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radyosunun verdiği bir habere •• gore: , 

111 

ır 
(Y U111 4 Ülleüde) 

~Otteflklerın ıtaıyan üslerine baskınından sonra 

alya Tunus ve Maltaya hücum etti 

ya dercettiiimiz haritada Alulenizde 
i•lerile ttalyanrn muhtemel tecavüz 
eri aöriilmelrtectir. Bu meyanda ltal· 
lik oMuğu en nriUljm üa Sicilya ile 

.~ 1.1.~.ı...-.11:ı111ıııı .. r'":: ,,,...,.·~·.,, 
~ Libya ve ıerekse R~tan Mıan 

'•snlacak, ayrıca -~~·~ Tunuı n 
t1 da istihdaf edil~br. 

A kedice fil ö ~,d ~ 
ör çaırpuşm~ 
bekDerıöyoır 

lk italyan resmi tebliği neşr9lundu 
ltteftk memlelleOerde 

)qayaa ,o,ooo ltalyaa 
ıır ş ·f ı mewllal . . 
"k~r~~a '.Matıefikler 

tetle karıılan· 
I.; .. ~ Baıvekil ve 

t'ic:iye vekilile 
töliittüler 
la 

- Cumhurretatmlz la· 
~ "-faıtatıertnde milli mtı
ıı:rtet Ankan ve birinci 
~ Orgeneral FahretUn 

htıer1 olduğU balde dOn 
(l)••amı 4 üncüde) 

an ekonomi 
.konS3yi 
~i~ azaıı bu aa· 
t~~baddan gelc:J: 

~b~lda b:r 
l\Orn!syon 
~Pi anacak 

.{\'-., 4 incide) 

s·utun· italyan kara 
sularına mayn dökti· 

(Yum 4 üncüde ) 

WAY14tfh'11ı 
Sovyetlerin Roma elçiai Solyada 

Sofya. ıı (A· · A·) - Sovyet hUkümetinin Roma btiyUk elç 
Sofyaya muvasalat et.mit ve öğleden sonra bir İtalyan tayyaresı ı 
Romaya hareket eyleıniltir· 

Kont Ciano tayyare liloauna iltihak etti 
Bem, 12 (A:· A·) - İtalya Hariciye nazırı kont Çiano, kabl 

lçtlmamdan aonra kumandanı bulunduğu tayyare filotillbına iltiha. 
etmi§tlr. 

Prens Umberto, Muıolinıyc çektiği bir telgrafta garb ordulannıı 
ye aakerlerinin, kat'i bir zafer istihsal etmek azmlle, eski Roma as 
terlerinin bıraktıktan zafer yollarında yürümek için her fedakirlıl 
ta bulunacaklannı, vatanın i9Ukbalinl yorulmak' bilmez mesaisi ile t • 
mine çalIJ&n Muıol"niye vaadettlklerinl bilclirmişUr. 

Ruzvelt bir Fra~aız labrikatörünü kabul etti 
\"qlngton, 1Z (A· A·) - Reisicumhur Ruzvelt, bUyük Fran• 

fabrikatörü Lui Renoyu <kabul etmiştir. B· Reno Franaanın sanayi va 
&fyetlnl Relaicumhura izah eylemi~tir. 

/" .••..••.••.•......••••••.•.............. ,. .............••................ ,~ 

Isviçre şe·hirleri 
· bombalandı 

Ceaewreye be, bomba 
dl,tl; ız kl•I yaralaadl 

Bern, 12 (A.A.) - Ordu erkinıharbiyeıi· 
nin tebliği: 

Bu sabah erkenden Cenevre gölü mıntaka· 
ıında birtakım ecnebi tayyareler, hududu geç
mitler ve bombalar a~lardır. 

Bu .ana kadar bir bombanın Renens yakı· 
nır.a dütmüı ol~ufu ar.l;ı.ph-.n§tır. Cenevre ü 

-Akdeniz.in anaht.an olan Cebf. lUttank, mtıstıılıkem 

zerine beş bomba . atılmıştır. Bir aakerle bir ka· 
dın telef olmu§tur. On iki ki§inin hastahar.eye 
kaldırılmalarına lüzum haııl olmu§tur. 

Bombalann nereden geldiğini ve ne tip 
bombalardan olduğunu tayin için teknik bir 
anket :açılımftır. 

mevkllncle bir incili& topa 

Paris harbe hazır 
Fransızların planına göre 

Mukabil taarruz Al.man kuvvetleri 
yıprandıktan sonra yapılacak 

.41man taarruzu bütün cephede şiddetle devam ediyor 
l'aris, 12 - Möz nehrinden iti- daf etmekte, diğer taraftan Havı 1 etmek auretile mlidafaa tertibatını 

!>aren denize kadar devam eden limanma kadar bUtun sahilin isti- tamam.lama,.a koyümqtur. Fran-
ve geniş bir sahada yapılan Al 18.smr gUtmektedlr. Bu ltlbarır. sız pllnı dtışnaru yıpratmak p.ye • . 
man taarruzu ııon <lakikaya kadar Paris şehri hükfımet ve halk tnrn ~ini t1trkltmemtşttr. Onun h;in de 
hala durmamıştır. Bu taarruz Re fından tahliye olunmuş, Parls ku· f.skerl makamlarca ıu " ba kua
tel, Buve ve Ruen istikametlerin- IT'andanı birçok caddeler, sokaklar l:>a ve ~hrn terkinde hiçbir mah· 
Je olmak Uzerc Paris §ehrini istih. ve yol başlarında barikatlar inşa (Devamı 4 ÜIN:ÜC1e) 

........ 
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HA ZAETİ MUHA MMED 
< H AVA T 1 > •===~:::fGC!JI 

i L K I ES i· K A 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNi HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

l'Urk\'~~~ ~ı.ıvınm: 12 MulhllddDn irlYır~ 
v.ılar cevap verdi!er: 
- Bizden gelmiyen }<imse kal-

• namıştır. Orada yalnız bütün ker 
ranm en genci olan bir çocuğu bı· 
raktrk .. 

Bahira bunun üzerine: 
- Onu da çağırın! o da sizlerle 

birlikte taam etsin! dedi. 
O vakit Kureyşilerden biri ele. 
- Lat ve Uzza (1) hakkı için 

Abdullahm çocuğunu bırakmak bi-
ze reva değildir! dedi. 

Ve çocul:run yanına gitti, kucak
layıp getirdi; sofraya oturttu. Ba
hira ona keskin bir nazar fırlattı ve 
\'Ücudunda bulunacağını umduğtı 
alametlere baktı. 

Yemek bitip herkes çekildiği sr 
rada Bahira kalkıp onun yanına 
gitti \e soracaklarına cevap verme
si için ona Lat ve Uzza üstüne 
andiçtirdi - Bahira ona Lat ve Uz
za üstüne andiçtiriyordu. Çünkü 
Kureyşiler böyle yapmak adetin
deydiler. -

Zannolunur ki. Tanrının Resulü, 
ona şöyle dedi: 

- Bana Lat ve Uzza adına bir 
şey sorma ... Zira, Allaha yemin e· 
derim ki, hiçbir şey benim bu put
lar kadar menfurum değildir! 

O vakit Bahira dedi ki: 
- Şu halde, Allah üzerine sana 

and veririm. Benim ~racaklanma 
cevap ver! 

Muhammed: 
- Sor, ne dilersen! cevabını 

\·erdi. 
O zaman Bahira ona uykuda 

gördüğü haller, dışta görünen baır 
alametler ve diğer hususiyetler 
:1akkında sualler sordu: , 

Tannnm Resulü hepsine ayn 
ayrı cevaplar verdi ve hepsi Bahi
rarun bildiklerine uydu. 

O vakit Bahira onun sırtını mu· 
ayene etti ve iki omuzunun ara· 
sında, tam tarif edilmiş olan yer
de, peygamberlik mührünü gördü. 
Bu, venduz haaı §eklinde bir işa· 
retti (2) 

Bu işi görüp bitirdikten sonra 

ll) .Ma.Iılm olduğu Uzere puta ta._ 
pan Kureyşilerin rnabutle.rıdır. 

C2) İbnt Hipm, Hz. Muhammedin 
omuzlart•arasındaki (peygamberlik 
mührü)nUn hacamat 1ç1n kullanılan 

venduz başı §eldindc görUndUğilnU 

söylllyor. Halbuki bu husustaki riva.. 
yetler muhteliftir. Tirmizi (Şemail) 

adlı eserlnde,MUsllmin de(Sahih) isimli 
eserinde esbaptan aynı zatm şabade· 
Unl naklediyorlar. CAb!r ibni Semra 
isminde olan bu sahabe ııu rivayette 
bulunuyor: 

H.csul\in omuzları arasınd& mlihrU 
gördUm. Bir gUvorcin yumurtası' gtbl 
krrmrnt bir gudde idi .• diyor. 

MUıılim ise mUhrUn birtakım benle. 
rin bir araya gelmesinden ibaret ol· 
duğwıu söylemektedir. 

Mevlana Şebli iae diyor ki:, 
(- Sahih ve mevsuk rivayeUerin 

hçpsinin tetkikinden peygamberlik 
mUhrUntin siyah benlerden mUteşek.. 
kil, üzeri kıllı bUyUk ·bir ben olduğu 
tavazzuh. ediyor.) 

Esasen bUtUn bu rivayetlerin ara· 
sında. btlytik bir fark olmadığı da 
g6rWUyor. • 

Ebu ·ralıoın )anına gıttı \e una: 
- Bu çocuk senin neyin oluyor? 

dıye so~du. 

Ebu Talib: 
- Benim o.~'umdur! cevabım 

\'erdi. 
- O senin çocuğun değil! Bu 

çocuğun artık bir babası olma::.r 
ı1a ihtıyacı J·oktur! 

- Öyleyse ... yeğenimdir!\ 
- Ya babası? 
- Baba~ı, anasının gebeliği es· 

na::-mda öldü .. 
- Doğru söyledin! ~imdi al ço

cuğu eve git.. ve onu yahudilerden 
sakın! Z\ra yemin ederiin ki şayet 
onlar onu görerek ve benim gibi 
tanıyacak olurlan:a, muhakkak o· 
na f enahk yapmali;a çah~acaklaı
dır! 

Çünkü senin yeğenin bir gün 
yüce bir mertebe sahibi olacaktır! 
Onun için onu alıp biran evvel 
memleketine dönmeye bak!,, 

Ebu Talib Suriyedeki işini bi· 
tirir bitirmez Bahiranm dediği gi· 
bi yaptı. (3) · 

(Devamı \·ar) 

aı !şte ı-e.ıp ınut!lıJ.ilerinin pek çok 
~tinat ettikleri keşiş Bahlranm va.. 
kıı.smm halcikatl budur. 

Müellit 1ıılar Gollouth, "Mohammed 
da.na the Ri.ııe of lslam - Muham· 
mod ve İıılAmm yükıeli§I,, eserinde, 
mllelll! Draper "ilim ve din kavgası,, 
eserinde, mUellif Vllltam Muir "Life 
ot lıılohammed, ,eserinde ve doktor 
Dozy "İalAmlyet tarihi., eserlerinde 
Hz. Muhammedin dine a.it haldka.tıert 
bu ke§l§ten Bıtrendlğinf llerl ııUrmek. 
tedlrler. 

Draper uerinde şu hUkmU veriyor: 
"Ketlıı Ba~ira (Busra) da ki ma

nutırda Nasturllerln akaldl:ıı.i öğren. 
mlııtt. Bu tahsilsiz fakat zeki tilmiz 
BııhJranın yalnız ııkaidtni değil. !else· 
n tik1rlerln1 de öğrendi .• Muhamme. 
din sonradan takip ettiği hareket, O· 

nun Naııturı a:taldini ne kadar kavra· 
· dığmı iııbat eder . ., 

Hz. Muhammede bildiklerini bir 

hriatiyandan öğrenmiş olduğu hak· 
kmdald bu isnat, garp mUelllflerl ta. 
rafından sonradan ıcat olunmuştur. 

:az. Muhammedin hayatında böyle 
bir isnat oldufuna dair hiçbir kayıt 
yoktur. 

!!ununla berab~ı· Hz. Muhammedin 
bayatmda da buna benzer diğer bir 
isnat vaki olmu§tur ki, gene İbnl Hi
şam bu hlı.dlseyt de - ileride göruıece. 
ğl gibi - l;:aydetmi~tir. 

Hz . .Muhammedin MekkeJe Cebr 
isminde bir hrlsliyan kolenln .Merve
deki dUkk<tnı önUnde oturup onunla 
konuşmak Adetinde olmasını Mekkeli_ 
ler dile dola.yarak Hz. Muhammedin 
bildiklerini bu genç hrlstıyan köleden 
öğrcndlği şayiasını çıkarmışlardır. 

Bu hldiııc üzerine bir il.yet inmiş 

ve bu rivayetler llll:hi bir istihza ile 
r~ddedilmiştir. 

Keşiş Bahira Mdiıııeslne gelince bu 
rivayeti naldedenlcr, aııııl, Abdurrah· 
man bin Ga.zvan ile rivayeti ilk nak.. 
letmlş olan Ebu Musa E§'ar!'dlr. 

Esasen allrune Zeheb! ve lbni Ha. 
cer gibi islA.h Alimleri lbni Hiş:&mdan 
başka imam Tirmlzinln de nakletmiş 
olduğu bu rivayeti, nakledenlerin uy. 
durma şeyler naklı!tmekle tanınmış 

olmalarmdan dolayı - istikbalde 
garp mUelliflerin!n bu hA.<liııc yüzUn· 

• 
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Gıda n1addelerinin 
fi yatlar ı 

1 O ha ziran p1yaıası 
esas tutuluyor 

Ekspresin Fransa ve ingiltere 
ile alakas ~ kesildi 

'KŞAM pos'f_~ 
Sahibi H • Nep-ivlll JJ• 

Hasan R .. 1111 
=oAJtE EVİ: lsilıılıll ~ 
1lll - 111.- 2ıc T.ı,ııl ,,,_ 2381' 

y Hl iJleri '9tıeloıtu l .. ,~ 
idare • • •\t ~ 
nan - • : .,; 
T~ıllııı 1llDM ~ ~ .... "11 ti' 
fff• '·~ '"111• ...... ,... 

Jlhllıf ....... ~ .. dıi 
. • • • • • .., • • • • • • ~T· &.l'fl' 

Fiyat kontrol komisyonu dün de 
\·ali muavini Haluk Nlhadın riyase
tinde toplanmıi> ve mUhim gıda mad· 
delerinin toptan, yarı toptan ve pera· 
kende fiyatlannı tesblte başlamıştır. 

Komisyon toplan fıyatıar için 10 h~ı

ziran tarihinde ıstanbul piyuaı-ında 

mer'i olan fiyatlann csu tutulmasına 
karar vermıııtir. B ı .. .ı.t fı:;at degi,· 
ml.!!eri ancak komisyonun kararlle 
vukubulabilecek :c böylece hiç kimse 
harbin Altdc:ıize sirayetini lııtlsmaı 

ederek lhtikA.ı ıı. kallu!}&mıyacaktır. 

ltalyanın harp ilanından evvel hareket eden son 
ekspres bu sabah tek yolcu ile geldi 

' ABONE $A,.. ı...-ı 
'"'"" llfl,,. .... ... .., .. 
4.TS • 6M • 
ı.M • 

Manlfaturıı.cılar içln teırpit edilen 
fiyatlar bı..~, ilnlerde ilan edilecektir. 
Kahvelerde toptan fiyo t teaplt olun· 
muştur. Komisyon şimdilik hcrgUn 
toplanacaktır. Kpmlsyona. lcarıırname 
mucibince sanayicilerden de ıki aza 
seçilmiştir. 

2000 leyli m eccani 
talebe alınacak 

Orta tedrisat mUesaeselerioe bu 
yıl leyli meccani olaralt alınacak ta
lebenin mi•,tan 2000 olarak te:;bit 
edllml§tir. 

Bu talebe lmt:thanla. seçilecek ve 
sualler Maarif vekA.letinden gönderi
lecektir. lıntıııan şekil ,.e şeraiti ay. 
rıca bildirilecektir. 

