düsmanm zayiatı belli değildi. 
İNGiLiZ HAVA TEBLİGİ 
Kahiı·e 2:< (A.A.) - İnııilız ha

va lkun·etleıi unmmi !lrnraııgiihı 
asai:'ıclaki tt><bliği neşretmiştir: 

İngiliz bava kuvvetlerinin fa
aliyeti dün akşaım Tobru.k üzerin
de tek5sı.if etm~ir. Fecirle. Blen
heim tipindeki tavyareler bır a
kın vapmı'Sttr. Hücumdan son
ra, ıbüviiık askeri tesisatın üze
rine kesif <bır duman tabakası va
yıl<lı.ii:ı görülınü.%ür. Bızım hü
cum teşekküllerine iiki düşıman 
tavıraresi hücu.m etımis ise de, 
bombardıman tayyareleriımizin 
ımütııkasif ateşleri tkarş.ısında 
geri dönmiye mecbur kalmışlar
dır. Dönen tayyareler o kadar 
hasara uğramıştır ki üslerine 
avıdct edebildikleri tahmin edil
ınemelı:tedir. 

Bunu müteakiben dıi!er bir 
Blenbeian teş0kklılu yeni bir 
hücum yapmıştır. Tcıbruk Ji -
mam üzerinde yapılrnaıkta olan 
bir keşif UÇUŞU esnasında, bir 
ıınuıharelbe tayyaremiz dü.şımanın 
beş mulharebe tayyaresinin hü
cumuna maruz !kalmıştrr. Tayya
remi:z ıbir düsman tayyareı;i dü
~ürmüş ve lbir dığerini cid
di hasara uğratnu.ı,1ır. Bütün 
tayyarelerimiz üslerine dönm~ 
tür. 

Bir çok tayyarenın yerde ateş 
aldıii:ı görülmüştür. 
E~dii ve Aladem mevkileri· 

ne pek büyük muvaffakıyetle hü
cum edilmiştir. Tayyarelerimi;ı; 
diğer küçük yan;E!ınlara sebeıbiyet 
vermiştir. Bir tayyareımiz elksiok
tir. 

Dün dü,man Malta üzerine bir 
ateş SE>rısi yapımıştJr. Do/kuz sa
at zaı fmda Malta 'beş ciefa hücu
ma maruc ka1mı~tır. Bıı hücum
ların üçü bir tek tayvare. biri 
iki ta~ yare ve diğeri de on tay
yare ile yapılmıştıı. Telefat ve 
ha>arat olnıamıstır. Mı>eaaca tay
vare me"·danı veniden muvaffa
kıyetle boımbaıxlı:man edilmistir. 

Dün smbah Kenva bölge,in<le 
Gari-ş.sa ~ehrını dı..is.man tav,·are
leri bcın'·bar<lııır.an etmiştir. Tele
fat ve hasarat y<>ktur. 

İTALYA Tl,BLİGİ 
Roma. 22 (RADYO) - İtal

yan btiyük ı<ararcaiJıının 13 nu
ıınaralı tebliği: 

Deniz ,-e hava kuvvetlerimiz 
.Aık.dcnizdeki :faaliyetlerini arttır
mı~lardır. Dün düsımanın 3 naık
liye .ııe.misi i)atırılmıstır. Balear 
adalarının !'arkmda bir !kruva
zör bcmibalanımıstır. 

Tavyarelerimiz. gece ve gün
düz Bizert ve Marııilya liımanla
rına taarnn e1ımiı.;lerdir. Bizert 
liımanmcla bir ikruvazöre isabet 
vM<i ol.maş. tersanenin bir kısmı 
tW!ri'P ediloni~tir. Man.ilvada da 

Kadı köy Vakıfl ar 
Muha.nmııe-11 bc-dırll 

Lir& K r. 
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deniz müe;seseleri OOım.'halan"ı~ 
tır. 
Şimali Afrikada, düşman J<U"' 

vayi külliyesine karşı tesirlı J~-
1 alivette bulunduk. Sarkl Afrı• 

ka.da, Sudaru:la hava üslerini baıt' 
banlıman ettik, bir İngiliz ıa-.sa
resi düsürdük. 

Dün, şimali İtalva ve SıcilY1l 
adası üzerinde dÜşman ta, va' 
releri u-0muş, fakat bomba n .. •13" 

mıslardır. 
Yalnız Torino civarında oır 

ıkövü hombarduııan etmişJctdir; 
Burada bulunan hastahaneuel<' 
hastalardan bir kımnı doktor ve 
hasta .bı;kıcılardan ·bir k3çı öl · 
müştür. 

