
. 

Sabah Postası GONLOK SiY ASI HALK GAZETEsJ 

--
Yll 1 No. 317 - m B~ ı AlllDhl DAYER PAZARTESi • M • HAZiRAN • 1940 Telg. latanbul ikdam• Tel. 2 llı'.>!> 

Fransız - italyan Mütareke Müzakeresi Başlad 

e ransa, Almanyarun DIÜr tattke şartlarını, ka-
bul ve imza etti; f'raıı

- murahhaslar.ı, Kompiyen'den 
tayyare ile italyaya lı.oştular. İ
talyanlarla aa ayrı mütareke ya- J 
pareklnr ve bu ikinci miitn!:<>ke 
inwılıııuhk.tan altı &&at sonra, 
.Ateş kes!. ltorusn çalauk. 

.İki nokta dikbte earpıyoır: Al
manyanuı aJTı. itaıyıııun ayrı 
•iltareke y•;rn•'•n; Franunın1 
A !mıın ..,.tla.rau ı>eşretmedmı 

-- etıneai. Almanya. ve İtalyamıı Fransa 
ile ~ 11frJ mütareke yapma -
ı..naclalıi hikmeti anhyaıruıd.ılı.. 
Bu.aun hak.iki sebepkri aıılaşı
luıcıya kadar maddi bir netice -
ai.nden bahsedebiliriz. Alman or. 
ılaları, Fransa içinde, bir ınilı.tar 
&aha ilerlemek ve bir nllktar da
ha siWı kullanmak imkannu bu
lacalı.lardır ki, bu da ma&;lil.p bir 
Jllilleti mütarekenin dahi, kanını 
4.ökınekten lı:nrtannadığına bir 
ılelildir. Fransa, h.Wrarun 11 nci 
eünii muhasamatın tatilini ate
mişti. Bu satırların yuıldığı pa
sar alı.şamuıa kadar, muh..sama t 
Jsenüz tal.il edilmemişti. 194.41 mü
tarekesi 1918 mütarek.,.iniu im
aalandığı yerde ve vagonda, ay. 

Roma, 23 (A.A.) - D. N. B. 
b iidiriyor · 

f'ransız murahlıııslan pazar gü
nü saat 15 e d<ıji;ru üç ınotiwl ü , 
Ü\: Alman tayyaresi ile Roma ha.
v a mcydanuıa ge~lerdir. İki 
İtalyan, taY't,aresinin refakatinde 
•eyre~ "llan ve saat 14.,65 d.:: 
yere inen birind tayyaredi? Al
man zabitl erinin refakat ettiği üıc 
Fransız zabiti vardır. Saat H,58 
de meydana inen ikinci tayyare
de üç Fraı:ısrz zabiti vardır. Tam 
saat 15 de gelen üçüncü tayyare.. 
den yüksek rütbeli bir Fransız 
zabiti ile sefir Noel çıktılar. Fran
sız heyeti 6 Fransız zabitinden, 
sefir &el' den ve birkaç lclt.ipten 
ibarettir. Fransız heyetini karşı-

:la.mal< üzere harbiye nezaretinden 
iki yüksek rüfueli za.l:ıiile harici
ye nezaretine metlSU'P ve iimdi 
ihtiyat zaılıiti bulunan iki memur 

(Arkası. 3 1incii »«Yfedn) 

Ame ika l<uvvet e
ri takvnye ediliyo 
200 lıarp gemisi binlerce tay
yare ve fo.nk imal edilecek 

ai delı.or ve ayll.İ sahne içinde, M""h" tah • t k f k b 1 d"ldi 
ayni şekilde imzalanmıııtır am- ' u ım 5158 anun arı a. u e 1 
ma o mütareke İnızaj,aJ>dılı.tan < 
'.aat sonr~ ateş kesilmiştir. 11118 f l' • ı -

mütarekesı, o zanıaııki Alnı.ıın ' 
Başvekili Prens Maks dö Bad'm 
1 ik.incitcşrin geec yarısı telsizle 
vaki olan mütare4e talebinden 
1<>nra, dört buçuk günde imza e
dil'"'elı. ateş kesilmişti. Bu defa 
ise, Fransanın müracaatından • 
beri yedi gün geçtiii halde, hala 
ate:; kesilmemiştir. O zaman Ma
•eşal FOş, Almanların mütareke 
talebine rağmeu, haı:ekita de -
vam edi" Şerline &irmediğinden 
tlola:rı kendisine muahaze eden
Jen, mütareke yoluyla Alman • 
lartlaa biltiin istetlilı.lerini aldı
tını ve beyhude yere tek neferin 
lı.anıa.ın dökülmesine razı olnıadı
kını söylemiştL Almanlar, hu 
defa, öyle dü~j.i.nmiiyorlar, mai-
lup ve perişan Fransayı, M>n ne. 
ferine, son lı.arış toprağına ka
&ar mağlup ve istila etmek için, 
~ uzatıyorlar· sanki on gün ev
vel, Alınan ordusu Parise ırirer
k.en Reynaud'nun söylediği 
•Menile.keti sonuna kadar mü -
ılafaa edeceğiz> sözünü, ta tbilı. 
ettirmek istiyorlarmış gibi. Fraıı
ıanın bu va:ı:iyeti karşısında söy
lenecek şey, bizim •Allah, düş
nıanınu bile bu bale düşürme
aiıı. sözünden ibarettir. 

Miitaı·eke şartlarının bütün te
ferrü.alile dün akşama kadar ucş_ 
reıiilmenılş olma.sına ııelince, bu
nun sebebin; tahinin etmek ırüç 
tleiildir. Bu şartlar o kadar ağır
tlır lı.i, imzalanmadan evvel neş
ri, Mareşal Petıün kabin esinin, 

( Arlcası 3 üncü sayfad4) 

ABİDİN DA VE& 

Rwzı,ett Ao.erika lısbit.esi• iC1m"1mda .. 

Waıııhint;ıton, 23 (AA.) - Me- J OcWırbk. f.,viı.alade milli müda -
busan ve ayan me<'lisleri, adf b~ faa taılısisatı projesini kat'i su -
çeye ait birçok projelerle bSZl rette kabul etım.iştir Bu kre<li ih!, 
fevkaliıde projeleri tasvip etmi$.. 67 ıbaq, gemisi inşa olunacak. Ü< 
tir. bın as.lı.eci tayyare ve üç Rolles-

Konıgre, bir milyar 7lJ7 milyon (Arkası 3 ÜTlCÜ sayfada) 

Harp devam ediyor 
Alp cephesinde ltalyanların yap
tığı taarruzlar geri püskürtüldü 

tazyiiki, Rociıefort isükaıınetinde 1 
fazlalaşmıştır. 

Bordo, 23 (A.A.) - .Fransıız sa- ı 
Wı~: 
Almanların aııaJh Uıire'in ce- j 

nuıbuı:ıııhı clün ~ bildirilen 
Alplerde. İtalyan hiıcum;arı 

(A,.Jcaşı 3 üncii say~ 

lngiltere 
kabinesi 

Alm•n • Fra11.u miıtar•lıe 
ı•rtlannı t.tltilc etti 

ÇÖRÇJL 

Londra, 23 (A.A.) - Reııter: 
ilnı:iliz hıırp •kabinesi. bu saıbah, 
IBaşv..ır.aıet dairesiıııde f<Wkahi.
de ·bir inplantı yaı:mıı.ştır. Bu top
lantı.da, sanıldıiana göre, hiilen 
Lon<lrada öıZı"ı>nı lmi:; olan Fran
ruz - Alıman müt areke şartları 
tet-ltilı: olnmmıştur. Toplantı. ti 
bucuk saat süııın.üştür. 
Londra, 23 (A-A.) - Ret>ter: 

1Bu "3batı l.otld'rada salahiyet
tar bir meı:ılbadaıı şu beyanat ya
pıbıııştır: 

(Arkası 3 ancü sayfada.) 

ltalyan Tayyareleri 
Yunan v~ İsveç va. 
purlarına hücum etti 

Bordo, 2.3 (AA.) -Havas A
jansının Cua ırden aldığı bir tel 
ıırafa Rilre, .;_:55 tonluk Alek -
suı>dra ismindeki Yun an vapuru 
netice.>ız .olara.K İtalyan tayyare
lerının hiıc,umlarına uğram~tır. 

Hiıcurn , cuma günü öğleden 
sonra vuk uıbu.lın ıı<;tur. 

Gece. 1886 \Dnluk Elgo ismin
dek i iH e.,; vapuru bombardıman 
edilmıştır İçinde 2 si yaralı olan 
25 denizciyı hamil cankurtaran 
sandalı Cezayır sahili açıklarında 
devrlhıı~ür. 

-İki İtalyan deniz 

altısı daha battı 
Kahire, 23 (AA) - Rev.ter A

jansı bildiriyor: Hava Nezaret in
den tebllıl ~tir. 

Dün l1ıÇ motörlü bir İtalyan 
tayyaresi, Mal ta açıklarında bir 
harıp tayyaremb_in hücumuna uğ
ramıştır. Şiddetli bir muharebe
den sonra İtalyan tayvaresi iki- : 
ye :ı:ıoomİnüş ve denize ~ ' 
tür. 1 

1 taly a şarki Aıfrikası. üzerinde 

-

muvaffalı.wel!.i iırtikş•fıar yapı- / 
laralı. lcymetli maJiWrıat elde edil
miştir. 

Macaaca'ya k.ar.şı !faıpılan im -

cuında me'llZilıer i:i&siDe ı..n iaa
betler y.ııpılmışbr. 
ıBomhardmwın tayyarelertınız 

( A.rlccut 3 iCacij, IGfl1ada) 

Bulgaristanın sırası gelmiş 

1
riyata 

Başvekil, p-ee*ecilere, meYC\ıt. 1 r·· 

~ Ruııya - :eııw.r elrono-
mi anlaşmasına göre, iı:i. ....mle
ket arasında ticari mii.nMebe bJı. 
.jlittiikoe artmakta ol.dui!ıunu ve • 
anlaşma mucll>i.nce Sovyet pa
ımıı.tltlarının Bu~r ıfa;brikalann-
da işlendi~ini ve Bulııar tütün 
ve derilerinin Scıoıoyet Rıoııı.,<aya 
satı.imam için '.Moskıw9va l{iin
derilen Bulgar ticaret mümeısi
linın oradan dön<iüı'?iinü ve yu
karııda iısmı1eri j(e<)611 emtia hak
kında anıa.sma 1:ıııml ~umı, 
ııövlııımiştir . 

Sovvet ~a. şimdiye kadar 
Bulııaristandmı 200 Oi:n kilo lıii
tün satın ahm....tır . Ve daha da 
satın alacağı ıbiJdiriliyar. 

Bulgar ıt82eteleri, Alman mur
'Vatfalovetleri münaselbetile Bui
ııari.stanı baitlı:?QD N(;vyi muatlıe
desi Ue:9bllıde w iıtal mcı• I• 

• 

muahede/erin tashih 

• • 
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~ • Romanya'nın f'~ Dev le t Po!ongalı 'l;e :.nı ır nıza~a, mı. y~r. ara, {~"" 
eşıktaşı 2-1 yerıi Ankara rvlemurları Çekoslovakya- laga hoşgelmıyen hır ısıme daır 

} YENİ BİR ~•İZAM 1\11 ve bilmem nek:ıd:ır yüz b;n lits 
F.Balıce , 

Ve.Cayı 3.0 Sefiri geldi '.·.i hal~ktnda ~.1 ız mültecileri NlZAMSlZLil{ ~il? ) :~;~u:;;i~~~ra da kab:.ı~,:ııi ta~ T J ~ B1..:Igar kc~ı. ıılarıın1zın yürek 

l 
ıı;arFın:ıları i1e knyuaşı: 1 -.rı, Bu lıa\'adisi okurkc!"~ gcı;en 5"°' 

~ i1~zrl!arıan ha.n~nu.-1 &on Dün 87 ~i.~ilık bir cuşkt~!ı gö~ıcrilcıi cidden parlak ne Fran::;ız meclisindeki blitçe 

G. Saray 
Yazan : ADNAN AKIN 

Milli k· me maçlarına dü:ı de 
.fı cnerbaI1çe stadında devam edil
mı:,tir. Havanın ~"k fazla sıcı~ 
eılmasi her iki maçın ehemmi,·et
li karşıl~malardan m.•re1'kep ol
masına ra,e-ı:nen fazla seyirciyı 

stada to~lıyamam,.,tı. Günün ilk 
kar.şılaşm·-ıs~nı Galaı;&!:::&ray .ı.~ 

Vefalılar yaptılar. Galatasaray 
buqC.n kadrolarmda Salim ıle ı d-
nana yer \.~erır..e...T.iş ve buna rr.u
kabil Esfaih !beke alarak Cemi
lı , ~ ~ K<>V"mu>,-tu. Vefalılar 
ise çok zaif bir kadro ile Sulhi, 
Haı<kı, Lütficı~n mahrum bulu
n~ c-rlardı. Hakem Tankın idare 
sindeki oyuna Galatasaraylılar 
ba-'Jadılar. Ga!atasaraym birkaç 
hL'<:umuntlan sonra Vefalılar da 
m · u.ferit hır ·aç akın yaptılar. Ve 
fa~ın bu semere>iz hücumları 
f(lct kten o0ıua Hi inci ccakıkada 
SaWıaddin birınc. golü yaptı. Bu 
f(<>l en sonra o un <lr.:rııunlaı,tı 
ve bu arada Vetalı Necip sakat
lanarak tak mdan çıktı ve Ve
faUa:r 10 kişi ,Je e>yu ıa devama 
mecbur oldu\ r. Yıne Galatasa
ra ,aı;yi><i devam ederken 40 ın
cı dakikada Cemil kornerden ge
len bir tnpu kafa ile Vela tal<ı • 
mıııJ. atarak ikinci Galatasaray 
gı:. nu de yaptı. Ve bıraz oonra 
da .rincı •\Te 2-1} Galatasaraym 
lenıne bitti. 

İKlNCİ DEVRE 
Ik.;"' devreye Vefalılar başla

cL!ıır Bir ..ki miıtckabıl hücwn
dac ru-a Ga".,:.a.>arayl.lar yine 
hal< niyet, te-sise muvaffak oldu
lar. ~'akat bu hakim oyun Gala
tusara·ya bır tu.rlü gol kazandıra
mıyordu. Oyun bu ·Ckilde devam 
ederken bıraz sertlik istidadı gös 
terdi. Fakat oyuncular sıcaktan 
ka\'~a edecek kudrette olınadık.. 
lar _ıdan bu istidat kendi kendi
ne '.'di. Galatasaray taz; iki art
t:ırdıitı bir zamandJ \"e devrenin 
3'3 ncı dak.ikosında Güııaaz bir 
kafa vuruşile üçüncü golü de 
vapt .. Ve maç da bu şekilde 3-0 
Galatasaravın lehine J;,,•,ti. 