Bir ıtr iyat tüccarı 
Dukkanında 1 OOU ter

mos sakladığı için 
tevkif olundu 

Dtin akşam Bahçekapıda Kaııt-

ronun ıtriyat mağazasmda milll ko. 
runma kanununa göre bir lhtil;:ö.ı· 

cUrmtimeşhudu yapılmış ve mıığua
nm sahibi Kat.uo derhal ndllyeye ve
rilmiştir. 

Ka.ııtro sattığı mallara mukabil ver 
diği faturalara satı§ bedelini eksik 
yazmak ve elindeki termosları saklı. 
yarak fiyatı ytlkseltmck tddiasile 
mnznundur. · 

Emniyet kaçakçılık bUrosu memyı:. 
Jarı milşteıl gibi gldere]F termos a.l• 
mak istcmi~ler \ e -''ol< cevabpır alın 
ca dükkAnda bir araştırma yaparak 
Uut katta 1000 tane termos bulmtı§. 
lardır. 

uuıı akıam geç vakit aıtmcı asliye 
ce~ mahkemesinde muhakeme edilen 
Ja.k Kastro, suçun temo.a ettiği mad· 
de itibarile tevkif edilmiştir. Jak 
Kastro termos istenildiği sırada bunu 
termos cteğil termofor r.nladığını ve 
bunun için yok dediğini iddia etmiş· 
Ur. Muhakeme m&Zllunun adliye dok· 
·oruna muayene ettirJlmesi için cuma 
günUne bırak!lmışlır. 

İtalya müttefiklere harp llA.n et· 
meden evvel MllAnodan hareket 'eden 
son ekspres treni bu sabah şeh:imi:ı:ı 
gelmiştir. Ek&preı buraya yalnız bi• 
kadın yolcu getim1ı~t1r. 

Bu tek yolcu bir mUddet evvel ı.. 
viçreye giden istanbull!ı bir tU.::c:ıı 
ailelline mensup bayan Maryon Baucr 
dir. 

:ıı:bıpres se.erierinin devam edece 
ği, anca.k bundan sonra gelecek tren 
lerin tngilteıe ve Franııadan yolcu a 
lamıyacağı İı;viçre _ Frıımıa nudutlıı 
nun kapandığı bildirltiyor. 

İsviçre ile İtalya arasıııda mtinalm 
14t devam ettiğinden yarmkl el<spreh 
Londtadan gelecektir. 
l<'akat İtalya · Yug·osla>•-hııtludunuı. 
kapanacağı yolundaki ıayialar tahRl;-

· Yeni on~uklar 
Bu sabahtan itiba ren 

tedavüle çıkan ldı 
Darphanede basılan bronı on 

paralrklann tiç milyonluk ilk par. 
tisi bu s,ababt.an itibare~ piyasaya 
çrkanlmrştır. Bronz metelikler Mer
kez Bankası vasıta.sile piyasaya ve· 
rilmektedir· 

!stiyenler bankadan tedarik ede
bilecektir· 

İhtiyaç nispetinde ufaklık ba
sılmasma. ve piyasaya çtkanlma. . 
sma devam edilecektir· 

Piyasada sükünet 
Dün bir kısım manifatu

ra eşyasının fiyatları 
düştü 

İtaJyaııın harbe girmesi dolayısile 
limanımızda bulunan !ngi.llz vo Fmn_. 
sız \•apurlıırına. ş.i.mdJlik limanımız 

da kalmaları bildlrilmi,tır. Vapur sil. 
varil eri bilahare sefaretlerden a le.cıı.lt· 
!arı emirlere _göre h8reket edecekl~r 
d!r. Dün de yazdıb'lmız gibi l!ıhanı 

mııda iki lngUlz şilebi bı.:lunmaklu 
beraber Karadenlzde bazı 1ngİlız w 
Fransız şileplert vardır. 

1tnlyanm harbe girmesi piyasamız 
da sükunetle kar11ıl,.nmııtır. Dfin bıt
zı maddelerin, bilh. a manifatura 
eşyasının toptan fiyatlarındo. sııkut 

görUlmüştUr. 

Merhum Şeref id n 
ihtifi l • 

Beııikta• Jimnastik ı .... ·ıu··bu·· den isnatta bulunacağını akıllarına - " 
getirmeden - reddetmişlerdir. Ba,kanlrğından: 

Garp mtiellifle.rlnin bu isnatları ıs~ Klübümüz yapıcılarından ve 
gayet g~lı.inç ve çocukça blr ııareket. m üessis azalarından merhum 
ten başka hiçbir iieY değildir. Zira her Şeref'in ölüm ünün yedinci yıldö 
~eyden evvel, Hz. MUhammed Bahira n ümü münas ebetile 15 haıir<>.n 
ile görüştUğü scneı .de henUz 12 ya- 94p cumart esi günü 14,30 da 
şın<.a lJır çocuk bulunmaktaydı. Şeref stadyumu karşısındaki Yah 

Çocuğ'Un bu yaşta bir kÇ,Şlşten dinı ya efendi kabristanında yapıla· 
hı.ltikatıer ve hikmetler öğrenmesi cak ihtifale Şerefi sev enler in , 
iddiası bir hezeyandan baŞkA suretle ta)ebeJennİn Ve kJÜbÜmÜz azala 
ta ·r olunamaz. rının teşrifleri rica olunur. 

Kaldı ki eğer Hz, Muhammed bu Toprak ofisi arpa ve 
ya!iında bu kt?§i§in telklnleı-tne tabi yulaf mÜbayaa•ır. .. 
olmuş olsaydı evvellı. hristiyanlttı ka_ "' ~ 

bul ederdi. başladı 
Halbuki din banilerinin en DUyUk Ankııra, 11 (A.A.) - Ticaret vekl 

dehası, hrlstiyanltkla hiçbir alı!.kası !etinden tebli.ğ olunmuştur : 
olmıyan yeni ve ebedt bir din kur- Yenl ı;nalısul arpa ve yulafın müs· 
muşlur. tahsilinin elinden deg·cı-Jnden a~ğ 

uı:ı. Hişam ise bu vakayı nakleder. fiyatlarla çıkmaması için icra. vekil 
ken o ka.dar hassas hareket etmekte· ?eri heyetinin 31 mayıs 19•0 tarih V!! 

2/13621 sayılı kararı ile bu maddele 
dir ki. evvelce işaret ettlı!imlz veçhi. r!n toprak mahsulleri ofisi tR.rafındıu 
le, keşiş Ba!ılranın ağ'açların Hz. Mu· mubayaası takarrür etmi~ttr. 
luımmeı:li ııe!Amia~ığım gördtiğll riva_ T~prak mahsulleri ofisi Çukurovıı 
yetıerlni dalıi zan ile kaydetml~tlr. mmtakasında bugtln<len itibaren ar 

lbni Hişam bu hlldise içinde kenr:ll pa ve )'Ulafm müstahsilden mtibayaa· 
sine mahsus derin dikkat ve şuurla sına b;•~lamış \•e l11.11ısu1Un idrA:tinC' 
Hz. Muhammedin da.ha 12 y~ında i göre dlğ"ı>r mıntakalarda da faaliyeti• 
ken •ahı Kurey§ putlarından nefret geçmek Uıere tertibat almıştır. t 

etmekte Olduğunu ve zamanın en D.- M:Ubayaa yerleri ve !!yatları 2' 
mayısta Anadolu ajansına Yerilmiş 

!im hristlya.nlarmdan bir ke9ı,ın da. ,:c müteakip günlerde gazetelerde neş 
hi Hz. Muhammeddeld fevkııhlde yara redil~i~Ur. 

dıhı;ı sezdiğini kaydetmlıı bulunuyor Bilgi olmak Uzere arpa ve yular 
kl hllkikat de bundan lbaret Ur • • mÜstahsillerine tebliğ olunur. 

• 

kuk ederse ekspres a.nc:ık LUbliyana 
ıle İııtanbul arasında i~llyebUecekUr. 
1]kspreııin ilgası hakkında henüz bir 
\arar yoktur . 

Frarısade. yolcusu olan bir çok 
f'urk aileleri bu sabah bo:; yere Sirke. 
ı:i garında be!;:leşmişler ,.e kendilerine 
ı·olcuıo.rmın yarınki konvansiyoveı

•len çıkına!;: ihtimali mevcut olduğu 
ı1u bildlrmi~lerdir . 

Bunun sebebi ıudur: Konvanslyo
.ıelin yolu eksprese nazııı.ran iki gtla 
.azl11 sUrdl:lğünden yarın gelecek kon. 
vanııiyonel İtalyanın harbe glrifln
den evvel F.ransadan yolcu almı~ bu· 
ıunmaktadrr. 

Ya.rmda.n sonra konvıı.nsiyonelln de 
Fransıı ,.e İngiltere ile alAkaıu ltıılmı
:yacaktır. 

italyadan son 
talebe kafilesi geldi 

ltalya.daki talcb.!leriuılzin son katl· 
lesi bugtiııkü konvamı;yonel trcnlle 
memlekete dönmtiftUr. 
Bu grup fmdıkç.ılık ihtisasını yııpan 

Nuı·i Sayhe.n, hukuktan Ziya. lo'abrl, 
edebiyatçı isma.il Hakkı ve dil takllL 
tosinden Ahınet Hamdi Celellden niU.. 
rekkeptir. 

Bu yolcular. artık ttnlyada Türk 
talebe kalmadığmı, s"'yahatlerlnln iyt 
geçtiği.ili söylemi§lerdir. 

lsvlçredekf taıebelerimlzdı>n Ihsan 
ÜDER.U da gelmiştir. 

Bu genç dönerk~ Ita.lyada iki gUn 
kalmağa mecbur olmuftur. Şlmail l· 
talyada askeri nakllyatm fazlalığı bu 
na ııebeb oımu.ııtur. 

Belçikada kalan 
talebemiz 

Anllara, lI (A· i"ı.·) - Elycvm 
Bclçikııea buluııan talebemizin i 
s·mıeri cvvC'lce ilan t"dllmiı~tı. t· 

ı sltnl~rl al';:ığıda zfaredi!en t:ı ı ebe
mizin .,e lııflen 13rükseMe IJJll'h'ltte 
bulunduklo.rma dair Hariciye Ve
kaletine malümat gelmietir· 

Nihat Bayram, Nnjat Aybera. 
Hüseyin Ulıııı. Turl;rnn Tapman. 
Halük Özgem· 

İdanbulda sömikok 
stoku yapılıyor 

Etibank İsU.nbulda som\
kok stoku yapmaya başlamıştır. 
Gelen l:cmiirler Kuruçeşmede 
b:ınkanm .deposunda. toplanmak -
tadır. Sanayi tetkik heyetinden 
Ekrem iki gün evvel şehrimize 
~elmi&. belediye ile f.iyat üzeriı 
de görüşmelerde bulunmu§ttır 
Ekrem y:!\rm Ankarava döneC"'k. 
perakende fivc:t ond:t~ so:ıra teıı· 
hit cdil~cektir. 

Ge·neı Kurma 
BaşkanllOI. 

(eni kurulacak ~e~b 
ve binalar h,Jı~
bugünden itibat1 

m eriyete gire11 

Bir mza 
tanzim ve 
tamim etti 

,ı.ukarıı, .u ~-·ı.ıoacurmaY 
w.ratmoan h.:..zırlana.ıı §ıtJJfr Dl 
ıırn tıınz.ı.a.ını..e ve ınulıi.lll bl 1' 
dnhı tayınin~ ta.thlk edileoe 
ııame u..ı;ı·awlıniJLlr: ıJ 

l - ı ... orwıma. mecbUı:IY6~ 
,yel'leroo ı.kametgUlla. ~ 
nalarm i§ga.1 eueceıf i p.jla. j..,Jtl 
nun umı.:r.ı aa.haya .ımıbetı yv·
;:u g!.'çtuıyeccl;;tır. 

il 
.ı - .bu.ııu .. ı \·r.:ı-..ı;-tiltınt:, ft#> 

. ' u .... ı"'"" .Jt ~O ,. tWJ:.uU 0 \l!.e, ilt.W:...-11 ~ r P"'• 

l ıı<t.ı:;ıLcıı durumuna ıore ~jllll 
kım ooıG~l\!N ıı.y.ı1a .. aı., bııll 

11
; , 

\..nua, ı..ırln ... cn ç:.-.;.caı• ;~ 1 

.,.~rlcrı.ıc {."eÇmııslne meyı:ııaD dP 
u\C,\ iç.l\ K, .,ır lliıı.ılar artill;) I 
.,il sıı.ha.nıa a:;garl ıo nıetr~ 
IJinalı:r ari}..'jmoaki y~ıl ~ 
30 r.1~..ro ouııasuıa ıcır.a ciUlıı>'>" 

3 - Arazı ıtii.ıarıle ger<ifl' ,el• 
anıt olan şclllr ve kaaa-o&l• jJ 
ı .. 1· murı.kJn ·olduğu kada.r 
olacalttır. pıııuıı. 

4 - ~ umıeı.. u.oauı..~ 

1tııerde MUtll•k.ll iki ~ cl)lıJf • 
<>ı;ıklık yUz1.10 'ı 5 i geçr;ıi)'~ ) 

5 - l.!.!ıemmıyet.li tıns.1•· er ~ 
ııı.ıı.ınduı;u boıı;t:ıcn;c cadool red 
ıtt!n oldUCJ kı:.:ı:ır hil.ldnı 
ıetıkamct!:ıdc açılaçnkt1r. ~ 

6 - Sanayi ın ıı.essueıerı ·, 
lnfa ve te:iia ıerımıe mi.IElllo~~' 
~;l r güze çaı pau.;'ıt.Cak r hl 

ut> ~e ı.ı.mı;iu.1 euileceıt ve ıııı 
tv.>Vgrıı.fi.ı< \·&.:&ıyeı.Jı:rden "' 
dırınn teotılrlermden azarB1 

1&tita.uc eoiloceklir. ıııd' 
7 - Ana c:.ı.u::...:lcr ~ııı oıı11 

,,;orur.mıı. oukııuınctfln t 9Y. 
.,ıokıller S'":l-.tttUiit.lO tutuıac.~•·~ 
apma.ı. 1.;ahııı;nda.n topo&' 

J ~ ~c 
Jev10Jlk imı<~ıı ıa.-uan ıstı•• 
CC.Kl... . .~ıll 

~ - vwu •• ı.ı v~ ı.ıu.susi J:ıÜ)'~ 
aı uı t::abltiııde: 

A - Buıılann biı· ar&U~ 
)!3. ak IJu.ucdurulmanıaJ.ııt111 .,ı' 
~ - Herh&nl;i bir :;eb?~0ij; 

owuadurulm&bl zaruri ıvru ~ 
"ı.rao araıarw...a. en az ıOO 
;ıkıık oı.-a.tılt.ıa.sına. . _.., 

• Bir mUddet r.vveı Surlyeye gitml.§ .O -· Bom.ıar.1l•nı:.n hfı.-:;,ıv..ı 
olan genen:urmay !itiucl reisi org-ene· ol ... ,c;-1 t.eöl~Je oa:ı, iata.E>>'° ,,.ı 
ral Aı<ım Gilndtiz Aııkaraya d?lnmll.~ uı.;,r;ı.are ın~yctan;annQŞ.11 u dl· 
tUr. · aurı,ılınnsına dıkkat edilecel< ~ 

., Dört sene beraber ya~ııdı!t1 Araç Siı:.ewa, eglence yerıer·~i 
lı Fatmayı Fener~·oJund:ı arabada gl. . ... ı..ı.ın ıı1ne ....... cı ıı.r,;u ett• plll:,J, 
~erken bıça.klıyarak ö!dUren Yakup .ııahnlll l:..ıvn. konuııııa Jt~,ıııll 
dlln ikinci ağ!r .ceza mahkeme~lnde l" .ı.:ıı ... p oıı.:.uuuğu talı.oı.rue ~,. 
sene hapse mahkthn olmuıtur. öliltlk oıa,·ak xullanılnıak uıı 

