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in gili zler Libyadaki italyan üslerini bombalad~ 
ALP :· CEPHESİNDE 

• 
istihkam kıtaati dinamitlenen köprüleri işgal etti, 

ltalya, Arnavutluk ve /tal yan müstemlekeleri karasuları maynla kapa.tıldı 

Milli Şefimiz 

Ankaraya 

avdet ettiler 
L 

J.ıanbul, 11. [A.A.]. 
R•İ•İcamhur l•m•I lnöniı 

6a •abah •••I .. 1ı;,.ı1. 
Tralryaılalti ••yahııtin

den aotl•I 11• •oat 10.30 
do Haytlarpaıoılon ır-lo 
Anltor•Y• har•lt•I 6ayar. 
muılarJır. (Arkası 3 ünc:ud~) 

Ruzvelt'in 
verdiği 

son karar 

ltalyan mühimmat depoları 
ile hava üsleri tahrip edildi 
Bütün ltaly-an filosu Akdenizde 

. " ... .., . 
ıMUSOLINI DON BiR EMRIYEVMİ NEŞRETTi Attlee 'n in 
ltalgan Kabinesi toplandı Beyanat 

LONDRA, 11 (A.A,) - İngiliz 
radyları bu akşam şu haberi ver
m~tir; 

Bu sabah erkenden İngiliz ha
va kuvvetleri, Libyadaki İtalyan 
üslerini büyük muvaffakıyetle 
bombardıır.an etmişlerdir. 

Yeni düşman gafil avlanmış
tır. Tayyare meydanları bombar-j 
dıman edilmiş, mühimmat depo
larına hücum edilerek buralarda 
rang:nlar çıkmıştır. Hava dlfi 
bataryalan İngiliz bombardıman 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Müttefik memleketlerde 
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Yalnız Marsilyada Dokuzyüz İtalyan yaka. 
lanarak tecrid ka m·plarına gönderildi 

Londra, 11 (A.A,) - Buııün J · 

memleketin her ycrmde. İı~iliz 
ırni)l! emniyet maklll)latı İta\.ı<an 
te~ifatını tevsi etmiştir. İııt!illz ı 
aleyhtarl>klarile tanınmış takri- : 
ben 700 İtalyan tevkif olunmuş. ı 
tur. 

7000 İtalyan Londranın içinde 
(Arkası 3 üncü sayfada) J ı 

·-~- --
• ATTLEE 

14 ltalyan gemisi 
ırüsaciere e d i 1 d i 
Londra, 11 (A.A.) - Reuttr: 

:Buetün Avam Kamarasında Attlee 
Çörçilin yerine askeri vaziyet 
hakkında beyanatta bulunmuş -
tur: 

MÜTTEFİKLERİN AKDENlZDEKİ EN KUVVETLi ÜSLER! 

Muazzaın Muharebe 
Fransız orduları Almanların 

......... ~id tı· t zy·k·ne 
,e, • 

tlayanıyor , .. 
V f Belçikadaki Paris .l anıyor. talebemiz 

Müttefik tay yareler Almanya ya 
müthiı ha va baskınları yaptı 
PARİS, 11 (A,A,) - Reuter: 

Bu sabah pfak, Parisle renksjız 
ve mağmum olarak sökmiistür. 

A:: KARA, 11 (A.A.) -Elsnm 
Bclçıkada ıbuluna:ı talebe'1'1ı ı 

isimleri evvelce ilim e iılmi>t 1-
simleri aşagıu.a zıkredı.1e.:~ t· · -
bcır in de halen Brukselde ' !ı
hatte IJ,lundukl~ ına dair Harı-
ciye V<'k. letıne malü.mat ııd -
mi~tır. 

Bitaraflık kanunu ltalya
ya da teşmil edilecek 

Attlee, Çörçil_ile müdafaa na- Sütün şehir, dumanla örtülüdür. 
zırlarının bütün zamanl&tıru mil- Cünkü yangın bombaları, civar
li müdafaa işlerine ta'1Sıs etmele-

daki mahallelerde yaı'ıg~ çıkar
mı.ı;tır, Seıne boyunda bir köp -
rüden öteki köprü gilzıikmen:ek
tedlr. Nitekim. Concorde rncyda-

( Arkası 3 üncu sayfada) 

Nıhat B \ ı am, Nejat Aybers, 
HuseYın l.' . .ıs, Turhan Tapman 
Halük Özgen. 

