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Fransız· hükQmet merkezi 
Pa1isin 236 kilometre cenubu garbisinde 

Tours şehrine nakledildi 
• • 43 kilometre ıiıuali prlüincle 

eims şelırinin 
imanlara düştüğü 
eqid edilmiqor 

' 

ARDS 
uhasara edilemedi 
hsur bir kale gibi değil, cepheye 

4ahil olarak mudafaa edilecek 
FRANSADA TE M/N EDIUYOR: 

aaıız ordu• 
' rıpra•••ada• 
geri çellDIU 
lf8fii , cap 

ktir, fak at rical felaket değildir 
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Mil 
o 1ft 20 :lO 40 Pw ıuetelerlnden bir Jmmı 

bqb yere nakletmttt:fr- Bir ım • 
mı nepiyatma denm ediyor. Peıtlt 
Parialen gazetesinin mert mubar- ..,.... eeptınlmtW' .._ .......... 1111111 ............... ...-.r ....... 
rirl Charle1 Morlce makaleskıde -:-----------.._. ---------------------

__ :::~§~~ ltalyanın Cibutiy~ 
e:~~~ ~~~=~liı~~'an taarruzu bekleniyor 
zıyetine mi geçti? 
• 13 ..:. lll•drilt•n ahu.n nıındakl müşterek ter•f blılerini 
tesınen teyit olunmayan mevzuu bahlı etmlt Ye bu hislerin 
IÖre, tirndiye kad•r bl· iki memleket arasındaki dosllutun 

•aL nq illıı elmlı olan ts hakiki temellerini tetkll etlilin · 
•6nıeu. bundan sonra MSylemtıtir. 
~pllk" ıdabnı almıı · BO:rtık elol nutkunu ıu aundt 

dır. bitırmittlr: • 

Franaız Somaliai ile Habetiatan arumdaki köprüler berhava edildi. ltalyanlar, Frama ı..t. 
dunda birkaç kipriiyii daha berhava edip yollara kara torpilleri koydular. 

Zaptedllen ıtaı1aa pderl 
110 illa •••• llald• 

llıaııetlnde baıule ıelen " - Fransa tıpanyadı her Ta kıt 

"-1r~~=,~··0z' .. 1•m•· ~~~ıs~~~Z!.0~:uıT:~n;::;b: · /ta/yadaki sanayi merkez/erile ltalgan müstem-
81:1'latNnr NVTIUJ tebeple 1ıpanyı ile beraber, arala· 

il (A.A.J - Fnaaa bO randa m8tterek olan medenllefUr • ı k J • J k • ••h • •• / /, /J d d •ıd • 
ltbnatnameslnl teneral rDI Tezalr!DI )'ine beraber tak.ip e e eı ın e ı mu ım us er om ar ıman e ı ı 

ltt41 ederken aöyledtll edebllecellne mutmain balanm•k· • 
Pr.nu .... İ!lpanytı ... tadır." lfol7tU1 Hami tebliiinin mi&i torpillenmittir. relc taamasa ıeçecettDa da lbtlmal lılrbo ~ daba t&lartp ....... 

. ~..1c1•a1 nrmektedil'. "buıaJara Jiara torJl1llll ıwı11...._ 

.. ık da il il. nıı ı arı: . • • • HUUll 1ıoue:r, dOllJdl tott••mdı, ..,. ....,,....,.!dlr, a ar Bizerte Fransız deniz ı..-. u (AA.) - t.aodramll ıta11a Uarw&ma aıa11up a,ma,r --. ........ -.1ı1r .._.,... 
•• .tl bo ba clım edil lyl haber alan IHhatUIDde. ttatyanaı karar altına almJltzr, Keeln& bolm --- tipi• ·-
UMu m r &D • Clbutl ahJllerlu katşı taarrua ete. BAVA llOC'lt1lllARI Buradan secOml,.aaktlr. 

111.llal. C.... IDİf Akdenizde bir kru· till teytt edilmiyor, Aym maJWU, ı. ltatyanlal', J'raııs& llududuna •• taıuta tanareJertnın. cftla. o.ON 
:_ • tal7amn çabuk bir mun:taldyet eklct kendi topraldarmd&Jd VIDtlmlU• kap- " Torinodu ıaaa4a Kll&no Gılırlllde 

ftZör Ye bır petrol ge- etm,at bir ıeret muetnl tetlkkt ede- rUallDG tahrip ettikten 80IUa dttw (Deftm ' tmcıpae> 

llanetleadl 
tGM1ip ettiii bir alift•: "Bis 

• llcır laarp laarieind• lıalmalı W...dilı. 
~i lqilia.,. Frwıslann laer •.,;adı· 

be oe Wr cilaan ilatililU.. yalıltıffa'· 
.,. deniliyor 

geinileri Akdenize ginniJ.&· 
ardım layihaları kabul edıldi 

(Yamı,IMlde) 

Sovyetıerın çok mühim bir teşebbüsü: 

Karadenizde· V-arnadan 
Adriyatikte Dubrovnik 

lim.anına demiryolu •.. 
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i LK 
(lbni ls.'-taldu1 kaybol.an ~eri esas tutularak 

t B N 1 M 1 Ş A r\t1 
tarahndan 1200 yd evvel yazılmış 

Hz. Mu.ham,.-rned lıakk:tula!zi ilk biyografi 

TANRI nr.:.,~·:...e~Ui'\ 

B1JY1JYüŞU 

liırkfCJ'tl çe\ treu: 

MYlnüddnr-il if'yır!'i( 
Ilı. Muham.<nt.'CI g5türd.:ğu üLal· 

lan satıp yerlerin<' b:-:}:a mallar 
a ?dıktan sonra. ger.e Maro·..are ile 
biriikte :MckkE"ye dôndü. 

Riv:ıyet olunur k1 ~iay:are öğ· 
te sıcağında dc,·e üc.tii:ıde gitmek· 
te olan H:ı. Mu11c:rnmooi ik! mele 
ğin gö!gel.en<lird iği ni gtiı<lü Mck

Mersin 
' t~~tıi 

s3fer!eri 
edildi • 

Dcnizyc,llaı·ı 1 zmire 
kacbr ~eferier yapacak 

MUl".:ıka.!e veklleti dün au~·arıı de 
r.iz..voıı.ıcvu gôuderdıği Lır emirle 
bt.acbı.ıJ ifo 1zmlr ara.smcloJ.:i deniz 
~ OJl;!.rm,ı n;pur ı<derJcricıı:ı program. 
luı rr.uciblnce mı.;n:..ı.::nn1an <!cvr_m et· 
r:ı~:s!11I bll61rtnf:tır. Yahıı:z .Meuı..n "" 
ferleri ınrıvaı:kat bir z:.ı:oan l~ln l&.# 
''edllru!ı;tır. · 

Denizyo'.!:ın t.aı-r..imden bl"Di1% eomlı 
gelmccli;;,'1 lçl:ı dlın thtiynt·~n ha'!'eke: 
ettırtım:~·cn Ayvnlık -po:-:tr.:ıı bugün 
s1.1:ıt 15 Je 11.'.eroaı \'apunı ta.nuında.n 

:i'apıle.caktır. 

Tanrı .He~ulü sonra büyüdü "~ 
Allah onu putpre.-ıtlığin dala!e~l:!"" 

rindcn korudu ve himaye ey!edi. 
Z!ra Tanrı onu ReJufü o1~1< ~ 
mi,;ti ve böylece o , Ş('Caü.tin, gtize. 
ahlakın ve necip soyun en mümtaz 
adamı oldu. 

O en iyı koıniiu. en halun, en 
doğru sözfü ve eıı t:mln ln~t. 

keye vardrklan zar.mn Hatice Ilı. 

Muhammedin getircli~l malları ser Gıda 
mayeslnin iki m!ı;line. veya buru:ı ! 
yak1n bir dereceye, ı;ıkt:ğrnı sıö:-dü. 

m~ddeJerine 
azaıni tirat Ve kendbini, in5tln1::ın alçaltan 

bütün fena lıallerc1c.n uza!t tuttu 
ve bu cihette o kadar yüksek ve 
o kadar cok faziletleri ne1sinde bir 
l~tirmişti ki kavmi içinde "El'e
min - emin adam,, adıyla anıldı. 

TAı'-.TRI RESULÜNÜN Hz. 
HATlCEY! ALIŞI 

Hı. Muhammed yirmi be~ ya~ı· 
na gelince Huveyledin km Hatice 
ile evlendi. 

Hatice tacirlikte Heri gelen bir 
kadındı. Adamlar onun mallarile 
ticaret yapryor, Hatice sonra on
lara kardan dü~n hisselerini ve· 
riyordu. 

Kureyş'ler ticaretle uğra~n. bir 
kabileydiler. 

Hz. Hatice Hz. Muhammedin 
sadakat, doğruluk ve iyi ahlrutınr 
duyunca ona haber gönderdi. 

Suriye:re bir seyahat yapmasını, 
orada maHarını satmasını teklif 
etti; kendisine diğer tacirlerden 
d:ıha fazla hisse verece~ini vaa~ 
ti. Hı. MuhJZJUilt'd bu teklifi ka· 
bul etti ve Haticenin mallannr o
nun Maysare adında bir kölesinin 
refakatinde Suriyeye götürdü. Yol 
da münzevi keşi~inin hücresi civa· 
nn<laki ıbir ağacın gölgesinde mo
la verdikleri sırada k~i;ı Maysare
ye ağacın altında oturanm kim ot· 
duğunu oordu. 

May::are cevap \'erdi: 
- O mukaddes bö1ge ahalisin

den lıir Kurey~lidir .. 
O val:i t keşiş dedi ki: 
- l3u ağacın altın hiçbir zaman 

bir peygamberden ba~ka kimse o
turmarru~tır! 

FAavzerle muhacir
leri öldüren katil 

Dün ak!}am id~ma 
mahkfım oldu 

Çatulcanın örcı:mnu lwyUnd" ru· 
Mlen işgı:.I c~L.;t cr..ır.::i ıniillyeden 

ota., tarlaları hılkt:ımetçe lslt.ı.n e:i!l· 
lnl~ olan rnuhncı •• c. ı? 'erm cıru:.l, ır,ln 

mavzerle :ı l>i§lyl llMilrt>n ve ullı ı~ı~l· 
~1 ynralıyan Hüııayin Kfı.hyanın mu. 
hak~meııi dUn bhinct n~r cel.a mah· 
kemeslnCle bitnıljtlr. HiJl>l': !riıı la;·:a 
d1l. mnvzcrlıll saklıynrıtlt ıx:msmı fs. 
tcmeğc gelen mulı:ıcırl"rden tı~·ınrı 
k:uıdcn öld:lrd!l.'rl <'"b:t ol.!• t.n ~"r. 
idammıı. v mıı•ttu terin wr--•~o.ı·r .. 2 
lıi.., 1lrıı. ta·mtnııt (ldemcııln~ l~ıı.rar v .. _ 
rllrnlştlr. :·:en~'"' .c y:ı:-d:mC:~ i1'1Ç!u 
baba!t .Ali .Kahya He :~ :"dq! Ha:::uı 

'f&hstn bcnuı.l etm.,.l~r<hr. 

Aynı zama:ıcia M~ysare de "Ia· 
ticey-e ke')ı~in söy!e<lil:le:ini ve o· 
na gölge veren melekleri anlattı. 

Hatice. ki :-sil ve İ)'İ bir kadmdı 
ve Allah onu yüce inayetiie mübeş
scr kıl..-nıştt, bunl.an i~it:r.ce, Ilı. 

!\ Iuhammedi yanma çağırttT \'e ri· 
vayet olunduğuna göre ona ~u ~öz· 
!eri Sôyledi: 

- Brnim amca o~lum ! &n !le" 

ni benimle ı.krabal!~ından \'e kav
minin içindeki iyi namından oldu· 
ğu kadar, sadakat ve vefan, doğru· 
luğun ve güzel ahlakmdnn doları 
seviyorum .. 

En nihayet kendisile e\·Jenmek 
arzusunda olduğunu bildirdi. 

Hz. Hatice o vakitler gerek a«a· 
Jetinden ve gerekse büyük serve
tinden dolayı Kurey~ kadmlannın 
en güzidesiydi. Oyle ki bütün Ku· 
reyşlilerin gözü ondaydı. 

Hı. Muhammed Haticenin tek· 
lifini amcasma haber verdi, amca· 
sı Hamza ibni Abdülmuttallb Hz. 
Muhammedi alıp beraberce Hati
cenin babası Huveyle<l ibni Ezed' 
de gittiler ve ondan kızını i:.:;tedi· 
!er. İzdivaç kararlaştmldı. 

Hz. Muhammed Haticeye ağrr
lrk olarak yirmi genç deve verdi. 
Hatice Hz. Muhammedin nikah 
ettiği ilk kadındı ve onun fılümilne 
kadar da ba~ka kadın almotrh. (1) 

Hatice onun, lbrahimden rr.aad:ı. 
bütün çocuklarının annesiydi. Ha· 
tice Elka!:ım • ki bu yüıdm Hz. 
Muhammed de (Ebu Kasım -
K::ısrmm babaı-ı) denilmi~ti -

(Devamı '·ar) 

Yunan vapurları 
En yalan Y u:ıan 1im3!1· 
fo.nna de>ı~mek cnuini 

aldı 
DU.-ı ; hrltnl:::dckl Yuıııın va;-ur ıı. · 

e~tohırlne gelen bir emirde blltün 
Yu::an \'&pur::ırın•n c:ı ya~;ı:ı l"ımc:ı 

llmanıııa c.rn:nmcltı1 hı!dirilr.ıl§fü. LI· 
ma.nrm•zd:ılti l'n~ııır1::ı.r Kıı.r.adeni~e !e. 

f"tlerlnl l';~pıntyı.ı.r:ık uerhr.l Ak~cn'zc 
dönmu.,ıerdlr. 

----,o----
T akı im ~bidesinin 

ka~c!~si ç~.tl '\dı 
Ttıl\ıılm cum!ıurlyct 

J~1n1 .. \ mut .. ha "-ıll':ıır ~araiır.. l..ı~ hnnr. 
i'l:ı· n rııp ır l:ıclooıyccr r.n!.a H:ld\.e
t!r.r ;; n .1 • .'· r. !!Hpm:c.u. &bıJ<
ıcı:t-.esl:ı~~ c:-•ırı?t!'lr hasıl oı.ıu~u ve 
ı::ırıt'e de? -;~h :mc:ıi ıuı.umıı bildi· 
ri1n•ci.ted·r. 

--
/ 

Stokl~rın da teobitine 
başlandı 

Fiy•lt mtlrakabe lcorıı!syonu ,.ali 
mu!l.•;l:ıi HalQk :-..'lhı:ıt P~peytnln rets. 
li~!nde d'Jn tekr:ır t<>plcn:ı:ıı~ gıdıı 

madd~lertnUı ııauş flyatln.rını tesblte 
ôel'am etmlştl:r. Koınl.'lyoıı taımuız 

o:8":ıl;: bu ~el<Ude toplact.ııa.ı'Ula da· 
''anl edecek ve kıea bir 1.an•aı:ıd.a bU
ttin maddelerin ıoatış t'iya::Jarmı k'l!bit 
edecektir. 
Diğer to.roita n alG.kada rla.ra gel('n 

bir emlrle plyu:ldn. g·rıh ve ylyec:elı 

gibi JtiZ"..unlu mai!dcl<'ıin 11tolıl:!an tea· 
plt edilmektedir. l:.lU 'llusı.:sta itballl.t 
bll'likleribdekt kayıUarda.n da lati!a.; 
de olunaco.ktTr. 

Vekillar heyeti Milli 
Şefin riyasetinde 

'toplandi 
Ankara. lZ {:\.ı\.) - Vekiller he.. 

yeti, bugfuı öğleden evvel, Relslcum
hur 1nönUnUn r1yueU ıı ıtmdı\ toplan· 
mıı:ıtır. 

