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Başkumandanlığı alan 
Musolini Alrnanyaya gitti 

K igaset ve kuvvetimize Al•aalar Sen 
aabrlal geçtiler 

Italyanın harp 
kararından ıonra 

Muhasamatın fiilen 
başladığına dair 

henüz bir 
haber yok 

Türkiye kimseye 
meydan okumuyor 
akat hiç kimse 1 ürkigenin 
evcudiqetini küçüksiqemez 
Düsturumuz 1 Milli şet 

Fransızlar adım adım müdafaada ve mukabil 
hücumlarda bulunarak şiddetle 

mukavemet ediyor 

Paristen nezaretler 
taşraya nakledildi 

ı.ondra, 11 ( A.:1.) - Jlaya nez:ı- Alm:ın tnnkını t::ıhrip etıııişlcrıl . 
reli tornfrndıın neşredilen resmi ı Aşııj:(ı Sine mınlnk:ısınd:ı <liişm:ınııı 
lelıliğde lıüyük ve ort:ı h:ıcinıdc zırhlı leşekk üllcri iz':ıç cclilnılşt ir. 

ISGILIZ J/JW/ClrESININ 

TEBUGI: 

Bu harbin ltalyayı •Ü· 
r ·;tzliyeceği ielôketten 

Yalnız 
Musolini 
mesuldur 

borıılıarclıııııın layyıırekrinin nıuhıı * * * 
rebe cephelerinin hemen gerisinde· P aris ] ı - Fransa cephesinde 

ŞU d Ur • Bu sabah Trakya-
• dan avdet ve 

ki düşmanın m!l'':ıs~ln . h.a~larını muharebe bütün şiddctile devam 
homb:ırdıman etııklerı bılclırılmek· d' Al 1 h · A 
ıedir. e ıyor. man ar cep eyı rgon-

Abue\'ille, Anıieno;, Beınırnis Ye Jara kadar uzatmalarına rağmen 
Rouen mıntnkalarında Alman zırh· cephenin zayıf noktasını bularna
lı nr:ıbıılnrı, motörlü koll.nrı. ~·e mışlardır. 
tahsidalı bomb::ırdıımın cdılıııı5tır. 
Som, En ,.c Mfız nehirleri R UEX İSTİKAMETİNDE Sulh hali ebediyyen devam edecekmit gibi 

Çalıpnak, yann harp edecekmitiz gibi mad
deten, manen hazır olmak ... 

akat harbi ne arayacağız 
t\e de yapmak ıazımgeldiği 
~aman onu karşllamakta 

tereddüt edeceğiz 
~ 4~ 11 - Ulus gazetesi bugünkü niishasmda "Kiyaaet ve 
't; ~ıze itimat" başlığı altında ve Falih Rıfkı Atay inuaaile yaz-

·~.~a.kalede ezcümle eliyor ki: 
~ '-tlıt ~ıın bir milli politikamız vardır ki, eskidenberi yurd emniyet 
~"e hlalinin müdafaa zaruretlerinden doğmuştur· Kimsenin toprağı
Ll't'\lt lkkını istemiyoruz. Ve hiçbir tehdid ve tehlike ka1111mda, 
~i ~altkımızın zerrcsınden fedakirhk etmeyiz. Kuvayi milliye mu
~e\>le . azıtıln eseriydi. Milli hürriyeti bu kiyasetle kurtardık, mil· 
'tı bu siyasetle kurduk, bugünkü milli kudret ve beynelmilel 

'1... Ilı ~rıı bu siyasete borçluyuz. ""ler huzur imili, Türk ordusunun milli vazüe icaplarını her 
)aL. ~1111"1ı daha iyi başarabilecek kuvvet ve kabiliyette olmasıdır· 
~~ it 11 haber verelim ki, ordumuz, geçen eylfıldenberi bir saniye 
~-~hUYbetıncksizin en yeni silahlar ve mlidafaa tertiplerile kuvvet 
~!arı 1Yetinı arttırmıştır. Öyle denilebilir ki, memleketin coğrafi 
~l;·e Ve t.:ı.bü imkanlarile birleşen müdafaa vasıtalanmız, yen1 

'-rt Ye Avrupanın bUyük bir devleti t>hemmiyetinl kazandırmıgtır 
"'e ınaddi imkanlara, bir de, son Fransız mukavemetinde gör 

(Devamı 4 önetide ) 

Ankara ya 
haraket ettiler 
Reisiruınlıur ismet lnöııii. Truk 

yadaki sel'!lhatlerinden hııs:ıhnh 
saat sekizde trenle avdet buyur· 
mıışl::ırıl ı r. 
Mılll Şefinıiı, Sirkeci garında ,·ali 

ve belediye reisi Dr. Llıtri l\ırdor. 
lstanbul kumandanı tümgener::ıl 
ishak Arni Akda~. Halk Partisi 
İstanbul nııntakası ınüfeıtişi TeY· 
fik Fikret Sılay, emniyet ınüdüru 
Muılffer Ak::ılın. merkez 'kumnndanı 
albay Hiisnii Elin n. jandarmıı ku
mandan ı yarbay Zira Tinıur ,.e 

(Denmı 4 üncüde) 

Karadeniz ve 

üzerindeki köprüler de homlıarch
man edilmiştir. Uiişm:ının cephane 
depolan hasarn ııAratılınışlır. 

Charle,·ille ile Fuıııny ıırasınıla 
Arılcnnes onnanınd::ın ge~·en yol 
l arıla ynnıunl:ır çıkıırılmıştır. 

Prııs\'aııın Ren ııııntıı lrnsınd:ı ve 
Huhr'dİı askerl hedeflere tn::ırruz 
edilmiştir. Dört lngiliz tayyareo;i 
iı!llerinc dönmemiştir. Hıı,•a kunet· 
lerl takviye ec'li l ıniştiı. 
150 TANK IM l/ı\ 1',\11/l/I' JW/l.f)/ 

1.ondra, 11 (ı\.A.J - lngifü: 
homhnrdımnn tnyyareleri dfın. 150 

Kanada ve 
Yeni Zelanda 

limanımızdaki ltalyaya harp ilan 

1. ·ı· F ettiler ngı ız, ransız Londra, 11 - Kanada ve Yeni Ze_ 

ve ıtalyan gemllerı '."" .. !tatyaya •• ,,. llln :tmlfl•~'': 
Akdenize çıkıp çıkmıya· IS )an ya yazıyetlnl 
cakları malôm değil degw iştjrmiyor 
İzmir limanına yapılmakta olan k 1 

İtalyan vapur seferleri durmugtur. Madrıt, ıı (A.A.) _ Madrit siya.. 
Bir ltalyım vapuru da aldığı emir il mahatillnde ltalyanın harbe gir· 
Uzer"ne boş olarak l talyaya dön- mesinln lspanyanm tarzı b:lrekctlnde 
mUgtür. hiçbir değişiklik husule getlrmlyece-

(De\'amı 4 üncöde ) jl beyan edilmektedir. 

Alman taarruz istikametleri de 
ğişmemiştlr· Sahilde Som cephesi 
Uzerindc bir kısmı Alman zırhl. 
kıtaları, Ruen şehrinin varoşlarına 
kadar ilerlemişlerdir· Bu zırhlı kı· 

lalarla beraber motörlü Alman 
piyade kıtalarının bulunmadığı tes
bit edilmiştir. Bu zırhlı kıtaların 

(De,·amı 4 ünciidc ) 

Roma, 11 (A.A.) - Kral_ lmp" 
tor, harekat mmtakasmdakl mil 

selltı.h İtalyan kuwetlerine hitap e 
den aşağıdaki beyannameyi negret.. 
mıştir: 

BUtUn kara, deniz ve hava kuvvet· 
terinin başkumandanı sıfatlle ve ha 
nedanımızın anane!Sine tc:v.ikan bun 
dan yirmi beş sene evvel olduğU glL 

(Denmı 4 Unciide) 

'TllWA!?flttıJ 

Mısırda sivil halka ga· 
maskesi dağıtılıyor 
Ka hire, 11 ( A· A·) - Mısır nazırlar meclisi, yeni bir takıma~ . 

• tahsisat kabul etmiştir· Sivil ahaliye dokuz yilz bin gaz maske , 
vzilne karar verilmiştir. 

Batan lngiliz gemileri 
Londra. 11 (A· ,\ .) - Amirallik tarafından neşredilen bir tebliğ· 

Je aşağıdaki gemilerin kaybolmuş addedilmeleri IAzımgeldiği bildirtl· 
mektedir: 

Gloriaus nakliye vapuru, Oruıa petrol vapun , Ott P\nel*', A· 
kascta ve Vardent. 

Tayyare kazasında ölen nazır 
Belle \ "ille, 11 (A· A·) - lııfilll mM.ata.a Duın ~ ~ 

bir tayyare kaZ&Sl neticesinde lllmn.tflr· 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~::;;====~ <HAVA T I> 

i L K VESiKA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNt HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

Türkçeye çeviren: 

11 MlYIDılDddDn irıblırk 

Ebu Talib. büyük babasının ö
lümünden sonra Tanrı Resulüne 
bakıyordu ve onu çok defa yanın· 
dan ayırmı;·ordu. (1) 

Lihb kabilesinin kahini 

Lihb kabilesinden bir adam • ki 

bir kahindi • sık sık Mekkeye ge
lir ve Kureyşler tarafından kendi-
ine getirilen çocukların fallarını 

söylerdi. Bir gün Ebu Talib de ço
cukla görününce kfihin Tanrı Re
sulünün yüzüne dikkatle baktı. 

Sonra kahinin nazarları başka bir 
sebeble Resulün yüzünden bit 
müddet ayrıldı. O işi de bitirdikten 
sonra kahin tekrar onu sordu ve 
tekrar o çocuğun yanma getirilme· 
sini istedi. 

Fakat Ebu Talib kfilıinin etrafı
na ne kadar merak ve ehemmiyetle 
bakınıp çocuğu aradığını görünce 
onu sakladı. 

O vakit kfilıin dedi ki: 
- Veyi sizlere! demin gördüğüm 

şu çocuğu bana tekrar bulup ge
tiriniz! Yemin ederim ki o yüksek 
bir mertebeye sahip olacaktır. 

Fakat Ebu Talib çocukla birlik
te oradan uzaklaştı. (2) 

Keti§ Bahira (3) 

Bir müddet sonra Ebu Talib bir 
kervanla Suriyeye bir ticaret se
yahati yaptı. Fakat tam vedalaş
ma anında Tannrun Resulil ona o 
kadar candan sarıldı ki Ebu Talib 
müteessjr oldu ve: 

- Billfı.hi onu da beraber götü· 
rüıiim ve biran onu yanımdan a
yırmam .• dedi veya bu mealde söz
ler söyledi. 

Hakikaten onu da beraber gö
türdü. 

Yolda her zaman Bahira ismin-

·(1) Hz. Muhammedin amcası: Ebu 
TAllb zengin olm:unakla beraber tl· 
ca.reUc me§gul bir adamdL Kard~lnln 
çocuğu Hz. Muhammedi kendi çocuk
larından çok severdi, HZ. :Muhammed 
nmcasmm yanında onun keçilerini 
gütmekle vııktt geçirirdi. 

lmam Buhru1 Hz. Muhammedin 
ııu s6ztlnQ rivayet etmektedir: 

- Ben kıaritte Mekkelllerln keçl
Jerinl gUdcrdlm. 

İbn! Sıığd da t.abakatmda der ki: 
Bir defa HZ. peygamber eshablle bir
likte kıra çıkmı§, esbap orada kara· 
dut toplayarak yemeğe 'ba§lamışlnr

dı. Hz. Muhammed nrkad:ı.şlarmn ou 
llÖzlerl söyledi: 

- Bu duUar ne kadar kararırsa o 
kadar tallıln§II'. Bunu keçllerl g1l.. 

derken öğrcnmlıtlm .. 
(2) Bu Llhb kabilesinin kft.hinl !ık· 

raeına dikkat olunursa, ibnl Hlşamm 
harlkultı.de bir kudret gösterdiği gö
rtllür. lbnl Hişam, mlsllslz bfr tarih.. 
çillk tahkiye sanatlle ve son derece 
)"Ulceek bir sruıatkD.r kudrcWe, bu 
küçUcWt fıkrada, Hz. :Mub:ımmedln 
çocukluğunda etrafında uyandırdığı 

fevkalAdeliğl pek canlı bfr §ekllde 
resmetmektedir. 

Bu fıkrada hayan ve hurafevt hiç· 
bir motif, hiçbir unsur görUlemcz, 
Bil!kiı İbnl Hi~m realletılginln blr· 

de bir keşişin oturduğu bir manas: 
tmn cıvarında mola verirlerdi. 

Bu keşiş hristiyan kitaplarım 

çok iyi bilmekle meşhurdu ve öte
denberi bu hücrede oturuyordu. Bu 
manastırda ise bir kitap vardı ki 
keşişler ondan hakikatler talim e
derler, bu kitap nesilden nesile mi· 
ras kalırdı. Önceleri bir çok defa
l ar buradan geçtikleri halde ne ke
şişle konu~muştar, ne keşiş onlara 
görünmüştü. 

Fakat bu sefer bir öğle yemeği 

hazırlatmasını söyledi. Çünkü. 
zannedildiğine göre (4) hücresin
den bir bulutun kervan arasında 

Tanrı Resulünü gölgelendirdiğini, 

Kervanın altında konakladığı a· 
ğaca geke saldığını ağaç dallannın 
güneşten daha iyi korumak ıçın 

Tanrının Resulüne doğru iğHdik
lerini görmüştü. Yemek hazır olup 
yenince Bahira kervana haber 
gönderdi. Genç veya ihtiyar, kö!e 
veya hür, her kim varsa hepsini 
davet etti. 

O vakit Kureyıfilerden biri: 
- Ne aciptir ki biz buradan 

bu kadar zamandır geçeriz, sen bi
ze hiçbir zaman böyle bit şey yap. 
madm .. Acaba neden bugün bu 
hal? dedi. 

Bahira şu cevabı verdi: 
- Misafirlerim olmanız lftzım! 

Hepinizin hazır bulunacağı bir ta· 
amla sizi izaz etmek istiyorum! 

O vakit hepsi birden hücresine 
gittiler. 

Yalnız konak yerindeki ağacın 
altında çocuk olması hasebile 
Tanrının Resulü kalmıştı. 

Bahira, hakkında zahir aHlmet· 
!er gördüğü insanı misafirler ara
sında bulmayınca: 

- Ey Kureyşiler! dedi. içinizde 
gelmiyen hiç kimse kalmasın! 

(Devamı var) 

denbire kusvaaına varmaktadır, Bu 
parça bugUn dahi (Berceste) bir .sa
nat eseri yüksekliği göstermektedir. 
Meşgalesi icabı olarak binlerce çocuk 
g6rmll§ olması tabii olan bir falcı 
kAhlnlnln, o kadar meııguliyeU ara. 
smda Hz. Muhammedin yUzllnU görUr 
görmez, bu çocuğun !evkaltıdellğinl 

biranda sezmiıı olduğunu ve ne deı-ece 
&aka duyduğunu, 1':bu Tılllbln bu a· 
111.kadan Meta ürktUğllnU ve sevdiği 
Muhammedi nasıl esirgediğini lbnl 
Hl~am iki Uç parlak çizgiyle ve son 
derece canlı olarak l!ade ediyor. 

lbni Hişam Hz. Muhammedin Jaha 
çocukken muhtelif nevide insanlar ve 
muh!Uer üzerinde yaptığı mistik \'C 

fcvkalAde tesiri Ustadça takip ve i!n. 
de etmektedir. Eser taklp olundukça 
bu inkişafı baynuılıkla görmekten 
insan kendisini alamaz. 

Nitekim bu Llbb falcısı fıkrasında 
merhum ve mağfur lbnl Hişamm 
gösterdiği azamı ve misilsiz kudreti 
tebcllen kaydetmekten de kendimizi 
alamadık. 

(3) Bu ke§l§ hrlııtıyan muharrirle
rin Hz. Muhammedin haklkaUcrl kcn. 
dlslnden öğ"rendlğfnl iddia ettikleri 
meşhur keşl§dlr. 

4) lbnl HJşamın bu rlvnyctl (zanl 
ile kaydetmesi gibi gö.aterdlg-i ylll<s"lt 
tarihçi vicdanına dikkati celbcdcrl.7. 

H A B E R - A'kşam 'Posta!\ 

1 
Fiyat kontrnl S1rr. Bellioğlunun Leyli mektep 

ücretleri komisyonu toplandı muhakemesi 
Maarif vekaleti muhte
lif vilayetler için yeni 

tarife hazırladl 

Manifatura ve bütün 
eşyaya azami fiyat 

konuyor 
lktısat vckıuetınln peyderpey ta

yin edeceği maddelerin toptan ve pe
rakende fiyatlarını ayrı ayrı t<'sblt 
ve uo.n edecek olan mUrakabc komls. 
yonu, yeni kararname mucibince, dUn 
ilk toplantısını yapmıııtır. 