ri icabeyledii{inden dolayı gizli 

~~~e:e%~~?;1~:~:~~a~ı~'.ı:~ italyanın harbe girişini Balkan-
j?irrr.esi halokında da şunları söy-

1oı:~~i~~rece az bahaneli bir ka- lar ve bitaraflar nasıl karşıladı? 
Müttefikler Amerikadan harp gemisi alıyor 
VAŞİNGTON, 11 (A,A.) -

Roosevelt dün akşam Amerikanın 
bitaraflık kanununun İtalyaya 
t8$1r.il etmesine karar vermiştir. 

Ruzvelt 3 kararname ~ et-
1llİ4tir. Bunlardan birıncısi ile 
Amerikanın bitarafl.ılı ilin edil
mekte, ikincisi İtalya ile mütte
fikler araııında h.trp hali mev -
<?Ut oldutunu bildirmekte, iiıgüıı
cüsü mtrlıariplere alt gemilerin 

Amerikanın limanlarından ve ka
rasularından ne çekilde istifade 
edeceklerine daır bazı hukıim
men tasvip edilrr 4tir. 

NEW-YORK, 11 (A.A.) -
Roosevelt'in nutku, bütün1TCenıle
kette matbuat tarafından tama
men aSVllP edilmişir, 

New-York Timez •azctesi, Mu
( Arkası 3 üncü sayfada) 

rar bulmak nadirdir. İngiliz ve 
Fransız :.iikiJr,ıetleri, maruz kal-
dıklan ~ .ıtemadi hakaretlere rafı- J t 
~~ salıırlarıpı isbat etrr.işler - aponya is eğ ini 

A~;~':"~;i:i:;ltalyaya_ bildirdi.. 
ERlKANIN MUTTEF1KLERE sa t 1 n 
VERD!C! TAYYARELER alınıyor / spanga siyasetinde 

Ticaret Vekaletinin 
bir tebliği 

ANKARA, 11 • (A.A.) - Tica
ret Vekaletinden tebliğ olunmuş
tuc: 

Yeni mahsul arpa ve yulaf'ın 
müstahsilinin elinden değerin -
den aşakı fiatlarla çıkmaması i
çin icre vekilleri heyetinin 31 ma
yıs 19.0 tarih ve 2/13621 savılı 
kararı ile bu maddelerin top;ak 
mahsulleri ofisi tarafından mü
bayaası takarrür etmiştir. 

T prak mahsulleri ofisi Çuku
rova mıntaka.sında buııiınden iti
ıbaren aı;ıa ve yulafın müstahsil-

, den mu.bayaasına lbaşlamış ve 
mahsulün idrıiklne gore dığer 

mmtakalarda da faalivete geç
mek' üzere tertibat almıştır. 

Mübayaa yerleri ve fiatları 28 
mayısta Anadolu Ajansına veril
miş ve müteakip günlerde gaze
telerde neşredi!miştır. 

~ilgi ~lmak üzere ~!Pli ve yulaf 

değişiklik gok 
Bükreş, 11 (A.A.) - italyaıun 

ilanı harpbetmesi Romanyada 
derin bir havret uyandırmıştır. 
Romanyada son dakıkaya kadar 
İtalvanın harp harici kalacağı 
zannedilmekte idi. Şimdiye ka
dar resmi hiç bir aksüllmel ol
mamıştır. Yeni hiç bir askeri 
tedbir alınmamış ise de, ihtiyat 
efrat bakiyesinin dünkü çağrıl -
ması Rumen orduşunu ıekl"ber
lik kadrosuna iblağ etmiş" ir. 

Burada ilk sorulan sual IU -
dur: Sovyetleri n vaziyeti ne o
lacaktır? Umumiyetle d\i4ünu • 
len şey, fiİ! bir müdahaleye ka· 
dar ııitmek dahi icabctse, So,•yet
lerin pcılitikası Balkanlarda sul
bü korumak olacal!ıdır. 

Burada ikamet et nekte olan 
İtalvanlar Musolininin >beyanatı
na kar~ı açıkça istikrahlarını ilan 
etmektedir. 

Londra. 11 (A.A,) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Rumen ordusu 
seferber halde .. 

--------
Yugoslavya da geni 

tedbiri er· aldı 

HlTLERMU 
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'lıliıl...ı Y ez n ı M. SA.MI KARA YEL ... .-

Sultan fbrahi sarayda yalnız nadide ka· 
dınlarla değil, nev civanlarla da eğleniyordu ..• 
tıiribirini tutmaz kasideler, duo 
dal" yitlerle dOlu idı. 

lkinci pencerenin ustünde ~ 
bt"yıt vardı: 

Oldu bu kasrı safa küster ma
hallinde biM 

Bu, beytin altında da Cinci 
hocanın duası vardı: Mübarek 
bad' Saadet b&d! ŞeV'ket bad! 
Dcdet bad . ., 

Sultan brahımin içi raıhat 
etmişti. Artık bu ~ aptıl(ı kö~kte 
pencerelerdeki musluklaroan a
kar suların kulaklara zevK Vl'ren 
zcmzemlerı arasında, hayalinde 
Telli Haseki, Şekerpare Sul_tan 
m 'ı.t \'e ba_tiyar ömür sürebi
lccekti. 

Sultan İbrahlmin yapt.rdl.J!l 
k~un adı, sonradan Sünnet <>
ela:: uanıır aldı. 

5 tan İbrahiı::::n ha atında 
Y rdıılt bınaların her bırinde 
Cincı hocaıun duaları azılı<L.r. 

k~ı hoca. muazzam servet 
toplu ordu. Hediyeler ve ruş- ı 
V'etlerle nden gune karunlaşı-

yordı.. 1 
Cinci hocanın sandıklar dolu

IU altım elliye yakın samur k-ür

do. u çil aJ!ıçesi 
vard ... 

Aç ve fakır halkJı nafaJ<asın
d.ır. zorla t~plwau paralar, .-.,,a. 
dı:ı1unun baı,rını delerek talan e
dilen mallar padışa:un $E'I< rp"
resıne, Tellı lias<'kisıne, Hub ar 

ad nına Cincı hoca:.ına zevk ve 
İ'lıtı<;aın temınıne yarıyordu. 

S• itan İbrahim, Cınci hocanın 
nefes1le, macUnile verilmişti. Sa
ra vda tekrar zevk ve fa başla
mıştı. Saz, ı.ş ve nuş o dereee 
ileriye _q<itürdü ki, rell,l(arenlc 
çinilerle ı:Pz kama.;tıran odaları 
he<L.en heı· ,gece cengilç~ane ile 
inler duruniu. O derece ki, da
vul ve zurna avazelerinden Aya
,. f ·anın müezzinleri bile mina
re! r uzerinde ezanları ol..""Uyamaz 

şa rırlardı. 

Sultan İbrahim, mükellef ve 
muhteşem saray odaluında el
maslara ve ipeklere ı:öımülü za
rı! endamlar, suh tebessümler, 
dilberler karsısı ... da, sarayın her 
torafından semalara yükselen aşk 
ve sevda na((meleri ara,;ında, 

m ·tolup Jr.evif sürerken. Ana
doludan, Rumeliden ailel~ 
ac ve peri.şan topcalt qamlar al
tnıda bırakarak cektiriler ve kal
r nlarla Girk!e sürülen Tlirk ev
latları, kahraman Anadolu Sipa
hu;ı Venedik düşnanlarının top 

ate$lı>ri, tıUfek <ianeleri altında 

itan ve ateş içinde Sultan İbra
hlınin sefah:ıtine servet temin ev
!ıvecek ülkeler feUı.ine uğraşıyor
lardı. 

Su itan İbrahimi sar avda ~ -
lendirenler yalnız kadınlar de
iildi. Nevcivanlar da vardı. 

Aldde kulu namile marul adam 
nevcivanlarile sarayda padisahı 

eğlendimti ve davet edilirdi. 
Nevıcıvan dilberlerin Süilün 

Şah. Mahmut Şah, Nazlı Yu!lllf 
giıbı mehpare hayyanların ınııh-

Bir müddet koştu ... Yem· İjıo 
pt:ı. Şarla söyliyerek ilerli r

du. Birden bire duralndL .. Biraz 
o e &ai{ dmm u se)redi
yor n dinliyordu_ Ayten kınr· 
dı U - de dizleriae kadar kısa 
bir bahlık vardı. a lan ta
r.ımoa l.ı.- Balbuki o tuva
letsiz kimseye güriianıek iste -
nıczdi. Ne kadar - !eti.irse, • 
ı.:ı.ıar ~ U-tindey-

n · o andaki bolar !üç 
bir :taDUUl ciinl obn Bir 