Bir senede ne kadar 
tuz satıldı 

aı mayıs I9iQ tarilılnde hitam bu· 
1a.n aon roaJI yıl J'.artmda memlekeU. 
rn~ dllh!lt tuz aıı.h§ı, inhlsarl~r tda· 
resince tespit edilen lhzaı1 rakamla
r& na.zararı, 176.585 tona ballg olmuıı· 
tur. Satı§ bedeli 6.031.913 liradır. Bun 
elan bir sene e'lıvelkl satı~ mn:tan 
169.993 ton, aatıf ~deli iııe '5.73:U69 
liraydı. Sıı.tı3 gerek ı.ııil:tar 'll't gerek 
bedel IUbarlle hiıısedllccek derecede 
artmı~ bulunmaktadrr. 

POLiSTE: 

Kayı~la makine arasın
da ağır yaralandı 

Ahırkaprda GUrlş boya !abı'tkuı 

anıeklerindcn Adil oftıı Murat dUn 
akşam Uzer! buhar maklnetı!nin y:ı

nmdıı.n geı;:erl:eD birdenbire kendllrlnl 
maklncr.ın ltayıpııa. kapbrrnıv vo 
k:ıyrşla makine araıımda k<ılarak 
muhtelit yc.rlertndcn ağır 8Uretto ya· 
ra!aıımr,, cerrahp:t~n hR.Stanesine 
kaldrnlnıl§Ur. 

OTO!llO~tL BiR Kl:GJ ÇtGN'JtDI 

A.ksar:ıydan l'.:leyıır.ıta dnğru git
mekte o::ln ıoruı· P.:r:ılnln ldarestndeh, 
Ço~ıu :i:? nuına.nılr l<o.myıın Şrhrcnıı.. 
n:ncJc. toprak .~ol:ak 30 nuıncı.radıı. o· 
tı.:rJıı St·ıllh lrn:ı ı:ı.-.ctııçrlte ç.<ırpmı~tır. 

Muhtdıl ycrıeı·ındcn yl!ralruıan krz 
H:ı!!c:~ı h:ı..,tancıılne kı::.ldırılmı,, şoför 

yal.alanııııitlr. 

nu: çocn~ T~.'\'.'\J\'.\Y ALTJ:i';})A 
ı,;;~.tLIH 

Kurbağalıdcrcdcn Kndıküyüne git· 
mekte o:an ;;atman .Alinin irlar<!sinde· 
ki ıo numaralı tmm·•ay aral>.asr, Kur~ 
bağalıda 45 numaralı evde otura:ı 

dö;umecl Sıtkıntn 4 ycı.~:nd&ki kızı 
Ayııele ta.rpmııı ve altına. alarak mııh· 
telif yerlerini ezml~tır. Sol eli <le b! 
leğlnd..ın kemlen yavrul'nk nUmunc 
bastanc.slnde ô!JnU~tUr. 

A .~deniz harbi ve 
dış ticaretimiz 

ithalat ve ihracatımız Sovyet Rusya, timal_ye 
Balkan memleketlerile d.aha ziyade 

inkişa~ edecek 

italyadan alacağımız 3 n1Hyon 
6 ay içinde malla ohnazsa 

dövizle ödeneceK 

lira, 

.A.I~elllzl.D ba.rp ııa.tı&& tuııuıe gel. 
mesi ytııı;ündeu barict tte&rt"t~.:.ıdf 
değış1.Jillklcr ola~z a.nla;ııımal>tc.ılıI 
ltiı.lya ve Auıerllt.ı<.l!Jl'I V(JYI\ :rı.ıt.lı;tt'm 
lel~eı·den gettrtti.ğinı:.z muhtelit nıad 
deleri bundan ıonra b~ka y~r~l·den 
geUrtınell imkAıu arırnacal<tu . Ame. 
dkanın vapurlarını Akclen.iz~en fge
çlrt.ıneıneğe ı.arar v•rmeıU tlzetlıle 

bu memleketle otan mUna.sebetıenmtz 
ciurm~ ~biölr. · 

OOu !thaltıt birlik.len ar&lannda 
bu hu.ııuııa görtlşmll§10r ve memleke 
ti.mtze bariçten ietirllme.!i ıca;ı eden 
til..""UmJu maddeleri bwıda."1 19\tnra ne 
vekilde ve nerelerden tedarik edebl16.. 
oeklerinl arae~lıı.rd.ır. 

Anla§ıldığma gijre yonl vıWyetlu I· 
caba.tı olarak tthalA.t ve lbracatrmız 

Ka.radep Lı, Balkan memleketıarııe ve 
S<>vyot R.ı.uıya. yoluyla tilnlll meınıe-

ihtikarla mucade le 
Dün de bir mAnifatu

racı yakalandı 
Dllıı de man.tfatura tl%er1ı:ıd4 lbU 

ld.r yapmak lddiasile bir maxıltatura 
cı eurmumc§hut halinde yakalanan~ 
tır; I 

Muhte.klr M'unmtp:ışa.da 188·190 
numaralı dültlt!Dlf-rı işleten ösep 
l{a.rakıı.t tsru.Jnde bJr1ıdd1r. Oeepln 
75·80 lrurug a.rasroda ntılma.ırı JAzıın· 
gelen opal k~ı 100 kuruşa ent· 
Ul't lltbai' edilm1;ıttr. Bwıutı Ul!Serfne 
sivil za'brta mcruurlan aralnrmda 
lııf.el~k Jslmll bir kadın komiser oldu
ğu b!L?de mağazaya ;ltmi~?er, Melek 
kum2.;ılarm !Jyatmı 90rmu,, dllkka.n· 
cı kendi.ııinden 100 ku~ islemi~Ur. 

Bu sırada nıemurlar dtlkkA.na girerek 
zabıt tutmU§lar ve Osepl emniyet mU
dürlUğüı:ıe götUrn:ıU~lerçilr. 

Zabrta bugtl!ı opal 1nmıa,ıe.nn tı; 
yatmı ticaret ır.OdürlU~Gl'n reınnen 
.sorduracak ve manlfaturacıyı adliye
ye te.sltm edecektır. 

Zehir kaçakçıhğı 
aldı, yürüdü ! 

' 
Bir hafta evv.el mahke
meye verilen adam bu
giin gene esrar satarken 

yakalandı 

keUcı11e bUddatı aon.ra &ha :cl;ı. adt 
ınki:;'lf peyda ed~ccktlr. Bu arı;d.ıı 

::IW,iye yolu,\ la da ır.U;ıtcrıııck~lc•Jcıı 

tıfi.Zı ithıl lit ~ş)"asm;n geth1Jehilıccog 
·za.nnedllrııekte,ir, '{alnıa mtıtör ve o 
tomeb;ı akllllmt 11zerin~e Mrflz ıılrnı .. 
tı çekllece~ t:üır.ıin "luıunııl:tawr 

ÇUı1kU bu m~ddeleı· AJmıu:;r= lıaröt 
girmesliıden sonra h<1:ııeıı tauıanıOJı 
.Aıneıik3.dSD kısmen de ttA.ly&dan 
,eımek~ydi. 

Jılıı.amafllı ltalya Ue eskisi kadar 
geniş oıınainakJa beraber kırat'lıtn 

tJcerl alı~ verlşiınizin deYaın etmosı 
de nıuht!!meldlr. Bilb2saa ltalyadaJJ 
alacağımız otan S ml:yon lhanın bu 
ııuretle kapalılması muhtE'mcklir. F.· 
ger alb ay zarfmda bu aıaca~uuu. 
ınallı& kar~ılıuımaıs.-. ltalya blll·dtıne:. 
ti, anlaşmaya göre, l:u mlkt.an döviz 
ile t:ldemeğe mect;urdur. 

Dolar v~ !iretin vaziyeti 
Do1a.r d!Jn 130 kuruşa k&du dil~· 

ınllştUr. Doların bug{lnkU kıymeti o
larak 130 kuruı Ozerlnde flkce td!Je. 
ceği haber verllmcktedlr. Dlt;-er taraı_ 
tan !talyanm barl:ıe blrmcsl Uzerioc 
liret tl.arindctd ır.ua.ıneleler dul'n3U§· 
tur. LiretJD yefıJ kıymeti lıakkmde. 
dUııya borsalarmdan ma.lümat b<!ltlcn 
mektcdir. 

• Nt§a.ulısı l'eı1Jliuıı lCwuJcapıdak1 

evindB yıı.ralıyan Sadık dün tıll'l.hCI 
ırulh cez11. mu.hl:oı:ııı;.ıınde so•;guya ~e. 
~iler~k tevkif olunmu~tur. 

• tstıuıbw wilU ptya.ıgo mb~ütii 
Sa.lalıa.dilin merkez nıli.ı..Jı-lit~e ta· 
yin ecillm.i§Ur, 

• Yeni t~t birll.klertnln ka.dro
lıın ve~Atetton g·etmlı;tir. Bunl:um 
birer umu:nl kitip, rnu::.vin, muı.ay
yit, daktilo, miiraki~>. teblli? memur. 
ıara ya hıı.demE"leri buluoı;calttır. 

• Büyük.adada. kuyu suyunun mcn
ba ır..;yıı diye bardal,lR ve şi~lerle ııa· 
lıldıl!ı nnıa.,!lmış, .cıen'i cmredllml~tir 

• B.?leJiye SUrpagop mc?.arlığl ye
rinde bahçeli bir numune mnbnllesl 
lruracı:lttır. 

• HUnlyetı ebediye tepesi ch'arm.. 
tla lıulunan alurlarhı ~chlr l~Jnde~ 
ıııcvcut bütün o!ı.U la.rm sllrıı tle lıal· 

dırıiınaları tako..rrUr etmi§tlr, 
• htanb•ıtun ı;öpl<'rl bu ·~;ıl da. mıw 

nalarla acnlze aökUJecelttlr. 
• Rabatsrz bulucnn h.-ıriciye vekA· 

letl u:r.uınt kn.Ubl Nı.ırııan F..ı.Cat Me. 
nemencio~lu lyllc;ımi~Ur. 

• Hasolti !ıastaııe~lıırle rlyaret;;iler
den rna.halll kıuto.y içlo on&r lrnn1tı 

Polis dün ~ctırin muh~Jif yerlerin. alınd,gt an.l:::gılırı;~ ve hU baml)•c.t IJI 
de zehirli madde eato.r: ve tçen 6 kL ıncc.~urlyct ~ekltne ııokulan11yacsg1n 
şiyi cllrı:nUm~l:ıut halinde yakalamış· dan badema b!ı;b1r z!yaretçlu~n par:.ı 
tır. Kastmpaşada HaeıhUsrev ma!ıal· a.l?n:::ıa:nssı bllt!irJJrnl~tir. 
lesinde Araplar ıtOkatmdn 5ı; nuınr.ra- • SQmertınnk p~mu:cıu f\len:mcot 
da oturan Ahoıedin eroin .ııattığl ha.. 1 !ahrlkal:trt grı:p mUrltıı"li !Jltl\t Reca· 
ber almtııış ve Sndl lsmind" biri ile 1 lnın ~·el"lne y1lnlti mefi!Ut'nt ıtru:ı~ı 
b<.'9 paket eroinle cUrrıılım<!şlıut hnlfn· mU13ürti m1"1ıclld:a umer tıı~~n edll. 
de yo.kalanmı~tır. mektı:?dlr. 

" Temmur.dıı Aıı'!<nr&drı toıılıı:ı~c\1k 
olan gJ:-.'!t !" ::uıtl:'\r ı:Or~ı iç'n h:ıt.:r· 
lcl:la.rn ba~l:.nnıı&trr. 

Al1ml't, erolıılot1 berber Yorgo is
minde bllind>ın aldı'°ını ve ~adi vosı. 
tıır.ile Mtttrdı:ınr söylemi-,tır. Yor· 
go da yaltıı.lanmı~tır. 

Gene :Kaa.ınıp,şa. ~ddesfr.de Arop 
oğlu Valıram i:ımintle blıi sokaıt.ta 

eroin ç;elurken )-akala.nml§. ceblnJe 
bir paket eroin b\llunmuştur. Adli· 
yeye verilm!JUr • 

üı:ıkrıpanında ıırıbıkalr esrar 11at.ıeı· 

ıarmdan b!r hafta ~V1'el yaksiaıımı§ 
,.e ır.-lı:<em.ıye gönderiloı!ş Ol!!n 1h. 
"Iıh!rıı cilın ınl<ıı.da!ı kRtil Keroal 11'1 
bırlik•c S:ı.llh iımlıı-;te lılrlne eara.r 
sııtıırken yııkalannıııııanlır. 

• Ticaret vekA.lco.ioC!cn verilen eml~ 
t\zı.ırltıo? biltün t!C'4(ul oı:lııl.arı ırlbi I:ı:. 
mir Uc:ı.r2l oüesı da 19~ !u:ırına 
g-en~ mikyasta t;;tirıik ıcın bo:urlık· 
lara ba.,ıam:ştır. 

• Dildlidıı hacap ol.an köyl.erui yeni. 
den kurulac:ığı yerleri tuba için l:r 
mtre gttml§ olan Kızılay reisi doktor 
Kural Aukııraya dönrı;ıUıttlr. ı~yleıl.D 
derhal 1n§ıı.sma ha~lı:nacaktır. 

• 1ı:mlr verem ml.!c:ıcel'3 c:emı3-<?U. 

ııln Yym'lnl&r dalında be.r sene ~· 
makta o!dufu kanıp, bu eene de ap
lacaktrr. 

AKŞAM POS,._~~ 
&Jtilli ocr N~ J/114' 

