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ŞARTLA Al 
alya, Korsika, Tunus, Cezair ile ispanya hududuna kadar 

~ütün A kdeniz sahillerinin işgaline terkedilmesini istiyor 
Mütarekenin bu akşanl • 

ımzası, muhasamatın yarın kesilmesi bekleniyor 

E N SO N D AKiKA ,, Bütün Fransız tayyareleri Af rikaya 
kaçtı, müstemlekeler ve donanma 
sonuna kadar harbe devam edecek 

, 

, 

Yeni 
Fransa 
Gtneral de Gaulle tarihin 
yakın mazideki misal ve 
derslerini kendisine rehber 
ittihaz edebilirse yeni Fran. 
sa hakikaten kurulur \'e es
kiyi de kuıtarır. 

Ya .. u: ETEM İZZET BE.."!İCI: -:eıı " . . h '1Jl "ransadak.i hllkuınctın on ır 
C• JPIİilllük bir darbeyi takiben ken.. 
• } 'ııu Almaı.) a ve ltalyay~ he-
4 •ııcecik leslim ed• <rıncsınden 
W11'oııra Loudradı;n yiik•clen bir es 
ıl<" q, Bu ,es General de Gaıılle' ün 

. Zo i~ır. Bıı •• Frı ıı aııaki Jıiik' -
, 21.i ttı • ayrinıe ru, du nıan \'.esa eti 
c~ltı •• a ı.iruüs, uıJlli irade ·e baki· 
"B~ 'veııeu tamaıuile mahrum bir 
pliiküıuct ıclakki ediyor , .• ana

e i~ '<tan dışmda kalan her Fransız 
~~landa 1ıu 1 iını;arator1uk Fran..,a
.. ) 1•1~1 t~,rn. ı,a,a ,.edeni.~ ~U~\:~tle

rifl1 ~bı yeni bir Fran~a hukumelı e. 
~el''trjisi üzerinde \'Uifeye \'e har
: it de\ama çağırıyor. 

0ad1 . lııi> iik harp milletlerin r_uh_ ,.e 

0 ~ıolıbni)ctindc, bünye. ve ta~ıat~~de 
zil lı.ı!iıp \'e ta•fiye ıstıyen bır bıtışle 

u .3rıt•ııanmıı;tı. Bunun içindir ki bu 
3\patıı,h, bu zihniyet, bu b~inye '!'c ta~~-

·.,ı :!ın mümessillerine, ıdrakıne, hu
t I• 'Yetine: 
., ~ ı· ı.. - Harp ~nu nes L. 

l>endi. Bu tefrik ve tavsifi başta 
l.,ğil, )'asta zannedenler . ~arp I0-
'4 nesli, denince harp ıçınde ve 
1•rııten sonra doğanlar •. gibi bir 
lih(af zcınini ve mevzuu aramı

ı, koyuldular. İnsanlar ve zihni-
1ttıer zaman ıaınan bakim olabi
~Yorlar f"akat tarih \'C millctle
~iıı hı..it~nlüği.i~ü kavrıyan ezeli ve 

ııJ 'lıedı sevk ve idare kııdrdl~ri Ş~~; 
efl'I ~ ~adan ve sistcnıatık yurume ını 
"' ·ı d S ~~ iyor-lar ve zaıuanı gclinte .e 

10bir hata ve iktidarı alfetmcksı
at ~ 11n herscyi yerliyerinc koyuyorlar. 
ıtlıı ' lııı itiborladır ki Pransa daha zi-

C"' illdc keııtlisinı yeniye, harp sonu 
ı f"u, ~<!sli zihuiyetine, milletlerin ruh 
· ~er t hun~· esindeki sos~ .ıl inkılaplar~ 
t< ~rnı.ı·a tatbik edem<diği i~iııdlr kı 

ıll '"gunkU pan ;.:,c uğrauu'l bulunı_ı· 
ıf11 ~fJt \C ıniitl·fcssih, partizan hır-

ı are ruh ,.e ahlakının mazur te· 
J) ~ ~kki ettirdi~ı bir içtimai bünye 
uı 

1 
~ teslimiyeti kabul etmiş bıılu
~UYor ve General de Gaulle'ün se· 

,.ıJl'l"' ~de milli intibahını bulmalı is. 
ı1l- ~adını ıö&teriyor. Ecer General 

ı>ru ~ ) Gaulle yeai Fransaya ııeOilı 
13ırıc ~'~nıak için lazım olan vasıflan 
ratı rfJ 1'1'na'?ile _haiz bul~nu.yor ve Fran· 
ııJ1 1 r {' nıılletı de yenı hır kalkınma, 

.. J3ı llruluş ve kurtuluı hamle•inin 
~~arına tetabuk edebilecek kud
~ı cevherinde ve kanında muha-

1,1ııı· 'İlı~ edebiliyorsa. ef .'·e '."illet ta-
tıt 1 •ıı yakın mazıdckı mısal ve· 

·y ıe ' 1 hlcrini bir arada kendilerine 
e 6et: ,tlıbcr ittihaz eılcrek yeni Fransa

ııı~1 ~ kurabilirler ye eskiyi de Jınr
"iJle '•bilirler. 
~sill: 1ı \'eter ki istila edilmemi~ Fran. 
ııdiJll 1 ı loprıılı.larındaki öz Fraıuızlar, 

8pıfll ~ ~ratodıık Frunsa•ındaki Fran
Jı~ ı· l llkr ve t'ransız vatandaşları, 

,·sf• ı·''·a ve deniz lmvvetleri yeni şe-
81ıdv ;~ etrafında toplanısa~·ı bilsinler 
ç el' ~•on damla kanlarına kadar mü

~ deJnc de\'Bnı etsinler. Annatan 
,;~ıı<asının istila ve hatta teslim 

•ln1csine mukabil General de 
t DEVAMI 3 ün.eli sahifed•) 

Fransız hükumeti Bordadan tekrar 
Parise nakledilmek üzere! 

Fransadaki lngiliz büyük elçisi ayrıldı, ltalyanlar 
Alplardan taarruza geçtiler, fakat ilerliyemediler 
Londra 24 (Hususi)- . liinıh -

ten üç tayyare ile Roınaya ııelcn 
Fransız ınurahbaslnr1nın lt4tlya • 
nın tC'vdi ettiği mütareke sartla • 
rını bugün iınzahyacakları anlaşıl· 
maktadır. Murahhas heyet Bordo 
hül~Uıneti ile tel~fon vr tC'l~lLic 
muhabere halind<ılir. 

itaJy3n _ artların:n mahl~ <"ti 
hakkında iıfuliz krtuıııi_yct nıuha
faza edılmekıc i<e de. ,ulh sartlJ • 
rına t t A!- • 

!ar, ihtirn elr.ıel le olduğuna şiip
he edilmemektedir. }"raıısız mu -
raL~asların111 c. ok ağır Alınan ı.,.art· 
!arını kabul eıtıkten sonro, İtal
yan 'artlarına da hi(bir itirazda 
huhınmıyacaklarına muhakkak 
naıarile bakılınaktıulır. 

Ahnnn · Fran~ız ınlitareke !)art. 
ları İtalya ile ıniitarckeoin akdine 
kadar heııü' tatbik m<·•ldiııc kon
IDU"i olnıadıAı için, Fran!oıı7lar va
Zİ) etten kendi lehlcriııe <Uami su
rette istifadeı e baknıaktadırlar. 
Almaoyanın teslimini istediği bii
tün tay,·arcler. kafile kafile İs -
nanyol sahillerinden Afrikaya 
dol!'ru U(llTI gitmektedir.· 

lngiliz meba(ili, J.'ransanın ta • 
mamen te»liııı olma>ı demelı olan 
ağır Alman şartlarını Fı-ansız hü
kumetinin nasıl kabul ettiğine ha
la hayret etmektedir. 

Bu artlara göre Almanlar, mıı
sali'ıha,·a lıadar Fransanın biifün 

~imal 'e garp ,ahillu111; i gillı al
hnda tııtaenktır. Bıı 'alı~ların ;, 

1 gal nta .. rnfnıı J rnnsa ödi,·t'ce.ktir. 
Bütiin toplar, t n·are a tanklar 
miihinımat Alın~n ·a3u te .1111 t:di· 
lecektir. Elıthn tahkiınaı pl~nlürı 
Almanyaıa verilecrktir. Askrrı 
stoklar da teslim edilecektir. Bu. 
liin mulıab•rc ,. aiti. \ ollar, ka
nallar- Aln1an}·anııı emr.ındt" bulu
nacaktır. Hit bir ı ·raıı :L. • ran~a 
dan bir yere (ıluııı;araktır Ti<t 
ret gemileri de Alnıan~a)a tr<lim 
edilecektir. 

Fransrz filosu karasularına d . 
\iti edilecek ve bilahare akteılıle
cek mnsalıilıa ~arılarına ııore Al. 
manyaya verilecektir. Fak ı Ftan
sıs filosu bfı.len Afrika 'c tnı:mz 
limanlarında balııııdııfıı ve tedrm 
olmamak kararı \•erdı·· i~iu, J raıı
. ıL hükumetinin cla\·etin icabet 
etmesi çok şüphelidir. 

Mütarekenamede nıüst ınlcke • 
Me alt şartw tla \'ardır. Bura -
!arda aacalı: Almanya e İtalya
aın teıısip ettlil mlktarıla lıa et 
ualuJaeütır. 

Abnaııya a Fr •alil İl l -
._._ nalıliyat yapılaalıtır. BUtün 
A)man ll!rJ ııeı'best bırakıJa.,aJı, 
Fransa itti ınıllaua imz 
kadar esarette kala tır. Alman 
hilkuıneti istcditi HDl mlita • 

tDE\'AMI 3 ımnı. ahıtedc} 

Kaçırılan zırhlının kıymeti 
Fransaııın en yenı ;urhlılarn:daı. .tıuz ıekzip tımedi!er. Bıı ittboı la 

Richelieu ııeya esinin. çekilerek 1 zırlılHıın İııu,ltereıı yotıirülınt4 
kaçınrdıl/ı lıabniui Alma.ılar lıe- ( DEi' AMI 3 üııeU ahı{ ede) 

R omada mütareke müzakeı~eleri 
Nevyork 24 (Huıslll>i) - İtalya- tün Akdeniz sahillerini işıı;ale ha-

nın Fransız mıırahhaslarma tev - zırlandıi(l tahalcl<ıık estımektedir. 
di etmiş olduitu mütareke fartları İtalya hüküınetı. Fransız filosu -
etrafında büyüik bir ketumiyet nun bir kısım üzerinde de haı< id>-
muha:faza edilmekle 'beraber, sı - dia etl'l"e'k•-dir. 
zan şayialara göre. İtalya Fran - '.MÜTAREKE AKSA~fA 
sava karşı siliııhını bırakmak için İMZALANACAK 
Korslika, Tunu•, Cezayirin bir kıs- Roma; 24 (Radyo) - 1\fütarrke 
mı ile Cibutı'de bulunan Fran ız •artlarını iiğrenmrk İ(in röndı·ri. 
ktı\-VeUninin )?Cri alınmasını iste len murahhaslar diin 'nat 18.ı· de 
m~tl"dir. Anc&k Fransız mura:lı- Viktorya ta\\ are r.tn • onuna 
haslarının iktidarı d<rhılindc bu- gelmi,Jerı'ir 
lunan İtatyan sartlarını verine ııe- İtahan nnıı ~hlıb. ları: Jforiciye 
tirımek üzere B<:>rdo hükılmeti1)'1<·n Xazırı Kont Ciano, :\1are~al Ha -
t<•lrmat aldı , lb1.'•~va ııelcn haıber- doglio Bahriye erkihııh·n' 'ye 
1 · ı --' d •eisi All1iral Kavanv. nri, ta~~are er c .ını t'Sluuen ır. ıtalyan murahhaslarmdan ' 

I.t J rtl b. "'··'- da erk3nıharbi'-·e reh.i ... a van sa arı ır <k>Aınl n Mare<al Badoglio ' 
Alman •ar' alnna da benzcmektc- ı Fransız mıırahha•ları: Alman-
dir. Bu <artlara ııore, İtalvanm Nis ve Marsilya .ehırl ri de cahil ol- •·a~·a gönderilen ve isimleri ma-
ve Fransız dt'n•z msü ola!' Tdon anak üzere, İspany31a kadar bü - (DEVAMI 3 tı'«'U salıifede) --- ----- --- --
Ankara hava 

aeferleri 
Bir manav yaşlı bir 

Muvakkaten tatil edildi 
son sefer bu sabah 

yapıldı 

boğa ladı 

Ye-,.lktıy hava n.evUanındı..kı in
,ant ocbile ist,.nl>ııl - Ankara • 
A<lana tav ·are •eferleri bu!!Ün -
den ıtıbaren omu,·3klkatcn tatıl o
Junnıu--tıır. 

Kadını öldürmek kastile on gün 
evvel İnegölden buraya gelmiş 

Bu ıı\,ah 6<i"t ·edi bU<;l:kta Ye
sili<ô}<;en < n H<i€T yauıJın,ı• ve 
volcll <ıGcdı 20 :y! bııld:ı1!ıından iıki 
ta vare k<t'<hrıhnıştır. 

Dün ııeee Sa. ,1t) ada tuylu ı:r
J)E'rıicı bir cinn)·tt iş1cıırr'ıiştır~ 

Samat:,ada rnanavlık yapan 
Mehmet o~lu Rilstf"'ffi iı.mın<le 30 
ya•larmda bir ı:-cnc diin ııecc ııec 
v<ıkıt Sa;natyada 11 numaralı ev· 
dP oturan .>5 va•l .. r ıwa o\vş 'dın

Bir adam metresinin da bir katlının t ın ı:eL"ll. ve ka- 1 dınla aralann<la cere ·an eden k.sa 
oğlunu vurdu ·bir rn:ineık:ı:::wı ır.utPakıP bı~akla 

Sanıatv:ıtla Çak rağa nıa'ıalle _ A ı·şr:; ı b1Jga. ndan ke ınıek wre

Hiddetli katilin elindeki bıçak 
çok kes.kin ve yeni bilemni;; oldu· 
P;undan zavallı kadın tavuk bo
ğazlanır Ribi kesilmiş l(ırtla/!l 
kopmuş ve boi:uk hırıltılar ara · 
sında fı~ıran sıcak kanlar ooay• 
ya\'llmıştır. Katil Rüstrnn bu tuy· 
ler tirpertici 1anzara karşısında 

\ine . ınc ı alamamış ve k:ııılı 
bıça<ô nı o ü kadının birkaç ',ri-

( DEV Al\!I 3 ırncü •ahifule l sindc Ca .. ; ook. n<la 18 mı:maruda . tile Dldurmü~ur 
otur._,n Cem.il ısmınde b1 .. sı\~C! --------------- ---------------
e .o rnetre<ı Utifenın o~ıu Ha - ÇER. Ç EVE 

? ve r 
sanı dün sı dı bır cak. ile < ~:r --

r<:tt ;.~aral< mı tır. 
L:.tıfe C Jd,,ı a>nld ı<t. n n-

ra o cıvard.ı otur~ okl~ Ha . n 

•ır 

\e Cemil dun k...d nı 
~ a('c n l-tc.-

h" tle 

pı. u '\ 

Curah a a ha>-! 

---- o----

Cemil " a- , 

Sekiz yaramazın! 
ölümle biten ! 

deniz gezintisi ---
s .ndal açıkta devrildi, 

birisi boğuldu 
il' a. 3 iiııri ahifeu) 

1 KISAC.A 1 
Tas'ın tekzip seferberliğ i 

So, et Ta. ajan" diin> a hadhe· 
leri karşısında muhafaza etliği n· 
zuu iiküt de\.ıııtsınden !'JC>nra bir 

tt'k•ip seferberligi ne dıı~tü. Her 
ı•in bir ye~ a iki tekzip ne~r-ediyor. 

Bizim mahutla bu mevzuu ko· 
ouşuyorduk da, 

- Hakikat<n benim ıle dikkati· 
mi eekmiye basladı bu!. 

Dedikten 'onra. illin etti: 
- Acaba bu tekzip ler ~eni 

hir taktikle twhminleri te~·it> 
san'atının bir ifadeı;i mi dersin?. 

Mabut arkada~ıJll tereddüdünde 
haksız dei(ildir. Bazı teyitlere ek
seriya tekzipler önciiliilı etmi~l~r
dir. * • 

Yukarıdaki i<aretlerden biri 
}'ran"z, oh ırü ,\imandır. İstif. 
hanı i~retı Franç_ız, nıda Al· 
mau. 

Fr;,ıı<ı<ların 1939 - 40 har
bindl•Lı \ .. .ıi~eti, ba~tan basa, 
c:~\ abı aranmıyan bir i!:ı.tifhanı 
halcıidir. Almanlarınki ıle, sıı
aJ.ı dU~uı1tı!u1i:en bir nida ... 