;o. Bahçe: 2 Beşiktaş: l 
Günün ikinci k.a. Jo.,ması Fe

nerbahçe ile Beşik taş arasında 
iai. Milli )<üm~ şampiyonluğu Ü· 
zerL'1.de mühim tesiri bullll!an bu 
m.ı.ça iki takını da şu kadrolarile 
çıkmıştı. 

Fcnerbahçe: Cihat - Leobip, 
Muzaffer - Ömer, Esat, Fik
ret - Rebü, Naci, Melih, Basri, 
Fikret. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Taci, 
Hüsnü - Hüseyin, Rifat, Ah • 

met - Eşref, Şeref, İbrahim, 
Hakkı, Hayati. 

Oy=a hakem Ahmet Ademin 
idaresinde Fener illerin hüx:umi
le başlandı. Oyunun ilk anları 
daha fazla Fenerin hücwn!arile 
geçiyor Beşiktaşlılar bunlara mu
ka:bele etmiye çal.ı.:ııyordu. 

15 inci dakikadan itibaren Be
siktaş hücumları bir aralık faz
lala.;tı fakat Fenerliler bu tazyi
ki kolaylıkla önledi. Ve 19 uncu 
dakikada sağdan ilerliyen bir Fe
ner hücumu Rebiı ile Bo.srive bir 
gol f.r alı hazırladı Ba.;ri ı{obii. 
nın güzelce.verdijii bu fırsatı 
yerden •bir vuruşla gole çevirdi. 
Fenerin bu golü. takımı canlan -
dırdı. Bc&i:ktaşta Fenere muka
beleye çal">ıyordı.ı. 2;J ılncu da..<.i
kada Hak.ki Ciiıatla karşı kar -
şıya kalaığı halde, :n.ı.hakk~z: bir 
:goi fırsn!illdan istifa.ie edemedi. 
Fcu..;liler te!n·ar uıcw:d.ırını 
B.;;ş;ktaş miidclaasına verleştik
ı_rı b.ı.r ... rrac:ia ve de\ :-enin 23 
ınci da<!ci.k.asınrla K. F ıkrct gü
ze.ı b..ı.r şutle i.\.ci.r...ci Fener ~ lllnü 
v ,tı. Ve hu golaen sonra oyun 
FEner hfııkmuvet. a ııltla d.,vrc
niu ni .ayetine kaaur devam e
derek: ıri.ıci taftay= 20 Fe
ne . r lehine !bitti. 
fKINCİ DEVRE: 
I ncı devreve Beşııktaslılar 

başla:iı•ar. Ve il.'< a !urda Fe
Il€.1. mU<lafaa5ını s:...<.ıqt.ı.raü Be
s>kta.ş . uhacimleri hemen U<;:iın
cu dak>kada tbralıhun ayaP,ile 
oir ~! kazandılar. Bu f(Ol Be
'iktası luzlandırdı. Ve bu arada 
H.ıvati ile Fikret arasında ufak 
bir vak'acıik <;ıJuyvrdu .bereket 
çabuk önlendi. 
Beşiktaş birinci de·, renin ak

sine ?li.ı.r~k bü tun ene~! t.5lle Fe
m·ri tanıi.k eJiyur-'"'J. Bu arada 
İbra:...x..~ mu!.ıa.l:ıka \. oır ~ol !ır
sat.nı k cırdı. 2iJ ncı d:.Udkadan 
itibaren Fenerliler t.cl<.rar B~ik
ta.:;,; Ka.ı-esıne ındiler ve bu c:sna
da Mehmet Alı Melihle çarpJ.l'a
rak :ı;a,laıxh. Ve o un bu vüz
dcn bir müdciet i....kıtaa u!l'radı. 
T€·krar başlıyan oyun biraz sert
liğe doğTu istidat J<Ö:,icr:miş bu
lımııyordu. Bu lıa-.·a ııectikten 
sonra Fenerliler oyı..:nun S0nla
l"nda hücumlarını f! ne & iktaıı 
ımüdafaıısmda topladıkları klıd'e 
neticeyi dei!i. tirnwv e mu nlf:::k 
olamadan maç bu se.'<:ildc ~-1 
Fenerin galebesile nihavet~ erdi 
Fenerin kı.za.ndıftı bu ma~ ile mil
li küm"le sam...,;,,.....-0nluf-~u11u kazan-
MI$ oLdu. 

Mevsimin ilk yüzme garzşı 
Kurbağalama yüzmede yeni bir rekor kırıldı 

L.tarlbul Su Sporları Aianlıığı 
tarafından tertip edilen MeVsirnin 
ilk yüzme ;müasalıakası dün Bü
vü:kderede yüzme havuzun-da bü
vÜJ< kalabalık önünde yapıl.'llış 
ruWiabakalara 70 i mütecaviz S]:JOr
cu ı,tirak etmiş ve şu neti<:eler 
a lınmıştrı: 

100 METRE: 
1 - Mahmut (G. S.) 1,3 
100 METRE KÜÇÜKLER: 
1 - Ali (G. S.) 1.13 
100 METRE SIRTÜSTÜ: 1 

Suad Erler (G. S .) 1.34.4 
100 METRE SffiTÜ8TÜ KÜ

ÇÜKLER: 1 - Kemal (G. S.) 

- Çok ınüteessifiıu bayan, fa
kat fazla bcklemiyc rnktim yok 
dedi. Cesedin bulunduğu yerde 
bir tabanu bulundu. Bu taban
c.amıı Bay Raif kendi tabancası \ 
olduğunu itiraf etti. Esasen taban 
t:ada kocanızın isi.m!erinin ilk ı 
harfleri yazılı. 

Ayten biraz daha siddetle tit
redi, fakat kocasını bırakmadL 1 
Metanetini muhafaza ederek mn- ı 
kalıele etli: 

- Bundan ne çıkar? Bahçeden 
Raifin yazı oclas.:na girmenin ne 
kadar kolay olduğu meydanda
dır. Bir hırsız oda~·a girip taban .. 
cayı çalmıstır. Bundan daha ba
sit bir şey olamaz. Herhalde Raifi 
cinayetle ittihalll: etmiyorsunuz 
ya:• .. 

CeYnp verilmediğiııi görünce 
acı acı haykırdı. 

1.35 
100 MEI'R.E KURBACALA -

. MA: 1 - Yusuıf (Beykoz) 1.24.6 
fYeui '.l'ürkive rakmu) 

.OD METRE KURBACALA·MA 
KUÇC'KLER: 1 - H>kmet (Be
<tl.~tı;;J 1..30.4 

400 1\1.li:rRE: 1 - Sadullah (G. 
S.ı 6.'02 

4ü0 l\.iETRE KÜr'ÜKLER: 1 -
Sadullah Tosun (G. S.) 6,54 

4X100 BAYRAK YA1UŞI: 
1 - Galatasaray A ta:lom.ı 

4.47.l 

TRAJ\IPLllN ATLAMALAR: 
1 - Kemal (G.S.) 53.70 

Anlamı.:,lı ... Raif mevkuftu ... Tev 
kifhaneye götiiriilccokti ... Aylar
dauberi tahayyül ve tasavvur et
tigi balayı seyahati ... 

Raif usule~ karısının kolların
dan sıyrıldı, Pervine döndü: 

- Size cnı:ınet ediyorum: Dedi. 
Pervin Aytenden çok daha bit

kindi; yüzü Aytendcn çok daha 
çdgın bir görüde idi. Buna rağ
men Raif bir şey söylemedi. Sa. 
de ilave etti: 

- Anneme meseleyi anlııtır
sınız; teselli edersiniz. Bn birkaç 
giin içinde halledilecek mesele 
değildir. 

Sonra hakime döndü: 
- Emrinize bazu-ım. 
Ayten ablasının boynuna a

tıldı.: 

- İstemiyorum abla. .. Kocamı 

S tir "ml:nasalıallısr;n ın· 

kişafına çalışaccığım,, dodi 
Ro.'11anya hükü.mctınin Anka

ra ekiligiııe ta'in olunan M. Ra
du ~sku dün "aıbahk.i gelen 
ekspresle Bükreşten şe.lıı:imize 
gelmiş ve dün akşam Ankaraya 
hareket ebmistir. 

Yeni sciir; bir :rm.ıharririmi
ze bcvanatta bulunarak şuuları 
söv lemiı;ıtır: 

•- Çocuk:uğumdanberi gU.ZeZ 
Tü.rbyeı;i tanır ve pek çok "e
ver, muhabb.:t beslerim. 

Otu.: ~ı! içinde İstanbı..lu tu
rist sıfatiıe belki 20 defa ziyaret 
ettim ı:e her se.ferde Tii.rk!ere 
daha ziı,ade baqlanmı.ş olduqu
mu hisset'im. S~mdi me?nlel:e
tiınin mumessiti olarcık Ar.kaı·a-
da. d·ın ı1e a arn'1tÜ b .r 1nuhı., ic.: n
d • "ı,.a-ağ'. nı için son derece 
ba1 tiyanm. 

İki nıcmleket arası~daki mü
na r1ıptleri ve b~raberliq·i her sa
hada dalıa ;:i11ade i.•);4af ettir -
·ı. ı, maksadile gayret sarfet
"" 'k benim için çok zevkli bir 
va:ife o1acakt1T. 

B,, arada iki milletin kü.ltü.r 
münasebetlerile d€ ehemmiyetli 
stırette mesqu! olacaqım ve da
ha qeniı; tvrıki mnai imkanları 
bulaca_iiıma emin o1a;-a'k bı.. saha
da ''1 <·a1ı·acacnm. Vazifemıie ınu
t•aff'lk olacağıma hiç şüphe et-
mi ıonım.• 

Otobüsler·n muayenesi 
1 

'<ehir dahilinrle isliven otobüs
lerin mua:"'Cn~i de\·am etmekte
dir. Araların-Oa eski kdlll;"Onlar
dan dalıa kö~ükri bulunan ara>ba
laı ın billıass.1 Sirkeci ile İsian
.bul semtleri arasında isletl:ik~eri 
anlasıhnı"tır. Bunlar t:ı:mir edil
mektedir. 

Di~er taraftan M'i'<:kliyeköy -
Çar<amba otO'biisler esa.~lı bir ta
mırden geçiril..,rek yeo v.,..j bir 
hale '.konmuştur. 

---0-
Jıl_, AK1F 

ikmale kalanlar için 
kurs açılıyor 

Kadıköy lfalkevinden: 
Riyaziye, Fizik. Kı.nıya, Tarih, 

O rafya, Eldebivat ve iherhan.d 
:bir der-sten orta V"' lise oktLila
r1n:ia ikrnale ka1aıılar i·;i.D r.ır .. l:ır 
aoılacaktır. 

--0-

lfÜTEFERKl& 

Fuat Ağralı geldi 
Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağ

ralı ekspresle Ankaradan şehri
mize g~ln1i.ştir. B. Fu~t .~ğralı 
Pcncii kte trenden inmiş ve ıoru -
dan dogruca Erenköyündeki evi
ne gitmiştir. 

Ekspres yo 1cuları azaldı 
Son harp vaziyeti dolayısile 

ekspres yolcuları azalmakta de
vam etmektedir. 

Ezcümle dünkü ekspresle de 
yalnız 5 yolcu gelrnı,tir: 

Bunlardan biri; şehrimizden 
ehemmiyetli miktarda Türk tü
tünü satınalmak için piyasada 
tetkikler yapacağını söyliyen bir 
Amerikan tütüncüsi.idi.ir. 
Diğer 3 ü de Fransız k:uriyesi 

ve İtalyadan ayrılan bir Ameri
kan misyoneridir. 

almasınlar ... Beni Raifsiz bıralı:
masınlar~ .. 

Hakimle Raif salondan çıkb -
!ar. 

Pervin evvela Aytenle uğraş-
b. Kız şiddetli bir sinir bubram 
geçirdi. Sonrn Şevk.iyeyi tescili 
etti. İhtiyar kadının bu işe bir 
türlü aklı yatmıyor, oğlunun tev
kif ediln1esini havsalası ıilnııyor. 
du ... Kadın deliye dönmüştü. 

flu iki kişi arasında Per,·in ken
din; unutınuştu. 

:'.llihayct kendisini odasında 
yalııı• bııluııca ba~ını a\'Uçlarına 
aldı, vaziyeti düşünmiye başla
dı. Ağlamaktan bitap düşen Ay
ten, derin bir ço<uk uykusuna 
dalmıştı. 

Pervin düşünüyordu. Olup bi
teni tahlile çalışıyordu. 

Raifi kurtarmak için, kendi 
kendilerine bile itiraf etmedik -
!eri randevuyu söylemiş, bu sır
rı ifşa etmişti. Bu itiraiı bari işo 
yaramış olsaydı! .. Sözüne inan. 
maınışlardı, inandıramamıştı~. 
Halbuki, onun sözü senet demek
ti. Ömründe yalan söylememiş
ti ... Ondan şahit istiyorlardı ... 