HasfJn Rasim LJf 
IOAREEVI: ........ 
.................... ~2 

Y •n lfleci W.fofııu : • ~10 
kl•rtı • • ı ~ 

e:....;.. ...... ~ - ı:: 
_.., l'ıllla ...,.. ~.,. ....-

~~~...-.,,. 

1• ! • •.!...• ......... T. =.Afal 
1 

ASONlt $AR .. ,.. 
il ,.....,. ,,.....,. 
1 •-ıııı •• kF. ·:-= • 
1 • .,.hlı .. 7t • ·,, • 
• • •11.W IAôe • 4-~ı 
ı t .,-ıtk es •·· -------.:-----",.& B:ı.sııaığı \•er: v •• Kfl !AA~ 4Q 

!!! l 

• 
Büyük t.1iHet l'ı·lodil 

ıet; 
Aıı?aıra l:S - BUyUk ){il ı; 

si dtln tı:ıpll\.:J.ara.k vaı<::!l"~Jirııı' 
auıı ıo uneu ma<!1 ııınl.n te :ı1#1 
tn:ız~ :ı.•.s:om btı·.ncl mıızıık"re 
ınıı;tır. 

Meeıı.~ ";ırııı toplan.-ı~lc\rt• 

-----o--- ·~ 
1\1eınurlara c;eıı~l! 

• 1 • ece~ mın r1ı·u.mtY 
bl": 

.A.u.l:ar.td:ıc bildlrf!diğlne ~ • 
!ot <.!&lrclerlr.1e mernurl~;t ı~ 
iiln \'erme uı.uın bir r .. !ld ~ 
bik edilınQ>eee:CUr. !:ıdıt ti 
dıı h&l'!il nıezuı:fyetını 1cuılJD 
lanla.r da Yazt!eterl btıoxn• 
d<t,·el cdlloıc~ktlr, 

' ··de Bir tılep köpr~;--..; 
mavnayı ~''! 
Şule tatmn bfr ~ ",,t'ı 

köprtl gözünden HaUce -~
oldukça kesi! bi:r sis yu»~ .... 
kapı 6Qlerinde ıtmaı:ı 
mavnalar ada.ama doll'U ) 
bu marnnlatdatt tld!tJll ? 
~ 

Frantı:i başvekil~, 
f • :-.ıP te§an se ır.aw 

görü§tü 
P'r&nM, lı (&,;\.) - ~tJ 

at ı 7 de Tur §Chrtnde b fi°',/. 
hall.nde !oplıı.amqf.ır. Re!.!ı~t 
bul.ı3tl dola."'•l11te, lı1tş"-e" ,.;,~ .r ..... .J C'CJ.•• 
şan Baudoiıı, Tt;;·ki} e ~ 

etmiştir. 
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1 t a O y a ifil üı ~ 
1

.'D ~ rr ü 
©> lfffil b c§l ırcdJ O llifilı@l ltll ~ <dJ Ü 0 <dl Ü 

;ı aJensının bildirdi~ine 
tıı~ l.:cJuıng'a girmiş olan 
~ k ~ileri, şehir ve civarla· 

1 &atından tathir etmiş· 
~tı 
, 3t~sn~sında Çin kıtaatı, 
r esır, 09 sahra topu ,.e 
Ot terkctmiştir. 

~la hükOmeti, harbin hnş-
4ra neşredilıni, ol:ın bi ta
't {n?ınesinin tınlyıı ile 
'tıııı?gıltere arasındaki har 

l'a Olduğunu bir cmirna· 
il n etmiştir. 

khllrlciye müsteşarı Buı
tı 11~arasında yııptı~ı be

t pı:ı1Janc1 (Sir:ım) ile In· 
tu rıın~:ı arasında dün ır 
~· Jlaklları .imzalanmış 
~kı'ldirmiş ve lıu paktın 
il\ Asy:ısında yeni bir 

Uru olduğunu ilave ey-

r, f'h ·ı :ı :. aı and ile J:ıponya 
eıı ılıın Tol,) ol ı lıir tlcı<.t· 

~si imzııl. ıı . • nı 5Ö)lc· 

' 1kle · 'll rın Tancayı olmııl, 

1 •lukJnrı hakkında I ıaı· 
t~ııı J:ın 'crılcn halıcr

ıı,k l':ınc:ııla siıkün ini-
" le ı · 3- O l 1 k ık l ır •• .ı ı:ı ):ın :r 

a, l:ırı cuın:ır)c~f günü 
11lınıştır. 2500 İlnll an 

1 
~ktadır. 

Aıııcril.:n ~ '.r:·n:ıı 
• ' iız -;ınıl:ın ın:ırur A

k:ıtoı ü \"illiuııı fi.us
~ rlisinl' 1!120 enl'<.in· 

r, l:ın ltnlyan nişanını 
"r.ıi~tır. 

I· 
1 
h çıkan Boston Post 

ı'nıı no;lındnn Amcri· 
1 clt'rlerınin, Jı:ılyanın 
llın h harhe ginne~ini 
'fle J...<ı11ılndıklıırı111 \'C 

'klerinl lazmııkl:ıdır. 
: çıkan \'reme g:ızcıc
ıı.ın nı.Jığı dolayısile 

~11~heri, Belgrnt POlilıı· 
lr ll\dnn, d"~ıl:ım~ıın 

' 

1 il '\'arı 111 ııı ı~ oııı:ı ,,, . 
11 .' l'nzmnkladır. 
1 1 ~•.:ı m:ıılcn Jliy:ıı;:ı~ı 

\:ı ıın .ı\mcrik:ıya ver 
,

011 lı:ıkır o;ıpnri'51erinin 
tıldu ıınu hildirınek -

r lıııkıiıııcti, Tııııml:ıki 
t. a:ıııcrinc hakııın) ı kıı-
~ I] • 

1 l'•ıız kıın·cllcri ı;enrl 
1 .~ıliz ıımir:ıllığı \'O~ı

ı.:ı hır tclıli,:ı, k.ır:ıl,ol 
•lrı,ıınt•kll' ı::ccik111i5 o· 
~,z:ıııı ı::eıııı<.ınin kay· 

l..i olıının:ı•ı lfızım 
ıı ~ıcktcılir. 

nılıı;ı:ı ıı ııııl:ı, 1 ı:ıl) n-
1 r~ l'C ı.. rşı ko~ mal. 

1
11 IOPl cl.Cııı Jıırlrş

ı~:ıı ~·nllŞ'ııokl.ıclır. 
I\ ııırt lıoroı;a~ııııl:ı ri-

•I\ ' • 
tllr d:ılı:ı İ\ ıılir. Bıı 

1 
kn ııırllrr iizrrıml.· 

' ~ k:ı,·ıle lıl:nı~tir. 
•r } ı•ııi Mo~ı.o', ıı · hii 

1 St:ı Fforrl diin Moc;ko 
\ 1 etmiştir. 

' 11 ~1 \'nlcncl', S.ıl.ı-
• \ille 'cc; ıir hpan~ol 
(~ lınııııyn w lınlyn it .. 
ı 1 1~1 lrz:ıhiirlcr 'ııtm 
k 1 ı-rııcklcdir. 
r ~nı:ır:ı~·nd:ı ı::elrcek 

l'n( 
ı "~c l:ıpıl:ıraklır. 
1

~'' ekili Picrlol'nıın 
1 I! 1 .~i nutkun lıin!l·ı-rl' 
f 1 ıı lın \'n k ll\'\'ctlcri 

~ıka uzerine alılııııs 

ı·,~0nı:ı c)çio;i, yaptığı 
trıkı 'Cllar lı:ılrnn nı:ı-

1 :ırıucri lıal\·:ının 10 
'l' Rireceı;inı· lıllılir
~tıııJı~iııln de 20 nıo· 
1 C?nnıış olduğunu s1ıy· 
;~. lıalHın milleti ıı i ıı 

~'lıılnı r.ıknl iloal ctıi 
Şlir. 

~~ 
~ek Harı1 

ons eyi ., ~\ 
~·~ toplanarak 

~ti .. .. .. 
t~ Roru~tu 

~:·J\. ) - lstihb:ırat 
~~de ~ne nazaran, Ç'ör

tl~ arbiye Nazın E-
··~~d~~ay Reisi Gene
' r~da, halde, diln ve 
~~4eraı lıeYno, Mareşal 
h.. V eygandla gö. 
·~~·t:Un 
h 1'1ıı aı inkişafına kar-
~~'lll"~ın~ı icap eden 

""l'. ~ bir mutab:ı.kat 

ltalyı·an haco 
~ 

b.aııcıldı genıısıı 
italyada mü.him sanayi merkezleri, müstemlekelerde 

askeri üslE r ve hedefler büyük hasara uğratıldı 
l.ondra. ıs - İtalyanın harp 

ilanından sonra mUttclikler evvela 
harekete geçmişler ve ilk teşeb -
bUste bulunmak cihetini daima eL 
te r inde muhafaza etmişlerdir· Ha
rekat §İmdi tayyarelerle yapıl
maktadır. Kara harekatı bakımın
dan henUz hiçbir cephede faaliyet 
yol:t~r· 

ATii.AN J\:ÖPI:O 
Yalnız ltalyanlnr , I!oya nehri 

a~ında Fransız - ltnlyan budu. 
duna 20 kilometr e nırsafede bu -
lunan Vintmille'de bir köprUyü 
berhava etmi~lerdir· 

iTAl.YA l\fCSTı;:m.E:u~ı.ı:ntN
DI·~ cmmAımı:.tANLAil 

İngiliz ağır bombardıman tay -
yarelerinin lngiltereden l talyaya 
uçuş yaparak Ccnova ve Torino 
dnki askeri hedefltri bombardıman 
ettikleri resmen bildirilmcktt'd'r. 

İngiliz tayyarell'ri, evvelki gece 
cenubi İtalyanın üzerinde k<'şif u. 
ÇU!"lıırr yapmıştır· B:ızı askeri he
deflerin üzerine bomb:ılar atmı§
lard ır. 

l talyıın Stefanl ajansı, dUn sn -
bah Romada 37 dakika sUren bir 
alarm işareti verilmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

lngiliz radyosu. bliyük BrHanya 
havn kuvvetlerinin Libyndaki 1 -
talyan üslerine dün s::ıbah şafak 
vakti muvaffnkı) etle bombardrman 
ettikleri blldirili~"Or· 

Bom nrdm1an ç-ailı::R, Uslcii~ en 
milhlrnı Tobrouk 'ımıınıCiır. 13'om -
bardıman sırnsında limanda bir 
harp gemisi ile iki tahlclbnhır bu
lunuyordu· Bombardıman netice -
sinde bu dC'ııiz ilssti hn"arn uğra -
dıklan başka limandaki bu Uç par. 
ça geminin yandığı görülmüştlir· 

Jngiliz tayyarclcrinl' mukabele 
eden İtalyan layynrel<.>rinrkn biri 
düşıniış ''e batün İngiliz tnyyare
lcri sahmen geri donmUştür· 

Kahirede söylendıf,inc göre. ln
giliz hava kuvveUeri tnrnfmdan 
yapılım hücumlarda ltaly~ l tayya· 
relerinin tahrip edilmesi l talyn 
hava kuvvC'tlcrine hissolunur bir 
darbr teııkil etmi"tir· 
IT.\l ,\',\:\ 'rA \T.\.m~ı .ım lNiN 

MALT,\ \'A 'r AAJ!Rl' ZU 
1t h·nn t:ıyyarel"ri dün F"l:iz de

fa hlnltnya taarruz ctmiı;ler ve 
soııuneusur.da adaya bombalar at • 
mn;lardır. Müd:ıfna topları muka
belede bulunmuştur. 
cı;xunt AFI?İKA 1'AlT \RE

ı .ı ;r.IN'tX l'A .\Ltn;TI 
ltnl) a) a harp iliın elmis olan 

İngiliz Jmparalol'luğuııa tiıbl ce -
nubi Afrika hükumeti de harekete 
g(1cmişlfr. C(lnubi Afrika tayyare -
!eri ı:abcşistnnd:ı nskeri hedeflere 
bombardıman etmcktC'd'rler· 

C"'nubi Afrika hükümetine ait 
nğır bombardıman tnyyarelcri Ila
bcşistanı l\cnyadan ayıran İtnlynn 
.. '-:oyali arazisi üzerinde uçmuşlar 
ve B!ında tcpesile diğer askeri he
defleri bombnrdıman etmhlercllr. 
Bütün tayyareler üslerine dönmüş 
terdir· 

Cenup Afrikasının ilk harp t eb -
l'ğl dUn neşredilmiştir· Tebliğde 
şöyle denilmektedir: 

"Cenup Afrikası hava kuvvetle. 
rinc mensup nğrr bombardıman 

tayyareleri dün Habeı::istanda ns -
keri hC'deflt'rc hücnm etmişlerdir· 
Yol. inı::aat \'e malzeme üzerinde 
geniş mıkyasta hasarat vukııa ge
tirilmiş, birc;ok kimseler ölmüştilr· 
1çerisi a!!kerl nak liye vasıtalarile 
dolu b ir hangara doğrudan doğru
ya bir bomba J~abet etmiştir· Hü -
cum takriben 250 r-"trr ' ..•. .,.,kl:k 
ten yapılmıştır. Sürekli mitra lyöz 
ateşine rağmen tayy~relerimizin 
hepsi s a limen Uslerine dönmüşler -
dir." 

Şarkt Afrlkadaki İtalyan Usle • 
rinden bilhassa Musawa limanı 
bomb:ırdıman edilmiş ve buradaki 
petrol d(loolan imha olunmuştur. 

ZAI'T~ntu~"' YEl 'A n AT IRILAN 
1TA1.l'AN \'APURJ.ARI 

Müttefik limanlarda bulunan l • ı 
t alyan v.ıı.purları zaptcclilmekte -
dir. 

"~lngiliz radyosu müttefikler ta • 
r ~ından kırk ltalyan tüccar ge -
m 'nin batrnldıı~ını veya hasara 
uğra ·ldığını bildirmektedir· 

lngı\:~ Amirallığı, lngilterenin 
şark sah:llerinde, düşman toprpi 
dolarile 1\ ıiliz destroyerleri ara 
sında muh~~ebeler cereyan etmi 
olduğuna mü,.tedair A lman iddiala 
rını. sureti kıt\'iyede tekzip etmek 
tedi~ \ 

Müsadere edfi(\,,n İtalyan gemile 
rinin mUrettcbatıll. dan mtiteşekkil 
tayfa ve kaptanla. "dan yüz kişi 
1nglltcrenin şark ıkhlllerinde bir 
limana ihraç ediJıııiştA,r. 

İtalyanın Londra\ st\•irt, Lond ... 
radan Glasgov'a hal\ek'e.t ooecak 
ve bir t ransatlantik ~llP~'"llna\ irJ -
kap edilecektir· \ I 
ntT:\ P.Al~ ı.tMA1'.:LARA 'sımN~Ü\ 

FR.\ l\"SIZ \ ' APURL~~C' ' 
l\lndritl. 12 (A ·A·) - D, N. B· 

ajansı bildiriyor: 

denizaltısının takibi nctJcesi\lı e, 
Allcantc limanına iltica ctmi\: ·r. 
Ornn'dan Me.rsilyaya gilmekte oU n 

70~ SenC'galli asker, tecrid kampı. 
na konulmu§tur. 

* * * !Undrld, 12 (A·A·) - Gouver-
neur General Lepine adındaki Fran 
sız vapuru İtalyanın harbe girmesi 
üzeri.ne Alicnnteye iltica etmi~ti· 

lspanyol makamntı, bu vapur:ı 
' nizami müddet zarfında limanı ter

ketmesi emrini vermişlerdir· Bunun 
Uzerinc gemi, geçen gece mühlet 
bitmeden ev\'el limandan ayrılmış
tır. 

Diğer taraftan Montaigne adın -

ldaki Fransız vapurunun Malagaya 
sığınmış olduğu haber verilmekte_ 
dir. 
Fn :\NSADAl\İ İTAI.YA1''1..AR 

Pnri , 18 - Fransa hükumeti, 
F ransadn oturan ltalyanlarrn ço -
ğunun faşist olmndıklarmı ve har
be aleyhtar bulunduklarını nazarı 
itibara nlarnk bunları tevkif ctmc
mistir. Fnşist İtalyanlar ise tevkif 
edilmektedir. Dlğerelcri birC'r sa
dakat beyannamesi imz:ılıyarak 
askeri makamJnrm emrinde kala _ 
c::klardır. 

lngiltcrede ve Kanadada l tal -
yanların te,·kifine devam ediliyor. 

General Lnbarrlere ism.yı~ki 
Fransız nakliye g-emisi, bir lt:\ l an 

-o-~~~~~~-

t etili ğ le re göre 

Fra~e~!~ eti 
l'aris, 12 (A.A.) - )~ransız ak;~ım tebliği: 
Cephenin hcyeİiumumiycsindc 'nmlı:ırebc claim:ı aynı derecede 

şiddetlıdir. 

Denizden Lnz':ı k:ıdar, diişman, Scn'in ceııulıundn tesis etmekte 
mm :ı rr:ık olduğu küprii h:ı~ını g"ııışlel\ nck i\in, gayrcllerini Hucn'den 
\'crmo:ıo k:ıılJr Sl'n nehri üzerinde faz \ ıı:ı,ıırmıştır. 

I>ıı5111:ın1 ı~, rö ,.c J>:ı<;isiirü j<;til\ amelinde ilerlemek isliyor, fa
k:ıl dii5ııı:ııı cüziilnml:ırımız tnr:ıfındnn ~ •ddclli ~urclle hıtulmuşhır. 

I>ı{:l •nrarı:ın, duşın:ııı, Seıı'in şiınnt4 sahılı iizcriııtlc Kod!Jck isli_ 
k:ınıelııull' l.cşif miHrczl'lcri se\'kclmiştir. \ 

Aşağı l .. ız uzcrinılc <lüşm:ın, Fernnlı o mon mıntıılrnsındıı kılalnrı-

mızln lcm:ı5:ı gelmiştir. \ 
Unz ile l"rk nr:ısrnd:ı, dii~mnnııı ))İŞ n'orlnrı J\rcslyan.\'olua \"C 