• Ustura Y"rıı.ınndan hgııtalnn:mla .net ve oeleuiyelerce roulJll< 
ı:o~aldığından belediye alal<~clıı.rlarıa .,oıaylıkl.ır gusteruecekdı·. ~ 
olr tamim ıı;öndererek bcrbe:- dllkkıln 9 - Te!er'o;ı, elektrik~~ 
larmrn dR!mj ve sıkı surett" koııt::-o' ;ıa.n.tralları tercihan yer ıır 
edilınelerinl bHdlrmiştir. ıacal•. Ak.si tıı.kd rde nleı~ 

• Top-:-ak mabsullerl ofisi talep .azın mlimkün olduıfu .kA edil" 
veçh:le ·tstm:bul mUlhak kaza.larrr.a ıne~I çarclerjn~ rnJracaat ,,. 
rJr n-Undıs eııı t~"l btı:';1ı!~' Y!.'rerckt.!r ~·r!ılr cr.dct~IertTıtn altınd8-11 

* Eğitm'i:n kursları içi11 300 hin li- "'n geı;-ea ıııuhabere c;::,ıı 
ralık eşya alnımrıtrr. Bu yıl E:gitme:ı .erai~ ve imli su kanalls et ~ 
kurslarından ikisi ilk deta olarak' j aa hntlan arumd& yer 1 Jı 
'cız e(!itmen ycti!}tireccktir. ı:ıra L':ı.tl:mmak sure.t1Y1bc 1ıııcl' 

"' Orta tedrls~t r:ıüesse~elerinde bu bir ana hattın tahribı .s ıııt' 
yıl zam görmeğe hak ka.zıınmııı mu- .:ollarJan verilece~~ ecre~ # 
ıı.llimJerin Miktarı 300 kadardır. Bun • :cnmesl temin eılllece~~ı·.ve Ktll' 
ıarm sicilleri te~k.lk edilerek cclvc!lc. 10 - Şelmn teı:ııızı~11,celC 
ri hazırlanmaktadır. yuııa. itlna. ile dikkat ı.-lil'ı 

· Ş•Jhir pla.u.l::m kati şe e 

---

..ıan evvd bu niz:ıınnıı.::ıe, 
uygunluk derece.si dl).hiltY~ 
kAlotlortnin ı 'A.kalt dai~ ıl-''' ı, 
mtidn!aa. genel koınutaJll'JCd '\(J 
çlicn lıirer :ııadan mııtelt J,; ('\ 
yonda. tetkik edilecekift" di1' ı''J ı ~ A., 

:N' nfia. vektı.ıetince t.ıııı 1'srt" ~ıd~. 
nız:ıN'.nar:ıo yumdıııı ıti 4 • 
me·ık1ir.e girecektir • ~ıı 

~°" I tı fj 
ZA Y1 - 1317 ~~~! < lJ 

teakereml l<eybettını. 41 ~lı 1 1~ 
ğımdan eııki:ı~ni~~=ll, ~ {\ 

• 19:l8·1939 yılt.rıdll ~ t 
lll<0kulun 5 mel 91111fllt • ~. 
şahadctnaıne)'l zııyi e~ıııut1'111 

çıkarncaı;ilndan e3ki.BiJlilS 

~n ~· • • ......r,,,; '!'f•'·ı· 



rt A B E R ~ Mfam Poıta'ln 

arp 
tnaıı liaakon ile veliaht 

draya gelmişlerdir. 
"- kendilerini istasyonda 

0toınoblllerle Buklngam 
otı!:t edllmlşllr. Noı veç 

ile hUkıimet erklnı 
de Londraya gelmlı· 

Yeni Moskova bUyUk 
8o Ord Kr1pps b.r Sovyet 

fyadan .Moskovaya ha,. 
1', 

Ötfenlldı:ıne göre, Ho-
llı Juliana iki kIZJ ile 
ı...11~&.salat etml§tlr. 
~iye nazırı, harlclye 
a__-.... ln, ltaıyan maslahat. 
~~ hUkilnıetlnin İtalyan 
'9ı- §arka teımll edecek 
~ lUrlU hldlseden l~Unap 

Ue arzu etmekte oldu· 
beyan etmiştir. 

'-ıırıarı, Ayan ve mebu. 
de l§tlrakUe bir top

. 'foplantı sonunda 
tebliğde ezcUmle §Öyle 

' "l:ıelÇika nazırlan zafere 
ıaı; ler yanında mücadele.. 
~derhal alınacak tedbtr-

IDlı,ıtr. Belçika, ordusu 
da mUmkUn olduğu 

'1lrette yeniden organize 
hiçbir gayretten kaçın-

hzetelerl yazın 3.000 
n Almanyaya gtdece. 

~dlrler. İki bin mevsim 
tec.:en senedenberl Al· 

l§tır. Senelerden beri 
4çııerl Rur madenlerin 
r. Bunlar memleketle. 

ldeuerını aerbeatçe tat
ler. 

tin bumbar-, 
tayyar aler~ 
reden taarruz 
ek kudretinde 

Puris, 11 ( A.A.) - Röyıcr: llu 
sabah şafak, Pariste renksiz ve 
mağmum olarak sökmiiştür. Çiinkü 
yangın bombı:ıları, cİ\'ar<laki ma
hallerde yangın çıkarmıştır. Sen 
boyunca bir köprütfeıı citeki köprü 
gözükmemek le<lir. Xitekirıı, l\on. 
koni meydanının bir larafınıla du
ran bir adı:ım da meydanın öbür ta
rafındakini farkcılerııiyorıhı. 

MuhQcırler, ekseri~i yaya olarak 
clenıiryolu iııtasyonl:ırına tıilınekte 
i<li. Ek,.erı-;i önlerinde · çocuk arıı. 
lı:ıları \"Cyahut gölürebilecekleri eş. 
yayı hamil küçük aralıalar itmekte 
iti j. 

Pari"i ~azeteleri, bugün son ddn 
olarıık çıkmıştır. <ia:r.eleler Musso. 
linlnin lngillere \"e Franıçaya harp 
ilfın eUiğıni lıildiriyordu. Baskı 
makineleri sabah . ~:ıa l ikiıle dur
muştur. P:ırisle, bir tek hatıt"r say
rosı neşredilıneklt"rlir. 

SEFARETi.ER PAR ISTEN 
• A YR ll.DI 

/>ııriıı, 11 ( .4.ı\.J - Hüyler: 
Pariıılen. ayrılan !'iefıırct hryelll'. 

ri ~:ılimen me\-rillerine lllU\"a"ial;.t 
etmişlerdir. Heyeller yolda' Alımın 
tııyyart'lf'ri tarafından bonılınrılı. 

mıın ·t'dilmişlt>rdir. 

/'arlı, 11 f A.A.J - ·tn1ıiliz ~erarf'. 
ti Parisl tf'rkt'lmiştir. Pari~ banka
ları açık bulunmaktadır. Birleşik 
Amerika !'ierafeti ehin Parİ"-lNlir. 

r-·rnnıınıln bir nıııhnl, 11 (A.A.) 
- Ha\'ll"i:· 

r\ıızırlar mt'ell"ii, huJıiin öRlerlen 
sonra toplanmıştır. Orılular mın

tııkasınıta bulunan ll:tŞ\"ekilin ~·eri. 

ne, loplnat ıya Şaton riya!!irl elmiş. 
tir. 

F RANSIZ T O PÇUSUNUN 
ŞtDDETLt ATIŞLA'RI 

Bale, 11 (A.A.) - Röya:ter a· 
janıı bildiriyor: 

Magi.not hattının cenuhundaki 
Fransız topçusu R hin'in öbüJ1kı
yrsın.daki Alman mevziler ini \bu 
sabah erkenden tekrar şiddc~le 
bombardıman etmiştir. Mitraıl· 
yöz ateşlerine dört bombardım~~ 
karıımıştır. Mütea~rben Alman.· 
yada biri çok biiyük olmak üze~ 
iki yangımn akvleri görülmüştür\. 
Alma'l hat'ları üzerinde on be~ 
aydınlatıcı iuzenin düştüğü gö 

1 
rülmüştür ki\bunlarm bir FransıZ\ 
tayyaresine bombardımandan te·' 
vellüd e.den ha~&arlan anlamak im· 
kanını vermek i'çin atıldığı zanne· 
dilmektedir. 

* ., . 
Londra, 11 (A.'A. ) - Londra· 

nın salahiyettar mahfilleri, Al· 
manyanın bugünkü muharebeye 
kuv.ai külliyelerini ıürdüklerini 
ve bu suretle muha.rıebeyi kaybet· 
menin Almanya için harbin kay· 
bedilmesini intaç edııeceğini bil· 
hassa kaydetmektedirler. 

Diğer taıraftan iyi malfımat a· 
lan mahfiller, üç dört gün zar
fında çok şiddetli bir Alman taz· 
yikine intizar edilmeai icabedece· 
ğini zannediyorlar. Düıman Ret-ı 
her bölgesinde bilhassa tank iti-t 
heriyle müthif zayiat vermi,tir. 

İngiliz radyıoau, ricat emri ve·f 
rildiği zaman İngiliz kıtaatınınj 
ve mühendislerin geride katarakt 
köprüleri berhava ettiğini bildir-J 
mektedir. · 

Londra, 11 ( A .A.) -/ Röyter: Bu. 
"tiin A'·am kamarasını! n Atli, Çürı;i. 
lin yerine askeri ,·az"(Yrt hakkında 
l~eyanaıta lmlıınmuşl•ar: 

Alli, Çörçil ile nıiidııfaa nazırla
rıııııı bülün zı:ırnanl ar,nı nıilll nıü
ıla~:ı işlerine tahsi~ etmeleri icap 
eyl~liğlnden doln~pt gizli celsenin 
:ıkdc1'ıınamı:rııca#ı 111 hı:ıber ,·ermiş 
\'C 1tdJy:ının harl1e girmesi hakkın. 
rla datşunl:ırı siJylemiştir: 

- B\ı derece/az bahaneli hir ka. 
r:ır bulm :ık ·ıı'atlirdir. Jngiliz ,.e 
Fransız\'hük!'ımetleri, maruz kaldık. 
!arı nıükmiııJi hakaretlere rağmen 
sabırlar tnı isbat etmişlerdir. 

l\lussı •linin in kararı, demokrasl
lfırden kıazançlar ll'min elmek ümi
di ile m 11<lcU Ye alçak düşiincele. 
rin' mah· miiııliir. 

lıalya, ı şimdiden, miillefiklerln 
deniz kı•iılretini tatmıştır. 14 lt:ıl. 

iyan gemisi miisadere edilrnişlir. 
: ( ç ltal3 nn gemisi kendi tayfası ta. 
Jr:ıfındnrJJ batırılmıştır. Diğer on 1-

tnlyan .-ıemisi müttefik limı:ınların
. clııdır. 

~~Dttefiklc r torpito 
da alacaklar 

Almanya küçük denizal
tılar intasnıa batladı 

Galatasaray • Fenerbahçe muh 
teliti Mısırdan döndükten sonra 
"Beden Terbiyesi Direktörlüğü 
neşriyat ve propaganda müdür • 
lüğünden istiyoruz!" başlıklı bir 
yazımda, spor severlcrin ve me -
rakbların bu maç neticelerini öğ
renmek için gazete idarehanele
rine mütemadiyen telefon ettikte· 
rini fakat biz bile, maç oynanalı 
2 gün olduğu halde bir haber a. 
lamadığımız için kendilerine ve 
okuyucularımıza bu maçların ne· 
ticesini bildiremediğimizi gözö -
nünde tutarak şunları yazmış -
tım: · 

Homanya ıfa Moskornyu yeni bir 
l'lçı göndercceklir. ~:nlıık hariciye 
n:ızırı B. (iıırcııko'ıııın sıhhi sebep· 
h·ı den ılol.131 lıu 'azifcyi reddetti
ği bildirılınel,tcdir. lş nıızırı B. Ya· 
len namzet ol:ırak tcl.ikkl edilmek
tedir. 

Futbolcularımız Mısırdan gel· 
dikten sonra, bisikletçilerimiz 
Romanyaya gitti. Balkan bisiklet 
yarışının yapıldığı akşam Büll.reş 
radyosunda türkçe bir ses yük -
seldi. Ve bize müsabakaların bü
tün tafsilatını verdi. Sade bize 
mi ya? .. Bütün Türkiyeye .. Ne 
güzel!.. Telefondan, telgraftan 
çok güzel!.. Herkes sevindi. 

Fakat bu satırları yazarken, 
ben, herkesten çok daha sevinç· 
li bulunuyorum .• Çünkü öğren -
dim ki, neşriyat ve propaganda 
müdüriyeti, gazetemizde çıkan 
makalemi çok haklı bulmuş ve 
bunun cevabını ilk fırsatta Bük • 
reş radyosundan vermiş. 

- Amerikanın mutte. 
~ '-arar "ernHr.WUk· 

eıı bUyQklerfıl'~n bf.~ f.,, 

zı bombardıman tayya· Resrnt tt!btlğlete gör~ 
Harp vaziyeti 

'Ntı'lfjork, 11, ( • .\..4.) - Assosia· 
tel P~s'in Yaşilnglon nuılınbirinin 
Jyi ha'ber •lan :mahfellerde11 6fren· 
ıliğine görr, İngiltere \•e .Kanaıfa, 

''Giden kafileden bir kişiyi vazi 
fedar kılarak en kısa zamanda 
viltanda bekliyenleri haberdar e -
debilmek, neşriyat ve propagan
da müdürüyeti için zor ve mas· 
raflı olmlyan bir iştir.'' 

Hakikaten de öyleydi. Ben de 

Sporu alakadar eden bütün 
neşriyatla yakından hassas bir 
derecede alakadar olan neşriyat 
ve propaganda müdürixetinin y~ 
&'llDA kartı oaan alika~ doğru 
bulduğu şeyleri mliinfc"ün kılabtı .. 
mek için olan hüsnüniyetine ibü• 
tün sporcular namına burada te
şekkürü bir borç bilirim. 

11.ıı lııgtıız tawarelerlne 
'-°fy k._rarıdır. Bu şeklide 

• arecillginln en bUyUk 
tôrJerden ingiliıler de 

Ur. 
~ metreden mUe..ır 

<1a bulunmak mum. 

F ranaız: I ebliileri 
Parla, ıı (A.A.) - ıı Haziran tart.bil aabah tebliği: 
Deniz ile Uvaz arasında dUımanın &,:?n nehrinin karfl yakaaına doğ'ru 

yaptıtı ilerleme teıebbUslerinin durduruldU\"t'u teeyyüt etmektedir, 
Uvaz ile Urk arasında dllfman gece ye~ mevzllerimizle temaaa geçme

te çalışml§tır. En ve möz Uzerlnde mllhlm ~r ıey olmamıştır. 
Alp cephesinde yeni mevzilerine yerleşmf~ı olan kıtalanmıza taarruz 

edilmemiştir. 

Parls, 11 (A.A.) - Fransız Akşam Tebl13'1: 
Muharebe cephesinin heyeti umumlyeıl üzerin~"?, dU,man, kararı zorla. 

mak lıtlyor. 
Uvaz'ın garbında, düşman, Ruen ile Veron arasında Sen'l geçmek için 

gayretlerini iki mi.iline çıkarmıştır. DUfman, sunl ·bulutlar altında. nehir 
üzerinde ı ~>prüler kurmaya ve cenup sahiline tanklar çıkarmaya teıebbüs 
etmiştir. 

1 Kıtalanmız, durm~dan mukabil hücumda bulunarak,\ düşmanı tutmaya 

1 

ç&llımaktadır. 

Uvaz'm §IU'kmda, Ferte Kilondan la Fere en Tardenva'ya kadar Urk 
ırmatı boyunca hareket eden dll§man fırkalan, bir çok tanlklarm mUzahere
tile yeniden hUcum etmişlerdir. Bunlar, karşılarında yal:ıız \dümdarıarımızı 
bulmutlardır. Zira, fırkalarımızm kıamı ·klllllBi, mukavemet[ Marn'in cenu 
buna nakletmek emrini almı§lardır. 

Şarkta, düŞman, garptt"ll ve cenubu garblden Rems'l ge~ek için, Vesi. 
ve Ardr vadilerinde ağır tank kütlelerin! sahaya sUrmUştUr. 