Vail muavlnl Halfik Nihat Pepeyi 
nlıı riyaset ettiği bu toplantıda it.
ha!A.tçı, toptancı, yan toptancı ve 
perakendecilere verilecek kar bare
mi üzerinde durulmuotur. Toptancı 

tacirlere bırakılacak kar nlebetınin 
yUzde on olmam kararlaıtınlmı§tlr. 
Her halin toptan ve perakende flyab 
tespit olunacaktır. Bu !iyaUıırdan 

fazlaya mal satmak yasaktır. 
Dlln manllaturacılar birliği de tL 

cıırct müdtır!Uğllnıle toplanarak fiyat 
tcsblt ve murakabe komLsyonunuu 
karan Uurlnde görütmUtlerdir. Mani 
faturacılar, yüzde on ticaret nlabetl 
nln yüzde on ooıe ~ıkarılmnsını iste· 
mlıılerse de neUcede IUlU basıl ol
muştur. UütUn manifatura toptancı. 

lQ.rma bundan sonra yUzde on kdr tes 
plt edilecektir. 

Eski Sümerbank 
müdürü 

Nurullah Esat 
Hakkında Ankarada 

bir da va açıldı 
Ankaradan verilen bir habere göre, 

Klltahya tuğla ve klremtl fabrlkaaı· 
nın SUmcrbank tarafından satın alın. 
mnsmda vukuu iddia eııııen bazı yol-
11uz muamelelerden dolayı eski SU 
merbank umum mUdUrU Nurullah E. 
sat SUmer, eski idare meclisi rclıl ve 
halen Niğde valisi Safa Apaydın \•e 
azadan Haglm Somer haklarında An· 
kara mUddcJumumlllği tarafından 

hulcuku Amme davası açılmııtır. tık 
tahkikata sorgu btıkimliğlnce devam 
edilmektedir. 

Aleni celsede başladı 
gizli devam edilecek 
Birçok kimselere ve bu arada re•ml Maarif vekAleU, önümll.zdekl denı 

ve aı.kert makamlara devlet siyaset: senesinde leyli talebeden alınacak Uc
ve hUkflmet aleyhinde mektuplar gön. reUerde tadllA.t :raparak ııon "eklinı 
derdlğf.nden dolayı tevki! edilen eski al!kadarlara bltdirm!Jtlr. Hazırlanan 
Kocaeli mebwıu Sırrı Bellloğlunun Haleye göre muhtelit mekteptcrc.ı. 
muhakemesine dlln lstanbul kuman. panalyoner talebeden alınacak Ucret· 
danhğmdakl askeri mahkemedı!' aten! ler ıunlardır: 
olarak bll§lanmıııtır. Adana mekteplerinde ı 70, Afyon 

MaznWl sabahleyin Merkez ku· ilıesinde H-0, Balıkesir llseal.ode 186 
mandanhğmdakl cezaevinden lıtanbuı Buraa lisesinde 170, Denizli lisesinde 
kumaııdanlıfı biııaaına getirilerek HO, Diyarbakır llaeslnde 170, Edirne 
mahkeme huzuruna çıkarılmııtır. 11.acsinde 160, İltanbul mekteplerind\l 

Mahkeme beyeU, reia albay .Baha- 210, Galatuaray llaesinde 260, Eren. 
eddin Somer, durtıfm& ha.kimi ukert köy llse.ainln blrlncl devresinde 18S 
adil hlkim Şevki Mutlugll, aza yar. Erzurum 11.sealnde 176, Gaziantep ıı 
bay Fikri Ba§aran, yarbay Ziya GU aestnde 150, lzmir mekteplerinde 210 
çer, binbqı Ragıp Çaldıran, mUddel· Kaatamonu il.lesinde 160, Kayııerl ıı 
umumi Hikmet Gerçekçi, zabıt kAU. Besinde 170, Kony~ tlsealnde !60, KU· 
bi Abdi Sumerden teıekkUl ediyordu tabya llaea1nde HO, Sı\'Ba lisesinde 

Celae açılınca refs, mahkeme heye 160, Trabzon ll:ıeatnde 166, Yozgaı. 
tini te§kll edenlerln lalmlerinl aayarak Jlııestndc l:IO, Kars liaealnde 160, la. 
bunlara bir ıurazı olup oımadıfını metpa§a kız cnstıtUliUnde 210, OskU 
aormuı. maznun bir itirazı olmadığı- dar kız sanat enstitllsUnde 210, Bile· 
nı blldirmlşUr. Bundan sonra maznu. cik orta mektebinde UO, Çanakkale 
nun bUvlyeU teaplt edilmlf ve bun· ortamektebinde 160, Manisa ortamek· 
dan sonra ınUddetumuml iddianame. tebinde 169, Bursa kız muallim mek. 
alnl ve sorgu hlklmllg'i kararnameaL lebinde 190, Bolu ortamektebinde l:IO 
nl okumuıtur. Niğde ortamekteblnde UO, Maraş 

, ortamektebinde l:IO, Aydm ortamek 
Okunan iddianame ve kararnameye blnde 11)6, aanat mektebinde 156, An· 

göre Sım Bellloğlunun auçu askeri talya mekteplerinde 165 liradır. 
ecza kanununun 9' llncU maddeaine Memur çocuklarından iki k&rdef 
uymakta ve auçu birden ziyade aakerl ten alınacak Ucretıerde yüzde on ten. 
§&hıalan hep blrllkUı amir ve mafevk· zlllt yapılacaktır 
terine kar§ı iayana tqvik ve tahrill ____ .-o----
ıayıtmaktadır, MUddeiumuml karar
namede Sırn Bellloflunun yaptığı lf
teri 10 madde üzerinde eaaalı bir au· 
rette izah ederek, maznunun küçUk 
ve bUyUk birçok ıdvll ve aıker1 ma
kamlara, doktorlara ve hUkQmet bU. 
yüklerine yazdığı fmzuız mektuplar 
dan parçalar okumu,, bunları tahlil 
etmiı, auçlunun bu mektuplan ne ıe
kUde gönderdiğini, aramalann nasıı 

yapıldığını ve not defterindeki batıra.. 
lan uzun tatsllAUa izah etmıı, Sırn 
Bellloflunun a.akerl ceza uauıu muha· 
kemeleri kanununun 3 Uncu maddem 
delAleWe aakerl ceza kanununun 94 

Bomonti bira fabrikası
na yeni tanklar kondu 
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Bu sabahki eks
presle gelenler . 

Efgan kralının hekidl' 
ve Lübnanlı bir doktof 

geldi 
İtalya müttefiklere harp llln •t! 

ten ııonra Avnıpadaıı ilk aezıtF,,. 
ekspresi bu ııabalt saat sekiz bUçıı) 
gelml§tlr, Son harpten evvel l~ 
den hareket eden iki lngtllz 'Y"'"" 
bu trenle gelebllm~lerdir. ısı' 

Bunlardan ba§ka Franaannı ~ 
yeslnde bulunan LUbnan hllk ı 
tebaaaınd&n doktor .Adra ıuınsl 
aynı trenin yolcuları araauıdadJI'· 

LUbnanlı doktor bir mubarririıııll' 
kısaca demlıtır kl: 

"- !ııvlçrede tahalllml ikmal •~ 
Ahvallhazıra dolayıalle biran • el" 
memlekotıme dö:ımek mecburi~, 
de kaldım. İllvlçrede bulunan ıt/ 
nanlı altı ark&d&.§ım bu treni ll-,,:-ıııı11 
dıklan için orada kaldılar. ~ 
himayesinde olmak ttibartle artık , 
sonuna kadar gelmeleri murnkUJI 
ıamıyacafını zannediyorum.,, ,,_ 

Uncu maddea!ne göre muhakemelinlJI 
.Yeni buğday mahsulü ıcra.amı ve ceza taytnlJll tıtemııur. 

Bomontt bira fabrtkuı tçln lzmlr. 
den yonl tanklar getlrUmlı n yerle 
rine konmuııtur. Böylelikle fabrikanın 
IBtihaalAtı ııenede 6 mllyon litreyi 
bulmuıtur. Daha fazla bira konabile
cek nlabette tank olaa fabrikanın 111. 
UbaalAtı da arttırılacaktır. Yeni tank 
tar almabllmesJ için Avrupa fabrika· 
l&rlle temaslara de,·am cdllmektedir. 
BomonU !abrika.aının senede 15 m!L 
yon litreden fazla bira imal edeblle· 
cek kabutyette olduğu anl&§ılmııtır. 

Bu sabah iki talebemiz 
daha geldi 

Bunlardan bafka Efgan kralı~ 
Hazreti Muhammed Zahirin b'6ııı' 
Tllrk operatörü doktor Rıtat J( ~ 
Urga ve ailesi de bugllnkü el<•P ~ 
Parllten gelınl§lerdlr. 13 sene e ı+ 
Ankarada Cebeci haataneainln oP'tlf' 
törü iken Efgan kratmm daveU aıııJ 
rine KAblle gltmiı olan Rıfat ı< ,_ı· 
Urga uzun müddet Etganlıtaııd• ~· 
mıı ve ııon zamanlarda alleaiJıl Of' 
vl ettirmek için Fran1&ya götll'!,,,,ı 
tU. Umumi vaziyet dolayıelle ~ 
bafına biran evvel dönmek ııe· 

Fransadan ayrılmış olan bu 1'\ll'\t14ı.sı' 
ikimi burada birkaç gUn J«ıld1

6 ·it' sonra KA.bile hareket edeceğ~nl s .> 
m~;,tlr. 

ay sonunda geliyor MUddeiumumıyt mllteaklp uker1 
Yeni yılın ilk buğday m&h8ulU hAklm maznun& &.tker1 ceza kanunu· 

bu ay sonunda tıehrlmlz piyasası- nun 9-i Uncu ınaddealnlıı mealini an.. 
na. getirilecektir· Diğer taraftan latmıııtır. Bu maddeye göre birden 
ek ek j aJ" d k 11 1 t ziyade askeri §ahIBlan hep birlikte A· 
~ m ~n c . . u anı an ser 1 mir ve matevklerlne k&r§t tayana 

bugdaylar nıspetinın yüzde 25 ten lcş\1k ve tahrik edenler iıJyan muhar
yUzde 40 n çrkanlm~t belediyece rikl sayılırlar ve be§ .ııenedenbcri 
kararlaştınlmış oldugundan bu ye· az olmamak llzere &gır hapis cezası
ni çe.~ni ile ekmekler yapılması ya- na mahküm edUlrler. Eğer bu tahrik.. 
kında fırıncılara tebliğ olunacak - ten bir bll.dise çıkmıııııa mUsebbibi 10 
tır. seneden az olmamak Uzerc ağır hap· 

Sert buğday fiatlan, yumuşak se, auç seferberlikte işlendiği takdir· 
buğdaylara nazaran kilo başında de ölllm cezasına c;arptınlır.,, 
12 para daha ucuzdur. Gerek bu Bundan sonra mUddelumumt, bu 
ucuzluk ve gerek yeni mahsulün meselenin memlekeUn emniyetine ta. 
bolluğu dolayısilc av !!onuna dogw. allClk ettiğinden a.skerl ceza kanunu· 

. . • . nun 161 inci maddesi mucibince mu· 
"! şehnmızde ekmek fı~t~ann~ bakemenln gizli olarak yapılmasını 
kılo bllfiına 10-20 para indınleccgl IBtemlıı ,.c mahkeme buna karar ver. 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. mlııtır. Bundan sonra duruımaya giz· 

Üniversitede eleme 
imtihanları 
neticeleri 

Üniversitede eleme fmUhanlan ev· 
rakı tetkik edilmekte ve söz!U tmti. 
hanlara girecek talebe tcsbit olun
maktadır. Yalnız hukuk ve iktısat !a
l<Ultelcrinln birinci sınıfları çok kala· 
bnlık ollluğundan bunlara ait evra. 
km tetkiki bitirilememiştir, Hukuk 
ikinci, UçllncU ve dördUncU ııınıf ele
me imtlhanlan neticeleri bugtın 111\rı 

edilecektir. lktısa.t tnkUltesinln ikin· 
el sınır eleme neticesi çar§amba, üçUn 
cll sınırın da 15 haziran cumartesi I· 
ıan edilecektir. 

Vapurlar için saç 
bulunamıyor 

Tekneleri tamire muhtaç bazı 

vapurlar için saç bulunamamakta· 
dır. Piyasada gemi naçı hemen hi<; 
yok gibidir· Bazı vapurlar eski 
saçlarla tamir edildik) erinden, li
man reisl~ğ'nin bunlardan matlup 
şekilde t.amir ''anılmamış olanları 
herhangi bir tehlikeye meydan 
venncme't icln eeferdcn mcnct.r."lt 
v:ız'yE'tind" kalrnaı:ı muhtemeldir. 

il olarak devam edllmltolr . 

POLiSTE: 

Araba bir çocuğa 
çarparak öldürdü 

ömerin idare ettiği 2761 numaraıı 
yUk arabuı Uncular sokağında 61 
numarada oturan Ahmedin be§ ya· 
gındakl oğlu Rıdvana çarparal< ölUmll 
ne sebeb olınuıtur. Arabacı Ömer yn· 
katnnml§, tahkikata batlanmı§tır. 

ntn K17.A IUOT08lKLE'l' 
ÇARPTI 

Aksşrayda Gureba Hüeeylnağa ma
halleBlnde 15 numarada oturan Mu. 
zaffcr motosikletle giderken Akbıyık 
arabacılar sokağında 31 numaralı ev 
de oturan Ismallln 9 yaııındakt km 
Kndıiyeye çarparak yaralnnma111na 
scbeb olmuştur. 

RISIKLl',TLF. Gf;ZF.RKE~ •.• 

Sultantepcde eusuzbağında 24 nu 
marada oturan Kemal biıılklctıe "'eZI· 
nlrk<'n Bulgurlu kııyıkı;ı Mahmut 
çıkmazında 2 numarada oturan lama· 
ilin kızı 9 yaşındaki Sevime çarpmı, 

1 \'C yaral!lnmnsına sebcb olmuııtur. 

Avrupadakt bir kısım talebelerimi
zin dönti§U devam ediyor. "Bugünkü 
konvanelyonelle de MilAnoda tıb tah. 
slllnl yarıda bırakan talebelerimizden 
l<"erldun Tlmur, Paristen ut<ımu aiya· 
siye stajy~.1 Şerif Dosdoğru gelmlı
lerdlr. 

Bu yolcuların ''erdikleri izahata 
gör(', daha bir çok talebelerimiz a'·· 
dete hazırlanmaktadır. 
Alnıanyadan kaçan Çekltrdcn 27 

kişilik bir mUltecl kafilesi, Yugoslav 
yadaki Türklerden yedi muhacir, Sof· 
yadan bir Bulgar ailesi aynı trenle 
gelenler aruındadır. 

T rabzonda dolu 
yağdı 

Trabzon, lJ (A.A). - BugUtl ~ 
but bUytıklllğün<!c dolu yağJl11§• jli 
dakika sUrmüştür. Yağmur fasıl 
devam etmektedir • 

Adli Tıp kadrosu 
ihtisas mevkii sayılacak Lise olgunluk 

Ankaradan verilen malümata imtihanları 
göre, Adli Tıp İ§leri Umum Mü· lD'tl-
dürlUğü teşkHAtında çalışan umum Maarl! vekıueu, lise olgunluk ııJ' 

"d"" , . hanları komisyonlarına alt ıısteY1 p1 
mu ur 'c muavini, morg, kımya- dik d k dlı M ıt UdUrlU,0 
han UdU 1 ·ı dli bb"I . c ere n aar m ,__.ıııO 

e m r ~rı .e a t~ 1 erın 
1 
gondermlşUr. İmtihanlar h&J;U ..... 

kadrolarının ıhtıııa.s mevkıı ııayıl •

1

. 22 sinden itibaren b&flıyacaktır. 
ması için Adliye Veklletince bir 
layiha hazırlanmıştır· 79 liralık d· 
adli tnb"b kadrosunda bulunanlar ihracı lisansa tabi rnıl 
~Ue~ese dahilinde müdür muavin- d l • • b• t 1. tııl' 
lıklennde ve asistanlıklarda kulla- e er ıçın ır a ıma 
nılnbileceklrrdir. me neşredildi 

. ııır 

:: :: ~ ~ 
Ankııru, 1 ı - Ticaret vekl!eU srııı 

lkU :UK HAHl:t\Ltti :: :: ) talimatname ııe bir kısım mat! ıııU · ·· .. - - .... _ ı lisana verilmek ıurctile ihracın• rl• 
• GUmrUkterdckl 40 bin ÇU\'al ka snade eden hlr tnllmatname b'iı1~ 

dar kah,•enln çıkarılması için dUn ak. mııtır. Tallmabıamede haleDcnıU"ıııll 
şam ticaret vekA.letindcn emir el· vcrllmlyen. lisans \"erllen ı11•"' 
mlştir. g llatcsi va.rclır. J.lsans verilmlyeıt 1111ıı-

• Adap:ızarında altın bir knznn 1 \leler IU:lesl s-UmrUk t rlfe ":11~~ ıı' 
çlndc Clnevlzlllere nlt altın paralar dnn 1 ııa. 4• 5• 6, ırı. l8, a, 'ıı.ı 69 
dan mUtcşekl;U bir define bulunınu .. - 20. 22, .:s, 26 il! 80, Sl:'i, 66 ıOl• ., -ı - 3 -.. tr o.. a c 99, .. 
tur. Bu paranın mllhlm miktarda ol • • • c, ''" c, 1 • -'• ' ' ıı. ,.. 
duğu haber V<'rilmektcdlr lltı.n 104, 105 lltı. 113, lli, c, d. 166 

• Haseki hastanesinde rİunden ıu . ı: ll5. llG, ilA l2ü, Hi2, l53 1 ~:a 171· 
baren ikinci bir imdadı sıhhi kursu 157, 159, 161, 163 lll 164, 166 ,9' 
açılmıştır. ı;a, 167 ıııı 188, 103, 197, J98• ıZ). 