Sualı dü•qintilmiyen nida, 
t"e'\·ahı aranntı;yan i~tifhan11 

'eudi 
Bundan ~ıkacak hiiküm ~ıı: 
inanılan \:anlı bilf", ınanıl· 

mıl ıtıı doğr~dan lİ:ıitündür 
Framızları kafalarında bir 

ur p;ht ~if.;irclikleri istifham (ii ... 
ni\tü. 

Fransatlan ıelenler anlatı • 
yor: 

- Fnnsıdar son dakikaya 
kadar lın llarbin sebebini anla
aıaclılılaruu söylüyorlardı. Bah· 
çelerde Mraların üstüne, lokan
talarda talıakların arkasına, •e
birlerde dııvarların tepesiu 
istifham i~eti çızenler olu -
\'Ordu. Biitün Fransa, kocaman 
bir istifbaın i~eti gibi, hidi
selere, apı!--lnıs ve bütün enı. 
niyetlerini kaybetmiş bir su
ratl;r bakıyordu. 

Aln1anyndan ge]~nler ~öy -
lii~ or: 

- Bütün Alınan)·&, lıir nida 
i~areti gibi, dimdik bir •ha:zır 
ol!> 'aziyetinde~ rli. Vazifesinin. 
ınaksadının. da' a~ının ne de
mek oldııgunıı bilmiyen yoklı•. 
A,la miiııalrnşa edilmiyen. ıizc
rindı• 'üphe}e dii~iilmilen hak 
n hakikat mefhumu. )erke>< e 
pe~in olarak tekabbitl,edilnıişti. 

İşte; üzerine lıiieuı; edildiii' 

' 

halde kafa"ndaki istifhama 
cevap hıılamı"an delik de~ik 
ruhla, baska ına hücum ctıiii 
halde hakkından <ü.,he <tmi
Yen )·ekpare c;İnir arn..:ın aki 
fark!!!~ 

İs bu kerteye dü ınesin bir 
kere. Düşiinre geribİDİ ko' r-a. 
mak kola~·dır. Elbette ki nida 
(alısaeak, htifham uyu ırak
tır; elbette ki nida topl. ~cak, 
istifham dağıtaraklir; elliette ki 
nida giilecek, i!<lfham ağlıya· 
uktır. 

. 'idn i~aretinin ifade ettigi iş 
ve taarruz ruhu o kadar kuv
vetli ki, hakkı olsun olma~ın, 
onu kiın imal eder ,.e göğc;üne 
takarsa her .. ey onundur. 
Hak»ızlığı tem il eden nida 

i ar-etini, aneak ba.kli tenı il e
•en baı;ka bir nida işareti ı iiril
t• bilir. )fücerrct ~e id~ bir is
fülıamın karı)ırabilerei' hiç 
bir halt yoktur . 

Bugün Frans&Ja, Alman ter. 
zisiııin biçlii(i kefeni öz ellrrile 
gi~-dirn1eie ~a\ aşan :\t&rl·~al 
Petain. iki büklüm bir i•t•flıam, 
Bitler d<' ~ipsi,·ri bir nirla i~a ... 
retidir. 

Aklı \'C ~ereli olan ibret al
sın; \·e i~indeki istifham i .... ,re
tini ör~ün üstüne koyup "kiç 
altında doğnılıa. d~rulta, han
çer g-ibi bir nida~·a ('e'\-'İr"'irt ,. 

Ne ınutlu asil Türk millUtine 
ki. lisahı .bile nida ·iıtaf'eıinin 
ruhu haliııde t.ı. hecflik emlr
Ju\e dolndur; •• , 

.Tut, bak, ke,, yalı, at... Ko• 
:var, sar. al,. kal!!! .. 

ı NJiCİP FAZIL JU<;AKÜREJI 
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E!..!.YE-~u 
B. , lı rpt", A'. nnyaya sulh 

şa. ·, . n "!dır gı tarıhi 'a -
i:(Jn ne 6::'hne.ve: çıkarıldı. Buse
fer, Almanlar, Fr.ın.ız he ·cL:ıu 
avr • 'n~•ıı><la kar•ıladılar. Bu va-1 
ı:on 'c Eo ·or ~ · ın gjz 1 taı.L 
y ıK ..• B1r h ucln, bir hır:.ın :ılın ... 
m.ası •uıumıa basit, ku ÜK bır J• st! 
Galıp gelerı taraf, ht•r ıwvi harc
kclı kendısı ıçin hırklı bulur. Ma •
Jup olan t.ıraf a.ı, buıün yapılan 
hMnkctlcrı kabul etmege mec -
bura r 
Dı · ....-nın eıeli ve ebedi kaidesi: 

Hai< Kuvvet!. 
J>'akat, kuvvetlinin insaflı, ma

kul ,.e ınsani olması da laıım de
jiil midir•. Yalnız, şu var ki, ga
lip ı:elen, ~aterin verd•~i hisler al. 
tınd~ ekserıya. insafı, in.,<l ıi dü· 
şuncelerı unutur .. 

Ha.vat, galip gelenlerin kuvv<otli 
olanların dunyası!. 

YAI'lLAN Bt 

in~ıLzler, Fıat marka motörlü 
ve:,aıt ve otomobıl yapan fabriı<a
lar• da oombalıyarak harap ettiier. 
Mısırda, Libyada, Ha1:ı,~ıstanda, 
dıger İtalyan topraklarında, Ingi· 
lızkr, bask:n ta~l.ndaki taarruz -
!arı ı!~. epe}ce mu im i>lcr ı:örü
yoılar. 

İtalyanların ·Fiat. ını da 'harap 
ettikten sonra mesele yok!. İta! -
yan Fiatı, zaten, zavallı silahsız 
ve teşkilatsız Habeşıstnnla, ıavallı 
ve .ı:ızırlıksız Arnavutluk karşı • 
sında yüksekti. Musavı şartlar al
tında dö;ıü• modern ordular bah
sinde ısc. ı.ş, görduğünuz giili o!
mu,.or. Malum manzara! 

YİNE YABA. ·cı 

ÇALGICILAR 

Kaç d fa yazm şt.k. Fakat, ne
dcndır, bilinmez, hal, yine devam 
ediyor .. Dik1<at edin: Yaz mev.;ımi 
mUn...,ebetile. bahçeli gazinolar a
ç:ldı .. Gazetelerde ilanlarını ı;>rü
yoruz. Hemen he:p;i, çalgıcı ve 
şarkıcı olarak bir takım ecnebi i. 
simlerini reklam ediyorlar. İçki 
içilen bu gazinolarda çalgı çalan 

\'e\ J. ~arkı ~ovlı}cn bu ad.J. · ların 
Jıc,-, ı bulunmaz hint kumaş. cın
sindcn ~uk.>ek, dahı san'atkiir mı
dır?. Bövlc bile oloa il" "'loda d.thi 
san"atkarn pek !uzum "da vok ... 
Vatandaşlarımll arasında, bL1nla
rın gorougu. lcri görecek kimse 
yok mu?. Haıkın ragbdıni t rııin 
ıçın. çalgıcının ismi ce, şark c.n:n 
L;mı de nıutla1<a ecncbı mı o m•lı?. 

TAŞLA:' A'.'.' 

BİR :\IAHALLE 

Gazeteler yazıyor: Edırnekapı
da, bır mahal: :n evlerıni. gece
leri meçhul iı.,anlar ta:;lıyormı.ış!. 
Şeytan taşlaması sevaptır. Acı.ba 
bu mahallede, şeyt:ınlar ını oturu
yor?. Herhalde, civarda, bir ıki 
muzip mahalle çocuğu bu i•i ya. 
p•,·ordu. Gccl'lerdetıbcrı devam 
eden bu haLn tabii on_;ne geçile
cektır. Ta• atıp da kolu ,·orulan -
!ar k!mlerse, bu yorgunluklar:nın 
mükafatını değil, bı:tabı cezasını 
göreceklerdir. 

Böyle ta; atınak iki bakımdan 
zarlrl d.r. Hem maddi, hem mane
vi. i\fodJidir, camlar kırJır ve sa
ire .. ~tanC\tidir, in.::anı k!zdırıvor .. 

Halbuki bir de başka ti.ırlu taş 
atmak vardır; bilirsiniz, b.zim ha
zan, ş~na buna attıi( m z ta.şiar 
oıbi ... 

~RİNLİYEMİYECEKLER, 

TERLİYECEKLER ... 

Florya plajlaı. nihayet 15 tem -
muzda a"tiacakmıs!. Iy i 1 çok ~ü .. 
'kür'.. Zaten, ondan :.onra da ı azın 
bitmesine bir bw;uk ay kalır. Ar
tık. tutan adam nasıl kazanacak, 
masrafıru nas l rrkaracak, d ye dü
şünmevin'. E:bette bir kolarını bu
lacak!. YanL neticede, bı;t~n pa
rayı İstanbul halkı ö<iıvecek!. 

Btr ev du,Jum: 23 bın lıraya i
hale edilecek yerde, talipler ara
sındaki rekabet ~uzunden 32 bin 
lira} a k;ralanmış!. 

Oh... Fiivaki beledıye için, ı 
memnun lunacak bir v· ziyet' Fa.. 
kat, neticesı ne olacak. Ben onu 
dt..i.~tinuvorum, serinlentt:'k için bu 
yaz Florya plajlarına uıde~ek o
lanlar, he.ap verirken ~pır şap:r 
terlıvecck1cr!. 

AHMET RAGF 

l, __ A_v_r_up_a __ H_a_rb_i_n_in_Y_en_i_M_ı_es_e_ı_e_ı_e_ri_, 
Afrika harbinden evvel ve sonra 

şçi ve 
memurlar. 

1 Şehrimiz dahil ve hari
cinde müteaddit işçi ve 

memurlar alınacak 
Tophanedeki saraç <'' i müd'ü.r

lüğ;ü. arar, makine ve el i.şlerıne 
•'fil<ıf raciye i;;çılcri aramaı-ta
d:r. Sule.1'maıııyedeki askeri mat
baada omunhal olan foto ve çinko
graf ustab~ılı~ına 35 yaşını geç
memı;; olan Turk san'atkiırlar a -
lınacaktır. Talıpler 26 haziran ak
~runına kadac mezkur malbaa mü
dürlüğüne hergıln müracaat ede
bilirler. 

Tokirdai( a.sk~ri .ha.>tanesine 40 
lira avlık ücret ve ayrıca 10 lira 
tayın bedeli verilmek surctile 2 
tane l inci sınıf hemşire ve aı lığı 
30 lira ücret ve ayrıca 10 lira ta
yın bedeli olmak üzere 2 tane 2 in> 
ci sınıf hemşire alınacaktır. T !ip
ler ve,ikalarile me::ıkur hastane 
.müdürlügüne müracaat etmelidir
ler. 

Erbaa belediyesi imar pliını tat
bikatı icın l miıh~ndiş veya fen 
momııru aranmaktadır. 

Karııbılk demir ve çel k fabrika
ı;ına 150 lira aylıkla elektrik us
taiba, . 5 !ıra ~vmıye ile 2 elek
trik ustQba>ı muavini ve 4 lira yev
.miye ıle de 12 tnne.ı inci sınıf e
lektrik u.stası, l bobinci aranmak
tad:r Sanayi m<•ktebi memnları
rı !l tercih <ılıınacak!a!'l bu işler 
!,ın Karabükt..:1ci rrü •ssese mü -
ürluı:ııne m~racaat icabt'tmek

tedır. Toprak matı;ul~ri ofisi bir 
başmakinist ve santral makinisti 
aramaktadır. Avlık 80 - 100 liradır. 
Avın 27 inci eünüııc .kadar ofısin 
teknik büro reisliğine müracaat 
olanmalıdır. 

Karaıt>ük bcledivesi 85 Ura avlık 
üc•etle 1 muhasip katip ve 60 lira 
.. cretle de bir zabıta ve sıhhat a
miri aramakta<lır. Talipler ay ni
havetin<' kadar me:z!k:ır belediye 
rcısliibne müra~aat edebilirler. ı 

$<'~rimiz postanelerine müvezzi 
ve hat bakıcı aranmaktadır. İmli- j 
han 10 temmuz car<amba J?Ünü 
s$ıah saat 9 dadır. Bu idare av - ı 
rıca memur da ahnaktadır. 

Umum müfettişliklerde 
yeni tayinler 

Hadiselerin verdiği 
dersler 

Dünya hadiselerinin, bilhassa şu 
son ü~ :,ene içindeki, atlı~·ı ko\'a
lar ııibi, bırbiri peşisıra sıralanı ... 
~ını dü~ünt.iuüz. ~Iuaı.Lam bir salı
Ja ınua:1.:L.au1 blöflerle, n1u:ızı:ant 
ınüsbt-t i~ler, ,.e bunların yanın _ 
da muaaanı blkflerle, nrnazzam 
a\·urt za\ urtlar görürsünüz. 

Birçok sukutu ha)'aller, dıi~ünce 
siJsilenizin rahat ızlığ"ını doğurur. 
Neler bekliyordunuı, neler oldu .• 
Filanı nasıl tanıyordunuz, na~ıl 
çıktı?. Filan nasıl konuşuyordu, 
na ıl su~Ul or?. Filincalar nasıl söz 
vermi ti, na:;ıl Özünü yuttu. Ve [ 
en nihayet, zavallı l1~ran:sa, nasıl 
hapı ~uttu?. 

Bu sonuncusu, sukutu hayalle -
rin en ıniithisi!. 

Son üç senelik hadbelerin sey
rjnden bütün dünya n1illctlerinin 
alacaiiı büyük dersfor var. Bu 
den!eri. biı daha evvel müdrik 
bulunuyoruz. Çünkü, hadiselerin 
yepyeni olu~una ve isan:n doı!'u
şundan 19t0 )·ıt geçmiş bulun -
masına rağnıen, Türk jdrakinin 
genişliğ;ne \.'C derinliğine bakınız 
ki, asırlarca ev,,.cl, bugünün ders.
lerjni iz'an ve akıl rahle~i önüııdc 
vernıis, bu derslerin, bir takım o.cı 
hiıdi>elerle ,·iisuk bulmasını bek
lenıcm· tir. 

Fran a neden mai:liıp oldu?. th. 
tiyar Mareşal Petain bunun se -
benlerini sayarken, }~ransız ınil
lctinc bir t3kım nasihatler veri -
.... ordu. 
Alın -,,h::e, onların, an<"ak bugün 

çıkarabildikleri dersleri tarihin 
türkçc>ile ifade edeyiın: 

Su uyur, dü~ınaıı uyuınaz. 
Hazır ol cenge isler. en sulhu 

salalı!. 
Erkeğin şerefi, silah, at, kadın

dır!. 
('admla doğup, cenk me) danın

da ölene er denir. 
Son pi>manlık fa)•da vermez. 
Bu c~ki atalar sözleriui, daha 

istediginiz kadar çıığaltabilir•iniı. 
Ne yazık ki, bazı ınill·:tlcr, bu ka
dar :ıçık dersleri dalıi J.avrıyanu. 
yacak drrecede kendilerbden gcç
nıi lerdir. 

Ya sevdadan, ya serden geçmek 
lazım. Şimdi, öyle bir dünyada 
vasıyoruz. Artık, herkes kendisi 
bilir, giinlü n•yi tercih ed~rse ... 

REŞAT FEYZİ 

Merkezi Erzurwndaki 3 üncü 
u.mum müfettişlik emnivet isleri 
müsavir muavini B. Kl'nıal Karnı, 
Trakya umum müfetti.sliği asayi~ 
mü..savir muavinli!{ine, 1 inci u -
mum müfctti-slik emniyet müsa -

, vir mwı\·ini B. Erkoş da 3 üncü 

Dükkancılar camekan
larını nasıl süsliyecek? 

Tek tip 
ekmek 

Bu sabah tayyare ile 
Ankaraya dönen Tica- ' 
ret Vekilinin beyanatı 

Geçen hafta şc.hrimizc gelen Ti
caret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu 
•bu sabah tayyare ile Ankarava 
dönrrü~tür. 

Veki, hareketinden evvel yeni 
bey natta 'bıılumnu.ş ve muhtelif 
unaJdelerin satıs fiatları ıle kar 
ni:.betlerinin de peyderpev2 ilan 
<ılunacaRını bu hususta ı;iya;;ayı 
dıllmi loontrol altında ıbulundur -
c- k üzere ııek yakında İstanbul, 
lıı.r ir ve Ankarada üç büyük tet
k.ik büro u te!lkil edileceğini söy-
18ll"iı> ,.e ıbiJahare ekmek cesnisine 
)?eı;errk şunları ilave etmiştir: 
•- Unıumi ahvalın b~ünkü va

ziveti karşısında 1.tanbul için ye
ni bir ekmek ocsnisi hazırla<mak 
lüzumlu görülmüşt,ür. Tek;mil c.e
nup viliıyetlerimizıde oldu;\ıı ı:ibi 
.bur<>da da ek!mekler hep s;ort buğ
daydan yapılacaktır. Bu ekııncı(in 1 
rerı.ııi de esmer degil. hafif ._,.em 
renı;rinde bulunacaktır. Şehrinizde 
sert bu~ayla ekmek ;apıı.ıva ne ı 
vakit baslana<:ağı hıkkında va -
kında Aııkarada bir karar verile
cektır. Bı• ra<la elde etlit!imız ne -
ticeyi koardinasyon heyeti umumi 
katilii Hzım Atıf ve Ziraat, ıına -
!iye Vek''ferinden mürekkep bir 
heyet tebkik edip kat'i brarı ve
receklerdir. 
istanbulda bu şekilde ekmek ima

latının nekadar devam edeceği de 
ummui ahı·alin alacağı şekle ve 
mahsul vaziyetine ibağhdır • 

Ö!:rendif.imize göre dı~er bazı 
Sl'hirlerimiııde de bu suretle tek hp 
d:mek imali de tetkik olun.mak
tadır. 