Şampanyadl;\. düşman gece, En'ln cenubu.na yeni fırkalar geçirmiştir. 
c.;arpışmaiar, pfakla beraber, bUtUn Laretum ırm~ğı boyunca yeniden 

başlamıştır. Larettırn'ln geçitlerinde §iddetıi çıırpışmnlar olmaktadır. Kıta . 
ıarımız, AtUnyi'nln cenubunda müteaddit mukabil hUcumJa.rda bulunmuılar 
ve düşmanı ciddi zayiata ufratmıpıardır. 

En ile Möz arasında, düşmanın bütUn hUcumları geri pUskUrtülmüştür 
Hava kUvvetıeıimlz, Maoııhelm, Nöstad, Frankfort me)'llanlarını v • 

Völklıngen yüksek fırınlarını bombardıman etmişlerdir. 
Deniz hava kuvvetlerine meq.sup bir filo, Koutok clvannda Helnkel tay

yare fabrikalarını bombardıman etmiş ve kısmen yakmıştır, ,:. 

Alman T eblii i 
•'Uhrer'ln umumi kararslJu, 11 (A.A.) - Salı ;I'ebliğl: 

Manş denizi ite Möz arasında büyük muharebe bUtUn ılddıetlle devam 
etmektcdır. Sağ cenahta ve merkezde, mağlCıp olan Fransız ordulannın ta. 
klbl fasılasız dc\•am ediyor. 

Relm \'e Argon arasında f.lddetll, fakat semereli muharebeler cereyan 
etmektedir. Birkaç yerde Alman kıtaları mühim dUıman kuvvetleri çevir· 

1 

m!§lerdir ve bunları tahrip edeceklerdir. Verdiği ciddi ve kanlı zayiat ve mu. 
hlm miktarda eıir ve kaybettiği malzemeden dolayı dUşmanın mukavemer 
Jluvvetl gittikçe azalmaktadır. 

1 Muharebe tayyarelerinden müteşekkil müfrezeler Havr limanını ve rıh 
tımlarını tekrar bombardıman ederek EklUz'terı, tahrip etmiş, bir torpido 
muhribi batırınıt ve aralannda bir dest~ye~le 10.000 tonluk iki nakliye ge 
mlai bulunan dlfer bazı gemiler de hasara uğramışlardır. 

Alman bava kunetteri kaçan dUşman zırhlı kollarını, nıtkllyeleri, kıta 
at tahaş§Utlerlnl ve blltaryalan bombardıman etmişlerdir. Bundan başkıı 
aşağı Uvaz Ue qagı lıtarn'da birkaç köprU bombardıman ve kuımen tahrip 
edilmiştir ki, bu tahrip dllşm&nm rlcatl için mühim bir engel teşkil etmek. 
tecilr. 

Gece dUşman tayyareleri Almanyanm şimali ve batw Uzerlne bombalar 
atmışlardır. 

Dlin düşman 29 tayyare kaybetmiştir. Bunun 19 zu hava muharebelerin· 
de, & aı d'ell bataryalan tarafından ve mUtebaklal yerde tahrip edilml~Ur. 
Bundan başka Uç baraj balonu dll§ürUlmUştür. ' 

Sekiz A.Jm~ r.a11aren llll•rlııe döum•miJUr, 

Arııcr~a Hirleşik devletlerinden 
torpilo muhribi salın almak imkan· 
l:ırını lelkik clnıckteılir. Satın alın
mak istenen torpilo ınuhripleri, 

1 AmerCka Birleşa: devletleri donan· 

) 
nıasııııda h:ıleıı kullanılmakla olan 
ıımum::l harpten kalma bazı gemi· 
lerdir. 

\'aşi'liglon deniz malıfollerine ge
i len haberlere J(öre, Almanlar altı 
İ torpito nlan \'C 1600 kilometre ha· 
' rt•ket kulru olan 250 tonilatoluk 
kiiçük ılenizallı gemilc.>rİ inşıısıııa 
wılışnıaktaıl ı r~ , S:ın ılılıjtı n:ı JıÖre 
l•ınl:ırın lıir ..kısnu, sahihle ıııont:ı
jı\yapılmnk i'tı:ere Almanya dahilin· 
de! parça pıırça irnııl cdilıııiştir. 

1 Almanyanın hıı tlenizallılardan oy· 
da 12 iliı 20 adıct ynpmaktı:ı oldul!u 
snnılınaklaılr. 

· yazrnıda, ilerde herhangi bir sopr 
cu kafilemiz ecnebi bir memleke
te gidecekse, bu noktanın nazarı 
itibara alınmasını istemiştim. 

Boğazı geçme 
müsabakası 

Galatasaray denizcilik şubesi 
24 haziranda Boğazı geçme mü • 
sabakası tertip etmiştir. Müsaba. 
ka Anadoluhisarı ile Bebek ara • 
sında yapılacaktır. Müsabakalar 
üç katagori üzerinde yapılacak ~ 
tır. Galatasaray ve Kurtuluş klil
bünün bütün yüzücüleri müsaba· 
kaya iştirak edeceklerdir. 

Amerikan bitaraflığı 
laty~ya da teşmil olundu 

R'uzvelHn silah gönder ilmesi 

t~klifini Senato kabul etti 
Vaşingto,,. 11 ( A.A.) - Ruzvelt 1 ~h;ssolini, ınlllelini Hillerin lnhk 

dan akşam ~merikanın bitaraflık l:ırınıı koşmuştur. Biz hiirriyct içın 
kanunumı Utalyaya teşmil etme~i ıniieadcle3e dc\'nm clmektc olıınla-
ne karar veani~tir. ra, climiıılcn srlen m:ııldl yardımı 

Ruz\'ett 3 ikararname imza etmiş .rapı:ıhıliriz. l\cnıliıniz de. gayri ko. 
tir. Bunhlr<'bn birincisiile Amerika hıli içlin:ıp ol:ın yarının mücnıle
mn bitarafllığı ilim edilmekte, ikin lesine k:ırşı ko) ını:ık için, nıiimkiin 
cisi ltaly.a ne müttefikler araı:mda olılul{u kı:ıılnr siiratle ,.e taınaınile 

,harphali mevcut olduğunu bildir lı:tzırl:ının:ılıyız. 
mekte, ür;üncüe;;ü muhariplere ai! 
l.~milerin A1nerikanın limanlann 
d:·rn ve karusularından oe şekilde 
ist\fade edeceklerine dair bazı hü· 
kür.ıleri ihtiva etmektedir. Bu ka 
rarn.ımede Amerikalıların Italyan 
\'apu. llarımr binmeleri menedilmek· 
te. ihracatın cafih and carry u.;ulü· 
ne tab~ olcw:ağı kaydolunmakla Vt" 

\merik'ada Italyıanlar i1:in toplana 
cak iane4\şekilleri tespit olunmakta 

1 
dır. 

\:'>IERIK\o\:'( MMTBUATI ?\'UTKU 
'ıtı\S\'IP EDIYOH 

,'ı,'eııyorl.", 1t.1 QA.A.J - Runellin 
ıulku, mall•ıat tarırınılnn tnma
·ııen t:ıc;9jp l'fJ&lmiştir. 

Ne\·york T\ı.wııs ~a:r.elcsi, Musso· 
lininın takbih\e.mmesini tı:ınip et. 
ınekledır. 

NC\·york He ... ııİ~l 
yazıyor: 

Tribüne, şÖ}'lt' 

NlJTJ\Ul\ TO~l' ?.ll'HARIP 

TO:'\l'l>l' H 

1'nşirı11ton, 11 < A.11.) - Beisicunı 
hıır seçimi idn cıınılıııri)·eıçi par. 
lisi nııınına narnzelliğini ko\ anlıır. 
clnn B. Thoma'I l>eıııcy, R. Huzvcl. 
lin nutkunun ciddi surette diişün
ılürceek mahi)clle olılııı!ıınu, zira 
lıu sözlerin şiiphcı;iz bir Lıitnrar söz 
leri olmakla beraber tonunun bir 
'nuharip tonu olrlıığunu bildirmiş
tir. 

SEXATO Sil.Ali vımtr.:ı.mstl\l 
KABt:L ETTi 

1.omlrn, ti - P.ıız,•ellin. ınülle. 
Ciklerc rtcrhı:ıl siliıh ,.e mühimmat 
,·erilmesi hakkınıhıki t~lin bu. 
Riin senatorla bÜ)"iik bir rkı;eriyeı_ 
le kabul olunnm~tıır. Binlerce si
ı · h rl!'rhıl ynl11 çıkarıl11caktır. 

J 

Sacid Tuğrul öCET 

Sipahi Ocağında binici
lik müsabakaları 

Sipahi oc:ığı lar:ırındon tertip e. 
dilmekle olan müsabakalara hu ay 
da de\':ıın edilecek \"C cum:ıı ie<;i 
günii sıınt l 7 ele ocağın açık manej. 
!erinde ic·rıı c•dilccektir. Program
da 3 il mani alloıııı:ı, 3 ii dres:ıj ol. 
ımın üzere 6 miisabnka \'ardır. Yal. 
nız nıııni nll::ıınalar için 17 biniş 
k:ı~ıllıdır. Bu ıııc3mıda zati ntl:ır '\"e 
ı:ıcemi ııll:ır için ayrı p:ırkurlar ter. 
tip edılnıişlir. Ocak binicileri at
larla hcrıılıer bu l nz mevsimini E
ren köy civarında geçirecekleri için 
bu mıı~ah:ıknl:ır bu t:ırafla yapılnıı
lıırın sonuncusu olacı:ık, bundan 
sonr:.ıkilerc Gözlepede T:ınzimı:ıt 
olrnı.:ınd.111 kiralanan lazlık lokalde 

,.e '>nlı:ıılıı de' ı:ım edilecektir. Bu ili_ 
b:ırl:ı hazirıın ınlisahnkaları çok he
~ec:ınlı ol:ıc,ıklır. 

Yüzme müsabakalı 
Boğaziçinde yüzme sporunu 

tekrar canlandırmak gayesile, 
şimdiye kadar Moda deniz ban -
yolarında yapılmakta olan yüzme 
ve su topu müsabakaları İstanbul 
ajanlığının kararile Büyükdere • 
de yapılacaktır. 

Atlet Semih 
Türkiye 100 metre rekotmcni 

ve atletizm federasyonu teknik 
müşavere heyeti azasından Se· 
mih Türkdoğan, Bayan Saadetle 
evlenmiştir. 

Semih ve eşine saadetler dile. 
riz. 

0 I o 5 O tenzille 
dünva şaheserleri 
IJu tenzllittan ı~t1ra,1,.. ldn ''Va.. 
kıt" gazetesinin okuyucularma 
\'t>rdlğl kuP<ınlan toplamak kL 
fidlr. Bunlardan bir aylığını gös
terenlrr bu ~zcl ldtaplan yb-

• M ~k!ıt~ •""-' 
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t~a\Z??ZZru 

ingiliz ve Fransız sefirleri 
Romada·n ayrıldı 

Roma. 12 <A· A ·> - StefanJ Ajansmdan: 
Burada Fransız ve lngiliz s efirleri ve bu sefaretler erkfını di.ln 

akşa.~ Romadıın nynlmışlardır. Hnncıye nezareti teşrifat m Emurla. 
n istnsyondn bnzır bu!unuyorlnrdı. Ayni trenle Fransız ve lngilız ga
zetecileri, dığC'r bıruıkım lngilız ve Fransız tebaası da yola çıkmışlar 
dır· 

~ usır italyaya haro ilan etti 
Kahire, 12 - Uısır Başvekili bugtin söyledığı bir nutukta ltnlya

nm 1ngllı.z \'C Frnnsızlara karşı harbe girdiğim, Mısırın dn İtalya ile 
mevcut butiln sıyasi ternnslnn katederek hali harbde bulunduğunu 

bildirmlştir-

H ind ist anda partilere ihtilaflardan vazgeçil
mesi teklif edildi 

Londrn, 12 CA· A.) - Bilkaner mıhrnccsi tarafından Bombayda 
ncşredılcn bir beyannamede btltün Hindıstan partilerinin reisleri im. 
parntorluğa muavenet için aralarındaki her tilrlü ihtilaftan vazgeç
meğe davet edilmektedir- Bu beyannamede İtalyanın bu hareketin 
harbi Hindistan kapılarına kadar getirdiği ililvc oltmmaktadır· 

Arnavutluk da hali harpde 
Tiran, 12 (A· A·) - Bir k:ırarname neşrcdllmlştlr. Bu karama· 

meye nazaran Arnavutluk, kendisini İtalyanın kcndilerile muharebe
ye girişmi§ olduğu devletlerle. hali harpte addetmektedir. 

İtalyan milsellah kuvvetleri kumandanı olan Duçe, Arnavutlukt.n 
harekilttn bulunacak bütün kuvvetlere de kumanda edecektir· 

Ruzveltin nutku 
etrafında yeni tefsirler 

Vaşington, 12 (A· A·) - B· 
Ruzveltln son nutku Amerika ef
karı umumiycsinin büyük bir ekse. 
riyetl tarafından kayıtsız ve §art
sız bir surette terviç edilmektedir· 
Yalnız kongre biraz daha ihtiyat· 
kar. Filha.kika kongre mahafili 
bu beyanatta bir bitaraflık yerine 
bir gayrimuhariplik ikame etmek 
suretile binnetiee Amerikayı har
be sürüklemesinden korkulmakta
dır· Ayni zamnnda Ruzvcltin cfka. 
n umumiyedeki heyecan dalgasın
dan istlfade ederek kendi kendine 

bazı salahiyetler vermesinden ve 
kongrenin rolünü zaafa dUtUrme· 
sinden korkulm11ktndır· Fakat bu 
beyanata ka.r§ı doğrudan doğruya 
müteveccih hiçbir tenkid yııpılmn
maktadır· İtirazlar daha ziyade U• 

mumi bir mahiyettedir· B· Ruzveı. 
tin yeniden intihabı meselesinde 
siyasi mahafil Amerika Birle§ik 
hükumetlerinin tarihte son derece 
mühim bir dönüm noktasına gel
diklerini ve bu halin umumi .siya· 
sette de\•am vo tcyaJ;kuzu icab et
tirdiğini söylemektedirler· 

Baltık memleket- 1 Balkan ekonomi 
Jçr~ni11 askeri konseyi 

• .ı = ~ kUVVOil. Geçenlerde Belgradda toplanan 

llel lnkl, 12 Ha\'as bildiriyor: 
Sovyet Rusya hUkQmctıle Baltık 

memleketleri nr1111ındıı. yapılmakta 
olan .siyast ,.c nsl,:erf müzakereler 
So\'yet Rusyanm bu havali Uzerinde 
tam bir hegemonyasını tesis edecek· 
tir. Rusya bu suretle Ba.ltık ınemlc· 
kellC'rinln askeri kuvvetlerlI'I kendi 
hesabına kullanmak sa!Ahiyetinl la. 
tıhsal etmektedir. 

Mili Şef 
(Ba§t&rafı 1 incide) 

gece sant yirmi Uçtc hususi trenleri. 
lo buraya gcldller .. 

ı.ııııı Şefımlı;, Etlmesutta Ba§vekU 
\'C R!ynsetlcuınhur umuml kAUbl, 
Anke.rıı. garında, BUyUk llill"t Mccll· 
s1 Reisi AbdWhıı.lik Renda, genelkur
may b~kanı :Mareşal Fevzi Çakmak 
\•ekiller, mebuslar, n kert ve mUlk1 
crkAn ve diğer bir çok :r:l'vat tarafın
dan karııılandılar. Blrço't halk da 
Cumhurrclıılmlzl nllo:ılıyarak tezahü.. 
ratta bulundular. 

lsmet lnönU, gar bekleme salonun
da bir mUddet kalarak lm~ıbyıcıla· 
rınıı. a:,Tı ayrı iltifat cttller ve kendi· 
Jcrllc kıııa görU3mcler yaptıktan son_ 
ra Ba.,veklll otomobiline alarak Çan
kayadakl köşklerine gittiler. Harici· 
ye vclt1llmlz ŞUkrU Saraçoğlu da 
Çnnkayada Cumhurrelsimlzc mUIA.%1 
olmuııtur. 

Bir çocuk 
arkad şın~ ö!tlürdü 

Dün Ortaköyde iki çocuk ara· 
smda çıkan bir kavga birisinin 
ölümile neticelenmiştir. lUdise 
şöyle cereyan etmiştir. 