• Vnll L(llfl Kırdnr d"n ııuıa ld ~03 llA 205, 205, 211, 212. 21!; ı'i1 
resine giderek tetk;kİerdwe bulu~mu: ırı 23:ı, :H8, 260, OGl • 272 ilfı. 2 ~oi t.J.l 
id:ıre:ıln pasif korıınrntı ted 'olrlcrl et !il 281, 2 3, 284, 285, tlA. ::::6. ~- s6' 
rafında lzahııt almıttır - • '&O!, 323, lıtl 338, 341 111 346, 3J~ _.,g 

' 409 llA 425. 440 ili\ 442, 444 il 7 Jıt ~~---~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~ 150 I~ 4J~ 477, 577 I~ 57~ ~t.I~ 
._ı93, Gl3, UA. 614, 618 llA 628, 6Bn ı:J 
0<1, G67 nA a:-~. 677 ııa. ası. "1rfJ 
JS-t, 6S6 ll1 633, 604, 695 UA 699:111c' 
l~ 709 lh·:ıçl!ırı ticaret ,·ct< .. IC• ıS. 
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Harbin genişlemesi 
karşısında Amerika 

"- be.şvekA.Ictl, neşrettiği bir 
l'ııı kamarasının bu;'ıln ak

it~! Celsenin başka bir zıı 
tdilnılg olduğunu bildir. 

llogoııstan ile Mançuko 
tabdJdi hakkında tam bir 

\'Olduğuna dair Mosltava ta
erııen haber Tokyoda te· 
ktedir 
l . 

uı O (A.A.) - Bulgar Theo. 
teaı Profesörlerinden dok
' Sotya ünlvemteslne rek· 

i.ıı'dUnııştır. 
Ya hnr,clye nazın Urbsys, 

Cu llOnra Moskovada bulu.. 
lterk~ sin çağırması Uze-

etııu layYare ile Moskovaya 
9Ur. 

~tan imparatoru, İtalyanın 
ın btllnmesindcn evvel 

l ika.ınetg ıhını terkederel< 
Ctlnıış ve bir otele inmlş
bı hı Loncırayı ziyaretinin 

cı. .. kkıncıa hiçbir malClmnt 
~ld!r, 

ı...._ lo - BUyUk millet mec
~ıııanarak, 'l Urklye - Suriye 
~ iyı kom~ ulu it mu:ıhc<lcsllc 

lokoll rın TUrltiye • ls. 
t ll.rılaşmaısı~ın bıızı hllkUnı 

1ine ait notaların tasdlk
~tlakı kanun JAylhalarlyle 

Urları aylıldannm tevhit 
e ait kanuna bağlı bir 

Cetvelin maliye ve adliye 
lllahsus kanunun dördün. 
ilin tacllllne alt kanun lA· 
birinci mUazkerelcrlnl yap 

tt: ~nkU lçtimaında TUr
lliet~t ve tem79 .._........, 
y Ul.a:tının tasdikine att 
ıh~ın1 da ikinci müzakere.. 

tal( laııdık eylemiştir. 
ı:a'lanıba gUnU toplanacak· 

Ruzvelt dün gece 
mühim bir nutuk söyledi 

Amerika, müttefiklere elinden gelen 
her türlü yardımı yapacak 

Parl~, 11 - Amer.ka Cumhur- , HARS İLANINDAN EVVEL .• 
reisi dün gece radyoda bir nutuk Ne\)'ork, 10 (A· ~1·) - Nev
söylemiştir- Ruzvelt Am'!rikanın york Taymis gazetesi Roma muha· 
sempatisi müttefikler tnrafında ol- birinden aldığı şu telgrafı ne§ret
duğunu ve Amerikanın mlittefikle- mektedir: 
ri gelirlerinden istifade ettireceği· "Romadnn alman maliimata gö
ni söyledikten sonra İtalyayı har- re Ruzvelt Musoliniye hnrbe gir
be girmekten döndürmek için Ame- diği takdirde bunun birçok müda
rika Birleşik devletlerinin aarfet- halelere ve ezcümle Amerikanın 
tiği gayretlcrln bir tarihçesini yap- müdahalesine sebebiyet vereceğini 
mış ve sözlerine şöyle devam et· bildirmiştir-

miştir: 

··- İtalyanın harbe girmemesi 
takdirinde, diğer alakadar devlet
lerin, 1talye. ile teklif olunan yeni 
tesviye suretleri hakkında aktcdi
lecck her türlü anlaşmaları sadı
kane bir surette tntb;k edecekleri
ne dair teminat vermelerini iste· 
mesini ltalyaya tcklü ettim· Maa
lesef, 1tnlyan hükumeti reisi, ken
di':linc yapılan teklifleri kabulden 
imtina etti· 

Amerika Birleşik Devletleri hU
kümetl, daha sabit bir C\Tensel ni
zam kurmak için iyi bir fırsat düır 
tüğü zaman, ltalyan hükumeti ile 
işbirliği yapmak azmini bıldirdi· 
Bu nizam, silahların azaltJlması ve 
daha liberal bir ekonomik sistem 
kurulması esaslarına dayanacaktı. 

Fakat, İtalya, hareket serbcstisi is 
mini verdiği şeyi muhafaza etmeyi 
~~.Aı!manyua karsı taahhütleri 
d~ ~ wtmayı ı.aıh...W· 

Bu suretle, İtalya, diğer mll -
Jetlerin haklarına ve emniyetlerine 
ve harbin bu genişlemesi ile doğ
rudan doğruya tehdit edilmiş bu
lunan milletlerin hayatınn karşı 
istihfaf hislerini gösterdi· 

1940 haziranının onuncu gUnU, 
hançeri tutan el, bu hançeri kom
şusunun sırtına sapladı·,, 

Ruzvelt nutkunun sonunda Ame· 
rikanın Avrupa işlerine karışma
sını istemiyen ''infiratçı" lann dü
şüncelerinin yanlış olduğunu te • 
barüz ettirmiştir· 

!UOTTEFİKLERE l'ARDDI 
l.onılra, 11 - Amerikndan ge· 

len haberlere göre Amerika il.yan 
hariciye encümeni reisi Pilmnn, 
1talyanm hareketinin Amerika Bir. 
lcşik devletlerinin mUttefiklere, 
a!;ker göndermek hariç, mtimkUn 
olan yardımı yapmak gayretlerini 
çabuklaştıracağını sôylemlştir-

Ayii.n azasından Lee, dUn ayan 
mecllsinde, Amerika Birleşik dev
letlcrin :n müttefiklere, askçr gön
dermek hariç, mlimkün olan her 
şeyi, müttefiklere yollıyacağım 

söylediği zaman, dahili nizamname 
hil8.fına, ayıin localarını dolduran 
dinleyiciler hatibi şiddetli surette 
nlkışlamışlardır-

Dün Vaşingtonda toplanan 30 
Amerikalı pedagog, kanun adamı 
ve muharriri bir beyanname neşre
derek Amerikawn Almanyaya ila
nı hıtrbNtnl'sinf Uleb etmfşlerdh-. 

Beyannamede Amerika bitaraf 
kaldıkça askeri teslihatın kCıfi de
recede süratle müttefiklere gönde
rilemiyeeeği kaydolunmaktadır-

"Bu scbeble Amerikanın bu va· 
kıay1 ve vaziyeti derhal tnkdir e
derek hali harp mevcut olduğunu 
resmen ilan etmesi lfızımdır.,, 

Diğer taraftan öğrenildiğine gö
re, Amerika harbiye nezareti 150 
muharebe tallın ve bilhas.':la bom -
bardıman tayyaresini, tüccarların 
mtittcfiklere vermeleri için satışa 
çıkaracaktır. 

ondra ve Paris bildiriyor~ 

Norveç mücadeleyi 
terketmiş değildir 
Norveçli askerler ba§ka 

cephelerde 
çarpışacak 

Londra, 11 - İngiliz ve I<'ransız kı-
taatının glnıalt Norveçten çekilmiş 

olduğu resmen teyit edilmektedir. 
Norveç kralı Hs.nkon ve malyetı 

bütün hükfiınct azası ile birlikte dUn 
bir harp gemisi ile İngiliz limanla· 
rından binne çıkmışlardır. Kral nh. 
tınıda yüksek rütbeli lngiliz ve Fran
sız subayları tarafından karşılanmı~ 

ve meçhCll bir istikamete gitmek U· 
zere husus1 trene binmeden önce bu 
subaylarla bir mllddet görUşmUştllr. 
Kralın mu\•asalat ve hareketi esna
sında gar halka kapıı.lı tutulmuş ve 
civar polisi tarafından muhafaza ed!L 
m -

1'.orveç ajansı bir telgrafmda diyor 
ki: 

"Evvelki gece yarısı Norveç baş

kumandaıılığı, Norveçle muhasamata 
nihayet verilmesini emretmiştir: 

Kral Has.kon ve Norveç hUkClmeU
nln millete hitaben neşretmiş olduğu 
bir beyannamede, Norveçin \"azlfeslııl 
diğer cephelerde i!s. edeceğini blldl· 
riyor. 

Bu beyanname, Norveçin mUcade. 
leyi terketmlyeceğini ve hareketinin, 
daha ziyade Holandanın hareketine 
benzediğini blldlrmektedir . ., 
ALMAN BA~KU.MANl)A~LIGL."'L~ 

TtmLtGt 
l<'ülırerln umumi ka.rarg!ihı: 10 (A

A.) - na,kumandanlıktan tebliğ e
dllmlıttlr: 

General Dletlln kumandasındaki 
muharebe grupunun uzun haftalardan 
beri !e\•kala.de gilç şartlar altında 

adetçe kahir bir tel'evvulcu olan dUş· 
mana karşı gösterdiği kahramanca 
mukavem~t bir zaferle nihayet buL 
muotur. 

Eski Avusturyanın dağ avcıları, aa
kerl hava kuvvetlerinin unsurları ve 
torpido muhriplerimlz1n mürettebatı 

iki ay muharebe esnasında Alman as 
kcrinln kahramanlık vasf'ıw göster
miştir. Bu \"asır sayesinde dllşmanm 
kara, deniz ve hava kuvvetleri Ns.r
vlk ve Harstadt bölgelerini boşaltma. 
ğa mecbur edilmişlerdir. Alman harp 
bayrağı Nan-lk §ehrl Uzerlnde katı 

olarak dalgalaruns.ktadır. 
9 haziranı 10 hll7Jrana bağlıyan 

gece Norveç km..,,·etıeri de muhaaa
matı tatil etmişlerdir. Teslim olma 
mUzakerclerl başlamış bulunmakta
dır. 

üttefikler Akdenizde 
çok kuvvetlidirler 

~lıklar tamdır, kılıca kılıçla cevap verilecek, harp uzun sürecektir 
Alman tehdidinin A\'rup:ıd:ın lıcr - FUA.\"SIZ llAŞ\'BJ{./L/Nl.V NUTKU 
tarar eılilme~lne knci:ır, miiltefik -
lerin rınrindeki geniş ıwlirlerle, ok_ 
yanıısl:ırda, karada ve ha\'alardıı 
ynpılııcııktır. 

lınlyanın az zamanda ,.e az mmı. 

rarı:ı büyük muvaffokıyetler elde 
etmesi için hiç bir ümidi olamaz. 

İtalya, büyük re<lak:"ırlıklar yap
mak mechuriyetinde kıılııcııklır \'e 
kimin lehine? Almıınynnın lehine. 

Müttefik hiikümetlcr, bir knc zıı
mandıınberi, tıalyıının Alrnnnynnın 

tahil olarak harbe girmek karnrını 
n:ızarı dikkate nlnıakta idiler. Miiı. 
!eriklerin h:ızırlıkları tıınıılır. Miiı_ 
lefikler, kılıca kılıçla nasıl <'C\'Dll 

veril el iğini bilirler. 

LffNDRADAKI /TAl.l'A.\"l.ARIN 
TE\'K/PI 

Londra, 10 (A.A.) - İstihba· 
rat nazırı Duf Kuper, bu akşam 
radyoda bir konuşma yapmış ve 
İtalyanın bugünkü şerait içinde 
harbe girişini takbih ederek bu· 
nun tarihin tanıdığı en adi hare 
ketlerden birini teşkil ettiğini 
söylemiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Musoli· 
ninin nutkundan dört saat sonra, 

tevkifi· 

Paris, 10 (A.A.) - Reyno, bu 
akşam Fransız radyoları ile aşa· 
ğı.claki nutku söylemiştir: 

- Tarihin en büyük meydan 
muharebesinin altıncı gününde· 
yiz. Ordularımız, bir tek müstah· 
kem noktayı, düşmana büyük za· 
yiat verdirmeden terketmemiş· 
lerd\r. 

İşte, M usolini bize harp iian 
etmek için, yaralı, fakat şeci ve 
sadık Fransanın kendi istik!ali ve 
bütün dünyanın istiklali için Al· 
man hegemonyasına karşı çarpış· 
tığı bu dakikayı seçmiştir. Bili· 
yorsunuz ki, birçok defa, gerek 

ben, gerek selefim, İtalya ile ara 
mızda müzakere ile halledilemiye 
cek muallakta hiçbir mesele bu· 
lunmadığmı beyan ettik. Dün· 
yanın en büyük manevi otorite· 
leri Papa ve Ruzvelt, bütün hıris 
tiyan ideallerine ve insanlık tesa 
nüdüne muhalif bulunan bu har 
be mani olmak için birçok defa, 
fakat beyhude yere teşebbüs et· 
mişlerdir. 

Musolini, kan akmasına karaı 
vermiştir- Bu harp ilanının baha· 
nesi nedir? B'iyük elçimiz Fran· 
&uva Pon&c, Cianoya bu auali 

sorduğu zaman, Ciano, Musolini· 
nin ancak Hitlere karşı aldığı ta· 
ahhütleri ifa etmekte bulunduğu 
cevabını vermiştir. Muhasamat, 
bu gece yansı başlıyacaktır. Müt· 
tefikler, Akdenizde, hatta diğer 
yerlerden daha zi)-·ade, kuvvetli· 
dirler. Fransa, bu harbe açı~ bir 
vicdanla girmektedir. Fransa öle· 
mez. 

ıu.xı //ARP SOTAUıRI 
lionuı, to ( .ı.A.) - Stcf:ıni ajon. 

~ı lıilıliri~or: 

ltal~ :.ı lıariı·il e ıı:ızırı Kont Cia· 
no, Clıiı.ıı ~:ır:ı) ınılıı, hııp:iin sual 
lfi.30 d:ı Frnıı"i:ı htlriik elçisini kn. 
lıul rdcı ek kenılisiııe nşağul:.ıkı 

ılekl:ırtıslonu yapmıştır: 

"~lnjeste kr:ıl ve impıır:ııor he
ran eder ki l ıalyn, yarın, 1 J h:ızı
ranıl:ın ilihnrcn, kendisini Fransa 
ıle harp halinde lclUkkl e~ ler.,, 

Kont Ciııno, saat 16,45 . le lııııil. 
lere bıh tik rlçi ini davcı eylernls 
\'e lngiltere bii~ ük elçisine de tı) nı 
rıırnlrlc heynnntla bulunmuştur. 

RO.\fA \'U nT~Rl./N AUASTNDA 
TBU;RAFJ,Ml 

Berlin, 10 (A.A.) - İtalyanın 
harbe girmesi münasebetile, Füh· 
rer, İtalyan kralına ve Duçeyc iki 
memleket arasındaki silah kar· 
dcşliğinin kıymetini tebarüz etti· 
ren tcl&raflar &öndcrmi§tir. 

.AsAedilı 

üTAlLVA 
Donanı\j-, asına 

çok güveniyor 
~aızalnl: 

FRANK BVEN 
AkdenJzde hasıl olan son \•azıyet. 

ltalya donanmasını tetkike değer bir 
şekle sokuyor. ltnlya donanınasının 

hakıkl kUH'etini tam olaıak bilmek 
biraz müşkUldilr. Zira l tal ya son se
neler zarfında kati btr ketum!) et mu
hafaza ctmelttedir. r'akat şu mulınk· 
lmk ld, bugilnkü İtalyan oonıuırııaııı, 
malzeme ve mUrcttclıat cihcttndcn 
geçen harbin fevkindedir. 

ltnlyan harp gemilerJ sUratlerlyle 
me~hurdıır. llu şohret yalıımcı dev_ 
!etlerin ltalyan tczgtıhlarına olan sı

parişlcıini arttırdı. 

