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i Romanya harici 

~ .... n gazete noa v e e d nycr: 

ltalya barbe 
'1-ıa glrmlyecek 
'~oşmanlarımız kati müdahalenin \ı 
ini keşf ve tahmin edemezler,, 

''manya ile beraber 
lya salb illtlma

llla verecekmlşl 
3 (A. A·) - "Reslo del 
gazetesi şöyle yazıyor: 
~tn harbe girişi, pek ya-
~la b~raber 4 haziranda 
rnıyccektir· Fr:ınsız b:ısı

~tn Yürümek lizerc oldu. 
l'et anlamıştır. Bu nok· 

rcdilen haberi tekzib edebiliriz· 
DUşmanlarımız, kat'ı mUaahaleitin 
tarihini keti! ve tahmin edemez.. 
!er." 

FRANSIZ GAZETELERİNE 
GÖRE 

-
r 

a 
1 siyasetinde deği
: şiklik olacak n11? 
İ Gaf enkonun ayrılma-

sını "mihver,, kendi 
il lehinde görüyor 

dan uzaklaştığı 
1 kanaatinde ... 

Parla, 2 - Romanya hariciye ne· 
zaretindekl değişiklik hakkında Pa· 
rls maha!Ulnde dcnlllyor ki: ••!sWa 
eden Ga!enko mUtteClklcrin, bilhıisaa. 
Fraruıanın dostuydu. Yerine ge~en 
MUnakalAt nazırı Glgurtu lse aağ ce. 
naha mensup yahudi dUDmanı diye ta
nınmış bir fırkaya mensuptur. Ro
mlınyada harlcl pollUkayı Kral Karol 
idare eder. Bu aebeble har,lclye nuı
rmm deği§mesinln dl§ politika Uzerln 
de tesiri olmıyacağı söylencbUlr. Fa.. 
kat §U h~dise de vardll': Evvelce Ro• 
manya hariciye nazın olan TltUlesco 
lsWa edip de yerine Antoncsco gel· 
diği zaman harici politikada değişik
lik olmryacağı a<lylcnmlştl.Halhukl o 
tarihte Sovyet Rusya ile Romanya a.. 
rasında. do.ııtluk mevcutken TitUlesk
tıun isUfaamdanberl iki hükftmet ara· 
sında yan gerginlik vardır. 

Romanyada Alman propagandası
na kulaklan kapamak IAzımdır. Biz 
kl'&l Kıı.rolUn zekbına ve muhakeme. 
sine !Umat ediyoruz ... 

R OMA.YA GöRE.-
Roma, 2 (A.A.) - D.N.B. blldlrl• 

' yor,: 
Romen hariciye nezaretinde \'Ukus 

gelen değişiklik alyasl İtal)•an ma 
flllerinde Romen •iyasetlnln •ağlam-
18§tmldığına bir delil addedilmekte.. 
dlr. 

Ilı de laınamiylc mut.nbıluz. 
~h:ısrunatın bu salı glinl' 

hakkında Pariste nes-

Paris, 3 (A· A.·) - Havas: 
ltalyanm vaziyeti, aktUalitenin 

birinci safrndadrr. İtalyanın harbe 
(Devamı 4 Üncüde) 

Fransada son 'bombardımantl\rda yıkıla.o e, ·lnln enkazı al't\.timdan kuriantan bir 

Popolo Dl Roma gazetesi Glgurte· 
nin tayini Romanyanın herhalde Pa· 

ihtiyar kadm· rlse veya Londraya mUtevecclh olını-

(Kö§ee)o İngiliz t&yya.""'elerinln bir Alman mot.örlü kolun& t.aarriu.u göriilüyor···) l (Devamı 4 Ü':ıcüde) 

$inialdeki ordunun beşte 
Yunanistanla 

aramızı bozmağa 
· çahşıyorl ar 

Bir Italyan gazetesi Yu· 
nan adalarına asker 

çıkaracağımızı 
uydurmu§ 

Roma, 2 (A· A·) - Alınan is
tihbarat bürosu bildiriyor: 

Popolo Di Roma gıızetesi nşnğl. 
da.ki Atina haberini neşrediyor: 

"Türkiye hiH:ümelinin şarki Ege 
deniz.indeki Yunan adalarına askeri 
krtalıır çıkarmak için Yunan hUkiı
metinin müsaadesini taleb ettiği 
ı;'ttikçc teeyyüt etmektedir· 

Bu ihr:ıç hareketleri İngiliz ve 
Fransız deniz kuvvetlerinin hinıa
vcsinde :.·aprlacak ve hava üsleri. 
nin kurulınasına yardım edecektir. 

İngiltere ile Fransanın. Türki
•·cnin bu tedbiri almasına amil ol. 
luklan zannedilmektedir· 

Son glinlerde Türk gazeteleri 
Alinada toplattırılmı~tır . ., 

\ -.. _ .. A nadoln Ajamımm notu : 
l\~ w • t• ..,_ Tamamlle u ·durma ol:ın hu ha~ 

\ t .\~ - Ya ugnyan otomobll bo hal<' gcln,ış 1"' l>t>rl<>ri kat'ı ·etle t<'kzlbc Anadolu \fl c.ta, Ya,..ldu.l"" Sami ,., Zeki b•tancd<-·· A. > d 

asıakta •bu sabahki 1 :::~.~:·~:.:~~=-Atınaajan-
~~ci kaza 
t>tt,0ru ve içindek•leri sarhoş olan bir 
i fllobil yı ld ı nm hızile ağaca çarptı 

~erke~. 2 kadın ağır yaralandı 
0ınobılın ön kısmı yok oldu! 

(Y~ıaı 4 fü -;:.!.) 

31 tebliğ ediyor: 
Müttefiklerin Selanik'e asker ih

racına hazırlandıklarına, Türk rad
vo istagy~nunun Yunanistan aley. 
hinde neşriyatta bulunduğuna, 
Yunnnistanda Türk gnzetekrinin 
toplattırıldığma, Yunan derniryol. 
lannm ve limanlannm İngilizlerin 
kontrolü altında bulunduğuna da
ir ve da.ha buna benzer, tamamile 
hayal mahsuıu ve kasde müstenit 
olarak verilen saçma haberleri 
kat'ivetle tekzibe Atina ajansı me
zundur. 

(Devamı 4 üncüde) 

döcdU nakledildi 
MareşaIPeten veBaşvekil 

Som cephesine· gitti 
Almanlar tayyareci bulmakta müşkülat çekmiye 
başladllar, radyo ile tayyareci davet ediyorlar 

Paris, 3 - Dünkerk mıntaka.ııın. 
da 15 kadar tahmin edilen Alman 
fırkasının hücumları devam et
mesine rağmen müttefikin kıtaatı
nın vapurlara irkap ve nakli ame
liyesi muntazaman devam ediyor. 
Şimdiye kadar şimaldeki müttefi
kin l)rdularmın en mühim kısmı 

söylendiğine göre beşte dördü ir
kiip ve nakledilmiştir. 

Müttefikler Alınanların bütün 
faaliyetlerino rağmen limana rnuh. 
telif cesamette 200 gemi getirme
ğe muvaffak olmuşlardır. Askerle
rin bir kısmı İngiltereyc bir kısmı 

da Frruısanm diğer sahillerine nak
ledilmektedirler. Dünkerk şehri. 

nin etrafı sularla kaplıdır. Hücum 
eden Alman askerleri bellerine ka
dar sulara gömülmektedirler· 

KALE DAYA1',\'0R 

Kale şehrinde ve kale.sinde bir 
haftadanberi mahsur bulunan bir 
İngiliz müfrezesi adcden üstün Al
man kuvvetlerini yaklaııtırmamış 
vo dlln akşam bütün hücumları ge
ri püskUrlülmUşlUr· Müfreze müt
tefik hava kuvvetlerinden yardım 

(De,•ar.ıı '1 ü:ıcüde) ----------------------------
ispanya, ltalyanın 
yanında harbe 

girecek değildir 
ispanya hiikOmeti Cebelüttarık 

meselesine dair nümayiş 
yapıhnasını menetti 

,(Yansı 4 üncüde) 

I 
............................................... , 

HABER'in 
1 BÜYÜK l 
1 HARiTALARI 1 

Harb sahasına çok yaklnff!llıt 
ve sahil kısımlan "tehlikeli mmta.
ka" ilan cdilmis olan ccnub ş:ırkl 
tngi.lterenln de büyük bir haritası-
nı okuyuculanmıza vermeğe baş
ladık· Ynnn 3 numaralı paftayı 
vereceğiz. 

4 No. lı pafta bugün 
ıon sayfamızda. 
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i L K VESiKA 
(lbni lshak)ın llaybolan eseri esas tutularak 

iBNi HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

flz. Muhammed hak/undaki iliz biyografi 
Tilrkç~ye çeviren: 

3 M lYI !hl Dd cdl D liıl TlYı rk 
Ibni Hi~am Hz. Muhammedin 

insanlık tarihindcld muazzam 
portresini. fldeta en realist bir rö· 
portaj s.ıdakatilc asırların üstüne 
çizerken vekayii bizzat Hz. Mu
hammetlc beraber yaşamış insan
ların, hatt.A biz~t Hz. Muhamme
din ağzından, zevcelerinden, dost· 
lanndan nakletmektedir. Bu nakil 
vazifesinde lbni Hi~am IIz. r..ıu· 
hammedin en yüksek muasırlan

ı1m en realist görü:lcri!e en cahil 
,-e saf insanların dahi hurafevt ve 
mistik menkula.tını aynı sadakatle 
kayıt ve nakletmi~tir. 

Llkin bunlar, şüphesiz ancak 
fi3}ıeserlere mahsus gayet sade ve 
basit bir lisanla, fakat o derece te
miz ve akli bir iman sadakatile ve 
h içbir tahlil veya renk katmaksr 
zın, o kadar objektif bir QslQpla 
ve bilhassa o derece yüksek ve has
~ dilrüstlük ve masumiyetle ak
settirilmiştir ki henüz yeni bir di
nin en civcivli devrinde ya~akta 
olan bir müslüman tarihçisinin bu 
derece realist olabilmesi.ne hayran 
kalmamak çok defa kabil değildir. 

lbni Hişam hadiseleri nakleder 
ken o derece hassas bir vicdan ve 
dikkatle hareket etmektedir ki, 
bizzat II. Muhammedin ve birçok 
ravilerin sözlerin aynı metinlerile 
nakledememis olmak şüphesini ve 
hatta (veya her nasıl söyledi ise) 
gibi kayıtı.arla işaretten kendini a· 
lamam.ıştır. 

Şu muhakkaktır ki Hz. Muham· 
mcdin biyografisi olarak lbnl lli
.ı;amm bu eserinden daha realist, 
daha hakikt ve daha bakir bir v~ 
sika olamaz. 

Nitekim lbni Hişamın bu eseri 
dir ki gerek lslAm. ve gerek garp 
tarihçi ve müelliflerine hemen bi
rinci ve başlıca menba olarak ha· 
kim olmuştur. Işte eserin )ılZlhşın
da leh ve aleyhte olabilecek Mdi· 
sefor ayırt edilmemi~ ve bütün 
hamlık ve bekAretile zaptedilmis 
bulundukları içindir ki garp mu
cllifleri de iftiralarını bu m~le· 
re istinat ettirmek küçüklükler ,.e 
hatalarına düşmü~lerdir. 

Fakat lbni Hişanun eseri \C 

hütfin bu hadiselerin asıl 
tan bütün bekaret ve hus.u 
ı:;iyctlcrile ortadadır. Oku 
yuculamruz, merhum lbni Hiş."'.~ 
mm harikulade veciz, taze ve ba
sit bir üslQp!a zaptettiği bu eseıi" 
ni takip ederken, iftiralara m~nşe 
olan hfidiseleri asıllarile ve olduk
ları gibi göreceklerdir. 

Biz, eserde bilhassa bu nokta1a· 
n tebarüz ettirerek iftiraların ha· 
kikat \"C mahiyetleri üzerinde ob· 
jektif tenkidlcrimizi kaydetmiş bu 
Iunuyoruz. Fiivaki gerek veciz, sa
de ve jenial bir tcmkiye üslQbile 
) azılmı) olmalı. Gerek büyük ve 
kanşık \'ekayii a~lındaki basit \'e 
t am tablolarilc ifade etmesi ve 
gerek Uz. Muhamm&iin hiltü11 ta· 
rih!erine esas teşkil e:tmesi gibi 
\:ısıflarmdan dolayı lbni lli~amın 

eseri A vrupaltlar tarafından ele 
alman ilk biyografi olmu~tur. 

ll:İi Hişamın (Siyret - ür • Re
sul) isınile yazmış olquğu bu eser 
1860 da Alman müsteşriki Van 
Kremmer tarafından ne,,rolunmuş, 
1864 da gene m~hur Alman müs
te~riki doktor Gu:.tav Veil tarafın 
.dan almancaya tercüme edilmiş, 
doktor Veil'in bu tercümesi (Her. 
best E.ulenberg) taraf mdan ve 
bir mukaddeme füı.vesile Berlinde 
ikinci defa ba~ılmıştır. 

Kaydettiğimiz gibi, bilhassa 
müslümanhğın düşmanı olan garp 
müellifleri, 1bni Hiı:anıın bu bi· 
yografisine rağbet etmiş~erdir. Me
sela Berlindc Veilin tercümesini 
ikinci defa bastırmış olan Herbert 
Eulenberg eserin mukaddemesinde 
lbni Hişamm eseri hakkında: 

(Bu eserin tasvir ettiği biyog
rafi menkibeleri arasında bir çok 
canlı tabloların al tın ışıklar gibi 
fışkırdığını) söyliyerek takdir ve 
hayranlık göstennekle bareber 
meşhur Fransız mütefekkir ve e. 
dibi Volterin dinsizlik hakkındaki 
eserlerinden dolayı kendisine kızan 
papayı memnun etmek maksadile 
Hz. Muhammed aleyhinde yazdr 
ğı (Mohammed) ünvanlı piyesini, 
lbni Hişamın eserini okuyarak 
yazdığını kaydetmektedir ki Vol· 
terin \11 eseri Hz. Muhammed için 
değil, Volter için bir lekedir. 