Eirde soğutma parası 
mı çıktı ? 

Bazı satıcıların bira şişelerinin 
fiatlarını 21 kuruş üzerinden hal
krmıza salt klan ı:örühıü>tür. 

Soğutma 'bedeli diye alın:ın bu 
1 kuruşun m<»ru olınadır.ı ve bi
naenaleyh biraların hiçbir satıcıda 
20 kuruştan fazlaya satılaımyacağı 
a! • ıtdarlara teblii( olunmuştur. 

Sorrutma •bahanesile 21 kuruş 
i<;tivenl~r ihhkar suçile adliyeye 
verileceklerdir. 

-...-
yarı resmi müessese-

Afrika) a kadar uzandıktan son- ı 
ra Avrupa harbi daha ba0 ka bir 
ehemoıİJet ,.e şümul alıyor. Geçen 
umumi harpte Afrikada iş ı:öre -
medikleri için Avrupada yenildik· 
1erine tressilf eden bellibaşh At -
man kumandanlarının 918 den son· 
ra ne diisünmÜ• oldukları ma • 
Ulmdur. Bunu y~ımı~lar, ne ret -
mişlerdir. Geçen harbin il~ri ge -
len kumandanlarından çoğu bunu 
göremeden dünya) a veda etmiş 
bulunuyorlar. f'akaı Kayzer ordu
laru11n mağlUbiyctini araştırırken 
istikbal harbi için neler yapılması 
13zun geleceğini yazan Ludendorf 
müstakbel harbin mutlaka Afrika
> a nakli icap edeceği fikrinde idi. 

rek İtnlyanlara yardımcı ve müt
tefik "fa tile işe karışını. olsalar 
da Tunu.s üzerine bir İttı1.llan laar ... 
ruzunun nıuvaffak olamıyacağını 
söylüyorlardı. Avrupada harp \ı
kınca Fran.>a için Afrikada, tıpkı 
geçen harplerde olduğu gihi, ilk 
temin edilecek noktalar ~unlar 

1 
Uımum müfetti;;Hk emnivet müşa
vir mua\·inli;!inl? ta.\ in olunmuş -

Elsnai ve dükkaneı!,.mn mal teş
hirini nasıl ·apacaıkları hakkın -
da fial murakabe komis.~onu yeni 
bazı esaslar tC'Sbit etmektedir. 

lerde tekaüt maaşları 
Sermarelerinin en az yarısı dev

lete ait olan müesseseler ile mc
ımurivet derece ve aylıkları ka • 
nunla teshil edilmi.' bulunan da -
irelerde çalu;an müt .. kaitlere ne 
ka.dar maaŞ verileceiii Mali ve Ve
lkiı.letince yenic'en kararla ·tırıl -
mıştır. 

Fıkat harbin Afrikada dernmı 
bundaıı onrası için a)'rıca teıkik 
edil ·c~k ehemmiyetli bir me\"ZU 
oluyor. İngiltere için, Fransa için 
Afri~a geni) ınenbalar, ku\. \'etli i~- 1 
t:ııat noktaları demektir. Auupa
ııtn ~inıalini \'C orta. ını kendine, 
Akdeniz tarafmı da müıtefiki Ital
yaya •) ırdığı öteden beri sö)·lcnen 
Almanya irin Avrupa kıt'asında 
galebeyi temin ettikten sonra Af
rikanın da kolayca ele geçeceği ü. [ 
mitleri tahakkuk etmi3·ecek. Onun 
için Anupa harbiude Afrikanıu 
daha da ehemmiyet alacağı be~ -

1 
belli görünüyor. 

Oüu 'öJlcnınis baıı ~eyler var ki 
lougun onlar kendiliğinden hatıra 
gelııı ktedir. Ha döndürücü veka-
7i ile daha bü)·ük bir mua al -
maktadır. 

D4ha ı;eçen sene Avrupa harbi 
ha lamadan a3·larca e\·vel bu m~v- 1 
ıuda yürütühnüş mütalcalar ,·ar
dır. Bunların bir kısmı istikbal 'çin 
yürütülmüs tahıninlere \·arn11 -
yordu, doğru çıkmadı. Fakat ~ir 
lusnıı da İlah anın mü. tak bel harp. 
te J\lınanya fohine OJ nıyarağı rol ı 
itibarJe ı;iınah Afrikada lngiltcrc 1 
ile Fransa tarafından ne ) apılması 
liııı n gclecegine dairdi. ftal3·aoın 
şimali Afriknda Libvadaki km• -
\·etleri nlsbcten az oİduğunu söy
liycnler Avrııpada harp çıkar çık
ınaz heıncn burasının i~gal edil -
me ı ,.e harbin de\ 3ıntııca elde tu
tulın•sı fıkrindc idi. Şimali Afrika
da ltal)nya kar ı alınacak böyle 
ihtiyati bir tedbirin ımittefiklere 
tenıin edcce~i fa)·da su olacaktı: 

Afrikada \'C )'akın Şarkta bulu. 
nan İııg!liz ve Fransız kuv, etleri 
serbest kalacak, ~imali Afrikadan 
Anupa cephesinde Almanlara 
ka~ı ashr getirtmek mümkün gö
rünü ·ordu. İtalvanların şimali Af
rikada Tunus Üzerine ı'"isi mik -
.,. .. t.. bir taarruz yapabilmelerine 
ihtimal armiyenler vardı. Bun • 
lara l{iire İtalyanı.n kuvveti azdı. 
Hatta Almanlar bile ora)·a geçile- . 

j lal\.lır ---o--

Muallimlere ikramiye Bu esaslara göre lıiobir dük -
kancı. dükıkanında mevcut olmı
yan bir :nalı vitrin veyahut ca.ıne
kiir.ırı.da teşhir edemiwcektir. Bu
lunmı} an mallar· velev ki süs için 
dahi camekanlara konulamıvac~k
tır. Euer ıe,hir olunan maldan 
diilakaııda bulunamaz ve müste -
riy" verilmezse; dükkan sat ipleri 
mal saklamak surile ve korunm3 
ıkaı.unu hükümlerine göre hemen 
mUıd:ie-iu.mu""'iliğe trsl~n1 oluna -
caklar-:l:r. 

olacaktı: j 
Fransız idare ... inin hakhniyetiııin 

de\:aını. Afrikanın er\'ct menha -
larınd~n azaıni der~ccde istifade, 
Akdenııin cenubundaki aruııinin 
müdafaası. 

Geçen harplerde Fran,a türlü 
müşkülıita rağınen bu üç noktayı 
da temin edebilmiştir. Fakat ~39 
harbi pek biiyük bir dei;i•iklik ar
zetıi: ltal~·a hem Alıı:J.ıJ a ıle itti
r ak et nis bulundu; ht.'nl de niha
~·et Almanya il~ beraber olarak 
harbe ııirdi. Onun için .lfrikada 
Fransanın vaziyeti zorlasmı • Af
rikadan .ı\\rupa harhi jçin i.)tcn _ 
diği kadar istifade cdilcnıcıni~. 
şin1diJe kadar İngiltcrenin yardı
mı da bu m!işkül:.lı ortadan k.ıl
d.ırntağ'a l-:afi grlmt>nıişti:-. 

Fakat bundan sonra l\frika ve
kaJiinin inki .ıfı nasıl olat'ak?. 
Afrikayı bilenlerin eheınıniyelle 
kabul ettikleri dZğ,•r iki mühim 
ke,·fıyet daha vardır ki bunun le- ı 
zahürlcri de eksik değildir: 

Afrikalılarda ııiıtikçe kuvvet -
lenea bir milliyet ct!re) anı ,·ardır: 
AfrıkaLlar di.ınyanın birinci de -
r~tcde muharip in,anl.ırıdı.r. 

ALİ KF.. lAL Sü!l;MAN 

Kimse:ıİz vat:>ndaşiar 
istanbulda lı~r ka)ıııakaııılık 

daire . ..,~oJe bi-· )azı hüro,u. tesis 
ediliyor. fuıra<b. "kuma yazma 
bilıniycn, muanıt>lcdcn anlanıı:)·an, 
kim e.,iz ,.e fakir \atandas]arın 
istidaları yazılacak, kendil.erine 
yol gi;sterilecek. Bu fikri orla)·a 
ko) anlar şayanı takdirdir. Haki -
kalen bö) le bir yardım ,.ekline ib. 
tiva~ \·ardır. 

Yazı bürolarında kağıt parası 
bittabi halktan alınacaktır. Bu 
ücretin asıari olarağını ümit ede· 
riz. Resmi dairelerde kntasi)·e le
vazımı .ll~Iet bol ,.e hatta bol ke
seden sarfedilir. Kinıı>e~iz vatan .. 
daşların i~i için, pekiıliı, hesaplı ve 
tasarruflu kırtasiye kullanılarak 
kağıt ,.e saire temin etmek müm
kündilr. Her 4in başı hiiımüniJet
tir. 

BOBBAN CEVAT 

verilecek · 
İlk mt-ktep muall rrlerinin mes

leki cev'k ve gan<'tlerini arttııunak 
üz<ore dt'rs yılı içinde en fazla mu
vnrfak ~1anlar~ para mükafatı ve
ri'nıe;;i karlrla!;tırılmı lır. 

Bu ikr miveler her yıl miktar
ları arttır•lmak sureti!(' whrimi· -
.Je Ankarada Ye diııer ba ,, ,•ila
vetler<l. •ki 'lluaıı;,-,ıere \'erilecek
tir 

Karara göre bu kabil müessese 
ve dairelerde vazi!e ı:!ÖI"n mütc
kaitlcrdcn ba1.1larına nısıf ,.e ba
zılarına da tahsisatı fed<aliidesiz 
tekaüt maası \'erilecektir. 

Bu '1usu,ta bir cetn•I hazırla -
narak tt.-kmil mal mlldürluklerine .

1 
~nderiLmistir. 
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Cenubi Afrika 
Cemibi Afrika hUık!'.lmeti H.cı -

lal>'Ü Krahçe;i Vılhelmına ile kızı 
rt'nSl'S Julvanavı Kao $E:hrinde 

;'c~rr.ete davet etmişti. Bundan 
"a,ka cenuıbi Afrika roprakların
d~n istifade edılmek suretile ora
da pilet vet;,.tirilmesi teklif edil
mi!-1i. 

Crn<'f3l Smuls 'ıükiııneti bu iki 
tnkı.tı VJµm;;kla, İng.lb. davasına 
nekadar bağlı ob.iugunu isbat et
mişt:r. 

:-ıal:lındur ki, cenubi Afr;kalı
ların QOgu Rıerlerııı ahfadıdır ve 
lburıl~rın rrensei de Holandadır. 
Jfolandanın i ·~ali karsısında ce -
mı:bi Afrikanın Almanlara karşı 
kini ar~mı;;tır. 

Bu ,,,benledir ki, Afrikadaki 
tr üstorrıl~kclerin müdafaasına fi
kn kıebbüs edilmiştir. Cenuıbi 
Afr'kada hal ' 1z rda talim J?iır -
m üş 5,ı 000 , · nüllü ·vardır. Ora -
daki ikı mil~ onluk beyaz nüfusa 
gore, -bu mİk!ar 138.000 ki iye çı-

arıla<:.>ktır. Mısırdaki İnıriliz or
dll:iu kuman-danı Vervel cenubi 
Afri.kaya r.ıttiı.!i zaman. orada ı:ıör
dül!ü askeri hazırlıkların mülem
rrelin~tine havran olduğunu sak
lamamıştı. 

Bu münasebetle Konan Doil'in 
1902 de cemı:bi Afrika ha kında 
ne:;rettil!i bir kitab•n şu so, cüm
lesi hatırlatılmaktadır: •ll'ı; bir 
muharebe vUai görmh·ecek olan 
bir cenuıbi Afrika hükumetinin te
şelkkülünü ~öreceğiz. Burada Bo
erler de, İ~ilrzler de ıbir tek nıtl· 
Jet halinde birlesece'lderdir.• 

I-larp tarihinde 
ihanetler 

Belçıka Kralı üciincü Ler-...,.,ld'un 
ll_ıaneti ~ibi bir. ihanet tarihde rlÖ- ı 
rulmus sey degıldır. Şımdı e ka
dar lıicbir Kral, ne mağlup ve ne 
de ümitsiz bir vaziyette bulun -
mıvan ordusunu düşmana teslim 
ebmeımıştir. Bununla •beraber, bu
na yakın hidiscler yok dei!ildir. 
Narıolyonun zevali, Jarnak'ı 

ihanete sevketli ve bu iahnet; 
Prusva, A''ll•turva ve Rusya bir
lesik ordularının 18 ilktesrin 1813 
de Leipzıg zaferini kazanmalarına 
sebeo oldu. 

O ırün, 130,000 kisilık bir kuv
vetle >ki mısli fazla bir düşmana 
karsı koyan Napolyon, yirmi dört 
saat süren D'!Uharebevi kazandı -
jiını farzedi~rdu. Zaferi temin 
için her şeyi düsünmü,tü. Yalnız 
bir şe;-i hatıra getirm0misti... 

Na"OlYonun müttefiki olan ve 
Fransız bavrağı altında harbeden 
Sak,nnya Kralı, muharebenin en 
<iddel!i ve hararPtli bir denesin
de orılıısile beraber düşman ta -
rafına ,ıcci,·ermlsti. 

Bu t:iç beklenilmiven bir iha -
netti. .!ır••al Ney ile Marmont, 
biraz e\\cl kendi saflarında ha
re"et den bu ordunun silahları
nı. sil" h arknda<lanna cevirdik -
!erim na~ retle ı:ıörmlislerdi. 

S;ok.Wnva Kralı, Krallı~ının te-

Demirden tasarruf için 
B~ünl<ü muharebelerde şoseler 

demir;-ollarından mühim rol oy
namıştır. Alman ııenerali Gröner 
1920 de neşrettii?i bir kitabında: 
•trenler durursa harp de kendi • 
liginden durur• demsiti. 

Halbuki bur.ünkü muharebe • 
terde fikrini deaiştirmiş olması la
zımdır. Almanvada 192~ da 24.089 
lokomotif varken. bugün bu mik
tar 20.000 e inmiştir. 650,000 mar
şandiz vaııonundan 560,000 i kal
mıstır. Çünkü matervcl venilen
meınis ve eskimiştir. Son aylarda 
da cok tren kazaları olmustur. Sert 
çelik istihliıklni azaltmak için az 
ray yapılmıştır. 

Macar kuvvetleri 
Bu hatibin sonunu büyük bir 

a.laka ve hatta memnuniyetle bek. 
lıyen memleketlerden biri de M;ı
caris.tandır. Macaristan 150 bin 
kışılık ordusu, 15 mayıstan • 
beri 400 bine eıkarılmış bu
lunmaktadır. Bu kuvvetler Ro
manya ve Yugoslavya hudu
dunda bulunuyor. Slovakya 
•huıdudundaki bütün Macar kuv -
vetleri de lbu iki hududa indiril • 
miştir. 

sisini No'lOlyona borçlu idi. İha • 
netinin cezasını çekti. Prusyalılar 
ilk i~ olarak Saks Krallığını yut
tular. 

POLiS 
VE. 

MAHKEMELER 

Bir tüp 
boyası 
kadının 

dudak 
calan • 

Sultanahmcl 2 inci sulh ceza 
mahkemesi dün J?arip bir hırsız • 
lık davasına bakmıştır: 

Hadisenin maznunu \ a .le is. 
minde genç ve oldukça güzel bir 
kadıııdır. \'ahide; ,çıcı;en ak~am 
KaraP,Üınrükte tertip olunan bir 
ahbap dü,l!unüne gitmiş ve düğün 
kalabal.k bir halkın iştirakile ge
ce geç vakte kadar egl~nti arasın
da devam etmiştir. 
Eğlentinin bilmesinden sonra 

evleri yakında olanlar ve civarda 
tanıcLklar ı bulunanlar birer ikişer 
dağılmışlar, düğün evinde ise ge
lin damat ve aıleleri ile uzak, de
nizaşırı semtlerden gelmiş olan -
far kalmıştır. 

Bunlar da, ev sahibesi Bayan 
Feride taralmdan birer ikişer ya
taklara taksim .o!unmuşlar \'e ge. 
ce yarısından sonra herkes uyuya
rak düğün eyini sükunet kapla • 
mışt.r. 