Belz ıııınt:ıknlarınd:ı şiddetli lıiicumlnr:ı ha ,ıaıııışlır. 
;',l,ırıı uzcrinıle Şnlölrri ci\'ıırındo, şiııı:ıl\\'cn Sl'lcn düşman kütlcle. 

ri, ccnıııı s .. lıili iizcrinc lı:ızı •unsurlar gcçirıl\'e~c nıll\·:ırrak olmuştur. 

Hcms ııı ınl:ık:ırnıd:ı, diişm:ın mulı:ırcbe~ '<il'. :-, eni tnnk eiizütaınlnr 
\'l' ınolürlii rüziil:ıml:ır soknııışltır. üc il:ı clürt \ zırhlı fırknyı \'C iki iliı 
üc motıirlii fırk:ıyı ihtlrn rılcn lıiiliin hir nı:ıkiıl\ •li kolorılıı nıiirntll'leye 
ınıid:ıh:ılc c~ lcmıstir. Bu lıiicıım knrşı-;ında. fırkr,Lnrınıız çok şlıldcl l l hir 
ıııiic:ıılekılen sonra, nldıkl.ırı emir fir.l'rinC', odı\oıı ndıın nems d:ıitına 
do~ru ı:<'ri ccl.ılınişlcrdir. \ 

nems'Jn şimnlı şnrki!';fndc, nıiilc:ıdıJil esirler \ien alınan h:ıbcrlere 

ı:öre, dıışınnıı ııı.ıkineli c·ıı.ı:iilnıııl. rımızııı mııknhıl\ lıücuınl:ırı Ye lı::ıva 
kıı\'n•lleriıııız tıırnhml.ın nıııkerrl'rcn ~:ıpıl:ın honı \\,:ırı:ım:ınl::ır ncticc
siııclc, \ok ağır 7.lll i:ıt ,·crınıştir. Ta;pnrc filoları nıızın bn7. ı sı, lıııgiin 

lıcş defo nıuharchc mcyr!:ııııno dô~nıüşl!ir. \ 

İngiliz hava nezaretinin teb.ı~ği: 
Loııdnı, J 2 (A. \ .) - llıl\1\ nn.nN'tl nln tC'bll~i: \ 
R.A.l<,. e mensup orta ağır bombardıman tayyıırclcrl, d~'n, dU:mnnın mo. 

törlze nakliye kollan üzerine ve Ronenln şarkında, Sen neı.;l'l ağızlarında ve 
el var ormanlık mıntakala.ra tecemmu eden kıtanta hUcumla ~'Ilı tekrarlamış
lardır. \ J 

Bu harekfıt esnasında iki dUşman avcı tayyaresi dU,,Urül tr.ıU§lUr. Tnyya-
relerlml:ı:dC'n dördU eksiktir, t. 

Şlmendif,r cbekcslnln lıııyaU noktalannın \'e denizden Ml\):e ko.dar olıın 
harp hattı gerisinin bombnrdımnnları gece harcktı.tına dahildir.\ 

Sen civarındaki dUşman tec mmUlcrl yeniden bombardnnan ed!lmlljllr. 
Som gcçlllerindc yeni zararlar vcrdirllml, tir. 

Hlrson ve lvet mıntakalnrındakı ormanlar yn.kılmı~tır. \ 
Başka lnyyarclcr l\:olonyada \'C Alm:ıny:ının garbmdakt bed~nerc hU· 

cum etmişlerdir. \. 
İtalya Uzcrlnde bir istikşaf csnasında uçuş yapan ln6111Z ve ·\ 'ır bom. 

bn.rdıman to.yynrelerl Tolnsdekl nskert hedeflere dlğl'I' bombardımr rı tayya
releri de Ccnovad:ıkl hedefll'rc hUcum etmişlerdir. 

Ağır bombardıman tayyarclerlmlzdcn bir tanesi eksiktir. \ 
A\'cı tayyarelerimiz dUn Io'rruısa Uzerlnde !aallyette bulunmuşlardlr. En 

ıı.z sekiz dil~man tayyaresi imha edilmiştir. Avcı tayyare:erlmlzden yblrlsl 
eksllttlr. • • \ 

İngllterenln cenubu şarki snhlllcrl açıklarında bu sabah Splt!lre t&}\.VB· 
relerimiz Hcynkel bombardıman tay yarelerlnden bir tanesini dUvUrmfl:lUr 

A lman Tebliği \ 
Fiilırt'rln ıınııuııl knrcırotılıı, 1:l ( A.A.) - Çarşamh:ı tclılii:i: 1 

5 Haziran .Monş den izi ile Laoo'un cenup bölgesi :ırasın cin başlı~ 
yan ycnı tanrru7. tam bir ınuvoffo.k:ıycllc ll'tenilc etmiştir. Som neh
rinin rcnuhunıla \'eysııntl hotıı trS'tlliye edilen müstahkem hat zaple. 
dılmişlir. Mlileokilıen geri cckılcn duşnınn ordııl:ırı muhtelır nokıalnr

ıla delinmiştir. I>ilşnınnın nıunzznm 7.:ll ıata ujtrnynn miileb:ıki~i nş:ı. 

~1 Sen'ın ütcsınc alılmışl ı r. nucn birf ı,ııç glin C\'\'C) Almanlar t:ırn

fmdnn tşg:ı) eclılmişl ir. 

Poris ı lc Sen nehrini n ıııonsnhı ,nrasındn Alman kıtnl:ırı nehri 
muhlelir )'erlerden geçmiş lıulunu)orla • Bir düşman grupu Manş fi. 
zerinde Sen. \'alcri ~ :ıkınındıı (evrilmişta_r. 

Parlsi ıı batı-şimalinde Alınan fırkı(ldfı Uaı üzerinde P:ı rlse 20 

U NUTULMAK ne kadar e-
lemli olursa olsun, Ayşe, 

unutmak ondan da aculir. Sevgili. 
nin b'zi hatırdan da, gönülden de 
çıkardığına, artık hiçbir Umid kapı
sı, gururumuzu avutacalı bir şüp 
he kapısı kalmayıp da inanmağa 
mecbur olduğumuz an içimizde 
sonsuz, şüasız ı::=ındığımız bir ıstı
rap duyarız. Blrdenbirc gönlümüzü 
bir yalnızlıktır sarar: üı Bczmi -
Ezel'den aşinası olduğumuzu hissi. 
miıin bütiln belagati ile bildiğimiz 
o çehrenin bize gene gö:.Jkmesin
den, gene gUlümsemesinden ümidi· 
mizi kesmek bütün dünyayı ıssız. 
gökleri yıldızsız kılıverir. Hayat 
omuzlarımıza bir yük gibi çökC'r; 
artık onu taşımamıza yardım ede
cek kimsemiz yoktur. Fek.at, Ay
~e. bu yalnızlık, bu Umitsizlik için. 
de sevdalı gene tesellisini bulur: 
her şeyi kaybetmiştir ama elinde 
sevgisi, sadakati kalmıştır; sevil
mediği baldo sevmek, her şeye 

rağmen sadık kalmak ona gurur 
verir· Elemin, gamın zevkini idrak 
eder ve bununla avunup gene bir 
nevi mesti içinde gezer. • 

Fakat unutmanın. daha doğrusu 
unutmak korkusunun h'çbir deva
sı yoktur. Bir aşığa söylenecek en 
müthiş sözün: "Sevgilin seni unut
tu, başka birini seviyor" demek 
olduğunu sanmayınız; onu asıl ya. 
ralıyan söz: "Sen artık sevgiliyi 
unut, ba1Jka birini sev'' sözüdilr· 
Aşık bundan niçin yaralanır? ni
çin da!ma bunu hiddetle karşılar? 
l{endisi de daima unutmak korku· 
su içindedir de onun için ... Unut
mak, yani gönlümüzün sonsuz bir 
aşka kabiliyeti olmadığını anla
mak . .Aşık, ne kadar ıztrrnp çeker. 
se çeksin, ne !;adar cefa görürse 
görsün, aşkından memnundur, bel
ki se,·gilidcn de daha çok sevgisini 
sever. Size geçen seferki mektu· 
bumda Nazım'ın bir beytini yaz ... 
mıştnn: "Bir müpteHi gedasını şa
hJ cihan eder - Te'.sir-i aşk hak 
bu ki zıll-i hUnıii. imiş.'' Aşık, ken
(lisinden aşkı duydukç:ı, aşkından 
cmlo oldukça, b:ı:ı::ın neşeli, bazan 
elemli bir neşve içindedir; aşkını 
duyduğu nisbctte kendisini de se
ver; aşk onu ş:ıh -ı cihan etmekle 
kalmaz, ona s:ı.nki bir füıhlık verir· 
Bunun içindir ki bir Cışika: ''SevgL 
liden vnz geç, artık onu unut" de
mek: "Neşv<'dcn, füı.hhğmdan vaz 
geç, tacını bırak., cökUndcn in, ge
ne eskisi gibi, sen de hC>rkcs gibi 
bir zavallı insan ol" demektir. 
Aşkın, arzudan sıyrılmış saf aş

kın hiç de tabii bir his olm;ıdığını, 
hnltfı pek yakın zamanlarda, o
nuncu yahut on birinci asırda be. 
lirdiğfoi iddia c>derlC'r· L=ı Roche
foucauld da: ''.Nice kirn!!eler \'ardır 
ki nşktnn bahscdildi":"ini duymasa· 
1ar ömürlerinde iışık olmazlardı" 

diyerek aşkın bir görenc~.ten baş
ka bir şey olmadığını söylemek is
te · Bunlara inanabilirim, Ayşe. 

Fakat aşkın olm:ıınnsı. insan tari. 
hinde yeniUği, anc~k görenekten 
doğma bir heves olması gtlzelliğini, 
asaletini azaltır mı? Hatta diyece
ğim ki öyle olduğu için güzeldir, 
öyle olduğu için asildir. Allah fik· 
ri gibi. Nasıl Allah fikri tabii ola
rak her insanda do~rnamışsa, an
cak bir veya birkaç kimsenin kal. 
bini kavrayıp da sonra b:ı.5kalnn
na, kalabalığa gC'çmişse aşk da öy
lece e\•vclıi b'r \•cya bir1mç kimso 
tarnfından bul .. nmuş, lcad t>clilnıl , 
sonra bütün insanlar üzerinde hük
münü sürmE'ğe b:ışlamıştır· İftihar 
ettittimiz bütiın duygulanmız, bü
tün hislerimiz gibi t-ıbli değil, in. 
sanidir· Açlığımızla övilnerniyeec
ğ'miz gibi arzumuzla da Ö\ ün eme· 
yiz; fakat hldıwete ermrok ~!bi aş-
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ka ermek de içimize bir ecvinç- ve
rir· Zaten Allah fikri ile n"k fikri 
nr:ısınd:ı adeta birlik denecek de. 
recede bir milnasebct, bcr.zerlı'k 
bulunduğunu iddia edebiliriz. Bakın 
Ays . aşıkların, gerçekten S('Ven
lerin hemen hc·;:ısi J.:ol:ıylı'da Alla
ha inanmıştır· Mutasavvıfların dL 
linde iman ile aşk, Allah ile maııuk 
birdir. Dindar olmak nedir? Kendi· 
m:Zderl U.StUn bır varlığ'I kabul e· 
dip ona benlij';imizl, vücudumuzu ve 
ruhumuzu feda etmeğc razı olmak 
d"ğil mi? Aşk da bundan başka ne
dir ki? ... Bunları söylerken İsa'mn 
sözUnü hatırlıyorum, Ayşe: ''Onun 
çok günahı affolunacaktır, çUnkU 
çok SC\"Ill;ştfr." Demek ki Allah 
aşkı, kendisine götüren bir yol fü. 
ye kabul ediyor· 

Size niç:n bunları söylüyorum, 
Ayşe? Size güzelliğinizden, gö.ıle. 
rimin önünde hayaliniz belirdiği 
zaman gbnlilmü kavrryan o tatlı 
heyecandan, sevinçten bahsetme.k, 
size şiirler okumak isterdim· oı
madı, Ayşe; çünkü, itiraf edece· 
ğim, gUnlerdenberi aşkımdan şUp. 
he ettim· Ağaçlardn, bulutlarda, 
çiçC'klerde sizi göremedim· Benden 
kaçtınız; br>n do sizi gözlerim önü. 
ne gctiremC'dim. Ne demek istedi" 
ğiml anlıyorsunuz: sizi sevmiyo· 
rum, yani tacımı bıraktım, göküm· 
den indim, gene bir zavallı oldum 
sanmıştım. Birkaç gün tattığım Ö 
emsalsiz neşveden sonra içimi hlr 
kas,·ct bürümüştU. Kendi kendiriı. 
den nefret etmiştim; kendi ken· 
elimle olmağa, kendi huzuruma. ta· 
hammül edemiyordum. Avunmak 
için başka yüzler görmek, b~ka 
sesler işitmek istedim; fakat hiç 
birinde, hiç birinde bana kendi ken
dimi, kendimden nefretimi unut. 
turacak bir şey bulamadnn· Aşksız, 
neşvcsiz, "Allah'sız kalmıştım ... Fa· 
kat dün gece siz, kendimi en peri
şan hissettiğim bir anda, en umul
madık bir nndn görilndilnüz. Yüzü. 
nilzde bir tebC'sslim vardı· Önce 
anlamndım. sizi tannnadnn; sizi 
ancak ellerimin titremesinden, kal· 
bimfn bir tuhaf olmasından tanı

dnn. Bahtiynrlrğum birdenbire tn
damadnn, o saadeti bütün büttııı 
kaybetmiş olmaktan o kad'.lr kork. 
muştum ... 

Gönlilm gene ı:evinç içlnde, fa· 
kaf. artık sevincimi laskanıyorum; 
biliyorum ki onu, aşkımı ka)bet -
mclt"'knbiJ. Bnna gene gözüktilnUz 
ve sizi görür görmez gönlümde o 
leziz çarpıntıyı duydum; faknt bi
liyorum ki bir gUn hiç, hiç gözilk. 
memeniz, gülümseme.meniz müm· 
kUn; hatta siz gözüksenlz bile be
nim sizi derhal tnnmıam ve kal
bimde o çarpıntıyı duymadan geçip 
gitmem mümkfin... lşl(l bunn ta. 
hıı.mmül edemiyorum· Sizi yalnjz 
sevdiğimi bitmek. bugünün verdiği 
luız içinde yaşamak kafi gelmiyor; 
sevgimin sonsuz olduğun~ inan -
mak istiyorum. 

O birkaç gün sizi gerçekten sev
miyor muydum? Eiz.i gerçekten U· 

nutmuş muydum? Şüph(lslz ki ha. 
yır. Gerçekten sevıncscydL"Tl. ger
çekten unutmus ol.savdım, unı.ıt!U
ğumu bilir miydim? sizi gene arar 
mıydım? gözlerimin önüne gelme. 
nizl hayatın baııa edeceği en bil. 
yük lütuf diye bekler miydim? ... 
Fa1

• t se>vgimdcn şüphe <'tmiştim 
ve tu şüphe beni eziyordu· Siz ki 
bir hav::ı.lı;iniz, Ayşe, gönlilmü ter· 
ketme\ ın; nrtık anlıyorum ki siz 
olmaztanız hayat benim i~ln bütUn 
rf-nklerini, kokularını, ıı;ıklarmı. 

r:ıksed<.'n r:ölgclerinl kaybedecek 
vrı sadece gC'rçek. o karanlık ger
çek kalacak· An'rnrn V· \'f. 19~-0 

N urullah Ataç 

kilometre me'infedl', J>.ıı isin Seıılis ~ nkınınd:ıki btllıki'iınlorının önün. 
de lnılunııı.ıklndı·rıJr. 

Jlicah:ın~r 1!l1R müıııekc diktasının s::ıhncsı ol:ın Komycn ve Yi. 
ler-1".olcrı Alııı:ın kıl:ıları ınrnrındnn işgal cılilınişllr. 

Urk'un doğusunda, l\l:ırıı nehrine ı;eni5 hır cephe üzerinde kul". 
\'Clli ıııiHrezeleı le rnrılmıştır. 

9 llazironclıı l'nz - En kanalı u hlöz •ırn-;ınıln yeni t:ınrruzn bnş
lıyon \lm:ın kıtnlnrı tliişmnnı şiclılelli ıııulı:ırelıclerıle nınğllıp ederek 
tıırıletınişlcrılır. Bcınıo; Al•ııon kıl:ıl:ırı t:ır:ılındnn i~g:ıl edilmiştir. Şam. 

p:ın~:ıda Alman kıl:ılnrı Sıiip ırm:ığını f.?t·~·ıııı~ll'rdir. Fransızlnr kısmen 

tanklara d:ıyan:ın lıir çok nıuknhil lıücuıııl:ırına rağmen S:ınıpanyacl:ıki 