Ortaköyde oturan 9 yaşında 
Nazım adında bir çocukla ı ı ya~ 
larında Yasef iskele caddesinde 
oynarlarken aralarında bir kav· 
ga çıkmıştır. Az zamanda ka\'ga 
büyümüş ve bu esnada Nazım 
eline geçirdiği kalın bir tel par. 
çasilc Yasefin başına vurarak a
ğır &urette yaralıımıştır. Yasefin 
feryat ederek yere düşmesi üze· 
rine etraftan halk ve polis me • 
murları yetişmi§ler ve yaralı ~o.. 
cuğu derhal hastaneye götürül -
mek üzere otomobile k~ymuşlar
dır. FakC!t Yasef yolda ölmüştür. 
Nazım yakalanmış ve hadise hak· 
kı.n.dald tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Ce-oTat vaziyet et
mi§tir, 

Balkan antantı ekonomi konseyinde... 
deki Tllrk heyeti azasından posta \'C 

telgraf umum mUdUrU Kadri Musul
oğlu, ticaret vekilctt m~avlrl Ha· 
s:ın SUrUr, heyetin deniz nakliyatı 

eksperi Orhan, tayyare servisleri cks· 
peri Aslan ve §lmendlfor eksperi E. 
mln bugUnkU konvanılyODeJ trenlle 
şehrimize r; ml§lerdır. 

Kadri Musulo ıu Bııkırküyde tren
den inmlııtır. Heyetiml;J.n reis! Trab
zon mebusu lla:ıan Saka ,.e murnhhu 
ticaret müşaviri Halit Nazını konsey 
toplantısından sonra, AUnaya gltml · 
!erdir, Yarınki trenle gelmeleri, bek_ 
!eniyor. Yı.nanlstandaltt temaıılıırı 

hnld<mda henüz ma!Cımat yoktur. 
Heyet azasından Hnaan Sürür, bir 

muharrlrlmlze kısııca demiştir ki: 
- B lgradda hoyeUınl.zi cok snmlınl 

tezahUrlerlc kar,ıladılar; bUyUk bir 
dostluk ve rnfsattrperverllk gösterdi· 
!er. Balkan nntnntı konseyinin 
kararları hakkında ı:ıe§redU n l bli· 
ğe UAve edilecek bir şey yoktur. J<on· 
seyfn gelecek toplantısı Atlnada ya_ 
pıJııcak tır ... 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 

mesaisini normal §cltilde bitiren 
lrnnsey, faaliyet zamanının kısalığı 

dolayısile, alAkad::ır memleketler ara
sındaki ticareUn dnha ziyade lnkl§a· 
.tını temin edecek tedbirleri biran ev
\'t'l tespit etmek Uzere mütehassıslar_ 
dan mUrekkC'p bir ltomisyon seçml~
tir. Bu komisyon ııı temmuzda latan· 
buldıı. toplanacaktır. 

Gerek konsey l<ararıarı, gerek ko· 
misyonun vereceği rapor, entnota da. 
hll hUkQoıetıerln hariciye n!lZ!rlnn a
rnamd:ı. yapılacak temruılar nctlceııin

dc katııc~ccek ve gelecek konseyin 
ltçima tarihi de kanırlaştınlacaktır. 
BUtUn konsey murahhruılan, ahvali 
hazıraya rağmen Balkan memleketle• 
rl arasında iş birliğinin kuvvetlendi. 
rilmesl hususunda mutabık l<almııs· 
l:ı.rdır. 

Par· s harbe hazır 
( Baştaraf ı l incidP.) 

zur görillı:ncmckte; dUgma.n kuv
\•etlcri )'ıprandıktan sonra muka
bil taarruzun kolaylıkln yapılacağı 
tebarüz ettirilmelttcdir· 
Diğer tarıı.ftan Pııris gehrinin 

müdafaa.s.ı münferit bir mildafaa 
olmıyncak, Parise kadar ikinci ve 
üçüncü mevzilerine çekile çekile 
gelen Fransız ordusu tarafından 
yapılacaktır. Ş "mdiki halde 400 ki. 
lomctrclik bütün cephe boyunda 
harb büttin ııiddctilc devam edi
yor. 

<Garlı c~phcslnılekl harbe aıt di· 
ğcr mUtemmtm tafsl!At 3 Uncu 
sayfamızda.dır·) 

e 
Londra, 12 - İtalyan başveki Nlhnyet Amtrallıl< druresı. bUttın lınmışt.ır, Mamafih Ingilterede . 

linin nutkunu müteakip evvelkı Arnuvutlul( karasularının d:ı maynıcı ki baz_ı İtal.y,an tüccarları, İtal · 
gece yarısından itibaren İtaly<ı dolayı!'Jyle tehlıkell olduğunu bildir yaya dönmekten ise Amerikaya 

ı mektedır. 
ile ngılterc ve Fransa arasında yerle~meyi tercih eylemektedir. 

İTALl'AN l\.RAlıL."'\J~ .,. 
başlayan halı harp vazıyeti son 1.H!:l'ı\1"'.N.\Ml'Si lngilteredeki İtalya nbankaları 
dakikaya kadar yalnız havalara ve İtalyan müesseseleri, muhafa· 

h. b k Roma, 11 f \.,\) - !\rııl - ımıın 
ın ısar etmış ulunma tadır. za se.rvisinin kontrolü altına ko· 

1 
ıuıor, lı:ırel\,il ırrıııt:ık:ı~ındaki nıu_ 

Müttefik tayyarclerı Akdeniz sl"lf~ıh fır~· n ku\ , .c l<9"ıne hı tap c nulnıu tur. 
İtalyan karasularına mayn dök' k" . İT,\l,YAXIN VERDtGt İLK den nşa qıı.la · ı Le)nnnamcyı neş. 
tükleri gibi Libya ve Asmaradaki 1\URUANl.AR 

rC'ıtirmişl i r: 
hava üslerini bombardıman et· J"uı"'n · ·~. r • Mad1il. il ( A.A.) - Alge ira " u .... denız \C lı:ı\·a kııv 
mişlerdir. Henüz ne kara ve ne vetlerınin b3 kmııand.ını ı.ıfJıııe ıınan~nda kendi ini batımı~ olan 
de denizde hiçbir hareket kaydc· ,e hnııeda.nımııı an:ıncsııu: le\ hJ.: :ı n lt3lyan 1.'ap'.ıru 10,000 ton hacmin 
dilmcmişse de denizde buyuk lril' hıınd:ın yirnı\ beş sene cv,·cJ oldıt- deki Chelina vapurudur. 5Q doku? 
çarpışmaya her an intizar edil ğu gllıı yine arnnıı.dnl.i mc\'l.ıınıi ita}•Jasil~ ikı yolcu ·sandallarla 
mektedir. alıyorum. Bfıli.ın cephcl~rde ıcr.ıyı ispanyada kam Laniea'ya çıkmış 

İtalyanlar dün 4,50 de 10 tay· h:ırck:iı eden kıı:ıatın kum:ıııd:ınlı. !ardır. 
yare ile Maltaya taarruz etmiş ğını f:ışızuıın Dıı~c~ı \'l< ımırnroıor İki bin ton hacmindeki Nunı 
!erdir. Gündüzün bu taarruzlar liı~tın lıırınei m:ırr• :ılı 011111 lıukiı. holia a:hnçla'ti diğer bir ltalyar 
devam etmiştir. Zayiat ehemmi· ınc·ı rr..i!;ıne ıevdı rdi\orunı. şilepi d:'! Ce!Jelüttarık limanında 
yetsizdir. Birlaç ki*i ölmüştür. i\IUSOL1N1NtN l~\IRİl"EV~Ust kcndisirıi batırmıstır. Tayfasının 

İtalyan kuvvetleri Tunus, Fas Roma. 11 (A· A·) _ Musolini yansı sandallarla Latinea'ya çık 
ve Korsikaya da taarruz etmiş· miısellah İtalyan kuvvetlerine lıi- mağa muvaffak olrpu~lardır. Diğer 
lerdir. Ccbelüttarıkta sükunet tabım biı: cmriyevmi neşretmiştir· yarı.ı İngiliz vapurları tarafından 
vardır. 1 Bu emrıyevmide ezcümle şöyle de- e"İr edilmiştir. 

ıı.ıt İTALYAX T.EnLlOt nilmektoo• . Ottıı.va. 11 (.\.A.) - DUn Mrn 
NEŞHOLt: :nu .. ~ ıtr · . treal'dan hareket eden İtalyanın {'a 

lt.ıılyan ordul:m umumi kıırurı:rfı· . Kral.-. mpnrat~:':~ kararıle bu j ronlle vapuru Cuebec'e 290 kllomell"t' 
unun: 12 (A.A.) - ı No. lı tebliğ: ~nden ılıba~en butun cephelerde meSS:ede Saint _ Laurent nch ındt 
ıo ha.ziran tarihinde gcccyansı ıcrayı _ha~ekat ~den kıta~tın ku· tevkif ve zaptedllmiştir. .MUrettcbaı 

kara, deniz \'e !:ıa .. a kuvvetlerinin e.v· mruıdıınlıgını deruh'te edıyorum· vapuru yakrno.k Jstemtşım da Kanad 
velce derpi~ edilmiş olaıı vnzlyeUcrl. Umumi C'rklinıharbi\•e reisi ~fare- ma,>n gemilerı vaktinde mUdahale et. 
cin tanzimi 1§1 tamamen lkmııı edil· şal BadogPo'yu vazifesinde ipka mlşlcr.ıJir. 
mlş bulunu~·.,rdu. ediyorum. Bundan baekıı Mnre~al f lTALYı\XlN KU\"\'ETİ 
Bombardıman tayyareleri ve bun- Bado~lio'nun emrine ttit:I olrıak U- J.c11ıılrcı, 1 ı ( A.A.) - Hli} lcr ıı-

tardan a:,:ı olarak avcı tayyarelerin· zere maresal Grnzia,ni'vi ordu er· ı:ınşı lıılıl.ri~or: 
den mUrel<kep bir kuvvet, glln do~- kanılıarbive reisliğindP cmiral ltr,l~·:ıııın hnrbe ı:irınesl dohıyı. 
ken ve gllneş batarken Maltadtıkl as- C : .. d 'ı · h ·ı ı 1 1 ı · b · 
kcrl toslaatı ~lddetlc bombardıman 0 • b:8vagn~n.:Y.ı onanma Crtt.nı .ar- sı l' ıımı c f'.t' en as,en nıec un. 
derek a§lktlr bir takım neticeler cld~ ı~·~ reıslı~~ınd~ ve g':~eral r.rı~o· \Cllt•ri t:ılı!il eden Londrnnın sal;\. 
et.mtııler ve aonra salimen hareltet lo J ~ 

1
ha\·n ~rl:anıharb )C rel~lığın- lıiyc·ll:ıı· ıııµlıqfili, Jııılyaııııı sil3lı 

Uslerine dönmUşlcrdir. Bu esnada di dl! m.ro Pciıvorum... ;ıllınıla hııhııııııı ııskeri kll\'\'ellt•ri-
ğer cüzlltıı.mlar ııım:ıll Afrika arazlSl fln!\-ANHh\RBil''E \"'t\V.tFr: niıı 70 ilıi 80 fırku, yani bir bu. 
ve limanları Uzerlndc keşıt uruşları BA51NA HAREIU:;T ıı:rrt r;ıık ıııil~oıı :ı ... ı,er, ve ku\ı\·clli lıir 
yapmışlardır. r.oma, lt (A·A·) - D·N·B· a· donıınnrn ile ıa~·.rare km·vellcrin. 

Bingazi huduclund:ı tnglllz tayyare. j::ırsı bildiriyor: den ilıarel olduğunu müşıılı~tlc etli· 
lerlnln bir akın teşebbllc;U tardedtl· Resmi malüınata nazaran. askeri \Or. Bıııılnrın ıl;ı tnbinlile diişnwn 
mlştır. lkl dUşman ta;ryaresl dU§UrUI· kumandiınlar. genel kurmaya mer- kuvvetlerine bUytik bir i!Ave teşkil 
mUştUr. but subay'nla milli müdafaa neza· elliltinı ıl,in~ edıror. 
lTALYAX HAV.\ ltAl\lPJ,ARI retlPrine mensub subaylar, merke- lıql\'ao ordu~u. Alınnnlıırın em -

00;\IBAUDIMAN EDiJ .. Dt . . zi hiikfınıeti tc:-k ıl~ di~er mahal- rllc lııı~ct.:eı t•clc<"l'klir. Binııcn:ılcyh 
Lo:ıdra, 11 (A.A.) - İngılız lcre Jti'mişJerdlr- lıerlıi un1umidl" hal~ an kumandası 

radyolarının bildirdiğine göıe, i· Kr\Dİ.ı."VENıN JJJ·~\'l\:Al..ADii. ile hnrekcı dtiaı zamandan, dnh• 
talyan müstemlekelerinde, İngi· / 

KAitARUABI çok faıı.ı bir surette kullanacağını 
liz müstemlekeleri için bir tt>hdit ll<ınırı. 11 (.1.A.J _ n.N.13. twkknıck lfizııııılır. 
teşkil edebilecek r.ava kuvveden ı:ılyan ıı:11:ırl:ırı ıııeC"lisı, Dıırcııin liU\'\"l~TLER 1"ERF..LEJ1E 
kamplarının ekseri&i, alçaktan u· riycs~inıle. bugün fe\ kol.itle hır SE\'liEDJl,EOJ<jJ{? 
sarak bombalanmıştır. Libyada ırıııı o nıı yııpnrok k:ırarlo.r \·erıııı,ıır. ltaıynn ordusunun kullanılabllece· 
yapılan bomhardımanlıırdan baş· l>ııı:<'nin tekllfı n~rrinc :nmorııı ğı b!rkııç hedet d:?rpiş edllmektedir 
ka, 1talyan §&rkl Afrikasında. er- \·e~'t< J..J;farı klıltfıtı 'dUŞllUlu ılif.dı!t- jÇ,o~p·4;ı;ur fW,W> GIID4k Uzçrq. Kor· 

1 1 sıı:a, Malta, Kıbrıs bunlar meyanın· 
cümle Asmaradoki hava mcydc:ın· ey le ı:ıp -; ı n:ı nıJ lıiılliıı rmVil; d:ıatr ... TUnus'a gennce, !ngiltercdeki 
lan da bombar<lıman ediJnıiştir. -;aıl<'re edikceklır. leltı.kkiye göre, Fransız kıtaatı, Llb. 