Fakat bu sükunet; ancak saba
ha kadar devam etmiş ,.e evdC'kiler 
sabalıın erken bır saatinde Feride 
ile arka l,ı ı Mü,,erref \'e Melcgin 
hı::idctli sesleri ile uyanmışlardır. 
Bıraz soı r.ı ua bu hiddetin sebebi 
öğrenilmiştir: 

İddiaya ı:ore sabahleyin Bayan 
Feride erkenden kali<m •• ve misa
firlerinin rahats;.z olup olmadık -
!arını anlamak içın bir odaya gir
digi vakit dıigune ııelenlerden Va. 
hide.vı yi.lkün a~ık kapısı başında 
ve) ilkte bulunan di;.,er bazı misa
fırlenn es\'alJr .nı karı:}tırırken 
görnc iı tür. 

Feride :lıem~ıı dı rı ~ a çıkın~ ve 
bu hatfüeyi MU.Crrfole Melek is. 
minde diger iki mi afıre söylC'TTliş
tir. Bunlacn el çantal:ırı •e man
tonları Valııdenin yattığı odanın 
\ ükunde ol.:!uğtı iön Mıı;.errefle 

1\fde.k biraz sonra içerive ~irmış
ler ve çan>alarmı muayene ettik
ltri vakit Melek: 

- Benim !ıir dudak rujum ka -
yıp~ 

l\lü;ıerrei Le: 
- Ben:m de 10 lira 25 kuruştan 

ibar~t paıom eksik!, d~'Tlislır. 
Bunun üzerine Vahıd~nın, Fc

rideııin dıöarı çıktıi?ı vakit evden 
~itti ö~renilırni tir. 

Feride hC'TTlen Vahidenin arka
sından koşup onu bulmustur. La
kin 'enç kadın para •bahsini inkar 
etımls ve: 
•- Ben para filan görmedim. 

Yalmz ~anlamın içinde bir du • 
dak boyası buldı.ım. Bu da 20 - 25 
kuru:slı•k bir şey Ye hem de yarısı 
kullanılmış olduğu için ehemmi -
vet verip sa!übini aramadım. Ka
rışıklıkta yanlışlık!a cantamırı içi
ne ııirmiş olacak~ ..• demL~tir. 

İşte hadse bu suretle mahkeme
re intikal etınıwtir. Netic<'de hakim 
B. Saliılıattin D mirelli Vahidenin 
para\ı çalmaktan beraetiııe, ken
di.-ıne ait olmıı\ an bir malı yani 
ruju almaktan da 6 av hapsine ka
rar ver:mist.ir. 

Fakat dudak boyasının kıwneti 
az oldnğu için hu cPza 10 gün hap
se indirilmis ,.,. dü~ün evinde baş
lavıp ma.,kem"d" bit('n hadise de 
bu suretle bir 11•· hkı'.tmivetle sona 
enmisti:·. · 

Bitpazarındaki ani 
kontrol 

Bitoazar!nda satılan müstamel 
e~biselerin hemen ekserisinin be
ledi ve tebhirhanesine gönderil -
mediği \'e esnafın tebhir ımilbürü 
Parası veıtrnemek için bunları e • 
tüvısüz satt>kları anlaşıhnıstır. 
Beyazıt nahiye müdürlüğü bu 

hususta .badema sık sık ve ani kon
trollar • apıl~ıasım kararlastırmış
tır. 

Ezcümle ev\'elki günkü bir kon
trol esnasında da kapalı çar:;ı el
!bisecilerinde 100 den fazla mühür
süz elbise !bulunarak tebhirha -
neye ııönderilmislerdir. 
Bunları satanlara da ceza ke -

silmistir .. 

lKüÇüK HABERLERi 
* Üniversitede diploma tevzi 

merasiminin 11 temmuzda icra o
lunması kararlaştırılmı~tır. * Pangaltıda Ölçek s•1kağında 
seyyar tenekeci Jakın oturduğu 
evden dün bir yangın çıkını~ ve 
yanındaki diğer iki ev de yanmış
tır. * 3139 numaralı otobüs Bıiyük
dereden gelirken Maslakta devril
m~ ve 4 kişi haüfce yaralanmış
tır. * Kağıt ithalat ve stoku yap • 
rnak ve tevziat islerini i.dare ebmak 
salahiyeti Ziraat Bankasına veril
miş, bunun irin de 300 bin lira ar· 
rılmıstır. * Yarın sab3lı saat 11 de şeh
rimizde canavar düdük1i•;nin öt
me tecrül>e.si yapılacakt.r. Dü • 
dükler çalarken de herkes işi!e 
rucile mesı?Ul olacaktır. 

Amerikada "koalisY 
on,, kabinesi :t 

Yuan: AHMET ŞÜKRÜ E!>_,,ıf, 
ctil'~-

Cunılıurreisi Ru:ı•elt, Arıı. d.ıf 
nm iç politikasında buqı.ı11e ~~ı•· 
görülmemiş bır iş yapmıştır. ~. 
halif cı.ınıhuriyet part. ııe ."'ei(I~' 
sı.ıp olan iki zatı kabınP • 171 ut 
almı~tır. Bunlardan b~rt. btıı'ırı(lı" ~ 
nazırlığına tayin ettiği KııoX·,,r. ~nara 
ğeri de harbiye na:ır!ıcı•n« q~e~ ı'.tlırı 
diği eski hariciye ı-ckil'erı ~ ' an . • rıurrı:: ·~ •' ")ke 
Stimson'dır. Amerika Cuııı• sı '' 
isinin, bıı iki Cumhuriyet ~rr tı~ .J. ,::e:ı 

b 1 .. k. . . ıcıne mensu unu ıu umetının f!t:')1 -ıaad 
lırken, bir •IC.oa~isyoıı• kal" ıı•i· . dur~ 
kurduğunu soylıyeııler. eh ;.,ıar ınsız k 
yetli bir noktayı unutmamalı ııs· 

l k l · J kOO• Avrupa meme et erm ' · ilefİ ~ddc: 
yon kabineleri mı.ıhtel•f parl rd•'· ,yetı 
bir araya toplıyaıı hük•1meıle jjlcU <l ve 
Parti mensuplan, koalisyon ~ 11ıe "-a b 
metine, partilerinin murafakO dt- ~u at 
ve ekseriya partile~iııi tenısıl :J,ı lııd~ O 
rek girerler, mesela hıq•ıtere lıİi' luıs, 
Çörçil kabinesi bir koalısyaıı. il• a, 1 ın 
kumetidir. füızrelt'iıı yapııG'qı!• bıne 
böyle bir koalisyon kurmak dr 10~ leme 
dir. Muhalefet ı-aoi~·e•i ıd< 0 rtl l~an 
Cumhuriyet partisinin bir pahiS llrazi 
olarak hüktimete i~tiraki b«rti• lak3J 
meı•zı.ıu değildir. Yalnı: bu pa/l 
ye mensup olan da ötedenbef' it 
velt'in harici politikasına w.r~utl ·ed 
bulunmuş olan iki cıım~~rı 0 ·\ha~~ 
partisi mensubu kab ·ne kt~~ri ~.ansa 
lmmış bulunuyor. Bıı, cum"' b- :ııı ola 
11artisiııin Rıızvelt'in şu ı·c'toıJe !ce:tr 
politikasına baiilamaz. O ·ka ;ç :n d 
Rııwelt, neden böyle AmeT1 e • Ya. 
politikasının tarilıiııde g~rül~,0 • ive 
miş bir iş yapıııor? Bıt ik• 111 Mıif 'lıetı 
lif politikacı kendisine mtı ·ue- ~d~ 
partinin yardımını temin e1"'aeıı 
cek oldııiiuna qöre. bunları ne 'akdi 
hükumetinin içine altııor? o • re. n 

Sebebi şudur: Amerikada ~ııtl e ış 
kında Cumhurreisli!ii için ~de'" '. ıı·a 
yapılacaktır. Aarkası sıra ik• .. J • ~ t~ı'. 
re için seçilen RuwelfiT~. •71

;' bif ~ ~ ; 
deti, bu defa bitiyor. üçunc~sast 0 

devre için seçi!meğe kaııu11U pP!I" !·de 
m<İııi olmamakla beraber. v~ ıeo· 1/ıs~Zl 
to'.'.'danlıeri devam ede". ?': ileıf it z 
mu! Ruzrelt'iıı namzetlıgııı• hO;/'< t ~' 
sür1ne.ı;i·ıe engeldir. t'azıut't .. il., ,e11~u 
le olmakla beraber, Ru=ı'eıt ',cist {' 
çüncü bir devre için Cumlı ~r btl 1\ ,/~ 
yapmak cereyanı çokta11bertk~~ • '< 1 miş ve bu cereyan gittil.:{C 11,pıt 'IS~ vetlenmektedir. Bu cereyanı · u 
dıranların dayandık/an sebe:a zlff<.iıı.ın 
dur ki bugünkü vaziyet, bM ;yor ı.; 
mantardaki va.ı:iyete ben=e•ı~ıo • 'll •nı 
Avrtıpada müthiş bir JıarP b ııı'1' lerd 
mış, devam ediyor. B!ı 1ıar/lbil'r ~~e 
an A merikaya da sirayet ed.ede 1'1 <razi~ 
Şu halde bu derece fevkala yre-!J ~ 
nazik bir zamanda CuııılıtJ ı a F. es 
deiiistirnıek hatalı bir 1ıarek~jıı'~ r 
!ur. Amerikada Cumhurr_e dJ "; 
de/lismesi, ııalnız hükumet•",ıorı '<lına 
ğil, başlıca hükumet menıUBÔ"l' tı •tz 
nın da değismesi demektır. 11110 • •hil 
bir '.!amanda kıymeti olııP .. 0 .. ;ıeıi 
dıijı şüpheli olan bir teaııııt~·~eıı ~ 
sürii" de Rıı:ı·elt gibi teC1'1! .,,~~ V 
eneriik bir lidl"!'den milletı 0~ 
rum etmek doğrıı olma". Dr:" ııD' ~b 
partinin R11z1·~ltten bar:ka ~ırr"ı.ı q 
zet ileri sürmesi şö11le . ~ .( 1'\,. 
muhalif parti de 11anızet ıle·ro ,ı t~er 
memeli ı•e Rıt:!'elı itffak~ ~ ,~ıl eor 
intilıap edilmelidir. A '"erıka ~" • .r. 
leti Rıızt'elt Pt•ofı,.da 11>rı·ı \I': llı J:ıd 
lur!dvrfuntı aö."termelidir . .. ' .1 ' aıı 
b!rliQin: bu ~,,retle tezo11t"'r'ı t..--ı'f"' .:trrı 
meril.-aııı bircok ı:ıailelerd "' .' ka 
raco1<t<r. · ııt'"ı·~ "Ucu 

Filhakika bir co1:1arı. bıı ,ci~· ibı 
feı•kalade ı•aziııetin cıımlı>1:, 1:1' bar 
ni tekrar sectir1rıe1c istittPtı 1 ·sterı' ırrı.u 
rafından istismar eailmek' ;0ı ·ıf'ıı y 
diğini iddia etmektedir. Fa ~i•''. ı·apt 
mamn feı·kalcideliqini d~ 11 ;ıı11~ ""ü 
inkar etnıiııor. iste Rıızt' 1 ·1<o" ı~\~n. 
habatın arifesinde Anıe';J&e t' tl 

1 

politikasında cidden fevka ,,.ıı~l'."' ıı ~ t 
1arı bu •Knali.ı;1ınnu" k!tr btır'' a 
zamanın feııka!ıidelioi11 1 t~rrıi 
ettirmek i.•temiştir. cum1'&ere akt 
demek istiyor ki zaman °. 0,1rıl~ ,•nıa 
naziktir ki nawrımda par;;ıdi' ~ ' trd 
(h kalmamıştır. Ve t? . ı1~ ın, 
dola11isile, muhalif 1)tırt• 11' 1 etıtl 'ra 
çimde aıını espri i1P )ıorak: Al' l!eek 
i5e daı•et etmektedir. ~-anı. 

c.. .. h k•ıı" ~I! ı 
';1r~ume~ bu.t kar•' ~110 
ıçın yenı ır ··ddeı· ·tı 
$ . d' k d ı ız ,,,u ,.,.,. ·lri 
ım ıve a ar va n bil.- ~· 

ııımumi!i&in müdahale ede 19 ıJb •z! 
amme dava lan hci'ckırıd'1 - ıııt'11 
olunmakta bulunan cii~~"uuliı~ U, 
hut kanununun dairei şi.hJYl Jıfl"t• "'· 
~enisletilmesi kararla. tır'·ci~ ııi 
Ezcümle şahsi davalar tbi~ 0

1 cürmü meşhut kanunJ ta ~sb· ıtın 
nacak ve bu suretle bV ııöri).l .anıı 
muhakemeler de sür'atle 
karara bağlanabilec tir. 

nı 

'• 
____,,__... j •"' Davutpaşa yı1°1' lld 

klübünde ı;ıtıil 
Darntpaşa Yıldının kU. 11u ~' 

nüırnüzdeki perşomb~ ~ cadıl~ 
21 de Hekiınojilu Alıpa;a 1 3dı: 
sir>deki merkezinde fcvıl<a 
""~"r"' akte9-ecek.tir. 



Alman mütareke şartlarının 
hülasası e daha geniş bir 

: ı,,ndra 24 (A.A.)- Röyter ajan. 
ltlırıvor: 
hıan ll'Ükümetinin tevdı ettiği 
<.<r,•ko şartları maddelerinin 

;:c;ıiş bir hulasasını verıyo-

adde: 1.- Muhasamatın der -
r ~.ırması. Muhasarada bulunan 

sız kıtaat,nın silahlarının tes-

rının, hi2ımette bulunan tayya - harp malzemesi İngiltereye nakle-
relerin, )'.)İva.de csli:lıasının, taraık • di!miyecektir. Hiıçibir Fransız di· 
törlerin ve müh.imıınatın !ııe:veti u- ğer devletlerin hizmetinde olarak 
mumviooinin sa,ğlmn olarak tesli- Almanya alevhine çalı.şanuyacak· 
mini. Ahnanya, garanti olaralk ta- tır. 
lep edebilir. Bu taslımatın vii8'a:tı Madde: 11.- lli~ir Fransız ti-
Alman•·a tarafından tavin edile • caret P-emisi limandan dışarı çıka-
cek.tir. mıyacaktır. Ticari münasebetlerin 

Madde 6 - İ~al altında 'bu.lun- başlaması Alman ve İtalyan hü -
mı:vacak arazide mevcut olup is- kumetlerinln müsaadesine müte-

add.,, 2.- Alrr.an ml'!nafiının -'-'·ıft Fr h · · d bul ti.hrlamına müsaade edihni.ş olan Va.LA ır. ansa arıcın e u-
•Yeti ıçın ,..a~1<1J. yazılı hattın n t' et ae ·ı · F s a ""' ~ Fransız kuvvetleri tarafından kul- an ı<:ar ,., mı erı ran aya ç -
l ve garbindekı arazi ı•gal al- g" ıl k · •- 0 lın d t k ' ıanılmıvacak sılahlarla harp le _ ır aca ve ım""n o a ı.gı a -
la buluundurulacaklır. d. d b"t f 1. 1 k 1 ,·azınıı Alman \'e İt•lvan kontrolu" ır e ı ara ıman ara sev o u • 
~ hat Cenevre, Dole, Saone ü- kt 

altında de"'<>lara "er'~-'"rı·ı~nktı·r. naca ır. 
llıu~ Chalon, Paray I.emonial, ' """" ••<> · 
1 · ı· 0~ıl alL n<laki arazı'de harp ı~,a- Madıde 12 - Hiçbir Fransıo: 
uıs. Bourges Vıcrzo.ndan ve ~· 

ac!an Toursun 20 kilometre zu1u i'Tllaline d<"rhal ni.havet veri- tavyaresi toprağını terketmylece'k-
ıne l?<'<;CCf'kti.r. CC'nupta An _ lecektir. tir. Tayyare me)'danları Alman ve 

lemeden Mont de Marsan ve fa<lde 7 - işııal altındaki ara- İtalyan loontrolu altında bulun -
lean de Pıed de Portya kadar zlde evcut sahil veya kara mü- durulacaktır. i,gal altında bulun-
lrazıde henüz İ!i'(al edılır.emiı; dafa .. ı tCdlıuatı bıituıı silahlarile m.oyan bütün mıntakalardaki ya -
takalar, işbu rcıuahedenin ak. bırli.kte ve i\'1 bir hakıc teıslim bancı tavyareler Alman makam-

ı. müteakip is{(al edıleceklerdir. olunacaktır. Butün ist>hkt.m pi.an- !arına teslim edileceklerdir. 
"llldde: 3.- t al alt nda bulu- )arı \e ıma)'ll batarvaları ve ma- Madde 13 - t~ı:ıal altında bulu-
rnıntakada, Almanya, mahalli • ·n lbara;ıan tnfsiliılı Aknaıwava nan arazideki askeri miicsseseler, 
den maada gıl deviel,n bü- tevdı olunacaktır. aletler ve stoklar iyi halde teslim 
haklarına sahıp olaçaktır. Madde· 8 F h" k" t' edilecektir. Umanlar, daimi istiıh-
ansa hukumeti hu maksat için · .- ransa u ume ı- k'-' b h • 

' 

nın _müstem. leke ve ı'mparatorluk '"'ıuar, a rı insaat tersaneleri 
olan bulun kolaylıkları ııös- ı h · ed ı..... dahılındekı rr.enafiini miıdafaa i- a r>p i .. ıırvecek ve ıha">ara u~-

ektir. inaiJtere ile muhasa - · b t 1 kt " çın ser est bırakılacak olan •-···ım ra ı•mıvaca ır. 
n durma.mı müteakip A< - ·· ""' . 1. . mustesna olarak Fransız donan- Fransız hiikumeti, halkın i~al e • ·a, ~arp ı;ahillerinın ga mı .. , .. 