Sahit nerede bulacaktı? Raif· 

ş.ldi çarıamb:. Ci.1'1U d•i','1 mi'?.. lleın parlak, hcın de müzakerelerinin havadislerini hl 

f k k. afı'le geldi şası.· lacak şev!.. tırladıın. F'ransa da nihayet har· 
miıznhoJ T• edi/ece ' bch ı ı ı.,. Daha dUn: Bertin veya Rotna- azu· anmanın üzunıll!lu ..;..o 

J ilaı ~"n knııununa l'~ oia:-:ık Almanyadan .kaçan eski Polon- nın cmirlerilc lıarekt:t eden soy- rayınca ilk iş oI.u:ak askerlik büt-
!ı-zırla:ıan yeni bir l"oıun pro- yalı askerlerden 70 lkı:;ilık bir dan &lmadıl.larını söylemişlerdi; çe•ini milyonlarca frank artır -
jesinin Büyük Mjilct Mecfüi _ nhıltcci ka!lilesi ve 17 Çek ıınül- daha dün: Balkan barışının mü- mıştı; harp sıralarında da kabi. 
ıı!n öbür günkii içtimaında mü- tecJ.>i Suriyeye georı:ıek üzere dafaası yoh•nda Balkanlılarla be- nesini takviye etti 
zakcresine devam olunacaktır. di..n saba:hıki konvansiyonel ile rnbcr oldu!;Jarını tc!nin etnti~ler.. Bug·ün anlaşılıyor ki, bütçeyi 

Bu projmin son muaddel şehrcmize ge.lın;,,lerdir. di; daha dü:ı: Ballmn sulbiinün arttırırken milli ina.ıu km•vct • 
.şekline g;jre dcı·lrt memurla - Bun1arr.i..un başka ınuhtelif mem. muhafazast lıı~~u~und~~ki kat'i a- lendirmek ve kabineden ziyade 
rı. n!e;j!c -i nıahij·ette olan kurs- lekeılere ınensu:p 20 ka'd;;ır ecne- ziın ve iı ad~·lcrini~ s::ığlam karar- c.ephcleri takviye etmek şarttır .. 
br<la cla!ıi haftada 3 saatten bi de A.i;.deniz ablukası .~ıl.:ıyısi- larmı ileri siirınii~lcrdi. Bu saıni- KVLAGll\lA HOŞ 
{;ızla ı!ers alamıyacoklardır. 11 le B~.l.krcnlarda kalciıxlarındruı miyetin iistündou daha he~ ay GELMil."EN AD 
Bunlarda!ı orta tc~tsil de:·e. / burudü.ıı SC'ıahatlcrinc dev.:ır.ı !!- geçn,en1ı~kc!1, bıı sözlc!'in alıcn-

1 
Merakla bekliyorum: Acabll 

ccsindc!<l kl'rslar i~in der~l a- ı dellilo.rnek icin avni trcr.l~ J!~l' il !..:;:- gi h ·ıüz ku! ~larda çınlarken 'j · Fransa mütareke şartlama ka· 
şına 5 ~er lira -.·? )'Liks.ck de- ). lerdi:r. Aı·a!arLJclıı., lLaly<...-ciın tcn•ı~o.vu dcğ:İıitlrivcrtli!er, gene bul edecek mi? .. Şimdi siz: Kırk 
rcc~{ilcr için de 10 ar lira ders , 

1 
A.lıı!: ..... n. aya s0·~·kcd.ilı.:nek :::vri;:u- eski nakarata haşladılar: c:Dob- --•r:- be 

ı " ..,...,. saatkn ri gazele okumu· 
üercti \'eril~hilecektir. ' siıc _a:..:-!T'~:ş dokuz Polonyalı .ra- ri~e bi:lİnıı.Ur! .. Dedeağ~ıcı iste -· yor musun? .. Radyo dinlemiyor 

, ........ -. __ ,..,.._,.··"-'-"'-'"'-"'-"---·-""'-· _g __ ..E;;~ hu...:.ı.1 ınu .. acrı· dç \-a..r<ltr. riz!. Şa.şılf;jcak şe~· değil 011 bu?. musun'? D1ye sorarak ~onra ga-
.ı. o.ıt,:t l1 e· ... ~\·el ta:isjL i:;in it<il- Bir hukıına evet, bir lırı.kıına da zctclcri gö::;tcrc(·eksiniz: Fr~nsa • 

işçiler ve iş 
kazaları 

Kanun Büyü'- Millet 
Mec isine verddi 

hçilcr ve iş kaz.ıl m ha.kkın
da hazırlan<lıj(ını yazuı;?ınıız ye
ni kanun projesi Büvü.k ~1illet 

Mecl. cinin iktisat, sır hat ve iç
tinıü.i mua·venet, l.1aJ ive ve 'bUt
çe encü!ll:€'nlerine havale olun
mu'<t ;r. Bu proie':e r.0re, iş 
verlerirK!e yap.tiırna'kta oLın i~-.in 

ır·:ıh!,·etce arzettiği kaza ve t-sh
li'<e ı"ti:malleri nist • ir le aza-
1 .. p '.<: f!: Jm:.ık üzere ü· _ ~ ; n -ev
rr.i •ındcn muavvcn bir mi'k
tar ara ke:;ilece-klir Bu parv1ar 
si rta Na.: ~i'le r.ön ,... ... iiip s ,,_ 
lana aix v~ ';.aza \rı.;kuutı.d.ı o i<Cr-i 
ve _. riı?CeITT ,eibi a~·r·ca bu ')3.

rar üzerine iş saıioleri de mu
him nrabetle prim ek. '"C<>k er-
dir. 

Hahy Va'isi geldi 
H tıy v ~ li.si B. Şükrü Sö..:rr:en. 

süer TorJJS ekspresile .;;chrim~ze 
gelmi.~tır. 

Mll'11:ıilcyh dün Dahiliye Ve
kılir> iz B. Fail: Öztrak il<> p;ö • 
n.~rr;iştür. 

AOLİYJ; 

Ormen ceza d<ıv.?!!arı 
Orman ceza ve köylerinde ke

~1! ve tetkıkat icrası, ,ahit celbi 
ve;:;aıre gibi suçluların meydana 
çıJ.:,:;ır1ln1alarınu yar1yac~k olan 
ad'; ve ızaruri masrafların bade.. 
ma Adliye Vekaleti hütçcoinden 
ödenmesi kararlaşt.rılm.ıştır. 

İsinaf mahkem el•ri 
Şehrimizde ve diğer bazı şe -

hii'L ri!ır..i.7.de btin:ıf ~r.ah.kame
leri kunılması kararlaştırılnw; -
tır. Bu hususta Adliye Vekiıletin
ce hazırianan kanını nrojesi mü
taleaları alınmak üzere diğer ve

.J<filetlere gönderilmiştir. 
Vekaletlerin mütaleaları ta. 

marn olduktan sonra kanun lô.
yfüası Büyük Millet Meclisine 
sevlool unacaktu-. 

Agyar hudutlardan, taşlar
dan ve topraklardan evvel e
lini doğrudan doğruya ciğer • 
!erin.izi dolduran havaya sok
mak istiyor. Bu eli kesmek 
m~cburi~·etindesiniz. 

İSMET İNÖNÜ 

le arka bahçedeki kameriyede ko
nuştuğunu kimse görmemişti, Bu
na emindi. Kimsenin görmemesi 
için elinden geleni yapmıştı. İn
san iyilik yapmak isterken far. 
kına varmadan en büyük fenalılı: 
yapabiliyormuş! 
Eğer o gün Raife randevu ver

memiş olsaydı Raif Şerminlere 
gidecek, bu suretle ondan hiç 
kimse şüphelenmiyecekti. Hatta 
onu sor;:uya çekmek bile kimse
nin aklından geçmiyecekti. 

Bir odadan öbür, odaya dola
şıyor, bir kanapeden kalkıp öte
ki kanapeye oturuyor, nyuyanu
yacağını bildiği için soyunup yat
uıak istemiyordu. 

Birdenbire gözü masasına iliş.. 
ti. O zaman hatırladı. O gün de, 
aşağı yukarı bu geceki gi)li dert
li idi. O gece de uyku tutmıya -
cağlnı hissebuiş ve oturup yaz -
JWŞIL 

Olduğu yerde dimdik kaldı. 
Kalbi duracak gibi oldu. Sarardı. 
Gö2leı-i yerinden nğradL 

Ondan şahit istiyorlardı. 
Ş:ıbit!_ Hatıra dclterindeki sa

tırlardan daha kuvvetli delil o-
lamazdı. O satırlar öyle bir şa-

~~a\ a gvndı:rı.'..n:W el.an :'1.~ulı ta- hayır ... ~aşılacak ~y değil, çün.. ınütareke f.ırlit1a1·uıı kabul etti. 
le.ıı21Erden üc kişılik bir j!rup da kü ı:-Jhanu yeı~i bir u!zaın ver - I\.Ititarek~ anlOJşın!-ı!'-ı Fru.n~a na-
dL..ı!<.Ü k-.... 11\ c.ın.!.ly'Oncl tren.le 1:li- ınek isti~:cnle,.e tl'1npf) tutulul'lnr. muıa genctal llu.nb.iger, Alıııan
lin elan .şehrimize t!C ·ııi-1ı..:ra~r. Ilu yeni ı "ı:ar.Hla «Sô:! verilir fa- ya namına Von Keiiel taraf.ın-

IlLT?lar, J .al~·«.cl:ı Alrrc:ıı: ..ır rııl.is- kat t~ tulrıı .,, iav..:ı aiı!ır ac1ma d.:\n iınır.lan•nıştır! .. 
t"'sna oL1'..,,'..r ü7cre d .. ~er e- r:<;.:.;i- sayıln.ınl, t>!:\lcil~r hllkuku yok- B b 1 lru ..__ ........ ~ · unu iilyor111n1 o dun1, oku~ 

tıı g-!l:i .:lü -.rl<!ra dayauınp·or lt:l'.ıJ.1 .:t OH.~ :;PLı t: t .. :.. ı~ni-.·c :-r.c
our cdiL. t~Y.te olduklaru.ı.L za
ten mütamarıı wm1ı~·-d .rı"i" d-:r
la··llii1E:: keııdilerini eını;.i e' le- . ,;r
mec .ili:lerini, hükun ctlcrin.<l.en 
aldikliirl emir ü...;r:. ine tll .illeri
ni varı:Ja JJ1:-akarak. lt3}•.,:.'1.:ı.ı1 ~~:
rıldık.!ar•nı .sö_vlenıic;l rdir. 

Bura<lal"'! Suriye yolu ile 1\lısı
ra ı::ideceklerdir. 

J-Iaber ahlı~ınuıa tı.°Jrc. evvC''.l<l 
E!'Ü.n g· ... len \; :1lcular rrııbl c!\.!."1 ,gr•
ı.en vıolcular la İtalva!"!.ın ···{u ,.r-:?,

la-...·•ya hu<ludun<lak.1 ta ısi.Jat , ~LD
tı.gın~ ve o ci;.·ftl' şehırierin tclı
li ·-e edil"rek hal!.un i -,,..ri~ ··~"~ se-.. -
k ... 1.,nduf!Lınu sövlen1i~lerdir .. 

POLİS 

Dün sabahki y ralama 
Dun sab~h şehrim.de bır ağır 

ya_clla..-na vakta,;ı olmu.;:t·•r: 
Balatta İrakiyeci Cun:iscr ·J so

k.a:,::.nın kar,ıs!ndaki arssda İh
san ısminde birisi kir1cıs1 Hayri 
ile k;ra meselesi yüzünden kav
~aya tutuı;mu ;lardır. 

K3\T.~a neticesinde I-Ia,yri eline 
.ııeı;irdiği çapa ile İiı.3arn ba;;ın
dan .ı~ır surette yaralarr.ı.ş ·:e ka
rakola giderek te>lim oiınu;Lur. 

Ihsan ise bir kamyonla BJ la t 
~fu::;e\ri hast."ıh:ınesine ~~ald. !"ıl .. 
n:ıst r. 
İhsan iiade vef'.m"ıyecek bir 

lrn.lde Balat Musevi hastal:anesi
nc l.aldırılnuşlır. 

Bir kum kayığı battı 
İz.mir, 2:' (İKDA.cv!) - Düıı li

ııı:antr.mxla hükilln siiren :;id;iet
li bir fırtına esna>ında ku.ın vü
kü ile İıınıire gelmekte olan üç 
tonlu kDerviş adlı kum kavı)tı, 
Ll\.frndirek önünde batm~iır. 
Mürettebat liman idaresüıin mo
töri.i tarafın<lan kurtarılmıştır. 
Kayığın hamule:sini kurtarmaol< 
kabil ola.7naınıştır. 

İzınir kız ensiitüsü 
sergisi 

İıımir, 23 (A.A.) - İ'2llnir Cum
!hufr·et Kız enstitüstinün ders 
yılı sonu >r ' ' ,betile haz:rladı
ğı. seI'<'i. dün Parti müfettisi Ga
lip Bahtiyar Göker ile. ımatbuat 
meıısı.rpları, Maarif erkanı ve 
bir QOk güzide zevat huzuru ile 
açılııru...tu-. Talabeni.n ık endi ~ 
ve co;erlerinden mürekrkep C>lan 
seııgi, ılıüyUk: bir muvaffakıyet 
lrazamnışbr. 

hitti ki.. 
Yere diz çöktii, başını küç ü.lı: 

yazı masasına dayattı., hıçkıra • 
nık: 

- Hayır, hayır, bunu yapamı
yacağmı. Bunu yapamam diye 
ağla ılı. 
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N eşeli geçen günlerden sonra 

dertli günler gelmişti. 
Ayten yarı hasta gibi, yata -

ğmdan çıknuyor, konl!§muyor, 
kıınıldamıyor, yemek yemek is
temiyordu. Eleminde bir nevi 

hiddet ve kin varılı. Şevkiye ken
di evinde yalnız kalmakt.an 
lkorkızyordu. Pervinin misafiri 

idi. Durmadan, sessiz sessiz ağlı
yordu. 

Ertesi sabah Pervin Cabir pa
şaya gitti; ihtiyar çok müteessir. 
di. 

- Paşam dedi, biliyorınn, bize 
çok acıyorsunuz. Fakat bugün 
yalmz acınmıya ihtiyacım yolı:. 
Başım s~ırsa si:ııe başvurmamı 
söylemiştiniz. İşte geldim. Bizim 
böyle işlere hiç aklımız ermez. 
Ne yapmamız lazımgeliyorsa bi-
7.İ.m naD1Jro·u 7 o sU yapınız 

(Arkası va11) 

nıu?. 

·u dü uılarla nizam rnı kuru-
lur, yok~a niz ;.~ısıılık nıı? .. Gö -
rülcn koy .b.ıla,·ıız ist !-111eı' 

Mi.LYAR, MıLYON, YUZEİı"i 
Dün g<izümc i!i~ti: guliha A

mC'ril:.a ~üi· e\ et c~"'~t, Aıner~ka; 
An1erika da J::.ırp hazırlıkl:ırına 
hô! lan ş ve il: .. ş olarak asker. 
Iik lh tce ... ini fu.zla'~t;.rı:;:ı . bir 
mılyu.r, hi~m . kaç yi.iz milyon 

Çamlık 1'üneli 
Ankara· lzınir tr nleri 
bu hı..tian <la işliyecek 

A • Jın civar:ı:rcia:"' Caımhk ko
l'U.lü ... n ı11şaat1n:n ·oitrr:esı ve ,l\,Lü
naıSale "Vt::jJi ... ıiz Al1. \,:etin Ka
,,.a t;.;!'u °.n-iar. .dJn açı~;'." .ası mü
na.::;ı::,bctilc; ir.1d·ve kadar valnız 
Ala ·ehır üzerinden işlemekte o
lan dogru Ankara - İzmir y0lcu 
treı.:er · dünden ıtibaren hafttlda 
4 {!Ün bu ,,.eni hat üzerinden sey
rüsefere •ba,la.>n1'lardır. Tren
ler haftada 3 gün gene Alzelı.ir 

duğuın için acaba lı""r:ıns.::ı ınüta .. 
rcke şarl'r.rını kabul edecek uıi 
diye mer;::k ediyorum. Çünkü bıı 
miitaı·ckcyi imza eden genpraliı. 
aJJ kulağ;ınıa hoş gelmiyor: 
lluntziger, Iluntz!geL", Bnntı:i .. 
ger! .. Nckndar Fransız telü!fuıu
na uyınıyan bir ad ... Fransızların 
kendi tabirlcrile söyliye~·inı: .sa 
soıHtc ıı1a!,. elet }Juntıigcr adı 
kula~a hiç ho~ gelmiyor! .. 

SELA..'\lı. İZZET SEDES -
Dahiiiye Vekili 
F. Öztrak dün teü.i. 
katına devam ehi 
Şelır.imizcie bLt.un.>nakta olaıi 

DJi!ıılı.\e Vekilimiz Fa~k Öztraok 
dUn Büyü~adada istirahat l!t
ımisdr, ~1LL,,aile~{~1 Özıra~ öf!. .. 
leden sonra Parti müietti.,. .·'ik
ret Sılay, Vali ve Belediye reisı 
Lütfi Kırdar ile ıJ:ÖfÜşmüş, şch· 
riımizin iase, isk@.n ve eımniyet 
iı;leri hakkında dün de ic2'""'1en 
izahatı almıştır. 
Yarın akşam .ı\.nkaraya döne

<:ek olan Faik Öztrak buf!Üıı ve 
yarın da pasif k.onınıma. ,P.ı•~i ve 
ımul,tclif islerle meıw;ııl olaca&'!r. 