Gemi lııaşntı hUkClmet tarafından 

te~lk olunur; vazıyet böyle olduğu 
halde, malzeme yokluğu gemi lılşnıı.

lını geciktirmektedir. Mcselfı 193' 
de lczgAha konulan Lltoryo ve Vlttor 
yo Vcneto harp gemileri (her biri 
35,000 tonluktur) on sekiz aylık bir 
teahhurla donruımaya ilhak olundular. 
llu gemUer 80 mll sürntindedlrler. 
Dokuz tane 15 pusluk, on iki tane 6 
pusluk, on iki tane 3,5 pusluk tayyare 
topu, ve lnrka yakın diğer ufak çnp_ 
ta toplarla mUcchhczdlrler. şunu u
nutmams.lt 111.zım ld, İtalyan gemile
rinde bulunan tayyare toplan, her
hangi bir devlet donanmasında bulu. 
nan toplardan bilyUkti.lr. 
Llttoryo ve Vlttoryo Venetonun zırh 

!arı 12 pus kalınlığındadır, ve her 
biri Uç tayyare taşır. 

Bu gemi sınıfına lmpcro ve Roma 
dahil olacaktır. La.kin bunlar 1938 
de tezg(ıha lrnnuldukları için donan
maya llh:ıklan bir zaman için gcci· 
kecckUr. 

1911 de inşa olunan RonU dl Ka. 
vur, Gllyo Sezar ve 1913 de inşa olu
nan Dusllo ve Andre:ı Dorya mo
dernle~tlrilmiştir. Bunların sürati 22 
mllken 27 mile çılcmıştır. Ayrıca bir 
çok toplar değiştirilmiş veya na.ve o· 
lunmuştur. Herblrl 40 tane tayyare 
top)J ile mücehhezdir. 

ltalyanlar, zırhlılarının tayyare ve 
tahtelb:ıhlre karşı fazla bir &ıCY ya.. 
ps.mıyacakları kanaatindedirler. ltnl
ya bu sebeble tı!ak, fakat çok sUrntıı 
tekneler inşa lüzumunu hissetmiştir. 
İtalyan donanmam kruvazör filo

suna ~ok güvenir. Tahtelbahir za· 
b1Ucrl ise o.sıl roltln tahtelbahlrler ta. 
rafından oynanacağını s6ylUyorlar. 

Vaeington sllQ.hsızlanma muahedesi 
10.000 tonluk tipleri kabul edince, 

~S:vü rem: 
HA - KE 

Italyanlar bunlardan derhal yedi ta
nesmı inı;a ettiler. 

llk inşa olunan iki tanesinin sUrat1 
35 m'ıldt. Zırhın kalınlığı 3 pustu; 
diğer dort gemınln süraU 32 mile in· 
dırllırkcn zırhlan 6 pus kalınlığma 

çıkarıldı. 

Hepsinin 8 pusluk toplan ve on iki 
tane 3,9 pusluk tayyare topları var
dır; torpil l<avanlannın adedi ise se.. 
klzdlr. 

Bu seriye dahil yedme! geminin 
sUruU 36 mile çıltnrıldı. 

Bunları, meşhur Kondotyerl tipinde 
olan, sllrat kruvazörleri, takip' etti. 
On iki tanesınin inşası tanrnmlanmılJ 
olan bu kruvazörlcrdcn lk1 tanesi lıa.11 
lnşndadır. 

Rondotycri serisine dahil olan gemi
ler 5,<ıp9 ton ve 8,000 ton arasındadır 
!ar. Silratlerl 35 ve 87 mildir. 5,069 
tonlu'k olan knıvazörUn sekiz tane 6 
pusluk topu vardır. 

S,000 ton olan ve geçen sene dcnl• 
ze indirilen iki kruvazörlln on tana 
G pusluk topu ve çok sağlam zırhı 

vardır, 

Dünyanın en süratli kruvazörleri o.. 
Jacak olan on iki harp gemlsl 1939 
senesinde tczgMın kondu ve inşalan 
gelecelt sene tam::ı.mıa.nacaktır. 

ltıııynnm destroyer filosu çok bu .. 
yUktUr. 

Bunlardan yirmi sekiz tanesi on 
senelik olup 1,220 ve 1,730 tonluk· 
tur. SUraUerl 38 ve 89 mil olup dört 
tane 4,7 pusluk top ve altı torpil ko. 
vanı ile mücehhezdirler. On seneyi 
geçkin otuz bir tane destroyer vardır. 

ltalyanlann 120 tane hUcum botu 
41 mil sUraundedir. 

İtalyanlar dtlnyruını en bUyUk tah• 
telbahir filosuna mallkUr, lAkin Fran· 
sız tahtelbahir mosunda olan tccanua 
ltnlyan tahtelbahirlcrinde yoktur. 

ltnlys.nm tayyare gemisi yoktur; 
sahilde hava mcydn.nları yapmayı 

terclh etmektedir. 
Ufak tayyareler lse gemilere alma.. 

caklardır, 
Yazımı b1tlrmeden §UDU na.ve et

mek isterim ki bUtiln ltalya deatro· 
yerlerinde mayn dökmek tertibatı 

mevcuttur. Fakat Fransa ve .lııgiltere 
donanmasının Italyan donanmasına 

tonaj IUbarlle fıılk olduğu da unutul. 
mamalıdır. 

1V111sollnlnln barp 
lliaıaı bildiren 

diiakti nutka 
Roma, 10 ( A.A.). - Stcfnnl oJan- f leri reddetmemek kan idi. 

sı bildiriyor: Bugün harbin büHin tehlike vd 
Duçe busün tam sant 18 de Yene. fecl:ıkürlıklarını karşılamaya karnı: 

dik s:ırayının balkonunda göründü. verdik. llir millet taahhüdstını nitL 
Ye meydan üzerinde Ye hiitün so- kadclcs te]{ıkki etmez ve tarihinin 
knkl::ırclcı toplanmış olan muozzaın seyrini kanırl:ıştıran ulvt lmtihan
insan kütlelerinin mutnnt::ın lez:ı- hırdan knçın:ıcıık olurs:ı o millef 
hüratile karşılandı. hakikaten büyük bir millet ofa. 

Duçe sözlerine şu suretle başla. mnz. 
dı: Karo hudutlarımızın m4:sclesini 

Kara, deniz ve hava muhnriple- halleltiklcn sonra, deniz hııdulları .. 
rl, iııkıltılıın ve lejyonun kara söm. mızın meselesini mildafaa için ısi. 
leklllcrl, lıalyanııı, imparatorluğun lülın sarılıyoruz. Bizim denizimiz .. 
\"c Arn:l\·utluk kraliyetinin kadın de bizi ho~nn or:ızl zincirlerini :ve 
ve erkekleri: o kert zincirleri kırmak iı:Uyoruz. 

l\lukaddcr:ıtın tcslılt etmiş oldu- Cünkii, 45 milyonluk bir milletin 
ğu saat, Yatıınımızın semalarında 1 Okyanusn serbest yolu ol:ımazsa, 
çalıyor. Cerhi imkiınsız kararların böyle bir millet h:ıklkııten hür de
sa:ıtidir. llCını harp tebliğimiz ln. sildir. Bu munzz:ım mücadele, an. 
sıltere \"e Fransa büyük elçilerıne cak, inkıl.ıbımızın mtınlıkl fnkişa
' erilmiş bulunuyor. Jıalya milleti. rının bir s:ıflıasıdır. Bu, fakir f:ı. 
nin çok z:ınıan me\'CUdiyctini leh- kot kol bakımından zengin millet.. 
dit elmiş ve her zaman ilerlemesi. lcrln, dünynnın hütün zenginlikle
ne mani olmıı olnıı plfilokrallk ve rinin \"C hiilün nHınının inhisarını 
renkslyoncr g:ırp dcmokrnsilerlne sıkı surette• ellerinde tutıın istis. 
karşı harlıe ı;:ıri~oru1.. ınnrcıl:ırn knr51 mücadelesidir. Bu, 

Yepyeni tarihin hftdlsrlert şu ke- scnç \'e velüt milletlerin kısır ve 
llmelcrlc lıul:isa eclılı·hilir: inlııtato yııkın milletlere knrşı mil-

Ynrıın ,·aitler, dairıın tehditler, cıııleleslı1ir. Bu, iki asır ,.e iki !i
~:ınl:ıjl:ır \"C nilın)cl hu mekruh kir nrn<>ında hır "müc:ıdell'dir. 
müessesenin lele\'\·iicii olarnk in 52 Şimdi, mııkııdılerat taayyün et~ 
ılevlctin sosyelt'r merkezi. liklen ''C nzmlmlz ıırk:ınıı:zdıı ka· 

Yicrl:ınınıız tamamen nıiislerilı- l:ın köprüleri ~ ııklıkl:ın scınrıı res. 
ıir. Sizinle birlikte bütün düny:ı men bcy:ın ederim ki ltaly:ı, ken-
5:ıhittlr ki Littorio ltalync;ı Avrıı. clisinr denizle ve knra ile hcmhu
ıın:rı :ıliiist eden fırtın:ıd:ın içlin:ıp dut dığcr millcllrri nnlnşmııilıiıa 
eltirrnek için beşer] ol:ırnk münı- uruklemck ni)clinde dcı?ildir. 
kiin ol:ın her şeyi yapmıştır. Fa1'ol f<;,·içrl:', Yugoslavya. Türkiye, Mı. 
hepsi hoşa gitmişllr. Muııhedeleri sır ve Yıın:ıni tan, hu kelimelerden 
millellcr mc\•cucliyetinin h:ıynlı ka\•dım:ılfıın:ıt etsinler. 
lc:ıhatıno u~ durmak için bu mun. Berlinde unutulmaz hir toplantı 
hede:eri tadil etmek ve bıınl:ırı e- csnıısında dedim ki r:ışit ahlfıkı ka
bedl ol:ırnk dokıınulm:ız lılr şey le- nunu mıı('ibin('C, ins:ının bir dostu 
ı;ıkki etmemek ktıfi idi. J\abul c. oluncıı, onunln sonuna kadar yü .. 
ılenlerin hepsi için bilh:ı:ısa inli- rür. Alm:ınyo ile, Alman milleti ile 
har demek olclıığu s:ıbit olan sn. Ye muznHer orduları ile bunu Y•P· 
rantilcr potitikn!'lınd:ı ısr~T' etme- tık ve bunu ynpaca~ız. 
mck k{ıfl icli. Führerin, Polonya llu t:ırihi Mılisesinin orifesin"de 
nııılınrC'hcsi ııih:ıycl bulclıığıı wmnn rikirll•riınlzl majeste kral ve impıı. 
11cçcn lc1rinlen·cldc yaptı:' teklif. (L\atfen aayfayı çeviriniz) 
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Kıgaset ve kuvve
timize itimat 

(Ba~tamfı 1 incide) 
~tlz Uzere tesiri asla onlardan az olmıyan maneVi Amili, TUrk 
a.s.lterln.in en e::kl çağlardan son istiklAJ mücadelesine kadar kendini 
ispat eden cesaret.. iman ve kahramanlığı do. ilave edelim· Ne içın 
nı.hat olınalıyız? Çünkü siya.set ve kuvvetimize gUveniyoruz. Rahat
mz olanlar ya gaflet içindedirler; yahut her za.mnn olduğu gibi kor
ka.ktil'lar; veya milletin cesaret ve fmanmı zaafa uğratmak için meç
hul efendilerinden vazüe almışlardır· 

Bir gUn harbetmeğe mecbur olacak mıyız, olmıyacak mıyız? He· 
men bir kelime ile haber verelim ki, harbi ne arıyacağız, ne de yap
mak lAzmıgeldiği zaman onu Türk milletinin bUtUn kudretile karşıla
makta bir an tereddüt edeceğiz. Düsturumuz, geçenlerde tekrar et
tiğimiz gibi şu olmalıdır: "Sulh hali ebediyyen devam edecekmiş gibi 
çalşnak, yamı harbedecelı:mişiz gibi maddeten, manen hazır ol
mak·" 

Türk milletine ıar yılgmlığr altında bazı memleketlerin yaptığı ve 
mukadder akıbete uğradığı gibi yol şaşırtacaklannı zannedenler ha· 
ta etmektedirler· Çünkü bu yol, bir kazanç menfaatinin spekUIAsyon
cu hesaplarile aranmış değildir· Bu yol, Türk milli müdafaasının 
tabii ve znruri icaplarlle tayin ve tesbit edilmiştir· 

Siyaset ve kuvvetin en bilyük mesnedi vahdettir. Bizler bu vah
deti polis inzıba.tile değil siyaset ve kuvvetimize olan milli itimatla 
temin etmişizdir· Bu teminat ise ne bugün kıymetinden bir şey kay
betmfşt:ir; ne de yarın edecektir. Hiç kimseye hürriyeti bağı.'.?lan
maz, hürriyet ancak onun uğrunda her an yapılmasma karar verilen 
fedakllrlıklarm mUkliatr olarak devam eder. Bir memleketi hilcum ve 
tecavüzden, o memleket içinde yaşıynnlo.rm hudutsuz ve tereddiltsilz 
mildnfaa ve mücadele karan masun bulundurabilir· Biz o karara 
sahibiz. Onun için bu memleket hakkında. herhangi tecavüz niyeti 
besliyenler, nasıl kanlI ve milthiş bir macerayla karşılanacaklarmı 
bilmektedirler· 

Siyaset ve kuvvetiniz hakkında sizi §Üpheye düşürecek biltün 
telldnlorin ancak, esasen bilttin tecrübelerde milleti yalnız brrakmış 
olanla.nn korkaklığından, yahut, esasen hiçbir zaman doğru dUııün· 
memiş olanla.nn akıllarmdan, veya esasen her vakit efendiye kulluğu 
Adet edinmiş olanların nhlıik zaafından geldiğine şilphe etmeyiniz. 
Tarlalarmızda, ma.sanızm başmda, dükkanınızda., fabrikanızda rahat 
çalışınız. Ve bir gUn vo.zifeye çağnlırsanız bunun, size, hUrriyetinb:, 
§erefiniz ve yurdunuz için mukaddes fedakarlık saatini haber vermiş 
ola.cağnu hatırınızda tutunuz:. 

B1z kimseye meydan okumuyoruz. Fakat hiç kimse de Türkiyenin 
mevcudiyetini küçilkseyemez. Bu harb, uzun sürecektir ve daha bir 
sUrll ihtil!tlar wkua gelecektir. Harp inkişaf ettikçe Türkiyenin va
%.ifesl, ehemmiyeti ve kuvveti artacaktır. Korkak, bedbin veya kötil
cllllerin hükilmlerini gillilmsiyerek reddediniz. 

isviçreye taarruz 
ihtimalleri gene belirdi 

İsviçre hududu civarında 2 O 
Alman fırkası tahşid edildi 

Zürth, 10 (A· A·) - General 
Veygandm, harbin lsviçre hududu
na yayılması ihtimalini derpiş e
den emriyevmisi ve Alman tayya· 
relerinin cumartesi günü bir l.sviç
re tayyaresini dilşlirmelerl, lsviç
rede pek de hayra alii.met olarak 
teıakkl edilmemektedir· Bununla 
beraber, Karnormanda vukubulan 
kıtaat harek1i.tmın İsviçre için bir 
tehdit teşkil ettiği hakkındaki §a· 

yiala.n teyid eden hiçbir şey yok
tur. Son ild ay zarfında Badende 
cereyan eden krtnat harekatı hak· 
kında son günlerde fevkalade hiç 
bir uey görülmemfştir. Bu bölgede 
15 ilil. 20 frrkanm ibulunduğu bil
dirilmekte ve fa.kat cenubi Al
manyanm §imdiye kadar askeri ih
tiyat deposu olarak kullanıldığr 
hatırlatılmaktadır· 

24 saat içinde mezun bulunan 
İsviçre askerleri hnftn tatilinde 

Milli Şef 
(Baştıırafı 1 incide) 

• ' iğer bazı zevat tarafındnn karşr 
!anmışlardır. 

Valimiz, tren durunca, Cumlıur
reisimizin vagonlarına girmiş ve 
bir iki dakikn sonra lsmet lnönü 
beşuş blr halde trenden inmişler 
dir. 

Millt tŞfimiz. k:ırşılayıcılarn illi· 
fal etmişler, o ch·arcla bulunan hal
kt seltımlnmışlar ve i staı.yoııun 
merasim salonundan geçerek vali· 
mizle birlikte otomohille istasyon· 
dan ayrılmışlardır. 

Cumhurreisimiz maiycllerile he
robcr Acar motörüyle onbuçuğ~ 
clo~ru Hayd:ırp:ışoy:ı E:eçmlşler ve 
husu~t trenlerile saat 10,40 da An· 

• k:ırnya hareket etmişlerdir. 

r . tora çeviriyoruz ve aynı zaman
dı bü)ük Almnnyanın şefi'ıi de sc. 
l!ıı •lıyoruz. 