ı\ lın:ın ilerlcmec;ini ılıırdıırm:ığa nıııvoff,ık ol:ıınamı5lnrdır. 

l>frşm:ın yeni hnrck:ıı e'lnosınd:ı Jll'k \ok ölii, yaralı, esir, sil(ıh '\"e 
malzcnıt' lıırnkmıştır. ~imcli\'c kndnr ,·crcli~ı zn,•i:ıl hnkkındıı mll\·nk
kal le ol~n bır tnhnılnılc hulıınmak mıımkün clci'.lildir. 

F:ısıln-ıız C:ıııliycllc [ı lı:ıziranclnnbNi orclunıın murnrtnkı:-,l'tinl ı;c. 

niş hir surl'lle lıfıdim ol:ın Jııı,•n ku,·,·ellcri dlın dl' knrn ordusu ile 
lrşriki nıcc;:ılyc ıl<'vnm etmiştir. Bundan h::ı~kıı, tayyareler Hnvr llmıı. 

n ı no ,.c lan.,.ın halı snhılindcki dimn:ın n:ıkli)CIC'rinc ~cniden Mi-

\ı cum clıııişll'rılir. Biri hcş hin tonluk olnı:ık fü:erc yedi nnkliyc Ynpunı 
hnlırılmış ,.e üç tanesi on ''e on lıcş hin tonluk olmnk üzere diğer o~ 

j n:ıkliyc \•apuru homlıal:ırln lııısara uğratılmıştır. llir kaç vapur üzerirı_ 
t de de yonı::ınl:ır çıkmıştır. 

Almanlara göre teslim olan generaller 
Fiilırerin rımıınıl kararoalıı, 12 ( 11.A.) - Alm:ın orduları başkumon

dnnlığının tclılil!i: 
Sen \'nleri ciYarıııda muh:ıs:ırn nllınn :ılınmış olan Fransııı; kıta. 

\ 

len, hır çok defo vııpurlora binmeye tc~t'bhOs dtiklen sonr:ı, teslim.el. 
nıuştıır. Bir kolordu kumıınılnn ı senerııl, bir l nı:: liz fırka kumandanı 

'
~cnera l ve dört Fransız hr!.::ı lmmandanı ıtenerııl teslim olmuşlardır. 
.Esirlerin miktarı ~imdiden )imıl bini 'etmektedir. Harp .san:ıimi 
uıyılamomı~tır. 
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,,.,ftatflltlJ 1 

ıstaabaldazeızeıe 
Bugün lf&&t 13 de şehrimir.de pddetlloe hltedll81l blW' zeJMle 61-

:nuştur. Ze :;:ele hakkında henlls raJ11athaneden 'bit malfmaat alıM»ıa· 

mı§t.tr· 

/talgada zelzele 
Beme, 13 (AA·) - İtalyanın Perouse tebrinde senele olııu11· 

tur. Bu zelzelenin merkezi şehJrden on kilometre meeaftdeclir· AbaU 
evlerini terkederk sahraya kaçmqtır. 

Bu sabahki Fran,ı: tebliği: 
Parts, ıs (l'rans& amaml kararglhnun iMi w.Mrl tebftll> -

Denlzden Argona kadar harp bütün fiddetlle devam etmektedir· Mu· 
ktımet merkezinin iki tarafında ve Marn Uzerdıdekl dtıeman taamız.. 
ıuma ıawanmız mukavemet etmektedirler. Dtln atp.mdanbefl cep
helerde pek az değişiklilt vardır· 

Bağdatta qık söndürme teuübeai 
Bağdad, 13 (A·A·) - Evvelki aJqam ıplı aöndilrme teori\.beleri 

yapılmııtır· Matbuat ve propaganda müdürü biabqı H~bnl, 1rak or
dusunun iyi bir surette talim görmüş okluğunu ve tehlike lakliıule 
memleketi müdafaaya hasır bulunduğunu aöylemiftir. 

Atnerikamn Fransatlaki ..liri 
Fnmada bir mahal, ıs (A·A·) - Amerika J!trleşik devletleri 

bnYfik elçisi Bullit. 19H ağustosunda Myron llerriet'bı yaı;tıfı gibi. 
Pariste kalacağını bildirmJştlr. 

Cin hükumet merkezi bombalandı 
Otungldııg, ıs (A·A·) - Bir Japon bava unu eenumcla Sovyet 

ııefarethanesi ile Alman Tranaoceanlque ajansı büroeu -Uzeriade bom· 
balar dilpnilftllr· 

Alman petrol gemilerine taarraz 
Lolldn, 18 (A·A·) - Norveı; sahilinde tki Ahban ))etrol 'ftpu

nma lnglllzler tarafmdaa taarruz edll~tir· 
ltalyadaki lngilizluin himaydi • 

Loadra. ıs - ttaıyadaki İngilizlerin himay~ini Amerl11a Sirle.. 
ilk CıunhuriyeUerl kabul etmiştir. lngilterede bulwaan ttaıyan cue
tecilerl ve erk.Anı yarın İngiltereyi terkedec~lerdir· 

Busabah Fransa ve itatyadan 
8 ttlebemlz daha gekfi 

Bu Ababld konvanaiyonelle Pa.. l dumanların ı;ıktJimı Prdlt· T.
mta ve ltaıyadan tehrlmize ee- İtalya hududuna Jıloclana ~ 
lds qilik bir Türk talebe tafilul Framlız. ltaıyan hududu kepaQl -
geJm,iştir. 

Nihat Yılmaz Kankat, llabmut 
Tllr'kman, Baha S1lDter ve IUlat 
Asa.kolla Parilten; Can Çö~çen. 
Sadettbı Bener, Bllveyde Kaya.te
pe ve Remsi YUklek de ltalya.Ua 
gelmJelerdir: 

N"Jhat Yılmu KanJrat bucOa p
len trenin Frt..mm pim llOll 

· trm ofCtilöu miSY!mdl 9e ,_,nar • 
-da .,ait eleuğu vakalan eöYie an
lataupır. 

~ Gar da IMmdan tnD1mk 
banket edeli on bet dakika olma -
JDlltı ki, prm bcımbardmwı ~ -
dJlin1 duyduk· Akabinde alev w 

JPJIU· ~elrıv ••rl döıunl)'9 .m« -
bur olduk ve .favlçredelı pıoent 
~ ..ı.nuk· Bia :lt.al)l&Jla •lr
clljimlz samaıı ll'lllOlin1 mıttwıu 
aöyltb'oıda· haıyaıua arp Uıuı 
halk uuada telle lıuale ••Ulıdi· 
'Sofupn1er, ~ -canwı -
yordu· 

-Bu uada Jıu:p Unnaı ..,_ t
kl ııaı,. ~ .. ı.lllllr hla.. 
gilr ağlamaya bql~." 

Yolculara anJettdrh!;ma ..clre, 
ttaıyan beJmnm .J'l'll8&lera ian-
veW .,.,..U.i vardır· lJu itilıdla 
Franmla tuırhetmek tat6l8edOderl 
intibaı haıl olmaktadlr· 

Amerika ve barb 
V..,...._, 11 - ltaıyanm harbe milletlere kredi açılmnınt mene

mfldahalem bUWn Aumila&da derin den ldanunun illaamı teklif :etmıf· 
ald8lar uyaııdırmıftır. Jllfk&rıummDI· Ur. BUllUll Nbebi de Lond'l'I Y'e Pli· 
,. mUttetiklere, aakeı1 kuvvet mOe- rı.e ikrazatta bulunmak imtlnJa
ı... olmak Uure, derhal JMr turlü rını temin etmektir. 
yardmım. yapJlmuı JeJılnde tezahür Pepper, bundan hata 79ni .dna-
•tmektedlr. yanın müdafaasını daha iyi bir au· 

"Klltteııklere yardım ııureWe Anıe- r ette cıman .ıtına almak için J>ita· 
rlbJı iDOdafaa,, komitemıln, Blrleflk 1 rafiık kanununun l&lasını da teklif 
Amertkayı Bitleri durdurmap davet etmittir. 
eda bir aıl§I. psetecner toplaııtımı-
da Nl*'•mhur RUll'lelt tarafm6an da AJIWRIK•N amnmımt MD--
tuytp edilJDJftlr. - 6l8Ml.1ftXJSK 

:aı aıttte bqbca fwılar yaabdtr: Devlet makaınatının ıhildinlilin 
.._. A1Der1bb1ar tatdl 1m malla- söre, Reis l\unelt, baıp mınta•r 

"l'I~ ıh MdalJMle ~ '"iDi sil. sanı temelli eder.ek, .bir lıııe;)lllllDame 
~ tedbbler aJgwmak ar- ile, Birletik Amerika ıemllerlnin 
• ederdik. Fakat timdi blllyoruz ld. Akdenize 4(irmelerinl menetmiştir. 
......... erla '" J!nnml•nn her pr1 Pertekiz Jhnanlarına ve lapenya· 
adam imi barbe ve lıılr c111an lhtlWIDe nm AUantikte bulunan ltmanlarma, 
~ gemilerin girm~ai serbesttir. 

Bu toplantıda bir konuıma yapan Associaled Press, bu -suretle 'Lir 
n maırtellf suallere cevap veren Ruz· bonun, Amerikan «emimi tein en 
nıt, Blrlqllt Amerikayı fimdl bitaraf mllhim Umanı tqtil ed9c91inl HA· 
mı, yoka& gayıimuharlp mı telAkkl ve etmektedir. 
•tt:itiDI ll&ylemekteıı imtina etml§Ur 
ld)t:•mıtıu •e• YA&DDI u. 
Yau,r.••ı KA.Buı. a>au>ı 

Ayan mecllsi, Amerika ordusu mik. 
tanfua arttmıması l.Çln zaruri görU· 
len maaarlfe mUteaWk olan lA.ylbayı 
lttlfakl& tuv1p etmJoUr. Bu ı&.ylba, 

mUUefl.klere yenl harp malzemesi aat· 
mağa mezun olan fabrikalara yeni 
harp ım.lzemeslııe mukabil eaki harp 
mallıemealle tedlyatta bulunacağmı 

derplo eden bir maddeyi ibUva etmek
tedir. Ji'or11, kUtle ballnde tayyare L 
mali melleleli haldund& mllll müda
faa encUm~nı aaaslle görtlfmU,tUr. 

.Ayan mecllsi, Rqzveltin, mtlttellk· 
ler tar&Lınclan laten n eakl allAb ve 
topçu malzeme 1nin satılığa c;ıkıınl· 

maaı hal(kmda orduya mezuniyet ve.. 
rilID i t eblni de kabul etmı,tır. 

Amerl a ç k b·rı ğinin harbiye 
nezareti! ak ttl l blr !UlA!a nııza
rao m f ki r ordwıuo c phane, aa 
kerl levazım ve top m vcuUarı ~ 
dan ihtiyaç faala:il miktarım aiacak· 
tardlr. Bu miktar 38 milyon dolara 
baliğ olmaktadır. Nevyorktakl çelik 
ısanayll mahafill bu t dblrin çok mu. 
h1m oldujwıu ve mUtte!iklere asamı 
d•l"IOlde maddi yardımda bulunuıaaa
A'ma dair Ruzvelt taralmdaıı v rtlcn 
ııöaUn bir netioeıd oldutwıu söylemek 
tec11rl~r. Bu aat:ıo Uzer~n hlcıblr klr 
almmıyacakt.ır. Bu mevad4uı fıyatı 

harbiye nuareU tarafmdaıı tayin e
dDml§Uıt, 

AJ3n Aza ından Pepp~r. harp 
borclannı tediye etmemiş olan 

trmAN IJ!Ebd..B•O:IU: 
N Azratt.E QOBl}fl'C 

Jtalya sefiri, buiciye nazınndan 
bizzat bir müllkat talep ederek, 
B. Cordel Hull tırrarrndan kdbul e· 
dilmiştir. 

Ziyareti hıtkkında nuıtbaata be -
yanntta bulunmaktan tmltna etmq· 
tir. Maamafih aefirln ~Unde bilyük 
bir zarf bulundulu ~rilldlMtün~ 
nuaran, İtalyan diplomalımn ten· 
dl hüktimetinden ..Birl-.ik Ame· 
rika hükCımetine hitaben bir mesaj 
setirmit oldu#u dil,ünlllmektei:lir. 
Al"ERtıiı\ YEJlt BABP GPflSl 

YAPIYOR 
Bahriye .dairesi için bir milyar 

400 milyon dolarlık bahri tahsisat 
kııbulüne mutedaiT kanun -projesi· 
nin Ruzvelt tarafından hmasını 
müteakip, 45,800 tonluk iki :wııbh 
ile 20 hDTP ve yardımm q;ıemJnin 
tezgahlara konulması ballkındo e
mia:ler nı:nmı.ur. 
AllER&IUNJN lltlDAJIAl.g,t 
ÖNVNE QEÇU.J:M&Z .llALE 

GELMİŞ 
Nevyork .:Post WHetesl, neşrettili 

btr makaltrde lta)yan mınhihalesl 
nctıcesinde harbin bir A'ttUJM o· 
111,mulılı halinde çıkıp bir ttOnya 
harbi oldQAunu bildirmekte ve Jtu 
dakikadan itiwen, Amerika .Blr
letik dnletlerinin bellapaız .tunet· 
)erinin diktatörlere kartı harek&Uı 
JCclmeslnin önline geçilmez bh• ma
hiyet aldılını ilAve l!haekttdır. 

rraasaaa llarp 
(BaıttM'afl l -..ıte> 1 ıidinl ~~geçen Al· ı bartlıılıler ..._ etmlt.eillll Als

mıuı mağlOp etmedikçe galip sayı- ıuan lııtalan, dQn Suippes suyu - neJ.n eenubunaald yaylalataın gcç
lamaa- Yedi güa. m"1larebeden son- nun cenub\Dla gec;meğe muvaffak miflerdl· O saman Franslzlar Cha
ra ~ ol'dulu -~ ......... bo. oılmuşı.tftrr. FıMMl!lların ._.. 41eMtlhı,4alerillllen ı&Mtacaw 
ralma.alf, )"aln MI' ıalktar geri 11thlı lıltald• nteft\!ıekaıa ya1'llL c:....,,•nDr· 1!ra eu.-. t!KI 
•ibDlltl!'· 8elld düa ~. ü- larr taarruz, ~lrnanl8lll -' • - te9'11e ... ".Yaluaadla ~ s.I.. 
yale gelmiye.n yerlere ~ekilecektir· mamrştır. Almanlar bu mıntalrada ne ve qafı Oolae Ozerlnden Meanx 
Ricat fellket teliklıi edilmemelidir· veni fırkaları cepheye ithal -.ıt- ya P~ 't8 kilometre prk ve ıl· 
7.amanr gelinee vaal,}·eU 4eğipire- lerdir· mal)lls"'*e ve Mmır takiben 
cek hare'41te -1rişMk if:bı lAmı - Attiga dftrllllılla ..-.-... ar ttir '!W11Llltı delru uza.nr:...eır. 
~elen tedbh'ler al~t·" mukabil ~ '41~ iı.t - O Alılı•• Mam •rd9d*f yUk-

Almanlar Parisi mutıasara et • lemesinf tevkif etmlflerdir· sek Tardenofs yaylumda Alman-
mek istiyotdfl· Bu hususta büyük Som cephesftll'e: Bresle cenubu- lar Reinıı hıtikametlnde ikfai zırhlı 
ı:üçlUklt!ll'le ~tn'lılaşı!uftlr· Parie 1~ ~org-e loa nt!::'ta r,-eçeNI&: ee • Glmlik llaN -4 ._. ıltw lırka ile 
J:um:ındant general Rel'ln.:,'<>in be • 11ıba cloll'u ııe«2D Alman CJllti1ı 4IUtııa ~ ·~~ etaektldirler. 
:tanatmd1111 anlaflldıfma göre, .,a. llrtraı.nnnı ~katı d~e - olılcı.a 1'lıılılıu "a111 ""'1eccllh 
ria mahsur bir kale gibi değ!.l, cep- şarka doğru çekllemiyerek aahlle ~ten mkac: haretetin!n .,fr )[19_ 
henin bir n~lıttaar ~künde w tep- doi;ııu ..r!Gat meobarlyetlnde kalan mıydı. ~t luüacıa öbQr lrobı· 
beye dalail olatak ~ tMe • ~ı'aıtmt klUWlrı - Alnıan tehUllft daıl AblÜll'. avM )'911mah 
cektir· g5re - teslim olmuelardır· Eafrlertn Fransızlar tarafından tevldf edil -

• • '* ınlktm ıe.ooo kişidir. !lldllleı9'· .sa SUnMde bu amta-Lon""' ıs - tı'ransat?a 1!:!'!"" Rouetı, Abıfanlar tnafMllfhWP- ~ tiıtdetll muhafeWer '91nnıt • 
Alman taarruzu karşısında hiç yıp tedllmiştJr. Bu şehir ile Vemon tu. Almular daha prka Arıonne 