==============================- -.::.: 

SURİYEYE ALTIN 

KAÇIRIRKEN 

S uriye) e altın kaçıran bir 
Suriveli Türk hududundan ge
çerk~<ı Jakayı ele vermiş. Na
nemolla ile kouu:;.u~ urduk da, 

- Şu lrnçal<çının yanmda ol
saydım kendis inden bu altın
ları ne yapacağ'ııı ı hakikaten 
sorınak isterdim. 

Dedi ve ilave etti: 
- Altın gibi adam.. Altın 

gibi temiz .. Lah dn Fransada. 
ki kahbcliğinden sonra arhk 
tarihe karıştı. 

KOKUSU ŞİM--- ·-----
Dİ ÇIKIYOR 

Gazeteler: 
- İspanyada İngiliz aleyh

tarlıl:ı.. 
Diye başlıklar koyınıya ve 

İspanyol gazetelerinin neşri -
yatından nakiller yapmıya bllf' 
lachlar. 

Nanemolla ile hu bahsi lı:c.-
llWjıtYordıık da: 

- Bu yeni hir şey deiiL. 
Diyerek de\•am etti: 
- Sadece kokusu şimdi p • 

lı:ıyor! 

UNUTULAN 

BİR NOKTA 

Nanemolla, gazete mal<ale • 
lerinin gece yirmi hır buçulı:tlr 
Ankara radyosunda ak:nnm. 
ıunı bahis mevzuu etmiş ve ba. 
nu radyodan beklen<on sür'at. 
le kabili telif görmediği kadar 
&azeteler bakımından da ny -
gun olınıyan bir tasnif telikki 
etmişti. Kendisine mektup 
gönderıın bir okuyurusu, 

- Unutulan bir nokta .. 
Diyerek, şunları da ilave oı

miştir: 

- Sabah gaz-.leri İstanhul
da 6 dan itibaret okundniu gi
bi akşamları radyodan evvel 
Aııkarada da alelekser olı:un 
maktadır! Bütün hat boyunda. 
ve birçok höla'elerde iı;e daha 
cok evvel!. 

O İSPANYAYA 

FAKAT ÖTEKİT 

Ajansın haber verdiğine gö. 
re eski Fransız Basv<>kili ve 
Harbiye Nazırı Daladier İs -
panyaya iltica et.mi~. Nane -
molla havadisi okuduktan ,on
ra sordu: 

- Ya l\'i.ösyö Leon Bluııı ne
reye gidecek? . 

AMCANIN 

lUATEMİ 

Gecenin matemi .. diye bir 
ııarkı vardır amma, ben on -
dan bahsedecek değilim. Ak
ıamın Amca beyi Tırhan •·a.. 
purıınun karaya boyanmasın
dan bahsederken bn boyanışı 
tanı.ir masraflannın matemi 
şeklinde telakki etti~ izah 
ediyor. 

Amca beyin bu düşünüı;ünü 
Nanemollaya sordum da: 

- Hem tamir, hem mlibaya
anın mateıpidir •. 

Cevabını vermenin Wıha 
doğru olacağını söyledi! 

MAGLÜBİ.YET 

SEBEPLERİ 

Gauteler ha bire, ha, Fran
&alllll mağli'.i.biyetindeki sebep
leri araştırıyor ve anlatıyorlar. 
:tuareşal Petain butün bu se -
benleri ha:tin bir ıfade ile diiı>
yanın gözü önüne koyduktall 
sonra bilmem daha başkaca se. 
bep aramıya ve bulmıya mahal 
var ım? .. 

N aneınolla ile bu bahsi b
nuşuyordnk da: 

- Dava mağlftp o®a.ıııakta
clır. Mnğl:Up .Jlunca sebep ço
,,.P söküğü gibi biribirini ta
kip eder. Fakat, galip gelince 
de bütiin sebeoler ıİıakU.. bi -
rer çehre ile hikmet kaideııi 

halinj a~ .. 
Diyerek, ilave etti: 
- Tevekkeli veyi ma~ 

lara.. Dennıemia! 
A. şEKir, 



,·~::::ııı~;;;. 
:::::d h~uıdi l.lhu 
Fransız -İtalyan mütare- lingiliz -k,;,ı 
k .. k . b I d Haçınagardım 
e m UZB ereSI aş a I Londradaki Amerika 

( Baştarufı 1 inci sayfada) 
la0 yare meydanına ,gelmişlerdir. 
Sel:ımıa~mayı müteakip, mütare
ke komisy(lnu, üç otomobile bine
rek bir saat sonra İtalya ile mü
tarel'e müzakerelerinin başlana.. 
cagı henüz ıN.-çhul bir yillaya ha 
reket etmü.;tir. 

Roır.a, 23 (AA.) - Saat 16 da, 
0C11 1 ız.:~i~erclere başlarunıstu·. !vfü • 
z:ı..:c ~lerin çabuk bir neticeye 
var.r~sı için lazım gelen bütün 
takntk tertibat evvelden alınmıı 
hulunu:V'Ordu. Fransız murahhas
ları, &rdo ile telefon ve telsiıı 
onıt<haıberesi yapabilmektedir. 

Resmi mahfiller, müzakerele
riıı yapıla<:ağı ma:haL sürecegı 
ıınüdıdet ve .,;aslan ıhaJclunda ke
tumiyet mLLhafaza etmektedir. 

&)ma, 23 (A. . .A.) - İtalyan mü 
tareke şartları, bu aksam Fran
sız dele~elerlne bildirilmiştir. 

Bu hlliiwıta aşağıdaki tebliğ neş 
redilmiştir: 

Pazar günü, saat 19,30 da İtal
yan murahhasları, Roma civa
rında bir mevkide, Fransız mu
rahhaslarına mütareke şartlarını 
tevdi etm.işlerdir., 

Bu toplantıda, Italya adına. ha.. 
riciye nazırı Kont Ciano, İta! -
yan orduları ,g'enelkurmay başka
nı mareşal Badoıglio, donanma 
kurmay başkanı. amiral Cavag
nari, hava kuvvetleri J;.urmay 
başkanı ~eneral Pricolo ve ordu 
genelkuı·may başkan muavini ge 
necal Roalta, Fransa adına da 
ı<ener:ı.l Hunlziğer, büyük elçi 
N-iJcl1 .general Parisot, Visamiral 
Leluo ve hava generali "\ergeret 
haz;r buluıı.ınu.ştur. 

Roma, 23 (A.A ı - Salahiyet
tar bir menbadan bildirildiğine 
~ure, Fraıı3ız nıurah:htı.sları, Via 
Cassia'da üç muhtelif villada mi
safir edilmişlerdir. Bu villalar -
dan birisi villa Manzoni'dir. 
ALMAN ŞARTLARINL'I/ METNİ 

Londra, 23 {A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Saliı.b iyetlar menbadan haber a
lındı,ğına ~re, Almanya tarafın
dan Fransaya teklif olunan ve 
Petain hükumeti tarafından he
yetı umum.iyesi ile kabul edilen 
mütareke şartları şu suretle hü
LLa edilebilinir: 

• .\.!manya, Fransanın, bütün 
garp ;ahillerini ve Tours ile Ce
neue arasındaki hattin şimalin
de kain araziyi işgal altında tuta
caktır. Bu işgalin masrafı, Fran
sava ait olacaktır. 

Fransız müsellidı kuvvetleri, 
siliilıtan tecrit ediler~k terhis o
!uıoacaktır. Fransanın, işgal altın
da olmıyan aksamında küçük bir 
kuvvet bulundurması caizdir. Fa
kat bu kuvvetin mürettebatı mik.. 
tarı Almanya ve İtalya tarafın. 
dan tesi:ıit edilecektir. Almanya, 
bütün topların, tankların, tayya
relerin ve mühi.mmatın teslimini 
talep edebilir. 

Hiçbir Ftansız kuvveti, Fran
sız toprağından ba:;ka bir yere 
sevkolunamaz. Hiçbir harp mal
zemesi, Ingiltereye gönderile -
mez. Hiçbir ticaret gemisi, Fran
sız limanlarından ayrılmak sala_ 
hiyetini haiz değildir. Dışarda bu
lunan sefain ise, derhal Fransa
yı. davet edilecektir. Bütün as
k~ri müesseseler ve stokJar, zarar 
görmemiş bir halde, Almanyaya 
te;lim edilecektir. Limanlar, is
tihkamlar, tersaneler, demiryol
lar: ve münakale vasıtaları da 
ayıJ ahkiima tiıbidir. 

Işgal altında bulunrnıyan Fran
sız arazisindeki bütün telsiz is _ 
tasvonları susacaktır. 
Fransız hükümeti, Almanya ile 

İtalya arasında emtia nakliyatını 
teshil edecektir. 

füitün Alıınan harp esirleri der
hal tahliye edilecek, Fransız esir
leri ise sulh muahedesinin imza
sına kadar esaretle kalacaktır. 

Fransız donanması, Fransız ka
rasular:na davet edilerek Alman 
ve İtalvan kontrolü altı~da Al -
manya ve Italyanın nıünasip gö
receği limanlarda silahtan tecrit 
edilecektir. FraıIBı< menfaatle_ 
rıni müstemlekelerde müdafaa 
edebilmek için, Alman ve İtal
yan hükumetlerinin tefrik ede
cekleri bir miktar harp sefinesi 
serbest bırakılacaktır. 

!.Iütareke, Fransa hükumeti, 
İtalya hüküm eli ile buna müşa
bih bir itilaf akteder etmez me
rivct mevkiine girecekir. ?IIüta
reke, sulh muahedesinin imza -
sına kadar muteberdir. Fakat 
Fransa hükümeti, bu şeraiti iia 
etmezse herhangi bir anda Al -
manva tarafından fesih oluna -
bilir 

MÜTAREKE NASIL İMZA 
EDİLDİ 

Compiegne, 23 (D. N. B. bildi
riyor: 

Almanlarla Fransızlar ara.sında 

egne'de imzasını ve müzakeratm 
son safhasını ı;ıörmüş olan bir zat, 

Compie,gne, 23 (A.A..) - D. N. 
iB. bildiriyor: 

FransJZ heyetinin, kendi hü
kfı:metiyl.e telefonla görüşebilme
si içm iki saatin kafi geleceği tah
min edilmişti. Fakat bu •görüş. 
meyi temin için dört saate ihti
yaç !ıasu o.ldu. Vaj\Onda bulunan 
Fransız muharebe servisi şefi, 
Birçok, defalar muhabereyi te
min ctmİye gayret ettiyse de her 
dakika Tow·s'la Bordo arasında
ki bozukluk dolaYJSile muhabe
re inkıtaa uğratmakta idi. r'ran
sız murahhasları oldukça sinirli 
idiler. ~\l sırada ordu başkuman
danı General Keitel ormanın 
kenarında beklemekte idi Saat 
16, saat 17 yi ge<;iyordu. O za.. 
man vaziyeti aydınlatmak üze
re Fransızlara telsizle muhıı!l.ıe
reyi temin etmiye gayret etme
leri tavsiye edileli. Nihavet tele
fun muhaveresi i.şliyeceğe ben
ziyordu. Heyet iızaları telefon ba
sına toplanıyorlardı. General 
HunLzi.,er ile Bordo arasında he
yecanlı. bir konıısma başlaıru.ştı. 
Bir müddet sonra yardı.ma ihti
yacı olm~ benzivordu. Telefon 
ahizesini sefir 1'1oel'e verdi. Bir
denbire nıuh<ıbere tekrar kesil
m.şti. Saat 18 de Hariciye neza
reti mümessiii nallr Schınitt va
g>;ına davet edildi. General Hunt
;:iger kendisiyle gör~tü. f\.!üza. 
kere biteli beş saat olmuştu. 
Fransızlar yeni bir mühlet isle
diler. 
G~ ,eral Keitel. .AL'T1anea wb

ligat:a bulunarak son m~tl1'elı 
saat 19,30 olarak tesoit elırm~
tir. Bu tubliç:al saat 18.3J da 
vaııonda nazır Schmitt tarafın
dan general Huntzlgcr'e tevdi 
edilrnü;ı~ir. \!içarniral Leluc aya
ğa ka1karaık hemen tercümanı 
ç-azuımışlır. Alınan nazırı ,·agun
dan aynldıktan sonra sükünelle 
orman kenarında gi::rıeral Keitel'e 
müliıki olarak emrin ifa edfati
ğini ·bi1dlrir:~en, Fran.sız!ar ter
cümanın el rafında toplan::u:;ıar
dı. Va.<;onun bir kıompartıma -
nında kısa bir müzakeroden son
ra A1ınar.lardan tekrar eoa;; k.oın
partrmana ı<elmeieri rica edildi. 
İlk olarak ııcneral Keitcl ,girdı. 
Onu diğer Alımanlar talübedi
·_y<.lrd u. Franru.z J.nura:'.ı11as he
yeti azaları ayni zoonanda sağ
dan giriyıorlardı. Tckr..ır on da
kikalzk bir görü"nce oldu. Bııiı.
harc Fr.:ınsizlar in1za etrırıivc na
zır olduklarını beyan eltıh. 3a
at 18,50 de Almanya ile ~ "c:rn
sa arasın<.ia mütareke imza eJıl
di. Bu son derece heyecanlı 
ibir an olımu..<iu. Her iki lıeyctın 
de azaları ayakta imza ettiler. 
İlk olarak Fransıdar imza etti
ler. Mualıooenin inızasını mü
teakip gen~ral Kcit;,l, Alman ve 
Fransız mütareke kQrllisrnnu a
zalarından, Valana sadakati her 
iki tarnlisn havalarile ödi·ıenle
re tazim edilrr.clerini rica elnı.iş
t.ir. Bunu bir liD.kiJ-;:ı sükôt ta
kip et:.-nişlir. Biliıhare İtalva,·a 
hareket etmek üzere Fran·,ızlar 
vagonu terketmişlerdir. Saat 19,06 
da general Keitel mütarE-ken<n 
imza eJ.ildigini Fühler'e bildır, 

miştir. 
BORDO İŞGAL EDiLl\'IİYOCEK 

Bordo. 23 (AA.) - Şamölie 
Hitler, Maresal Peten'in talc-bine 
cevaben. kend.L'>ine bir ·mesai gf"iıı
dererek Fransız - italv:ı.n n:iita
rekesi n1üzakercleri de"·aım ettii'!i 
ıınüddetce Alman kıtalarının Bor
dova rtimnivecel!:ini bildirmiştir. 
FRANSIZ KABİNESİ 
TOPLANDI 

Bordo. 2.3 (A..A.) - Na7.ırlar 
!heyeti, bu sabah Reisicumhur 
Lebrun'un rivasetinde toplarunış· 
tır. Pu ">-dc-dome ôvan azası 
Lava! \'e Bordo Beledi;-e rel"S'i mu
avini Marquet. devlet naLırı ta
ı;in olun.'llu tur. 
POL BONKURTN 
YENİ V AZİFESi 

Sefaret müste<uı ve harici\·e 
nezaretinde servis sefi olan Pol 
Bonkur. pek Yakında mühim bir 
diolomatik vazife başına getiri
lecektir. Bu ,~a'?ife için icabcıden 
muvafakat, ~imdiden talep edil
miştir. 