Proleter ve faşist ltolya, her zn. 
mandan daha ziyade kuv\•ctli va
kur ve milllehit bir halde, iiçüncıi 
defa olarak ayaktadır. Parola hir. 
dlr, kôtldir ve herkes için mecbu
ridir. Bu pı:rola ş!mdıdcn uçuyor 
ve Alplerden Hint Okyanu~una ka. 
dar, biltnn kalklcri ateşli)or: Gn· 
lip gelmek. Ve tıalyayn, Avrupaya 
,-e dünyaya nihayet uzun lJJr sulh 
~ttcsi ' nrmek iP. G:ılip gelce~. 
liz. 

İ$•tyan mfheti, 
lnat n ı•ranndan başka, cesa. 

rctini takın, kıymetini göster. Halk, 
son defa olarak dişlerini sık. 

ZUrih sokaklarmı doldurmakta 
berdevam idiler. Tren müna.kalô.t:ı 
muntazam saatlerinde yapılmakta 
ve halk silkfuıeti muhafaza etmek
tedir· 

LO!'<ıı"DRAYA GÖRE 

Londra, 10 (A· A·) - Londra· 
run resmr ma.bafilinde, garpte ce
reyan eden muharebe ha.kkmda 
milbal€ı.ğalı bir nikbinlik göster
mekten imtina edilmesinin doğru 
olacağı kanaati mevcuttur. Vaziye
tin mUşkülatınm gittikçe artmakta 
olduğu söyleniyor· 

Ren üzerinde topçunun faal ol
masr, bir Alman taarruzunun mu· 
)caddemesi olabilir· 
Almanların İsviçreyi istila etme. 

teri, her mman ihtimal dahilinde 
görülmilştilr· lsviçrenin almış ol
duğu tedbirler de Londrada kay
dedilmektedir· 

Karadeniz ve 
limanımızdaki 

vapurlar 
(Başt.arafı 1 incide) 

Diğer tnrn.ftan memleketimize 
ait mnllo.n getirmek Uzere lstan· 
bula gelmesi icab eden İtalyan 
vapurlan da yola çıkmamışlardır· 
Halen İstanbul limanmda 1talyım 
vapuru yoktur· Son İtalyan vapu
ru dn iki gUn evvel git~tir· Ka.
rad-cnizdc acfer halinde bulunan 
bir İtalyan gemisine de bitaraf bir 
limana iltic:ı etmezi için talimat 
verilmiştir. 

Diğer taraftan limannnızda iki 
İngiliz şilebi bulunmaktadır· Ge
rek bunların ve gerek Karadenlz
de bulunmal:ın muhtemel lnglllz 
ve Ftansız bandıralı gc."Dilerin t· 
tnlyanm harbe' girmesi Uzerine 
Akdenize çıkarak mensub oldukla
n limanlara gidip gitmiyccekleri 
malum değildir· 

GELEN lTALYAN TEBAASİ 

İtalya hlikiimeti Suriye ve Mı
sırdaki tcb:ı.alarmı h:ırb ilfınmd:ı.n 
evvel geri çt1.t.,"ırdığındnn bu mem
leketlerde bulunan İtalyanlardan 
30 kişilik bir kafile dün gece saat 
iki buçuktn Toros ekspreslle şehri
ıntte gelmişlerdir· 

Buradan Avrupa trenlcrile yol· 
larına devam ederek ltalyaya dö
neceklerdir· 

Fransa cepesinde vaziyet 
(&,tarafı 1 lnclde) 

300 - 400 tanktan ibaret olduğu 
zannolunuyor· Bu suretle Alman -
lar bu mıntakada. Sen nehrinin 
mansnb kısmına yaklaşmış bulu -
nuyorlar. 

l\IAUX l\llNTAKı\SINDA 
Buve · Noyon şimal mıntakasın

daki muharebelerde Almanlar, 
Fransız müdafaası knıııı!::ındn. şa
yanı dikkat bir muvaffakıyet elde 
ctmemi-,lerdir· Cephe dün Mondi
die cenubi - Bovc şimali hattına a
lınmıştır· 

Uaz ile Marn arasındaki mmtn
kada muharebe bütün şiddetile 
devam etmiştir. Fransızlar yaptık
lan bir mukabil taarruzla Alman 
ilerlemesini kısmen tevkile muvaf
fak olmuşlardır· Almanlar bu mın
takada Fransızların ikinci müda -
faa hattını da gcçml.5 olduklarını 
iddia cdJyorJar. Alman ordusu Pa· 
rise 55 kilometre yakl~abilmiştir. 

RETEL ML'\'TAKASL.'\'DA 
Retel mmtakasmda Argonlara 

kadar uzanan cephedeki Alman ta
arruzu devam etmiştir. Vuzie mm
takBBında Almanlar cephenin geri
sine külliyetli miktarda par~Utçü 
indirmişlerse de bunlar Fransız kı
talan tarafından çevrilmiş ve ım· 
ha edilmiştir. Dilnkü muharebe -
!erde Almanlar bu cephede şayanı 
ehemmiyet bir kazanç temin ede
memiştir· 

)IAJL~O llATIINDA 

Ma.jino hattı üzerinde dün şid
detli bir topçu mlicadelesi ba.§la-

nuş, general Veygandm evvelki 
gUnkU emri ycvmislnde haber ver
diği hiıdisc tahakkuk etmi§tir· Al
manların Majino ha.tunın cenup 
kısmı gerisinde Karaonnan mın
takasına 20 fırkn kadar kuvvet 
topladıkları haber veriliyor. 

Af.MAN ZAl'İATI ÇOK 
YÜKSEK 

Fransız askeri mahafilinde, Al
manların muzaal hilcumlarına, ba
~ı zırhlı unsurlar sızmalarına rağ
men, Fransız kumandanlarının ma· 
nevralarına hfı.kiın bulunduğunu 
söylemektedir. Halbuki, efradın 

yorgunluğu, malzemenin yıpran -
ması, Alman genel kurmayı üzeri
ne ağır bir surette tazyik yapmak
tadır-

Fransız cephesinde Almanların 

uğradıgı za;iat o kadar bUyUktlir 
ki, 6 haziranda Hitler. Ahen ve 
Kolonyanın şehir ve kasabalarm
dnki bUtUn binaların yardoncı has· 
tane olarak kullanılmasını emret -
mek mecburiyetinde kalmıştır· 

NEZARETLER PARİSTEN 
NAKLEDİLDİ 

Fransız b~kumandanlığmm ta
lebi üz:erlne, nezaretler Paristen 
taşraya t~mnuştrr· 

Başvekil Reno ordular mmtaka· 
sma gitmi§tir. 
Kıymetler borsası da muvakka

ten taşraya. nak.lolunmuştur. 
11 hazirandan itibaren kapalı 

kalacak olan borsa, pek yakında 
yeniden açılacaktır· 

Musolini Başkumandanllgı 
üzerine aldı ---- . .,,.._ . 

(;>pptJ! t qvaıieg) 
gene aranızdaki mevkiiml alıyorum. 

Bütün cephelerde icrayı hareka.t eden 
kttaatm kumandanlığını fa,,lzmln du
çesı ve imparatoru birinci mareşali 

olan hükı'.lmet reisine tevdi ediyorum. 
HarekAt mmtakl&ftr 11 haziran 1940 

'lktor ~mannel 

ITALYAN AlANSiltııL.'l \'ERD101 
MALUMAT 

Roma, 11 (A.A.) - Stetanl ajan
smm diplomasi muharriri ynzıyor: 

İtalya, Moskovadaki İtalyan ve Ro
madakl Sovyet sefirlerinin vazifeleri 
ba§ına dönmeleri keyfiyetinin de g6s· 
terdiği veçhlle, Rusya. ile normal mU
ııascbcUerde ve mes:ı.l birliğinde bu
lunmak arzusund:ı.dır. 
İtalyanın mUscllllh kuvvetlerinin 

tıaııkumandanlrğı hUkUmdara. niye... 
beten Duçe tarafından ita edilecek ve 
mareşal Badogllonun idaresindeki u· 
mumt erkAnıharblye kendisine tabi 
olacaktır. 

Musolinl, bUtun mUsell!h kuvvetle
rin doğrudan doğruya kumandnnlığı
uı yapacaktır. 

~IUSOL1Nt AUIANYADA 

Berlln, 11 - Musollnl dUn gece tay_ 
yare fle Almanyaya gitmiştir. Orada 
Hitlerle görüşmektedir. 

t~GtLlz HARiCiYE l9'il 
NEZARET.tNLV 'l'EBLlGt 

Lorutm, 11 (A.A.) - Hariciye ne· 
zaretl dUn gece §U tebliği neşretmiş

tir: 
.Musolinl İtalyanın harbe girdiğini 

İngiltere ve Fransa sefirlerine tebliğ 
edildiğini milletine bfldirmlşt1r. 

Harp 110.nınıı alt dckltırasyona 1-
talyn kralının haziranın ll inci gU_ 
nUnUn ilk dal:lkasındıın yani gece 
yansından bir dakika sonrndan iUba· 
ren kendisilc İngiltere ve 'Fransa aro
emd:ı harp halini mrvcut addettiği 
bildirilmektedir. Blrlmç haCtndanberl 
Duı;cnin Almanyanm ytınında harbe 
girece~I belliydi. İtalyan mllletinln 
büyUk bir kısmının h:ırbc taraftar ol 
madığl da malömdu. Duçcnin kararı 
münhasıran mnddi sebeblere istinat 
etmektedir. Onun kuanç temin etmek 
lstcdlğl pek aşlkA.rdır. Duçe blzlın 

\'C mUttcfiklcrln1lzln Alman lsUlllsınn 
karı,ıı en çetin bir mUcadcleye glrlşti. 
ğimlz Lir anda haroo girmiştir. 

Duçe §1lphcs1z kntl addettiği Al· 
man muzafferlyetındcn bir hisse ala
cağını tlmlt ediyor. l<'akat yanılıyor. 
lngilterc ve Fransa hUkUmcUcrl soıı 

haftalar zar.mda MusollnJyc İtalya· 
nın Akdenlzdcki vazıyeti hakkındaki 

taleplerini dostane bir lstışnre ile teL 
kik etmeğe haz.ır bulunduklarını açılt 
ça ı:öyleınlşlerdir. Musolinl bu teklifi 
reddetmlı,ıtir. Niçin? ÇilnkU Musollnl 
Mlpp:mtlni hnrbln fecayllne atmak· 
la dnhn bUyUk bir kazanç temin 
edec ğinl dUşilnUyordu. Söylediği nu· 
tukta Musollnl evvela. yakın zamana 
ait tarihten b:ıhs-tmtııtır. Bu taı1hin 

yaınn valdler, mütemadi tch iıtlcr, 
şantajlar ve nihayet azası 22 m!lletten 
lb:ıret olnn bir milletler cemi} eti ile 
hUllUıa edilebileceğini iddia etm~tir. 
Musolinl İngiltere ilo İtalya arasında 
16 nisan 19~!1 do aktedllen !Ul!l.fı zik. 
retmc""I unut.muştur. Bu ltllAf mucl· 
bince iki memleket arasındaki bütUn 

lhUlA:flar halledllmtı oluyordu. İt&l· 
ya hUk().meU bu noktayı o zaman te
ba.rUz etUnnl§ti. Aktedilen statükosu 
malümdu. İlerde çıkacak bUtUn ihti.. 
ta.narın halli için bir usul konulmuı· 
tu. A§ikAr ve rnalı'.lm olan bir nokta 
vardı. Ne lng:µIz hUkı'.lmeU ne d• 
tngiıı.z mllletl !tayaya nanı harp et-
mek fstememl§lerdf. Çünkü odada 
esaslı veya muslihane çarelerle halle. 
dilemiyecck bir ihWa.t mevcut olma.. 
dığma kanl bulunmaktaydılar. MUtte· 
!lk bUkümcUcr İtalyanın aerbestço 
imza ettiği bu itila.! mucibince hare· 
ket etmek ve kendiler!le İtalya arasın 
da çıkan her mUşkUIU mUzakere et
mek arzusunda olduklarını mUtema.. 
diyen leltrar etmektedirler. Muıo· 

llnl kasten IUla.tı yırtmayı ve alla.ha 
sarılmayı tercih etmiştir. Bu harbin 
ltalyayı sUrUkllyeceği tel&.ketten yal
\tıZ o mesuldUr. 

DuçenJn zikrettiği memlekeUere ta
arruz etmlyeeeğ1ne dair bulundugu 
vaade gelince onun takip ettiği siya.. 
setin ne kadar opportUnlst ve perva· 
sız olduğunu dünya yakında görecek
tir. Bugün alenen ve resmen yapılan 
tılr vald onun metodlarına uygun ge
len saatte pervasızca lhta.ı edllecektır. 
Hltler do Dnnlmarkaya veya Be]&lka... 
ya taarruz etınlyeceğlnl katlyen vaad 
etmişken bu memleketleri istila. etmiş 
Ur. Binaenaleyh bu gece Sinyor Mu· 
rıollnl tarafından s5ylenen nutkun ih
th·a ettiği teminata hiçbir memleket 
kıymet vermiyeceltt-tr.,. 

(İtalyanın harp 114.nına dair dlf Pr 
bBberlE'r S lincü Nyfa.mızdadır.) 

Dün gece Kumkapıda 

Bir cinayet 
işlendi 

Sadık adında biri 18 
yaşındaki nişanlısını 

9 yerinden 
bıçak!adı 

Dün gece Kumkapıcla kıskançlık 
yUzUnden bir cinayet işlenmiştir. HL 
dtse şöyle olmuştur: 
Kumkapıdıı Tülbentçi mahallesinde 

meyva knbzımallarmdan Osmanm on 
sekiz yaşındaki kızı Perihan bundan 
bir mUddet evvel Sadık admda bir da· 
lredc vazifedıır bir gençle nl§anlan· 
mıştır. Fnkat Sadık çolt kıskançtır. 

Bu ytizdcn aralarında mUnakB§n.lar 
ve gcçlm.,lzllklcr olmakta,lır. Sadıl:ın 

bu huysuzlulclıın dolayısile Pcrilın.. 

nm aılesi de mUtccssirdir ve ku:larmı 
Sadılca vermekten \•azgcçmeğl dU~n 
mektccllr. 

Glttlltçe asabiyetini arttıran Se.dık 
dUn ı;ccc nişanlısının C\ ine gelmf3, 
annesllc b3basını aramışsa da onlarm 
ı'lış:ırda bulunduklarını ö~renmlştlr. 

lld nişanlı evde otururltcn Perih:ın. 
Sadıkın artık annesini ve babasını 

, FRANSIZ TEBLIGt 
Parl~, 10 (A.A.) - Friı.ruıız aI<ıam tebliği: 

Denl.zden Uvaza kadar dUııma.n Amyenden Ruenc ve Jl'(tl. 
nona giden yollar arasında, tazylklni, bazı noktalarda ııgağı ~ 
fazlalqtırmııtır. Bu bazı noktalarda. bazı unsurlar nehri g~ 
man, her yerde, fiddeUi mukabil hücumlarla tutulmuştur. 

Amyen - Vernon yolu ile &§ağı Olsse kadar, dU,maD pi ttf 
az tesirli olmuştur. DU,man, bilhassa hava kuvvetleri ile, ge~...ı 
rer bombardımanlar yaparak, cUzUtamla.rımızın harekcUerilÜ il"'"" 

arqtırmıııtır. sJlll 
Olse'ln §&!'kında, dUn öğleden ıoııra Solsııons mmtakasındall 

olan dllşman kollan, bu sabah Ourckden Lafertemilon La!e~ 
ya kadard hUcumlarınıı yeniden baıılamıııtır. Diğer cuz:utanılat'• 
manda, Velse vadisinden Fismes lsUkametlndc hUcum etmıo1erdl1· 

Champagnede dQşınan, ııafakia beraber, tank mQf'reZelerl ~ ıJ1 
dıman tayyare tuoları himayesinde, yenJ tırkalıırla Rethclfıı bet' 

fından taarruza yeniden ba,,Jamıştır. DUşman bUtUn gayreUerin' 
ancak, Retornese kadar iterek vUcude getirdiği köprU ba§tnl g 
muvaffak olmuştur. Alsne'in prkmda, AtUgnieade, du,man. ıı ti' 
Beaumonta Meuse'e kadar Argonne'ln ııtmallndekl bütUn geçıu 
etmiştir. Her yerde kıt&larımız, düşmana göğlla germif vo adJJSS et? 
dafaa ederek ve mukabil hücumlarda bulunarak dll§mana en eıı 

vemetta bulunmU§tur. ~ 
Cephede ve gerilerde, birçok ke§lf uçuşıan yapılmqtır. 

mnr ve Donauch.lngen Uzerlerinde uçulmu§tur. Hava kuvvetıertıııl". 
Jes_Eaux'da, Solsaon'da ve Pontavert'de dUşman kafileleri boD1 

dllmlştlr. 