rarunadan mUtemadiyen stratejik ?JUmda, bllb&Ua Lo\ıviEr tlWfflı· ve A'ttlgny 1araf1armda lia Yraam 
bir surette geri ~ekilen 'Fransız da. 1tm'i sLI hiYrutyealnde &Tn 1ıalı.. battı Userbm tazyik yapunya mu • 
kuvvetlcrin'n Pariain ıimaline ka- rlnin cenubuna &'e<fbefe Tn\n'lillU vaffak O~· 
dar cekilmeleri dolayıdle Par..s ta· olan Alman lttatıli1 'l>lr fli\lb'bll 
mlarpıa dayanınrg v~ I'aritin mil- taarruzla, 'lıehrbı tlınalhfe jbhall-
dafaın harbi baJl:ımıştrr· larcbr veya JmHa -rdltınıgwrtfr. 

Gete11 h'kberlere gl5re. vaziyet PltAN81Z UANSlinN ~ 
şudur: ~ 

'Pllı1I mmta~ '.llda: Ol!e ne MAL :T 
Ourta aramdaki mm"'talnrda Al - hrls, ıs - ~yllhat-ta bulun -
mn 'kıt.alan Senlbı ve ' illen I:r r--ıZa memur bir aBerl mU&euil, 
herth'ı ifgal etmişlerdir· dün J>ullln inUôalaul .muhanbeei 

Ourca p.rkmda' .i . ·~ada :t;a tam bir aurette 1ılqle.m11 otauluou 
ll'ert Kilon • Nouilly - 'Fereell Tar- ve ~lamı ıebrtn l'malme 
dellbll haltnrthib c~nuba doğru "tL ı;ekllmi3 bulUd!aıiwıu bildlmı.i;' : •. 
amı. eden Alm11n krtalan karşı • Bir Fnmm ııkcilsflnUn beyaııatı
smda yalnız Fransız ardcılarmı u nuınan. Almular, Aqune Ue 
bulm\131ardll'· 'Fransa: ordusu, bu ae~ Seme .,,uuıCla hemen her 
mmtakada ilarn ~hri geri.sbı11 çe- tarafta aarr,. etme1ctec1lrler· J'a
kllrnlş '"burada kuvvetle yn-tet • kat hiçbir yerde Fransız mUc!afaa.. 
nıtıttr. ~daki !l'ran.m krtalan ma ~ edOememlltlr· 8a u
Chateau Thlerry • :Meaux hattında da Padala 40 llüam9tre llmdlnde 
bulumnalı:tatbr· ("IAlla -etrafında harp edilmekte -

pa..,... V.Adn.T 
l'lınsız ndyen •lln Pmıtıl u -

lterl n.aHatR GeJMnl llerlag 
Selne - ()ille - ... .. 8abıe • 
Mam departmaıı lan memurlanlun 
ftlifeleri-..... -Qll)mamalan 

bümd-"':l emrini -~· 
~ a1lllerl 'ftHS G9:ıS'all H:-

rtng, b~ aen8Jlntn tnUıi!ata· 
.... Mılatllal mtlllferll lılr ıtra. 
tejfk hareket t_. etilMClğtnt ve 
bu •Dılafauıa, l'nL1lm DJ'duılarmm 
11muııd '* aanavra ~esi da
lilllade ke'•ıkLa olcluğunu lteyan 
~ 

IWillD t.ahllyea devam .tmek -
t84Uz'. 8irtM -.Palu lı.Qalıda'· 
Bir~ tuıa .-ivil~ 
1.W14ı111111ta"· Radyo .lataayuDlar 
bqka te Men ""lrledilmiltir· Almanlar Ourcq farkında Marn dir· .Alıunkr, Itouen J1e Venıon 

boyuna vbıl olduklam:ı iddia edL araın ta birkaç noktadu Se1ae ~..m9r lJlllDılt ••~ 
yorlar· ne'br&nl geçmitlei'dlr- WscfQl'IE, 'D (&·A·) - Br A-

Alman ordusu merkezde Paris °»!l])ana Vemon civvmda du • merlkan muhablıinln guetellln 
ıimalinde. bu awe 20 kilometre mcı penteaı. l&J. köprü ve c!ubalar blldlftUllM "'9. 11111• "kam:&l -
kadar yalrlqnnı bulunuyor. l!u • Wtı.mm,Ierdır· t':mdf Jl'rauı& kL lllm ~ 1.11 ~ tlma1l 
gün, 'Marn boyunda. Fı-P,. .. rzlarm t.lan Almanlan nehre ıllrOp k:~ f!!il ld k .. W wı_.... .. tllllıll tL 
yeni mevzllerine kar§t. bir taarru- rl bellarmı tahrip etmeye tefebblls aittir· 
ıt!ll ba§)l:a'8ı 'mOt.emeldtr· ~ler- S!nm, D CA..Ar) - !). N- .a. a-
Şampımya ımntakaımda: 1Retm t\'anm lrumandanh'l?r, Dd ıc.n ~ MldldJar: 

.ıtehrlnl tarp ve cenubtan ihata e· evvel. Soluon ve Com~e etra- lllimya lllİlllll ..ıo.... - -
den Ab9nl8!' .llu ~e1ıtl zaptetaif- r.ı• hubetme'kte e1u latalan r-.. •t Jlıl 19t uwı h"t! a-
lerdlr· ., ..... lliaM ... MMıı 'CÜ •1tı1iiı9ıDL.:-. <dılHi81 •• rın 

1 

~. m' ' 
Fakat bu haber Londra ve Pa • miye karar verml§tir· r.öracaıt .ıtrruCe c~ mUmltler-

"iste teyid edilmiyor· Sulımoo clvarmdakf Alman kt _ &Ur· 
Şarkta evvelki gilnkil muı.ate - taatı. Ferle - JıOloa w ll'ere - Eıı- CBeRııl "tlltllller a 9ılc8 ..,ıa.. 

beler eanallllda J.e R.etounae p · tardeao*ı yakmmda liddetU ınu _ m L ..... t 

----------.------------------------
Cibutiye taarruz bekleniyor _,,_'R~ 

ra. Gwa. .Adjqri, l5e A8ordak t.a!'· Tactareıtkonun ~ 
311re .limalllarıoa -kal"fı -duım:uı ta~·· ı nrd ğl burada SlU'I~ 
:ırcJ"rl .iıım:fmd:ın akınlar )ıu>tl· ıamen teyit ec!DDS9' 

(Bqtara•ı 1 ~) ı son Babeelstan mubarebell una • 
ele bir aJDn "f&Ptiklan bUdb'Dmelltedtr. smc!a kendlleıiyle beraber çalı.şmVJ 

lıfU&llonun tıonıbardıman .-ı, • olan zenS-.n rlleadan Ras Railu'yu 
dllmedlti benlbı beW detudlr. dlam etm!flerdlr. 

Bab91lltlb ~· Ol* •• • 
mtıeulr · olmUf, otomobil ve 1a,1D10D Roma, ıa (AA) _ ttaıyan tımtn 
dolU '* ltaı,uı -1lllye ,.ata ıama.- metıma Nı11Je tle Befftlli!t bir teb
men tahrip edllmlfUr. , llfl c&w. J'&bm ttaı,a ,.._ allml-

J&alpn .&anıuelerl ~ dUD - n ttalJIUl ~llTiain sa· 
llalta Uzerlnde yçılaıı ~ neU· llllı.t dılell falıat aym .__. 8ictl 
eumde ıo .ıvn mmut. so ,.ı,o ,...._ ,. kaMlı da map1ua._.ı.. Bnfl. 
&amll 'le '7 uker O!Dlbfttr, mwra rapurlara, JılMiDa lıqleımdan 
ltaıyan tanarilerl 'db ~mtz- pçmeJerl tanlFe tdllmekted61'. 

ete Mene de 1ılr akm ,.._.., fa.. ITAU.ur "8!·U>t 
lc&t atdaı ~ çptıı dlllllle 
ve~ dllpD91Ietdlr. ltal1111 erdalıırı ıuınunl ~ 
İtalyan kara kuvvet»~ ClbuU· hından: 13 (A.AJ - Nııkarrat· 

19 
kaqı JıııaRkete pg~ dıUr plana tevfikan lıaJyan ta>~ arAıler•, 

....o. .-.ı Jııaberler ~ •tme. dll~manın deniz ve heva Oslerini 
'1DlfUı' yeniden bombardıman etmişlerdir. 

Db ÜlalD 1a&t 1,8 30 da Fran- Bizerte'e Ye Receleyin Tulon'11 br 
• şı yapılmıt elall taarruz bllhna 

aanm Akdeniz aa~de Tulon oeh· mlhim ohn'llfkır. Baerte'de Wlyüt 
trinde tehlike Jtafet1 verilmJ§tlr· )'aqnılar ~llllf, bir takım tesisat 
Şehre yaldap;n :lttr kalJaa tayya • hasara ujramıı ve )'erde bulunan 
resi alevler lçin4_, i!Uellrtllmti!llr· tayyarelere kartı lsabetH eadabt -

"6tmdlye b'dar yaka)anan ttal - tar yapılmıştır. Bunlardan do'kuzu 
yan lWplli'lanmn ....,._ &cıau 2SC kt1Hanılmayaeak hale &elmf'11r. 
bbl\tb'. ~k ltalyaa vapurlan Biffhl t•"aftlerimt&, harehl er 
hpuıyol limaDIUm& llUca etmlfUr. terine dönmüşlerdir. 
İtalyan~ 5631 tal hac - Akdeıliade bir lablelmhlrlmlz. 

minde Telce ..,uru prld Ak' :mlz bir kruvuörJe on bia loll baamm· 
:de tutaluak ~· limNMDa ge - <la bir pell'Ol •emw 1erıaıu.anıif· 
tiriJmiş ve ~tı en*9rae .- lir. 
:dilınlttir· Binsul hududa yakınında klin 
ŞARKI .\?FJtİKADA VAZIYET Tobruk'ta 1nıd11zlerln hava ve de-
Olbatl ıa (A·A·~ _ Ha bil- nb: kuneftertmtz tarafından bir 
• • ,,,.. lltllTMD te'Şebbisü kana, ... .,. 

.dit yor: deniz k•netıerillıiı tuwfmdlın tar 
Franaz Somallsi ile Habc'}lstan dedilmiştir. 

arasındaki hudut köprilleri tahrio Maya .......... llerinUadea bl· 
:edUmlF.ır· Buradaki lutaatm vuL hiri baUrılmıftır. 
~etlm mBkemmeldir· ltalvanlar. Şaril ~aa Alrlkaunda Aıuu· 

IALIC'ala .-ua ıMsHlıııtlMlıtll llCI ...._ au&t .... 

8UGüN LALE sinemaSffltla 
'Ser~f rdonı kuacü bir program 

1 • MAKSiM BARI 
l'ralulanm m JIMllhur mwe knll Bı\CB n OENEVl.EVJD C'ALIK81D 

..mrtca lm!ilaibalM lrlB1derl bOy&k naaam fllllll 

2 - AllATR AZ KALESi 
... ,.... ... lmlkuıt ••• 7 lalll ..,.._ ,.,.... 

~----

t!I ve lm ııluıılar maddl basaraLR '°'----' -
l\'8 bu Jlmanlan1ıı butunan 1ta1)an ..nrnuuııt-.-.-
~ '3""f lrer ıırasmtla on klşmin ö1ü .fliin .-"' 
•'ine 'ft'oob~ ftl'mf1ttr. 

11..nha'Peft 'Y91'1ıa" •hkikwt M Snn!lz 
ııeıeı;iade Hn llli""8Zi mmnıı•4la U.!fM 
ıııruku:ı Kl'lt'n nnibanıllede .aTCı ı.ır 

,......., imız israfnırlan altı t...n'ft'I!" ev·a.ı 
nin diq~ 4Nd~ anqıff!lt"S· li 
tır. 

1ngiliz olmaları muhtemel oUın 
:dü~man t:ıyyarelerl gece ~im:ıll 
lftn}yanm ban şehırlm iizcrlndc 
keti{ m'll'Şfn'I ''apmrşhırllır. l'\-çı"k 
bir şehir olan Tenwn-,,. bombtt1ar 
etıltmtJ .a IMr -t>ırı bel:R" n lmsani1 
ılc ııh'il Wk amsındı .Jıtr ilaç kişi· 
nm ölüınii:De üehİ7'1!t 11rrmw,a.lr. 
Bu IMrebt Münada .etnanı l>w 1'8" 

par aetlllKlilecektif'. 
all8iB .NıBIAIDNftlSUJmN 

'IKı41M8I 
Londm. 11-lılmr pad&• teato-

818111n dUnJdl toplantmm:la iltn;ok 
uWAISlu 1ta.l.Ya1a dmtlat llarp 111n 
edilmMIDI ~rdir· 'Başvıekil 
"$hnd1Hlr bum ıtmmn ~· Jtaı
~'aDlar 18hıtımıd w lfmenunızr 
bomtaerdmas ederlene o .zaman 
bap Ula edtili"' demlfltir. Bu m8-
talla kabul edilmiş ve timdllilr J&L 
us,.,_, m"huebetleriD k~ 
·~, 

MISIRDA VZ .......... 
....... 1S ( A.AJ - Y.hm tr 

bnderbedltl ,.ııtm 70 b1ne ba' 
lıl eı.n htban ~ Allı "llir n
s•Nt elbadıldır. Billllılnn.,..... 
hefrüa kiti ... Jdr oıu....-, 
fta&ru lııensok>th1Mli .mı bir .... 
nr:tt lltındadır. 

l{azadın llOllf& 
purla k!SprOye D 
ne JclD yedekte u.ı_.~ 
gtlD fen beyeUerl 
ne edilerek 
tınlaalktlr. 

FillstJnde 10pbeU ethau k•l'fı 
ayıu tedbirler tatbik olpnmalı:tadır. 
Geceleri tflkllT sbdllr1UmeJltedlT 
'" resmi binalarla ıskert bedefm', • 
hen turruzltımla •111. an b)t' 
rnulMlı.u lltı•dadır. 

FUl .. lmle ~ lfabıaa teba 
aııı tevkif edilmlt ve Yara ile T~la· 
vlv tNf rleri mam,_.. illbad• mın 
taka Uıln edlı.ffth'. 
s.aıo...._ ,..., .. 

"'wn:l .... Is•. u ........, - iluada 
aaat 19.11de10 ~_.,...... blr 
al&rm ~ ftrllmlfUr. 

(11/llle/Uder • ltflll/O harbine dqlr 
dflt'r telgraflar 3 anea lafl/amız.da
llır.) 

• Bir Alman talı 
ya pçmekte .ıaıı 
ralı VOfinllon v 
fa'·at Amerikan 
anlayınca yoluna 
bırakmı,tır. 



H A BE R - Aqam Poetat • 

en° 
rworu~ı 

~n eesi dn~liydi. Nu- bir tittmıe hissetti. Ken~ kendine 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-a-

Bert bir tavırla: düşündü: .. Bazı muhabbetler var 
• dedi, rüyalannmn aır ki yanından geçer de insan far

diişündüğün\iz hayat ar kma varmaz. Ebediyete kada.· sa· 
'-"·--"ı. Hakikatte de ı:ıevania dJlt kalan aşklar da bunlardır. On.. 

Alrnanyanın eski 
rn ü·stern lekeleri 

lngiltere bu mistemlekeleri 
daha tabii bir teY ola- Jardan daha temı.ı, onlardan hara ~4lmarl.yaqa • 

nıçın veremez? • 
, :akat... retli bir sevii aramak boştur. Çün 

•. .-.--.,_· asıl olur Nuriye? Böyle o- kü buhmamaz.,, Sonra gene §Wla 

· için onun beni sevmesi karar verdi: "Fende seviyor, fakat 
.. lıdivacmuısa hiç öyle bir çocuk gibi ••. Asıl aevmek bu 

BugUnktl bllyu.t harbin neden 
dolayı bqladılt malQmdur. 939 
yılm.m aoDbaharma doiro Alınan
lar Danafğl kendilerine ilhak et • 
mek istediler; Polonya buna mAn1 
olunca iki millet arumd& çıkan 
ihtillfa İngUtere ve Fransa da 
karıştı. Harp ~U· 

muharebeleri yaptılar- J'alrat hiç 
biri yerli halla toprak "ffl hayvan. 
larmdan mahrum bır:ıhcalr kadar 
ileri gitmediler- Biz; R""'"'c yor • 
gun dUIWfümUz ıı:mıan, gere~ 
vit'~"'!il . nmmn sevk ve fcbarl!c 
yerlllcre eofrı'Tl'%In artık!:ırmı bt· 
rakJnl. Fakat yorulmat nedir bll
mfyen Almanlar; eebir ve tuyilr 
aiya!'l~•ıertıı1 ~n hadd!:ıe Jte • -
L ">flıc ederler· 

YOrum. 
rı tasdik eden bir hareket-
vmff: 
~ ~ ... Tamamile 

...,.~- oilılann... Kimse ile ne 
, ne faı!aca konu~tum, 

~gul oldum. 
~ ~ ıpldar .ı
dofaaan bu muğlak ruhlu 

ta..~ tetkik etmiş değilim. 
l"'IÇ la• kalbi bo..nim için 

... :"UUDllUldır. Biraz 
• fakat herhalde mukaddes 

~ bir 1m11nıma .. 
re baıa,1.annı Kerimin saf 
l'ilıünden ayrırmıy\lf': dQ

liırtqmış alnına, hayat 
~ A~in dudak!anna. a~km 

ırt nıavi aJevl parlayan 
._, _ _ -...... Cözterlne bakıyordu. o 

insan nefesinin kirletmedili 
.:: temiz hava mmtak:ılann· 
~~~ ve pek çok ferler öl· 