Vakıa Avrupalılar aynı 1naksat 
tarla (lbn Vakıd) ı da tercilme et
mi~er ve onun rivayetlerine de 
istinat etmişlerse de lbni Vakıd'm 
biyografisi ilmi kıymeti ve \'esika 
olmak bakımından da hiçbir kıy. 
meti haiz bulunmadığı için lbni 
Hişamın eseri başlıca vesika ola· 
rak kalmaktadır. 

Diğer cihP.tten, büyük ehemmi· 
yetini tebarüz ettirdiğimiz bu v~ 
sika tamamile lbni Hi~ın eseri 
değildir. Ibni Hişam, asıl ka}·bol
muş olan ~Iuhammed lbni lshak' 
m metinlerini tevsi ve kendi mü· 
ııahede ve malUnıatını da il!ve e
derek eserini meydana getirmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla bu de· 
rece kıymeti haiz bir vesikanın 
yaratıcısı olmak şerefi her iki mü. 
ellife düşüyorsa da, lbnl Hişam 
eserin inşasında, yazı, ve ifade 
vahdetinde, ve hiç şüphesiz yeni· 
den meydana getiri!mesinde ken
eli deha ve şahsiyetini kullanmış
tır. Maamafih lbni lshakın dahi 
lbni Hişamdan aşağı olmıyan bir 
filim olduğuna §Üphe yoktur. Nite
kim islam tarihçi Ye alimleri daha 
ıiyade lbni lshaka kıymet ver 
mektedir!er. 

lbni Adiy diyor ki: 
- Bu vadide yazılan eserlerin 

hiçbiri lbni Ishakın eserine mua
dil olamaz! 

Fakat 1 bni Ishakın eseri bugün 
elimiı<lc olmadığı için eserin inşa
sında 1bni lshakm ne derece Amil 
olduğuna hü.1<üm verebilecek vazi· 
}'ette değiliz. (Devamı var) 

H A B E R - Akşam Posta11 

1 
Merkez Bankası 
yeni bankonotlar 

çıkarabilecek 
Hazine avansı için yapı· 
Iacak emisyon mukabi

linde bankaya altın 
terhin edilecek 

Görülen lüzum üzerine Cumhu
riyet Merkez Bankası heyeti umu
miyesinin fcvk:ıladc bir toplanuya 
davet edilmesi kararlaşmış ve key
fiyet füın olunmucıtur. Temmuzun 
Uçü..."ldC Ankıırnda yapılacak olan 
bu toplantıda Merke::: Bankası ni. 
zamname..ine fcvknlüde ahvalin i
cab ettirdiği mühim ve muvakkat 
iki madde Bil.vesi teklif olunacak
tır. Bu maddelerle Cumhuriyet 
Merkez Bnnkası hususi kanunla 
maliye vekfüetine verllen mezuni
yet haddi dahilinde kalmak ve al
tın terhln cdilmcl: suretlle lıazlne. 
ye fevkalade ve muvakkat mahi
yette avans verebilecektir. Bu a
vans mukabilinde icnbında ba.nkn
ca çıkarılacak cvmltı nakdiye mllc
dan kanunda yazılı komite tara.. 
fmdruı tesbit olunacaktır. 

Bundan bnşka, 1939 harbinin 
aonunu takip eden bir sene niha
yetine kadar mUddct içinde Mer
kez Bankası beynelmilel tediye va
artası malıiyetini muhafaza eden 
d6vizleri alıp eatn:bilccek ve bun
lar muka.bUlndc emisyon ynpabile. 
cek ve bu almı satondn.n doğacak 
kir ve zarar hazineye ait olacak· 
tır· 

ihtikar 
bugün 

komisyonu 
toplanıyor 

Bazı muhtekirler 
baklanda kararlar 

verilecek 
İhtikArla. mUcndele komisyonu 

bugUn mUddeiumuminln ve kayma.
kamların da fşt.irakile vali ve bele
diye reisi Dr. L<ltfi Kırdarm riya.. 
setinde bir toplantı yapacaktır· 

Mmtaka ticaret mUdUrlüğü teş. 
Jdlltı piyasada kontrollara 
devam etmektedir· Birçok madde
lerin fiatlarmm yeniden yükseltil
diği görlllmil§tUr. Bu hU3usta ko
misyon yeni tedbirler alacaktır. 
Kontrollar neticesinde bazı muht~ 
kirler tesbit edilmiştir· Komisyon 
bu muhtekirler hakkmda bugünkü 
toplantısında bir karar verecektir. 

Nakil vasıtalarının 
muayenesi başladı 

Şehrlmlzdeki motörlü nakil va.. 
mtalarmın senelik muayenelerine 
bu sabahtan itibaren başlanmıştır. 
IDt olarak otobüsler muayene e
dilınektcclir· Bugün 40 kadar oto
bUsün muayenesi tamamlanacak ve 
nihnyct on gUn zarfında bütiln oto
büsler p.özden geçirilerek tamire 
muhtaç bulunanlar seferden çıkan. 
lacaktır. 

~a:unafih muayene dolayıslle 
mUnakalattn hir nksa.klığa meydan 
vermemek için ıırkı tedbirler aım. 
ınıştır. 

Otobilsleri mUteakip takei oto
mobilleri muayeneye t.Abl tutula
caktır· Muayene kaçakları ceza.. 
l:ı ndınlnc:ı ltlardır· 

Ter fi edecek dahiliye 
memurları 

Onparalık buhranı 
................ ·-·····---

i
l Tramvaylarda birinci mevki uzun mesafe üc- İ 

retinin 7 kuru§ otuz paraya çıkması üzerine 1' 

arttı. Tramvay idaresi biletçilere onluk 
1 ! tedarik etmelidir 1 ·------....... ·---·-- ........................ ...-.-. 

2 O milyon onluğun piyasıya çıkarıl-
ması Vekaletten emir bekleniyor 

Tramvaylarda, birinci mevki 
biletlerine yapılan yeni zamlarla 
10 paralıkların sarfiyatı artmış, 
halkın elinde kafi mıktarda ulak· 
ltk bulunmaması yüzünden orta· 
ya adeta sun'i bir buhran çık!nrı· 
tır. 

Salahiyetli bir makamdan öğ· 
rendiğimize göre, piyasada ihti" 
yaca kafi on paralık varclır. Fa· 
kat bunlann mUhim bir kısmı, 
yeni bronz onluklann çıkartlla· 
cağına dair neşriyat il.zerine el· 
den çıkarıhp, merkez bankasrnda 
toı>la.nnııştzr. 

Merkez bankasından daima is· 
tcnilen mıktarda onparalık teda' 
riki kabildir. Fakat hal • 

POLiSTE: 

Tel üzerinde canbazlık 
yaparken dü!tÜ 

Tarlaba§mda BUlbUldero soknk 13 
numarada otunın All Rru, Snlazafa· 
cı mesire ycrlndo 6 metre yllksekt&
kl tel üzerinde Lskcmlc ne cambulık 
yaparken muvazenesini ltaybederek 
dll§lnU;ı ve vücudunun muhtelif yer
lerinden ağırca yaralandıfmda.n Şi§ll 
çocuk hastmıeslno kaldınlrnııtır. 

AMA BtR ÇOCUOA OTOMOBiL 
ÇARPTI 

EyUpte oturan ama H&aan ismlıı· 
deki çocuk k6prtlntlıı Halle taratuı
dan kar§ıya geçerken fOfl:Sr Ş!lkrtlnUn 
lda.rcsindekl 2360 aaYü.ı otomobilin 
a.dc:me&no maruz kaimi§ vo vUcudu.. 
nun muhtelif yerlerinden yaralanml§" 
trr. 

BABÇIV AN BlR ÇOOlJOU 
YARALAMIŞ 

Erenköyü.ndo Sahra.ylccdlt m:ıb&l
lealnde 20 numaralı evde otunuı Kev· 
ser poliso mUra.cnat ederek 13 yşm.. 
dald oflu Fuadi bahçıvan lsmallln 
kolundan yaraladığmı .ııl:Syleml' bu
nun üzerine suçlu yakalanarak tahkl
kata. b:ı§lanmır;ıtır. 

Yerli mallar pazarla
rında yeni faaliyet 

Devlet,. f:ı.brlkaları mamulat ve 
mn.muatının toptnn ve perakende sa.. 
tı17larının mllmkUn olduı;-ıı kadar bir 
elden piyasaya çıkarılml\8t vo yerli 
mallnr pazarlannm lhUkAra kal'§ı pl· 
7n.ııada nA.znn rotu oynaınµı hakkın· 
dak1 proje içln Ankaraya giden yerll 
mallar pazarları mUdUrü Ahmet ~eh.. 
rlmlze dönmUı;tUr. 

Evlenme 

kın bu şekilde bankadan para aı· 
ması pek kolay olmayacağına ve 
hiç bir kimsenin onluk almak 
için bankaya kadar gitmiyeceğine 
göre, tramvay idaresinin ihtiyaç 
nisbetin<lc onluk tedarik ederek 
bilctırilere dağıtması böylece hal· 
kı şimdiki müşkül vaziyetten kur
tarması lazımdır; deniliyor. 
Diğer taraftan yaptığımız tah· 

kikata göre yeni pronz onlukla
nn basılmasına devam edilmekte
dir. 

Basılması icabeden 160 milyon 
onluktan 20 tnilyonu tamamlan
mıştır. Bunların piyasaya çıkanı· 
ması için Maliye Vektıletinin em
ri bekleniyor. 

Maarif vekili 

üniversite imtihan
ı~rJnda bulunacak 
Bu sabah Maarif mü
dürlüğünde bir toplantı 

yapıldı 
Şehrimizde bulunan MaariC veklli 

Huan AH Yücel dün Uııtvcrsit'! rek.. 
törll Cemli Bilse! ile gö:-ll~mU~tur. 

Vcldl, latanbuld::ı. kalnc&ğı mUddet 
içinde Qnlversitenin bazı lmUhn.nların 
ds da hnzır bulunarak talebenin tah· 
all vaziyetini yakından t etkil< edecek
tir. 

Bu sabah maarif mUdUrlUğünde 

\'eklltı 't1yaı;etimle mo.nTlf ımJjijr!.hve 
mUtotU§lerın i§tırkne bir toplıı.ntı 

yapılmıatır. Hasan Ali Yticcl, lmtl
hanla.r hakkmdıı. mUCcttl§lerdım iztı. 
hat o.lmıştır. 

---~o---

Y eni seyrisefer talimat· 
namesi tatbik edilecek 
Şehir meclisi, belediye zabıtası tıı.

UmatnRmealnin birçok kısmılarmı 

müzakere ederek ncUcelcndlnn~Ur. 
Yalnız gıda ms.ddelerlne alt lcısmm 
mllznkeresı te§ıintsani lçtlmıı. devre.. 
&ine brrakılmı!Jtır. Bu kısmın mü.za· 
kereye müsait bir §ekle girmesi için 
sıhhiye vck!lcll taı-afınıfan lıazırlıuıaıı 
gııla. llodC'!.sinln. esnsıarınclo.n istifade 
etıııck lı\zım:ıcllyor. EncUmcn, bu 
esasları tetkik e~erek tallmııtnameyt 
tamn.mlıyacaktır. 

Tallmntna.menin ııeyrllse!crc alt 
kısmı, diğer bahislerinden A)Tılo.rak 
kabul edilmişti. Bcledlyo tnllma.tna· 
meslnln kül hallndo tatbikini istemek 
le beraber ~hrin ıseyrisefer işlertnd~ 
ki ehemmJyetıne binaen bu lm•mm 
daha evvel tatbik edilmesi dUstlnlll. 
mektedir. 

ıu ~~ş~ ~~~~~i:,~~~~~·ı:n~!: 
1 

[::::Kuçu~:: H:Ali~~~t~ :: : 1 
biri Faik Şenol ile Bayan Rezarun 
evlenme merasimi d.. ak * Taksim gazinosunu işletecek o-

. • un . ~ Jan Romnnyalılo.r 11ehriınlze gelml~· 
P~r~otelı sal~nlarında ~e~ıd edil' lerdlr. Hazrrlıltlar yapılmaktadır. Ga.· 
mıştır. Merasunde her ıki tarafın zlno 15 haziı·e.nds. açılacalctır. 
akraba ve dostları ve B. Faikin ,oı. Bu sene Kızılcahamam kazasın.. 
gazeteci arka<la~ları hazır bulun· dıı. mn.h9ulUn !evkala.de bcrekoW ol-
muşlardır. . duğu nnlıışılmıştrr •. 

B. Faik ile genç refikası Bayan * Murn.tlınm yuknn Scvindlkll kö 
Rezan'ı tebrik ve kendilerine u· yüne iııklUı edilen BulgarlsUın muıuı... 
zun ve mesut bir ömür temenni cirlerindcn 12 yaşmtıa Emin ÇeUnka.. 
ederiz. ya köyün civarmdıı.n geçen Ergene 

suyunda yıkanırken cereyana kapıl

mış ve boğulmll§tur. ZAYİ 
Erzincan vilayetinden aldığım 

nüfus t ezkeremi zayi ctaim yeni
sini çı!<artacağımdan eskisinin 
hiikmü yoktur. 