0 
ıve indıre~ektir. Fransız hü - ması ıı<>sterilec~k limanda topla. altında bulunan araziye a<.4~tini 

lif ltıetı hıikumet nıerkezıni işgal na~~k ve Alman ve İtalyan kont- kıolaylastıracaktır. Fransız hiıkü -
" da bulunmıyan a_razide inti: ro~u altında silul tan tecrit edile- meti. kıymetli oşya ve stokların 
" etmekte serbesttır. Arzu etı- ra murettebatı terhi.s olunacak- L"f!al altında ibulunan araziden is-

'., dirde hükumet merkezini tır. Almanya hükiuneti, sahil mu• 11al altında bulunmıran arazi ·e 
l.le nakledn"ilecektir. Bu tak- hafazasın.a ve mayn tarama.ğa la- " 

'v zım gemıl<"r mU.tesna Jlarak bu \-eva vaıuancı moınkketlere geç -
e gal altında bulunan ve suretle Alman kol\troJ:; altınu'a lı· meo;ine mani 1 aktır. A)m.ın esir-

yan arazinin Fransız hükıi- w • 1 · b t b k ı k F ı tarafından Paris en idare c- manlara toplanac:ık olan Fransız ı erı SP!' es ıra ı aca ' ransada 
do. nanmasmı, harp esnas n"- ken. veya Fransanın dcnızaşırı arazı -

i irin Alman hıikümeti icap d "'" 
n kolayl:kları ııöstcrecektır, ı hususi maksatlanııı tenıın için 1 sinde bulunan ve Alrr.an hükiımcL 
ı f kulla_nmak niyetınde olmaA·,.ını tarafıoaan talep edılccC'k bütun 
ilı<lde 4 İntizamın mu!ha aza,ı ..,.,.. 
lawu olan kıtaat müst~na, resmı surette be.ıan eder. lu; _ ALmaıı tebaaları AlmanvaYa ~, _ 

teml. €'1{(> menafi~J1J0 ffii.ı.dafaa~i iPln lim oonecoktır. 
ız deniz ve hava kuvı·elleri t r k ' '" f e rı edılecek kıs m müst'6na o- ' .l'ı.hitur ke mu 'h~" ~. ı, be~znı• bı·r t edilecek bir mı.iı""'cı zar ın- 1 k F ' ~ .. ·" '"' • 

ı ara ran. ız kara>ularından ha- muah<'dn İtalı•:ı '-ukl"ıın tı· ıle ak -
eı<his ve sil.lıhtan tecrit edile- · b ı "' . r•~ u uoan bütiııı rarp sefineleri tl'diıır edilmez mer'irete rte• ncek-
ır, istisna edilecek kısının tec- Fransa•·ıı davet ed leceklPrdir. t B · ' ' 
t ve ehorııımiı·etı Almanya ve ır. u mua"edenin aktedild:igi İ -

;I ~Ya tarafından tayin C<]ilcoeeklir Madde: 9.- Mavnlere ve bahri tah a hil!kU.meli tarafından bildi-
• '" 1 müdafaalara toallük eden bütün ri!<likten altı •aat s~·nr:ı ıı."·lı•-a-

"' al altmdakı araz .... e bcı unan h be 1 A " •v w ~ 
yo LZ kuvvetleri, işgal altında a r er lmanı·aya verilecektir. mat duracaktır. Muhasamatın dur-
sil nınryan arazive nakledilerek Fransız kuvvetleri maynleri tara- dt.ti'U Alman hüıkıirneti tarafından 

mak vazifesini Üzerlerine alacak- telsizle bildiri! .cektir. 
1$ edilecektir. Bu kıtaat si- t!r. F h k 

ını daha evvelden n;ütare - ransız " lıın<>ti nisbeten az 
Madde: 10.- Fransa hük\ımcti eheınmivetı haız. l>azı tadı·•,t tek-

akıdi anında buluoduıklan lind k 1 "' e e a aeak müsellah kuvvet- lif ebn,~-tir. Zaıınedildı<:ine 11öre 
~·r ~ ;esı~:t:ı~~ı~:~k o- !erle hasmane t ı1;:.ıır harekette bu. bunlaı,dan bır kısmı bbul edilmiı; 

V' lunmıvacaktır. Fransız ordusu cü- bir k,smı da rndd di mc-tir. Serait 
• azide bu_ lunan, topların. tank-! zutamlan Fran ·a topra~:ııı terket- -~ k e 7 ıı, llh ı nk defı topla- kt ~ esas1<~.ıa. "" ·ondl bıldirildi~i ıt;bi 

t ~ F;a~ı;I~ kabine:i eit~ıı;;~ler;~;ıtbl~r;~akt~ıÜrüşüyor 
ına 24 'A.A.)- Yarı resmi ı buata beı anatta bulunarak bu sa-

tı ız ajansının bildirdiğine gö- bah ak.,~di1en nazırlar rr. clisı iç-
ahiliye Nazırı Purr.aret, mat- tımamda mütarek, akdı için Rı:ı- 1 

mada Fransız murahha> heretine 
--:"ı!an. tekliflerin tetkik edild 'gini 
sovlcnı4tu·. 

vrupadan bu 
hah gelenler 

8 yaramazın 
Ölümle biten 

~ıereli pamuk fabrikaiörü 
tler bu sabahki ekspıe,le ,eh
e ı:clmı.ştir. Buradan Hinais
J:idecek ve pamuk ala<:akt:r. 

1 deniz gezintisi 
Bc•ı lerbey ınde d n ak~am brr 

denız faciası olmu:ıtur: 

ISamatyada müt
hiş bir cinayet 

rı inci sahifeden deuamj 
ne ae sıddetl ~aplad,ktan ~onra 
ka...,·mı~tU'. 

ltıailey h kendi.>ıle ııörüşen bır 
arririınize italvanın her gece 
i karanl:kta bulunduğunu, ha-
hucumlarına karşı ı:ıık yakıl -
l(ını. s1k sık vapılan tan are 
~arrlımanlarının halkı telaşa 
0ıctügünü söylemiş ve İtalyan
~ Yugoslav hududunda tahşi
~aptıl!ını ve kendisinin de gör. 
lınü beyan etmistir. 
~ni trenle italyadan ııelen 3 
•lı talebe de İngiliz tayyarele-

1 ~_,,...,, .. ~. taarruzu karşısında tekmil 
ilerin ihtiyaten Italyadan 

akta olduklarını ve bombar
'nla"ın her gün devam ettiğıni 
tni tlr. 
llı~ııyadan gelen İhsan Yıldı· 
~tadaki talebelerimizin merak 
Cek hirbir hali olmadığını ve 
~nlorın talebelerimize cenlil
ce ınuunıcle ettiklerini ve aç· 
lrnadıl!ını. tekmil ee:ıence yer
n acıld.ğını s&y!emiştir. 
ırimiz Hüsrev Gerede talebc

bizzat mesgtıl olmakla-

-0--

Q.:yette bu sabahki 
toplantı . 

ltıniı İstanbul kazaları kav- 1 
ll'Jarı ve 1 tanbul merkez ko- \ 
nı bu sabah saat 11,5 da vila_I 

~ Vali mua ini Haltıkun re -
ilde bül'il.k bir tophntı vap
rdır. 

illıili e Vt-kilı de bu sabah vi

lte gelmiş '"" Hatav vali&ı Şuk
~ sehr>mıze ı: len Tr~kva u

mi.ıfett~lik bas miı.savıri 
.; \"C eskı İmnir vali:;ı Fazlı 
•Qı11;ımıi:;tür. 

Bevlerbc\ inde oturan 3alih Hak
kı, Cemil, Toaorı, Mahmut. Baha
ettin, Mehmet ve l.Iarl.o i miııde 
8 "Ocuk boyacı Ali Necatiye ait 
s~ndalt ~~bersizce alarak ~ezin ... 
tıye çıkmışlardır. 

Fakat sandal Vaniköy istika -
metı!'d~ cocuklar.n l araır.azlık \•e 
n:ıuzıplı~leri e,:)na ında de\·rilmi~ .. 
f~· 0Deı;.ıze ~yşeıı 8 çxuktan Sa -

· >lınuş, dıgerlerı kurtanlm~lır. 
--<>-

halyadan bu sabah 
gelen muhacırlar 

Bu. sabahki Avrt<pa konnınsiv<>
neli ılc 47 mültı::cı daha gdmi~Ür. 

. Itah adan hicret oden ~7 :vıuse,·i 
aı'.esı d,': aYni trenle sclırinıfae gel
mısleroır. FtHsıine gideceklerdir. 
YUGOSLA \'KONSOLOSU DA 

Gi':LDt 
Bcbrada gitnı<s olan Yu1ı1>s _ 

la\'\ anın. şe~rimiz ba<Aronsolosu 
• l. Corcı~·avıc d<> gdm' tir. 4 İn
c_;f;z, 1 Çınli, ·1 Habt:s ~ mi ta\•fası 
da nı_c-mle'ketler:., ~ .,.itn1<.1k i.jzere 
ehrirriıe ı:elr rd r. 

·--o--

Holanda sefiri 
geliyor 

yarın 

Hola,..da sdirir:<i7. B. Yaku'P 
Kadri ile sefaretımiz crktını varın 
sabah schrirri•~ ıı ıeceklerdir. 

--0--

Peynirden zehirlendi 
Bakırköyünde cevizlikte hamam 

sokağında 7 numarada oturan 
B. Ali Reşit bakkal İlyadan aldıgı 
peynirle zehirlenmiş ve lıastaha - , 
neve kaldırılmLŞtır. 

Cinayetı hal>cr alan zabıta me
n:;,.t 1:ırı Jc3 an katili gece vakti 
'.,·: ıl n11,fardır. Ya»ıl"n t~h.ki -
ka' a kat.il ırana,.u1 bir n-:.·Üddet 
e\·vel memleketıııe gittigi \'C gc
cenlerd~ Anadoludan gelerı:.•k Ba
yan :\•senin Rtt:melikavağındaki 
odu Itırahimin yanında misafır 
•kaldıılı teabit olunmu~tur. 

Yakalanan katil \'erdı:(i ifadede 
A \'senin kendisini <birkac deıla ze
h irltJrne;!~ lPşobbüs etti~lı'li ve 
bundan mu~er olarak, intikam 
ahnak k:ısdil<' İnegölden bura va 
ı.rel.fü!ini itıraf etmistir. Tahkikat 
devam elımektedir. 

Dolga 1Jzunluğu:' -

1648 m. 18? lfr/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 ın. !MG:i Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.7;.m. 1~19J Kc/s. 20 Kw, 

18.- Proqraın 

18,ı15 Koro eserleri (pl) 
18,31) Rad.ı;" caz orl.:~•tra.'<' 
19 1U 1\Iüz k: A!<ıturka 
19,45 Ajar.s lıaberleri 
20,- Fcıstl lıe_1;etı 

20.30 Konu~ma (unııımi t<•rbiue 
ı·~ b~deıı ıerbi•ıP>iJ 

Z0,45 Zeybek /ıa •aları 
Zl,- Müzik: Oku11aıı Safi11e To-

kay. 
21,10 Serbe ·t saat 
21,30 Konuşma (R,1dm gazetesi) 
21,45 Kon.,er tokdiıni: Halil Be-

diii Yönetk~n ue radııo or
ke,trası (Şef: Dr. E. Prae
toriU3). 

22,30 Ajans haberleri 
22 . .50 Ca~bant (ı>l.l 
23,25 Yarınki proqram 
23,30 Kapaıı14 

Fransız hükumeti 
Parise nakledilecek ReŞit Paıanın Hatıratı· 

SON TELCRAF'ıo tarihi teCrikaaı ı 
' 
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( l iaci şahijeden devamj 
rekeyi feshetmek sa!Ahiyetini ha
izdir. 

1 ~:ua:~r~;~~:rt:! ABDÜLHAMiT NASIL DEVRILD~j 
nm şeerfini ve bayraituu sarsilmaz , y a:ı:aolar , 

İtalya ile müt:ıreke bugün imza 
edildiği takdirde Fransız ordusu 
sililhlarını bırakacaktır. Bundan 
sonra Alman orduıu İspanya hu
duduna kadar bütün Fransa sahil
lerini muharebesiz iJıgali altına a
lacaktır. 

Bordodaki Fransız hilkfuneti, 
tekrar Parise dönecektir, 

Fransa bu suretle muzmahil bir 
hale girmekle beraber, müsteml~ 
keler memleket müdafaasına de • 
vama karar vermiş bulunmakta. 
dır. 

Londra'da Peten hükumetinin 
azlettiği General Gol'ün reiBliğin
de Milli bir komite teşkil edilmiş
tir. İngiliz hükiınıeti, istiklalini 
kaybettiği için, buglinkii Frımsız 
hükUmetini tarumon1ağa karar 
vermiş bulunduğundan, rl'Smi 
Fransız hükumeti olarak bu ko
miteyi tanıyacaktır. 

Çörçil, mütnrekedcıı sonra ta
hassi.il etıni~ olan vaziyeti yarın 
Avaın kanıarasında izah edecek -
tir. 

General Gol radyoJa söylediği 
bir nutukta demiştir ki: 

bir e~rji ile müdafaa:Ya ~am ~ 
<ieceuini sövlern~ir. f9keoder F. SERTELLi u•d .. ı Rqiı YllLAIU:\.lilAN 

Fransadaki hi.ıtıün Yahudiler E d k• •• •f k' 
kacrnakta ve Fran.sLZ hül<Umeti rzurum 3 J mueSSJ va aya na• 
sad;ı!ce bunlara pasaPort veıım~- • •• • 

te?ir·. İspanya hU<hx!una .00i(ru zıre vucude getırmeg" e razı olamaz 
muthı.;ı bır muıhacır kafılı";ı akın 1' 
etımektedir, E9ki Arnavutluk Kralı 
Zoıııo da bunların araı;mdad:ır. Bir 
taraftan da muıharebeler devam 
et.ınektedir. 

Montekarlodan gelen haberlere 
piire İtal"anlar Alp hududun.da 
taarruza geQmişlerdir. İ:ki tarafın 
topçu atesi civar «iliirlerden işi -
tnrnektedir. Bununla beraber İtal
ylllllar henüz muvatfakivetli bir 
ilerleme elde edeımeımi !erdir. İ -
talvan ordusu tabii ımanialardan 
baska. bütün hudut oovunca yW<
sıtk irtifalaııda vücude ııe\irilmis 
Fransız istihkamları karsısında 
taarruzlarını ilerletemeımekledLf
ler. 

Mü.<ıtamle!kelerde de muharebe
ler devam et.ınektedir. Mısırın İn
giltercnin yanında daha iyi rt • 
lar dahilinde muharebeye i tirak 
edebılm<>si .iç.in kabine istifa et -
mi 0tir. Bir temerküz k:ibineoi teş
kil ed lecekLir. 

Kalıiredcld İtal.ı an sefıri de bu
gün .Mı,;ırdan anılmakta.dır. 