Tancadaki jandarma 
kuvvetleri 

Tanger, 23 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Beynelmilel mmlakadaki &
panyol kıtaatı başkumandanı, 
harp dev&m ettiği müddetçe İs
panyol baııkumandanlı)iının em
rinde ça~acağıru bildiren Tan. 
ger beynelmilel jandarma k.u -
mandanının ziyaretini kabul et-

sefirinin mesajı 
Londra 23 {A.A.) - Reı.ı.ter: 

Aımerika Birleşi.k devletlerinin 
Lor.ıra 'bü"üık ekiııi Kennedy, 
r&ıd)'Q ile Aııneriık.aya İnı:ıiliz kı
zillıaçma yardım ic-in bir mesaj 
neşretımi.ş ve eııüaınle şöyle ere -
miştir: 

•He1' şey şu zanm veriyor ki, 
/nqiltef'e, insanılk tarihinin kay
detmediği en büyük bir muha
saraya tabi tutulacaktır. Britan-
11a adalan, Polonyanın, Füı land4r 
yanın, Norveçins Holandanın, 
Belçikanın ve Fransanın _qördü,.. 
fiü bütün tehlikelere ve iztırap
lara maruz kalacaktır.• 

B ulgaristanı n 
sırası gelmiş 

(Ba.ştarafı 1 inci sauiada) 
caktır. İ11i günlere ve yekt•iil'Ut 
Bulgar miUetiııin 7ll<?S'11t istıkba

line inanıyorıLZ.• 
Mir 11azetesi de: 
·Biz, bitaraf'-'. fakat bitaraf-

lık. bir milletin haklarından, is
mındeTI, şere_finde1ı ııaz qeçnıesi 
dernek dzğildi~ı' demektedir. 

Dnes de yaWığı .bir makale -
sinde: 

«Nöyyi muahrdc.,'inin acı ka,

dehini dibine !·adar 'reTI Bıılga

ristan, ~ · iı"T'!1.i sc1ıedı .,~~Jeri .. ada
letin 1reri nı bula :a•lt •. ak°.'ınd.a 
i11rıidini J..·,..,sın ı-"'!'ı -ihr. Ba!lcan ~-ı,l-

1ıünü.n sa(/1.am esasa ba /1anma.
sı için Bıı'qari. tan, şimdi hak
kın-ın. tanınacawını sanar.• 

Divor. • 

ftı1ısır ordusuna 
verilen oaroLı .. 

( 1Jastarafı 1 inci sa111ada) 
Doicd~v~:a'J~;.i ~ ,ı~ · Jre T!lt:.\'dc::.nı.. 
na ~~ 'icum ecierek bir tayyare 
yakmı:,lar, bır di~ermi de hasa
ra uorntmu;lardı:-. 

Sudanda muhtelif hava hü
cuınlar!. yup.ılınışt ır. 
Habeşistanda A:.;os:ı'da askeri 

tccemmülere hücum edilmiş ve 
hava dMi bataryalarınm şiddetli 
ate~rnc rag!l.~n bir k~la.va bü
yük ı~;r.:..r! lr veril!lıi.ştir. 
· Bü1o~~n bu hücumlar bir tek İn· 
giliz tayyaresi za.vı edilmeden ya
pı; ·-ı,,t~r. 

Cibatı. ~3 (A.A.) - Cibutıy~ 
yap:laa haı,.·3 hücurrıları esnas;n
da iki İ'tlı.lyan boıLıbard.man tay. 
yaı esi dt.l,şü.rütnı Ll:;tür. Bunlar -
dan birıfiin mürettebatt esir edil
miş, di;'(erleriııin mürettebatı öl
n1ü~tür. liücumlar, pek az hasarı 
mucip oLnuc;Lur. 

Londrn, 23 (A.A.) - Bahriye 
1-leLaretinin telJliQl: 

Sa~·ki Hindl,tan ba,,kumanda
n~ err:rinde bulunan İagiL:ı: t-. .:ıiif 
kuvı:etleri t~trafından ih.1 İtalyan 
deni?;altısı Latır1ln11.ştır. 

Ks.hıre, ~3 (A.A.) - Rcı.:tcr: 
Saııı:oıgnıa e;öre. &lısırda bir 
n!illı tf.4nıer:çU.z kabinesi t~:=:lill 
OdJ?1.H:.akt1r. );[iili ~1ü·dafaa nazı
rL, l\[;sır ordUS:un:ı ~a:0:11daki pa
r,1la\'ı ·l")lldii·;nist1r: 
AU~h. Vatan, Kraı.. 
B~rut. 23 (A.1\.) Havas: 

Memleketle sük•.ln vardır. Ne bir 
hadise ne de bir niimayiş olmuş· 
tur. ital.ya harbe l(irdiği zaman, 
yalnız Suriyetiler ve Lübnanlı -
!ar orasında İtalyan aianı olduk. 
lar;nda şüphe edilen 20 kişi ka
dar t~vkif edilmiştir. Mılli şef -
!erden birçoğu davalarının bizim 
davamız1J. müşterek olduğunu 
bevan etmişlerdır. 

3falta. 23 (A.A.) - Dün '(ece 
Malta üzerine yapılan bir hava 
hücuınu esnasında bır İtalvan 
bombardıman laY)•arcsi düşürül
müştür. İki İtalyan tev.l<if edil
n1i-:ti:·. Tayyarenin mürct~eba .. 
tından di.<ıer beş kişi ölır,ü.,tür. 

İngı!izler tarafından hir;bır kayıp 
yoktur. 

Londra. ~3 (A .. \.) - Ham ne
z~retiııin bildirdi~ine göre, İngi
liz bon:ıb.:ıt"ciıman tayyarı.:lr:ri, 

Lılle'in garbından Mervi!le'de 
Almanların işgali altında bulu
nan bir hava tneydanına hücwn 
etımişlerdir. Hava dafi batarya
larının ate<ine raö;men, hangar
lara ve yerde bulunan tayyarele
re bir seri hücum ;·;:;.pılınıstır. 

Dün. İngiliz avcı· t1.tyyareıeri1 
bir Messcrschmidt düşürmüş _ 
ler ve pek muhtemel olarak ayrı
ca altı Messerschmidl'i de tahrip 
etmislerdir. 

Son hava hücumları esnasında 
balon barajları sebebile iki düş
man bombardıman tayyaresi dü

.. ~ül:müştür. 

(~ğaial l lngilfere, Bordo hükume-'!!!!!s~ıv~sr ~~ 
Ha~!i,:~~lyaz finİ müstakil addetmiyor Vaziyet 

Avrupada rejim 
Yu, yan oldu, farkmla deiL 

liıL. Gazete okwnaktaıı, radyo 
dinlemekten, dünya vaziyetinill 
ne olaeağm:ı, nereye varacağını 
düşünüp sorwıturmaktan yua 
görruiye, vakit kalınıyor ki. 

Dün baktım, hıncahinç dok 
bir yazlık bahçede, herkeslıı. e -
Unde çeşit çqit gazeteler, hep -
si de durıuadan boyuna okuyor. 

Bir aralık bu r;azete okuy .. -
lıırdan bir bildik yıııı.ı.ına soka -
lup bana soruyor: 

- Ey şi.nıdi ne olacak dersin? 
Ben de ona soruyorum: 
- Ne gibi ne olacak? 
- Yani Avrupanın alınış ol-

duP-u bu son vaıı.iyet üzerine -
tice ne olacak? 

- Ben de şinıcli sana onu so.. 
racakhnı. 

Derken o bir türlü söyhtyer, 
ben bir türlü söylüyorum. Böy
lece biraz çene çaldıktan wnra, 
nasıba akiımıza bulunduğumuz 
yerin letafeti, mevsimin olgua 
ve dolgun lezzeti geliyor. 

- Oo h, tam yazın en güzel u
ma nı değ-il mi? 

- Evet! 
- Şiın•!i CilM yerin zevki da-

ha boşkarlır! 
- ö.rl"! 
- Halı, Son Telef0ıt gazetesi 

çıkmış! .!'..lalını, bakalım neler 
var? 

Haydi, başlar yeniden bu sen 
gelen gazeteye eğilip güzler sa· 
tırlar üzerinde mekik dckuyor ve 
sonra tckrnr ayui suallere geçi
liyor: 

- Ey şimdi ne olacak dersin? 
- Ben de sana soracaktım, ne 

olacak acaba? 
İ~tc bö,ı lelik.le yoz yarı olılu, 

iarl mda dcğ:liz. Bakalım ı:;üz ue 
&uı·r.t g;ı ... 1cr ·.:ek? 

os .. ;:.AN CE:l-L\L KAYGILI 

inoHtsre kabinesi 
\fıaş:c;raf• 1 mcı •auJada) 

•Fnın.,~ hükumeti tarafından 
rnii.ıareke·ıdn irnzası, 1'.,ransız J.:uv
reı!er,nın l"raıısada yapmakta 
oldlıklG.rı nıur..t~arıı rnıı.kavc·nıe

!dı s~Jta ernıes"ni intaç edeceh -
ı.r . 

Buı : un .. a beraber, 1nÜJtenılcke 
İrnpaı Li uı .u ... ıı~n .... a. daaa dını..; bir 
dü.ş~:r · · ... şL,n lıakinı bulunducjuna 
emareı~r rarcLır. Su:iuedeki 
.lı'ransı.: k1.: 1nandanı <,ıenerar ı'Wit

ıeU·an.ser. Fran.st! kttVl'!ll€rı1un 
nıU-ea.de le1/e dcı.·a?n içiıı verdtqi. 
kararı ilıin eımistir. 

Hindiçinide. 1ınıurn.~ vali1 san
caqını iı~cLu · t,ni.uecei]irı.i beyan 
<?t1ıılşıi-r. ''.l'unusıa, .Z.'ran.~a fevka
lade muralılıao·ı, miicndele;ıc de
ranı ka.·u.rLı(..:~a -nıu,,erdır. Fu.sta, 

Sea_ .• :ıldPJ Canı.eroun'da, C-:.buti'
de askeri ve sivil 1nakarnlatda-1t 
sa.da1~atla 1ıardırn ed.tEcc:e·.]-;,rıe 

dair ternir.at alının.ıştır. 

İn!JL~iz hiikilnıeti, Fran-s..ı. 11;,ils
tcn;leke İ'nparatorlıı(lurn.t.n vazi .. 
fesini ifa edebHmes! için lcizı1n 
olan mali an'aşmaları uapını7.1a 
lıa:ırd:r. Başveki!ia bildırdicj'i 
çibi, lngi!terenin qaZ1est, Fra1ısa 
.anavatantnın ve deni? asın ara
~is~nt.~ı tekrar tanıanıi?Jle ih~a-
sıdtr.» 

Sl'RİYF. fü\RBE 
DE\'.'\.:'.I EDECEK 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter: 
Surtyed€'ki Fransıl vüıksok ko
n;iJ --ri. bu,~~ün Ö.ı:.!le üzeri, BPrut
tan r::ıd·~·1 ,· '.;ı ·r.natta buhına-

•Suı-iued.:ı:ı baş/,wnaııdan qe
neral i'.Iictelhaııser, Suriuede 
FrarLsaroı!'ı vazifesine deva11ıa ve 
Suriyede Fransanın şerefini ve 
sancac:jını sarsılnıaz bir e1t.erji ile 
müdafaaya karar vernı.4tir. Ben 
de kendisi ile tam mutabaloat ha
!ınde bulunuyorum.• 

Harp devam adiyor 
(Baş tarafı 1 inci sa11fada) 

devam odiyor. Bu 11ücumları, mu
kava:11et mev:ı:ilcriırniz karşı.sın-
da, her n.aktada püSkürttük. 

Führerin umumi karargahı: 23 
Bordo. 23 (A.A.) - 23 Haziran 

akşam tc~bli,ği: 

Heyeti ı:ımuımiyesi ;tibarile va
zivette ınah.:;us de.ğişikli•k vo!{tur. 
Yalnız Atlantik sahi!ı boyunca 
Ah1;:ınl.:ır Rocheforı:, Saintes ve 
Co.;.nac ıstikaınetind~ terakkile
rine de\ am etme..İ{tedir. 

Alpler cephesinde. İtalyan iler
leme tesebbüsleri d~vam cy!e -
mistir. Heyeti umUı'llivesi iti
baı·ile, i!eri mevzilerimizi daı:rr.a 
tutuyoruz. 

Fin - Sovyet ticaret 
müzakereleri 

Mo.>.1.:·:.va, 23 (A.A.) - D. :.'-!. B. 
A:iaıısı bıldiriyor: 

Finlandı \'a ve Sovyetler ara
~anda iktısaıdi müzakerata giriş
mek üzere buı<ün öğleden son
ra, Fin.1.'.:uır~iva e!roncın1iık dele
,gasyonu Mn.kovoya geınıistir. 

lngiliz hükumetinin deklarasyonu 

Fransız hükumetinin azlettiği General Ga· 
ulle dün de bir nutuk söyledi. Petea dün 
bir nutukla Çörçil'in beyanatını tenkit etti 

Lôndra, 23 { A.A.) - Reu ter: 
General Degaulle, İngili% radyo
sunda bu ~ aşağıdaki nutkıı 
söylemiştir: 

Bordo, hükı'.imetinin kaıbul etti
~ mütareke, bir teslimiyettir. Bil 
teslimiyet vesikası, bütün mu.ka.. 
vemet vasıtalarımızın tükenme
sinden evvel imza edi.1ıruştir ve 
silahlarımızı, tayyareleriınizi, ge
milerimizi, altınımızı, müttefikle
re karşı istimal edecek olan düş
mana vermektedir. Bu teslimiyet, 
Fransayı tamamiyle esarete at
mai<ta ve Bordo hükWııetini Al
manların ve İtalyanların doğru -
dan doğruya emri altına '.koymak
tadır. 

Bu sebepten dolayı, hfilen, ana
vatan Fransasu1da, Fransanın vt 
Fr~r..sızların meıı!aatkrini hari
ce karşı müdafaa edebilecek 
müstakil bir lıükı'.ımet artık ıınev
cut değildir. 
Diğer taraftan, siyasi müesse. 

sclerimiz, hür biı.• surette işlemi
vecP.k vaziyette bulunmaktadır. 
Ve Fraıı.s;z milleti, halen, hakiki 
arzwıunu işittirecek hiçbir im -
kana malik değildir. 