Erz:n:::an vilayeti: Başköy na· 
hiyesi Şcbge köyünden Rıza c-ğlu 

'< Çnnnkkalede imar l§lerl ilerle
mektedir. BıJ meyanda Cumhuriyet 
meydnnı yenl istimlakler yapılarak 

güzel bır hale getlrllmekted!r, 
Terfi mU :Jdrtıeri gcldlğl Iıalılc ~lm· 

diye kadar ter:i cdcmcrnt§ Dnhlllye 
memurl:ırının man~lnna zam itin 
yanm mııyon llrnlrk tnhsts:ıt nlmmı7-

tı. Dahiliye \"C!ta.Jctl bu ml!murlann 
b:r listefilni l".ıızırlatmalttadır. • Fazlı Şengül 309 doğumlu. 

~i Pendik civarında Pa.\'ll adıı.ımıda 
ill§Ullle. karar verllen tersane tçin 
lüzumlu gurülen nrnz.inin istlm!O.kl 
hnzırlıldarma ba~lanmıııtır. 

8ElJtı l>E 
Y.q~.q t.~W-

\..'Y>I Ş DıR:: 

3 HAZtRAN 

tSPANYA VE 
CEBELUTT ARI~ 

.. --~ H ARU bugünkU ;,tJı" 
ı:ckıtni alıp had b!rıtsı1" 

~·a olaştıjitan sonra f11o'15 
""' ~ 

nın sesi ,·üksokten çı_,.,..dıı'·"ıt 
~ b r:ı'~~J 

lıulı· .Bunu tcyid eden 8 ,tp' 
her gUn gazetelerde rıı 
mümkUndtir• ctttf1'' 

ttalyannı bu harbde 111 J;ılP~ 
l<"rden l•oparmak run.IJl.$ (Jb'll 
ğı aey sadcco Kor.ılka et\ c ft ' 
tleğllwr· o, Okyanııslııtı. ırtit" 
rikadak.i ınilst.emlcl•cıcril~tçti ıt' 
tını lstcıllği gibi ,·e ı.erl>t\c C" 
mine mlisalt bir SU\'f!~~ cliıcP 
belüttnnk rcj:mı de ısı::ı, f.~ 

,\kclcnlzc hakim ol ~ -' 
imparatorluk Jıah~aıııı o ' 

• rıJd1l1 -ı;urııdur· Akdeııl:r.e Jı JJllJ,.-...ı 
labilmck itin bl dil",,. 
fK'I• biiylil. ehemınlyrtl ,,.r (1!1 r 
hiıldmiyct knyı;1L-ıile İ!!~d<'ıı ~ 
lcı geçlml{'it tı:ln daha ~ ııır1' 11' 
le l\omn!ılar, ltnrfacJl~ı fi''6 
lart'.a harbetml~lerdi· J:OS.•1reıııcıl1.J 
<ln CC'belüttarığı f'le ı;eÇ 1~'~· 
müddct!,;c hiç dcğlt .. e ,1 /. 

Fasms. Baleıı.r a<lıı.Jıır1t1 11 Jıtıutf" 
denizin gıı.rhmıla olup ~~il ,tP'. 
rı&'l kolcyca tehdJdc ıııU ~ ~' 
tejik mevkilere snhib oını: rrlP'~ 
sa1ile bir hnyli gayret ~&,,!, 
\'C l•'nuıko~ıı yıı.rtlun ııC1 ııll'~ tında lıJç olmazsa. 1;eııd ııJ~l,t 
altınıla bulunan bir 141" ~~ 

• rııtınak l!;in AlmanJl)f'1_ 
t<ıpnnyol rnmhuriyclitı' -""' 
hıuho brfnni~ti· ~p 

Oıı altmrı asnn bM~d iJll: 
rn IJiiyük hristiya.n de' ~- .<11 
t .. pan~·a, Ihb burgl:ı~cll ~I· 
~imlen sonra mtltenı.sd•~2~ ~· düı,.tiyordu· A uupMla rltfi• ıJ 
imci!\ buluodurdnğtı 3 e_,ıııı'~ 
merll•s w Ilii>iik Oli~ ,.rl"' ır 
müstı:mlelmlcrirıl bJriblr

7
J+ ~ 0 kn'•br.dlYordıı· J 701 • 1 tfl~ Qrj 

lerlnde dlb'f'r liııyıpl.aı'I : ıet 1 
CcbclUttanğm da tn<!l ııııı<P 
fmclnn lllı:llm:ı tnnllllo.Jı (f 

yetinde knlrnıştı. uttj)I"~ 
Bune rağmen (Jebcl ~; ~ 

kısmen de Pori.r.IJz j~ ,1./ 
tnrııfımlan unutu1Jll1'~1 fıtt ~ 
parı~ ıı.yı lmzıı.nmak l~~nt.ı1 ~J.J. 

. leyle inglltcrc dil~c6ll'l' 
fmd:ın tspanyoJla.ra ' ~ 
mlStir• bt)O ,4~J 

Birinci or.ıomi hıır cte'ı'; 
lar İspanyayı iti~~--" t~ (f 
aleyhine harbe ı;o~~I 
çareye ba.5\·ur111uştu· 1' ~ 
lt&tyan f:ışlzml ı v&",.-~'I 
tere Hı Prnn~ aleylıtn~eıt'~ 
gc~lrebllmet. lı;ln . JJl~o;~ 
bunu ileri 6Urmilştür· e ~ti 
nn bu zayıf nol•tnst el r" ısı~ 
fjimdJW hnrbtlc de fspaJ' ıııı'I> .. 11 
ffü'er aleyhine Ju'.flurh .J \.. '\, 
nh·or· ~ t,d :'Ilı~ 

'ttııh·a hnrbe glrd1"'" ı;ıırr ~~( 
Akd~fa<lc garantili bl~c!l1~! '~'l! 
kıyet luıznıınbllmek 1çııı ·~ ~ 
Jl:mynyı CebeIUttarık tJ1ltJ.~ 
tere nleyhlne ta]ırik e ~ f ' lt 

Lpanya pndl ııı~ ~/, 
1 

\t 
dlplomnsl fııallyctıer~ G~ _,,):_\ , 
Jnn yerlerden blrtsl # '.) ~b ~ 
l•'rn.nl•oyu elde etrnck uJııbııf'lt ' t 
mildah:ılo !'ilyaoıctilC c b~,: ~ 
ezdirdlkten sonrs ~u:tc• ~ ı ~' 
'ldcrdc bulumı.ıı :ını; .,. {e~ ~ 
Ilor Bclişn.'yı Lp&U~~~1' ~~ "e 
tlo elsi olarak gönd A .:cıcı t 
ıng,ktadır· ı·ııt!Jı: ' ~ ( 

ı~te 1span~n bıı •dile C!Jf: ~i'o.~ 
ten btifa.dc matc;:.ı ıııi ) 6 f : ~ 
tarığı Mcrlı diye seti ~1' ·~ltı~. 
meğe b;.ı.şl:unıstır· ll~dl~ · 
p:ınya itln.rcsinin d~ 1 o~~ 
ınülıhıı ı•arUdcn bi boı'ıJ ı 
b.ujın resmi orı;&~tJ)JI >j 
tan ~Çib":ı ortıışa n ki~ f.. 
mc:nekted1r· Bo tstc c;iı'tı d f 
lı!r h!öi tcmı.ı.ı <'<1117~cfl j 
olmak i~In İsJl~"nya. ıı 

0 
~$r'' 

zı sınıfları ds. &Sker ~ 
bu1Uttn'!31'İ!U}ll'• rıı.ııJlfo~tf ~ 

t ıı:ınynıiclj bn ııtoC 
,.r.ila mütterndcr :JeY _, ' '!"/ 
• U\~;;ı fe 
dilen gayretlerle m ı.;l' 
•f'I onan mUt.cnınÜnll ~clJf 
gibi tca.tdd etmek ı ıı 
(De,·a.mı ::; ucu s "i:>fsJlL'l 
tıın unıfa ) 
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hitabesi: 

vıe kalr11ak isteriz 

prens 
erkek 

PolUn 
çocuğu 

.:: bnş~eklll Reno, dUn öğ
ııı. e "'-tnertk3. sefiri Ilulllt ile 
ı e~apeştc sefiri Pcy:rou. 
ne lştır. 
~ile JaJ>onya ara~wda sulh 

daır dolaşan şayialar 
t(~f.ııerinde katlyetle tek· 
ı ~(jlr, Aynı mahafildc, har 
tt11ı. etıc dcvıım cdec~ı llhe 
• r. 
"'red 
rıc!r e 10 mayısta komllııiııt 
ı:ı g~etcslle faşist Action 
• ;a.Palıldığı bildlrllm~tı. 
0 arat nazırı, faşist veya 
r~ <laha 15 nc~rlyatın ha-

'i l'ııini menetmiştir. 
lıa~ ınuayyen bir ı:;-aye t.."l.. 
::e ~!erin intişarına mani 

' dun KudUste neşrolunan 
tı e ile radyo ıı.lıcı makine· 
ııı~. tnahal!erdc kullanılma-

l!ıı Ur. 
~e nıatbuat mümesıılllerl 

~· lidUerden mUrtkkep ~ö
~a 111enırup yüzlerce a..cı.. 

n Yapılan talimlerde ha.· 
~!ardır. Gazeteciler, ya-

llı Ya gönderilecek olan bu 
Unta.zam harekAtnıdan 
!arından pek mUtchaıısis 

fedcrııur sosyalist Sovyet 
Uçtıncu içtima devresi

.. rı tarihli celsesinde ı9rn 
~lııt bütçesi ıtifakla kabul 

Fakat 
karşı 

vakit, nereye 
kullanılacağı belli olmayan 
tertipler alınmaktadır 

dışarıda ne 

Bu sebeple vatan müdaf aasz için silaha 
sarılmak 11zecburiyeti bir an 
hatırınızdan çıkmamalıdır 

Ankıua, % (A.A.) - B3.1vekll Dr. 
Refik Saydam, bu..,Un 20 de TUrklye 
radyoları ile neşredilen aşafıdaki hi
tabeyi Irat eylemişlerdir: 
"- Saym vatanda~Jnrım, 

Bupin gene .ıılze hitııp etmek bahU_ 
yarlığmı duyuyorum. 'l"llrklye BUyUk 
Millet l!tclııi aylardanberi Uz.erinde 
çalıştığı devlet bUt~-clerinin mlinaka
fa ve mllzakerelr.rinl dUn sabah ta· 
maınladı. Bunlardan biri dalml, dl
ğerl !cvkal~de olmak Uzere yekfınu 

337 milyon Türk lirasını geçen e.ıııuı 

bUtçı-ler, diğerleri ,de genP yekunla.. 
rı S7 milyon Tiıl'k lıra.ııını bulan mUl
hak bi.itçf'lerdir. BütUn kalbimizle te· 
menni ettiğimiz Türk ınılletinln refah 
'e ıaadctıne vl' yUkselmeı;ine matuf 
olan çalı:mnlarda devlet dairelerinin 
muvaffak olmalarıdır. Bu, bUtçelerin 
denk Ye sağlam olarak tahakkuku i
çin eYVl'lce de bahsetmiş olduğum 

bir takım vergi !edakArlıklannı, mlL 
letimizin ne kadar ta.bit bulduğunu 

ve millet vekillerimizin, mUkelle! va
tandaşın tediye ka.biliyetlne uygun 
olması huııusunda gösterdikleri alA
kalarmı burada minnet ile söylemek 
benim için bir borçtur. 

BUHUA~IN BlZE lfE:SİB ETME· 
lmı;st?'l'E İMKAN YOKTU 

Dünyanın içinde çalkandığı buhra... 
nın bize de tesir etmemesine lmkln 
yoktur. Hükumt.timız aylardanberi 
bu lnik~sın ı,:e,ıtıı gösterilerini önle
mek !!;in çalışıyor. Milli korunma kıı.
nıınunıın muhtelit ıı:ı.halardaki tatbi
kınden elde etti,imJz neticelerden 
memnunuz. Evvelce de ııöyledlğim gL 
bi. ancak !Uzum görllldUkçe tatbik 
.ııahııııına konan bu kanunun birçok :!ay 

gWi i~ olmadığı gibi vatandaşı her- 1 ğine emin olablllrsinlz. Yalnız, vatan
bangi bir hakkından mahrum eden bir daşlanmın da bu gibi ah\•ale kar~ı 

usul de yoktur. Radyonuzu açtığınız 
zaman her memleketin kendine göre 
yaptığı propaganda veya tefsirleri 
dl:ıllyorsunuz. TUrktin aklı ve selim 
dU~llnllşU bunların ne manaya geldi.. 
ğini, ne lııtcdl~inl çok gUzel anlar. 
Vatandaşlanmın bilhassa dikkat na
zarlarını cclbedlyorum: 

Ne bu gibi radyo ne:rlyatma, ne de 
bunlardan mülhem, ııydurulmU§ kulak 
havadi~lerine kıymet vermesinler. 
Ankaranm açık Ye ııaf havıı..sı kıı.dar 

!\Çık ve dürUst aiyasctl, hakkına va 
kuvYetine emin milletimiz.in menfaat· 
!erine dalma uygun olacağına kani 
olmanızı ııterlz. Bizim ba§k& millet.. 
lerden lstedi~mlzde, bizim kadar a
çık olma.larrdır. 

KENDl MAKSATLARISA GÖRE 
HAYA YARATI\IAK 1S11YEN 

BİRTAKIM Mt~AF1R ECNEBtLF.R 

Sayın vatands§lanm; 
Size bir meseleden daha bahsede· 

ceğim. Kendi maksatlarına göre hava 
yaratmak lallyen bir takım misafir 
ecnebilerin faaliyetinden son zaman
!~& bl\hsedilmeğe baş\andt. Bundan 
da. bazt endişelerin doğduğunu haber 
aldım. VatandBJlarnnızı emin olabt.. 
lirler ki, Türkiyede kendi makaatları
m yUrUtccek muhit ve AJet bulamıya· 
cıı.ğına kani olduğum bu gibi faaliyet
ler üzerlndt- hUkQmet daima. dikkaL 
ll davranmaktadır. En ufak bir taş
kmlığm derhal en ağu cezaya çar· 
pılacağına ve herhangi böyle bir te
ıebbUsUn olduğu yerde aöndUrUlece. 

hükumete yardımcı olmalarını rica e· 
derim. 