değıl ki.,, Bu J~üncelerinden Ke
rime bahsetmedi. Bir müddet, oda· 
ya derin bir sessizlik hakim oldu. 
Sonra )"avaş sesle: 

- Za\·allı Kerim, dedi. Siı, siı 
sevıyor :.unu.ı. 

.Alman mUltemJekeleriDID kendile· 
riD• ladetd. Mvktllceyt bakımından 
lngllizler için pek çok tebllkelldlr. 

- Ben mı! Bende hiç a~ık hah 
var mı, Nanye? 

l-..erunın d~lan titredı. Giıi 

kokularile işbaa gtlen bu a}·dınlık 

ve güzel kadın odası, ona bir baş
ka yeri,.. her türlü çiçekten malı
nım mahzun bir odayı .hatırlat· 
nu~tı. 

Fa.kat Alınanlaruf "bayati aa.ha" 
elde etmek f.ç1n UhaJrmı iatedik1e. 
rl mcmlekr.tler yalnız Danzlgdcn 
ibaret dci,;ilclir. Almanya aynı .za· 
tn:ı.nc'la 191' haı·binl ınUtr..ıt!p fr.
giltere ve Franaaya kaptm:lrğt 
ır''stemJekeJerinl de lstrmoktedir-

nu müstemlekeler nelerdir? 
!lilttefikler bu mtısteml~~c!erl na
s~! ~gal etWer: 

Franm ve fngilis kıtaatı 1914 
yılmuı Ağuatosu 90llunda Togoyu 
zapte~Jer:i. Ccnub·1.r:~rlıt Al • 
DlllQ Afrlkaar, 1915 temmuzunda 
Bot.ha ve Smut isminc!eld reneral· 
lere temim oldnlar- Canıeroun'u 
işgal eden Alınan kıtaian İngiltere, 
Franaa ve Belçika krtal&rmm tas
yikUe 1918 klnunuaanhıtnde mem 
IC'!:"ltl tahrtye ederek t.panyol Gı· 
nesine iltica ettll•· Yalım Gene. 
ral Von Sattov Avrupa harbinin 
aomma kadar Tanpııjbda tutun· 
m\lltu· Mylece 191' te Fransa ve 
Belçtkaya kılıç çeken Almanya; 
koloııllerlni de kılıç kuvveüle br
ralr:m1' oluyordu. 

l892 ''c 1908 tarlhJr-i arasm.dıı 
Alınanlarm eeııubugarbl Afrika 
müstemlekelerinde Hottento~ ve 
Hereroslan teııkll ~ yaptülan 
t:anlı muhneooler Avrunahlarm 
lılll hatmııdadır· Harbi idare eden 
Alman kumandanı General Von 
Trotha yerlilere fU emri ver:ml§tl: 

.lDgUtere SQveyt kaaaJmm herhan
gi bir teaırle kapat.ılmuı lhtımallnl 
dllfO.nerek (Kap) tan geçen den1a 
yolunu t&lıklme b&§lamall üzere bu 
lwıuyor. Kap ıehr1D1ıı yaıwıuıda 

Hhıd dentz'.ne balcan Simom Towıı 
deniz 11AUJıl1 10 mUyon Ura ll&rfede 
relc ceıılflettl Bu ua §imdi Cenubi 
Afrika BlrlC!fik hllkCnıeUne aittir. 
B1r harP çıkarsa lngilten bU Uman. 
dan ı.utade edeeekUr. 

Bu Jflerden kt.tl derec:.de maJQma· 
tı olmıyanlarm annı biWma umumi 
blr harp patlak verine Cenubi .A!rl· 
ka Blrleflk hUkQmeU bitaraf kalacak 
c:kğtldtr. Binaenaleyh Ceoubuprbl 
Afrika bWtQmet1 Alman JQUltemleke. 
sini sert vermemete karar vermlf· 
tir. 

''!lerero haUan memleketi btra. 
tıp çrkmalıdU'Jar. Çtkmularsa .,~ 
la ben çıkaracağım. Alman hudu
du içinde g8ıillecelc &illhlı veya 
aJIAhma, hayvanlı veya ha:ı:vanm 
her yerll kUl'lana dlzllt'r.f"ktJr. Ka
dın ve 90Cuklann lm'lkrlmal&n!'· 
da tatemfyonım. Bmalaldıfı takdir. 
de onlan ya gittiğiniz yere gönde· 
receğlm veya Jmrtana disdirece -
fim ... 

Bu •1'lr tamamen tatb!lc edildi. 
Ondu m baktJrata. ele geçirilen 

- Hayır Nuriye, ben Ferideyi 
scvmiyorum,daha doğrusu düşündü 
lün cibi sevmiyorum. Belki bir 
ı;ok günler yanında yaşadım; te.
neffüs ettiği havayı ben de pek ya· 
kından teneffüs ettim. Ondan çok 
ıaman hem yakın, hem de uzak 
ya~dım. O muhakkak ki eevilme
ğe l!yıktır da ... En hissiz bir adam 
bile onun yanında iradetini kaybe
debilir. Fakat hamdolsun benim
ki '°k kuvvetli •• Her ~ önc.e 
saadetini istediAim küçük dostuma 
muhabbetim aşktan büsbütün bar 
ka.. dedi. 

Bu huBUBta. geçen sene bir kltnp 
neıreden bir İngills gazetecim 
§iSyJe demektedir: 

yerU. kadm, wkek "" çoouİc atdQ· 
rWdOler. Jl'akat bu turtk n kaW· 
e.m OMrlDe dalma btribtı1na d1lfmaD 
p~ HC?tantoUuJ rla HerenoUul&r 

banftılar ""' mtlprek dOfmanla da
lma mOCGdele etmelc lçlD and t~. 
Buaun OzerlDe 1904 tqrbıleTYe1 a· 
ymdakt bil)1Uı ıqan parladı. .Al· 
JIWl1&1& para '" tnatıca goJr paha. 
bya maloldu. 

Fakat Londra hlllcQmetlnlD Taqa 
-nlka U.riDdeJd mandeemdan .... 
ceçtilt tanedillne, bu mtı.etem.Jeke 
eeouben .A.trika. blrlqlk devleWe, ,ı. 

malen de Kenya lngillz mUstemlekeal 
ve1talyaıı imparatorluk mu.t.emleke
.Ue 

0

b1Uf1kUr. TaDgu1ka bugtın BQ· 
ytık Brltanyayı Kap Ue blrlettlron 
bava yollarmm m.lhrala olmak lU~ 
rQe lkwadl n mevkulceytt çok mn· 
hlın blr yer olmuıtur. Alm&Dlarm 
Taııganlka.ya yerteımeıert demek, Ce· 
nubl .Atrika birletik laQk6meUııJD im. 
paratorlutwı akaanl.ı alre.Ue irtlb&· 
tmm k..slm..S, .urtJamm lılr ucwı· 
da ~ Jralm•n demektir. Bu. 
ıwn .netıcuı; aa)'lfıo Jcunetlfye ~
Um olmuı kaldeatne u,,arak eenu"" 
A.trlka blrlqlk dnleUniD Alınaııya • 
nm Jdarestne seçmesi l&zım gelecek.. 
tir. Bu vaziyette Avrupa barbl pat· 
\a4ıtz t&kdttde Cenubuprlıl AtrUca 
......,k deYle&lldD Jdo delil8e 1ıltant 
Uldfll mtUUaua edUlne. !agbten • 
'll1ll Slmont1 Town deniz D..undeD S.U. 
tade etmesine tnık~n k&lmıyacaktır. 
E.lDneUce bem Atıantikten, hem de 
mnd Okyanumnd:uı ~en !rtibat 
baUıın tehdide maruz ltalacaktır. 

- Demek siz en akıllı. en ira· 
deli adamlardan daha akıllr w ira· 
delisiniz. Kerim? 

Genç kadmm ı&ılerinde alay 
pmltılan vardı. 

- Nuriye bu.ÇQCllk bana haya
tını bü7ilk m..,,. ..,..... etti 
Bilsen.i%, bana bumı IGylerken o 
kadar masum bir hali vardı ki... 

Koloni meeeleel naeyonal ~
liııtıerce ortay& bir hat w adalet 
meseleef olara)c değil, yalnız pro. 
fl!Pılanda mabadlle atılmtttrr· Ha· 
k11tatte bu: bir kuvvet meaete3idir· 
Heval t&nff.mlamaz. 

Otuz eene;i bulnuyan hMd.m1 -
yetıeri "'' ..... 7e:dllere bir Ythlf clenf ')'afataıı 1ılr millet adale. 

Alman mttverrlhl Len twel.D bu 
hAdlaeyt "1 kıklr 1&brlar1& anlatı· 
yor: 
~,..,., ........... 

- Fakat hodbinlik gösterdiği ete 
muhakkak. •• 

tinden nasıl bs.Jl!ıedC>b'llr? Alman 
lar 1914 den evvl~Afrilorıtda ın"r
hnmetsfz bir ~ o!dukla.rmı göa
terdüer . 

ıdraat mablrullb, yeril balklll 9llflel'I 
&ibf tıç büyUk ı:crvetınden Odnctld 
tama.nılle, 11ç!lncUsUntın • hlç cıt:Ua 
• tlçto tklsi mabvoldu. Bu; bize yilıı 
milyonlarca marka ve blnlc:ce Atman 
askerinin hayatına m:ıloldu." (Denml var) Vakıa diğer ınillt>tler rltı lı:<ı1cı ... i 

Muhasip aranıyor 

"Mühim bir vazife için uygun maatla 
bir muhasip aramyor." 

(Uzun :zaman ''kaldırım mi.ihendisliği" 
yapan Necmi. pıetede bu illnr görür 
görmez aPinçle yerinden fırlayarak bu 
''mühim vazifeyi" elinden kaçırmamak 
için acele ile çıkar. Bimç dakika sonra 
Nuri de ilanı okur, aynı ne!'e ile o da 
gider.) 

(ilu esnada muhuip arayan mües~e· 
•enin müdüril daktilosunu çağınr.) 

Müdür. - Gülizar, daha görünen 
clmadr mı? 

Daktilo. - Hayır. efendim. 
Mildür. - Beni einleyin. Ben simdi 

biru dıtarıye çıl,yorum. Şayet b~r talip 
gelecek olursa söyleyin, 'gitmesin. Bir 
hayli de it birikti. 

Daktilo. - A, buna biç Uzülmeyin. 
Talipler o bdar, çok olacak ki, onları ne 
rapac.aımın §qıracakaınız. 

MüdUr. - Ne düşilndüm, biliycr mu· 
ıunuı? Ben gidince bir t2lit> geline, ona 
Defteri kebiri verinini%, birikmiş hesap· 
lan toplum. Bu şekilde hem uman ka· 
zanmtJ ve hem de onun kabiliyetini de· 
nen'Ü! oluru:. (Çıkar) / -

Daktilo. - Peki, rnildiir bey. 
(Blra:ı sonra kapı açılır, Necmi girer. 

Çe\:ingen bir ta\tlrla daktiloya bakar.) 
Necmi. - Burada mı mUdUr :·,- ... ~. 
Daktilo. - Hayır, timdi çıL."'b. Vuife 

içb mi geliyorsunuz yoksa? 
Necmi. - Evet. Ne derainu, kabul 

eder mi ·b:ni? 
Daktilo. - Sizden önce başka . gelen 

yok ki. tıi becerirseniz sizi neden kabul 
etmesin? Hatti si:ıe b:r tavsiyem var: 
Yazıhaneye oturunuz. Su defterdeki be· 
saplan toplanaıya çahprsınız. MUdUr 
r;~linceye kadar sıkılmazsınrı da. Bu au· 
retle kaf 'liyetinlrl göstermek fırsatını da 
bulmu1 olaraunuz. Mildür çok iyi, kibar, 
mert bir adam. 

Necmi (neş'e ile). - O, çok teşekkür 
ederim. 

(Yazıhaneye geçerek heaAplarla meş
gul olrruya OOşlar. Gülizar da yandaki o· 
daya geçer. Bu sırada kapı açıbr. Nuri 
cirer. Korkak bir tavırla ilerler. Heaap· 
larma dalmı~ bulunu Necml ona dikkat 

etmez. Nuri yava, yavaı yfirl!yerelı:: yanr 
na kadar gelir. Necmi onu görllnce, mü· 
düril zannederek tetaıla yerinden fırlar:) 

Necmi. - Affıru.zı dilerim ... 
J1uri (bu da NecmJyi mildilt .wmede· 

rek). - Bilakis, aizi rahatsız ettllfm i~n 
bt-n af fmızr rica ederim. 

Necmi. - Eatalfurullah. Buyuru.o, o· 
turunuz. 

Nuri. - Yo, rica ederim. Sizin yerini· 
ze oturamam. 

Necmi. - Hayır, bu yer ıise liyılrtır. 
Nuri (kendi l:endinc). - Beoi beğen· 

di şüphesi&. (Yükaek sesle:) Çok nazik· 
siniz, efendim. 

Nuri (kendi kendine). - fşlcr yolun· 
da. Varifeyf bize vereceğe benziyor. 
(Yüksek sesle:) Çok memnun oldum. 

Nuri (mevzu dcğiştircrelC). - Hesap 
hoşun usa gider mi? 

Necmi. - Çok 1 Bakmız, blltiln şu be· 
saplan ilç dakikada yaptım. Hepsi de 
dolru. Tecrübe etmek ister misiniz? 

Nuri (kendi kendine). - Herhalde 
beni den~mek istiyor. (Yliksek sesle:) 
Hayhay! (Hesapları yapmıya ba,lar; bi· 
raz ıonra:) Hesaplarınız hakikaten çok 
kuvvetli. 

Necmi. - Latife rdiy~unuz. Ben 
ıizin çabuktuğunuza hayranım. 