Avcı hava kuvveUerlınlz, aetir vazifeleri emuınd&, nııuııı- # 
kuanml§tır. Blnb&§ı Hlbandet kumandamıdaki bir avcı grupu .. 
ta _ 12 düşman tayyaresi dll§Orerek, temayüz etm.ıştlr. BU 
1.§tlrak eden tayyarelerlmlztn hepsi, Uz:erlerinde bir tek ku~ ut 
zm dönmil§lerdir. 

•• .._.. ALMAN BAŞKUMANDANL10Th'1N TEBıJOl 

Ftillrerln umu.mi karargıUıı, 10 (A.A.) - Alman Ger!~ 
ediyor: 

Takriben S~ kilometre genl§llğtndeki saha üzerinde aşalJ Sf1I". 
ve Cb&ınplngne havallaf istika.metindeki Alman harekatı, evYelcf 
edildiği geldlde inki§a! etmektedir. Şimdiye kadar büyük mu 
elde edllml§Ur. Daha. bUyUk muva.f!akıyetler de bunlan t&ldP 
DU,manın zırhlı tanklarla yaptıkları dahil olmak üzere bOtilıJ Jll 'il 
arruzları akim kalmı~tır. Muharebe, birçok noktalarda stırsdi 
haltni alml§Ur. 

Her amıfa mensup tayyarelerden mUteşekkll kuvveUl tuoıat'• 
apğı Sine ve Champangye sah.illerindeki harek!tma muzaııert' 
dir. Tayyarelerimiz Relms mmtakaaında. genelkurmay kar '-
rakalarla dolu genlJ sahaları, aaker tecem.muıertnJ, sa.ha medÜ ~ 
k&mları, bataryaları vo hareket haUnde bulunan askert kolları..~ 
vaffakıyeUe bomba altına almI§lardır. Afağı Sinede de ta~J 
ınuvaffakryetle yollan, fimenditer yollanın, istasyonları ve 
lan dll§man ukerlerinl &tep tutmu§lardrr. __ J' 

Şerburg ve Havr llmanları ve nhtımlan bombardıman ? ' 
rek bu limanlarda ve gerek &faRı Slne içinde birçok vapurlar 
tıtrn11 ve beş bin tonJuk bJr vapur yakılarak tahrip edilmtıur. 1Jlf 

Baatacl'.ıo ılmıı.Uı\d• Mkiz bin tonJuk bir vapura bu# 
isabet etml§ ve vapurun içinde §iddetıl bir iştial olmuştur. ~_..,., 

Uzun bir aeyah&tten döııen btr denizaltı 43 bln tonluk ~ fi 
batırmıştır. Geçen gece dUıma.n tayyareleri Alma.nya.nm ,ımaıı-- . 

unda baskınlar yapmıılar, geliılgUzel atılan bombalar mubteıl' ~ 
de tarlalarda ve bazı evlerde haaarat vukua geUrmf§lerdlr· 
toplan bir dU§ma.n tayyaresi düşürmll§lerdir. fi. 

Dün dUşman 91 tayyare kaybetmiştir· Bunun 68 l ııa~ı 
belerinde, 14 U Alman defi topları tarafından ve gerisi de 
rib edilmiştir· Beş Alman tayyaresi üslerine dönmeınfftit'' 

hattı bir Majino 
hata eseri midir? 

Fran!'l'Z<'a Le .Journal gazetesln. I etrneğe ça.l)fJma.k neJtuııl 
de general Du\'al yazıyor: mak da.ha iyidir· ııs. 
Müdafaanın kıymeti hakkındaki Sistematik mUdafaaJl 

nazariyelerlmizdc sulh zamanında tik taarruz: Uzerinde b~ 
pek milbalağaya kaçmış olduğu - tefevvuku olduğuna in 1'~ 
muz, bugün bUtUn vuzuhile görül- ma.men boştur. Taarı;ıs ~~ 
mektedir· dafaa hususunda te~~ ,JP" 

Harb sanatı müdafaa ile taar· 
ruz kombinezonundan yapılmıştır. 

Ve her şey taarruzla nihayet bu
lur. ::Müdafaa doktrini her §ekliyle 
sulh zamanlarmda öğretilen fena 
metodlardan biridir- Bir orduya 
mil.kemmel mevziler üzerinde bck
les:nek hi.ssinl aşılamak daima teh. 
likelidir· Hatta mildafaa yapılmak 
isteniyorsa bile. tarnız: !Uzum.unda 
kıtaatı m~killatla ileriye itmek 
mecburiyetini h!Metmektense, ateş 
1i bir kılanın sabırsızlığını teskin 

Topçu atış talimleri 
DUn aaat on beşle on yedi araamda 

Zeytınburnundnn sahllo doğ'ru topçu 
atııı talimleri yapılmıııtır. Bu atl§lara 
12 haziran çarpmba gtlnU saat ~nda 
Okmeydanından, H haziran cuma gU 
nü de Metrla çlttllğindcn okul atııı aa.. 
hası üzerine tayyare dafl toplarlle 
devam olunacaktır. 

Keyfiyet, bu mıntakalardan geçe· 
cek deniz ve kara na.kil vaaıtalarile 

halka ve alı\kadarlara blldlrllml.§Ur. 

dinlemlyc.rek istediği yere ~rabcrco 
gitınelcrl tckllfinl rcüdetmesi üzeri· 
ne mUnaka~aya başlamışlardır. Bu 
sır11da Sadık cebinde ı:;akladığı saldır
mayı çekerek rerlbıı.nın üzerine atıl. 

mı, ve yere yatırdığı kızı dokuz ye· 
rinden attır surette yaratamııı ve C\"• 

den çıkıp gltrnl!'Ur. Perihamn ferynL 
lanna yet!,şcn komııuıar ltızca~'IZI 
baygın bir halde Ibseki hastane!!ln~ 
kaldırmı;;lardır. Hastanede derhal n. • 
mellyat yapılmıştır. Sıhhi vaziyeti 
tehlikeli, faltat Umltvardır. Sadık 

bu sabah saklnndı{;t C\1nde zabıta tıı.. 
ratındıı.n yakalanmıııtır. 

şi askere değil bir F
6 

bir arazi şeraiti işldlr'.aA 
Bu milna.!ebetle ~ak-e 

Majino ha ttmm şi.ltl 
harb dışında kalmak~ 
kaybetmiş olduğunu. ere 
hata etmiş oluruz· Bır ~,I 
aYantajlarmı taarruza 
edilmemiş olmakla da 
lunuyor· Bu hat pek gjıııU 
rafla hududumuz:un erı Ş' 
kısmını kapatmakta~ 
Som, En, Şier hattın tJt 
diye kadar gelen ndrıcit~ 
faa hattının dcvaınJill a~ 
re:: İsviçre hududuna ~~ 
ma.kta ve fevkaldde Jc ti 
duğundan burada pe~ııı 
bırakılması hudutI:ırJll 
na kfıfi gelmektedir· ~ 

Majino hattı bir hB 
ğildir· Hata, bu :rnUdaf a.' 
her yerde. hatt.A ?Ja.j.lnD 41 
bulunmadığı me\·kiJerde tısı 
ktin ohı.bileceğini zaıın" 



aıma· 

Dava ıle 

aVUkatlar esasen ha· 
dir. Onun da hızım 

i... ""'41 karar verdiğimizı 
:-.n. Emm olunuı ki 
~ine kani olmasam 11...---,,., ... 

bile getinne.zdim. 
~ doğru... O kadın 

.Utanmaz \'e sıkıl-

u bu komedide 
bir zevce gibi hemen 

~"'· iz lazım c:leğil..Ben 
taı:!~e seyahatine çıka· 
.. ".""Oa siz bir dostun, 

t?ıin evine gidersiniz. 
ıarnanınııda size yar· 

tlt olsun. Fakat her 
k)i·~idir. 

bitsin. Ona hepsini 

NAKLEDEN: 
MJ•HAN llUllJÇAK 
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~ »iıyM acı Gir karar Yel"" 
~ım. Böy)e acı bir karar ver 
cqıın ı~n aoaradan bana hak ve
recek ve mü~r kalacaksınız. 

- Şimdi anl.ıyorwn. Once biraz 
şaşırtlUjtım. lyi dytünernemittım. 
Pek doinı ... Artık evliliğimız pek 
tuhaf bır jtkil aldı. Hürriyetinw 
elde etmek istemeniz pek tabii bir 
jey ••• 

Yüzü s.ap•anydı. Haıinde de bir 
kaç gwxıenberi bir mahzwıluk 

vardı. Kendisine doiru kottum. 
- Kenm, uooım, hlı itne lıcnım 

dostum Kcu •. c.aAt:.ı.uı, beıum mu:r 
tiA: ve sadı · dostum. 13ız gene bı 
nbırım..ıı eskısi kadar çok sevece
ğız. 

.oenı kouıtrı ar cL:>ına aldı. y u
ziınü gömıtiyordwn: 

- Kerım, biribırinden ayrılan 

başkaıarının biribirinden kaçmak 
\e oırıoirıni seunemek ıçin seueb· 
teri varaır. Bi:ı, gene se';işiriz. 

l ~:>Uut:umuza haıe! gelmez. Bı:ı 
b~ribiııauze hi,; bır ıaman tenalık 
etmedık kı .. 

- Hınbırimize fenalık etmedik .. 
pek dogru ... · 

- Bcı aoer ya~ına:;ak bile gene 
sık SIK gôrüşLirüz. çok .;ık ... Miri· 
birirruzın saa<lf>tine alika gösterı· 
riz. <>ımaz nu? 
Aksi~a gıbi tekrar etli: 
-- Evet. aIAka gö~terınz. 

decığim .. 
Feri-

Sonra a.mmdan uzun uzun öp· 
tü ve birdenbire beni yanından it· 
ti. 

- Haydı > avrwn gıdıp uyuyu
ı.uz. Ben çalı§acağım, dedi. 

Bir müddet sonra evden çıktı
ğını ışittim. Doğru olması kabil 
mi? Yoksa ben rüya mı gördüm. 

Kerim, .nademki ..serbest olmak 
Nttto~ dl~ Fakat kalbi
ni-: galibe benim gib1 baz&n e~em 

ve teessür duyuyor. Demek ben, 

gene zalim rü.:gi.rlara tabi kimseiiz 
bir küçük yaprak olacağım, u;le 
mı? Ah, Ke:im beraberce tatlı ve 
samimi günler yaşadıktan sonra 
bc.ıi böyle yapayalnız hayatını:ı· 

dan dışarı at"Jlalda beni evvelkin· 
den daha fakir ve biçare bıraktı
nız. 

Kerım bunu nasıl anlamıyorsu· 
nuz? Bizi böyle birdenbire ayıran 
para öyle ıi? ne yazık! Size hür· 
riyetinizi ve .. ·yorum. Fakat ben 
kendi hürriyetimi kaıanamıyaca· 
ğım. Kafeslerini seven kuşlar ar
tık serbest uçamaz, kapalı pence· 
reye. cama ı:arparlar. Eğer açıl· 
rnazsa, dışarda soğuktan ölürler. 

Of ben ağlamak istemiyorum. 
istemiyorum ... 
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31 mart, gündüz 
Bilmem ne<:~n? lçimde fena, 

çirkin bir arıu var. 
Kerimden, ayrılmamıza sebeb o· 

lan mektupları istedim. Once ver
mek istemedi: 

- Sonra veririm. Şimdi onları 
ne yapacaksınız! dedi. 

Ben öfkelendim, hırçınlık et· 
tim. Söylediğimi bilmiyorum. Fa· 
kat nihayet ''peki!,. dedi. Yüzü 
sarardı. Elleri titriyordu. 

- Ancak ·ıu laka lüzum görür 
seniz okuyunuz. Feride. Böyle ya
pacağınıza söz veriniz, - dedi. 

Onları okumanız beni ne kadar 
bedbaht ediyor. Bunu hiç anlamı
yorsunuz. O -ne1<tupları niçin oku· 
mak istiyorsunuz? 

31 mart, ttc• 
Okumak istemiyordum. Yalnız 

Kerimin o kadının mektuplarını 
b""na vermesini istiyordum. Bir çok 
,·akit onda duran bu mektuplann 
artık bundan sonra bende kalma· 
sını istiyordum. Okumak istemi· 
yordum. Fakat okudum. Yalnız 
iki mektup: Biri bu yaz Ankarclya 
gelmiş. diğeri daha yeni ... Kerimin 
lzmir seyahati ~ırasında yazılmı~. 

(Devamı var) 

H A • S R - Alllam Poeta• 

21 
AM ç&Wf om.ı tMeri~ iıti: 
- H.-di, hadi; diye konuttu; 

Omer bir defa ıelmıeyegönünl 
iki altın. hı; canım kurtarabilir 
sen tükret! 
Kadın: 
- Bunak! diye geriledi; geçen 

yazdan sonra bir ta\'Uk bile kese
miyorsun artık! Hem, senin için 
söylediiimi zannediyorsan! a ah .• 
~ için 9Öylüyorum. ikisi
ne de birer bıçak !Ümı onların .• 
Kaleciie ellerini kollarını sallaya 
sallaya mı gidecdtler? 

Ali çavuşun büyük otlu: 
- lstemeı ! dedi. Omeri biliriz 

biz! İkimizle ba,a çıkamaz! 
Kadın: .. 

- Ben de bilirim; dedi; ikinizle 
değil koca Akviranla bata çıkar o .. 

Çavuş: 

- Olmuş bir defa, diyerek 
söze karıştı: otlak Omtt Anbar
lının kısraklarını önüne sürüp gö· 
türsün! Jandarmalara ate, açıp bı
çak çeksin. Ya tarlası ne olacak 
şimdi? 

- Düşündüğüne bak şunun! 

Tarlası ne olacakmış? Muhtan 
işitmedin mi? HükOmet sonbahar
da tarlayı satışa çıkartıyor. Hem 
tarla diye övüp durma; işte yanr
başımızda. Tarla, ama çakıl tar 
lası. Bilmiyen biri seni duyacak 
olursa. aman, Omerin tarlası. onu 
bir şey zannedecek. Ne var ki ya
nımıza bir yabancı gelmektense ça-
kıl oldu.fundan vazgeçip alalım d~ 
rim! 

Ali çavuş: 
- Dur hele dur: dedi; hükQ· 

met satılığa çıkarsın bir defa! 
Kadın: 

- Hah, diye atıldı; dur! Akvi
ramn muhtarı öküzlerin üstüne 
nasıl oturuverdi baki Sonra küçü
ğü de ben büyütürüm; diyor. A· 
krllr .-.aldar! ineklerine bakacak 
kimi var onun? Hiç! ama ,beş altı 
yıl sonra! Ommn çocuğu bir olur 
ki! 

Ç'.aVUf: 
- Yeter, yeter, dedi. Ben tarlaya 
uzanıyorum! 

Delikanlılardan biri öküzleri 
boyunduruğa geçirdi: 

- Akşama dönmezsek Kalecik
te geceleriz. diye lafa karıştı. Hem 
yarın panayır günü ... 
Kadın: 

- Durun. durun; diye söylen 
di. Arka patikadan bir atlı iniyor. 
Ç'.avuş: 

- Bir jandarma olacak; dedi; 
devriye!er sık sık dola51)0or artık!. 
Kadın: 

- İş işten geçmiş, dedi: bütün 
AkYiran boşaltılıp götürülmüş. 
Jandannalarm akılları şimdi baş· 
!arına gelmiş! 

Ali çavuş : 
- Sus! diye yürüdü; jandarma 

değil. 

Kadın: 

- Bir yabancı! dedi; belki 
bir eşkiya. 

Ellerini uğuşturdu; \'e Al<Yiranı 
basanlardan biri olup olmıyacağı· 
m yokladı. Oğullarından birine 
seslendi: 

- Hasan. hits! Hasan! 
Delikanlı eliyle ~yle bir işaret 

yaptı: "Dur! dedi; şimdi sıra~ı 

değil!,. Bununla beraber Ali ça· 
vu~un karısı duramadı. Çocukla· 
nndan birini kenara çekti: 

- Bir eşkiyaya bir sarı altın! 
dedi. 

Dıearda Ali ÇaVU§ bunu i~itti; 
kulaklarını oynattı; ,.e güldü. 

Çiftlitin kapısında kısrağından 
at1ayan yabancı hayvanı yedeği· 
ne aldı; yavaş yavaş içeri girdi. 

- "Beni tanıyacaklar!,. diyor 
du: çilnkü omuzundaki filinta \"e 
yüzündeki garip bir sakala ralmen 
sesinin farkedileceğini dütünüyor· 
du: 

- Merhaba çavuş! 
Ali ala l()yle bir kımıldadı: 
- Merhaba oğul! Galiba Kale· 

c• ıidiyonun 9111 de! 

- Hayır; tarla için geldim! 
- Eh, tarla için mi? Kimsin 

öyleyse ... 
- Omer! Akviranlı Omer! 
Delikanlılardan biri: 
- Oğlak Omer! dedi; Ye ac.ele 

acele içeri doğru yürüyerek ana· 
&ına haber verdi. Kadın: 

- Tam sırası, dedi; unutma ki 
otlak CAner- için iki altın veriyor
lar. 