Vatandaşların biri.birlerine emnlyet
lerml sarsmak bugünün mücadele u.. 
sulleri arasında.dır. Bu usuıun tatbi
katı bizim memlekeUmize kadar ge· 
liyor. Buna karşt müdafaanın tl'me
lini milli iman teokil edl'r. Mllll iman 
va.tanır. teca.vUz eden d~mana. karşı 
za!erin temeli olduğu gibi :!esıı.t ve 
bozgunluğa. karoı da. b&§lıca ailAhtır. 

HARP HAıtlCtı·tz ve ÖYLE 
KAL'IAK lSTERtz 

Vatandaşlarım.; 
Blzlın harici ıılyaaetlmlz vatanımı

zın sellmeli için en ias.bet1i yoldur. 
Bunda sergUze§ttcn eser yoktur. 
Bugün harp hariclyiz ve öyle kalmak 
isteriz. I<'akat bilmelisiniz ki dı§ar_ 

da mütemadiyen hazırlıklar artmıı.kta 
ve ne vakit, nereye k&r§ı kullanılacıı.~ 
tı belll olmıyan tertipler alınmakta.• 
dır. Bu sebeble vatan mUdafaası için 
BilAha sarılmak mecburiyeti biran ha.
Ut'.mızdan çıkmamalıdır. lı;erden, dl.. 
oardan gelen uyutucu telkinleri ıert 
bir çehre ile rcddetmellainlz. Bugü
nün ,9e\A.met va.stıas,ı birliktedir. Ve 
vatan mUda!auı için nihayete kadar 
azimli olduğumuz hususµnda hariçte 
kimsenin tereddUdU olmamalıdır. 

Sıı.yın vatand3.1lanm; 
TUrk vatanının aelAmeUn• çalııan, 

TUrk mllletınin .selim düşUnce.!lne gü· 
venen hUkOmetlnizln a!ze bugünkU 
maruzatı budur. Hepinizi hUrmeUe s&
lA.mlarım.,, 

Z 1rh111ar1, dalarını ;-:amanla elde edeceğimize 
kani bulunuyoruz. K.ömUr havza.sın· İngiliz Başvekili Sovyetler isveçten 

Derviı 

d11ki i' mtikelle!iyeU kıı.rarı müıbet 
netice vermı:tır. 

Bilhassa. vıı.tandaşlarımızın blr ta
kım !ena niyetli wanııı.rm kazanç 
ınaksıı.dile yaptıkları Ye yapmak Ute,. 
dikleri harekcUere kar§ı dalma uya
nık bulunarak hUk(lmell ikaz etmele· 
rinden çok !ayda görüyoruz. Buna 
mukabıl de, vatandaşlanmızdan mem
lekeollmlzde yapılmıyan, yani hariçten 
&;elen tali derrcede ıuzumlu mıı.ll:ı.rı 
behemehal almak için ııırardıı. bulun. 
mamalıı.rını l'lca ederim. Asıl bu nevi 
taleplerdiT ki, lU:auınsuz yere IUleri 
uırıı.ra ı:okmaktadır. 

roı..tnKANIZDAJll 
JS.\Bt.:'1 !'EN E.Ml1'1Z 

Devletin gerek umum! ve gerek 
tcvkalAde bUtçelerind~ en çok yer ıı.
lan vckllctin milli mUc.Jafaa olduğu· 
nu görUyorııunuz. Her iki biltçedeo 
yekunu 160 milyon Turk lirasını bu
lan bu paı a ile, 'l'ı.lrk vatanının selL 
metınln ve mUdafauının tamamlan
masına çalışıyoruz. 

Politikamızın ne kadar a,çık oldu· 
ğunu da biliyorıunuz. Biz, Türk yur
dunun selAmetlni gUdPn bu politika... 
dakl lsabfotten emin1z. Bize gelecek 
herhangi taarruzun bertaraf edllmeııi 
için çalışıyoruz. 

PROPAGANDAYA DlKKAT 

Dahildeki emniyet ve ıtımadm, ol
duğu gibi temadi&ine dikkat ederken, 
bunu bozmak veya TUrk emniyet ha· 
va.smı bulandırmak lstıyenlere karşı 
da ıon derece hauu bulunuyoruz. 
Biliyorsunuz ki, bizim idaremizde 

Yarın harbe dair izahat 
verecek 

Londra, 2 (A· .\.) - RlSyter a. 
jan.smm parlamento muharriri ya
zı:yor: 

Başvekil salı gilnU avam kama
ra.smda harbin sevk ve idaresi 
hakkında beyanatta bulunacaktır. 

Başvekilin müttefik kuvvetlerin 
Flandre~'den rica.ti ve geçen cu
ma gilnU topla.nan yüksek harb 
meclisi hakkında mallımat vereceği 
ümit edilmektedir. 

Elmas 
Kemer 

Vakıt Kitabevinin neşrine baş 
ladığı (Seçme hikayeler) adlı 
ucuz kitap serısının ikincisi 
128 sayfada on tane güzel hika: 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
Kemer) adıyia neşrolunmuştur. 
Fiyatı 10 kuruştan irorcttir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Her akşam Harbiyede 
BEL V C ~.~~--· 

Bahc;:eıılnde ~imdiye kadar görülmemi§ 
20 ld~IUk bir aaz kadl'08lle Memleketin 
seYimU ses ~i 

HAMiYET VUCESES 
BESTF..KAR T ANBURl 

SALAHADDiN PINAR 
ve ark&da§lan· l'el: 80791 

top istiyorlarmış! 
1'1oskova. 2 (A· A·) - Sovyet 

hükümctile lsveç arasında yapıl
makta olan ticari milzakereler ol
dukça ağır bir tarzda ilerlemekte. 
dir· Söylendiğine göre Sovyet hU
kf.mcti tsv~ten, tanklar:ı ve tay
yarelere karşı kullanılmak üzere 
lop islemi3lir. Halbuki umumt va
riyet dolayısile lsveç, tehlikeli bir 
hnlde bulunduğundan bu talebe 
muvafakat etmesi fevkalade gUç
lür. 

.Ayni 7.amanda Sovyet Rusyanm 
şimı-r.difer müteharrik alatını ta. 
leh ettiğini ve ezcümle vagon ve 
·dingilleri istediği ve bu bapta koy
duğu şeraitin lsvcç fabrikalarının 
hem imal kudretini, hem itmam 
kudretini, hem de teslim kudretini 
tecavüz eylediği anla~IlmaktadıP· 

Buna mukabil başka bütün 
memleketlerle münakalatı kesil
m:Ş olan İsveç de Rwıyadan en 
a.~ağı 150 bin ton petrol kopanna
ğa çalışmaktadır. Eğer İsveç bu
na muvaffak olamaMa milli müda. 
faa tertibatı müşkül vaziyetlere 
d üşl'cek tir. 

Ahnan ş~h!rlerinde 
açhk 

Köylerden yiyecek te
dariki de yasak edildi 
Almanra hududu, 2 (A· A·) -

Havas i.stil1bar ediyor: 

Alman şehirlerinde açhk gün 
geçtikçe tehdid edici bir şekil al
maktadır. Ahali geçen umumt har
bin son senesinde olduğu gibi köy
lerden gıdalarını temine çalışmak
tadır. Bohemyadald Groıııtejok §eh. 
rinin jandarm:ı....~ı trenlerde ve o
tobü~lerde taharriyat yapmış ve 
beraberlerinde yiyecek götürenleri 
§iddetll nakdt cezalara çarpmıştır. 
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Milli kümenin son deplasman maçları 

DONKO MOSABAKALAADAN 
SONR~ 'BiTTI 

Beşiktaş Gençlerbirliğini de 2-0 yentli 
Vefa Muhafızgücün.e 3-1 mağlup oldu 

Şeref stadında 
lılUHAFIZGtlCU - \'EFA: S.1 
Gilniln ilk mU.ııabakaaına haktm 

Şazi Tezcanın idarcsindo Vefa ,.e .Mu 
hafızgUcll takımları ıu kadrolarile 
dizildiler. : 

Muhafıı:giicU: Bt'drl - Abdurrah
man, l"clbl - Haşim, Ahmet, tbm. 
him - Tıırı-ut, Ccliıl, Uıza., Füru7.an, 
Tunuı. 

\'ela: Azat - Sükyman, Abdu' -
ŞükrU, Hakkı, Şeref, - lla~clar, !:'.'ul
hl, Ga:r.l, Nl'Clp, l\lot-0, 

Oyun ba.şlar başlamaz Muhafızlılar 
dUz.gUn akınlarla rakip müdafaayı 
sıkıştırmğa başladılar. Fal<at bu hü
cumlarda rnuhaclmlerin isabetalz ıUL 
Icri takımlarına. gol krı.zandırmalanm 
ıeciktlrlyordu . 

1Ik dakikalardan sonra oyun, ba§• 
lruıgıçtakl surat ve canlılığını ltaybe
dincc zevksiz blr ııekllde devama baş.. 
ladı. 

Her iki tarafm da güzel vaziyetler
de, en umulmadık fırsatları bile ka.
çırmaları yavaı yav~ her iki taı-af 
.eey1rcilerini ıılnirlendirrnc~e b3.1ladı. 

Bu arada :MuhafızgUcU kalecisi Bed 
rinln birkaç gUzel ve mahirane kurt&. 
rı§lan da. olmasa maçla alA.kadar o
lacak kimse Adeta kalmıyacak •• 

Nihayet (2 incl d:ı.kikadıı takımmm 
en iyi oyuncusu olan Ce!A.l, ilk Ank~ 
ragolllnU gUzel bir vuruşla Vefa ka. 
lesine soktu ve devre 1-0 Muhafız; le
hlna neUcelcndl. 

1Kt:SC1 DEYUE: 
Birlncı...e_evredeki durgun ve cansız 

maç aynen devam ed~·or. Her iki 
tarafta da bariz bir hAklmlyet yok. 

20 inci dakikada. gene CelAl, ikinci 
golü de takımına kazandrrdı, Bu gol. 
den ıonra be§ dakika. geçmemişti ki 
gene CelAl takımının 3 Uncu golUnU 
de yapınca Vefalılar biraz açılır gibi 
oldular. 

32 incl dakikada Sulhlnln kuvvetli 
bir ıUtUnU kaleci bloke edemlyerek· 
onUne dilşUrdU. Bundan isWo.de eden 
Necip yetişerek lakımmm ilk golünU 
çıkaı-dı. 

Oyun te.kra.r l>a§langıçtakJ C&D.llm 

temposunu bulmu§ken mUsabaka 3-1 
Muhafı.z lehine neticelendi. 

BEŞlKT AŞ - GENÇLERBlR -
u~ı.-2-0 

Şeref stadında hakem Tank 
Özerenginin idaresinde yapılan i
kinci müsabaka Beşiktq - Gençler 
birliği takınılan arasında cereyan 
etti. Takımlar eu kadrolarla yer 
almışlardı: 

Be<1iktaş: Mehmet Ali - Taci, 
Hüsnü _ llü!f;('yirı, Rilat, F~yr.l • 
Ha.yatı, Hakkı, İbrahim, Şeref, 
E~rer. 

Gen~lNbirliği: Rahim - Ahmet, 
Nuri - Jlalid, Ila.c;an, Mu!!tafa • 
Cahid, Mustafa, Ali, Ali, Yahdet. 

Oyun başlar başlamaz Gençler. 
birliği müdafaasına abanan siyah
beyazhlar oyun üzerinde derhal 
hakimiyetlerini kurmıığa muvaffak 
oldular· llk dakikalarda tesis edi
len bu hakimiyet semeresini ça
buk verdi: Be(liktaşm ilk go!Unü 
İbrahim dördüncü dakikada Hak
kının kaleciye bir şarj yaparak 
lopu önüne bırakmasından istifade 
ederek yaptı. 

Bu golden sonra büsbtitün oyu. 
na h!kim olan Beşiktaşlılar, Genç
lerbirliği mlldafaaı:ımr müşkül 
mevkie sokmağa başladılar· 

Beşiktaşın bu sıkrştırdığr an
larda sol iç Şeref istcnnen oyunu 
çıkarabilse, siyah - beyazlrlarm 
gol adedini derhal fazlal~tırncak
ları aşikardı· Fakat Şeref bugiln 
bozuk· 

Nihayet 37 inci dakikada Genç. 
lerbirliği aleyhine verilen ''erilen 
rr;ki: i l;iakkı sıkı bir filitle gole 
tıı. 1tvil ederek takmıma ikinci sayı
yı kazandırdı. Hakkının bu çok 
kuvvetli §Ütü bir hayli U7.aktan 

çekilmiş olmasına rağmen, Genç .. 
lerbirliği kalecisi yerinden blle ıa.. 
pırdıyamamrştJ. Ye birlncl devre 
netice değişmeden 2-0 Beşiktaş le. 
hine bitti. ı 

l.kinci devre oyun )ine seri ve 
canh bir fiCkildc devama başladı• 
Be~ikta.s ~ine haklın· GençlerblrU~ 
ği takımında tadilat yapmak mec
buriyetinde kalıyor· Hasan sağ iç 
mcvkiine geçti. , 

l'akat siyah - beyaz mUdafaa:. 
sında Hüsnü canla başla çalışarak 
gençlerin bu değiı:ikliğine rağmen 
gol fırsatı bırakr•.adı· 

Bu devre, birincisine nazaran' 
nispeten tazyiki azalmış olan Be-o 
şiktaş hücumları karısrsmd:ı. GenÇ .. 
lcrbirliği müdafaası sert ve fav). 
lü bir oyun tuturduğı.ı için Beşik. 
taş muhacimlerl başka. gol yapa
nı.adılar ve mü.43.abaka 2-0 Beşiktaş 
lehine neticelendi. 