ı.tBl'A BO)IBARDIMANI Acllı)c n:ızırının bir lcl.lıfı iızr. yadal<l İtalyan kıtnatına karşı hare· 
Londra, 11 (A.A.) - İngiliz rın<' h:ırp lı:ıllnılcn lslıfodr etmek ket etmekte büyjlk bir memnuniyet 

radyoları bu ak~m şu haberi \'et· sıırelile işlrnecck !\11<:l:ır hal,kıııd:ı. duyacal:lardır. 
miştir: ki rez:ılar fkı ınısliııe ı:ıknrılınıştır. Mııar. çoktan beri Husolinlnln tama 

Bu sabah erkenden İngiliz ha· Bııncl:ın h:ışk:ı h:ızı ) eni fe, knl.i· e.ttiıt bir yerdir. Fakat Londradakl 
va kuvvetleri, Libyadaki İtalyan de 'erı:iler <lr tlıdns ohınnıu~ııır. knnaatc nazaran, 500 kllometrellk su· 
üslerini büyük muvaffakıyetle l>Ol\UUYONiu.\R DA HAnB suz bir çöl, bu mevsimde zırhlı kıta· 
borrıbardıman etmişlerdir. il.AN ı-;Tl'JLER .at lç'n -geçilmesi mUşkUI olan bir ma. 

nl t~kil etmektedir. Llbyada 200.000 
Yeni düşman gafil avlanmıştır. Vıışlngton, ıı IA.A) - Başvcldı ,.e Dthiople'dc 50.000 İtalyan askeri 

T da l bo bardı I<'raser Yeni Zclandanm bugUn m"rn.. ayyare mey n an m • mevcuttur. Bunların hcıps!, iaşelerini 
d 'l · Uh' d l lekct saati ıle saat 10,CO elan itlb mm -man e ı mış, m ımmat epo arı· tcmlo e;IccJit olan demiz mUnakalı\tı· 

na hücum edilerek buralarda van· 1t::ılya ile harp halinde olduğunu be· ·c1 ı b <5-1 d 
J ye.n etmiştir. nın ı amea ne c., : ır. 

grnlar çıkarılmıştır. Hava <lafi ba· :Slınlıı., 11 (A.A.) _ Hindistan umu Tı.;vrat· EDİ!.EX 1'L:ALYAı 'LAR 
taryaları, İngiliz hornbardıman mi valisi. İtalya. iln harp halinde ol. Elizn~2~hvill::, 11 (A.A.) -
tayyarelerine ateş açmı~tır. Fa· duğunu llAn etmiştir. Belcika kon~osıındal:i bütün ltal 
kat umumiyet itibariyle İngiliz Londra, ıı (A.A;) - Cenubi ACri. yan).lr hapsecl'lmiştir. 
tayyareleri, az muk~vemctle kar· ka Birliğinin ltnlyaya haı;p Han etli· Lon{'•·a, JJ (A.A.) _ Bueürı 
şılamı~lardır. üç İngiliz tayarcsi ğl b!14lrllmektedlr. memlek::tin her yerinde, İn!!iliz 
üssüne dönmemiştir. SalAhlyettnr mahfiller(le şu cihet ·ıı· ' t 1 1 • 

tcbarUz ettirilmektedir ki Ccnub1 Af· mı ı ma:ı:a:r..atı ta y<ın ~evınfatı· 
l\lAL'l:AYA l'AARRUZ rlk3 Bll'llği, İtalyanın harbe girmesi nı te:vşi etmi~tir. İngiliz aleyh 

Malta, 11 (A.A.) - Harp ila· ne sıkı surette altı.kadardır, Filbakl. tarlrklariyle tanınmış rnkriben 
nı haberi, burada büyük bir sü· ka, Birliğin ııımal hudutlarının öte 700 İtalyan tevkif olunmuştur. 
kiınetle karşılanmıştır. Maltada sln,dcki :lııg!Uz milstemlckelerl ku:;a. Bunların bir coğu dün gece tcv 
dört defa alarm işareti verilmiş· ttı. Habe§lstan ve İta}yan Soınal} ı kif olunmuştur. 
tir, hududuna kad~ gitmektedir. Bu mlls 700::> İtalyan Londranın iç"n c 

FflA'NSANIN BiR T1'~KZ1Bt temlekelerin mcnfııııtıerl, nynı za. ikamet etrr:e!ı::tedir. Bunların L 
Paris, 11 (A.A.) - İtalyan kr mandş. birliğin de menfaatleridir, tiçvapları ı:.:rkaç gün sürece1.tir 

talarının Franıız Riviera'sına gir· FRAXSIZ SEFARETİ RORIAl>AN Uç dört yüz İtalyan. Lonc:ir3 
diği bir ecnebi membadan bildi· AYBILDI nın garbinde buhmnn b=iyül: b:r 
rilmi-;tir. Bu haber tamamiyle a· Roma, 11 (A.A.ı - Fransız sefare ır.eJctep!e topla;ımış ve y:ık,ında 
.llsıı-dır. Cote d'""urd'" tam bir ti crkAnı, bu akşam saat 20 de, hu. . k 1 d ...... ... tecrıt amp arına se:vke ilccck· 
sükiınet hüküm sürmektdcir. suşi trenle RomPyı terkedeccltlerdlr. • 

Alman hudadund:ın, ıı (z\.A.) _ tır. 
l'ıl0'l"J:EFİKL1'At 1TAJ,YAN Son trenler Fransız • İtalyan hudut. Londraıun İtalyan mahallc;i o 
KAHA SUJ,ARlNA l\lAl•N ıarmı dUn akşam geçmiştir. Yolcular lan Sobo'da polis iki veya üç n~ 

DÖJ"TO meyanında birkaç diplomat Ue Polon. fe,rlik po;:;talarla nöbet beklemek; 
Londm, 11 (A.A,) A.mlrallık ya kardinall de vardı. tedir. 

daircşi, mayn dökmek suretlle, ltal· İstlhkAr:ı ruıkerJ~rı huduttaki dlna 1.Q. 'DP..AD.r\ jT \l,Y P.N :\1 \H \L. 
yan kar85\llarında tehlikeli bir hale mitlenmiş ltoprUlcrl l;ıgaJ. etml§tlr. J,I~ŞlNHE AlU\a~DI~ 
sokulan on mıntakanın hudutlarını İTAISr\NIN ımsm ELÇ!Şl, Lonci_ra, 11 (A.A.) - Londra· 
blldJrmel{tedlr. 

Birinci mıntaka, Venedik k6rfczldlr liAHlRJmr~ Itt\I.DI nın Soho ır.ahalle'"inde Yunanlr 
tklncl mayn tnrlal'I, Guarnoro kör~ Kııhlre, I 1 (A•ft.\) - D·N·B· ...,. brla İtalyanlar nra,sında çıkan 

fer.inde ve Venedlk körfcz!ndcld mllY.l) jnnsı Mısır hu9udundrın: bir arbede esnasında haztı lol:an· 
tarla:ımın ştmall şarkt noktıuıına. ka- B. Mussolini tarnfından Mısır'ııı taların camlan kmlmıs. fakat si 
d:ı.r Clıerso ve L.usşlana adaları etrn. muhasamat harici kalacağına mli- lah atılmam:ştır. 
fındakl sulardadır. tedair beyanatı tizcrinc, İtalya el Liverpol'da İtalyanlara ait bi· 

üçUncU mııyn tarlası, Urtnclıs' ve <;'si Kont Mazzolini, Kuhire'dc knl- nalarda mühim hasarat husule 
Bari limanları mıntalu\Sındııdcr !:almıştlr. g,etirilmiştir. Takriben 70 ltal· 

D6rdllncll mıntnka, Tarıınt köT[" LO"'D" \DAI'1 1TALl' .... · .l' • f ... , ·~· • A..... yan tevkıf e . .ıılmıitir. ta)yrın lo zindedlr ve Tarant ve Mitt:ı.pont~ mU B, ,...y,. r 
~uu.ALARI l\APAl.I kanta1arı buluna;n di&er bazı ~e h'.m limnnlnrının önle.M.?Je lmd r Şa· d ~ b .. 

mil bulunmaktadır. • Lon ra, 11 (A.A.) - İtalyan hirlerde de kargoışalıkhr vul.u 
BBJ!ncı mııyn tnrlaııı. Sicllyanın bankaları bugün kapalı kalmış · bulduğu bildirilmektedir. Bilh;:ı • 

şark snblllc:ri aÇlklımndadıT v.e bu lardır. Fakat banka memurları sa cdimbourg'da İtalya aleyhin e 
6rla. aynı zamanda :ııeslna boğnzuıı hareket hazırhkl?rı için banka · yapıl::n nüm<ıyi~ler cpnaşında bi1 
da nıtıva ~ytemektedlr. lara gelmişlerdir. Ba,zı şefler de kaç kişi yarnlanrı;ıış ve ı 09 kişi 

Libya sahll!crı a1ııldarı11d.a da üc; çajışa'1lar arasır:.da1ır. Fakat şef· kaçlar da tevkif edilmiştir. PoJis 
mUhlm mayn ~rla'!ı tesis cdıtmigtlr lerin ekserisi İngiltereden hare s9palarla mii~aha)e etmek nıec· 
Bu.ntnrdan birisi, D n;az.J limanı mm. ket etmişlerdir. buriyetirde kalm!ştır. 
tıı.k:ı.smd3dır \'C diğer lklJI. blrblrlnt Öğrenildiğine göre, İngiltere • 11,\RSİLYAPAiit TJWKİFAT 
takiben Mısır hududuna kadar ı;il· dc;ki İtalyan bankaları memurla M::rsi!t•:l, 11 (A.A.) - Gece 
mektedir. J 

Dokuzuncu masn tarıa.ı;ı, Rodos a rı ile 1talvan tüccarları nisbetin • zarfında 900 İtalyjlp tecrit l;amır 
dasınm şimal gnrblsiodcn bnşıamıı}<ta de İtlayadaki İngiliz b:ınkalan larına scvkeciilmiştir. B\,lnlar, 
ve Onikl ada ıruıarı:ıı LcTos ttaıyan memurları ile İngiliz tüccarları · şiipheli eşhas olarak coktanberi 
ussu de dahil olmak nzer~ ihUvn et. nıp. serbestçe memleketi terket · dir nezaret altında bı;lunmaktııy· 
mektedır. meleri hususunda mutabık ka · dılar. 

Katı>bcrra, 11 ( A.A\ 
ve müd~aa makamab 
yada ika~et etmekte oJaJIJt 
li bütiin İtalyanların. k01 

de tevkWne başlaınıtur· 
Resnı.i rak~ml~ra naz~ 

riben 2; b\n İtalyan A 
da ikamet etmekte ve; bU 
bini Avustralya tebeasırt' 
bulunmaktadır. 
Kamberra'da ı 000 tuıl}_, 
kif eQilmiş olduğu tab 
mekte~ir. 

1\ \N 1D U,>\ 
OU,avıı, 11 (A.A.) ......, 

kanada dahilinde polis ıtıZ 
yüzlerce İtalyanı tecrit ıı 
na scvketmiştir. Dört b 
Caronoli İtalyan vapur0 •• 

real'dan harcketindenl:e 
dalı La Cout mayn ge. 
fından takip edilmiş ol" 
betle. Kanar.lanın, i~aııı ı 
müteakıp kendi kendıne 
rerck yangın çıkarmı~tıf ~ 
ROMADA HAVA TE 

iŞARETi 
Roma, 12 (A.A.) ,..,.. 

aj<ınsından : 
Evvelki gece saat ı,.4551 mada bir: hava tehJıkC 

verilmiştir. Esasen bir \: 
ranlık içinde bulunan ş 
mamile zulmete gark rı. 
Tayyare dafi batarya!! 
yete geçmemi~itr. saat 
alart nihayet bulmu~tu~f. 

MEKSiKA CUMH~~Ç 
LöBRöNE BiR • ·" 

GöNDERDl 
Meksika, 12 (A.A·) .,.;' 

cumhur B. Cardenas f 
isicumhuru B. Löbröne 
mesajı göndermiştir: ~ 

Beynelmilel ahJ5kın, rı 
terin ve insaniyet hakl!I ı:ı 
tin kalesi ve müdafii 01iı 
Fransız milletine karşı il 
rafından açılan harbin lı. 
min üzerinde husule ge;~ 
teessür karşısında e~s~5j Meksika tarafından ıb ıJl 
bütün temennileri ı<ab ı11 
malarını rica ederim· J3ılsıt 
betle Fransanın ve frafl • 
tının ve eksclansı ı '~"" 
hakkındaki tcmcn!'V1111 

kere daha tcyit"tderitO· 

İngiliz hombaf 
man tayyare·,~ 

Alman münakale ~ . .., 
rını te!crar tr;br · 

/ 
londra, 12 (A.A·) i 

nezareti a~n.;ıüa:d tc .. 11., 
miştir: .J' 

Son 24 saat z.:rfJ1 "' 

ağır bomöardırn.:n til. , 
miz Rı•a:ı'a ve Sen nch;: 
olan düşrr.ıı.• m·ın.,'·a d 
ü~erinde faalh·etJrr;n" 
m"r.1erciir. Zırhlı harp t 

d:ı l mürekkep koIIJr." ç 

kıtalara tsıarrıı-= cd··~ ~ı-r 
difer hatları ile l:ö"'ru. 
him ha"'lra u - r. tıl"Tl' 

' bo l':ırd•m"~ r~·v.a c 
g ce Möz civvırda rrı1,,, 
t"'la,.a t "rrıı:ı; larına ~ev 
!erdir. n· r rr• t31 e 
f"l"3nF ~hl i < ke•i h \ 
hiieıı n c il-n; t;r Eir t 
avc1ct ct"ll m· ··r. 
Horvcçt~ fo~i'""'.lf t ı'!" 

kc7i ol n Co"·:tai ~" ô 
edil rck veni benzP1 ... • I1 , .. 
Aham"avm'da o:r bC .~: 
fa 1Jri1:1sı ;ı te c vcrllr:'I 

Fr s:ırlald }ır;a h"' 
y(\relerimizi rccr ·;e /1 
g :il ct .. +·t~r. l';ı ara:' 
s<ıha:;ı ~erinde rnülıııl't,J• 3 • 
lar yapılmıstır. TavY 
de,.'1 4 tanc;i zayiöir .• il 

Fransa dahılindt1'• ., 
harel:c:t eden bir ç01:tri 
leriınl· bCJ 4n ı;epd\~,-; 
kuvvetli ve düsman . 1 
larına kar ı askcı1eri'f 
icin tGarruzlarda bı.J 
dır, 

~----,..,...,..------

1 {adın va ça 
işçiJ~ JI 

Gecele9111 

çalı~s.b!lece1' 
ıı 

AtıJmra, 12 (A .. \.) -;ır: 
ı tl\ld n teblıt cdılm 'u ıı'' 

ı, kanununun 3 Un~-ıl ı> 
clb ne<' sanayiden BllY 
dan, yı~mrı ya§ta ıaz .,c U' 
tarla her yll§ta I;a.Çın 1;~ 
yin Ç'llı§ttrılm ıarın.l. utı. 
nln ikinci b ndı hUltnı Je 
17-6-941 tarih n ı.ndıırce 
llzere lktısat vele 1 un 
var!lmlştlr. 



NAKLEDEN: 
BURflAN BURÇAK 

-M-
«no 

ı f'<!Y,o.ru"'/ . 
~Plan buraya aynen nak ı.>ir aşk neticesinde eviendiğinizi 

Çiçekli<lağda bir kurdun çeneleri· 
rini parçaladığı ,·akit. hay,·an 
arka arakları ü~tünde iki defa ar· 
kara doi"u takla atmıştı. Bütün 
bir kış çete bunu anlatıp durdu. 

xv 
ltribeie yanm ~aat kala bafka 

bir ~er oldu. Bir köylU bir çit ke· 
narından hayvanların önüne bir· 
denbire çıkageldi. Az kaldı ezili 
yordu. Omer dizginleri çekti. (tda 
mı toprağa mıhladı: 

22 
darrnalar çadırları top1ayarak De. 
mirciye dönebilirlerdi. Yahut, ge· 
ce, Jğribel suyunu birdenbire bas 
tmr; Oğlak Omer ne jandannalan 
ne de çadırlan farkederdi. 

de inanmıyacaktı. Fakat jandar· 
ma'arm kurdu!<lan çadırı köylü· 
nün göstermesine \akit kalmadan 
;eteden biri koşa koş.-ı geldi: 

laakinsız bir şey .. Cesaret sanıyordum. 
Adi ve münasebetsiz de· - Nurıye Feridecikle aıcmıda 

'nlardakı' ..... t·tuplar cnbı', k 1 b'I y· ı k 1 b. betı """" e.• a~ o a ı ecegınc na ı ·anı o a ı· 
- Nereden geliron ağa! - Yedi jandarma ile bir kadııı 

emme; jandarmalar sarh9ş. daha içinde böyle mek- tirsin? ' 
bulunan hiçbir roman oku· -- Feridecık ... Ona her zaman - Demirciden! J.;aleCiğP gidi· 

K1srak:ar Demirci tepelerine bir 
~ uöyle söyl.erdiniz... O mini mini 

11ldan nefret edırorum oir çocukken bıle çok, pek çok ~· 
y~rum! 

Dcmi;cide ne var, ne yok'. 
.)"aylım ateş gibi iniyordu. Ünde Omer birdenbire seğirtti. Çahla-
Oğlak Omer vakit \akit kaybolu- rı baı:;ına doğru siper ahvor; ''" 
ıror· ye valnız dağların aras da sert yapraklar arasında bir kiı-p• ~Ynı zamanda da bu kada• ''erdinız onu. Haj'atmmn onun i· 

1 
kaleminden dolayı om; çın de ayrılmış bir yen ,·ardı. 