Buna binaen. mücbir esbap do
layısile, İr~oiliz ıhükltıneti ile an
laşma halinde bir milli Fransız 
komitesi tr"ikil edilecektir. Bu 
milli komite, vatanın ve vatan
da•l:ırın menfaatlerini temsil ey· 
livece-ktir. Bu komite, Fransanın 
alın:s olduğu taahhütlere sadık 
kabrak ve müttefiklerle müste.. 
rck zafere kadar harp gayretle
rine bütün km·vetiy :e yardım e
derek vat"nın istiklalini idame
ve azmedecektir. 

Bıı mili komitenin ~rzı te -
sekkülü, pek yakında ncşooluna
c.:ı ktır. 
Fransız milli komi :esi, bir meş

ru ve rnüe::ıses Fr;ınsız hüklı.nıe .. 
ti '•mruiur kurulmaz bu bükü -
mc:e ve yahut hürriyet. vakar ve 
e!"f"~;. et ş.J.rtları içinde toplan -
ma.sı nıün: ·,Un ol·ır olrnaz mille
tin müme.;sillerinc. l:arekitt!ndan 
hesap verecekli.:: 

Fransız n~illi komitesi. İngiliz 

arazisinde bulunan bütüıı Fran
sız vatandaşlar:nı hakkı kaı7-:a<;ı al 
tına alacak ve İnııiliz topr::ıkla -
rında bulı-nan veya bu toprakla
ra gelceek olan bütün askeri ve 
idari 1..inSLl.rlar.:.....11 idaresini ~erıılı 
te e\·livece:ktir. Frans.z mılli ko
mit· s~. kendisine iştirak etn11 le
ri111 t.:ılco için bu nıaı:aınlarla te
H ı ~C'C-'CC"ktir. 

Çörçiiin 

Harp lı:a:ybol:ınııştur. Vatan öl
mem.iştir. U mit sönmemiştir. Ya
ş asın Fransa. 
iNG.tr...z HÜKÜMETİ 
DEKl.ARASYONU 

Londra, 23 (AA) - l'leutıer: 
Bu akşam general de Gaulle ta
rafından radyoda söylenen nut
lru müteakin İ~ bi.Htlıımeti.
nin Fran.sızca olarak aşa(rıdaki 
deklarasyonu neşredilmişıt,ir: 

•İngiliz hükumeti şu flkird<ı
dir ki, müttefik hükumetler ara
sında mün'akid resmi anlaşma
lara muhalif olarak imzalanan 
mütareke şartları, Bordo hüku
metini düşmanın tam lıô.kimiye
ti altına koıımakta ve bu lıüktl
metten bütün hürriyeti ve lıür 

Fransız vatandaşlarını lıe1' tür
lü temsiL hakkını ne:eylemekte
dir. 

Ilıma binaen, buqün, İngiliz 
lıükı<meti, bundan böııle Bordo 
hükumetine mustakil bir memle
ket hükumeti olarak bakamıııa
cağını beyan eder. 

İngiliz lıiikumeıi, mu.stakil 
Fran .. <nz ·unsurlarını tam su.rette 
temsi! eden "e Fransanın enter
nasyomıl taahhütlerini yerine qe
tirerek harbe devama aznıe:;ıe .. 
miş btılunan m11rakkat bir Fran
sız milli komitesi tesi;iZi tekli
fin.den kaydı 11~l-ıi.rı:.ai e~-1lo?r. İnr 
qiliz hiikCmeti, böyle ~ir Fran
sız milli komitesini tamv,g:caQı
v.ı ve bu komit~ mi4terek diı.ş
ma.nıa ?nücadcleye a.zim1cdr bü .. 
tün Fransız ııns1trlarını temsil 
etmekte devam e11ledicii müddet
çe harbin idamesi hakkında b11-
tiin meseleleri bu komite ile 
müzakere edeceğini beyan ey
ler.• 

!lordo, 23 (A.A.) - ?liareşal 
Petcn, Fransız radvvsunda oır 
nulul: süyliverck Çörcil'in dün 
akşamki bey.ın~tuu şiddetle ten
kit elun4tir. 

Di.~er taraftan Fransız rady'O
su, Fransız hüklr:netinin, I•'ransa 
haricinde buıunar. ._, ran.sr:::.ı.ara 
İMiltere ile ~ırlık olm.ıları icin 
}·aptı_~L hit.aı>ti.tn ciulayı İn.t?iİiz 
lıüküımetıni protesto eden bir be
yaııa\ını n. şreylemistir. 

Bard.o, 2a (..:\.A.) - F'rnnG!Z rud
yos~ınuıı bı;.dirdiğine ı:örı.:. bu sa
bOOı Lobr1 ~n 'wı ri vıset! nde top
lnna.n naz:rlo.r he•;f' .. ı.. di.ln ~ksrun 
:in·gıliz r::ı-1yo.s :..da SO)~Niğ'i 
nutuktan d ıbn geııer .. l Je Gaul
le'u azlC'tn --~tir. 

lngiliz Hühumeti mücadeleyi mes'ut 
!bir neticeye vardıracağina kanidir 

-
Çörçil Peten Hükumetini tenkit elti 

Lonclra, 2J (A.A.) - İnı..iıız 
Başvtıi<ılı "' ltı.>tvn Ohurcııuı. 
ciün ak~a.n1 aşaı;oda.k.i bevand.i.ta 
lbulurunı;ştıır: 

•lngiLlo lıükiııneti, Bordodaki 
Fra·nsız hüktl:nıetınin Ahnan.ya 
.,ıarafmdan dikte edilen şartlan 
kabul ettiğ.ni bü•ıük b.r keder- , 
le ve haııretle öqrenmiştir. 

İngiliz hükümeıi, bÖ1fle ve bu
na mü~abıh şartların, hürriyeti.
ne, isakıa.ti.-ne ve meşT"'..ıti otorıte
sine sahip herhanqi bir Frarı;;ız 
hükumeti tarafından kabı.ıl edi
lebilmesine inanamaz. Bö11le 
şartlar bütün Fransızlar tara -
fından kabu.l olunursa, yalnız 

Fransa Alman ve İtalyan dıkta
törlerinin keyfine ve emrine ui
bi olmı\'da kalmı'!}acak, yalnız 
Fransı~ mitıeti esaret altıtıda tu
tıı:arak miittefikine karşı çarpı.ş
mı!Ja icbar edilmiyecek, yalnı.z 
F'raıısa toprağı, Bordo hükıinıe
tinin tasvibi ile, Fransanı1ı müt
tefikine hücum ic;in kullanılmı
yacak. fakat aııni zamanda Fran
sıo İmparatorlui'ımun ve Fran
sız bahri.ııesinin bütün ka11nak
ları siir'atle düşmanın eline qe
çecek ·ue hedefinin istilısaline ya
rıuacaktır. 

İııq:Hz hiik''ımeti. her ne olur
sa olsun, miicadeleı.ıi icabeden 
her ııerde, denizde, karada ve 
lıaralarda devam ettirebileceiii.
ne ı·e me.~'ut bir neticeue var .. 
dırabileceqine katiyetle kani -
dir. 

İnqiltere. bfr kere mu~atfe1' 
oluııc:ı. Bodo hükumetinin ha
reket:ne rağmen. ransız millen-

nirı daı1asını eline alacaktır. 
Fransız milieruan bituıi..fclii.ğü

nü.u ve hü.rri':Jetinin yeniden te
sisi i1rı.ktinı.n!n yeqiı1ıe ümWi. İn.
gi!terenin ~afenııd.udir. 

Bunun içindir ki, İnqiliz 1ıü
kümeti, düşman ta.=l/iki haricin
de bulunan bütiiıı Fransızları, 

bu işin başanlmaJrnda kend,si
ne ııa·rdım etmiııe ve bunun en 
em.in ve en seri bir sıırette is
_tihsahni ter.-ıLn e11lenıtue davet 
eder. İngiliz l;ül:ii1neti. lıer ne
rede bulunı_! ı-rar . ..:a 11ulun;;un.lar, 
bütün F.,.r;n....ı.:la.rı. '!HÜcııdelf?.l/İ 
zafere kadar qötiirm.ek ;ç;,. bü
tün kıweetl~ri ile İnqilte1'e11e 
yard1ma ça6ınr.• --------

Portekiz 
Fransız mültecileri 

kampına döndü 
Lizbon, 23 (A.A.) - Franııa

dan gelen muhacirler, Porlekiz
de gittik<'e fazlalaşmaktadır. 
Caldas'da Rainha plajından alı
nan haberlere göre. bu plıijda ha
len Fransadan gelen b>rkaç yüz 
İngiliz nrd:r. Fransız ve Belçi.. 
kalı muhacirleri Mmil yüzlerce 
otomobil, İspanya - Portekiz hu
dudunu mütemadiyen geçmekte
d ir. Sabık imparakıriçe Zita, ço
cukları ile beraber, Portekiz'e 
iltica etmiştir. Van Zeeland da 
Lizbon'a ıritımek üzere Coimbra
ya gelmiştir. 

hakimiyeti bahsi 
YAZAN: B. NUBİ.J!t~ 

A lmanya ordusunun mer
kezi ve şarki A rrupa -
dak.i nüfuzu, idaresi ile 

cenubu şarki A VTIIpa)·a yayıl -
mıya başlıyan tesiri, garbi, gar~ 
eenubi A vrupadaki istilası, hıi
kiıniyeti mühiru siyasi, iktısadi, 
içtimai neticeler hnsııle getir -
mektedir. İtalya ile müttefik AL 
manyanın harp gayelerinin en 
ehemmiyetli· k.ısnun.ı, dem.ıkraııi 
sistemini yıkarak N arizm ve Fa
şizm ideolojisini ve idaresini AY
ropada, hatta A vrııpn harici mcm. 
leketlerde bakinı l:alc, vaziyete 
getirmek teşkil ebnekledir. Fran
sanın mağlubiyetinden sonra, Al
manya ve İtalyanın karşısında 
filen muharip, harbe rlevam ed&
cek İngiltere vardır. İngiltere -
nin, Fransa harp haricine cıJ..tık
tan sonra yalnızca ve ketl'li de
niz, ka.ra, hava kuvvetlerine da.. 
yanarak Alnıan)'a ve İtalya ile 
mücadeleye uzun müıl.det veya 
senelerce devanu, üzerinde ehem
miyetle durulacak bir iştir, bir 
meseledir. Diğer taraftan harbin 
nctice"ii ile icieoJoji, zaferin gani
metlerinden hisse almak itibari
le A'\·rupada İspanyn, uzak şark
ta Japoııya, Alurnnyn ve İtulya 
ile beraberdirler. 

HAMİT ril)Rİ IRMAK 

Veyi mağluplara 
( Ba~makaledeıı devamı) 

bir ihtillll n~lice~iudc yuvarlaa
nıasıua sebep ol3Lilı.r ve Fraru;a
da ınütarcke yapacak bir hükU
mcl bulunanıuz. Bö;;le bir vazi.. 
yet lııisıl clmı:ısı, Alınaıılann da 
i~iııe gelruiycccG,i içi11, 011lar da, 
Fransu. bükfiıncti gilıl, mtit~&
keııin tefer.rii~tıw ne~ı;etnıedi -
ler. Şu halde, eğer bir taraftan 
sızmazsa, mütareke şartları, ai
lcbi ihtimal, llulyanın tekliileri 
de kabul edildikten ve •Atq 
kes!. enıri \·erildikten sonra, neş 
redilecektir. O vakte kadar, Al
man ve belki İtalyan orılula.-ı da 
Akdeniz kıyılarına ve Pirene dai' 
!arına dayanmış olacaklarından 
artık, tamamilc işgal edilmiş 
Frausada b!r ilıtiliıl çıkması kor. 
kınıu kalmaz; böyle bir şeye te
şebbüs edilse bile, Alman maki
neli tüfenkleri ve ıan·arelcri mt> 
seleyi b;ılluder. Esasen, Fransa
da, bir ihtilfil yapabilecek bütün 
un::;urlar, ordudadır; ordu İ5e, e
riyip gitmektedir. l\Iıtbasamatın 
tatili, bir iki giin daha uzadı~ 
takd,rdc-, ordu A~iıınJ- ncaktır 1-i. 
biı· ilıtilıll barcktt:lc hiikUıneti 
dev~rip n1ütarekeyi t:.ınınıı;·acak 
bir varlık orlay a çık~lıilsiıı. hte 
cı:~\lt!? kes:. en~rin·a g:cril-.n.:.esi.n
deki mana, hat.tit Fransaya, itaL 
ya ıl~ ayrı bir mütareke yaplı
rılntak i~lt>tnesinin hil~meti, - işi 
biraz daha uzatacai;ı için - bu, 
olsa gerektir, 

İhti)ar Mare~al Pelain. İngiL 
teı·cnin teklillerini reddedip .. 'U
nıanyadan nıiitarcke isteuıiye 
sevke den en miıhinı itn1H, f: rail
sauın evlatlarını iinhaıd..J,ı kur_ 
tarmaktı; bu nıa~ t!;..ı J..tr L..i, İn
gilıercnin beraberce, F'ran'8 ha
ricinde. harbe de\aı:t teklifleri
ni reddetnıişti: fakat onun bu 
insani .uıaksadı, bugüne kadar, 
tah:.kkuk etmemiştir. Fransanm 
galibin tekliflerini kayıt.ız şart
su kabul etmesine rağnıen. harp 
devam edip gidiyor ve Fraıısaoıo 
evlatları, silıihlarını teslim ettik
leri bir anda bile, hıila öliiyorlar; 
vatanlarına en kilçük hizmet ü
midi bile olmadan. Bıı, eski za.. 
man harplerinde galiplerüı mağ
lıinl.a.rı muharebe meydanında 
son imha edişlerine benziyor. T.,. 
hm olmak dahi yenilenleri imha 
edilmekten kurtaramıyor. Veyi 
ma{:luplara! 

ABİDİN DA VER 

Ameri~a kuvvetleri 
(B<ışı.arafı 1 inci sayfada) 

royce !]l{J(ÖCÜ ııatın alınacak, b~ 
dan başka birçok tank ve diğer 
askeri levazım da yaptırılacaktır 
Diğer taraftan ıiyan meclisi, 

tasvi:p ettiği bir kanun projesi U. 
dalgalı borçların azami haddini, 
45 milyardan 49 milyara çıkar -
mıştır. Bu kanun projesi, ayrıca, 
siliıhlannıa programuıın tabak -
kukuna sarfedilnıek üzere, hü.. 
kı'.ımete, senevi bir milyar dolar
lık vergi matrahları .ııöstemıe»
tedir. 

Washington, 23 (A.A.) - D. 
N. B. Ajansı bildiriyor: 

Mümessiller meclisi, bütün tip 
!eri cami iki yüz adet harp gemi
sinin inşas:na mütedair bir ka -
nun layihası k&bul etın.işlerdir. 
Mezkfır layiha, bu inşaat ıçm 

dört mi!yar dolarlık bic ın.wraf 
kabul etmiştir. 



Yezan:· ZIYA ŞAKIR~--. 