Fransız - Alman mıitarcke şart
brının lbir rnaı:ld ıne ııöre, Fran

•Millet bu gece aldığı tertibatı yapılnuş, ben de soyunarak ~'Rt -
zatı ılaveranelerinize berveçhiati mıştım. Bir saat evvel Scre11l<'ll 
arza lüzum görür: Ev, tahtı muha· D"elmiC' olan tahrirat mLi<luru Is· 
saraya alındığı gibi yeni nııntaka mail Hakkı Bev babamla karıı 
kumanda.ıılığında bulunan Naki karşıya birer k~lluğa oturmuşlar, 
Pa~a ile merkez lrumandaııı ve alçak sesle konuşuyorlardı. Bir &· 

kendilerine pek emniyet kılınamı- ra bmail Hakkı Bey kalktı ve ka-
yan bazı zeut dahi muhafaza al- pıda bekliyen polisi çagırtlı. Ba -
tına alınınıı;tır. Kasaba içinde bu- bam kendisine derhal kaym3ka-
lunan kuvanın ümera, zabitan ve mın evine giderek hiikumete gel. 
efradı humru Rabbülaleminde mesi lüzumunu söyledi. leınur e-
ınakoat ve te,ebbü,ü mukaddesi - fendi ~itti, fakat u sonra. giirdü-
miz uğrunda fedayı cana abdı pey- ğünden birşcy anlamadılını i<har 
man eylcıni~ »C kasaba alıalisin- eder ve aldığı uzifeyi yaııamadı-
den iiç bin ki~i de cemiyetin bir j'ıından mahcup ,.e mütee. ir bir 
emrile harekete miihe) ya bulun - tavır ve eda ile dönerek: 
RlWi.UC. Millet aleyhinde bindebir - Efendim, biı,iın yollar zabıt-
ih!iınal dairesinde olarak ita bu- !er tarafından tutuhnu~ kimseyi 
~·urn1a~a (farzımuhal olarak) ınu· gc~irmi~·orlar, dedi. 
nifak olabilece.~iniı eumire ~ıı Dalmak üzere iken bu garip ha· 
saatte itaat eyliyeeek hiç bir fert her üzerine ben de yala" ırııda oıı· 
kalmamış olmakla beraber kona- ruldum. Babam Pelriç garnizonu.. 
gınızdaki telgraf teli ri dahi kato- nun ihtimal manena ~apma la 
lunarak ittisalat ah\edılmi.ı;tir.. oldugumı sö)·liyerek mem ra bir 

cCentiyet zat1ilil riniıin bir kı. • )'ere a)'rılnıamasını, hiıkünı ·t da
lına bile gelecek hata lan pek mü- ı ireş'nde bulunan jandarma zabi
te.,,;sif olur ve lı.endısiııi me 'ul :ıd- tinin de hükuıneti tcrkcl leuı ini 
de der. l'llaahaza Y ı!Jızd n utı dev- bana da sabJ.hlel in erkClı hareket 

cFransa, mütareke ınucibince 
blitiin kuvvetlerinden terhis cdi. 
lecektir. Hükumet Almanyanın ve 
İtalvonın hükmii altına gire -
cektir. Bir çok Fransızlar bu şe
refsiz vaziyetin dışında kalmak is
tiyorlar. Fransız hlikumetiniu 
düşmana teslim olınai:a hakkı 
yoktur. Çünkü her ,.y kaybedil
miş def{ildir. Geni.ş iınparatorlugu
muz, kendisine hiç dokunulmaınış 
donannıanuz \'C müttefikleriıniı 
vardır. Beş bin tayyare .\'e altı biıı 
tank kacşısıııda mağlup olduk. Fa
kat yarın 20 bin ta~ yare ve 20 bin 
tankla kar ı:;a geçt<rr.:7., 

ı sızlar milli müdafaaya ait bütün 
raalümatı ve denizlerde mayin -
Jenmis :ı.haları Alınanvava bildi
recek' ir. Maynlerin tomizlenme -
sine Fransız mavin tnrama j!C -

rr.ileri memur edilecektir. 

!etinize verilıııi~ olan •·ıi i sala - edilceei;inılen lıcıueu uy uınaklı -
bİ\ etlere· iıii 'icunınızdan meıoul ğıını tcu'hilı etti. 
olmamakla beraber - burada mey. Ertesi sabah alaturka 8 de uyan-
danı ıcra bıralmıaga ve Erzurum dık. Bab~m memura ~u emri 'erdi: 
\:ak'ai ıııiiesscfesiııe bir nazire vü... - Araba \.·e mulıafız sü,·ariter 
cude gelırnıege kat"iyyeu razı o- hemen hazırlaıısınlar. Bir saate 
lanıaz. Binaenalc~ lı .ernıi;ı oldu- kadar hareket edecegiz. Aleluccle 
,,.u kararı ka!'i,ini behemehal icra l iızünıüzü ~ ıkı~·arak ı:i)imlık ve 

Frnnsada miıli iradeyi kııısil c
~~cek hic bir müessese kalmadığı 
ıçın. ben burada nıilh bir Fran.~ıL 
komitesi teı;kil eıtım. Bununla 
Fran.,,nın istiklalini .-e menfaat. 
l~~ini koruma,;::a çalı ac.ıgız.. :. ı 

ln'tiliz bilrtÜP1eti, fi rünsa.uaki se
firi Sir Kaınpel'ı ı."'ri ca 'ırmıştır. 
Sefir bir torpido ti<• gcrive don -
rnüstur. 

'Frae!"Sız hiıkumeti nallı.matı da
hilınde olan İl1'.l?iliz mavin saha -
!arının verlerini de bildırecektir. 

Bdcika naz rlarından Ja par bu
rava geimiştir. Murnaile 1ı radvo
da sövlcdiği nutukta, Belclka hü
kiımetinin sulh nk<li !cin P >rtekiz 
\ asıtasile Al:mamava muracaat 
ett!J!i hal.kındaki Jıaberi tekzip et
nuı;. Belçikanın Am an i;ıga\i al
tında bulunmakla berab•r, sonuna 
lrıdar müttefiklerle b~r:ı.b<!r •kala-

ve tatbikte uı.ııur ve muılardır. saat 9 da hükum t konsgı onüııdc 
Ümit ederiz ki de\ lethaııenizıc bu- bekliyen landoy a ) erle tık. 1 ınu
lunan biı-kaç sil:ıhı ınillete, ümmet ha{ız sü,·ari jandarma da ık:,; ara 
fedailerin~, o uz enedir ualei fı- , banın önünde, ıki!>i ark da yeral 
~an içinde bulunan bu zavallı bi- mL>lardL Bab.ım arabaya )·eri -
çare · 3\·me, hürri) eli uğurunda tikten oonra jandarma zabitini ça-
ülümü göze alara1

· artık 5ilal.a ;,a.. gırdı \"e ona ~unları SÖ) ledl: 
rıln1ıya aınh!inıis olan zulüı ıdi- - Bul{iin burada bazı l di eler 
d ler~ kar~ı istimale \ icdaııı pa- cerc) an edecektir. Kay .• akam 
k.iniz kail olmaz. Feda ·ı canı cana beye tarafımdan söyle~·iııiı., bıi-
minnet b;lmeyi ö~renıni~ olan mih- yük bir itidalle hareket etsin. Ben 

SLCrıycdoki Yakınsark Fran::;ız c1İ{ın1 bevan etımi:;tir. 
oıandarlarmala bcra~r ikamet • şimdi merkeze dönüyorum. Olan 
gr.Ju saadetleriniıi t(' ri( buyur ... biteni Sereze bildirsin \"C ancak 

Yeni 
Fransa 
(Basmaka!eden deram·) 

Gaulle'ün İ•aret ettiği gibi Fran
sanın henüz deniz kuvvelleri tap
taze durmaktadır; imparatorluk 
ku,·vctJcri) erli )Crindedir \'C baş
ka devletlerin hasedini celbcdecck 
kaı!ar ~ıtını vardır .İngiltere gibi 
ha.rhe henüz hazırlanan ,-e dünya 
knynakl:ırını elınde tutaıı bir 
m(itte{ib.i \'ardır. Amerika harp 
sanayii de İngdtc-rc ve lı"'ran~a için 
se·fo;ber cdilıui~ vaziyettedir. Bu 
takdirde düsmanına kendisini tes
lim etmek \·aziyetinde kalan ana
vatan Fransası \'C Bordo lıükiınwli 
dı.;ında kalan her Fransıza dü~eıı 
mılli şeref \·c namus vaıifc~i uyan
mak. ntilli 111ukavcmct \'C istiklitl 
hı:n1nıasına kcudi.sini \ermek, ,ye
ni Fran5a)'3 .sadakat ~;eın.i.nl ctuıt.:k, 
gençliğe da;raı111lak \ c ·onuna ka
dar yeni ruh, )·eni iınan, yeni inan 
ile tnı:iltereııin yanında harbe de
vam etnıcktir. 

General de Gaullc'ün dediği 
gibi: 

- Bugün beş bin tank ve be~ 
bin t•··•·are karşısında kaybedilen 
Fransa yirrni bin tay~·arc \'C yirmi 
bin tank ile rerey an edecek yarın
ki muharebenin sonunda tekrar 
kurtarılabilir. 

Lazım olan şey, bunu hakikaten 
idrak eylemek ve bu idrak ile 
mücehhez olarak harekete ııeçe. 
bilmektir. 

CTEM İZZBT BE:<ilCE 

Romada mütare
ke müzakereleri 

(l inci sahifeden devam) 
IU.m olan zevat ile Fran~nnın Ro
ma sefareti sabık atasemilitcri. 

l\.füt.ırck-e şartları heni.iz malfınt 
dcğiidir. Bııııu gelecek ne•riyalı
mııda. yani 15.55 de bildireceğiı. 

S2lJlıh ctlor bir nıenbadan bil
dirildi· i11~ ~lire, l''ıan3JZ ınurah
hasları, \"ia Ca:,~ia"da üç muhtelif 
villıida mi<nCir edilmislerdir. Bu 
vilbilaril.ln biri~i \ Hta Manzoni'
dir. l\filfarekc ~artları, ltomadan 
'.virmi kilon1e-tre ıncsafede bir ma
halde Fran'1Z murahhaslarına tev
di etlilmi. tir. 1\lerasim yalnız şart
ların te\'diine inhh;ar eslemi'?tir. 

Fransız ınurahhasl3rı Bordo ile 
daimi temas hnlindedirler. Fran
.5.ıZ hükiınıctiniu ın11ha.5tamat3 sür
atle nihayet vermek için İtnl~·an 
şartlarını da kabul edee<>ği \'e mü
tarekenin bu akşam imza edile • 
cei?i kuvvetle tahmin edilmekte
dir. 

İtal~·an ,,artları imzayı müteakip 
lıeşrediletektir. 

Asker gözile 
cepheler 
(l mci salııfeden devam) 

oldıı>)una ina11abilıriz. 
Richelıeu zırhlısı Fraıısanm bu 

sene soııuııda ikmal etınek ü:ere 
tezgıiiıladıflı üç yeni zırhlıdan biri 
idı. Suya iııdirilmı~ olmakla bera· 
ber henüı tec1ıi.:.1Lı tanıant.lan.ma
mıştı. 

811 zırhlı lıarp kıymeti itıbarile, 
dıo~ r b'<tün Fraımz ve hatta İıı
gıl,z zırhlılarmdan dalıa yuksek
tir. Çiinkii hava miidafaası ve sair 
tertibatı en soıı nazariyelere göre 
yapılmıstır. 

l\talıinı oldıı~ıı iizere bu,ıüıı de
nizlerde dolaşaıı İngiliz fil0,unun 
aiiır gemilerinden ço!iu tadil edil
mek ·>ıret'le venlleştirilmi.>tiı. Ta
d:l edilm·s. biıın;sbe zoraki kııı -
metlendiri>mi• bir zırhlı ile ?l'!P
yen; ı•e son icaplara gôrc te·yci/ı -
lanmış geminin hali şiiplıesi::: baş
kad r. 

Ri1ıclieu ztrlılı8t ueua eşinin ka· 
çırıldııjnıı ab-i .abit olU7•cwa ka
dar kabul ettiıjimize göro o zı•lılı
nın kıymetini okuyucıılarııııı:a 
bi!dirnıeği fcıııdalı buldku. Çi.in
l;ü Riclıelieu'ııin bundan sonraki 
deni::: mulıarebelerinde mühim rol
ler oynaması pek muhtemeldir. 

Zırhlı 35,000 tondur. lki milyar 
fl'anga mal olmuştur. Zırhlının ik
mali için he aplanan amele ve işçi 
yeı'T>ıiyesi on iki .ıııilyon giin ola -
rak kabul edilm4ti. Yani on iki 
milyon gündelikle tamamlanaca!iı 
plıiııda gösterilmişti. 

Aqır topları sekiz adet 38 san
timeıreliktir. Bu topların belıeri
nin attıfjı bir mer1ninin ağırlıQı 

900 kilodur. Ac/ır bataryaları 40 
biıı meıre!le rahat enda>ıt eder. 

Vasat batar":ıları ki, 3.52 liktir. 
On beş tanedir. Zırhlının bir da
kikalık tam ateşi 2.164,000 franga 
mal olıı.l!Or. · 

Siirati saatte 31 mild.en aşaijı 
de!iil, yukarıdır. · 

Dört tane tayyaresi vardır. 
Mürettebatı 1500 kişi<fü. 

nıaııızı niyaz eyleriz. oradan alacağı eınirlcre göıe ha-
- F"i 9 temmuz 132~ çarşamba • reketini tayin etsin ve hattı har<!-

~Ii.işir Osnıan Pa~a bu me-ktubu ketini de n1erkczink.inc ll.!.Jlur~un. 
okuyunca, derhal yatagından kaL Bu talimal verildikleıı sonra a-
kıp P'ivinmi~ ve heyete itiraz et· rabamız hareket etti. ;\Ierkcze au. 
meden, sadece pen ereden bakıp: oüyoruz lakırdısı ıaribım~ gitti. 

- Gerçek, mihmandarlarım yüz- C'ünkii birkaç gün ev,·el Demirhi-
lerce ki ·iden ibaretmiş.. sar, Petriç, Cumaibilliıya ;itmek 

Diyerek yola çıkoıı~lı. üzere Serezden ayrılnu~lık. :;iimdi 
O gece konaktaki blilıin muha- de program dcl:işınis bulmıu) or-

bere evrakını teıkık etmişlerse de du. Kasabadan çıkıncıya kadar biı 
Osman Paµıııu uini~·etinc delıi- kar defa durduruluk. Verilen pa-
let eder bir \e ika elde etmedik- rola ile geçiyorduk. Onu hınail 
!eri i iıı., kendi i )Olda izaz edil- Hakkı Bey getirmişti. Bii) tık ve 
mi ·ti. Zaten, Osman Pasa: _ Ben mühim vckayi içinde buluoduğıı-
Padisnha, bu milleıten hürriyeti muzu hissediyor, heyecandan titri· 
esirgeıne,yin! diye yazn11ştınt. yordum. Sonradan anladım ki, bir 
Dediği de sabit oldugu irin, bü. gün e\ ve! Mithat Şükrü Bey mer-

ti.in askerin kcndi~ine hürnıet ve kezi umuminin talimatını himi .. 
se\·l'isi vardı. len Sereze gelmiş, babamın teftiş-

Osman Paşa o gece Re•neyo le olduJ:'unu öğrenince kendisi Se-
miireHehen se,·kedilmişti. lıiniğe dönmüş ve tahrirat miidü-* rü ve cemiyet azasından İsmail 

O gece bir t~raitan l\Iüşir Os • Hakkı Beyi de talimatı bildirmek 
man Paşa Resneye sevkedilirken, ve vaziyetten haberdar etmek ü-
diiter taraftan da cemiy-et rüesası zere bize doğru tahrik etmişti. 

tarafından Padi aha telgraflar ya- Jı::::::::;:;::::::(;D;ev:;a:m:ı::t':a:r)= 
zılıyordu. ... 
Padişaha ilk telgraf 
O aece Ahdüllıamide, cemiyet 

tarafından ilk defa şu telgraf çe
kildi: 

- Mü~taceldir -
Huzuru Cenabı Padi~hiye 

.Pazar gününe kadar kanunu 
esasinin tatbikatına ve meclisi 
meb'usaıııo küşadına dair fermanı 
hümayunluı sadır buyurulmadığı 
takdirde riıayi şehriyarilerine mu
halif olacak ahnlin vukuu der
kiir olup bu hususta memurini mü!-· 
kiye, erkin \'e ümera ve zabitanı 
askeriye ile bilumum asakiri şa_ 
hane •elhasıl bilitefrik cinsi mez
hep kü~ük ve büyük bütün millet 
Vahdaniyeti Hüdaya br ı ahtı 
misakı umumi altında bulundu • 
iunu arzeyleriz .• 

9 temınuz 1324 - perşembe geceai ... 
9 Temmuz gecesi 

Petriçte .. 
(Şimdi •. vak'anın içinde yasamış 

olan, Reoıt Pa-_anın oğlu Bay Cev
deti dinliyelim:) 

cPetric hükumet konağında kay_ 
makamın odasında yataklarımız 

ÖLÜM 
Kesriye eşrafından merlı11m 

Tevfik Kalfa kızı ve İstanbul def
terdarlığı 3 N'o. sunda tetkiki itiraı 
komisyonu hesap mütehassısı Ec,
ref kalfanın Ye Ankarada Yiiksek 
mtihendis Şekip Akalın'ın ~i Saa 
det Akalın'ın ablaları, Sıvas def -
terdarlıiiı vııridat mooürü Recai 
Balkır ve Erzincanda ,·eteriner 
vüzıbaşı Elkrem Albar'ın eşi Sili"lt\ 
İlk mektep öğrebmeni Emine Al -
bar'ın anneleri Lütfiye Kalfa dün 
ııece rahmeti rahmana kavıı.-n~ 
tur. 

Merhume havir ve iyilik &e\'er 
salihatı nisvandan olup muhitin
de ve tamıhkları arasında herke
sin hürmet ve muhabbetini kazan
mış bulunuyordu. Cenab>hak meı
humeye af ve maf(firet ve ailesi111 
sabır ihsan eylesin. 