~çim aydlL.. 

Kollaruıda ko!.'ıırdıiı bir kaç 
Uh baÇına ~tı. Aeaç
lardan süziilen (Ün.e ltaşım TM
iızla-tı. 

Evveli ""'"'ak, -n eiliia
..,-~k.. 

telıf, çeı;itli yırtmaçlı eteldilderle 
meydanı muhabbette tavusu ıbağı 
irem gibi. cevelan ettikleri gö

rülürdü. 
Nevcivan dilberl~r bu eteklik

leri oyun oynadıklar. zaman çrp
Jap tenıerine gıyerlerdi. 

1'..ilasa; Sultan İbrahim için 

durmak dinlenmek ynktu. O, 
mütemadiyen i.oret ve eii:lence 
halinde idi. Gece sabahlara ka
dar e/llenir .. Gün-O.üz uyurdu. Öğ
leden sonra, kalkar tekrar cün
bw; ·ı mıni kurar, Ş erpare Sul
tanı mahmur ve üryan haHe se
Jire 1>2atır. karşı ına ııe er ışrete 
tıaslardı. 

Sekerpare, pa<ijşah an lropara
""~ı şevlerı iste bu zamanda ko
parır . Ona bin bır cilvelerle: 

- P~!. Hasan kulunu
zu Beylerbeyı yal)ffiış olsanız uğ

runuza feda vı can etır.ekten çe
k.Jnmez bır bendenizdır. 

Der • Sultan İbrah~m de der
t • I!asekisinin dı.::!l(ım verme 
get rir ... Fermanı hümay • ya
zılmasını irade ey !er .. 

Hasan, ermen•den dönme bir 

de irınro.ir .. Sara vı ~mavuncia 
odLin taı,ır ma c~Ieden birisıdır .. 

Hasan, fermanı hümavunu a
lınca <:ler al mevki sahıbı olur .. 
Gr"inır ku•anır. Tayın oldu 'i · sa-

• hava _gid • Bir alaı· m:ıivetile 
Anadoluyu talan eder... Para, 
mülk sahibi olur Padişaha da 
bu talandan kulliyetlice hedıye
ler vollar .. Tabii Şekerparest

ni de unutmaz .. 
İşte, Sultan İbrahim, Koca Türk 

İmparatorluğunu bövle ıdare e
divordu. 

Sekerpare Sultanın Va1'lc ha
nında dairesi vardı. BLI dairede 
vii.zlerce sandık eşy ı bulunur

du. 

Ş kerpare, her ihtimale karşı 
mallarını saray haricinde bulun
dururdu. 

(ArkanVM) 

ADLIYll: 

Kalay ihtikarı yapanlar 
Adliyeye verildi 

Kalay ihtikarı yapmak. suçile 
Sultanha.mamında manifatura -
cılık ;yapan Sergi;; Gıritliyan a
dında birile Anadolu Kontuvar 
Limi tel şirketi müdürü Jozef N-a
ıun dün ~dliyl!ye verılm' !er ve 
_orgu hiıkiınlığince isticvap olun
!n>qlardır Tahk;kata devam edU 
mektedır. 

Ruhsefsız redyo 
kull nıyormuı 

Kar.Jhçarşıda tOOafiyesi Mus
tafa ı:::rvl rı.th.>at.>ız radyo kullan
mak suret.ıle telsiz kanwı.una 

muıhalefet suçundan dolayı adli
yeye verilmİ1; ve ikınci sulılı ceza 
mahkeme.sinde 2:1 lira para ceza
sına mabkiı:m edilmiştir. 

Buna bas.kın derler! Dedi. 
h kahvesiae 

ır ı iyorum di)'e mi? ... 
um Perv' sahalı b-

yafeti ile göriuıwektn ~ekia-
mez.... Am Penin kaı 
ılisiııi beğ-d· k naawada 
deiıldir. 

ytea bom~ 
- Hata eder! 
- BMlrınn n.r yten, ~ 

mi ve sa4e bılıaılar laU111 gel6 
(i bdar talulir etliJem.i7orlar. 

il Mrin bir - , deria 
ltir beyeeaala IOÖyl .. Ayten 
biru: hapet etti. Kail: 

- Giriiyorıma ki, ..-;. ... -
dar dal v-~ İsti7-
...... Ba it lı• lllİılİ miaı e 
)'&pdm , lia y.n- ede -
Jİll&. 

,J~•::;['':::~·~~·•ıırıt•••::~·~ııııı '''I l''I ~ııı,· •••:~ı ••:~• ııı~:~· ''' 
;llt 

1111 111 l ll I~ l 1 ılı H• .. J I 
.acJd 1111 u 11 u ~11 , u 11 ıdlllh und um~ 21 baı.ulı1a111 

Fiat tesbiti ,--H t . t" Halkev r· 
-1 1. . as azıyare - l . 

1 aa ıgetı ta im atnamesı 
ilerliyor çisinden hiç tebliğ edildi 

para alınır mı! 
Komisyon dün yeni 

kararlar verdi 
Fıyat muraketıe koıni>yonu dün 
~am da Vali muavini Halı'.ı:k 
Nihad Pepeviain reisl;ıinde top -
laı:ımı.ştır. Evvel.i komisyona Sa
nayi ve Ticaret erbabından 2 zat 
aza olarak seçilmistir. Bilaha
re muhtelıf maddelerin fiyatları 
tetkik ve tesbit olunmuştur. Ko
mısyonca dün verilen arara gö
re. manifatura ve gıda maddele
rinin fiyatlarına evvetki günkü 
yani 10 haziran tarihindeki fi
yatlar •esas• olarak kabul ohın
mu tur. K?mısyon, manifatura 
V1! gıda madttlerinıi.en sonra züc
caciye ve attarive fıyatlarını da 
tc-\91ııt etınektM.iL 
Dıger tlnftan kaymakamlara 

da kontıool için eınfr verilmiştir. 

B ll:Lll:Dl Y il: 

Üsküdar T ramvaylerının 
tasfiyesi 

Belediye Haseki 
hastanesinde ta h .. 

kikata başladı 
lla>eki kadın hastahanesin

de zi)·aret(ilerden adam ha -
şına 10 kuruş alınması ve mu
kabilinde bir ziyaret kartl ve
rilmesi şikayetler doğurın1JOi· 
tur. 

Ualbuk.i şehir medisinde bu 
\ hususta bir karar verilmemiş 
olduğundan belediye reisliği '. 
vaki ihliarlac ve şikayetler ü
zerine buna hayret etmiş ve 
ehemmiyetle tahkikata geç -
mistir. 

( Diger tara!tan mezkur has-
1 tahaııcde ha•tası olan ziyaret
çılerden nüfus tezker""i ara -
nıp ha'ta ile akrabalığının 1-

rastırıln1ası ve ondan sonra mü
sa .. ade vcrilınesi gibi; bir tek 
tahkikat memurunun önünde 
.atandaşlarm uzun müddet 
beklemelerini icap eden lü -
zumsuz forınaliteler cereyan 

Sehk meclisi bu ay içinde fev- Pttij!i de anlaşılmış ,.e bunun 
allide biı· i<;timaa ça,Uılacaktır. ı' kald.rılınası ehemmiyetle i-ş-

Bu ıçtmıada, Üsküdar ve hava- tenilmi.:,llr. Belediye tahkikata 
!ısı halk tramvaylarının tasfiyesi de.anı etmektedir. 
ışı ile munıoam bütçe göriışülccek- ~1_...,iiiil _______ ,, 
tir 
nııer taraftan mezkilr tram - 1 saki 

va şır\ tinin heyetı umuıınıye- a ıyan 
sı. t $fı~c kararını muzakcre 
etmek uzere termnuzun 4 uncü bir ıtrıyatçı 
;ıunü ıçin içtırnaa çagrı..lmıştır. 

Floryadaki yeni gazino 
bitti 

Floryada yem yapılan ııazine>
ııun med.lıal kı mı irı.şaalt bıtmiş
tır. 

Belediye reisl~ı gazinonun etra
fını da istimlak edip yeni ve m<>
dern bir bahce vücude getirmeyi 
de kararla t,rmıştır. B.unun için 
2000 lira sarfolunup ayın 15 in
de ia lıvetP ıre ile<oektir 
Di~er taraftan 1'1or.vadaki eski 

ahırlann da vıkıl:ması kir bir 
ınüna.kas.a açıllill,:;tır. 

ÜNİVEBSİTJ!> 

Eleme imtihanları 
Üniversıte 3 üncü sınıf eleme 

im.lıhanlarının neticesi dün tale
belere tebliğ olunmustur. 
B~ünden itıbaren de mezokU.r 

sınıf talebelerinin sözlü iı:n1ihan
larına başlanılacaktır. 

DSNIZ 

"Gülcemal,, satılıyor 
H .. ıçte cami altt evltiınde 

denurlı bulunan ·Gülcemal• va
purunun satışı avın 24 üncü gü
nii yapılacaktır. Vapura yeniden 