Delikanlı anasını itti: 
- Sus! dedi. Filintası hazır! 
Bwıwıla beraber Ali çavuşun 

"arısı onu dinlemedı: 
- Ah bir delıkan!ı olsam! diye 

çırpındı. \aşı edi vardı; ve on 
yai daha kUçlık oınıaJığı içın dö
\'uıxiu. !:lonra Oglak Omerın ustu 
ne bir sincap gıoı atlamak ıstedı; 
ve bunun ı.or olduğunu görünce 
bajka bır §eY düşündü; tarla ka
pısına koca bir halat germeği ta
iiarladı. Oıner kısrakla buradan 
geçerken nayvanın ayakları takı· 

up katacak; Alı çavuşun kansı, he· 
men oracıkta bir baıta He onu bir· 
denbire ser:;em edecekti. 

- l:iir sarı aıtın! 
Diyorcıu. Yok iki tane! 
Soru-a Omerin tarla:>ında muh

tarın ıkı gun evveı kapadıgı eşya· 
ları düşündü; kapıya doğru segırt

ti. 

umer: 
- hışst; dedi. :::ıen ıçeriye! 
Kadın kencıı kendıne kuıretti; 

ve vgıak Umerın tJır tuzak hazır
lanoıgından şüphe edeceğim dü
şündü: 

- J\manın ogul ! dıye atıldı. 

Hızı bae;.~ıam:ız:san yandık. Hu 
yıı ÖKlızıerımız.den biri de öıdu. 

Seller t.arlayı harap edıp bıraktı. 

Omf!r! 
- ~U;,, ;,Us ht•.e, 01.-dı~ Aiı Ç<l\'U" 

.. oondu: •'.Bizimkini 50racaktım!" 
dedi. 

lw4\"UŞ öntine oaktı; \e karısını 
gozıerile ara~ırmaya ça:ıştı. Çün· 
kiı tehlikelı cıakıli:atarda h1çbır ıa· 

man kan!ilnın yardımı oımadan 

konuşamazdı. bereket kadın bunu 
anıamış olacak ki Ornere doğru 
yürüdu: 

- .oız ~nı ~ı\:ıya bılıyoruz o
ğul: dört ay evvel Anbarlıyı ba
san sen değıl misin? Hükumet bü· 
tüıı köylere davul çıkardı; seni 
haber verdi. Omer dağa çıkrru~. 
dedi; karısını rehin olarak tuttular; 
öküzlerin de Ak\'iran muhtarında. 
lki gün evvel jandarmalar Gümü· 
şü Tercana götürmek için yola 
çıktılar. Allah bilir ama, belki de 
şimdi Demircide geceliyorlar! 

* * * 
Uğlak Omer, aynı gün dört eş

kiya ile beraber Akviran üzerinden 
Demirciye doğru uzayordu. Uç 

saate kadar Demircide olmazsa 
beıki de jandarmalar Tercana alıp 
götürmüş olacaklar! Halbuki O -
mer, karısını vilayete götüren jan· 
dannalara Demirciden de daha ge· 

rilerde rastgelmek istiyor; onu kur
tarmak, yahut kendi._götünneği tef'" 
cih ediyordu. Daha sonra jandar 
malar yedi ki~iydi. Oğlak Omer 
~·anındaki dört eşkiya ile jandar· 
malann yanına kadar sokulmayı 
tasarlıyor; ve son bir defa düşün
düğü bir tuzakla dört eleba51yı 
Demirciye doğru çekerek orada te'S 
lim almak için plan kuruyordu. 

(.ete öğleye doğru Akviranın ü· 
zerinden geçti. Omer burada bir 
saniye durmak, hafif bir rüzgar 
altında okşanan zengin Akviran 
tarlalarını seyretmek istedi. An· 
barhya kadar uzanan geniş otlak
lar üzerinde hayvanların tenbel 
tenbel dolaştıklnrım gördü. Fakat 
bunu yapamadı. tık defadır ki 
Anbarlı bozgunundan sonra siJa· 
hını hazırlıyor; ve yokluyordu. Be· 
şikte bir çocuk sakin uyuyan bir 
silah! Uç yüz metreden bir kuş 
onunla düşiirülcbilir: yağlı bir do
muzu iki kursunla yere" yıkabilirdi. 

(l>eftllll 'ftll') 

İngilizce üç kelime 
Meri: 
- üç ingiliace keiime öğren· 

diniz? dedi· Hc:>euma gitsin di-
ye mi? 

Jan Sereval gü!Umaeyerek ce· 
Ya.p verdi : 

- Evet, Uç kelime .. Tam üç ta
ne .. ne fazla. ne eksik··· 

- Çabtik söyleyin· 
- Şimdi değil .. eonra·· hele &k-

p.m olsun·· 
Vapur "Ceneve" nhtunmdan ay. 

nlıyordu· İkisi de. güvertenin ke_ 
n&rmdan, sıcak ağustoe gline§inin 
boşalttığı altın renkli bir toz yağ· 
muru a.ltmda uuıklaşan şehri sey
rediyordu· 

Meri: 
- Hadi, ön tarafa gidelim! de

di. Orası daha i~i· Hem bakm or. 
kestra ne gUzel çalıyor. 

Gene; ada.mm önUnden y!lrUmeğe 
bqladı· Güverteyi dolduran sey_ 
yahlarm kimi gazete okuyor, ki· 
mi~i ıölün mavi sularını, yeşillik
ler içine gömülmüş vlUalan se~Te
decek yerde k!lçük kqığmm bur. 
nuyla, önündeki dondurmayı ağır 
ağır yiyordu· 

Jan genç kwn arkasından &ider. 
ken bu kıvrılıp bUkUlen vUcudun 
ahı>nkli inhinalarıru, narin boyunu, 
başmda ağır bir küme teşkil eden 
kestane renkli sa.çlarını doya doya 
seyrediyordu· Meri beyul&r giyin
m~ti· Sırtında ince. yfüıli.i kumat
tan bir rop, ba.!Jında güHl bir şııp-. 
ka Yardı· Jan birdenbire erteei gün 
buralardan ayrılacağını hatırladı· 
Acaba bu güzel kıza Allaha :ımnar_ 
ladık demek kuvvetini kendinde bu_ 
lnbil<>cek miydi? 

Etrafı yolcularda bir halka ile 
çevrilmiş orkestrayı geçtiler· Va· 
purun ön tarafma r . .. -. }" i 
Jana doğru döndü, tatlı bir aetı
le: 

- Şimdi, sr leyim! M"i· 
- Neyi? 
- Sizin kelimeleri·· Buraya o-

nun için geldik· 
Cesaret vermek için o kadar tat. 

lı bir bakışla bakıyordu ki··· Ja.n 
tekrar gil!UmSedi: 

- Ben orkestnı için gel$ san.. 
n~iyordwn· dedi· 

Meri eğlenerek cevap verdi: 
- A vnı zamanda orkeBtra için 

de . . 
Birdenbire kollarını kaldırarak, 

iki e!ile, rüzgara kapılan şapkasını 
yakaladı. J an: 

. - Dikkat edin, dedi. RUı.gir si· 
zi kırlangıçlar gibi uçuracak. 

- Ne zaran var? Siz beni tu
tarsınız· 

- Hem de iki elimle··· Tıpkı 'ap
kanız gibi· 

Genç kız sualini bir turlü unut
muyordu. tekrar etti: 

- Haydi. karar \•erin, bekliyo. 
rum· 

Janın cesareti yine birdenbire 
Jcırılmı~lı· Kendini kurtarmak için 
hileli bir yola saptı: 

- Şimdi söylersem rUz~r kn· 
pıp götürUverecek· Halbu ki o ke
lim<'lcr o kadar kıymetli, o kadar 
kıyml'tli ki kaybolmalarına gönlilm 
hlç razı değiJ .. Ortalık sakinlenin
cc söylerim· 

Yalandan, endişeden bihaber 
gözler:ni Jana çe,irdi: Sustular. 
Snnki dansın hafif ahengine kcn. 
dilerini terkf'tmişkrdi· H:ılbuki 
mn'3ikivi işittiklC'ri bile yoktu. 

Meri. küçük b'r deniz gibi uza. 
'nıp yayılan göliin uzakta sımşm 
bir sis içinde erimiş sahillere ka· 
nşarak sararan mavi sularına ba
kıyor gibiydi. Fakat 'hılkihttc dil
§Ünüyordu: 

Bu akşama kadar neşe içinde ya. 
şamaktan başka bir şey düşünme. 
miştl. Senelcrdenberi hayat ondan 
ne gayret, ne de bir fedakarlık ill· 
tem emişti. Dllnya,, ı: ·· ·., ve hu
zilr içinde yqamaktan miyoplaş
mış g6zlerine ,eğlencelerle dolu 
zengin bir gençlikten ibaret görü. 
nUyordu. İnsanın fakir düşebilcce. 
ğini, yahut kırk yaşında olabilece· 
ğini hatırına bile gctinniyordu· Fa
kat şimdi, aşk, gözünde dünyanın 
hududunu biraz daraltıyordu. Bu 
dakikada eskiden kendini çıldırt
mağa yeten şeylerin hiç biri gö. 
zünde yoktu: Güzel tuvaletler, mu. 
siki. dans. Hiçbiri, hiç. 

Jan artık hiç gUlmliyor; söyle· 
yeccği üç kelimeyi düşUnUyordu· 
Faaliyet dolu hayatmdan ayrılalı 
daha bir ay olmuştu. Sudandaki, 
Tonkindeki muharebelerini, donan
mada topçu yüzbaşısı olarak bu
lunduğu zamanlan henüz unutına. 
mıştı. Bir ay evvel, buraya, dok. 
torların tavsiycsile tebdiliha\-aya 
getirdiği annesinin yanma gelmiş, 
gelir gelmez Meriye tesadüf et· 
m4ı9 •e 111M11~ Jllıııl[at 9'1n1er ça-

Nakleden : K. N. 
bucak gcçml§; Wıı mliddeti bit 
mLıJti. Artrk ertesi günü buralardan 
ayrılacaktı. BugUn, son defa ola. 
rak, başbaşa yapacakları bir göl 
gezintisınde nihayet hissiyatını 
dökmeğe karar vermişti. Hem Me. 
ri ona bakl§larlle, hareketlerile, 
aözlerile ce6:lret vermemi§ miydi? 

Çoktan anladığı bu üç kelimeyi 
işitmek için beklemiyor mıydı? 
Sanki hayatına i'itirak etmeği, ka· 
nsı olmayı niçin .i.&temiyecekti? 
Fakat tam söyleyeceği anda yeni
den tereddüde düı:;tilğüı.U hissedi
yordu: 

l{<>ndinin orta bir serveti vardı. 
Halbuki M rinin babası şu bir iki 
gUn içindE" bu kilçUk servetin bir 
knç mMini hiç dUşünmE"ckn sar. 
fetmiştı Bii.) le zt>.ngin yaşamağa 
allfllll bu genç kız, acaba onunla 
daha az m!lrcffep bir hayat ge_ 
çirmeğe razı olacak mıydı? 

Şimdi orkestra &§ağıda ikinci 
mevki yolcuları için çalışıyor; yu. 
kandan yalnız fHlUerin ince, kes
kin nslıklart duyuluyordu. Rilzg{ır 
fıulalaşmıttı· lki g<'nç boş bir 111. 

ranm üzerine, yanyana, oturclular. 
Meri Janm gömüldüğü derin Mi. 

kflta gUç taha.mmUl ediyordu-
- Yarm Par.ise mi dönUyonnı

nuz? dedi· Sonra hoş bir taTTr1'ı 
illve etti: 
-Ne yazık! 
Kararan göalerinden çe.JW:Kliğl 

mağmum arkadaşını biraz neşelen
dirmek için geyezeliğe OO.ladı: 

- Ben de gelcce.Jı: ay, bir ev. 
lenmede hazır bulunmak için; PL 
rise gide<:eğim, arkadaşlarımdan 
biri bir budalalık yapıyor dn· 
Artık dü§Uncelerinc, tt"recWiitle

rinc nihayet veren Jan dalgın dal· 
gm: 

- Budalalık mı yapıyor? dedi· 
- Evet, fakir bir g~lo evle. 

niyor. 
Genç adam birdenbire .w».aer 

olrne.ğa b!lf"lnmu;tı: 

- Neden budalalık yau!,·or! <k 
df. Biribirlerini sevmiyorlar mı? 

Ketıkin bakır.larmı Merinin pcm · 
be yüzüne dikmişti. O, bu ani dik 
katin farkaıda olmadan cevap ver. 
dl: 

Biri.birlerine tapıyorlar· 
- Öyle ise': Bir şev anlamıyo. 

rum. 
- Oh! şimdi anlursmız. Helenin 

senede beş bin frank geliri var. Ni
şa.nlıannm kazancı da anca.Jc o ka 
dar· Bu şerait içinde evlenme'k 11 

falete atılmak demektir. 
Jan endişeyle Mcriye bakıyo .. rı·· 

Fakat o gözlerini kaldmnadı; J:ı.. 
run kısa suallerinden se.$inin a
henginden hiç de memnun olmadı· 
[,-::.ı o.nhyor; onun haşin bak1"lan 
na tesadUf etmekten cekiniyordu· 

Meri annesinden maddi bir ter
biye, tam bir İngili:r: terbiyelll al· 
m-.tı. Bu terbivenin teeirl &ltJIMla 
giri4tlği "tulıak"'ft""n'n ~ br. 
rakmadı: 

- Çok bedb:ıht olaw..klar, ~-
- Emin misiniz? 
- ŞüphE"'l-. ~f'vi!)mnk irin sı. 

kıntıdan uzak olmak lamn· Halbu
ki Parist... .• Ben PariltE' yqamm 
için ne lazırı oldu~nu hen.p et· 
tim. 

• - Ah, cttin;z mi? 
- Evet. pek kanpk b'r bütçe 

C't'kh· SenE'de en Mn~ otuz 'hin 
frank laznn. 

Jan v -... r bir istihza ile tekrar. 
ladr: 

-- E."' aşnğı ! 
Genç kız bu söze yRlllMJ tna'.'\a 

verdi· 
- htcrseniz beraber ht'ıııı.p e

delim· dedi. 
- Teşekkür ederim. Hacet yok

Size itlmadun var. 
Meri Janm hak verdifjinl zanne· 

derek ısrnrla: 
- Sonrıı Fakir düs:C'eekler de. 

dl 
J Rn :c.avıf b'r SP l cC'van \"erdi: 
- 0.1 ! Nısbi bir fakirlik· Hem 

rok kimse bundnn daha ailn ya~ı
yor-

- Zannediyor musunuz? 
- Eminim· Semra pclt <'"'< cırv 

!er vardır ki satın alınmaz. Göğün. 
suların nğarlrırın gü"elliğir.e k1'". 
met bicilmC'Z· Helf' aşka, hic hi• 
vakit. Bakın şu akıırı .... ın qiizelliği· 
ne! B"na ne dC'rEin"z? 

- Bu güzelliı;i tadabilmek ic;in 
boş vaktimiz var. Bunu da servete 
borçluyuz. Güzelliğe kıymet ve 
ren servettir· 

Eğer o olmazsa? .. 
O halde evlenmemeli· 

Jan susmuıtu. Güneş ufka yak. 
l~ıyordu· Akı;amm twt4M ~a • 
mile ortalığı sardığı. gUnUn aön· 
meden evvel tarif eMlm• bi,. i"J. 

( Lutfen aayf.yt ~--· 
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Güneş banyosunun tarihi 

Bu yıl gUneş bize devamlı bir surette 
görünmeye karar verirse, geçen sene· 
!erde olduğu gibi, güneş banyoauna 
rağbet edenler elbette çok olacaktır. 

Fakat gtinC'ş o kararı verecek mi?·· Biı 
rivayete giirc bu sene kış mevsiminin 
uzun ve ııiddetli oluşu güneş ilzerindeki 
lekelC'rden ileri gelmişti. Ş"ddetli bir kı 
'IID yazı .:ıa pek sıcak olma.sı eskidenberi 
.i.det olduğundan ve zaten güneşin leke 
!eri hfı.Hl. devam ettiğinden o ıivayete 
gore önümüzdeki yaz mevsiminin de 
pek sıcak olması ihtimali Yardır· 

Ancak eski zaman münC'ccimlerl g"bi bu 
zıı.manın mctco.o1ojı mlitııha .. ~ıck .• ınır 
sözlerine inanmak rE'k de cr.ız olmaz 

Onun ıçin hu b .. dr.ın•n \ ırmi ikincı gü:ıtinu. yani gündönümüniı 
beklemek lazım Yaz mevsimi gÜn"şli ve sıea't mı. Yokı=a şim ıiki 

gıbi bulutlu '\e kederli mi gE'çeccği o zeman belli olacak··· Gökte 
güne~ bulutlu kaldıkc'l ~ünPş banyosu y:ı.pmn't faydalı 
olama yaeaimd:ın giineş b:m\'OSU yapmak için rl ~ o zamanı bek 
!emek ihtiyatlı olur. 