ALMANLARA GÖRE MJSıJl 
HUDUDUNDAKİ HARBİN 

l'iEKLİ 

Mısır hıududu 22 (A.A.) - v. J'I. 
B. bi1diriyıor: 

Mısırla ııarp Trablusu arası~· 
daki hudutta cereyan eden rnU' 
harelbeler ııarip ahval ve şeraıt 
içinde cereyan etmektedir. JlU 
muharelbeler Mısır lıududunda 
cereyan etmekle beraber, }4ısı1 
bunlara iştirak etımiyor. Batt9 
Mısır dün hudiı.tia'.ki lkıtalaı mı J· 
talyanlarla çarpışmaktan içtinaP 
için bir kaç kilometre geri çelı· 
mistir. Diğer taraftan İta]ya da 
Mısır kıtalarile Mısırdaıki tnııiJiı 
i•ııal ordusu ara.sında sarih blJ' 
ıdril< ve.ı;makta.dır. 
A..keri.bakımtlan da çölde buıu

nan ·bu hutlut ııarip bir şelkıl ar· 
zetmektedir. Bir taarruz ancal< 
iki noktadan tasavvur edilebilir: 
Sollum yakininde sahilde veya• 
ihut 200 kilometre dalıa cenu.tıta 
Siva vahası ile Şarabul ara'ındaP 
bu noktalarla Sivanın cenubu arıı· 
sın.daki mahaller ara.sında kain 
arazi ırecilmez cöllerdir. ıı:udııi 
lbir dikenli telden .ibarettir 

İSKENDERİYEYE HAVA 
HÜCUMLARI 

İskenderiye, 22 (A.A.) - Saat 
1'!,05 de günün dördüncü aliirıl' 
işareti verilımiştir. Garbi çöldell 
tı;ıelen tayyareler, bava miidal88 

1ıooları tarafından tardedi1ır.İş • 
tir. Dün geceki akın esnasında 
Ahukır üzerine dokuz boo' ba a· 
tı1ın.ı.ştır. Sadece bir ev ha0 at8 

uğraıımştır. İsken<leriyenin rnur·· 
telif mahallerine on ,boonba atıl· 
ımı:ıtır. Pek az hasarat vardır 
On cam lkırılımış\ır. 
KAHİREDE İLK ALAR~l 
Kahire, 22 (AA.) - Muhare· 

lbenin bidayetindenberi, Uk defa 
-0lara'k KaJhirede alılrm işare~ 
verilımiştir. Dfümıan tayyareler! 
ibomba atmamıştır. Alilıım 2 saat 
devam etımiştir. Hava miidaf88 

tonlarının bir dbüsü 4 kisi varw 
laımıştır. 

MALTAYA AKINLAR 
Malta, 22 (A.A.) - Malta üze

rine dün altı hava hücuımu ol
muştıuır. Askeri hedefler lbİC 
hasara u.i1;raıınaımı~. hiç bir kimse 
ölaneıniştir. Bombalar Maria üıf' 
rine ve ilk defa olaraık da Mal· 
ta civarında lkücük ibir ad'a olııJI 
Gazo üzerine düşmüştür. ~e 
Marfada ne de Gozıoda hk lbir as 
!teri hedef mevcut deitildir. 
İSPANYOL GEMİLERİ111İS 

KONTROLÜ 
Tanca, 22 (AA.) - Stdani: 

Alcezirada itimada ~iıvan bir 
menbadan alman bir h"beıc ııO
re. dündenberi İngiliz vanurlafl 
İsoam·ol vük ~emilermi ~ - ~ttl' 
makta ve kontrol ('dilme - ;ıe· 
re bu vapurları CebPhi •., ık'B 
sev<ketmPktt'dirler 

Bir parmağı koptu 
Fenerde Kilit falt:ırıkacın<l3 

çalışan Mukadder adınıda bir kıt 
sa.i1; elini makineve kaptırımı.ş ve 
şahadet paıımağı k<opmıııştut· 
Yaralı tedavi altına almrnı~tıt 

İmtiyaz Sahibi ••e Neşriyat JJİ· 
rektörü: E . İZZET. Ba•ıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

DirektörlUQllnden 
Muvakkat temin a.ı. 

Lira Kr. 
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