Dünkü müsab:ı.kada Beşiktq 
çok muvaffak olan bir oyun. ~ 
dr. 

Dün yapılan 

Hususl maçlar 
Dün sabah Taksim stadmda. Ga,.. 

lalasaray _ Şişli genç, B ve birin.'.. 
ci futbol ta.kımlan arasında husu
si mlisabakalar yapılm.tştJr. 

Güntin ilk karşıla.şma.smı kUçUJt. 
ler yapmı~lar ve hfıkim bir oyun- · 
da.n sonra Galat.asa.raylılar 2-1 
galip gelmişlerdir· 

!kinci mlisabakıı. B takımla.rt a... 
rasında olmu§ ve mütevazin bir o
yundan sonra taraflar 0-0 be.ra~ 
re knlmı~lardrr. 

Gilniln üçüncü ve en mUhlm nıU
aa.bakasmı Galatasaray • Şişli ibl
rincl takınılan yapmr lardtr· Ha.
kem Saminin idaresinda oynanan 
mUsa.ba.kııya takımlar birk..ı:ı.ç eJe '" 
manlarmdan eksile olarak çıkmış
lardı· 

Maçm ilk devresi 5-1 Galata.sa.. 
raym galebesile neticel,cruniştlr. 
İkinci devrede 1 gol daha. yapSjı 
Galatasaraylılar müsabakayı &:4 
galip bitirrnl§lerdir. 

BEŞİKTAŞ. VEFA B
TAKUfi~ARI 

Şeref stadında da millt kUme 
ınaçlanndan evvel Beşiktaş V&-4 
fa B. taknnları hususi bir kıu-Şı. 
laşma. yapmışlar ve Bcş~lılar 
1-0 galip gelmlşlerdir. 

Demirspor 7 -O galip 
Dün Ankarada Beyoğlusporla 

Demirspor arasında yapılan mll.sıt. 
bakayı çok üstün bir oyundan soii'-. 
ra Demirsporlular 7-0 kazonmxg.. 
)ardır. ı 

1 zmirdeki milli küme 
maçı 

tmılr :ı (llusuAt) - Bugiln ıelui. 
mlzde yapılan mili! küme macm~ 

Altayla Altmordu kar§ılaotılar. MU~ 
sabakanın cereyan tarzı, maçt.ıın ev~ 
vel ileri .ııuruıen bUtUn tahminlerin 
hlln.tınıı blr r,;ekildc oldu. Ve Altaym 
galip seıeceğl zannedilen b\l mtı.ıııı.ba.. 
kıı.dıı., Altmordu kuvvetli raklblnl,6-1 
gibi çok açık bir sayı farkile m&.#lQp 
etmeğe mu\'affak oldu. " 
Maçın bu netice ile bitmesi, daha. 

ziyade, yenilse bile milll kUmede 
Altınordudan yı.ıknrda me\•klt 1§pl 
edecek olan Altaylıların (adam sen 
de! ... ) ('eklinde gevşek ve noksan bir 
kadro ile oynaması ıebeb olmuştur. 

Gayrifedereler arasında 
turnuva maçları 

Halıcıoğlu spor klübU tarafm
dan gayrifedere klüpler a.ra.smda 
turnuva maçları yapılacaktır·. Arzu 
ed<>n klüblcrin en geç 17.6-940 ~ 
rihine kadar Halıcıoğlu spor klU
büne müracaallan laumdır· 

Jlalıcıoğlo spor klilbll 
B:ışk:ın lığı 

11 incisi dün Fener stadında yapılan 

istanbul atletizm b~ yramı 
11 inci İstanbul atletizm bayramı 

bugün Fener stadında yapıldı. Alman 
neticeler §Unlardır: 

110 M. manialı: Faik 115 eanlye 
SOO metre: R. Maksut 159 15-10 
100 lllf'tre:: MuzafCeı- 10 9_10 
300 m~tre: Mu.ııtata 9,5 1-10 
1500 met.re: R. Maksut •,1g 8-10 

4000 metre: Gören 51, UO 
200 metre: Mw:af!er 23,0 2-10 
GUllo; Arat H,2 
Sırık: Vlçaropulos 3,30 
üç adım auaına: Ömer U., :n,1 
D~k: Arat SS, M 
YUuek: Faik ı.so 
Cil'1t atma: M.ellh M,3, 
Uzun atlama: 6,SO 
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6fm----------------------·I---, VAKiT' m okuyucularına hizmeti 

Dünya şaheserleri
rliiı ikinci beş k itabı nı 

Yüzde 5 O tenzilatla veriyor 

italya harbe girecek 

DOn ve Yarın TercUme KUWyatııım Vakit okuyucul&nna verilecek 
ilk mevcut bq kitabına alt kuponlar bltmlf; ve bu kuponlan toplayan
lara yllzde elli teıızUAtıa verilecek kitaplarm tevzUne de evvelki ~den 
itibaren bqlamnııtır. Şehlr okuyucularmdan 8 ~. tqra okuyucular
rmdan da 115 gUn zartmda kitaplanru almalan rica edilmektedir. 

4 üncü tertipte verilecek kitaplar ıunlarcla: 
Kurut 

Safo o(ALP'ONS DUDE) Haydar IUfat 100 

Aile Çenberi (ANDRE lılORUA) ı.maıı Hakkı Autan 100 

Ticaret, Banka, Borsa Dr. KUHLts ETE 715 

Devlet ve ihtilal (LENtN> Haydar Rlfat n 

Raain Külliyab : 1 <RASIN> H. Nt.aım _!!_ 
ı Kltaplarm uu fiyatı "215 

" DO toplanan her bir aytık kupon mukabili tenzil edilen 212,15 

212,IS 
Okuyuc:ulann bu p.lıeaer!er için ödemeleri le&p eden para yabm 

212,IS kuruft&D ibarettir. Kitaplan posta il• aldırmak ı.U)'WllerlD aynca 
,G ınuu, pc19ta Ucretl vermeleri JAzımdır. 

Beşinci tertip kuponların 
neşrine başlandı 

Vakit ıueteaa. okuyucularmm dünya p.lıuerlerlDden olan kitap• 
ra s&rterd1k1erl ratbett.en cearet alarak ''DUn ve Yann., Terctıme Kill
llyatmm ikiDci bef kitabını da sene ytlade elli ten.zllltla verecektir. 

tıçi Sınıfı ihtilali <LENlN> Tercııme eden: Haydar Rıfat 

Ruhi H L.. (YUNG) Terctıme eden: 
ayatta aıuur ı°l' Prot. Hayrullah 

Isfahana Doğru. (P. LOTt> Tereilme eden: 1mıaU bakla Al1pD 

Rasin Külliyab : il H. Nbım. "Bu kitabm tıUinctmıt 
bundan nvelld Hride verdik.,. 

Goryo Baba <BALZAK> Tercume eden: HaJd&r RUat 

Bef1ncl terU,P olarak ftrilecek bu kitaplann ı.lmleriyle mOeDlt ft 
mtıtercimlerinl öfreııdikun 80lll'& Vakit okuyucularmm eaer!erill def9r
Jerbıl takdir edeceklerine tam itimadımız vardır. 

ıV akit gautai yeni aerinin kuponlarını 1 ha
zirandan itibaren nelf'e ba,lamflfır. 

~---------------------------J 
Bu. sabahki otomobil kazasi 

.. Bu abah .1aat 6 da lılaal&kta tuf la 
hanııwıları civarmda feci bir otomo
ı. kUUI olmu, ve 6 k1f1 çok atır 
mntte 7lU'&1anmıJbr. Otomobil ele 
p&l'ÇaJaımııfbr. 

Tahldkatmuza g6re hldiııe ıtsyle 
olmu,tur: 

ZekJ, Samf, Ta1ıaiıı ve Ahmet adla
rında dört &rkad81 dUn gece Beyog_ 
ltmda. kafalan iyice tutsuıcdikten 
80l11"& Soılya ve Şake llimll iki ka
dınla tanl§Dll§lardir. 

J'akat kadDılar Beyogtunda içmek
teue K ecidik!SyUnde bir kır gazino
amıa gfc:Up lçınanin daha zevkli ola. 
cağmr aöylenıl§lercUr. 

Bunun üzerine -' erkek ve 2 kadm 
lzmiW Ahmedin ı numaralı ve 1mıJ.t 
pU.ka1ı otomobiline biıı1p Mecldfyekö· 
yQndekl pzinolard&n blriD:e gitmft
ıer ve .sabaha kadar lçmJılerdir. 

Sabah olunca BUyUkdereye kadar 
flSyte bir uzanmaya karar veren .lal'· 

~ hemen otomobile dolmuşlar 
ve bÜ' yrldınm süraWe lılecidlyekö,_ 
1'nden &ynlIDlflardır. 

Kadın, erkek 6 kfılnln tıklnn tık
lım doldufu ıoför Ahmec:Un fdaresln
cMI otomobU tufla harmanlarma ge
Unoe,. kadar yolunu oqrrmamq ve 

otomobllin aüraU artt.drı;& Jçlndekf!c_ 
r1n de keyifleri artml§tır. Otomobil 
tuğla harmanıan civarına geliDce ff 
dcği§mlş ve içindekilerle beraber aar· 
hoş olan toför dfrekatyona h&kimlye
Unl kaybederek otomobil yıldırım aUr
atile yolun sol tarafında bulunan bfi
yfik bir çınar ağacına çarpm11tır. Bu 
ani ve §lddetll çarpq neUcMin.de o.. 
tomobflln içinde bulunan 4 erkek ve 
iki kadm baygın ve ağır yaralı bir 
halde bulunduklan yere yıfılmıılar
dır. Sadcmenln flddeUrıden otomobL 
lln önUnde bulunan motör kıamı ol
duğu gibi fç tarafa geı:mif,otonun lSn 
kısım Adeta yol olmuıtur. Şotör ma_ 
halll ve dlrekalyorı da paramparça ol
muştur. Blru llODI'& ka.zanın vukubul
dufu yerden seçen bqka bir otomo
bil kanlar içlnde yatan altı klfl1i &Ö

rerek jandarma karakoluna haber ve'r 
mı,. vaka mahalllDo giden imdadı 
srhhl otomobili yaralılarm UçUnU Şif-
11 çocuk hastanesine. UçUnU de Bey
oğlu h8.$tanesıne knldırm11tır. Yaralı 
lar ltade veremJyecek vaziyette oı_ 
duklarmdan hlçblrinln ltadut alma
m&mqtr. 

lılUddelumumUJk ve jandarma lru
mand&nlı#r tahkikata devam etmek.. 
tedlr. 

Romanya 
- (BaıtaraEı 1 ine.ide) l sulhU ihla l etmek .istemediği anıa-
Jan doetane ve ananevr siyasetine şılmıştır. 
devama karar verdftlnln bir dellll Bu sureUe İtalyanm "alııız 
cııldulUJıa yazmaktadır. J • 

Bu gazetenin kanaaUne göre Al. Fransa aleyhine harbe gireceğinin 
man muvatfakJyetıerl Fransızıa~ ve 1 anlaşılması, Balkanlarda ıulhUn 
lilgwzıerın prestijlerini lyfce sars~- devamının bir garantisi olarak te
tir. Romanyada vukua gelen değişik· 18.kki edilmektedir· 
llk ı.e bu prestije bir darbe daha in- Anlaşıldtğma göre, Sovyetlerin 
~Ur. Garp cephesinde kazanılan Balkan devletleri ile itllfı.flar ak
muv&UaklyeUerden, ltaıyaıun aldığı delmesi de, Almanyanın İtalyayı 
vaziyetten ve tamamDo Roma_ Ber- Balkanlar Uzerindeld davasını 
11D m.lhverinln afyasetlne uygun olan sonraya bırakmağa ikna etmesinin 
lıtacaıtatanm aldığı vaziyetten sonra bir neticesidir. Bu sebeble Bükreş 
Jl,mcll de yeni Romanyada hariciye ve Orta Avrupa, harbin k endile
nıwrmm tayini Fran.tızlann ve lngi· 
llüerin Romanyada Gafenkonun ah· rlnden uzaklaşmakta olduğuna ka. 
al~ Unde toplanan mesneUerln.I o~ta- nldir." 
aan kaldınnıftır. JIABER - Malüm olduğu üzc-

•·ROMANYA TESUM OLDU!,. re Romanya hükumeti son .zaman-
Bugüku •Taıı,, gazetesi "BUkrcş Iardıı ecne bi gaz<'tccile rln havadis 

hUSust muluıblrlmlz tl.'le!oııla blldiri_ göndermelerini bazı kayıtlara tiıbi 
yor., knydlle §unlan yazmaktadır: tutmu5tur. Bu kayıtlar nazsn iti

"Son hAdiselerden sonra Cenubu bara almm:a Bükreşten verildiği 
larkJ Avrupanm vaziyeti vuzuh yazılan bu haberin kaydı ihtiyatla 
keebetmf§tir: telakki edilmesi liizımgelcct'ği te-

l - Macaristanm mihvere sa- ~Ur eder. 
dakat! tahakkuk e~Ur. Almanya ------- ----
ne emredene, Macaristan yapma- K • 1 •k • 
ya amAde vaziyettedir. .. . 1 onvansıyone gecı tı 

2 - Gafenkonun bıtltuı uzenne 1 Bugünkü konvansiyonel treni, nor_ 
ltoınanyanm Almanyaya teslim ol- mal tarifesinden yedi saat geç olsra!: 
dufu meydana ~· ı ancak aat oa Gı;ten aonra reıebil· 

3 - ltaıya11 Balhnlardan u. mı,ttr. 
alt1qtırmak ıuretile Almuyamn Geetkme, hududumua dıfmda oı-
ıdmclDDt Avnıpenm bu kDmıında IDUftur. · 

<Battarafı 1 inci-le) 
gireceği, hiçbir gazete muharriri 
lçin ıüphe ıötürmemektedlr· Ne -
tekim PöU Parizyen gazetesinde 
Charlea Morice. diyor ki~ 

"Muaolininin karan beklenmek. 
tedfr. Londra ve Vaşington, bu 
karann pek yalan olduğu ve bit
tabi mllttel.ikler aleyhinde bulun
duğu kanaatindedir· 

Bi.zim gibi 1917 ve 1918 de İtal
yada harbet.mil olanlar, İtalyan 
generallerinin ve aakerlerlnin eski 
siWı arkadqlan üzerinde atet 
açmağa muvafakat ede ceklerine 
inanmak istememektedir· Eğer U
çtlncU Leopoldlln hiyanetinden 
eonra İtalyanlar bJze kartı harbe. 
derlerse, bu anlapazhkta çok ke
der verici eeylere phit olacağız 
demektir." 