25 haziran ~alı ııünü Büvükada
da Madende1d kösklerinden kaldı
rıla ak Ada camiinde öl!le narı"azı 
kılındıktan sonra B(h ükada kab
ristanına defnedilecektir. KiıorÜ· 
den Ada\·a sabah 9,25 de 10,15 
vapurları \'ardır. Haı·a müdafaası için mü•eaddit 

küçük topları ve gruplaıımış a{jır 
m·ıralı;ö-leri ı:ard·r. Haı:a /ıarp-
lerine kar~ı zırhlı tahkimatı en son ı-----------------------
raddeye <"tkan!mıstır. Geminin 25 Beyoğlu v aktflar Direktörlügw Ü ilanlara 
bin tonu hava ve deniz rildh Zarına 
karşı kullanılmış zırhlara veril - •-:----------------------·---...,,,,..,-.J 
miştir. Bu evsaftal;i bit· zırhlı bu Mubaınıne!l 
güıı iln deniz harbinde mühim bir ~~•eti 
kııımettir. Lıra 

1 1 •••• ' 1 •• ' •••••••• 1 1 l • l • 1 ' 750 Beşiktaşta eski ~nhk::Jed", yeni \'işnez:ıde , e~kl Ad3. yeni rma;:an 

Sokağında 5 No. lu ahşap ~ odalı h..,., ZAYİ- Bandırma askerllk şu -
besinden aldığım terhis tezkeremi 
~aybettim. Yenisini alacai!ımdan 
eskisinin hükmü yoktur . 

119 dol!umlu Mustafa ol!lu 
Ziya Doğan 

Yukarıda yazılı gayrimr-nkulUn mulkiyett peşin para ile satışı 15 gun m d~ 

detle açak arttırmaya cıkanlm11tır. 

İha1eııi 20/G/940 cumarle!İ günn saat 11 d~ yapılacAlın:i:ın t:tlfpl~rin yu ı1ı 
yedi b'JÇ ık pey paralarile ıka: •, m.ıhluJ;At ka~em ne miır;ıc.:1 ... Jarı. (48g5) 
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1 Çeviren: S E M 1 
Bedia $akrak • soyadına bak -

mayın • t,..Sikaten sakrak tı amma, 
kocasına da son derece sadıktı. Ko
cası İrfan Şakrak da neş'eli bir 
adamdı. Nükteli sözler söyler, fık· 
ralar anlatır, hulisa muhitini eğ
lendirdi(ıı i<;in pek sevilirdi. 

Bedia. kocasının böyle şen bir 
adam olu~unu beğeniyordu. Fakat 
onun bu hali, etrafına tılısımlı bir 
mıknatıs glbi, bir alay arkad~ ha
lesi topladığı i<;ln, günün birinde 
kocasının b~tan çıkarılmasından 
da korkmuyor değildi. 
Diğer taraftan Bedia, ııenç, gü. 

zel, hakikaten iyi giyinmesini bi
len bir kadmdı. Duruşu, yürüyü. 
~. luın~ı. itibar edası, bütün 
bunların üstünde de hasna ve müs.. 
tesna vücudü erkeklerin ııözlerini 
ve dikkatini gayriihtiyari kendisi
ne çeviriY<>rdu. 

Bedia bunun farkında~dı ve 
böyle o1nıo"ını da tabii görüyordu. 
Gittit'i çay ziyaretlerinde, balo -
larda az mı iltifat göniyordu? Ah 
istese ... Gözlerile, hallerile, dille
rile kendisine yalvarır gibi duran 
bu bir alay erkekten hangisini av
cının içine alamazdı. 

Fakat dedik ya, Bedia kocasını 
aevivordu ve ona hiçbir zaman j.. 

hanet etmek istemiyordu. 
TanıdJ.b bu erkeklerin çoğu ko. 

casının ahbaplarıydı. Bazıları da 
monden bayatın icaplarından ola
rak takdim edilmek suretile ta -
nı.ştırılan kimselerdi 
Bunların çoğundan az mı mek

tuplar almıştı. Fakat hiçbirine ce
vap vernıemişti. İçlerinden en sır
naşık olanları, görüşürlerken ye
rinde kullandığı bir iki ciımle ile 
nazikane edclıe davet eder ve kar. 
şısındaki delikanlı daha ümide ka
pılmadan sesini keserdi. 

Bediaııın bu hali, bütün muhit
te kendi hakkında çok iyi bir tesir 
bırakmı.ştı. Ona karşı olan hürmet 
Rittikçe artıyor, dillerin dönüşü de
kişiyor, artık kimse ona kur yap • 
ma.ıta cesaret edemiyordu. 

Fakat beş parmak bir mi ya? .. 
Bunların içinde kumral saçlı, ya
kı.şıklı biri vardı ki, bir türlü Be
dianın peW>i bırakmıyordu. Her. 
kes ümidi kesmis, fakat o kesme
m~ti. Hatta Bedianın nazikane 
red cevaplarından hakarete kadar 
değişen mırkabelelerine aldır~ bi
le etmiyordu. 

Bedia düşündü. Rahat kalmak i
çin kocasına bu adamı şikayet et
se mi, etmese mi?. 

Bir akşamdı. Evde zihnen hep 
l:ıu meoelelerle meşı(ul ıken. kocası 
İrafan geldi. 

Fakat İrfan o her akşamki gelen 
İrfan dei!il 1• Daha kapıdan girer
ken suratı bir karış!. 

Bedia şaşırdı; 
- İrfan, neyin var ~anım? Bu 

akşam seni tuhaf görüyorum. 
İrfan, Bediayı kolile hafi!ce itti, 

ve odasına doğru yürüyerek: 
- Sen karışma! dedi. 
Olur va! İnsan hali bu!. Kimbi

lir hangi meseleden canı sıkıl • 
mıştır?. 

Bir müddet sonra onu teskin ve 
yahut tesellı etmek maksadıle ya
vaşça kocasının odasına giı di. Fa
t.at İrfan hfila barut gibiydi. Hat-

1't.. 95 

ta durup dururken karıııı ile de 
bir kavga çıkardı. O sın.ir arasında 
ağır sözler de 9Öy ledi ve niha
vet: 

- Aman, of, bırak beni azıcık 
rahat yahu. 

Diye hiddetle gerisin geriye _\"Ü· 
rüdü ve kapıyı çarparak evden çık
tı, ..-ltti. 

Bedia fena halde asaıbileşmişti. 
Gerçi İrfan, her karı koca arasın. 
da olduğu gibi, arasıra kavga e
derdi amma, bu kavga sonradan 
tatlı bir iki sözle unutulur, giderdi. 

Fakat bu akşamki öyle değildi 
Bedia di4;ündü, taşındı. Acaba ko
casını bu derece kızdıracak yanlış 
bir harekette mi bukınmw;tu?, 
Yoksa sevdazedelerinden biri aley
hine bir iftira mı savurmuştu?. 1-
fin içinden çıkamıyordu. 

Nede olsa kadın!. Bu kavga da 
unutulur mülıihazasile ve biraz da 
asabiyetini teskin etımek için evin 
işlerile $aşmağa koyuldu. 
Kocasının kanape üzerine atıp 

bıraktığı ceketi g(izüne iliş.ti. Öy
leya, kocası kendisile kavga et • 
mişti amma, elbisesini de değ~ 
rip çılmw;tı. 

Garip bir hiele ceketi eline aldı, 
ceplerini yokladı. İç ceplerinden 
birinde bir mektup buldu. Hem de 
altında cMelıihat!. imzalı bir melı;
tup ... 

Hemen heyecanla okuduğu bu 
kısa mektııpta şu satırlar vardı: 

•Bu gece sizi saat onda bekli • 
yorum, geliniz.. M. 

Bedia mektoou okuyunca, bir 
koltuğa yıkılıverdi. Hıçkıra hıçkıra 
ağladı. Sonradan biraz sükfı.net bu
lunca düşündü: Demek ki bütün 
bu kavgalar randevuya yetişmek 
için bahane imiş. 

O zaman Bedia birdenbire sinir
lerine hakim oluverdi. Dimdik a
yağa kal'ktı. Bir aralık pencereden 
d:ı;arıya bakarken, peşini bir türlü 
bırakmıyan kumral saçlı, yakışıklı 
deli'<anlının, evin önünde bir aşa
öı bir yukarı dolaştıl(ını R'iırmez 

•• mı .. 
Zihninden şimşek gıbi bir fikir 

geçti. Hemen rak"besınin mektu • 
bunu aldı ve M. ımza.~ını silerek 
yerine B. imzasını k.oydu ve mek~ 
tubu pencereQ.en a.şal!ıya attı. 

Gece yarısı gelen kocası telaşla 
kanapenin üzerindt' bıraktıgı ce
ketinın ceplerini arıyordu. Bula
mayınca Beüiaya sordu: 

- Cebimde bir kağıt olacaktı. 
Bedia ı:a,·et hissisz, lakayt, o • 

muzlarını silkerek crvau verdi: 
- Evet~ pencereden a . .,a~ı' a at

tım. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

DAHİLİYE llfÜTınIASSJSI 
Divaayolu 104 

Mıaayene u.allerl: Z,5 - 6. Tel: 22391 

Sahibi ve ne~ııatı idare eden 

B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Telı;:ral l\fatbuıw 

Yıuan: M. SAMİ KARAYEl.. 

Cem, Beyazıdı; hükômeti rühbaniye sah·lierine 
tecavüzden alıkoymak için en iyi vaııtadır 

Elçi sözleri.De ,unları d• ilave 
eyliyordu; 

- Bu h111W1la Venedik P•pehğa 
gislke yardımdan çekinmiyecek
tir. 

<Am, Su.itan Jkyuıdı 4mdur • 
mak ve hükômeti riilıbtıniye sa· 
hillerint te<avüııden meneylemek 
için en mükemmel bir vuıt•dır. 

Venedik hükumeti Fransaya da 
bir elçi "ollamıştı. Bu elçinin n· 
zifesi Macarların te,,.,bbiisatının 
önüne ~eçmekti. Sehzade Cemi, 
Papaya teslime tavassut etmekti. 

Hulasa: Sultan Beyazıdın hazır
lıkları hıri•ti~ an devletlerini bir
birine katmıştı. Her biri, korku • 
d,un hem birbirlerine k.u\ \.·et \.'er
mei'e çalı~ıyorlar. bt•m de elaltın
dan Sultan Be' uzıdın gönlünü ve 
dostluğunu kaıanmaga cehdedi -
yorlardı. 

Fakat Parlste bin·ük bir pazarlık 
nrdı. Ma .. ar Kral; :\latyış, Papa 
Sultan Ctmi almak irin ellerin • 
4en ıelen ıayreti sarf ediyorlardı. 

Venedik eltisi 4e Macar Kralı· 
ıwı ak~ hiae çalışarak Türk weltsa· 

l • ... • 

desinin Papalığa teslimine sava
~l·ordu. 

Nihayet, Fransa Kr•lı işi para~ a 
döktü. Kim fada para verirse •eh· 
zadeyi o ala<aktı. 

Floran• elcisi meseleclen Jıu · 
aederkeR şöyle demişti: 

- Pariste kim parayı fazla ve
rirse istediğine en kolay • nail e. 
lacaktır, 

Floransa elcisi sözlerine "'nları 
4a ilave etmişti: 

_ Ma<ar el~isi Fraasada ltulun
dukra zannetmem ki birı;ey İ.•tib
sal edilebilsin .. Fakat, o hareket 
ettikten sonra, zanned~rim, her -
ı;ey düzelir ... 

Floran<a eleisinin b11 sözleri 
doi?-ru idi. 

Papa etrafta dönen entrikalar. 
dan haberdardı. Casusları vasıta
sile berşeyi adım adım takip ey• 
li.vordu. 

Papa ic:in en :mühim mesele Aa
kona i'i idi. Türkleriıı 'buııya te· 
eavüzünden korkuyordu. 

Türkler; Ankoaaya teuvüz e-
4erlene bu İtalya i~ia !tir .... "'ı• 
tetkil •ıkeelıli. 

Milli küme maçları 

Dünkü maçlar 
Fenerbahçe 2 • 1 Be· 
şiktaşı, lJalasaray 3· O 

Vefayı yendi 
Milli küme maçlarına dün de 

Fenerbahçe stadında devam edil
mıştır. Havanın çof: fazla sıc:ılt 
olması her iki maçın ehemmiyet
i• k.arşıl;ı,;malardan miirekkep ol
masına ra~ı'1en fw.ıa seyirciyı 
stada to;ılıyamamı:;tı. Günün ilk 
karşılaşm3s:nı Galatı.sr.ray d< 

Vefalılar yaptılar. Galatasaray 
bu~ün kadrolarında Salim il•' ,;ne 
nana yer vermemiş ve buna mu
kabil ~ağı beke alarak Cemi
li de sağ içe kovmustu. Vefalılar 
ise çok zaif bir kadro ile Sulhı, 
Hakkı. Lütfiden mahrum bulu· 
nuyorlardı. Hakem Tankın idare 
sindeki oyuna Galatasara)·hlar 
b~ladılar. Galatasarayın birkaç 
hücumundan sonra Vefalılar da 
münferit birkaç akın yaptılar. Ve 
fanın bu semeresiz hücumları 

geçtikten sonra 15 inci dakikada 
Salıihaddin birinci golıi yaptı. Bu 
golden sonra oyun durl{Unlaştı 
ve bu arada Vefalı Nedp sakat
Jdnarak takımdan çıktı ve Ve
falılar 10 kişi ile oyuna devama 
mecbur oldular. Yine Galatasa
ray tazyiki devam ederken 40 ın
cı dakikada Cemil kornerden ge
len bir tıopu kafa ile Vefa takı • 
mına atarak ikinci Galatasaray 
golünü de yaptı. Ve •biraz sorıra 
da birinci devre 2-0 Galatasaraym 
lehine bitti. 

OONCİ DEVRE 
İkinci devreye Vefalılar başla· 

dılar. Bir iki mütekabil hücum
dan sonra Galatasaraylılar yine 
hakimiyeti tesise .muvaffak oldu
lar. Fakat bu hakim oyun Gala
tasaraya bir türlü gol kazandıra
mıyordu. Oyun bu <ekilde devam 
ederken ·bıraz sertlik ih1.idad• gös 
terdi. Fakat oyuncular sıcaktan 
kavı:a edecek kudrette olmadlk. 
larından bu istid .. t kendi kendi
ne erdi. Galata.sara,. tazyiki art
tırdığı bir zamanda ve devrenin 
36 ıncı dakikasında Gündüz bir 
kafa vuru~ile üçüncü golü de 
vaptı. Ve maç da bu şekilde 3-0 
Galatasaravın lehine bitti . ... 

F. Bahçe: 2 Beşiktaş: 1 
Günün iklnı ' ka.rşılaşmas' .F'e

nerbahçe ile Beşiktaş ara:·ında 
idi. ~1illi küme şampiyonluı•u ü
zerinde mühım tesırı bufıın3n bu 
maça iki takım da 'u kadrolarile 
çıkml.\tı. 

F< nerbahçe: Cmat - Lebip, 
Muzaffer - Ömer, Esat, Fik
ret - Re bii, Naci, Melih, Ba ri, 
Fikret. 

Beşıktaı;: Mehmet Ali - Taci, 
Hüsnü - Hüseyin. Ri!at. Ah • 
met - Eşref, Şeref, İbrahim, 
Hakkı, Hayati. 

Oyuna hakem Ahmet Ademin 
idaresinde Fener hl erin hücumi
le başlandı. Oyunun ilk anları 
daha fazla Fenerin hücumlarile 
geçiyor Beşiktaşlılar bunlara mu
kabele etmiye çalı.şıyordu. 

15 inci dakıkadan itibaren Be
~iktaş hücumları bir aralık faz
lalaştı fakat Fenerliler bu tazyi
ki ı<olaylıkla 6nledi. Ve 19 uncu 

O vakitler İtalyanın dağınık 
krallıklarını din ma,:,esi altında 
yalnız J>apa tutu~·or gibi gi•rHnü
:vordu. 

Fakat, krallar Papaya Mırrta 
~oriinüyorlar .. Elaltındaıı istedik. 
)erini yapı~·orlardı. Papanın hun
lar Üicrinde nüfuzu dini idi. 

llıristiyan hükümdarlarla Papa 
beyninde müzakereler, muhabe • 
reler ,.e Pariste pazarlıklar i~ra e
dildiği sırada, Sultan Crm. mah • 
pc ini degiştirmişti. Şimdi '1rf 
kendi nanıını tasıyan kulede otu
ruyordu. 

Sultan Crmin otı.rduğu bu kule 
!.alın davarlı ve .-edi tabaka idi. 
Şelızade"i kat kat duvarlar ara
sma hapÔeylemiflerdi. Maiyetinde 
lıirkae 'ıici nrdL bt.ı ... p ve keder 
i(inde idiler. 

Bu k•leye ıirileeek tek bir dar 
kapı vudı. Bu kapı da hv tarafın. 
dan mazgallarla müdafaa elunu
vordu. 

Kule, Cem için hususi yapılmış 
bir mah~sti. Ka~masm. ka~ml • 
maMn diye yapılmıstı. Cemın fin
rıua mini olmak itin her tiirlü 
tedabir ittihaz oluam~o. 