O zamana kadar, güneş banyosu yapmak istiycnler, güneş 

banvoc;unun tarıhlni VP nazari taraflarını l :lmP' •• en ımr:ır gör
mcr.lcr zannedf'l"~m. C.üneş b:ınyosu iki taraflı kılmç gibidir· İyi 
likleri c:ok oldu~u gihi fe-nalıkları, zıırurhırı :la \·ardır. Giineşin 
altJna yatıvererck gür.es hanvosu vapm:ık pek kolnv rir iş olmnk· 
la heraher onun vııcut iı:r.C'riııe te.s"rleri ve '<E .. nih.lrre i• ı i gPle<:Pği 
bilinmeden kendi kendine güneş b:ın~•oc;u yanıl1rra zarnrları olmal: 
ihtimali de vardır. 

Vakıa, şimdilık modaya göre>, ;-:i.ınrş banyosundan bcklenilPn 
şey cildi karartmaktır· Fakat güneıı yalnız bunu yapm.._:..ıa ltal
mar. Vlicudun her uzvu üzcrınc tooir <'1cr, onlardaki hnstnlıkla
rm bazıln.rm:ı h i gel;r. h zık.rıP'\ da a':finC'·. 

Evlerimizdeki kedilerin hastalanınca hC'men ,giineşli yere sU
rUne~k orada yatmalannn hakılır"a gü'leş ""n"osu İ"'"nnlıırm 

ilk bulduklan tedavi usum ol~ g(.'rPktlr Ond.,n floh''I pek 

Yazan Dr. G. A. 
eski zaman lnsanlan ara!!ında güneş banyosu pek z.iyade rağbet 
gouıh•.., ..... u peı• t'S.ıti zamanlarda hemen her yerde güneşin en 
büyU;. t&nrı diye tanınmn.!lı da, b:r taraftan güneşin çiı tçiler içi.u 
faydalı olmasından ileri gelmiş olmakla beraber, bir taraftan da 
insanların guneş banyosundan fayda görmelerinin neticesi ol· 
muştcr. İlk insanlar güneş baııyOfiundan gördükleri zararları 
anlayamamışlar ve yalnız onun faydalannı hesaba katarak güneşi 
en büyük tanrı tanımuılardı. 

Şimtli en büyük tanrı moda olduğundan onun emirlerine 
itaat ederek. anlanıadan dinlemeden ölli:.eş aitında uzanıp yatmak 
rnedcn yetten önceki inaanlar gibi • ya.but her hastalığa karşı 
güneıfe giden kediler gibi • yapmak olur ... Medeni insan, modanın 
emirlerini, zaruri olarak, dinlemekle beraber o emir lerden kendi· 
sine zararlı olacakları yerine getirmekten çekinir··· 

Hastalıklara karşı koymıık çareleri makul tarzlara girip de 
hekimlik fenni meydana çıktıktan sonra büyük hekimler güneş 
bany06unun iyi ve zararlı taraflarını ayırt etmeğe çalışmışlar ve 
bu suretle güneş banyosu yapmak uımlü de fenni bir şekle girme
ye başlamıştı. 

Ancak, gün{'Ş banyosu yapmak için insanın büsbütün çıplak, 
anadan doğma olması şarttır. Baıı hallerde deniı mayosu bile faz· 
la olur. Halbuki hekimliğin fenni olmasından 50nra meydana çı· 
kan dinlerin hiçbiri insanların öyle anadan doğma halde gü
neşe karşı yatmasına müsaade edeme;:. Hekimler de a.'lırlarca 

dini emirlere karşı gelemiyecek halde kaldıkları için gün~ ban
yosu a.~ırlarca unutulup kalmır;ıtı. 

Onun tekrar hatırlanma.."' geçen 19 uncu Mırdadır. O ıa
manda da güneş banyosunu ilk defa olarak tavsiye edenler cild 
hekimleri olmuş\ U· O asırda bile anadan doğma halde görünmek 
pek ayıp sayıldığından bütün vücut çıplak olar:ı.k güneş banyosu 
yapmayı tavsiye eden hekimin aklından şüphe edilirdi. Fakat cilt 
hcl:imlerinin tavsiyeleri ilk zamanlarda cildin öteeinde berisinde 
rı'::.ın cilt veremine karşı güneş banyosu yapmak olduğundan, cil
di:ı y:ı.ln·; hasta olan kısmını açarak güneşe karşı tutmakta mah· 
zur görü!C'memişti. 

Gün!$ han"osunun bütün vücuda teşmil edilme!'; n"""l< h11. 
. ;,.,.,..;.,~ı ----.. ı.~ .. ··· tiadır. n . • ~ . 

••••••••••••••••••••••••••••• •.,... •••• •• • •••• •••.....,........,••••••••...,~r """-.,'******••••..,....~•.-.•.......,••••Y'9'~ 

! ................. _ ........ - .. -.! 
: Matbaa İ§iİlerİftin i . . 
! toplantıaı ! . . 
f 1 ıırk matbuat ltknfsyenlul bir. f 
! i1 ııden: ı 

i 'ltı'al 'cnclıl.: kongrcmızi 16 ha. İ 
; ' ' .trt !ltO p:ızar grınu ~ant 13 te E- i 
: ınınönu lı:ılkevi c;nlonl:ırın<la va. i . . ı 

: para ıRızd.ın birliğe l.:ı;ptlı ar- i 
: k. dJ• l:ırın o gi.ın umumi içtima_ • 
; ~ 1 7. r h ı'unmal:ırını dileriz. ! 
. i ....................................... · 
· ll'Jr: b&~lndığı zamandı. Halil b'r 
ru-ıı • r g n uzun Urpennııılffle 
kır~ sull.nnı oqu~r JPbi,ycli. 
Men nıhay~t laT'n tpı. •· YQ:dhlde 
boguk bir hüzün vardı. Hı~,rretle: 

- Neniz var? diye mınld&ndı. 
- Hiç. 
Meri iQi.cde ~I bimeliiii \ı'ı 

te..-,. duYll~·orcJu. J~wı bu ant 
ve derin ~ne demin«i muum 
simleri mi~ olmuştu. Arlı:ua
~ }'Vziladdci muztarip ifftıdeyi 
8'imM iıBtedi: 

- Şimdi, dedi, o üç k~t·· 
bana AÖyleyin. 

lier.kıin yUzUnatl-1. tebeMtMn ya· 
m11 lra!tlı. Jnn llkayt bir MMe: 

- Ari* hatmlwvyonmt, ~. 
.,.-. y& diiftii· 

SeaN. itımMWr bir taTiri& itlve 
etıti: 

- lliç mGteeiiaU olmq._. .... 
l~ oe7'1esdi. 

Meri bi~birc anladı, ,,ea; &... 

dama btıktı: Şimdi onu giizGl, m&ğ
:rıır bir parça da azamet · buhı· 
yordu. Bir an kendini tamuUle o_ 
na vermenin,,uğrunda hc>r ecri fe
da etırıenin ne kadar tatlı ol&eağı
nı dii ündü. Fa.kat, çok geç! O üç 
kelilne dudaıklarır. ıı. hıdar geldi. 
Runlann en evvel kerdi söy4C!8ey. 
cü. Sonrn da Jana birar. önce ne 
Jo:aı:lar ııld'-ndı~nı nn'atsaydı. 

Karı koca yıldızların 

arası neden açılır? 

Holinıdda biribirlerile evi~ 
birçok yıldızlarm aynlll'ıalanna . 
çifti teşkil eden yıldızlardan biri
nin diğerini töhretçe reçmesi \'(' 
dolaY»Ue artilUiık: a&hasında bir 
ltmkançlık sebeb olmuştur. Fakat 
nooer Taylor ile Barbara Stanvik 
arumda hiç olnuu•. $imtiilik böy
le kııııkuc;hklar olmad.ıiı anla4ılı
yor. 

"16 ki.ııunsanl geceei" filminde 
çok muvaffak olan Barbara Stan-
vik bu münasebetle keadiaine tl!b
rikler yaiftıran doıtlanna ihtİıRlal 
kocn.smın k18kançlığmr tahrik et . 
memek icin derhal mukabele et • 
mekte ve: 

- "Vaterlo köprü.ili,, filminde 
kocuru gördün Uz mü'? demektedir. 
Ne h&ıtikullde bir rol yapm~! 

Küçük 

Haberler 
"' Me.ıtur I..M beeteUn ŞopP • 

Rin hayatıaa dair Fran.~a çevri
lec~ ''Veda v~i" fiim4ını:le Şo. 
pen roıiinü Piyer Blanşar temsil e
decclctir. Diğer artistler Komedi 
Franeuden Vera Koren ile An11i 
VPme'di-r. Piyer Blan!fB,r C'VVekP 
sessiz olarak çevrilmiş bir filmde 
de Şopen rolünü tNnsil etmişti. 

Bu paza r Fener 

stadında yap!lıyor 

lslcınbııl rılleti:m ajanlığıru/(lfı 

Cül Kııpa<;ı ~eçrııeleri 16 11117.· 

rnıı pazar s:ılııılıı ~:ıaı 9,30 da F<· 
ııerhalıçc ~tnd ııırl:ı y:ıpılaC'ak l ır. 

KR tegorl 4 : 100, ııo, gülle, ı1isl 
,·fil.:~Pk, ıızıın, .C XSO. 

!\alegori 3: 200, .C QO, 800, 200 
manialı, ~iillt, di~k, yiik~ek, mun. 
~ırık, 4X100. 

Kategori ı: 200, 400, 1 ;,oo. 4UO 
ıııani:ılı, ı<iilte , Y1111:ın ıli-;ki, ı:<· ki~·. 
cirit, yiik~ek, iiçnılım. ıırnn. ~ ı rık, 
ı x200. 

Elmas 
Remer 

Yakıt Kitabevinin neşrine baş 
la tlrğ ı ( Sesme hikayeler) ad i 
ucuz kitap serısının ikincis· 
128 sayfada on tane güzel h ika 
'/Cden mürekkep olarak (Elma: 
·:emer) uhv .a neşrolunmuştur 
F~yatı 1 O kuruştan ihırettir 
1kuyucularımın tavsiye ederiz 

,, r . • ._ ' .....: •. ~ " h 

:t- Kocası Lev Ayrf'sten boşan. .ı; 
m~ olan Cinc,.,r Rocerain bu sefer 

zat 'Tcan milyoner" namile ma 

11 .6.940 Sah 
. 

8 

·ı 

12.30: Program ve memleket saa 
ıyarı. 12.35. Aj:ıns Vt> met oro:oji ha 
berlerl, 12.50: Milzik · Okuyan: Mu 
lafa Çağ!:ır, 1.;.30/14.00: Müzlk: Ke 
rış;k mUT.,k (Pi.> 18.00: Progrnm \ 
memleket saat ayan, 18.05: MUzlk 
C&zband (Pl.ı 18.30: Çocuk saat 
19.00: Mtizik: Fasıl neye ti, 19,45 
Mer.1le!;et sna•. ayarı, Ajans.\"C mete 
oroloji haberleri, 20.C'O: K ınu,m 
ı Çl!tçlniA .aıu~tıı, .:iQ.16: MA&'k ııt,Mll 

ra rndyoııu kUme seıı ''" 11az hf'yet 
21.20: Serb·Alt saat, '?l.30: MUzfk 
KUı,:llk otkestra, Bedriye TtizUn'U 
lııJraklyle 22.80: Memleket saat aya 
rı, Ajıın!I haberleri: ziraat, Eııham -
Tah\'ilfıt, Kambiyo - Nukut borsas 
(Fiyat). 22.50: MUzlk: Cazband (Pi. 
23.25/23.30: Yannki program ve ka 

1 

8 

. 
t. 

n 

1 

1 

. 
pıı.ntı,. 

, ___________ -----

r- "\ 
,Meclis-i Meb' usan ı 

1293 =-: 1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müzaw 
.1-ıereleri: 

1 

! 400 büy ük ııabl falık bir k itab. 

Her kitıı.bcıda bulunur L 

------

<iö1.IPri Jllkmıu, 1111 Ilı• ç1km a1,. ki rplk tr rl d\;kmCL Terklblnıll'1'1 
M 1 ."ö c-evlıt>ri sayt•ıılııde klrplklt>ri betler \'e u:r;atır. Siyah. !At" 
~~il renlllerlnin baktştakl füsun kAr caı.lbesl şayanı hayrettlt· :ı. 
tsoıuz KAN'ZUK ECZANESi - l>E\'OGl .U - IST.41"İJJ{; 

~ 
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------------------------

Türkiye Cumhuriyetı 

Ziraat Bankıt8 
Kurulu, farihi: 1888 

S · ı r ·· ._ 1 *'611 
ermayesı: 00,000,000 ur111 .,. 

Şube ve Ajanı adedi : 286 
Z• • · • h · ba k -e1' .ıraı ve tıcarı er nevı n a mu&••· 

r o r e1 b n ı K t 1r e ru ere 2 8, 8 O O ı.,1r 

ikramiye Verivor 
rııt 

. ı·ıut.t Harı!nı s ıncla kııırıharalı , .e l h lınrsız tastLr 
n ı la Pn a1. ı;o llraı.ı bu lnnnnla ra sen ede 4 d ef• 
kıır•a ile aşağulR kl p lftna gör e l kraınlyc ct~ıtı 

' 
' 

Urıllık 

Bir türlü cPsan.t c -nedi. lske
IPye> gell ce•·e 1 · r il:iıH de ızt.ı. 
rao'lll'"lnı ssldnvan il' ~"'lM'E ciim'e. 
lC'rde:ı başka Nr şey ııVyleRledüer. 
A k. kurbandım, fr bııllirkıkt.an 
ho,lanan bu z~··:n maMıt, ikisini 
de VI\" • ::-ı:.,tı. 

de m~ur milyonPr Horvad Hııgr J 
ile evleneceği söylenmektedir. Bı 

1 
ruftur ve sem?lerdcnberi Holivu<! 
da birçok yıldızlarla sıkı ahba\ılw
lan olmu.,tur. Fakat bu sefer Cir-

V f\ K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 

edip 
qeniden 
aç"ııştıı 

lO 

ıoo 

120 

IRO 

.. 

ı.ooo 

ııoo 

ı .• o 
J OO 
~o 

40 
ıo 

.. 

ıt.000 

1.000 
ı.000 

4.990 
6.900 
4.HO 
S.%00 Ru gilzel 'lkŞ"m:. bc1 ·we, he 

yatm d f tini mün~-,,~.a ile ~ 
mi.ıerdi- lif' biri n (."bWii ~
d kLı .. • ı", k ·;ı.- ılın salda ıı{ 
s:m r-~ • :ı ·· :r.:;..-.tııtı: 

- ı le 
SPviyorum). 

you 

r"r RO<.'crsc her zan>&nkirıden fa=-
1a ba wlılrk gösterdiği sanılıyor. 

~ Fra.n..qada "Kara ormanda tu
•ak., is"mli bir film çevrilecektir 
Baş roller Aüs Fild, .Mari Dca, 
Jan Maks. Döbükura veriJ.mifjtir. 

K ita p, mecmua, 
Tabil~r n11t m1n~ 

aıazete baaar. 
r:l iz ii-i ; .. fe ri a hr. 

,._. ..... l'Uil . ................. .. 

• 

e '' 1 Di K KAT: Hesaplarındak i paralar bir seıı 6ır~ 
' !ıradan a~a~ı dllşııılyenlere ikramiye çıktığı tall. 1 
f.I fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 def•~.ı 
l~RlclncikAnun. 1 Mnct •·e 1 fl azlcan taclhieclnd•< 

---:;~~iEiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaKıt_.ziiliilıııiliiımİİİİİliiiiiiımİİİİİİIİİİllİİİİİİlmiiiiiiıiiiııiiiıımmiiiiiiiııiiiiillii.-iiiiiıiiiiiiillllıiiiiiiilıiiıiiiiilliiiiııillliiiiiiiiill~ 
F O S F A it S O L. Kantn en h•)'•lİ '"'"" ola11 k1rmızı yuvarl• cıklan tuetiyem çepltır . Tatlı itteh 'tJ 
Vücut&. ffn.alı ge11çl1k, d~lik verir. Siftirleri can&.ndrr•nk ,.Mbj lnıhran lArı, uyk . ....1-fu ıHlenr. M•r- , ~ 

••l!f ~r•. INıre.iı tftlt~llt.--. Tifo, Grip, 7.atürrie)'t., 5ıtt1U 11el.ltatleriıte, B.t .,.,.teWiiİ .e ..... ~ l&t• 
•_,: , .., •ltaaltte .-1•9' hayret faitleltt t ... tr. edet-. vf" ' 
FOS FAR S O L'iin diier nti11 llMlnet ,un1itlan~an iatinlüp DEVAMLI RtR !Ulll:TTE KAM, tttf'I 1 
tSTf HA TEMiN ETMESi .,. ille kuH&11anlard. hileo teıirini derhal ıriıtet,.,t .. idir._ 

şurubu S!hut Ve~ A etitun resmi mHsaadesını haızdir . HER ECZAMEOE IUL.Ytllll l~ KAN, KUVVET iŞTAH 
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