Bayan Tabouis, Oeuvre ıuete
linde diyor ld: 

"BUtUn Nevyork ve Vqington 
gazetelerinin dlln ısab&b yazdık1a... 
rma göre, Muaolininlıı hazırlıkla
rmm ve müttef'Jtler aleyhinde fış. 
kırlma faallyetlnfn hedefi, bir 
sulh taarruzu için hava yaratmak
tan ba§ka bir teY detildlr· Fakat, 
Mmıolini tarafmdan herhangi bir 
Wtlmatom tevdi edildikten aonra, 
Mu.eolini için geri çekilmek gUç
ttır. 

Şurumı UA.ve etmek faydalıdır 
ld, birçok yabancı mUtahftlere gö
re. mUtteflklerin böyle bir manev
rayı naaıl kabul edecekleri huau. 
11111da RAmıda herhangi bir haya
le b.pJlmmamaktadır. MuaollnJnbı, 
eeuen İtalyan taleblerinl, Abnan 
taleblerile birlikte venneğe taraf
tar olmadı~ hleei ıMVcut bulun
maktadır. ÇtlnkU MW!Olfnf pek iyi 
biliyor ti, bir Alman aulhO, ne ay
n olarak, ne de blok hallnde, mut_ 
tefikler tarafmdan ~ uman 
kabul edllmiyeoettir.,, 

suı.a VLTtHAro1111 r 
NMJork. I (A· A·) - .. A.Nocla

ted Pl'NI" in muhabirine nuanuı, 
Vqfngtonun iyi lıaber alan maha
rıu. Flandnıe muharebelerinhı blt
meafııl mtıteatfp Almanya ve İtal
ya tarafmdan mtlfterek bJr 8ulh 
tüllfl yapıhnaımıa tıatlsar etmek. 
tedfr. Ba teklifle beraber ~nde
rilecelt bir İtalyan Wtfmatomu 
IUllı. nı,tlttetUder taratmdaıı bbal 
edilmec!lll takdirde !taJyanm har
be gfreceffni blJdJrecektfr-

Aynt muhabir, ltaıyanm mtıtte
rtldere Almanya namma bfr 111lh 
tekllfl arzedece~t ve bu teklitln 
HJtler ve MwıoUniye göre mOtte -
filderin. tam mailnblyetl manasmı 
tazammun edeceitnf de bildirmek. 
tedir. İtalyan metalfbatr da bu 
teklife dercolunacaJrtno. Vqlngton 
mahafill, bu yolda bir teklifin müt
tefikler tarafmdan kabul edilebil
mesine ihtimal verm~cktedh·. 

SULH KONFERANSI !?EKLtFt 
Va.,mgton, 2 -.Amıoclated Pro

sin diplomasi ınuhaniri bildiriYOr: 
f talya.nm ya.kında sulh teklifİnde 
bulunacağı teeyytıt etmektedir· 
Resmr mahafllde bu hususta ınaJQ
mat olmamakla benı.ber alman ha. 
berlere gare, İtalya bazı sulh esas
lan teklif edecek vo bunlarm ka
bulile teferrilatm teablU Için bir 
konferansın toplanmamru .istiyecek
ttr . Mwıolin.inln ileri sUreceğl e
saslar arasmda. ttaıyannı emelle_ 
rinin tatmını de bulunacaktır. 
Vaşington mahafilf sulh tckllri

ni Amerikada efkAr Uzerinde te
sir yapmak için bir hareket addet
mektedir. Halbuki Ruzveltin son 
mesajı bir ihtar mahlyetlnde te
ln.kld ecliJmektedfr. 

Ruzvclt mlittefikler aleyhinde 
yeni bir hareketin Amerikada bU. 
tUn demoknuıllere karşı taarruz 
addedileceğini ve harbin blltiln 
dünyaya yayılabileceğini ııöylem.fş
tir. 

l l'Al.YANIN IJABB GAYELEBt 
Londrn. S - ltalya harlelye na

zırmm nişirl efkô.n olan l'elcgra.. 
fo gazetesinin müdürü AMaldo 
radyoda yaotığı pazar kon\13Ması 
esna,pmda İtab:an kttn.lıırma hita
ben demiştir ki: 

"- İtalynnm harb gayclt'ri 13un. 
tardır: Tunus, Korsikn, Cc>belütta
n k ve Sfivcyş... Süveyş scın dere
C"dc palı'lh bir geçittir· I\orsika , 
Tunus, Ceb('füttank ve Silveyş 1-
talyeya miitevecdh kontrol nokta. 
!arı ve eskPri heclefll"rclir. Bu kon
trol no'!ttnlnrmm ü::;ll'rf orta~an 
kalkmalıdrr. İtalyanın hC'r ne pa
hasmn olur"'~ o sun Akdenizde 
'ıarel·et serbt's•f'l.in! .,~ıı.r.ma".!ı 111-
zrmdrr. Bu mak•adJ ber n l'.\ve mnl 
olurs:ı o sun t?.'lltct i m ~ z'lff r"yc~
lcr!e <'lc1e cL"'ll l'k ı· r~ lı r. Eıı t:ı
lc-blerinıizin l"'l.fını y'"kte-ı ve t C'
""d~ften C'klem 't g"\ı··nç bir !i"Y 
olur.,, 

Diğer tnrıırtıın Rom'\ rı.vlvcı<::U, dUn
d~nberl mOt•mAdiye!l t• yıınt:'I A't. 
df'rıfs esaretine bbammtıt r1 •mly<'c -
l!'fnden. Afrrlta Ye 'Mmrda tn~Jlz M.· 
klmlyetine artık blr nihayet vermek 
IUzumundan ve Akdenl:ıd k npntan 

( Bqtarafı l incide) 
görmekte ve lhtiyaçlan parqtltçü. 
lerle temin edilmektedfr. 
ŞDIALDEKt MlJKA VEMETtN 

FAYDASI 
Şjmaldeld muharebe leri, harbin 

neticesi üzerinde teefr icra edecek 
iki noktadan mlitaıea etmek 1&
zmıdır: 

1 - Şimal ordusunun en büyük 
kmmı. Alman iddia ve Um.itlerine 
rağmen nakil ve irklp edllm.iotir· 
ln.san zayiatı nilpeten azdır. 

2 - Şiınaldeki mukavemet Fran 
mı bqkwnandanlıtma Somme -
AJaııe arasında müdafaa hattım 
organize etmek imklnmı verm.lt
tir· Önllmtlzdekf rtınıer emniyetle 
beltlenebilir· 

Cephenin diler mmtakalarmda 
Alman topl&rmm ateıl altmda ne
ticeab talan bukmlarla lhlll .. 
dilen niılbl bir ıllkbet hlikilm atır
m.ektedfr. 

FBAN8IZ BAŞvaıı.t 
CEPHEDE 

Batvekil Reno, marepl Peten 
ve eellha ıuwn dlln Som cephesille 
gitmJtler ve kıtaatm manevi vazi
yetinden pek memnun ol.mqlardn-. 
cephede az samanda bfrçolr. yeni 
tBtihkAmJar vUcuda getJrmit olaıı 
lr.mnaııdanlan tebrilr. etmitlerdir· 
A.LlüNIABIN KABŞILAŞTll(. 

LABl MCşıUlLLEB 
Fran.m ukerl mahfellerlnde 

h&lıl olaıı kanaate göre 2' veya '8 
aaatten evvel Almanlann btlytllr. 
bir taarruda balunmalan beklen
m&ktedfr. Her iki tarafta da buı 
MVktllcenf hazırlıklar yapılmakta.. 
dır- Alman tumandanbtuım Ho
laııda. Belçika, LWtMnburs ve 
PraııMnm lfmalfnde Alman ordu
llWlmı ma1Rm41Ce ve billıalla tank 
batmundan ufradıtı mllhim .ıayi. 
attan mütevellit askeri mahiyette 
devamlı bUyük gUçlUklerle kartt
lqtıfı mah•kkall:tır. 
Malıemenhı tamJrl için hiç ot 

maua bir hafta llzmıdJr. 
Son haftalar aarfmda Alman 

tayyare kuvvetJerinizı aayiat.ı bil
baua laeanca pek mlltlüe olduğu 
bfaat Abnan rad.)'09U tanfmdan 
U:iraf edilmektedir· Alman radyosu 
u. JaPllaa UAada. ~lik ~in 
ruıt. pilot ..,. telllts telgrafçı bte-
mi§tfr. • 

Bu hldllıe Almanların havacıltk 
elemanları t edariki hususunda 
mllşldll vaziyette olduklarmı gl5a
terme.ktecfir. 

FKANSJZ TEBLtOt 
Dllnkll Franam tebliği §wıludır: 
.. Dtlnkeriı: .mmtakumda düpıa

nm mlltemadt taam.ızlarma takdL 
re llyık bir §iddetlc mukavemet e
den latalanmız Almanlarm büt.U.n 
gayretlerini akamete uğratmqlar
dır· Hava ve topçu kuvveUeriniıı 
bombardmıanlarma rağmen tabii -
ye ameliyatına dUn, gündüz ve ge
ce harareUe devam edilmi§tir. 

Som'da dlipanın birkaç baskın 
hareketi netice vermemiştir. Cep. 
henin diğer kısnnlarmda muhtelif 

an&htarlarm İrıglllzlertn eliDden a lm
m&ll icap etUtlnden bahaetme.ktedir. 

DUn Romada yaprl&n nllmayifler 
eanaamda ellerde gezdirilen levhalar .. 
da ıu Yazılar okunmaktaydı: 

(Koralkayı aJ&uiız) , (Afrika. l -
talyan olacaktır.) (İtalyan orduau 
Partae ytlrllmellcllr). 
FAŞİST K ONSEYL."itN KARABI 
Boma. J (A.A.) - D.N.B. lllldlrl

yor: 
Faşist partisinin milll koııaeyt dGn 

parti kAtlbl nazır JluUnln b&§k&Dlı
ğında toplaillJU§ ve qafıdald beyana,. 
tr alklflarla tasvip etmiştir: 

"Milll faşist konseyi, ltalyo.nm 600 
hln evlAduu umurnl harpte kaybetmek 
sureUle yapbğt tedakılrlıklara rağ
men, harbi gerek kendisi gerek diğer 
leri içlD kazanmış olmasına rağmen 
aldatılml§ oldufunu, ve bllAbare gU· 
neı altında kendisine bir yer temi
nine çalı§rrken ıankalyonlarla muka.. 
bele gördUfUnU ııe deıılz kontrolünün 
boğucu bir kuvvet olarak kendialne 
karı.;r istimal edildiğini \'e bu halin 
pek yakında serbesti harekltmı kır
mak tlzere istimal edilecek bir vasıta 
haline geleceğini takdir ederek İtal
yan milletinin harcl:cte gcçmeğe a.. 
mııde bulwıduğunu. ve vatannı deniz
lerde vahdet ve isUkliLnl temln ıı:ın 
milleti çnğıran Duçenln emri altın· 
da yer almağa am:ıdc bulunduğunu ı.. 
l~ eder ... 
tNGtLTEI:E~1~ l'AIU RES!\lt 

TEBL1Gt 
Londra, J - Akdenlzdeld vaziyet 

e!l"mmiyetle takip edilmektedir. Lon· 
dranm kana.:ıtıne göre. İtalya ile ln_ 
gıltere arasında Mllcd:ımıyecek me
seleler yoktur. Fakat, c~er İtnlyıı har· 
bl ımlh mUzakoreleri mıı..s:ı.ama tercllı 
ediyorsa İngiltere buna m~lcabcle et.. 
m k kudretindedir. Fraıı:;a ve İngilte
re hUltQmetleri İlnlyaya kendi meş· 
ru taleplerini ihsas etmenin mUmltUn 
ol blleceıtln1 bUdlrm şl rae de ltalya 
hUldnnetl m.Uzakerelere yanapnak la.. 
tememiJUr. Eger vuı,vette bir de!f
ılkllk olursa bUtUn mesullyet İtalya· 
y& ve ~alim ltaıyaya a it olacaktır. 

Amerikamn Müttefikler• 
yeni bir yardım teşebbB 
v...-, 1 (A· A.) - Amerilr.a hllkfmıeti. ~~ .. : 

tayyarelerlnden nrilebilece'lr. 1uamm derhal müttef~,;,ı
haktmda demokrat partjıline m ensub lya.n blsmdaD 
fmdan yapılan teklltı tetkik eylemektedir· 

Bu aabahlıi F ranau; tebliği .,Jlll 
Parla,, 1 (A· A·) - 3 Haziran 8&bah tarilılt ırra.nd 
Gece, ymi hiçbir hldiae olmamıştır. 

Almanlara göre N elson zırhlısı batna'!~ 
Beri.la, 1 (Rad,o) - lnıilteren.in 339:50 tonluk sır-~ 

'100 ]del boğulmUftur· JP"""aill 
(HABER - Abnan radyosunun verdiği bu ~ .... 

hafllfnce henOz teyld veya tebılb edilmiş değildir; ~ 
karft1anma1Jdır.) . 