dövız olarak 23 bin İngiliz lirası 
yani 120 bin 500 lira kı yml't ko
;.,ulmw;tur. iki İnııiliz firması 
·Gülcemal> e talip bllluıurıakt -
dır. 

Tavuk hırsızı Fatma 
3 ay y•tacak 

Edırnekapıda N aldibent mahal
lesinde ~turan Fatma adında bir 
kadın ötederıl:ıeri ta,·uk çalmayı 
itiyat ettiğinden birinci sulh ce
za mahkemesinde 3 ay hapse 
mahküm olmu:;tur. 

- Ben de sizin yardımınızı 
bekliyordum. Alınız ~unları. 
Keparthgı dalları lla.ifıo verdi. 
- Bu kadar kafi değil mi? 

·w. Artık koparmıyacak -
tım. •·wt sizin kucağınızda dal
lar ufaldı. Yolda bir kaç tane da
ha koparırım... Siz kafi derece 
) iiklü deftihiniz. 

• - Ne kaı.ahatim nr ki, beni 
bö) le güç bir ise koı;uyo.r.un112? 

Ayten hiddetli hiddetli baktı: 
- Siz luıbabatinizin ne oldu

ğunu pek.ili biliniuiı. 
- Sizi temin ederim ki, bilmi

yorurn. 
- İn.<i.an verdiği sözü tuln1azs• 

kabahat yapnuıı olnı.az mı? Biri
ni loekletınek kabahat değil mi
dir! Hemen gelip af dilememek 
b:bahat sayılmaz mı? .. İki haf
iadaıı.heri görünmediiinizin far
kında 111.1'51nız? 

llaif birdenbire derin bir ;lü
ıüıaceye da.ldı, sonra nmıldandc 

- Şenrunlere gelemedim, ~iln
kü mühim bir i im çıktı. Sonra 
Balın.m hazi.ıa ikilteti beni met
pi etti daha ıloğrus11 lıenimle 
mewal olılalar... Rem Bahanın 
ölümüne çok üzüldtiiülizfl aı-

Dükkanının üstünde 
1500 termos bulunarak 
dün adliyeye verildi 

Dun ak;;am Ba.hçekap1da Ha -
mıdiye türbesi Yanından adliye
ye do!(ru uzanan Ra.hmanlar so
kag:.n a bır ihtikar curmürr.eşhu
dll vapılım:;tır. llidise şudur: 

Bil cadde üzer~ ıtrıvatçı 
Kastronun sattığı mallar i<,'in ver
dr >ifa! •ralara satq bedelini nok
san VilzdıJtı ve elindekı bazı mal
ları ve bu meyanda termo.sleri 
"" !tlamak ve müşterilere ckal
macıı. demek suretile milli korun
ma kaıııınunun 32 nci maddesıne 
muh ,]J hareket ettığı zabıtaya 
haber \-erılıniştir. Eır.niyet ka -
çakçıl k b i memurları der
hal faahı;e.c g~'mı.şler ve bu. dıik
kana "tderek müşteri gibi ter -
m0& almak istc.mı~lerdır. Kastro 
bunlara da termos kalmadığı ce
vabını vermiş ve bunun üzerıııe 
dükkanda bir arama yapılmıştır. 
Araş ırma neticesinde dükkanın 
us: Kat·ı da saklaıunı.ş 1500 tane 
termos bulunmw; ve hadise der
hal hır zabık varaka,;ile tesbit o
lur,:.rak Kastro ve kardeşi evrak
larile birlıkte ye me hut suçlar 
kıınun;:.r.a tevfi ·an adl:yeye Ye
rilmkl~rdir. 

Matbuat teknisyenleri 
kongresi 

Türk Matb,,at Teknisyenleri 
birliyiııden: 

Mutad >eneli!< konıı:remizi 16 
haziran 94-0 patar J?Ünti saat 13 
<le Eminönü Halkevi salônların
da vapa.cai(muzdan birlii!e kayıt
lı arkadaşların o gün umumi içti
mada hazır bulunmalarını dileriz. 

yordum, bugiin b~ada sizi neşe
li görünce içim rahat etti. 

Ayten llaifin sesinde garip bir 
ahenk sezdi, kızardı, durdıı: 

- Anlaşalım dedi, açık konu
ınL.. Beı · müteessir ettiğini 

sandığınız bir ölüm hadi:;~inc e
hernı~ıiyet \·erm~diğim için darı
lıyor:>unuz değil mi? 

-Baha size çılgıı.ı!'a asıktı, bu
nu 'iz d<" biliyordunm ... Ve bu 
a~ka J.ikayıt dei:iJdjniz gibi ge
liyordu bana ... 

- Yani ben de oııu seviyor -
dum \'e evlenecektim öyle mi? 

-Evel 
- Bir dakika bile onuala ey. 

leameyi dfuıünmedim ... B ni ten
kit edtteğinizi biliyorum. Kendi
lerini beğendirmek istemiyen ka
dwlar hakkındaki fikriniz dola
yısile bana t tır ... Suası gelmiş
ken açık kon~yını. Bea beai be
ğcn:inler isterim. .. Ben geçer -
ken bahrivanuı ~ağı kazm:waı 
bırakıp arkamdan baktığı zaman 
hoşuma gidiyor . .vıerhum Ba -
hanın hali de hoşuma gidiyordu. 
Fakat oon sevm.iye gelince, ha
ytt, sevmiyordum. O beni sevi -
yordu, beaimle evlenmek istiyor-

Liseyi bilirmiyen talebe 

•za olamıyacak 
Cumhuriyet Halle Partisi He

yetınce hazırlanıp genel başkan
ltk divanınca kabul olunan Hal
kev lerinın idare ve teşkil~tali
matname.si tekmil hall<.evlerine 
teblı!( olunm~tur. 

Halkevi açılmasının esas şart
ları şunlardır: 

Bu nizamname mucibince en 
aıı 3 şube teşkiline kafi aza bu
luıunak, en az 200 kişi toplıya

bilecek bir salonla, bir ev, 1 - 2 
çalışma odasından, bin.a temin 
edebilmek bina.;ının salonundan 
mürekkep bir en az 1 odacı ve 
1 memur aylığı ile diğer zaruri 
masrafları karşılıyacak olan bir 
bütçeyi temin etmek. 

Halkevleri dil, edebiyat, gü
zel san'atlar, temsil, spor, so •al 
vardım, halk dershaneleri ve 
kurslar, kütüphane ve yayın, köy
cüLik, tarih ve şubelerinden mü
rekkep olacaktır. 

Mektep talebeleri talı.silini bi
tirmeden halkev !erine 1ıza kay
dnlunanııyacaktır. Yalnız spor 
ve temsillerle konferans ve mü
samerelere i<;tirak edebilecekler
<lir. 12 yaşından aşağı QOcukla
rın - törenler ve dügünler hariç -
başka zamanlarda halkevleri iı;
timalarına ııelmel!'ri de menolun
mustur. ----<>---
llÜTEFE&Kt& 

Halkevlerinin 
müsamereleri 

Halkevleri şubelennin ,·azıfe -
lerıni tamamile vapabilmelen i
çin; her halkevinin uygun za -
maıılarda paralı müsamereler. ba
lolar \•e konserler, tenezzüh !er 
tertip etmesi kararlaştırılmıştır. 
Ancak; bunlar yılda üçer defa
yı geçemiyecektir. Avrıca; hal
kevlerinin münasip yerlerine •Yar 
dım kutuları• da acılabilt>eek -
tir. 

M murların vazifelerin· 
den ayrılışı Veka fete 

bildirilecek 
Maliye Vekaleti; daimi veya

hut muvakkat surette vazifefe
rinden ayrılan memur ve vekil
lerinin isten ayrılma ve işe baş
lamalarında bazı yanlışlıklar ya
pıldij!ını ve hatta bu husw.ta 
ekscri\•a Vekalete ma!Uınat ve
rihned:fiini !?Örmüştür. 

Dün, d fferdarlıklara gönde
rilen bir emirle badema bu ka-
bil her hadisatın ~unü Rilnüne 
Vekalete bildırümesini tebliğ ev
leıniştiı·. 

POLİI 

Bir çocuk areba 
altında ö1dü 

Sürücü örneriıı idaresindeki 
2761 numaralı yük arabası Üs
ltüdarda Uncular sokağından ge
çerken ayni sokakta 61 numarada 
lif yerlerinden yaralanak çocuk 
oturan Ahrnedin b~ ya.şındaki 
o~lu :ıtıdvana çaııpmı.ş ve muhte
.kaldırıldığı hastahanede ölmüş -