ALLAHIN AL. 
ARSLANI ... , 

reFRIKA No. 9o Edirnede yeni yıl kaza 
T~rihi hüküm günü D~metül -Cen-rmahsu}Ü satışa çıktı 
del mekiine binlerce halk birikmişti ilk arpa mahsulünü satışa çıkaran 

Diye, bir başl.ıQııçla söze gi
rişt.i. Ebu Musa, Amr'ın maklia
clıru •nlıımıyarak bu ııizli mii
Yıl<.at, fÖıJ .Iıece dıeıvıım etti: 

- Ya Amr!. .Bu nifak w ni
..., ortadan bldumak, ve işi 

ııunı w aLih ile tınererelı: Alla-
hın nzasııu Jrazaımıı* .iıc\Jı ben 
.Oyle diiı9ünüyorum... Hilafet 
aws 1 iine (Amr bin lhıttabın 
oj!l;u A.bdul.lıdı) ı ııetirelım. 

- Niçin onu tercih edıyorsun? 
- Şunım .iıcin id, Abdullah, çol< 

smıımdanberi inziva lı:.öeesine çe
\ilm~ .. Bütün hayatını tiat ve 
~ hMretııniıştir. Ayni zaman. 
da, h.iWet ~~~ de_iş
t:iraık etı 1 ... ı llŞ, ellerini hiç kim-
ııenin kanı ile \elrec!ar eyleme
miştjr. Bunlar, .Mıdııllabın ter
ei>i ~ bir 5'bep ~ dlnez 
ani? .. 

- ~ qru, ya Ebt. Kusa!.. 
Ancak, ortada büyük bir (bak) 
'Al" lı:i bunu da k.albul elıaıdı: ıa
zımdır. 

- o (.tılik) nedir? .. 
Amr, Dıu ı.ı.u..a,. üıtt'iitrne

mek için, do~ cbğnı.ya 
,.,aılnsadını ııöylemedi Şöy:le, 00. 
lambaçlı bir surette oevtlP wrdi: 

·-- Saıh>k halife Qııman'ın maz· 
lımıen kat)e<!jlmlı oJdubna ka
ni61n dekıl mi? .. 

-Tabii. 
- Kur'aıı buyuruyor ki. mazr 

kan olarak katledilenin Y1!l'ine, 
orurktıllün velisi ~ilrnelidir .. 
Oııman'ın velisi ifle, Muaviyedir. 
Binaenakoyh, hiliıfet makamına. 
Muaviye ııet.irümeüdir. 

llıu Musa. şiddetle itiraz etti: 
- Ha:Ytt, Ya Amr! .. Muaviye, 

03nruu.n velisi dejtildir. Ç:ünkü 
~an V&Ydır. Evlat, her türlü 
brabete tıereih edilir. Aocak su 
n.r ki, Omnanın ol!ulJan, hila
fıet makamına ıayi!r dıe2filerdir. 

- Osmanın ~arırun livakat
siz oldwdarını ben de bili)orum. 
Omın ic;indir ki Cvela,-eot) hakkı
nı Ernevi hanedanının b""1in re
ili olan Muaviyode ı::örtıyol"L'ID. 

Bu itibarla onun hilifet ma:ka
mına llclmesmi istiyorum. Zira, 
tı...ıı ve neoob itibarile, hiliıfe
lıe Muırviyroen daha 19.-vik ınm
.,yi J((ıretni yorum. . 

- E,ğ-er hilafete dıil olma}. ı
mı hasalı ve neseb cihetini ele 
alacak olursak. o zaman (Ali) vi 
tercih eım-niz lazım"elir. Hal
buki ~ nifak ve niza, 
IAli) ile (Muavive) nin yüzün
den .ı:uhur efımişt.ir. 

A:mr birdenıbire fikrini de
fti<tirdi. Ve söyle bir teklif ile 
IJIO>kaıbele etti: 

- Ya EJ:ıa Musa! .. Şu halde, 
benim ol?ium Aıhdullah'ı bilifet 
maJramma ııetirelim.. Bilirsin iti 
cı>tluı.ı Abdullah, bir çok evsafa 
maliktir. 

Bu ı.eklif. Ebu Muısaya hoş 
ııelmedi. Kısa bir teredldüıten 
lllnra cevap verdi: 

~~:.1;,ı:·-~ çiftçiye mükafat verildi 
diğin d>i rey ver. 

Dive rica ettiler. 
Ebu Musa, Amr'a o lı:adar ka

niydi ki, ·bütün bu ricacılara, 
hj,ç bir encı.;ş,ye .limmı ~
bru ııöy ledi: 

- Biz, öyle bir .,.ıoldc muta
bık kak!* ki, ~ hü
küm, ham Allahın eınrme, hem 
Resııl.Ullahın 8Ünnetine ve 1-.ı 
de halkın rızasına tevafuk ede
cektir. Taıınaıınile müsterih olu-
nuz. 

Diye, iemlııat verdi. 
Halk, hakemlerin vereceiii tari

hi bfak,mij dinkmEit içın O bde.r 
büyüı!r bir meralk i4inde idi ki, 
o ııün DOıınetul-Cendel mevlr:iinıe 
-Oinlerce halk biri.kmi.şti. 

Bü:yüilı: bir oeınaatla ö;tle na
mazı eda edildi. Nihayet lll'a, 
artık hııitamlerin işe ~a
sma ııeld'l. 

Ön safta bulwıan Ebu Musa 
Eş'arl, Amr bni AEa i.$aret ede
rek: 

- Buyur, ya Amr. Minbere 
çıık. HÜıkımÜnÜ -rer. 

Dedi. 
Fakat Aımr, dıerhal mütevıızı 

bir tavır alarak: 
- Ya Eba Mu.sa'. senın ilim 

ve faziletine, takva w terist 
husıısuıııda kazanmış o\duf un 
~ mümtaziyetine kim te
tadıdUın edeıbllir. Senden evvel 
minbere çıkıp da, Arap kavun a
ra-nnda kendimi bednam ını e:ie
yirm. Senin önünden minbere çık 
mak, benim ne haddimedir. Ev
wla, sen bu:vur. 

Diye, mUkııtıele etti. 
Amnn bu wzleri, Ebu • fosa-

Edirne, (İKDAM) - Yem yıl 
koea mahsulünün idrakine baş.
landı. İlk olarak yetiştirilen bu 
lıozalardan bir nüktar boısaya 

.ıetirlhniştir. Bir hafta.va kadar 
külliyetli miktarda lı:oza borsa
ya ııel:ıniye başlı_yacaktır. Edir
ne kozalarının fiatı Bursa borsa
- tibi bulunduıltmdan teh· 

Edirne dokumacılık 
kursu 

Edirne, (İKDAM) - $etımıtz 
Halkevinde açılacak olaıı drolru
macılılt kursuDA iştirak edecek 
talebenin kaydına başlanmış

tır. tk.tiısat Vekaletince .e:önderi
len 1rez.ı(ilılar kurulmuştur. Bu
fili.inlerde tıcıdriııata başlanacaıktır. 

Mezuniyet imtihanları 
Edirne, (İKDAM) - Şetıri

ııriz lise ve kız, erkek öiretmek 
dı:ullarmın mezuniyet :imtihan
larına devam olunmaktadır. Bu 
iımtilıanlar ay aonuna kadar de

vam ed<!cektir. 
Bu arada okulların askeri kamp 

lan da devam ediyor. 

Çekh·ge akını 
izMfr, 23 (A.A.) - Tire lra

:u1.51mn bir +.öyünde ockıın ha
linde c;ekirı: .e:onilmüs ve der
hal mücad<:'reve baslanıımstır. 

rimn barsam fiatlannı ı.bü ola
rak takip edecektir 

İlk aI'J)a mahsulündan 300 ki
lıohıS: bir parti Taşağıl kövünden 
Eyüp oitlu İbrahim tarafindan 
borsa:ya ııetirilıniştir. Ve bu ve
sile ile borsada mer.ısım yanıl
mıştır. Borsa idaresi bu çalış
kan ~iftçtye bir pulluk değerin
de para mükafatı vemtlstir. 

Kayaeride paraşüt
cülük konferan~ı 
Kayseri, 23 (A.A.) - OOn hal-

ıkevi salonunda para.ı;üt ve ııara
sütrülül';e dair mühim bir kon
ferans ve:rilmiştir. Büyük bir 
halk kütlesi önünde verilen bu 
loonierans, ayni zamanda opar
liirlerle telırin uınumi yerlerin
de dinlenilmistir. 

Köylü konferansları 
Malatya, 23 (A.A.) - Parti 1 

vila vet idare heyeti tarafından 
tertip edilen loonieranslara de
vam edilmektedir. Civar köy
lerde verilen bu konfcranslan, ı 
halk, büyük bir alaka ile takip 
etımektedir. Dün de ismet paşa 
nahiyesinde parti baskanı tara
ıfından ·bir lcoıikrans verildi.iri 
gibı, di{?er köylerde de parti 
mensupları hl lkla teımasla~a 
,J)\,}unmuşlar ve rnu.'ıtelif mevzu
lar üzerinde .e:örü.=eler va1l!ll~
lardır 

nın gururunu okşaını~a la1fi lı!l:ılmııırz:ı;ı:::;ım;1m;ııı:::::ı;:::ı111ıı::ıı:;:::ıı:ıııırım= .. :;;;:;z;ı;E:s;ı;;il:ll~!'::~:3::;:ıez~I 
J!.e ~ • Abr a"'ır ycrindffi kalk
tı. Minberin üçüncü b:ı..>;arnaJ!'ına 
cıkarak ellerini sem:o-a kaldırdı. 
Fasih bir lis:ın ile: 

lnhis rlar Umum 
- Yiı R b' . Sana. hamd e:l.e

rim ... 
Diye, söze basladı.. Resul 1-

laha. sali'ıvat gctiroi. İslamivetın 
tealisi uı:ru .da canlarını feda 
eden şehitlere ra b.met diledi. Ve 
sonra sözü maksada ııe-tirerek, 
ıslamivcti nrfak ve mii~leve 
dü ~üreı. vaziyetin ·c!ıametini. 
izah etti. Bunu müteakip, sesi
ne daha mii'-""'ir bir bali>vet ve
rerek: 

- Ev Nas!.. Cümleniz sabit 
olun .. Ben. 'bu nifak ve müea
delenin önünü almak için, hiilk
mümü veriyoruım. İste. şu par
ımağmıdaki vü:>i; i!ü nasıl cdcarı-
yorsam (Ali) yi de öylece hılMet 
mev'ldinden cıkanyorum. 

Ve sa~ elinin dördiinc\i PM· 
mııkındak:i t;'iiJn üş hal.kavı cı

kararak. 'bulunduğu basııımaRın 
üzerine bırakıverdi. 

Manzara. son derecede haı.in 
ve !heyecanlı i<U. Mescidi ve 
mesc>din etrafını dolduran bin
lerce halk. derin bir süldlt için
de netk:evi -beklemoktelerdi. 

Eb" Musa, ellcrile minberin 
kenarlar.na tutunarak ağ_ır ai!:ı.r 
>basamaklardan indi. Mın.berın 
kaoısınna dumıı ı::özlerini Arnra 
('<>Vırdi. 

(Arkası tıar) 

UdUrlUQll de 
ı - Keşif l8J tnnme w pli&nı muclbuıce idaremizin Ankara umum mü

dürlük bınafl bahçesinin yollan .e tesl.satJ ili kapalı zarf uaullie eksiltmJye 

Jwnmuştur 

II - Keşif bedeli 11019.30 !ıra muvakkat leıniDatı 826,45 liradır. 
m - Ek.Rltıııe 5/VII/940 cuma ,Unü rıaat 16 tıe İ.ıanbulda Kabaıa,ta 

levazım ft milba;raat JUbesindeki ahm; komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname sözü &'eçetl levazım lfUbesi veznesinden ve İzmir, Ankara 

başınıldürlllkkrinclen (55) 1turup alınabılir. 

V - Milnaka~a lireeel<l•r milhürlil 1ıeklit mektuplarını kanuni ve-
18ilcle y(bde 7,5 IÜ\'ODl!le paraoı makbuzu veya banka tıemllıat mektubunu 
ve prtııameslnln (F) fıkruında yazılı ft.aiki ihtiva ~ kapalı zarflarını 
!hale gilnil eksiltme saatinden bir saat eTffilne kadar (nat 14 de kadar) mez
kdr k~on baaJrınlıiJna makbuz mu\ıbllfncle Ye:nneleıi llzundır. 

<•975) 

BeyoQlu Vakıflar MUdUrlUQUnden 
Parsel 

8 
Ada 
650 

Eald Rüse:yinaita yeni Bülbül mahallesinin eski CaJııcı ııokağında Ollı:i 

8, 1, 7 yeni 6 ..,,ıı ananın mahalli ltadastroca 27112 ııayılı Vakıflar kanunu

nun .. üncü maddesi mııclbtıice Vakıf ltütügilne lr:aydedilmekle bu arsada 

tasarruf ldclia edenlerin alelusul mahkeme:re ve daireye müraeua\ları. 
(~202) 

İMTİYAZ SAHİBİ 'VE NEŞRİYAT DİREKTÖRtl': E. İZZET 
BASILDIC.I YF..R: SON TELGRAF BASIMEVJ 

1 St..r!D 
180 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Fre. 
100 Florin 
100 Bayifmarlı 

100 Belga 
100 Drahmi 1,97 
100 Leva 17850 
100 Çek~ 
100 Peçeta 13.10 
100 Zloti 
100 Pengö %6.37%5 
ıcıo Ley t.625 
100 Dinar 3.4?5 
100 Yen 15.355 
100 İsveç Kr. SLOOS 
100 Ruble 

Esham '" Talı.O•t 
1938 % 5 ikramiyeli 19~ 

Fener • Kurtuluş 
Atleti:ı.m bayramı 

Dün sabah Fenerbalıçe stadın
da Fenenb~e ile Kurtuluş a
rasın.da her ı;ene oldııi!u .l(İıbi bu 
sene de atlf'tiz.nı bayramı yaınl· 
mı<tır. Dünkü müsabakaların 

neticesinde Fenerliler 39 a karşı 
66 nuanla rakiplerini yenmişler
dir. 

Dün alman teknik dereceler 
§tlnlardJr' 

100 M.ETRE: 1 - Melih 
200 METRE: 1 - Atineos 
400 lVtETRE: 1 - Oncius 
600 ME1'RE: 1 - Rıza 

1 MİL: 1 - Rıza 
200 MANİALI: 1 - Neriıınan 
UZUN: 1 - Çaroğlu 

YÜKSEK: 1 - Mehmet 
SIRIK: 1 - Vi~yolos 

GÜLLE: 1 - Ateş 
DİSK: 1 - Hayri 
rEKiç: 1 - İzzet 
CİRİT: 1 - Melih 
4Xl00: Fener takımı (Cihad, 

Kamuran, Neriman, Sezai) de
rece 46 sanivc. 

i DAM 
Abone Şartları 

DAKILt HAF.1cl 

llNelllı 

• a1lık 
• a1lık 

l • 

1%00 Jtr. %300 Kr. 
100 Jtr • 
IOO ltr • 
181 ıtr. 

iLA N 

ıes~ K.r. 
IOG Kr. 