Bir lngiliz dükaaı ceplaecle öldü ~ 1'. 
l.oıı4N. a - İD&'Utered• en b078k ara.zf l&blpler'.nden 

1DUyoe lngtUs Uralık emWd o1&D Northumberland d1lkaal 

ispanya harbe 
girmiyecek 

Mamt, 3 ( A.A.) - ttaıyanın 
harıbe girmesi takdirinde fspan· 
yanın gayri muhariplik vaziyeti· 
ni değiştirmiyec:eği dün ak§öUll 
aal&hiycttar mahafilde beyan c· 
lilmckteydi. General Frankonun 
bu nziyeti muhaf.ua etmeğe ka
rar venniı olduğu aynı mahafilde 
illve edilmektedir. 

Cebelüttank meselesine dair 
İngiltere aleyhtarı nUmayiılerin 
sadece "Falanj" ın nıilf rid bir gru 
punun hissiyatını üade ettiği, bu 
nümayişlerin İspanya harici ıi· 
yasetinin tercümanı olanuyacağr 
tebarüz ~tirilmektedir. 

Bu nilmayif lerin yanlıJ tefsiri• 
ne mani olmak Uzere zabıta. nü· 
mayişcileri dağıtmak emrini aı· 
m?Jt?r. 
Ma~it, 3 (A.A.) - Cebelüt· 

tank m eselesine dair d iln yeni 
h iç 'bir nümayiş vukubulmamtf 
tır. Dün öğleden 10nra Madri te 
dönen dahiliye nazın Cerrano 
Sumer bu nümayiflere mani o
lunması için zabıtaya kari emirler 
vermiftir. 

Geceleyin tetekkW etmif olan 
yeni nümayişçi gruplan daiıuı· 
mıttır. Saahiyettar mahafilde bu 
nümayi, lerin ~vri rlf rüst hareket 
ler teşkil ettiği !beyan olunuyor. 

Yunanistan 
(Battarafı 1 incide) 

Anadolu Ajansmm notu: 
Anbra malıaflll ba teblb mln· 

derfcatma tamamlle l§tlrak etme k . 
tedfr. 

l'UN~1STA1\"IN TEKztBt 
At.ina, 3 (A· A·) - A tlna Ajan

sı. Türk hilkOmetinin, Yunan h U
killnetindc.n, şarki Ege den.i.rJ.Ddeki 
Yunan adalanna asker ihracma 
müsaade istediği ha.kkmda bir ya
bancı gazetede ~an '" büylik 
bir aj&M tarafmdan yayılan şayL 
aları en kat'i ıurette t ekzibe aa
llhiyetta.rdır. Bu §&YlaJar, her 
türlü esastan iridir· 

i ki Alman kuriyeai 
geldi 

İki Alman yolcu lıugUnktı eemp
lon ekapreslle fehrimize selJDJftir. 
Bunlar Kurlye vaztfeıfte 88y&bat et. 
mektedirler. 

Evvelce bu lfl 7allm bir k urlye 
ifa et tttt halde g&1lla liman beri
ne kuriye miktarmm arttınıdrlt an-

~~-·.,~·'"'"""' . 

Fransız 
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1 AZON MEYV A TUZU lnkibaz, 
bıırsak 

hazımsızhk, mıda bulantı 
tembelliğinde, mıde ekşıhk 

ve bozukluğunda 
yanmalarında 

Müferrih ve 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-~5-

emnnvstle kulBanılab ı r. 
MiDE •e BARSAKLARI temizler alııtırmaa ve yormaz. MAZON iı 'm ve HOROS marlraame &Irat. 

(;llfilm 
i~!! 
:::1 fn° 

eworuny Yazan : Kenan Hulusi ===ı· ::: ... .... 
::·z 
···~ 

14 1 
=~:; 
ı··: 

:5ii POKER 'bil . . ._ 
~ ıçınde tebessüm c:le- gönderm~iği m~ktııpta Necip Na 
hetrı }"\lıümc: uzattım. O r.a· dirdcn lmhsroiyol\'.lu. 
· ~n Yaklaştı \'e şapkamı Necip Nadir! onu iki giln sonra 
1 dahi 

ata dü§ünmeden ba,ımı göreceğimi, ze\'cesile birlikte ~öre--
~.a aldı ve !'ılbaşı günQ . ccğimi dü)lndükçe fena olu~o~~'11. 
~ t bu büsbutün ba~ka Onu dUn gec.e rüyamda gordum. 
~ k~n. O anda n)'m ŞC)'i 1\lana ız bir rüya ... Tanımadt&rım. 
~"-şt.uk. Galiba biribiıimize ıhlamur çiçekle:-! açmış bir bahçe 
~!Miz. de beraberdik .. O beni öpiiyor, ö-

~ 5 Mart püyordu. Ben me.;ut olduğumu 

~ &~eliberi hergün beni hi:.sediyordum. Dud:ıkla~ı~dan 
~rıye gelip ahyor \'C soka kaçmak imktlnı yol.tu. Ona ıtımat 
' r ~ıkıyoruz. Yeni bir n· ede;ek \ 'C s~verek so!mlurordum. 
hl lutrnu~. tefrişile meşgul. Sonra birdenbire kalbi t~nım· 
'~a bir muayyen bir rerd<' kinın ya~ında §i.cl:letie. ç.a;?a~ı ad~

~a-' t~diğini SÖ)'lilyor. Artık mın Necıp Nadır değıl, .h.erun o -
~~a, olduk. Beraberce çok Juğunu anladım. 
ı..... ,1er geçiriyoruz. Onun ya. -15 -
.~ın c~halctim1en ulam 8 mart, gere 
l\enınin işleri hakkmda U)ruyamı~·orum. Ateşim var. Bu 

le ~ ~eyler eoru)·or. Tayya geceki ziyafeti düşünüyorum. Sa· 
".t.

1 ~;r mühendis gibi bah· at ikiye ka1nr )'atnğımm içiı:ı.le 
ıt .SöYledikl!!rinl ne yalan döndüm, döndüm. Artık }Oruldum 
'i ~ın hazan hiç anlamıyo- ve kalktım. Asabiyetimi tci~in i· 
1lııa hayret ediyor. Diyoı ı;in yazı yazıyorum. Liykı:m gelir 

s 
l t,... • • • ı 
~ 

1 
.-. .. :ımın zevc::s1 o asımı 
e, layyarelerile meşgu' 

nıı nasıl olur? Ben her §e· 
• 1:ö~teririm. Okurum ve 
~ 3 Çalısmm. 

·~ gittiğim ıaman o da be 
tldi. Elbi:.ıemi Kerimin 
~Yledim. Hayrette l::ıl· 

~İ ~m. Ö)•1e mi? Kerim böyle 
.. ~aP3ml • dedi. 
~ ı::t cevap verdim: 
tf.~t. }{erim .. Ze\·kirden şilp· 
~ }o:s.unuz? 
~'lr, fakat Kerim böyle 
t~:ıa rne-~ı olsun! Bu o 
""il> k' ~. ·ı ... 

"'· l<'akat herhald:: kendı 
}'~Yh düşün..-nüştlir: 

'<q~de Kerimin tayyareleri 
'il ~ _olrnatlığı halde o Feri
. u ıle rn ı ı . ~~.. eşgu . o U}Or.,. 

111.i ~
1• t.eveceğim. Ç.Ok sami

\~!te 1'. kalbi var. Bu kadının 
~ tınde namu\;lu bir ada· 
~~"ııluğu ve saffeti görülü 
<ıa ~ onu dost bi!mckte tK' 

ır.. .. ~h imiş! Yalnız ka•jın· 
. ~ı\·ı. 
lıab~ e.rınden, küçük zaafla. 

~rı Yok ... onu sırda; 

tr~tırımdan bile geçmez. 
~ 1 ~ oldufu halde benim 

~tııni on'Clnn daha iyi nn· 

~ hergUnkü hn~·atıma 

i\rnidi:e yazıyorum. 
Ne manasız gümlü yarabbi! El

bisem sabahleyin te:-zide:ı ge!ecclc
ti. Oğ'cden sonraya kadar ~!de
dim, geldi. Kerim geleceğini bildir
diği saatten on dakika geç kaldı. 
Onu beklemek bana esvabı bekle
mekten daha tahammülsüz görün· 

dil. 
Ti~nin '-c vapurun geç kalması 

ihtimali Qldu~unu düşünmiyerek 
kendi kendimi ilzdilm. Yediye 
çeyrek vnrdı, Kerimin sağ ve saıım 
geleceğini ve düşüncelerimin ma
na ız olduğunu kendi kendime is
bat için giyinmeğe karar verdim. 
Fatma esvabımı ilikliycmiyordu. 
Buru§uk e:ıerini ipekli kuma, üze
rinde dolaştırarak beni uzun mUd· 
det bekletti. 

Sinirlcnmeğe başladığun sırada 
sokak kapısının açıldığım farket
tim. Odanm kannakan.,ık, Fat· 
manın hazır \'C benim de yarı çıp
lak ol.dui'ıumu dilşünm~en (giri· 
niz) diy; bağırdım ve Kerimin 
boynuna sarıldım. Fırtına rilzün. 
,en yol uzun sil: mu~m. Korkula· 
rımı gü!crek Kerime anlattım. O 
da glildü. r\e~cli n~li konuşu
yordu. Fakat ren!'Yinin sap.arı ot· 
du~unu ta· kettim. . 

- Biraz başım ağrıyor. • dedı. 
Deniı dokundu. Ha\':l miithiş su· 

rette fenaydı. 
_ t terseniz glı.rncyiı, t:!~don 

Osman yeni sağılmış sütün taze 
kokusunu aldı; ve )•aklan cıvımış 
bir pislik üc:tünde l:aydı. Karşısın 
dakini itti. Dilşmemek için de yem 
rafına sıkı ıkı tutundu. 
Kurşun S"slcri senelerdir ki An 

barlıda ilk defa duyuluyordu. Dört ı 
kıc:tanlreri köylnler ava bile çık

m;z olmu~laidr. Anbarlı, Ak-vira· 
nm b!r tara[ında, hele kar yağdığı 
zaman kapalı yollarda oküzier ka· 
yıkayı\'erdi~i için gidilip gelinmez 
b'.r köy olmu~tu. 

Osman kırısını ayaklanndan 
çekti; samanh~ın dı~ına aldı. Ka 
dm: - '•Evimiz gider mi ki Os
man !., diye dövünüp uludukça 
O:;man bir buzağıların bulunduğu 
kapıra ko~uyor, bir samanlık çiti' 
ni kapaya.ak hiç lüzumu yokken, 
ahrria sam.ıuhk arasını örtmeğ~ 

çalışıyordu. Nihayet Kızılca ile 
~ · ecikten t ~nra ~ki yalar Anbar
hyı d.ı basmı5tı işte! ... 

Osman, ahırlık boyunca karısını 
elinden tutarak iki kat yürüdü, 
:>"Ik bıraktığı 'v .. apı:;ından İ!;erı 
girdi. Rezeleri daima düşük olan 
kapının arkası \ iki ka~as uzattı 
Iç odadan sarnanhğm arkasına ge 
çeıek, kızı Fatmayı, buzağıların 

bulunduğu küçük ahıra kapadt 
Şafaktanberi i3itilen taze ve gev
rek ses dindi. 

Osman: 
- Tuhaf ııey! diye kentli kendi· 

ne konuttu; ne itsek de jandarma· 
lara haber koştursakl 

Fakat Anbarlı köyü katibinin 
bir tedbir düşünmesine vakit kal 
madnn Anbarh bir sel gibi basıl
mıştı. Atlılar panayır yerinden 
doğru doludizgin köye giriyorlar· 
dı. 

Oınlan, bu C:akikalarda ocağın 
yandığı iç od:lya kapanmıştı. Ka· 
rısmın ellerini başına vurup dö 
vünmeleri ona kurşun se'-lerinden 
daha fazla tesir ediyordu. Hatta 
bir aralık kadını kafasından tut
tp; bir kedi gibi boynundan yaka· 
hyarak <leüğm ıt:a~ma k:ı<lar sürdi.i: 

- Ha; dedi; ineklerin ha; çift· 
li~in ha; davann ha ... 

Ve bun·m için o!ac.ak ki, O:. 
man kapmrn vurukluğu."'lu du} ma· 
dı bile .. Sonra birdenbi~e bir atın 
kişnemc.::ini i:;ilir &ibi oldu. Arka 
arkaya füi silah duyuldu; bir tü 
fek clip; iği kalasları yıkarak Kapı· 

yı de,·irdi. 

o rı uıun bir mektup )'nzı 
~;dan da biraz kı~. fakat 
~ &eı~eval)lnr alıyorum. Ba· 
ı ~ 1Yor ki Kerimden ayrı
'tl1 

1 
e kadar oldu. Bu hissi· 

e4criz. Anbarlı köyü, se·sız bır gece· 

llbrıe de Y~ım. Bu s:ıl.1ah u .. 
cı· 0tekılerden dahn iyi)" 
ı;ordu: 

·~ VgiJj l<'cn'dem beni rok 
>it .. ' ') 

~ ~~ll razı)'orsunuz. l~ 
~r d ı.ı st(> na, izi düşünme· 
~J.- ilkıkam bıle ~ok. Dün 

·~ıı.. 
' ·•ı uzun bir mektubu 
'"ar<lr:n Yırttım. Çünkü bazı 

lt ki zamanı gelmeöen 
.,_,,~ru olmaz. Uzaktan 
~~ .Cümlelerle unla;:.mak 
~. ~ ~ıze me!;tup )'a?,dığım 
• ~ittı tıizn çok sevgili yn,·ru· 
<ı:ı ~lll{!~ olmanız için öm 

ı:ı a;·rı: esıni feda ederdim. 
:;a ~ltkcn. bilseniz sili de 

'lt . 1.ll"t<lunna.~ için ne bü· 
~1Qd .. u· b' d ... ı ır arzu uy. 