tür. Arabacı Ömer yakalanın,,. ve 
tahkikata başlanmıştır. 

du. Bu izdivaç benim değil, onua 
lehine olurdu. L,i azıtıuıya baı,la
dığmı görünce kararımı verdim. 
Ablama söyliyecek ve bir daha 
onunla görii.ıı;n1jyecektiın ... Bıtna 
hacet kalmadı ... Öldüğünü duy
duöum zaman sadece acıdım. 

Sustular. Raif derin bir nefes 
aldı ... Daha dik yürıidü. Gözleri
nin içi ~lü:vordu. A~·tea bunua 
farkına vardı ve sordu: 

- Siz ... Kc•kaıııyor muydunuz? 
Sord ığu ualden kendisi utan

dı, başuıı onıine ağdi. iskarpinle
rinin ucuna bakarak yürüyordu, 

Raif ınırıldand" 
- Evet, kıskanıyordum. .. Ma

aasızdı de"il mi? .. Ne hakla kıs
kanıyordum? ... Bilmiyorum.. Bil
digim bir şey varsa, çok azap çek
tim, çok m112tarip günler yaşa
dım ... Gözlerimde müteınadiyen 
silmek istediğim fakat muv~ffak 
olamadığım bir hayal vardı. 

Sesi titriyordu. Raif günlerce 
odasında kapalı Ylllj&dıiuu. deliye 
döndüğünü, Ayteni unutmıya ça
lıştığını fakat unutamadığ1D1 iti
raf ediyordiı. Bu izdivacın uy • 
guns112 olacajpnı da herkestea iyi 
biliyordu. (Arkası vıır) 
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ltmış .. ç yıt önceki M eli si Mebuson 
Ne zaınan cVakit. yurdunun 

b1tip tiikenmek bilmiyen mer -
dh"• !erini tırmanıp kapı içinde 
kn~ılarını geçerek, bölme içinde 
bolmelerini dola~ıp, kutu için
de kutu gibi odalarında aziz dost 
.c meslektaş Hakkı Tarık Ud'u 
arasam, aklıma muhakkak Anatol 
Fran. ın çok sevdiğim mütebellir 
ş:ılısi) eti Silvestr Bonarı hatırla
rım ve ne zaman Hakkı Tarık 

Usu1.1. döşemqSinden tavanına 
kadar eski ve yeni kitaplarla yük· 
lü, penceresiz, ışıksız, merdiven 
altı odasına girsenı, gözüm gay
ri ihtiyari yazı masasında Sil • 
vestr Bonarın kedisini ar~r, aziz 
mcslekta5ım1n yalnız Silvestr 
Donar gibi siyah takkesi ile k&
disi ) ok; fakat onun kadar ki
taba düşkün ve onun kadar ça
lı.<kan, sevimli, dürüst, aklı ı;e
liın sahibi, makul ... 

1877 de açılan meclisi mebusan 
ııabttl nnı toplayıp bü ·iik bir cill 
yapan Tarık Us, 1877 deki müza
kerelerin zabıtlarını hazinei ev
rakta bulamı)·or, İstanbul mebu
san meclisinden BüJük .Millet 
Meclisine intikal eden do yalar
da da bulaını ·or; bunun üzerine 
o dc\·rin g.tzetcleri petek, Tarık 
Us arı olu)·or ve birin(.·i cilı:..~ teş-
·kil edl'n Abdülhumidin açıs •ÖY· 
Jevini, 35an ve mebusanın kar ı
lığıııı ve ilk müzakereleri toplu
yor. Bunun hiç de kolay bir iş ol
madıgıııı ve nziz me!llckta~unuı 
ne d~rece Jornldu;!unu tasavvur 
edebiliriz. Tarık U•'un bu azim
kiar ıncsaİ!lİ önünde hürmetle e
ğilmek gerektir. 

• •• 
Dört yüz büyük sayfalık cilde 

göz gezdirirken, istibdat boyun
duruğuna alı~nıış olanların par
lanıento nıefhunıunu kavramak
ta nasıl güçlıik çektiklerini gör
dütn ve o ~altanat devirlerinin 
ku tü,·ü divanları ara:,ında bü
viimü' olanlarda bile imar ve 
konfora karsı nasıl isyan ettik-

Çok kıskanç 
bir genç 

Nişanlısını 9 yerinden 
biçakla ağır yaraladı 

Evvelki gece kıskançlık yüzün
den ajlır bır yaralama hAdisesi 
olm~tur: 

Kumkapıda tülbentçi mahalle
sinde meyva kaıbzımallarından 
Osmanın 18 yaşlarındaki kızı Pe
ri.han bir müddet evvel Sadık a
dında bir gençle ni$anlanmıştır. 
Fakat Sadık çok kıska~ oldu -
ğundan az zamanda onunla ge -
çinmenin müşkül olaca,ğını anlı
yan kızla ebeveyni bunu Sadık'a 
ihsas etmişlerdir. Fakat Sadı.k 
huvsuzluklarında deva.m etmiş ve 
nihayet evvelki gece nişanlısı
nın e\·ine gelmiştir. Perihan Sa
d.ık'ı içeri alınış, annesi ve baba
suun sokağa çıktıklarını 9Öyle
mi.ştir. İki nişanlı Q.ir odada ko
n~urlarken Sadık'ın yine kıs -
J<ançlık damarları kabarmış ve 
artık annesile babasının sözle -
rini dinlememesini teklü etılliş
tir. Kızın bu teklifi reddetmesi 
~rine Sadık kamasını çekerek 
Perihanın üzerine hücum etmiş 
ve 9 verinden yaralam1$lır. Va
kayı müteakip kaçan Sadık dün 
evinde yakalanmıştır. Yaralı k11: 

!erine şahit oldum. 
Meclisi mebusanı bir nutukla 

acaıı Abdülhamide heyeti umu· 
miye nimına bir teşekkürnam• 
yazılıyor. •Zabtı sabıkta• Hasan 
Fehmi Efendinia bu teşekkürna 
meye itira'1 olduğu kaydedil -
mi•. Hasan Fehmi Efendi derhal 
söz istiyor: cBen diyor itirazım 
olduğunu beyan etmedim, mu -
taleam olduğunu beyan eyledin> 
Böyle ta.sbih olııru.un .. 

Hasan Fehmi Efendinin bıı t• 
taşını reia Ahmet Vefik Paşa ya.
hştırıyor ve itirazı kökünden sö
küp atıyor, eliyor ki: cEvet, ""y· 
lenea sözler zaten itiraz değildir. 
Muhalif surette söylenen sözler 
dahi işlerin taayyün etmesi için 
mütalea demelctir. 

Öyle ya, itiraz etınek lWn.iıı had 
dine dü~ınii$! •. 

Fakat bina ve konlor mevzuu 
bahı;olunca iş değişiyor. O uman 
itiraz kenclini göı;teriyor. Rei biı 
aralık: 

- Unutacaktım ha! Diye haylo 
rıyor; bina ıneselesi var. 
Aydın mebuı;u Yenişehirli za

de Ahmet Efendi soruyor: - Bı. 
biua işini aıılıyaınadık cfondim? 

Reis anlatıyor: - Gelecek se
ne heyeti mebusan dairesi ittihaıl 
edil ek bina. 

Ahmet Efendi itiraz ediyor: -
Biz bina istemeyiz efendim. Biz 
(adır altında otururuz. Bize bir 
baraka kafidir. 

Bu itirazın dinlenmemesi tabi
idir değil mi? Nasıl ki, reis: -
Yeniı;ehirli zade Ahmet Efendi 
biz bina istemeyiz diyorlar ki, 
bize bir mesken laı:ım olduğu 
için bu rey doğru görülmiyecek! 
Diyor. 

Fa "t i..tanbul meclisi mebu -
sanı ne o zaman ne de ondan !»OD 

ra bir .-Mccli i ınehu!!ıaD• bina:ı.ı
na sahip olamadı; ıöçebe gibı ora 
dan oraya taşındL 

SELAMİ İZZET SEDES 

Ortaköyde bir 
cinayet işlendi 

9 yaşında bir çocuk 
arkadaşını öldürdü 
Dün sıobah Ort.aköyde iki Çt> 

cuk arasında çıkan bir kavga bi
riı;inin ölünııle neticelenmıştır. 
Htıdise şÖyle cereyan etıııiştır. 
Ortak~de oturan 9 yaşında 

Nazım adında bir çocukla 11 yal# 
larında Yasef iskele caddesinde 

ovnarlarken aralarında bir kav
ga çıkmıştır. Az zamanda kavga 
büyüm~ ve bu esnada Nazım e
line geçirdiği ka4n bir tel .parça· 