.sato iki kuleden mürekkepti. 
Bıri büyük. biri kii~üktü. Fakat 
yühekti. ' 
. Sultan Cemin oturduğu daireler 
zarif ,.e resimli halılarla dii~liy
di. Burgano( ahalisi, b11 halıları 1 

Sultan Cemin şarktan getirdiğini 
ıüy lüyorlardı. 

Halbaki lıu halıların hepsi FJaııı. 
drde vey• Fransada "•Pılmıştı. 
Balılar. çolı ıüaeldi. 

1.n.- UJ'). 

Devlet Demiryollan ve Limanları İ~letme . . . 

U. idare.si ilan !arı 
Muhaınroen bedeli (3450) lira olan lO<lO Kg. 8 ve 10 m/m lik otoıen •Ç•n ba- l 

kır kaynak teh (15/7/194-0) pazartesi ,rllnO saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa- 1 

da Gar binası dahiliDdeki komisyon tarafından açık elt4i.ltrM usulile ub.n alma- 1 
ce.ktır. 

Bu işe ııirmelı: iııttyen!erin (258) lira (7~) kuruşluk muvaklı:at teminat ve ka· 

nunun tayin ettiği vesaikle birlik1e eksiltme günü saatine kadaJ' komisyona mli

nca a tıar 1 litzınıdır. 

Bu ~ ait prtnmeler komisyondan para~ız olarak dağıtılmaktadır. 
(5038) 

1 lnhiaırlar U. llUdürlüS}ünden: 1 
1 - İdaremızin Erzurum baş müdürlüğüne bağlı <Ak> tuzlaııında •68> acl<>t 

gölün i~ ı kapalı zart usulile elcsiltmfl'ye konmuştur. 

11 - İ:,;bu in'şaatın muhaınmen bedeli 25.840,11 lirad1r. 

Ill - Eksiltme evralı:ı 130 kuru' ~el ınukabUinde Gala\ada yolcu salonu 
karşı&lllda inhisarlar umum müdürlüğü tuz ten pıbe;inden "Ye Erzurumda İnhi
sarlar bal müdilrlüğü.nden alınabilir. 

JV - Eksiltnıe 10 temmuz 940 çarşamba günü saat on beşte Enurumda 
İnhisarlaı· baş mddürlügü binasındaki konllsyonda yapılacaktır. 

V - İatekJiler leklif evrakı meyanına fimdiye kadar yapmış oldulı:!an bu 

k.abil ışlere ve ücaret odasına kayıtlı olduklanna ait olan vesikaları da koya
caktır. 

VI - Eks.iJtrneye iştirak edeceklerin ya diplomalı mühendis ve mimar olma

ıan ve bunu ınüeyy~t vesikaJannı tekW' evrakı meyanına ilive etmeleri veya

hut, inşaatın devan" müddetince ilin batında ya bir nıühendl• veya nlvelmon 
~lerinde meleke keabetmiş bir fen memuru Jstihdam etmeleri prttır. · 

VII - Muvakkat teminat miktarı yüzde yedi buçuk hesablle 1938 llradır. 

Teınınat için aıilll bankalar melrtuplarlle Bona fiatlarından yüzde on beş nok
sruıile milli esham da kabul edilebilir. 

VIll - Teklif mektuplannı ve diller evrakı havi •arflar il>ale günü saat 
«1.f> de kadar Erzunmıda inhisrlar bas müdürlüğüne makbuz mukabiJinde veri

lir. Posla ile ıönderllen tekllfierin ihale ııaatinden bir saat e~ kadar plmiş 

olması ve zarfın kanun! şekilde kapatılm1ş bulunmaaı lAzımdll', 

1X - Postada. vaki olabilecek tecikmeden dolayı idaremiz bir liina mes'ull
yet kabul etmez. Bu buausta daha 1azla tatsilAt a!mıık Jstiyenlerin 8 üncü mad. 
dede yazılı yerlere müracaatları. .5018> 

•• 

l.HU l.IUtAMl~~.10 

1 ~et 2000 liralılı: = 2000.- Jlrl 
' 3 • 1000 • = 30Cl.-
' 6 • 500 • = 3000.- ' 

12 • 250 • = 3000.- • 
T. iŞ. BANKASI 

1940 Küır-ük ... 40 • 100 • = 4000
·- • 

aıı.ı miktarı ekılltıne tekn 'T 75 • 50 • = 3750.- ' 

50 kiloluk tuz euvah 150,000 adel Pazarlık (müteabhıtleri namma) H Cari Hesaplar 210 • 25 • = 5250
·-

ı - Şartnamesi mucibince 150,000 adet 50 kiloluk tuz çuvalı müteahhitleri Keşideler: l fubat, 1 ın•~ 
1 RA 1 E A 1 1 aılustos, 1 ikınciteşri!l t...-~ 

nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacalı:tır. K M Y fl N !erinde yapılır. ~ 
lI - Pazarlık 5/Vl!/940 cuma günU Kabataıta levuıın ve mübayaat 1Ubesin- il ~ 

deki alım komisyonunda yapılacaktır. ---------------------------
lll - Şartna.mesi söz.ti geçen şubede görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazalık için tayin olunan &ün ve saatte teklif 

tiat ve- miktar ilM'rindt"n yüıdt> 7,5 güvenme para~ile birlikte mezk:Ur l ..
................. """"' .................... !!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... ~~-

edecekleri ı -- - ---
komisyona1 ; İstanbul Belediyesi İlanları 

müracaatları. (5054) 
ı ...................... -... .......................................... .-----

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. j( 
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dakikada sağdan ilerliyen bir Fe
ner hücumu Rebii ile Basriye bir 
gol fırsatı hazırladı Basri Rebii. 
nin güzelce verdiğı bu fırsatı 

yerden bir vuruşla gole çevirdi. 
Feneı-in bu .golü takı-mı canlan • 
dırdı. Beşi'ktaşta Fenere muka
beleye ~alı.şıyordu. 23 üncü daki
kada Hakki Cihatla karşı kar • 
şıya kaldığı halde, muhakkak bir 
gol fırsatından istifade edemedi. 
Fenerliler tekrar hücumlarını 
BC.\'ıktas müdafaasına yerleştik

lerı bir sırada ve devrenin 28 
inci dakikasında K. Fikret ııü· 

zel bir ~-iıtle ikinci Fener golünü 
va·.,tı. V c bu golden sonra o:vun 
Fener hb.kimıveti altında devre
nin nihayetine kadar devam e
derek birinci haftayım 20 Fe
nerlıler lehine ıbitti. 

İKİNCt DEVRE: 

İkir.ci devı·eye Beşilktaşlılar 

başladılar. Ve ilk anlarda Fe
ner müdafaasını sıkıstıran Be
sıkta.ş muhacimleri hemen üçün
cü dakikada tbrahimin ayağile 

bir gol kazandılar. Bu ~l Be
<iktaıu Jnzlandırdı. Ve bu arada 
Hayati ile Fikret arasında ufak 
bir v<tk'acıık çıkıyordu bereket 
çabuk önlendi. 

Be~il<taş birincı devrenin ak
sine olarak büt:in eneriisile Fe
neri tazyık ı;>d'iyordu. Bu anıtla 
İ'brahim onııhaıkkak bir gol fır· 
satını kaÇ'lrdı. W nci dak>kadan 
ihbarcn Fenerlikr tekrar BC$ik· 
taş ıkalesinc mdilcr ve bu esna· 
da Mehmet Ali Melihle çarpışa· 
rak sakatlandı. Ve oyun bu vüz· 
den bir müddet in.kıtsa u~radı. 
Tekrar ibaşlıyan ovun b1Taz sert
Jige doğru istidat göstermiş bu
lunuyordu. Bu hava geçtikten 
sonra Fenerliler oyunun sonla
rın<la hücumlarını gene Beşi!ktaş 
ımüdafaasıntla topladıkları ha1de 
netice) i deirbtirmive muvaffak 
olamadan ımac bu ş<;ı<ilde 2-1 
Fenerin ı:alcbesile mhayete erdi 
Fenerın kazandı(!ı bu maç ile mil
li kü'Tl>e sam~ -·onlu~un ı kazan
mış oldu. 

[.:>il HIRSIZ KiM? 11-ı>] 
Yazan: Isk~nder F. SERTELLİ 

- Sızden birşey istiyecegim ha
mmefendi; Şu geç!!nlerde verdi
giniz ziyafet gibi, yalnız birkaç 
dcıo;ta münhasır olmak üzere bir 
toplantı daha yapsanız ... 

- Vallahi şu sırada böyle bir 
toplantı yaparsam, •bana gülerler. 

- Niçin gülsünler? Çok müte
essir oldııRunuzdan bahsederek, 
meselıi ressam Şekibi, avukat Ha. 
luku, futbolcu Sadiyi ve şair Şelı
süvarı mutlaka dav.ı:t etseniz ... 

- Ya siz?!. 
- Bendeniz de makyajla geli-

rim ... Kimı;e tanımaz ... Eski bir 
aile dostıınuz gibi meclisinizde bu
lunurum. 

- llövle bir toplantıda neler ög
rerunek istiyorsunuz?. 

- Orasını o ,gece anlarsınız. Şim
di ıSÖylersem, san'atımın sırrını 
faşetmis olurum. Beni mazur gö
rünüz .. Fakat, .bunu, hatta bir iki 
gün i~inde yaparsanız, sizin için 
wk faydalı olacaii;ı kanaatindeyim. 
Eminolun ki, bu toplantı~an bir 1 
şey ka' betmiş olmıyacaksınız! 
Belki biraz masrafa gireceksiniz ... 
İşte o kadar. 

Neriman hanını biraz C:üsündük ... 
ten sonra. taıharri komiserine 
döndü: 

- Pekala. Bu teklifinizi de ka· 
bul ediyoı um. Bu.gün nediı·? 

- Pazartesi.. 
- O Jıakle cuma ııün\i aqamı 

Aşk ve macera romanı: 45 

istediginiz dooıları davet e<iece • 
ilim. Siz de akşam üstü teşrif e
dersiniz. 

Cemal Bey, Neriman hanımla 
vedalaştı. 

- Aman. çok rica ederim, Ne • 
bahat hanıma sakın bin;e} açma
yınız. O zaman, ıbütüo pliınlaı •mız 
altüot olur. 

* Bir sinir buhranı •. 
Carııamba günü ... 
Hava yaİ('murlu. • 
Nfc'bahat odasında yalnız. 
Kendi kendine söy Jenh·or: 
- Bu annenı de ne tuhaf bir ka

dın! Cıldırmı~ desem, aklı ba:;ın· 
ela ... Muhakemesi yerinde. Sinir
leri bozuk desem, iradesi benden 
kuvvetli. Uzağı ııörüı;lerinde ek
seriya isabet var. O halde bu a
damları cuma günü için ne diye 
kooke da,·et ediyor? Vallahi buna 
blr türlü ak:! erdiremiyorum. 
Uzandığı ~ezlonktan hiddetle 

kalktı ... 
Pencerenin pancorlaı :nı açtı: 
- Buııün de hava ne kadar sı. 

kıntılı ... Bulutlar sanki beyninıin 
içinde dolasıyor ... Bari iyice bir 
yaj!:ınur yaf!sa da, hava şiddetini 
alsa.Ah varabbı !. Şu içimdeki bu
naltıyı bir ddedebilseın .•• 

FellıCereden bak4: 

Hastanelerle Zeynepkdmll Doğumevi ve aıhhl mü~,sesatı:ı yıllık 1 Jel 
lüzumu olan odun ve kömür kapalı .zarf usulile eksiltmeye konuımuştur, ıı.ı 

11rt•f 
muunun tahmin bedeli 9163 lira 75 kurUI ve ilk tem:natı 687 lira 29 ~ • ,94 

. l 5 '. 
Şartnaınc zabıt ve muamelit müdÜl'lüğO kaleminde görülecektir. }ba e 

8
k1' 

cuma &ünü sa:lt 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin temwat J1l ıı::tıı 
veya n-ıektupları ve 940 yılına ait ticaret odası vestkala:ile 2490 numaralı 14 

• • c;B• t 
utnl taritap çevresinde hazırhyacakl:ıın teklif mektuplannı ihale giliıll 

kadar daimi encümene verme:~ri 13ıımdır. (5095) 

,--------------!--------=-----~~ HA L K TiPi 

SIGINAK KAPILARI 
Belediye nizamnamesi ne uygun oıar:lt tc~ıı
ve mermi par«_alarına karşı mulıa!aı rt-"' 
batını Jıaiz SIGL~AK KAPILARI ve 1<te~ıı 
CElRELER1N.i fabrikamızda imal etrıı~Jrı'arl 
Kapı ve pencerelerin mahalline ta 
nıüessesemfae aittir. . . .. .. sıit'rıs0 
Ayrıca: Muessesat ıç ın de buyuk da irı'B 

mahallerine konulacak ağır kapılar 
olunmaktadır. l< .,;iti 

Fiat ve Tipler_ hakkında izahat aırııa ııdB 
Adres: Galata, Omer Abid hanı yaJlJ 

ÇANAKÇILI Han kat 5 No. 31/32 
Telefon: 43739 l\IÜ NİP HERSEi'-

,,,,ıı. 

- Sadinin odası halii kapalı. Za- Diyerek, o gün evden k~~ 0ıa11 
vallı çocuk. benim yüzümden haliı davetliler arasında buluP 
trvkifhanede yatıyor. Ah şu an • istiyordu. 
nem .. Ne kadar para ve servet İşte kapı vuruluyor.. . tir·· 
düşkünü. Bir gerdanlık için bütün _ Mutlaka annem gelrn)Ş 
dostlarını kırdı. O gece bana sor-

Dedı ve kapıya koştu: 
sa <lı nolise bıle haber vermez • 
dim. Benim i~·in, gerdanlığın kay- - Sen misin, anne? i Jfl" 

bolmasile boynumda kalması ara. - Evet. benim kızım. seıı 
sında hic;bir fark yok. Bu suçu bil- "orum. Uyuyor musun?. ,-~rfo• 

- · ıY" hassa Sadiye yüklemekte ne mana - Hayır. Çamaşır de.ııış ·., 
var? Bılmom ... Yıldmm Cemal anne! Niçin arıyorsun bcıJl·~ıiıl'< 
hala zavallı Sadıyi sıkıştırıp du- - Mühim biı·şcy siiyli.Yec~ 1 oe 
ruyor. Guya bu i:;i İkbal ile müş- kızım! foin bitine!! naber " 
terek :vaumı-lar. _Hoyır ... Hayır... konuşalım biraz ... 
Bu meselede ne lkbalin suçu var, Nebahat: 
ne de S.ıdinin parmağı. ı 
Ş - Peki... ..,.eı~1 

akaklannı uğuşturdu: Dedi amma, ımera'k da ew· 
- Gerdanlığımı, muhakkak ki, değildi. jjbj!ll 

fı'lklarımdan birisi çaldı. Buna i- -i JJ1 Annesinin 6Öyliyec!!ll 
timadım var. Fakat, Sadi bu işi 
yapmaz... Çünkü yapamaz. Ben, ~y, ne olabilirdi?. d·ye ı r 

Çatnaşır del? işiyorum 1 ~aı·ııs· 
onun, beni ne kadar •kuvvetli bir lan söylememiş olsavdı, def'' ,,rı:-
aşkla sevdiğini seziyorum. Annem: - ·ııa ,. 
.o. seni . .mücevherlerin için se- pıyı açacaktı. Birkaç dal<ı p.rill'' 
viyormus!, diyedursun. Ben onun tikten sonra, kapıyı açtı .. • bB ' 

itJ13Jl . Jl' 
gözkrinden kal>lıinı o).rnyorum... sının odasına gitti. Ner J<İ 11ıı 
Sadi, hiı•bir zaman h:rsız olamaz. nım, yatağının başucunda 
Belki bmim kaföimi çalnııştır... derin üstünde oturuyordu· 
Fakat. gffdanlığımı çalacak kadar Nebahat: e<Ji. ti' 
küstah ve cür'etkar değildir. - Merak ettim, anne! d 

Nebahat o gün. odasında, kendi var?. , :;e-
ıkendine konuşurken, vicadnı kar- Neriman harum üzgii11dııd·· 
eısında ilk defa hak;kati itiraf Pdi. sinde garip bir ihtizaz vat '.:,,ı 
>yor ve: ~· (DeV .... 

- Sadi, sen masumsun! Ben, se- ..... ---------
ni seviyorum!. 01< 14 ' 
Dıye bağırıyordu. Bu romandaki hırsıtı• rJ r>-t' 
Nebalıatin sinirleri çok bozuktu. J ııucu!anmız bulacakt•'· ~aci#' 

zın, 60 mcı tefrıkııY4boO"ııP' 
O, annesine fena halde kızıyor: kım olduı;unun ırı.at 
- Cuma .ıünü bu adamları ni!- 1 bildirilmesi lıizırndır. 

elen davet et&• l L..:;'..!'.::.:,:.:::::.:;~o;;:,:...:;:::.;,:::::::;.;-...--