~~ 
~~~t seyahatimizi ha· 

~ Sıze bir şey söyleme· 
~ı_ı~ 
~~r :mı Benim de kendi· 

ııı~ .ı ~1lltl!!.~ ıçm hissetti
•• , l.1..~, ,ı ı ~\dı ~ Beyrutta ay-

~ kı.. Eminim bana 

_ ll&yır. ıııatlem':I bir kere ka· den, sonra büyük bir gürültü için-
bul ettik. Hem elbisenizi giymiş- deydi. Bütün ağıl kapılan açıl· 
· · b'I mıştı. Ha:rvan'ar Anbarh köyün sınız ı e ... 

Gilzel C$vabmu çoı. iyi buldu. meytlanlı~ın:ı doğru sürülüyor; 
zanne:krsem beni de biraz beğen- birer iki~r orada top!amyordu. 
di. Fatma ıx-tıi gi>dirnı~e çah~ı- ,Buradan I~araormana .. ürülecek· 
yordu. Fakat beceremiyordu. Ke lerdi. 

rim ônu ya\'a~~a iterek kopçaları Osman, iç odanın kapısı itilip 
Çabuk çabuk l· ıı·ktedi. Fatma mem· de k:ın:ısında fı'lı'ntas.ı hazır bı'rı'ne 

- :ı ' 
nun bana bal;ı>•ordu. t eı· ras g ınce: 

_______ <_n_eo,_·:un_•_,_-a_r> __ . - Buyurun ağa, dedi, Anbar-

J<ANZUK 
MEYVA 

TUZU 

bya safa geldiniz! 
!çeri giren, yıkılmış kapırı arka 

sına alelacele dayadı. 031llaru ya· 
kasından tuttu; ocağın ba~ına çek 
ti. 

Köy katibi bir taraftan ~c;ki>•a· 
nın gözlerine bakıyor; kendi ken
dine düşünüyordu: 

Anbarlı panayırına ge~en deli· 
kanlılar arasında belki bir tanıdık? 
Ya Ak\irandan, ya da Kalecik 
ten? .. Hafta ba~larmda Anbarh 
köylülerinin Ak\iran \'e Kaleciğe 
gittikleri gibi onlar da Anbarlı 

pana}',rma gelirlerdi. Bunlar daha 
ziyade kadmlardı; ve harp çıkh
ğmdanberi panaym ~ dol
durmaya ba~!anu~tt· Yalnız, asker
lik çağında biri? O man kim eyi 

hatırlpyrunadı; ''renzettim!,, de· !Ei 
' b' ak' A' . i=EI di·, \'e hı r- ır ,. ·ıt ne .~vırana ne 
~ uc~ 

de Kızılca yahut Kalecikten a!:ke- :gı 
re giden birinin Anbarlıyı hasmı- fgı 
yacağını düşündü. l::İ 

Delikanlı: ii~ 
- Ağa! dedi; beni tanımadın füf 

mı hele sen? 1 m: 
Durdu; ve: - Hele bir bak; de- im 

. . . bak b~ :::ı dı; ıyı · ır.. :::: 

Trq bıı;:aklarmdı 

Osman dızlak kafasrnr kaşıdı: mı 
1 - Iııh; dedi. Hatırlamadım o· ı fül :::· 

ğul... ;;;I ı .. 
.. .. - . ,. "::::ı:tr.lli!!!IH41'apcw1Hı~:::m:::::!!Hi!!:T:! mrı!:::mmsuum::: • Duşundu. ,. .:::r.ı:~F.r.:: •• ~s:~::::ı:;;ırm;;;s ______ .......... s;; .... ::1a111m::m:: 

- Bir göz ısırığım var, dedi; 
var emme ... 

Sonra kendi kendine küfretti: 
- ''Ah, dedi; bir tanıdık çıksa 
hele ... Hele karının çiftini çubu· 
gu.nu kurtarsak! 

Her nedense o dakikaya kadar 
kansına sinirlenen Osman, önün
de aydınlık bir pencere görmü~ gi· 
bi, tekrar malını mülkünü düşün 
meğe başlamıştı. Uf değil, Kızıl· 
cayı basan eşkiya!arın hiç de ~aka
~ı yoktu. üstelik kan kız demiyor· 
lar; kimi ele geçirirlerse anadan 
Joğrna soyup bırakıyorlardı. Hele 
tohumluk anbarlarm hali... Eşki· 
yruar, kıs! ~arı C1<.h tna1a gc?uye 
çevlıxlikleri zaman, anbarlar boy
nu bükmüş yetimlere dönüyor; 
yot wer.ednde el açarak geıecek 

MUHTEREM DOKTORLARIN, 
ECZA DEPOLARININ 

ve Eczacılarm Nazarı Dikkatine : 
DOKTOR RICHARD WEISS'in bütün dünya
da tanınmış genç tJe dinç hayvanatın husye ve 
hormonlarından müstahzar zafiyet, ademi 

iktidar için kullanılan 

ViRiLiNET§ 
~Tabletleri piycuamıza gelmi§tir.~ 

ınevsim için dilenecek oluyorlardı. , 
Osmanın kendi kendine yaptığı 

~rgu.ar bir dakika sürmüş sürme· 
mişti ki delikanlı iç kapıyı da ka' 

padı: 11 
K l Z I LA Y C E M .i YE T i 

Umumi Merkezinden 
Münakasa suretile 5600 çift 

MERCAN TERLiK SATIN Allt(ACAKTIR. 

- Beni tanımadın ha; dedi; 
Omer! 06ıak ürner oe? 

Osman: 

- Vay anasını, dedi; demek ki 
sen? Omer? Akviranh Omer? 

Ve, geçen kı5 Akviı-.ına gidip 
gelen Anbarlı köylülerinin anlat
tıkları hikfıyeieri hatıriadı: Bir 
kı~ günü Akviranı hmtlar çcvir
rıişti .. Ayru gece jandarm:ılar Ka· 
raoıman eteklerinde yazlık ağılın 
basıld1ğıru anlatıyorlardı. Omer 
de gidi~ o gidi5 ... Sonra, bütün bir 
kış, Karao.man yolunda bulunan 
'emık!e. ı l:o~m~mu~!ardı. Eğ r a· 
ğı!m na ıl y:ıntlısını gü:-cn Jaır 
o.uma 'Ç..ı\'l! . u uğ ar,a, tiplcle, ıki 
e):ira ile ><!atleı~ 'YUruştuğunu 

an!atıyv:-du. Eclkı de Oğlak Ome 
ri e~kiyalar dal:-a götürnıu~ olacak· 
lardr. 

Omer kısa kesti: 

~ Nlbnunesl ve prtn:ı.meal l~ID al&kadarlarm ber(Dn lataııbulda Yeni PGe
tane ch-anndıi Kı:ı:ılay hanında Kıula7 deposu dlrektörlllğtıno m\lracmat. 
lan. lhale '7.8.910 t.arlhlnde ııaat 10 da yapdacakta. ----
inhisarlar umum 

m od Orl üğ On den: 
• 

r - tdareml'Zln Clb.'\11 !nbrlkaatnda mevcut 670 kflo tömbeki derbl p&• 

~aı· ttla :ıl•lı\C'alttır • 
u Muba.mınen bedeli 162,17 Ura yüZde 15 mu\·ııkkat temln&tı 2'.17 

l!r:ı ır. 

uı ı•azarlıl< :l · VL!HO ç::.rş:ımba günU sa.a t 16,30 da Kab:ıt&§t& levazım 
ve m!lt :ı:} ıı:ıt şutc• lndol:l nı·m satışı kom'syonunda yapılacaktır. 

IV - NUmunc sözü gcç"n fabrikada görUleblllr. 
V - lsteklllerln p:ızarlık lcin tayin olunan gUn ve aaattc ytlzde ıa mlk· 

tarmdakl temlnııt parnlarlle birlikte mezk(lr komisyona mllraca&tl&rı.{4672) 

- Bir şerdir oldu dedi; )'arım •. 
saate kadar Akvirana haber gön· r 
derec~ğiz muhtar. Jandarma ku 
manda:u söz[ince duruyorsa çete}, I 
esir aldık demek .. 

(Devamı var) 

3.6.940 Pazartesi 
12.30: Program ve memleket ıı:ıat 

ayan, 12.35: Ajans, 12.50: MUzlk: ı 
Muhtelif §nrlrılar (Pi.) 13.30/14.00: 
11Uz1k: Karı§ıl~ müzik (Pi.) lS.00: ! 
Program, \'C memleket saat ayan, 
18.015: Müzik: Odıı mUzlğl (Pl.) 18.SO 
Müztk: Radyo caz orkeııtrası (Şef: 

lbrnhlm özı;'tlr), 19.10: MUzik: Oku. 
yan: Müzeyyen Sennr, 19.30: MUzlk: 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON: (3438) 

lzmirın en modern, en temıı ve eıı muntazam aıle 
vuvasJdır. l{onfor. temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkınde otel yoktur. 

Balk tllrkUlerl, Aztz Şenacs ve San 
Recep. 19.4:;:;: Memleket sa.at ayan, 
A.jans ve Meteoroloji Haberleri, 20.00 
Müzik: Fa.sıl heyeti, 20.30: Konu~a 
tUmuml terbiye ve beden terbiyesi), 1 
20.415: MUz\k, 21.10: Konu11ma (Fen 1 

ve Tnblat bUgllcri), 21.SO: Koııaer l Banyolu, kalorlf erli. müteaddit firı~trh old~ıJ gi. 
takdimi: Halil Bcdll Yönetken; ve bi nefi8 yemekler vereo lokantayı, pastııhıweyi, ve lu. 
MUzlk: Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. 1 
Prtı.etorius) 22.30: Memleket aaat raathaneyı bavıdir. 
&y&n, Aj:ula haberleri: Ziraat, El· '1 
ham _ Tabv11At, l{ambiyo - Nukut 1 
tıorauı (Fiyat). 22.:10: Mu.rtk: caz_ 
band (Pi.) 23.2ll/ 2S.SO Yarmki pro. 
gram \"e kapanı1' • 

• 

' ~ '• ' :··· ·.,. :· :.~·~·ı~ ,, ~ ~~: 11~· . . ~·:l.t ~, ... .... .._'=' 
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Hltler, yeni işlere girişmeyi dü
şündliğü umanlar, hrr günkü ha
rııtmda' az çok bir d'.!ği~lklik ihti
racını 1.'sscdcr ,.e B::rhtcsgadenc 
çe~;illr. Dikkat cdilirEe görUlür 
Vi. }. vust urynnın iş~ali, Çe!ws!o

' al·raya barru: g:bi hadieelcrdcn 
l irknç gün evvel. d:ı."ma Hitıcıin 

Barhtcs;nden ziyeretleri \•ukubul -
muş ve n:tıer ornnın sert hava -
sında bu snrt ];ararlnrı vermiştir· 

~i:ndiye kadrır, B"rhtcsgadcnin 
tarıhi tnı :ıfından hiç bahsetme

dim· 
B•rhtcsgac1cnin tarlht tarafı 

dedim diye, o ranm mazisinden fa
lan bahsedeceğim sanmaynı· O-

nun öyle uzun bir mazisi yol•· Fa
h:ı t az znman iç:ndc aldığı tarihi 
ehemmiyet pek de küçük görüle. 
mcı: sanırım: Son seneler zarfın
da olup biten nice siyasi hadise
lerin l:ar:ırı orada verilmiş. ilk 
s::ı.yfnları orada açılmış, son say

falnrı orada ltapanmıııtır. 

Ben bunların yalnı;ı; bir tanP.sini 
A rnshırya h"cıvddli ~uııningin 

ilcrhte:::;"d"ndc H'tlerin ültiınnto
mu ile nasıl karşılr.nı.lığını anlata . 

cağım· 

O glin, kö'1ktc bli;ı. tik bir fcvka
lıidclik vardı· Her tarnfta, mUhlm 
bir kims~nın ı:cleceği zamanlara 
mahsus hazırlık yapılıyordu· Ahçı-

c.;ı 
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ya sordum: 
- Avu.,turyanın il:::ri gelenle -

rindcn biri gelecekmiş, dedi. 

Şaştım: 

- Bitler Avusturynlılarla dost 
mu oldu şimdi, dcd:m. 

Ah~ıba.~ı: 

- Bilmem, dedi \'C bafina Ubiir 
tarafa çevirerek işine devam et.ti. 

Anladım: Fazla siynsct konu"
muştu. Aramızda olmakla beraber, 
bu k:ıdnrı blle ha: ikatC'n fazlay<.lı· 

Ben de sustum ve meseleyi kurca. 

lamad ıru. 
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delik vnrdı· .Mühim kararlar vere
r.cği günlerde olduğu için, odnsm

<!a do!a~ıp duruyor, adeta gelecek 
miscfirin yolunu })ekliyormuş tibi, 
penceresinden Avusturya tarafla • 

rına bakıyordu· . <C 

Beklediği Şu13ningdı tJe ıc 
zaman kendisini hararc 

, . ti 
dı. ?' 

( J)C \ -ııJJ11 

' H (it L. .:i -1--B Y rıye ıse~ 

Müdürlüğünden: ~ 
c' b~]ı)11 

İkinci dc,•rc Talebesinin Askeri Kampları 7 Hnzlrnndıı rı 
buıuııınıılll Kampla alAkad:ır 'l'alcbcnln bu tarihte mektepte Fakat. gclccrk ndareın mühim 

hlr kimse ol d u:!ı•mı anlıyordıım. •"•••r::aı::o11111 a.. mmM••-=~m111.1:.mm;1111r.-zi211•1ıWll:ll•.,
Hitler in halincle bile bir fcvkal! -