sile Y a,;efin ·başına vurarak a{Cır 
surette yaralamıştır. Yasefin fel'" 
yat ederek yere düşmesi üzerin• 
etraftan halk ve polis memurla
rı yetiı;m.işler ve yaralı çocuğu 
derhal hastahaneye götürülmek 
üzere otomobile lroy~ardır. 
Fakat Yasef yolda ölmüştür. N,.. 
zım yakalanmış ve hadise hak
kındaki tahkikata müddeiumu • 
mi muavinlerinden Cevat vari
yet etm~tir. 

Haseki hastahanesine kaldırıl • 
mı.ş V'C kendisine hemen ameli -
yat yapılarak hayatı kurtarıl • 
mıştır. Tahkikata devam edil • 
mektedir. 

· r-l· O~Lc.AR 
. . . , 

,,,.._. " -- . 
UZUN MU 

K 1 SA M l?. 

Bir garip tarafıma geldi. 
Nanemollaay ınahat tibiri ile 
damdan düşer gibi: 

- Uzua mu, kısa mı süre -
cek? .. 

Diye ..ordum. Gülerek, 
- Çıldırdın mı a iki gözünı 

bilmece mi söylü> orsun? 
Deyince, 
- Uarpten bahsediY'Onmı... 
Cevabını v relim. Ne deııe 

beğenirsiniz; şunu söyledi: 
- Daha yeru başladı. Dur. 

.hele bakalım .. 

KİME 

ACIRSIN! 

Hep ben bilmeee kıhkb su
aller soracak delilim ya. Ba 
defa da Nanemolla bend.ea 
S<>rdu: 

- Ea çok kime acınıa!, 
Neyi istihd.al ettiiitıi ar8' -

tırınadan şu cevabı verdim: • 
- Bahçe ve psi.na sahip -

leriw., Hazinmııı 12 llİ oldıı, 

hala bir yağmUl'Suz puar ıı>r
mediler zavalhlar. 

NORVE~ 

.KIRALI 

Dünkü gazetelerde hep fU 
lı~lı.k vardı: 

- Norveç Kralı ilahıaı bı· 
raktL 

:Saueınollamn dik.katini çek 
mış olacak ki: 

- Çektiii zamaa ae oldu 
icli sanki?. 

Diyerek ilave etti: 
- Artık Norveç, ınevzuuna 

durma geç .. Denebilir. 

GİZLİ CELSE 

YAPILMIYACAK 

Anadolu Aja1U11ııın Londra • 
dan verdiği bir habere göre 
A' am Kamara gizli celse 
yapınıyacaktır. Nanemolla~·a 
havadisi okudum da, gül k! 

- Çörçil o kadar açık konu• 
euyor ki, bu açıklık kar mo
da bakilı.aıen &izli celseye n• 
lüzum var!. 

Dedi. 
A. Ş.EKİP -
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talyanın harbe girişi t 
nasıl karşılandı 
(Başıarafı 1 ınci savftıd.o.) 

Balkan memleketlerinin tama
mi vcliııe riayet edilece.~ dair 
dün Muoolini tarafından verilen 
teminat, Almanya tarafından """" 1 
rilecek olan garatiler kadar az 
ciddi teliikk:i edilnri.ştir. 

Bazı adalarının isgaJ.indem kor
karak, Ywıanistan 00-QOI< aaer:t 
ve bahri tedbirler alm_:r. Yu
goslavya bır çok sınıfı sıl.ı.l:ı altı
na çaj(mmı.ştır. 

YUN'ANİST ANDA 
Atına, 11 (A.A.) - Havas: İ

talyanın harbe girdiği hakkında
ki haber muhtelif mahfillerde 
bü vük bir enci.ise ha;;ıl e · 1J.r. 
Bu mahfiller Akdeni.Jıde -'t'vril
scfamın hLlrri ·et ve emııiyetinin 
Yunantstan ıçin hayati bir ebem
mı veti 'ıaiz olduğunu biidirmek
tedirkr. 

BULGARİ STANDA 
Sofya, 11 (A.A.) -- Reuter: İ

talyanın ıbarbc ı;ıiııuıesi Bulgari&
tanda havret uvandırmaıruştır. 
:Memleket sü.kiıneti muhafaza et
meKledir. Haberi hususi nüs
h.alarında veren J?azeteler, BaLkan 
sıyaselinin bitarafhk olmakta ber· 
devam bulunduğunu kaydediyor· 
lar. Umumi intiba Sovvetler 
Birli~niıı do,ğu-eenup Avr.ı:ıpasın
da barışın muhafazası için şiddet
le çalışmakta oldu~ mel'kezin
dedir. 

İSPANYADA. 
Madrit, 11 (A.A.) - Madrit si

Ya>i mahfillerinde ftal;anın har
be girmesinin İspanyanın tarzı 
hareketinde hiç bir degi.şiklik hu
sule getirmediiti beyan edılımek
tedir. 

JAPONYA.."<IN TIALEBİ 
Tokyo, 11 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı bu sabah, Haıiefye müs
teşarı Tani'nin, İlalvan mastahat
~zarına Janım hükumetinin İ
talyanın ib:tilafı Uzak Şari<a teş
mıl edecek mahiyette r türlü 
hadu;eden ôctinap etme;ini şid
detle ar:ıu etmekte old uiıunu bil
dirdiğini .bevan etmiştir. 
MACARLAR M'l:rIVER.E SADIK 
BUD~Eı;>'TE. 11 (A.A) - D. 

N. 'B. AJarısı bildiriyıor: 
Sabah gazeteleri İtalyanın Al

manYlUUD yanı başında muhare
bey_e girmesini anlayış ve sem
patı ile karşılamıştır. Duçe tara
fından kara \"e deniz komşuları
na verilen teminat burada yatış
tı.rıeı bır tesir h8sıl etmi.ştır. 
?oste~ Lloyd gazetesi, yan res

im ır.ahıyette bir makalede Ma
carıstan;n Avrupa doğu _ cenu
bundaki .silahlı ihWatın haricinde 
kalmak isin elinden gelenı ya
p.acagıru bildirmektedir. hlaça
rıstanı ilham eden bu kuvvetli 
barı.; arzu ve nminin dışarıdan 
bozı.ılrıuyacağını ümit etmek ica
beder ltalya tarafından verilen 
sarih temınat 'bunun delilidir 

YUNANLILARLA İTALYA.<'lLAR 
ARASINDA KAVGA 

LONDRA, il (A.A.J - Londra
Soho mahallesinde Yunanlılarla 
İtalyanlar arasında çıkan ~ir ar
bede e..nasında bazı lokantaların 
mları kırılmış, fakat silah aW

maru14tır. 

Llverıxrtda İtalYanlara ait bi
nalarda . mühim b_asa.rat h ule 
getmlmişür. Takriben 70 İta! . 
tevkif edilmiştir. Ital.nn lok:ın~ 
taları buluııaı:ı diger bazı ~ebir
lerde de kavga;;alıklar vubıl>nl
du~ bildirilınektedır. Biliuısaa 
Edimbo l.U\Cda İt.ti ya aleyhinOe 
vapıJ.aıı ümayioler esnasında bir 
kaç kişi yar..ı..run .. ve ıoo ki.şı 
kadar da tevkif edılm · tır Polis 
sopalarla müdahale etmek roec
burıyeti.nde kalnuıtu". 

ZEL DA İTALYAYA iLANI 
HARP ETrİ 

V ~lNC."TON, 11 (A.A) -
Ba.,~ekıl Fraser yeni Zelaı::danın 
b~n m ekct saati ile saat 
10.30 dan itibaren İtalya ile ha 
ha lınde cjcı1JgUnı.ı .___ lm rp 
tir, ~J au e ış-

HiNDisT.ANIN KARA.R.ı 
SIMLA, H (~A.) _ HindU>tan 

umumı valısı, Italya ile harp ha
lıııde oldugunu ilan etmişti 
CENUBI AFR1KA DA H~ 

ILAN ETTİ 
RO.M.A, il (AA.) - Slclani 

Arans ı:ıdan: 
Cm u bı Afrıka 1 tu!ıadı a-

ha t!(uı'arı hiikii.ınetirun emrı ü-
zerine. Har.iciy e Nazırı Kont 
Cıanodan pasaporUarını iste -

bu tulebın İlaha ıle Ce
n·ubi Afrıka urasında ullrp ıhali-
nin Liru mahıyetıııde teliikk e-
dilm t · .lhıı:n • . 
etmiştir. <>ldtıığunu tasrih 

MALTADA.Ki DALYAN 
VAPURLARI 

MALTA, 11 (A.A.) _ İtalya
ııuı harp ilan etmesi burada m. 

.lcinetie k~llanımştır. Za1ıere 
kadar (llllplşmak a;ı.ıııiM bir ~ 
rahlık hissi kanşmııktadııı. haı
yan ticaret filmuna Vll'Liyet edll
mişlir. 

MİAMİ KOi'ISOLOOU miFA 
ETT.i 