-Hiç ağam. ne olacak! Bı 
}1ılki mahsulü. konuşup dururlar' 

- Ya jandarmalar! 
• ' • • ~· 

1 
' ın gibi yürüyordu. Tepeye gelince bjı 

tdiyorum .• Oh a~ından vr Kerim tebessüm etti. Mazideki 
-- On'ar lğribeldeler. Çadır kuı 

tok bır nal ~::ı duyu ~yo:: ~aha l rüzgar çıktı; ve bir bıçak kadar 
sonra başka ve madem bır dağa . . 

n na ıl bahsediyor' .~uçuk Fcrideden bahsetmek ona 
ifade e\mek içın ne güu pek tatlı geliyordu. muş. kadın oynatırlar! 

. , . . keskın. fundahm yalayarak geçtı 
arka arkaya \'Uran bır çe.<IÇ se 1 1 ~k t O~l k Ü .. • } . t 

Omer, altındaki hayvanı gerı 
~l'ri ç~· t j: 

çocukken : buluyor. Hem Kerimf' - Sahi, . dedı, onu 
Yor. Okurken fena oldum 

ı· d rcı a g a · mer ruıgarı ııc;9e • 
ıı;e ıyol' u. medi. Yere yattı: ve dikkatle bak 

lğribcl ya;lasıııda, Oır..er diz- maya ba~ladı. 
'riiCUdum hırpalandı B ,, 
a bir se\'gi ve bu hi .ı .. r· 

tt~r.· ı.:· • B •t;l ınımıvorum. en z .. 
L~ında ~e biliyordum 
"IJlir ;.ey •.• O kadın Kerımı 
~rrnadıgım bir K~:-ımı :;c· 

~ akat ~nim revdığım Kc 
~ lrnıyor. İkisi d~ onun ol 
~ ~ayla~aktan ze\ k "du' 
• 1\ın, niçin okudum? Artı' 

12~ ''<lku.- olm:: ... i;m kuv'\'ı 
,"'lladı. Sarhoıs gibiyım Ben 
ltıuthi5 bir zehir içn.·~ gih 
~r:ıoşhık duyuyorum Ar 
t\de kalmak ıı:;t!mıynrum 
\'a~. Artık bıı be~a'ıt>r yaşı 
· kabil dcği!Suri\·ere ~ı 
~nıa rı}'rıımz. Bu g.:çrı 
ı:le nıe ut bir ruya •ıoı ya. 

halııa.mGa:ı si.irm Ke· 
e beııım dr:ı.,tum. r"hi 

tuın olur. 
·~rnın acrklı \'t: ~atlı hıka· 
ilda bıtı)or. lfatır.uanmı 
ca~ırr. Yazaczk bir ~y 

1 kı: Artık hayali bır arl~a 
l'!runku hı ıyatırnı yazarak 
acağım. l !em n~m kal
Ccıba o Kadr.ye benden çul, 

. ~1? .'\c.aba l:c..~.dini Eedir· 
ın r. • d •l' ~·apıyor? Ben ken ımı 

rer:ıi}·orum. usulünü bilmi· 
llerkc· bana çocuk mua 

"dıyo;-. 

l\er:ın, beni onu \'C.!ı~t!\İZ 
<l'!Y<1ıniz. tan:ı bunu Btiyle..ı 

.~~Size ''ka'bim ö'.dli .. de~li· 
\in inandınız! Ni ;in o kal· 
flıı uıru!ltuırunu anlam"dı· 

~' . . . "' 
.ta uruşmu~ bile değildi. 

...ie ·e\ erdim 8li}'üiügurı ıarkı· , 
r l>ıle \ar: .ııjım. ('mı .;c f ı.. ı 

ı!:ıı .ncelıJını ınc trrtı.:k'c • 1 
•) . 

- DE> he e gavur; deı:ı: · do:_v~ 

mahcup bır mulı .. obet. ·. \ •) or· 
... ~ıın. Ona çok d~rrn ,e ~! bıı his· E~kıyalardan biri ellerını uğu 
.e. ve hıç dc a elMe olmıyan garıp turdu: ve Omerin Çiçtktiden yolcı 
bir muhabbctie bağlıydım Benim çıkarken "ıyi bir av~ .. dediğini ha 

1 
)ir ku~uk kardeşim. kıymetli bir tırladr. 
arkadaşım. daha doğrn~u bir çocu· Körlü hayvanın ayakları altın 

1 ı;um gibirdı. Ona güzel -;ultamm da iki kat o!mu~tu. Oğlak Omer 
diye hitap ederdim. Ben de onun l· ı ··cıe hele!., dedikçe bir kös-

' çin. on~ h.-r türlü lenalı~rtan ~uı ıebek ~ibi yuvarlanıyor. yalmz 
taran hır kahraman devdım. Kım e !eri ıle lğribeli işaret ederek, iki 
'1ilır. belkı g"'nçlij(imde, bir hül Timdlir. jandarmaların Demircider 
ra ale1!1ind"' ,·aşarken ona sevgi ;~dır getirtip kadın oynattıklarn 
\"e kıymetli bir h:ıyat arkada~ı ı lan başka bir sev söylemh·ordu 
bir ze,·ce gib, l'a!.mı-r.'11dır. Hak: ı . . ~ · • 
-=ınrı :'\urirc. h~ratımda onun ~l· \·akit ikindiyi geÇiromu. Eğeı 
ıu--•ı,i bir ~eri \'ardı. l •a}'\'anları sörüp yarım !=aat E<>n· 

mı-,·amı , :ır) ·a l~ribelde olmaz :ı, belki de jan 

~inleri kı .. tı, ve atladı. Oort ~tJı , 
wnı ~niye Ur.1enıı etralrna t.)p" 

lanmısl~rdı. Köylüyü eğeri üı:tün-
de :;ımsıkı tutan onbaşı kollarını 

lle de. lğr; nl suyu ken~nna 3• 

ç 'mıc: r~ırda Oğiak Ömer ne ~n-
yor? ~ 

ge\'şetti; Omer: - ''Hele göster!,, Rüıgar bir takım sesler getiri· 
cliyerek köylünün kafasından sür- yor. Belki de bir çalgı sesi.. Yahut 
dü. llk defa yolda kısrağın önüne kalın ve ı~aba bir şarkı. Bu şar
dü5tüğü zaı:ıan nasy! iki katsa: kı!ar, hafif bir rüzgar i
gene böylece, çalılar arasında ya· çinde duyuları bir hayvan sesi gi
\·aşça sürünüyor; lğribel ııuymıun bi duyuluyor. Çadır soıı güneş ı-

arka~ındaki tepeye doğru roluya- şıktan altında yeni bo~·anm15 ka 
rak rürüyordu. <>nıt?r onu en.e::ıin· dar panl parıl. lğribel suyu De.
den rakalamıştı; tasmasız bir kö· mirciye doğru kıvrılıyor. Buz gibi 
pek gibi götürüyor: ikide bir başı- bir !'U. Omer. daha bir sene evvel. 
m yere \'tırarak: Demirciye uğradığı zamanlar. po-

"Hele gö~ter, diyordu; do- turunu dizkapaklartna kadar sıva· 
nuz; hele göster!,. Bununla bcra· rarnk geçerdi. Su1ar, Demirciye 
ber. O~lak Omcr onu görse belki- ı giden geçitte dik akar; ,.e hpkı 

Amca ve yeğen 
Nakleden: L. L. 

O delikanlı, romatizmalarım için git· 
tiğim banyo şehrinde tanıştığım zevat a· 
-rasm: cı ttı: samimt arkadaşım olmuştu. 
.Ayrıı o~lcic ve bahusus. aynı katta otur· 
mar.m: samimiyetimizin ilerlemesinde bü' 
yük rol oynamıştı. Delikanlı yalnız değil· 
di. Esasen onun oraya gelmesine bir sebep · 
yoktu; sıhhati yerindeydi, ve söyledikleri· 
ne göre li" cenabet romatizmanın ne oı· 
duğunu bile bilmiyordu. Ancak nmcasrna 
refakat ttmck l~i"t ıe!rtti!ti. ÇUnkli mah'\· 
munuz olduğu veçhile kibar, nazik bir 
amcamın rom~tizması hi~ eksik olma.~. 
.'.mc:ının adı Hüsnü bey, yeğeninin adı 

lam. ÇUnkü hayata da.ima ne§'eli mafın· 
dan bakar, ve, zevk ve arıuıunu tatmin 
hususunda hiçbir tereddüde kapılmazdı.:. 

di hapıyuttumı Ne yaptın bana? 
- Ben ne yaptım? Amcanı örkelen4fi· 

ren sözleri &en söylemedin mi? 

rla Vasfi idi. 

Aldıft\a. nasıl esti, bilmem ; bfr alt~am 
ü!tü, amcasının ne işle mesgUI olduğunu 
sordum. Otelin bahçesinde bir masa başı· 
na oturmuştuk. Vasfi sualime cevap 
verdi: 

- Şimdilik bir itle meşgiıl olduğu 
yok. Etkiden tüccardı. Şimdi iratlarından 
geçiniyor. Birkaç evi ve muhtelif banka· 
larda bir mıktar parası var, Çalıııp ta ne 
yapacak? 

- O halde pekala ediyor. iratla ge· 
çinmek en güzel şey, doğrusunu istersen. 

- l'•kat ıılMIJJeriple beni uıhrftt eden 
ıen oldun. 

- Ee, ne olacak? Ka&rl Amcanın 
arkamızdaki maııada Olduğunu ben nere· 
den bileyi.'tl? 

- Halim ne olacak şimdi? 
- İşte gördün mü ya, mektebe gitme· 

nin faydasını? Şimdi yukanya çıkıp affını 
dilemekten baska çare yok. 

- Aman, sakın şaka edeyim deme 1 
Amcayı tanımazsın. Miraw uçtu, aaidm, 
uçtu!... "' 

~ıı. niçin? Çünkü siz beni 
~dıı.ıuz ve ben aşktan bir 
~'Yordum... 

1 Feridcnin dtjteriniu sonu 

Amca kibar, dünya görmüş, nezaketli 
garip tarafı olmayan bir adamdı. İlk ba· 
kışta hen de iyi bir tesir bıra"'1r§tı. İç.Un· 
de ona karşı bir sempati hissediyordum. 
Ve bu sebeple, mesela, o cıgara~ını çıka· 
np ta ağzına koyduğu anda ben derhal 

Sonra aynı şekilde, kendisinin de ne 
ile me~gul olduğunu sormak fikri de nere· 
den aklıma esti bilmiyorum. O güldü: 

- İJ mi? Hiçbir işim yok!. 

- Nasıl olur Vasficiğim? Daha genç· 

Vasfi, kederli başını egmış karanlıl· 
istikbalini düşünürken ben de onu sem 
pati ile seyrediyordum. Derken bir otel hiz· 
metçisi telifla bizf doğru :koştu: 

11CUNcU KISH\I 

-1-

ır' <1--· . _.ı·~· . . ' :ıtt· ... ,~~;: ıst~ıı~rı nız1 nn.:yo: 
~ ıtn, dıyordu. Bu servetı 
,~niz dol,rru değil .. Fakat 

Varabbi rüya mı görüyo-

~t • 
8ade ,.e g'~ dÖienmiş 

\ ~·aıntzdılar. Artık Nuriyt'" 
\v~~~ vardı. Seyahat etmek· 

· -ıcat bir zaman için vaz-
' !\erim çocukluk arkada· 
tii!?i anlatmağa gelmişti. 
-·~ ve kelimelerle olup 
~atıyordu. Hissirattan 

kalmaya çalışıyordu. 
hi (i giziiyerek Nurire ile-
.\t t karara varmak niyetin· 
~ası kalbiyle evini F<" 

~-.e 1Yordu. Kerim ~idecek· 
·ti~ Nuriye ile oturacaktı 
~ böyle bir müşfik ve c:a· 
~~adaş bu!abild!l! nden 
~}· rrı onun hesabına mem· 
. orcıu. 
t )" 
~ U~unıu olursa Ant1l~ a 
~ ~Urdanenin l star.t.uid:>
~ .Ferideyle berabtr otu· 

tlt trirnin kı:;a. fakat vaı;h 
~ ~nlattığı ,·aziyett' Nu-
~ ij ~Yret ediyordu. Bu 

~ !l\i ~u~ndir ki. h.,1'ikat:?D 
.~ 

ı t• • c:arannıştı. Elle'"i tit" 
'\er· 

~: 11ll onu bu vaziyette 
~~ . 

a.1.... b" . . .... . 
"' <l :.<l ısınız. , "'U"l'."!' 

~ ~· . 
'llc~-1\erim örle ... Ka•:t·('n i 

ttnuza kaniydim. T aıe ' 

•n<iisine ldbrit yeti1tirirdim. 

Va3fi iue, aşair yukarı yirmi bcs • 
yirmi altı yaıında, tık, seviinU, ıüler yÜz· 
lü ve amca11na kartı her türlü hizmeti 
esirgemiyen, ona gözünün bebeği gibi ba· 
~:an bir gen~ti· Garü!jtüğümüzün birin
ci defasında idi )ri, kendisinden arncasmın 
vaziyetini 5ordum. l 

- Karısı öldükten &0nra yapayalnız 
kaldı. 

- Çoktan mı? 
- Sekiz sene var. Tabii adamcağız 

serseri gibi yalnız yaşayamaz~ı; beni de 
yanma alc1ı, Bir e\'dc oturuyoruz. Tiyatro, 
sinema ve gezintilerde kendisine refakat 
eder, dışarı çıkmadığı vakitler de, evde 
başbaşa tavla oynarız. Ayrıca her yaz 
mevı;imf hP.nyo için ona burada da refakat 
ederim. Ba~ka bir tabirle, onun gölgesi 

• oibiyim. 
- Tebriklere layıksınız, Vasfi bey. 
- Neden? 

- Çünkü siz ihtiyar bir amcaya arka· 
ch§hk etmek maksadile hayatınızın mü· 
him bir kısmını feda etmekten çekinmi· 
yorsunuz. Hakitu:.ti söylemek lazım gelir· 
se, amcasına böyle bir fedakarlıkta bulu· 
nacak gençler bu devirde çok enderdir. 
'Je, zanncclcncm bu sizin için oldukça aı· 
kıntılı ve yorucu b:rşey. 

- Tahmin ettiğiniz kadar değil! Çün· 
kÜ ~unu da biliniz ki, amcam zengin bir 
al.lamdır ... Bundan, pek te fena geçinme· 
diğimi anlarsınız tabii. 

- Her ne olursa olıun, bu hal feda 
kirlığmızın kıymetini küçültmez ... 

* * * 
Bunları, ya birinci yahut ta ikinci gö· 

rilşmemizdc konuştuğumuzu söylemiştim. 
Aradan bir hafta geçince Vasfi ile artık • 
samimi konuştuk. Vasfi bey artık sadece 
Vasfi olmu!tu; ıenli benli konutmaya 
başlamıstık. Bu hal, biribirimizle daha 

• l!erbest konuşmamıza ve mütalialanmızı 
ihtiyatsrzca söylememiı:e yardım edi· 
yordu. 

Bu çocuk çok hO§uma gitmi9ti, vuıe· 

sin. Muhtaç olduğun vasıtalar da elinde 
varken pekala tahsil edebilirdin. Doktor, 
meseJA, yahut avukat, makinist ... Ne bile· 
yim ben ... Ebediyatçı, arkeolog olurdun. 

Vasfi tekrar güldü: 
- Enayilik t Neden gcnçli~imi kitap· 

lara, okumaya hasredeyim? Niçin tahsil 
edeyim? 

- Ama her genç yolunu buldu mu ... 

- Azizim, onların hepsi aptal. Eh, 
ben onlardan değilim. Benim için madem 
ki bir hayat, istikbal meselesi yok, niçin 
mektebe gideyim? Amcam ya§<ldığı müd· 
detçe b::ni bcsliyecek. ölünce inşa.allah, 
mirasınôl konacağım ! ... 

- Ölürse mi? 
- Tabii. Ve, çok g~en bu günün 

geleceğini limit ediyorum. Son günlerde 
çok yıprandı. Uırarım ki güzlerini hayata 
kapayacağı ve para kasar;ını mna açacağı 
gUn çok uzak değil... 