Nuri (memnun). - Çok ~ziksiniz. 
Ntcmi. - Şimdi ne dersiniz, muş me· 

aelesinden bahsedelim mi? 
Nuri. - Nasıl isterseniz. Sizin fikri· 

niz nedir? 
Necmi. - Hayır, rica ederim, ıiz ne 

teklif edersiniz. 
Nuri. - Olmaz. B'J, daha ziyade sizin 

ıö.zünlize bağlı. 
(Necmi ne yapacağını şa11rarak ec.b.in 

den cıgara pactini çıkarı.c. Fakat müdür 
beyden evvel içmeııhti doğru bulmayarak 
tekrar cebine 'I kmaya hazırl!nır) 

Nuri. - Ne tesadilf ı Ben de aynı cı· 
garadan içerim. Müsaadenizle ben size 
bir tane ikram c:leyl.m ... 

. - Beniml::lerden alırsanız ba.'ltiyar 
olurum .. 

Nuri (bir cıgara alır) .- Teşek1..-i!r 
ederim. _ 

N cemi. - Ben size teşekkür etmeli· 

Nakleden : L. L. 

ylm. 
(Krsa bir sessizlilİ:). 
Nuri (ııkılarak). - Neden bahsedi· 

yorduk? ... 
Necmi (1tkılarü). - Şey •.. 
Nuri. - Maat meselesinden. 
Nuri. - Evet, evet, tabli, doğru, maa~ 

meselesi. Bugün hayat 'pah\ılılığı o kadar 
artmış bulunuyor ki ... 

Nuri. - Bir me::ıurun da, lazım gel· 
dili gibi iyi çaltvabilmesi icin, düıünceı;i 
her türlü ekonorrıJk aıktntıd:ıtn kurtulma· 
aı gerektir. 

Necmi (kendi kendine). - Doğ.ruıu 
ıeker gibi at::ım 1 (Yül:sek sesle:) Ben de 
tamamen bu fikirdeyim. 

Nuri (kendi kendine). - Bu adam, 
tam bir ı>İya"lg<>, yani! (Yül:tck sesle:) 
Ayda attmıı lira için ne ceniniz? 

Necmi. - Az olae<? ğını zannetmiyor 
musunuz?. Yetmiş y(\nsak?. 

Nuri. - Seksen lira... Nasıl, kabul 
mil? 

Necmi (ııevinç ic;:nde). - Evet, çok 
gti1:el 1 (Heyecar.la elini sıkar) 

Nuri. - Şimdi müsaadenizle, anh§Jna· 
rnrz şerefine gidip bir şey içelim. O kıı: 
dar memnun kaldım ki! ... 

Necmi. - Ben de size bunu teklif ede· 
cektim. Yazıhaneden iki d:ıkika iein ay· 
r'lmam•zdan bir tey çıkma.ı. zannedersem. 

Nuri. - Şüphesiz. H.attA §İmdi belki 
gelen olur da biri rahatsı! eder; onun 
için hemen gidelim. 

Necmi. - Buyurunuz. liltfen. 
Nuri. - Hayır, evveli ıiz. 
Necmi. - Rica ederim. 
Nuri. - Eh, madem ki bu kadar ıırar 

ediyorsunuz... (Yilrümeye hıızırlamrlar. 
O andı kapı açıhr, iccriye müdür girer. 

'tki yabınc1yı görünce neT.akette ve hafif 
çe selamla:-.) 

Necmi. - Galiba, şu vazife için geli 
yorsunuz? 

Mfi-1ür. - ??t ! ... 
Nuri. - B~~ka sefer daha erken clav· 

r::ıırsınt~. Çok geç kaldınız. Ve. lütfe'l 
gidinl:r: şimdi. ÇilnkU yuıhane bir saat 
kadar kapalı katacak. 

PEP.D'E 

Tehlike bu kadarla da lralauyor. 
Tangaoikadald bef yU.z lıl.D .Almıı.ıı 

Belçika Kongoswıdakl dUnyanm en 
ı."!l.., ln b • r ıuıı.enlerLıı 'e 'frıu:•· 
Yaldakl meıhur aıtm madenleriDl ele 
~ ı;.rcceklerdlr • 

1talyanl&ra gellnce: Onlar da mlll· 
Yet' dostJ&n Almanlara Kenyadan el 
uz&ttıklan gfbl Habeflat.andaa da Nll 
vııcUat yollle Hartuma hUcum ederek 
hem cenuptan, hem de Llbyadaki 
kuvveUerlle ıım&lden inip Kmın ~ 
w~ edece-klerclir. 

Ttmgc. lka)a Almanyanm ,erler 
ıneııinin yukarıda sayılan Mvkulcent 
zararlan bu ı.acıa.rıa da bltmıyor. 
Hartum 1le Llııdl ar:ı.amdald Ud mil· 
Uk mesafeyi de çok mUeulr tekilde 
tehdiı (!diyor. Ha.alı denilebilir ki: 
Bu milstemlekelenlıı tekrar Almanya. 
ya ge-;meaı - Hindt.stan ve ı.ıam A· 
lemine de pmll olmak Uııere • Jngn· 
tere mU.temleke !mparatorlufunu te· 
melleriDe kadar sarsacaktır. Binae· 
naleyh 'bu aebeptc.ndlr ki lDglltere 
mll.etemlekelerlnJ Almanyaya bJc; bir 
vakıt veremez!-

Beden terbiyesi 
kanununun 

1 

inhisarlarda tatbiki 
MUstalıdemtn aayraı 500 U geçen 

mUesseselerde beden terbiyesi ya· 
pılmak mecburiyeti olduğundan, 
diler birçok mUcsseeeler gibi ln
bisarlar Umum lllldUrlllğtl de bu 
ıetıeki bUtçc.sinde bu 13 i~ icap 
eden talıalsatı ayırmıştır· 

.baJıJurlar ldanet CB>alldekl 
fabrikanın bUyQt aa.!onlarmdan bi
rinin l'lpOra tahsis edilrneeinl karar. 
lnş tlrmteltr· ' 

Bu haftaki maçlar 
Galat.asvay. Be§iktq ve Fener. 

bahçe ·Vela arasında bu puar 
yaptlacak maçlar Şeref atadma a
lm:nJ§lır· 

Blrincf müsabaka Fenerle Vefa 
2rasmda, ikinci ise Galata.sanıyla 
Beşiktaş arasındadır. Birinci maçın 
hakemi Nuri Doaut, Udnclalnln de 
Samidir· 

Maçlar ha.kkmciaki yazımm ya • 
nn gazetemizde okuyacaksmr:ı· 

lngillerede 
Harp kupası finali 

lmpnrntorluk stsdı olan Venley
de clll bini n.şan bir sC1yirc! kala
b:ılıZı ö~l!nde B!ackburn ile Ycst
hıım tnkımlan arMınC:B ynprlaıı 
harp kupn.sı finrl maçınt Vesth::ım 
1--0 knz:ınmı§tJr. 

E'-:"elcc (Kral Jc:up'isı) n:ır.ıı Rl
•·ndn ya.t'ılan bu müsabakalsr harp 
n:Unc. c!l( t.le (h.'lrp ku :ısı) unva
nını :ıln •:t r· Harbe re;;men, ht"ye
cruıından hiç bır §PY kaybetmeden 
devnm ct..nıL.J olan bu maı,;l:ırda 
VC'"tham flı.mpiyonh k kupnsmı nL 
mıı;tlr· 

13.6.S40 Perşembe 

12,30: Program \°C cıcmlcket aaaı 

ayarı, 12.30: Ajans ve meteoroloji 
haberlc:i, 12 :Kl: Mllzik: Okuyan: 
Mlluyyen Senar, 13.30/ H.OO: Mll~k : 

Ka.rıı,ık h!lt!f mllzık (Pi.) 18.00: Pro. 
gram ve memleket saat ayan, 18.00: 
Mllzik: SOlo'lar (Pl.) 18.80: LIU7.ik: 
Radyo cu or~tcıtrtaı ı Şef: !brahlm 
özgür), Soprano Bedriye TUzüıı'lln 

lştiraktyle, 19.10: MO:tlk, Okuyan : 
Methcret Sağnnk, 19.30 : MUzlk: Halk 
t11rk0leı1, (S&rı Jtecep), 19.45: Mem· 
leket •aat ayan, Aj:uıa, 20.00: MO. 
'dk, 20.330: Konu:ma. 20.46: KQzik: 
Fuıl heyeU, 21.10: Konul1Jl• (~t 
saati), 21.30: Müzik: Radyo orkea· 
truı. <Şet: Dr. E. Praetortu.), 22.20 
MUzlk: Luctcoııo Bo,:,"U'tn plAklan. 
~2.SO: Mcmlel«:t a:ıst ayan. Ajana. 
2:1.~: HUzlk: CazbaDd (Pl.) ıa.25/ 

t 23.80: Yarmkl program " lral*l'I · 

• 
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8 RAB ER - A'kfam P0tta• 

• 

rHaritalarından 
gm 

ITALYA 

......-
Tlrklye Ca111llurl1•t Merkez B••k••• 81611940 vazlv•tl 

AKTiF PASiF. Lira Ura 
KCINI 

Altın: san ~ 11nı1111 
Banknot • • , , ı 
Uf aklık • , , , • , 

Da1ıi/4e~ Jru1ıobftoler: 
Altm: Sa.t! Kil~ 
:rttrlr Lirası • • • • 1 

Bmiçtekt Mücsbtrlen 
~: Salt Kilogram e 917 ı02 
Altına tahvili lrabll aerbeat 
d~er • • ••• 
Di~er dl5vlzler ve tiorçhı 
Xlirfn~ bakiyeleri • , • 

Haine ta1walmı 
Denıhte edilen evrakı '1&I. 
diye karpJıJı • • • • 
Kanunun 8 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafmdan 
n.Jd tedJyat , • • , • 

Senedat ciüdoftt: 
T!carl senetler • • , • 

Ba1ıam .,., tahoildl cfl.."lfmtt~ 
Af Denıhte edflen evrakı uak. 

' dJvenln kal'ŞJlrğı esham ~ 
~hvilllt itibarf kıymetle 

B Serbest eslnım ~e tahvil!!: 
Avan&lar: 

lOG.881.789.15 
9.803.917.SO 
1.767.742.26 112.Z43.4Z&9l 

1 

382.974.SO 362.974.50 

9. 729.4M.96 . 
IO.C.41 

{ 23.4&l '733.34 33.254.612.70 

158.748.863.-

19.310.198.- 139.438.387.-

241.698.979.65 241.698.979.68 
' 

4&.067.318.93 1 

8.259.629. 75 56.326.9'8.68 

2.603.000.-
8.437.18. 

s..,,..,. . 1 ••• 

~t~· t ·~ 
' Ad! n fevkallde • • • • 

Busu.af • • • • • ı 

T~1d llcMhofı.: 

Dertıhte edilen nrab nüdi19 
Kanwıun 8. 8 madclelerln te•. 
fUwı Hazine tarafmdan n.kJ 
tedtyat • • , , • 
Deruhte edilen nrakı aa.1L 
diye batfyeel • • • 1 • • 

K&J'lllı~ tamamen altm olarak 
fllveten tesfavUle YUedflen • 
Reeskont mukabili Ulnen te-
da. T&Jıec!. • • • • • 

11'/lVDUA'l' 
T11r1c Uran 
Aitm a ıcıg. a5Ct * 
Döviz taahhtıdab: 
AJtma tahvfU lrabtJ dftvfzler 
Diier dlWlzler Ye alac&kb KU. 
rln.r bakfrtlerf , , • • • 
Muhtelif , , ı • • • • 

11.000.000.-
. 

&lWtS 
l.000 000.- 12.188.866.15 

111.74&.IU.-

19.310.198-

' 
139.G&367.-

.17.000.~-

ıu.000.000- 337.438.387.-

33.121.378.73 
78. 124.167.90 111.24& 544.83 

3.593.91 

28.201.831.41 2&.208.425.32 
111.848.993.24 

Hazineye kısa va.deli avam 
altm ve dövız nzerine • • 
Tahvillt Ozerlne . , • • 
Hisaedıırlar , • , , , • 
Muhtelit • . ı . • • , • 

-

7.800.722.-

YekOtt. 

10.4211.1119.18 ! 4.500.000.-
2L68t.525.72 

619.926.998.34 

1 Temmum 1938 tarihinden itib&ren: 

MUn.akalAt VekAleti lstanbul Deniz ticaret 
mUdUr1UğUnden . 

Denizcilere ilan 
ı.t&nbul elektrik 1§lerl umum mOdOrltlfünUn Sarayburnu - Salacak .. 

Tarabya - Beykoz Selvtbuıım aramıa deDt:altı kabıotan vuedlleeeğl &lA.ka
darJara blldfrHtr. 

17 haz1ran 19i0 da bqlll!l&Cak "' 43 g11D kadar stırecel< o!an vu lfl lçiD 
JnaDanrJacak dubada beynelmllel t,9.ntler gece ve gtlndüz bulunacaktır. Bu 

)'Ul8l'dıen ~ pmllerlD dubama J'Ü'Dmdan geçmem•lırt n 'iN h1zada 
sQraUmat kHım1trl denlsıcllere DlD o1UDUJ'. < '888) 

hkonto haddf % 4 Altm UJJerlnta % 3 

Devlet ·oemiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlar. 

Muhammen bedeli (330) Ura olan (1!500) kg. tos &&bun (27.6.9401 per
ıembe sODD nat (11) on birde Haydarp:ı.§ada gar binam dahllindeld ko
mil70n tarafından açık ekatltmı U8Ullle atm almacaktır. 

Bu lıe girmek laUyenlerfll <Z•> Ura (73) kuru§luk muvakkat teminat vıt 
kanwıun tayin etUtt TU&llde birlikte ekalltme g11DQ aatbıe kadar komı.,. 
)'OD& mUracaatıan 111mıdJr. 

Bu • alt ..,.m.me&er kOIDlqoadan p&l'UD olarak d&lıtılmaktadır. 

''m> 

J /. J J ~ 

·~ ODEON:~ \ t 

' ' • < .,. 

' 
270369 

B.~YAN MÜZEYYEN SENAfl 
G0L1Z·AR ŞARKI - Bİ VEFA 

BURSA T.ÜRKÜSÜ - ME$EL~ 

270362 
KEMAL GÜRSl!S 

Keman, Ut. Konun, Klarlnet 
YAKDIN BENi - . Neva Hicaz Gorer 

w::~..ı IL.."IRIM SANA - Neva Rast Gaze\ 

270364 
REPIK BA$AftAW 

Tele saz ile 

KINAMAYIN KOMŞULAR!~ 

KURBAN OLAYIM HABiP 

270367 
.NE.DIME VE MÜNEVVER 

J<emon, Ut, Konun, Klortnet, Dorbuh .. 
t, KURBANIM BAKAN GÔZE 

f ..... ., EMINEM EMINEM• •• ~,, · l!A~ "~ -· ,- -- ' ....... ~ ..... , . 

1 
Oksürenıere Katran Hakkı Ekrem 
Hakkı Katran Pastilleri de 

Cazip ve aebbar kadın gOzetıık ve Jetafettnln ideal mulı 

lNG!LtZ KANZUK Eczaneıi Beyojlu, J 

inhisarlar umu 
ni od orı üğ On den: 

ekalltms usull)'le aatm alınacaktır. __ -MI-

il - lılubammen bedeli 717,1:1 Ura muvakkat t.mtDatı 83,71 ~~ 
m - Eksiltme 19. VI-940 çaroamba g UnU saat 13 de K&b&tqta 

mUbayaat ıubealnde!d alını komt.syonwıda yapılacaktır. 
ıv - Lbte aözU geçen tubede görWeblUr. f>. 

V - late.klllerfll eksiltme için tayin olUD&n g1lD 1'9 _.tte tptll' 
YID.me paral&rile birlikte mezkQr koml.lyaU aıOncaatl&n. ('811> 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 
kolay müessir bir müstahzaırdır. 

Barsak Solucanlanna 
karfl rıyet teairlidir. Banak aolucanlannın bii,;lklerd• .,. 1( 
.aebeb o:acajı tehlikeler s:öz önüne alın•rak ıolucan hutab~ 

kullannıalan faydalıdır. 

H&kimlerlmiza ve halkımıza tavsiye edil.,. 
müstahzar her eczanede bul&mur. 

20 