MlAMl, (F.lorida) 11 {.A..A..)
Mlam.ı'de İtalyan fahri komool<*I 
Graetani, İtalyMJın İlinı harp 
üzerine derlutl istifa eta:ıiştir. 
Graetani, bu ınıntak.ada bukınaıı 
diğer 4000 .Amerikalı İtalyan na
mına, Musolinınin kararına be
.yanı teemü.f ettığini bildirmiş ve 
ltalyanın harbe girmemesi icap 
ettiğini diişün<iü.klerini de ilave 
ey Jemi'<tir. 
A VUSTURAL YA BAŞVEK.tl1 

DİX"OR Ki: 
MEIBOURNE, 11 (~) -

Bas\"ekfl Menzies, harbe girmek 
jçın Italyanların en ııel.ilhıe bir 
zamanı intih~ ettiklerini beyan 
etmıştir. 

_ ltaly~ın b_üyi.i.k bu- deruz mait-
1\ı:bıvetine ugnyacağını ve İtal
yanların, kendılerini harbe sü
rükliyen !idlerini telif edecekle
rini tahmin ebnektedir .. 

İSVİÇREDE 
CENEVRE, 11 (A.A.) - Ha -

va>: İtalyanın harbe müdahale
si. önünde İsviçre matbuatı, bu 
ha~ısen;n kendisinde hasıl ettiği 
muteellım hissiyatı uzaklııştırma
maktadır. 

fütaraflıiıı. dolayısile lisanında 
bti:rülc bir ihtiyat nıubafaz.asına 
1(1eobur olan İsviçre ma~buatı tak
JJihlerde bulumnaınakta, fa.kat 
Italvan .kararından dolavı tees -
sür ve teessüflerini bilö .rerelı: 
muhariplerle çevrilen İsviı;ttııin 
ıaşesı hakkında endişe göster _ 
mektedir. 

Attlee'nin beıanatı 
(&ştarafı 1 inci sayfada) 

Musolıninin kararı, demokrasi
lerden kazançlar temin etmeık ti
m.idile maddi ve alçak düşünce
lerin mahsulüdür. 

İtalya,.ıiıOO:iden, müttefiklerin 
deniz kı:ı.dnıtini tatmı.ştır. 14 İtal
yan gemisi mürsadere edilmiştir. 
-Oç İtalyan gemisi kendi tayfası 
tarafından batırıhnışlır. Diker on 
İtalyan gemisi müttefik limanlar
dadır.• 

Alllee, bundan 90nra Ruzvel
tin beyanatını methetımi$ ve de
mistir ki: 

•Bu bevanattan, d ... ı ı ~<laki hür 
mılletler ilham aLmahdırlar. Ru.z
veltin müttefiklere teslimatta bu
l:unacaiıı hakkında ver<lilti temi
nata, yol ne kadar uzun ve ı.or 
olursa olsun, edenivet davaı.ı
nın nihayet galip ı:ıeleceğini mu
hakkak bir hale sokmaktadır. 

3000 Yugoslav amele
si Almanyaya gidiyor 

BELGRAD, 11 (A.A.) - D. N. 
B. Ajansı bildiriyor: 

Gazeteler yazın 3,000 YU1(os -
lav işçısinin Almanyaya gidece
&ini bildirmektedirler. İki 'bin 
mevsim işı;İ.>i geçen senedenberi 
A.lmanyada kalmıstır 

Mısır halkına Sl•Z 
maskesi 

K.AHiIU;, 11 (A.A.) - Mısır 
Nazırlar meclısi, yeni bir takım 
askeri tahsisat kaılıul etmi.ştir. 

Sıvil ahalıye dokuz yüz biİı gaz 
maskesi tevziine karar verilmiş
tir. 

İngiliz elçisi 
oskovadll 

&JF'YA, 11 (A.A.) - t~ılte
ren.n yeni Moskova büyıik eLc;isi 
Sır Stafford Crıpp& bu .bah bir 
..SOvyet tnvvaresiyle Sofyadan 
Moskovaya b:are.ltet etmıı;tir. 

Batan İngiliz vapurları 
LONDRA, 11 (A.A.) - Amirallik 
taraf. ndan neıır len bir tebliğde 
aşağıd ' genulerin kaybolınuş 
addedilme;en Jjz m Reldij!i bil
bildiril ektedir 

Gloriaus nakliye vapuru, Orma 
Petrol vapuru, O 1 Pi.oneer, A • 
kascta ve Ardent. 

Arap aleminde birlik 
.KAHİRE. 11 i.A.A) - Kahire 

hüfunetı, Irak 'e Suudi arabW.. 
tan n davetine icabet ederek ma
li} e, müsteşarını z.kri geçen iki 
memleket arasınd<>ki hudutlara 
müteallik ihtilaflar bıldı:ında 
ka_rar vermiye memur et~tir. 
Mü&~, bti ayın ı:ıihayetindm 
evv•l .Ba4}dad.a gidecektir. 

Milli Şefimiz 
(Baştrmıfı 1 inci ıavfada) 

.&HKAaA, U .(A.A.) - W
sicamlıur İa:nMt laömı, ba ak
l"Jll ı;aat !3 de hususi treıde 
Anluıra;ya avdet lntyarmllf -
1-lır. 

Bafvekil Doktor Refik Sa:r
ılam n Allara vaH ve bele4i
ye rew TaadoPıı, Reisicum -
buru Etimesntta karşılamış -
lard.ır. 

Reisicumhur, iııtasyonda, B. 
M. Medisi reisi Abdüllıalik 
Beoda, Genelkurmay B•aaı 
Mar~ Fevo:i Çakmak, ve -
killer, c.H.P. Geael Sekreteri, 
mebw;lar, mülki ve askeri er
kan tarafınchm seliml!:nmış -
fardır. 

lll 

TEBLİGLER 

şanı tebliği: 

Pari>, 1J 
(A. A.) -
Fransız ak-

Mt>harı!be cephesinin heyeti 
umımı.iyesi üzerinde, dü$ın:lll, 
karan zorlamak istiyor. 

Oi.e'in garbinde, düşman, Ro
uen ile Veron arasında Seine, 
gec.mek için gayretlerini iki mis
line çıkarmıstır. Düşman, sun'i 
bulutlar altında, nehir üzerinde 
köprüler kumruya ve cenup sa
hiline tanklar çıkarnuya teşeb
büs etmiştir. 

Kıtalarımız, dumnadan muJm
bil hücumda bulunarak, düşma
nı tutrmya çalı.şrnaktadır. 

Oise'in şarkında. Ferte Milon
dan La Fere en Tardeoois'ya ka
dar Ourq ırmağı boyunca hare -
ket eden dü.şman fırkaları, bir 
çak tankların müzaheretile ye
ni.den hücwn e1ırni.şlerdir. Bunlar, 
karşılarında yalnız diimdarları -
mızı bulmuşlardır. Zira, fırkala
nmızın laııımı küllisi, mukaveme
ti Marne'in cenuıbuna naklet -
'ltlek emrini alıı:nışlaniır. 

Şarkta, düşman, garoten ve 
cenubu garbiden Reims'i geçmek 
için, ~le ve Ardre vadilerinde 
tank .kütlelerini saha.va sümnüıı
tür. Cbampagnede, düşman ge
ce, Aiane'in cenubuna veni fır -
kalar geçinmiştir. 

Çarp=lar, şafakla beraber, 
bütün Laretourne mmağ'ı ·boyun
ca yeniden başlamıştır. Laretouı
ne'in geçidlerinde şi.d<ietli çarpış
malar olma-kta.dır. Kıtalanmız, 
Atl~ny'nin cenuıbunda mütead
dit mukabil hücumlarda bulun
muşlar ve dü~m<lilı cKldi zaviata 
ugratmışlardır. 

Aisne ilP Mcuse arasında, di.i.ş

m:ınm bütün hücı.anl:ırı ııeri pii
kürtiüınii~t.ür. 

Hava kuvvetlerimiz, Marınhe
im, Neustadt. Frankfurd mev -
<!anlarını ve Vö,klinııen yüksek 
fırınlarını bombardıman etmi.şler

dir. 
Deniz hava kuvvetlerine men

suv bir filo, Çouteock civarında 
'Heinkel tayyare fahri.kalanın 
bombardıman etmiş ve kısmen 
yakmıştır. 

! Alm_a_n-ta_b_l_l_jl 1 ~~ 
rargıi.hı, 11 

(A.A.) - Salı tebliği: 
Manş denizi. ile Meuse arasın

da, büvük muharebe bütün şid
detile devam etmektedir. Saf( ce
nahta ve merkezde, mai(liıp o
lan Fransız ordularının takibi 
fasılasız devar.ı ediyor. 

Reims ve Argonne arasında 

siddetli, fal-:a semereli mu hare -
beler cereym etmektedir. Birkaç 
V!'rde Al!"'an kıtaları rr:iihim 
duşman ku\·vetleri çevirmi.şlerclir. 
ve bunları tahrip ede<:E'kl ı.dir . 
VeroiJ(i ciddi Ye kanlı zayiat ve 