Vasficiğimin bu yolsuz cevabına ah
Jaki bir nasihatta bulunmaya hazı~ll.ndı· 
ğım sırada yanımda tanıdık bir ses duy· 
dum: 

- Nankör seni!. 
Bu Hümü beydi. Bcıstonunu kaldıra· 

rak hıncını almak için genç arkadaşının 
başına birkaç defa kondurdu. Yanımızda· 
kiler gibi ben de bu faciayı önlemiye ça· 
lıştım, Amcanın çehresi korkunç bir hal 
almııtr. Hiddetten kıpk •.• ıızı kesilmiş, a
teş piiskUren gözleri dııarı fırlamış, ağzı 
da köpürmüştü. 

- Hıiin evllit ! ... Yıla.n !... Namussuz!. 
diye öfkeyle haykırıyor, di ayağı titriyor· 
du. Vasfi bu arada çiçeklerin arkasına 
giz.Jenmişti. Amca nihayet kııt'i kararını 
verdi: 

- Şimdi ben gösttririrr. ona 1 Bir noter 
çağırın bana, çabuk! ... Bir noter!. 

Tehdidini fiilen icra etmek üzere ote 
lin merdivenlerini çıkmaya başladı. Bü 
yük bir gayret sarfettiği belliydi. Vasfi 
ortaya çıktı. Çehresi bembeyaz olmuştu: 

- Eyvah 1 Ba§ıma gelenler! İşte şim· 

- Bir doktor, lütfeni .. , Bir doktor 
çabuk! .. 

Vasfi: 
- Ne oldu? 
- Ameuız bayılıp yere dii§tü! 
Kalabalrk araımdan uzun boylu bi 

zat hizmetci ile beraber vak'a maha.Hint 
ko~tu. Bir: ·de onları tpkibcttik. Koridcrd· 
amcanın odasının d111nda heyecanla bek 
ledik. Onbeş dakika böyle sessiz sadas 
geçmi§ti. 

Nihayet doktor çıktı. Vasfi hmün ' 
alaka ile sordu: 

- .Amcam nasıl? 

Doktor ciddiyetle cevap verdi: 
- Amcanız öldü. Büyük bir heye · 

geçirmiş... Dayanamadı zavallı! ... 
- Son aö%U neydi? 
-~c dediğini iyice anlryamadm. YL 

nız, ağzından çıkan kesik birtakım hec 
]erden, vasiyetruımesinden birisinin ism 
ni silmek istediğini anlayorum. Fakat } 
arzusunu yapmağa takati kalmamıştı. 

Vasfinin ici rahatladı. 

- Ey, yarabbim, çok şükür! diye • 
rrldanarak derin bir nefes aldı. 

Vasfiyi, ancak onbeş gün sonra lsta 
bula döndüğüm zarnjn görebildim. Bar. 
küçük bir paket uzattı. Açtım baktım, l: 
alttn saat. 

- Sana borçlu olduğum hizmetin 
karşı bu küçük hediyeyi kabul etmeni ri 
ca ederim • dedi. 

- Neden, Vasficiğim? 

- Çünkü mirasa bu kadar çabuk kon· 
mamı sana borçluyum. Eğer o akşam, ote· 
lin bahçesinde bana o suali sormamış ol· 
s:ıydın, ben de sana cevap venniycce'k. 
amcam duymayacak ve bir kriz neticesin 
de bu fani dünyanın cefasından kurtulamı 
yacaktı... Ben de kimbiHr ne zamana ka 
dar bekleyip duracaktım! Bunu, sana 
bon:luyum ve bütün ömrümde bu iyiliği 
ni unutamıyacağım t 

Ancak o vakit Vasfinin, ruhunda sak 
ladığı asil, yüksek ve temiz hisleri anlıya· 
bildim. Çocukçağızı önce yanlış anlamış 
tım ... 

yosun bağiamış i~ bi.r nebat ci 
bi Omerı ayaklarından süıiücli.~>c· 
cek-olurdu. Sonra, bir ya. ıunu 

dı.arda kalıru;ı bir testi kadar O.. 
~rın ayaklarını dondurur;· Omer 
geçıdi g~er geçmez, kendi kendine 
bır boy k~a .. ; yahut oturur elle· 
ril~ onları uğuştururdu. 

Omer kendi kendine tekrar küf· 
rettı; \e "Hay şeytan hay!,. dedi. 
halbuki, Anbarııda iki ar evvel 
ters gicien ışlerın, yolda gelirken 
yatag1nı bulmuş bir su gıbi aktı
t,ıım duşunürorau. Art.ık kara or-
manda bir daha kışlamıyacaktı. • 
ıJokuz ay t\'~eı. bır gece yansı, 

m·ıhtarla jqndanna kumandanına 
\erdı~ı _oı .. Aknran kurtlar gibi 
ı!şkıya!ardan da kurtulacak! l!.kin 
mcvsımi başladığı zaman, Omer, 
ikide bir basııacak tarlaları düşün· 
müş; \'e Anbarhdan sonra hiçbi
rı31.ni ekın yerine • indırmemıoti. 

1\.ara orn:.al'l e;:-.) aıarını etarima 
l p!a} an Om..:r - "Hele durun, 
cuyordu; Akvıtd. ı.mr m2.h.:ıu.u bır 
al:sınlai, anbarlaı a bır d po etsın
ler ... Buzağılar heıe bır buyusun!,. 
Omer,· daima Akviranı rahat bı
rakmayı duJ.tnüyor; yahut geriye 
dundüğü zaman. eğer e§kiyalan 
Anbarlıda öldüremcdiyse, SElkiz on 
jandarma i!e onları bir gece yarıst. 
kara ormanda kıstırmayı tasarh· 
yordu. Çunkü henüz ya.ıdı; açıkta 
>atıyorlardı; ve Sıvasa kadar uea· 
) an kl)ylere dağılmışlardı. 

Omer yeniden küfretti; ve hafif 
şarkıyı dinledi. Her nedense, hu 
se5ler, Omere tuhaf geliyor ve ııa· 
reketlerinde onu geciktiriyerdu. 
Şimdiye kadar jandamıalara tek 
bir defa bile kurşın isabet ettir
miycn Omcrl ... Çünkü her ddasm 
da işi kanşıklıia aeuıiyordu. En· 
ni tetiğe dot'TU götUrdü; ve ilk cie· 
fa, dol...-ıız aydır, onu iphla ydt
ladı. Beş yüz yerdadan bir .ku§u 
bile düşüren silah- Omer birden. 
bire geri döadü; ve terli kwaimı 
hafif ~- Sonra: .,_ Stlahlan 
hımrlayml,, dedi. 

c.te. ljribel ~ d<inı • .Aık· 
viran ~ "'6illi gıbi hız 
la yürüdü. 

llk iilıiJı Omer.in p&ımak.lannda 
at~ aklıl lllaD\ll akpm olmak ü
zereydi. Jandarmeluckm lııili llr
ladı; ve ymldı. Oımer: 

- Kadına dikıkat! dd; çedlrı 
çevirmeğe b81an! 

Fakat ayı .. dakikada jıllıadarım· 
lardan biri bunu anlam11 P>i p· 
dır kapıHiıa ~ duiau; bwe
dan ba~ siWlın üeerine --*1 
yatırarak atq l 1İ}'OI'; ........., 

ıiribel w~ ••-· 1 ı r ı 
ğe be~ jmldanıMlm' ....... 
bir panik ıti ~ lıarlhek 
uyandırıyordu. 

• 
~ar4aoM: 
- Omtt Ş&§ırımt! ........ 

di; kadını kurtaracaiu ~ .... 
birer birer vurulup gidecıt.k! 

Birdenbiİ'e ayrıldı, w ÇMillBı 
hemen ariuıeına düftü. Bmaılııırı 
jandarmaların Demiroiden getir" 
dikleri çadır ;t;indekilerle tam bir 
11<.'def gibi duruyordu; ve iyi . bir 
hedef! Onun için ne acele etti; ~ 
de Omerin kUI'§un fasılalan aramı
da kendisini araian sesini işitti: . 

- Gidi kahpeler! diye ilerledi; 
bunlar ne bir, ne iki! Al bu da • 
nin; bu da jandannanm; bu dil .. 

Bir $aniye içinde çadır delik de
şik o l m u ş t u O m e r koş.
tu; ve içeri girdi. Çadrı 
direğine sımsıkı bağlanan GQmü· 

şün ornuzbasJanndan yeryer kü· 
çük kırmızı şeritler sızıyor; ve da
ğılmış saçları altm<la, yüzü durmuş 
bir kalb gibi sakin g&üküyordu. 

Om& ilerledi: 
- Karım! dedi. 
Karım! 
Ve, ron defa ona doAnı iPdf. 

* * * 
Ertesi gün, vilftyette Ol'* 0-

mer çetesinin Demirciyi basıp 9'' 
kildikten sonra, geceyamr da M\· 
viranı ateşlediğini haber vwdi.\er. 
Köy sabaha kadar yanmlf, elli 
çift öküz dağa sürülmüftii. 

ômer Akvirana bir daha asnme 
di. • 

SON 
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Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza
kereleri: 

üt btlyilk lahllallk bir ldta._ 

Her kitabcıda bulunur 

llRf !I 
12.6.940 Çar§&'mba 

12.30: Program ve memleket aat 
ayan, 12.33: Ajans ve meteoroloji ha· 
berleri, 12.:SO: lılUzik: lılubtellf p.r
kılar (Pl.) 13.30/14.00: lılUzik: KU
çUk orkutra, 18.00 ProgTam ve mem 
leket aaat ayan, 18.0IS: lılUzik: Caz.. 
baııd o(Pl.) 18.30: MUzlk: Faaıl heye.. 
U, 19.00: Konuıma, (DJJ politika h&· 
dlteleri), 19.20: MUzik, Okuyan: Mu. 
Z&ffer nkar, 19.•IS: Memleket .. , 
qan, Aj&m, 20.00: JlUzik, Kadliı 
pçlt kouerf, 20.31S: Tem.ıı, 2°1.33: 
Serbest ııaat, 21.•6: lılUzik: RlyueU. 
cumhur bandosu, 22.30: Memleket•· 
at a:yan, Ajau, ~.150: Koatk: Cu:. 
baDd (Pl.) 23.23/23.SO: YarmJd pro. 
sram Te bpnq. 

Elmas 
Kemer 

~ıllat Kitabevinln nqrine baı· 
lachfr (Seçme hiklyeler) ~dh 
ucu kitap ıerltinin ikindal 
128 uyfada on tane gUzel hikl" 
yeden milrekkep olara1c (Elmu 
Kemer) adıyla neıroiunmuıtur. 
Fiyatı 10 kuruıtan ibarettir. 
Okuyucularımıza tavsiye edem. 

Halkevinde paras1Z 
muayene 

l!neleie8 ~l 

.....-

Pirinç un~· Mercimek· Bezelya. Yulaf, 
.,. .ır BUBUllAT 11NIA&I kanet l&a)'llallcbr. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARA Ti 
M. Nml 0-..- ................ 1111 

J:Ylmladen pderflecelc muhtaç 
ıutaıan paruıs mua,_. .,. ted&'ftJI 
.abul eden ayın doktOrlanmızm H 
im, lhU.U n ,unıert aplrda SiL 
rl1!D1fU~. , 
Bu doktorlarımızdan herhangi b1rbıe 

ııuayene ve tedaYI olmak ana ede 
aat&Jar Ev Büromuzdan puaula al&. 
'lk gtdeblleceklerdir. Bu huuau -. 

\•nı balkımıza lllD ederken JiJYtmlsdell 
kıymeW )'&J'dımJarmı esll'pmlJU 
ıeterU 4oktorlarmma bir kere daba 

alrnen teşekkUrU borç bWriz. 
Doktorlanmızm lnnl, lhtlaaı mua. 

yene giln ve aaatıerl aptıda ıoate. 
rilnıektedlr: 

Dr. Cent Kerim bcedayı: (Cilt Te 
Frengi> Per,embe gUnU dal llJ ten 
18 ze kadar, Dr. Fahretttn Kerim 
G6kay: (Aabl baıtalıklar> Perwembe 
gtlnQ ••l 10 dan 12 ye kadar, Dr. H. 
Cemal Lokmanbeklm: (Dahili huta. 
lıklar) Cumarteal sQDU a.at 9 dan 
11 e kadar, Dr. lhya 8&llb lDaıaç 

(Kulak, BOju, Burun) Salı 10nu -
at H ten 11 ya kadar, Dr. Mehmet 

.o.man Saka (GöfQ.I ve O.hlJI but&.. 
hklar» CUma stınU aut ıa ten ıa • 
kadar, Dr. N&df,re Sadi <notum. ka. 
dm butalıkl&n> Ç&rf&Dba ıuno aat 
ıt ten 18 e kadar, Dr. l'fih&t Töqe 
tin Çelik (Baktertyoıot ve art bu. 
(Cilt ve 11'rengt) Sah ıunn aat llJ 
ten 17 ye kadar, Dr. OIDWl Şerafet.. 

Tablttlırl her ıczenıdı bulunur 
Pftllf• lılltwıl l~S) Gelata. ..._.,_, • ............ _. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi · ilAnlan 

Muhammen bedeli 70000 lira olan 200 ton renkJI veya be:yaa OatOpO 
21 - 8 940 cuma ıuno aat ıs.ao da kapalı zart usuıu Ue Ankarada idare bl· 
pumda •tın alınacaktır. · 

Bu ip atrmek lsUyenlerln <•'iıııc>) liralık muvakkat teminat ile kanunwı 
tayin eUlll ve.Skalamu ve tekllnerhıl aynı sOn 1&at u.ao a kadar komS. 
yon relaUflne Termelerf lbuncftr. 

' Şartnameler (360) kurup Ankara " Rayd&rpap veaııelerlnde •tıl&. 
caktır. (4Ma) 

talıklar) Puanlan Dl&&d& ber sOn 
saat H ten 11 e kadar, Dr. PaklR 
baet Tanl <Dotum. kadm butabk.. 
larH Çarp.mb& ıuno eaat H ten 18 ~ 
kadar. Dr. Rabla RahıneU Arat U>a. 
lıllt butahklar) Pe,.embe aUDO aat 
l' ten 17 ye kadar, Dr •. ROflU Recep 

Duyar t-Stnlr butalıklan) Çarf&Dlblı 
euno Mat ıa ten 11 ,. kadar, Or 
Sani Ya"r ıKulak. Bofit, 8Unm) ' 
Pu:arte.I ct1DU abalttan aqMıa ka. 
dar, Dr. NecaettlD Atuatun (Çocuk 
butalıklanı Puarte.I · •• Perftmbe 
ıona .. ı 21 ten 11 .. ıcactar. 

" LEMRABISI 
Ba k.,. INHISARIN KONTROLU ALTINDA ~ela uzun 

müddet DiNLENDiRiLMiŞ olarak piJ-•Ja Pbnichia•• 
aaym mütteriler.ine mevaim aiirpriai olariılt aneder. 

Ku,...._ N .. 13. ti, 17 - Telefon: 20741 

• 

ineı 
• 

GELiNClk SICARASI CIKTI. 
En mnşkDlp~~e•tlerl 1e .. allll oldu•• baldf' her sıaıl UUlill 

tiryakisini memaan etmek aznnada bulanan 
iNHiSARLAR iDARESi . . .... 

hu k"ı·re piyasa.)·• arzeUlll u~la ve u-;saz GELl~CIK sııara5 ' 
i~iml tatla , .c kokulu oJmakla beraber mewcat nevllerdea d•., 

ince bir sııara arayan tll'" 
1akl zDmreslnl fatmlne ~· 
ll•••ttır. 

Bu ewsaa, bilhassa .... 
palar Caralıada~ araaıl-
11111 l~la 6EL1NCIK, •~ •••••da oalarında sııa.
ruı olacaJdsr. 

.... _______ __, ~------------------------------------~ 

lngılıı :.ıamulatı 

Cep Pillerı. Radyo için .anod-bıı.taryatarı. Talifon pıllu6 
,. piller,.,iı seımııtır. -

- Mw Y•rf!1 ar~ylnlz. 
TDrJd:ıe oenea ~ ıl~ Cc!~&:o va ~ .. ,,. lıt•"!:•Jf, 1 
kateNo.11. 