TEK SÜTV'l 
SANTİMİ 

aırtad sahlt. ~ k1ll1lf 
İkinci Sahife 151 kurut 
fiçüacü Sahife ZOO kurut 
Dördüncü Sahife 100 kurut 
5 • 6 met aalılfeler 50 kurut 
ı . 1 inci Sahife!• IO kurut 

Gazetemizde D<fl'!:Urte
cek bilcümle ticari ll&nlar yal. 
nıs Ankara caddesinde Kah -
remauznde hanında İliııcılık 
Kollektlf şirketinden almu. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAt:IYE PLANI 

D.Denizyollan U. 

l~-111 

ı adet 2000 liralık = 2oao.- lir• 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 30~0.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3~oo.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubat, 1 mayıı;, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih· 
lerinde yarılır. 

UdürlUğU Hanı fi 
24 Hazirandan 1 Tem muza kadar 

fJ uhtellf h•tl•r• k•lk•c•k vapurların lal 1•"1, 
kalkıt gı.!ıı ve •••tl•rl ve k•lkac•kl•rı rıhtı l r 
ııtaradenls ı.r.- - Salı 12 de (Akou), pcrıembe 12 de (Gunty ı) 

İsmll-

ve pazar 18 da (Tarı). Galata rıbtıınından. 
- Salı v~ cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci 

rıhtunından. 

- Salı, perıembe ve pazar U,30 da (Uğu. ). 

Tophane rıhtımından. 
- Pazartesi 13, salı 9,50, çarşamba, perşembe 

cuma ıa da ve pazar 8,15 de (Marak ... ?;ı 
Ayrıca cumartesi 14 de ve pazar 19 da 
(Trak). Galata rıhlunından . 

- Pazarlell, Ç&l'i&Dıba ve cuma 8.15 de (Trak) 
Galata rıhtınundan. Ayrıca (.'arştımba 20 de 
(Ülgen), cumartesi 20 de (Buroa). Tophane 
nht.ımından 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar) 'fopbanc 
nhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

,_ Carıaml>a 15 de (KemAI), cumartesi 15 de 
(Bartın). Sirkeci nhlımından. 

- Pazar 11 de (Tırban). Galata rıhtımından. 

- NOT: Vaziyeti hazıra dolayısile Mersin hattı 

.eferleri il'arı ahire kadar yapılmıya~ 

caktı.r. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda tele
fon numaralan yazılı Aeenteleriınizden öğrenil~bilir. 
Galata Baş Acenteliii - Galata rıhtım, Limanlar Umum 

Müdürlüğü blıwiı altında. 42362 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reidiği binası altında. 40133 

Galata Şube Acenteliii 

Sirkeei Şube Acenteliti Sirkeci, Yolcu Salonu. 227'10 
(52~3) 

_ Ojilun Abdullah, lıa.kikaten 
bir çok evsafa maliltUr Ancak 
~ var ki o. bu harbe iştirak et
ouşt.ir Binaenaleyh, bitaraf de
ltildir. Sonra şu ma;h:ıur da var 
k.ı, sen, bu iste hakemsin. S et 
kendi o~lun hakık.ın<la rev verır
sen. laraftarlık ve ihtiras ile it
ham edilirsın. 

Aımr, kurnaz davranıyordu. 
Hic bır nokta üzerinde Ebu Mu
m v z.orl:muyordu. Bu zeki a
dam şöylıece iıckıre ettih mü.Jdi
lmn,; ile Ebu Musanın f ·~ini 
tarnaınıle an]a:ruştı. Fakat. z.ıh
ninde tasarladı l'rı olandan, ona 
tıir ıerre lbile anlatmamı.stı. Ni
tekim, Ebu Musamn ııu sı)~ ce
vııbı ü:ııerine d< <'evet sıı:fıyane 
bir vazivet aldı. 

DALGA UZUNLUC.U 
T.A.P. ~1.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q. 19,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1648 m. 128 Km. 120 Kw. 

Koyu kumral maçlarına, hireli ell 
ıoztrrinc baluyorum da, bu kıı:ın be
ni Kvdiilnt bir 1tırlu ln.3.na.:nıyorum. 
Eana Öjle ıeliyor ki bu ten kıa.ın &üa .. 
Jiuulc yer edemı) eceiun. Kalblni.ıı 

oyle d.url"UP. öyle cz,rpıulısız h yr
can ve hek'ca.ııJarı var ki- l'anakJa. 
rı yanalt.!3rımı okşark· n. ü.ıdak1:ırı 

aJnınıa deif"rken avnçlannın su·akh
tın.a aaçlarımtlil duyarken, ba.).t omu
suma yaslanırken, söisü kmnhlamı-

701', Defts ald.ıfı bt'llf olmu7or ... An
uk rö:ı bebeklerinde ateş yaıuyor san· 
kl; faka& röz bebeklerinden fı~kıran 

.kıvılt'.tmlar, kirpiklt'rlnln dJblnde ya
aa.n kor 'beni kaadırmıyor: onda kıran, 
hır»ahyan ablranhklar olsun l111Uyo
nmı. Gönlö ö7Je bir atılsın atıJırıın •t, 
kalbim serıdelesln, beynim sarnlsm 

Tt •Utı:nemek içla ona aanlayım; ıös

krlmiıı unrmasını bııinnda dindl
re7i.& 

····M··· _ ..... "r ·N-·clllll---llilü:ııı:lll·c-~·,---Rll ... IE:l_: __ i - Ayırırım, yarı yanya yeriz! 
İkiz inrfrl ayırmak ıızertydırn; 

haykırdı. yüoıümP baktı: bakı~1Jn O:r
le derlndl ki ... 

- Bır::ı.k. ayırma! 

İnciri tllmden aldı, lçerı &frdl. 
Mes'udum! .. İşte aylatdanberi ht 1:-

- Haldkaten. çok hakkın var. 
Ya Eba M.-a ... Şu halde, bu ni-

zaı ortadan kaldııımak için bita~ 
rafl:ıja riayet edelim. Sen, (Alı) 

:yi hilifetten çuar. Ben d~ yeni 
bır halife intihap e1ımevı. hal
kın meşveretine terkedeyim. 

'Meşveret). islfmı hiiıkUme
tinin e&SI olan Cımılhuriyet bü
kirm.etinin en mühlın bir umde
ai idi. Buna binaen, Ebu Musa
ya -pek cazip ı;ıelıdi. Amr'ın bu 
fikrini derhal kabul etti. 

MEŞHUR VE TAR!HI 
HÜKÜM 

Ertesi ~. bütün halk ma;ci
cl< ciırıoet edildi. (Ali) nin tara
fından f(iıdenler, Amr'ın bir hi
lesine maruz kalmak dü.süncesi· 
le, bü "ük bir endise içindelerdi. 
Bt.nlar, o sabah erkenden Ebu 
Musayı zivarete ııittiler. 

- Ya Eba Musa!.. Dikkat et. 

24 Haziran Pazartesi 
12,30 
12,35 
12,50 
13,30 
18,-
18,05 
18,30 
19)0 
19,45 
20,-
20,30 

20,45 
21,-

21)0 
21,30 
21,45 

22,30 
22,50 
23,25 
23,30 

Program 
Ajans haberleri 
Muhtelif şarkılaY {pi.) 
KcıT14111-.: hafif müzik (pl.) 
Program 
KOT o eıerleri (pi) 
Radyo ccız orkertraft 
Mü:ik: Alaturkcı 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 
Konuşma (umumi terbiye 
ve beden terbivesi) 
Zeybek havaları 
Müzik: Oku11an Safive To
kay. 
Serbest aaat 
Kon~ (Radyo gazetesi) 
Konser takdimi: R alil Be
diü Yönetken ve radyo OT· 

kestra.sı (Şef: Dr. E. PraP
torius). 
Ajans habeTll!Ti 
Cazbcmt (pl.ı 
Yannki program 
Kapan!.$ 

* Scm17erwa: 6- &Dl •viyor ma
llUll?:t ~Tap yeri)'ol': .~ı sevl7or-
1an!» 

YUx'IUDe hkm.ıyor. Yanaklarını Öl'· 

ten. ~ları kirplklertnJ örtemiyor. U
suıı ldrpilılt-rlnln l'i.-rl 11.fla.rı r mer 

bir bu'utu yararak parhyar. bıt'e, •· 

tefli bır ıü.neş bn1.mesl Sibl,. per('em

lertnl dtHyor ..• Bu ua ~ır.ı uzanan 

lr:irplklt>r tıpkı l'Ök kublJf~~inin :J'<'di 
renkli kuta.ima lltnztyor: O kadar 

reıılı. r~L 

-ao!~om;ıı:;:;ım::asl:lll!ım:::m::ııı:ıı1B!!!E:.::ımo:ıca--ım-- Mü ellifl : &ELAM 1 iZZET 
led.ijim ıtöz. İtte candan gtlen, yu .. 
rekten kopan bir feryat. .. Bu feryat 
bent !ojlİPhrnln rehenneminden kurtar
m... inciri eşinden a.1 ırmalr. istemi
,.or: beni •tndisind".':11 ay11111alar.LDI 
lsternl7•r! .. 

- Crva.p vcrmiyonuD? 
Şlnıdi y\iı:~nıe bakıyor da, lıa.kışla

nnda. rrne man"" bulamıyorum; amma 
gözleri bit df" m.a.D.a.Eız. tici-il-. Ned~n 

sevıJsini l'Ozl('rile belli e&mek istemlywT 
.Sedt-n aşkmı aislemiye çalışıyor? Pe.ki
li sez.iyor.ın, ıöı: bebek1erlnJn arlı;a

suıa sakladıiı bir .ın.Wnseme Yar; 
Bir rbhımaeme ki, lteUrecek, kıtı1ıdlnJ. 

roslereeelı. •ı.a. •udal<lı>.rmda luvnn
lansa. içim rahatııyacak, derin nefes 
ala.caiım. ltir ftY, uıühlm lııir tc7 ola
cak: uruna bilir miyim ne olacak!. .. 
Her haldt blr teY olacak, mes'ut ol&
caiım; QeV\yor, ıevlyor amına 7ÜS 
'Yt"rmck ~J'or:• dlyecejim; 'beni 
&evdijine inan~.lı&ım. lrın•caiımL 

Sualime, bakıtlarının manuuhiml 
boımdan &K klJ'Pıyor ve iuü.De ba
kıyor ... Ge.nt aora.7ormn: 

- Evet m.j diyonıunT 

Ge.nt roa kıf'J)i.yor. Amma bu •t-veb 
mi yolısa chaşır> mı demekiir? .. All
h~· amuyonnn ki._ Ç'ıldtracabm.. Deli 
ııbi bo ·nuna sa.nlı•orum, öpüyorum ... 

o he-r ıamanki rıbl t1gl~İl. soluk 
k- 'ı anki bf"h ıtırrm<'r, yan klan 
f<ı& fnr ali.ı. çeşın ;.,u)bul! .. Kımıld.ı-

1 mı}Ot. 

- Soyle, evet mi dedill? 
- BiJmem! 

* 8ol'U7or: 
- Seviyor m..un beni! 
Kulak:Jarıma. tn•uamıyoraa. 9*b 

aydanberl bDDn Dk ılefa hyu7-

Ba """' l&&dellm.lıı miijdecisl... 
- Ba ilham _,,ettıeu mi sel<l.IT-
- Bak, cevap nr:m.lyon.ı!.. 

İlk defa rö.ıerlnde -· ke .. dl 
bir röıre •örür rlbl oldum. 

- Bunu aormadıfın a.m&nla.r 9e11i 
9Dlr< oeviyordum. amma pmll ılelloo 

Mvfyonun ! .. 
Amma o arllk ıllnlemlys ld.. Kala

lı l>ab~ ..- blıkahalarda... 

Yavat nvat beıı .. oev.-.ı lııkll

lenlyonnn. .. ilahiden ııeri-~ 
Yoksa beni oevlp oevmedlilnl anbı
mak için ııevu rlbl ..ı Y&Pt;N1-T 
Her lıalde lnl qkla lılr elıslk yar_, 

içinden relen. baCTwclan kopan -

mi.mi bir suıunu hyaa.m!. Canda 
bir bakı ı ronôl,,f"n bir ok,a.~ışı beni 
•liphPnin cebenntmlnden lnlrtara. 

('ak .•• 
~ il~ d bahtr•t inelial, ba~ lu-

Gİl' topluyorlar. 
Boynumu buktaım: 
- İnelim. 
ilen lııtl7onun iti; ı.tr saniye ır.tn 

Mle o1sa, aynhrken boynuma sanlı._ 
ipoi!n.- Y erbıden ok rlbl f>rlıyor, 

:rüilme !tile bakmadan rldl7or. 

* Bıı.~..te1rı •ahkıhaı•r '1ndi! 0n-

11iliifö ı.er - balri;ırıyor, röldere, 
ııökJ>lllmleriBe, k&laatıa hiltim... Ber-k- ~-. kalababkla ıuaıJ .. 
_.elenl7or. lllhlatıyor!.. Yanın -
ro•leriai andun, b&IDflanml• ba • \ 

....................... *>lafllm' Gös 
................... Beni -·lmat rlbl. 
-- hif _. deiU: i.ctr yl • 

»'Ol'! 
suı.r ......-. rölı71iııliııdo 71l· 

Ular ııpldamıya lıafladı. İılelr dal
lan anamdan J'1.)dıalan 1&7uorum ... 
Ba anlık rö•iilll• ltlriblrlne J>aı>..-k 

a.ı. '* - oqıı. uıuın.ıım, ıı.o-
*-· •na sitsterdlm: 

* -)f6'DdUJL 

- Bt:n •e. 
11Bir örümcek cOt.ürür haklı:a beni!, 

~yeıı ltüyü.k tairl, Tevfik Flh...,11 
7adettim. İtte beni de •bir tacir u, .. 

ad.tün kucağına atıyor?> 
- Demlıı ftrcllilm iaeirl 

•YU1madlD? Neden akla.dm? 
- Anlamadın mı T 

- Anladım eanım, anladım a...-
oebeblnl aizmdan ıhayanam daha ü 

_. ... olaeaiım. 

Harreile yüzıime bakh, ka.iotTuıl9 

an. uula bir aora ı.arell bdlrdl' 

- Ayır;aydın boz-ular .. lth. 
111l7e .meebu olacaklım; Halbuki oa

aım istemiyordu. Odam:l ret.irip •,J.k

ladıın, ıett '.\ tmekten ~onra ,. h- <'9-- İstf'mtm decli, çok yedim. 
- Ziyanı yok dedim, boma ı1a be· 

nim ba~ıruu lcln J't'. 

- Amnıa ~ bu1ui.! 

1 &im: Ben l'f'Ce, 7rmrkt.t·n •onra ..JıoW 
yer~ru aeıı m~'ul mu G'ur.-tu1f. 

- ?!.. 