mühiım mil;tarda esir ve kavbet
tii'H malzemed~n drı.l.l..Vl düs:manın 
mukavemet kuvveti. ~ittikçe a- 1 

zalmaktadır. 

lllllllllllls:ınilllllUllUJIWllWJIUUIUHllWIJllllmlB 
Yunanistan 1934 sınıfı 

silah altına alıyor 
ATİNA. 11 (A.A.1 - Mevkut 

>bir talime c;aıiırılmış olan 1936 sı-
nıfı terhi> edilıni.ş 1934 sıniı si
lıilı altına çağınlmıı;tır. 

Prenses Juliana 
Kanada da 

LONDRA, 11 (A.A.) - Lon
drada öğrenildiğine !ı,ö~ Ho
landa prensesi Julian:ı iki kızı 
ile Kanadaya muvasalat e~ 
tk. 

IKDJllf 

Kukureç 
Geçen ıia, boi:;ıızuıa ıqet 

<iüşkb ve olu ol- y-!Ueri 
beyemniyeu bir muharrir arka
daşla İsQıııhu ldaki .. em beri 
dilkkUtlarmılıuı birine lmkureç 
yem..P gittik.. Bani akpmları 
USllllCB bir $işe, yahut bir dei: -
neğe saah olarak şurada burada 
gezdirilen kukureç.. Fakat efe• 
clinı nerde, ben nerde dedikleri 
gibi, akşamları tişelcre, yahut • 
nlılara takılıp şurada buraıla 
gezdirilen mahut ktıkureçler ne
rede, biz.im o t{in irada yemiş 
oldui'amnz enfeo kukureç ııere
ıle idi? Bu ipu, ta kendi memle
ketinden arbabı olan lıerifçioğln, 
idi birer kıızu bağırs.ıı:;'lndan 
ba~ bir 'i<'v olmıJan o ae:ıip 
neımeyi öyle hazırlamış, öyle pi
şinniı;ti ki biz.im arkadaş. hun
dan üç porsiyon birden yedi ve 
bir o kadannı da kağıda paket 
ettirip evine götürdü. Hani diy.,.. 
bilirim ki mevMnıin en lezzetli, 
en looş, en tadıµa do~·uimaz ye
mekleriden biri de kukureçmiş. 
Hakkı Süha Gezginin kulakları 
ile birlikte midesi çınlasın! 

OSMAN CEMAL KAYGlLI 

Binlerce İtalyan 
tevkif edildi 

(Btl{tarafı 1 inci sayfa.da) 
~et etmektedır. Bunların is
ticvapları bir .lrac eün sürecektir. 

Umuma hitaben yapm olduk
ları beyanatta, İıınpara1orluk ri
cali İtalyanın hareketini takbtb 
ebrnışlerdir. 

Amerikada memleketin mulıte
lif yerleciııde, polis btitün gece 
İtalyan tevkifatile meşgul olmuş
tur. Cap ve Duriıan"da İtalyaya 
kar ·ı tezahürat yapılunışlır. Ce
nu i Afrikanın 1talva ile müna
.sebatını katettii(i, pretoria'dan 
resmen ·bHdirilımektedir. İtalyan 
ekisi il~ memurlarının memle
ilı:eti terketmeık üz~e hazırlandık

ları haber verilmektedir 
K?bnsta. Musolininin radyo ile 

sövledii(ı nutuktan sonra, bütün 
asker olacak ya.şta bulunan İtal
yanlar derhal tev.kif edilııniştir. 
Adada, her geee ış>k söndUrme 
usuliı tat.bi.ke baışlamnıştır. 

Yeni Zelandada, Faşist temayü
latı malüın olan bir QOk İtalyan, 
buııün Vi~onda tevkif edil
miştir. Nazır Tra,,er, icabeden 
miiteı:runim büı.ün tedbirlecin alı
naca,!Pnı beyan etmiştir. İtalyan 
komıoloı.-una avdetini teshil kin 
icabeden tedbirlerin almmı.ş ol
duğu bildirilmi,;tir. Konsolosha
ne muhafaza alt.ındadır. 

Avusturalvada, her yerde İtal
yanların tevkifine devam edıl -
mektedir. Takriben 8,000 İtalra
nın çalısmakta olduğu Qeensland 
seker kamı.sı tarlalarında, hu;usi 
askeri ve Polis tedbirlen alın -
m1stır. 

Cenubi Rodezyada. hududun 
yukıninde oulıınan İtalyan vesair 
ecnebilere karşı acil tedbirler a
lınmıştır. 

lngiliz Hindistanında 200 İtal
yan tevkil edilmsi1ir. Diııer İtal
vanların ekseriyetini te&kil eden 
rnısYont"rler, serbe•t bıra.kı1mış
tır. 

ıMadrit, 11 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildirivor: 
Cebelüttank'ın tahliyesi de -

vam e1ımektedir. Cµmartesi l?Ü
nü 1500 ki.si Fransız Fasın:ı mü
teveccihen limandan avrılmoştır. 
Cebelüttank belediye reisi Cot
terel, Kazaplankaya muvasalat 
etmiştir. 

Ottava. 11 {AA.) - Bütün 
Kanaıia dahilinde polis makamatı, 
yüzlerce İtalvanı teerid kampla
rına se\"ketmi.ştir. Dört bin ton
luk Caronoli İtalvan vapuru, 
Montrealdan hareketind~rrberi 
Kanadalı la cout main ı:ıemisi ta
rafından takip edıl.m.,> olduğu ci
het le, Kanadarun, il.inı harbını 

müteakip kendi kendine ateş ve
rerek yangın çıkarnnıstır. 

.Marsilra, 11 (A.A.) - Geçe zar
fında 900 İtalyan tecrid kampları
na sevkedilm.istir. Bunlar, şüp

heli eşha, olarak çaktanberidir 
nezaret altında bulunmakta idi
ler. 

Elizabethvlla. 11 (AA.) - Bel
çika kongosundaki bütün İtal -
yan !ar en teme edilm ış1ir. 

LONDRA, 11 (A.A.) - Avus
turalya 17 hin İtalyan tevkif et
miı;tir. 

TİYATROLAR 
Cemal Sahir 

Bu akşam Tophanede Karabaş 
Aile bahçesinde 

En büyük eserlerden 
SON NEFES 

Perşeın.be aksamı Ortaköyde 
ÖLDÜREN KİM 

• -İngilizl ,..,.. ... 
yan üsleri • 

1 bom a adı 
1 

( BQftanı.1\ 1 il\Ci sa11fadıl) 
tıı,uare !erine ateş açmıştı,r. Fa -
kat umumivet itibarile 1neill'z 
tayyareleri, az mukavemetle kar
şılanlillŞlardır. Üç İnıtilız tayya
resi iis&i.ine dönmemiştir. 

KAHiRE, 11 (A.A.) - İngiliz 1 
hava kuvvetlerinin bir tebliği, 
bütün. şarki Liıbyada ve İtalyan 
şarki Afri.kasında düşman t.arheş
şütlerine. hücumlar ya.pıld.ığını 
bildirmektedir. 

Londra, 1 l {A.A.) - İı:ı,ııiliz 
radyolarının bildirdif(ine l?Ö<'e, 
İtalvan miıstıemlekelerinde İn -
~ilız miistemle.keleri için bir teh
dit teşkil edebilecek hava kuv
vetleri kamplarının cl<serisi, 
alçaktan uçularak bombalanı:na.
tır. Libyada yapılan bombaı:ıdı -
•. anla!'dan başka , İtalyan Şaritl 
Afrikasında, ezciımle Asmarada
ki hava m<!.Ydanları da boırr>bar
dırnan c<lilml$tir. 

C>bu t~ 11 ( A.A.) - Fransız 
somalisi ile liabeşislan arasın
daki köpruler attlmlijtır. Bura
da.ci FraııSız lotalarnıın mane
viyatı mükemmeldir. 

MALT.\, 11 (A.A.i - Harp i
lan. ı-3berı, ·ada üüyük bir 
sükunetle kar~: .. :rnmc,ta-. Maıta
da dört defa alarm i.ş~retı \'erıl

~i."ltır 
Roma, il (A.A) - D. N. B. 

Aıansı bildiriyor: 
Nazırlar .Mc<:lis ou sabah saat 

10 da Mus~nin reislıginde 
toplanmı,1.ır 

MAYNLANANİTALYAN 
SAHİLLER! 

Londra,. 11 (A.A.) Veneclik 
körfezinin bazı kı~nnlarının ve 
bütun Arnavutluk kara sularının 
ı:1ayn dökülmek suretile tehlikeli 
hale konuldutıı bugıin ahriye 
nezaretinden tebliğ edilmiştir. 

İTALYA KRALININ 
BEYANNAMESİ 

Rorna, il (A.A.) - Kral-İmpa
rator, harekat mıntakasındal<i 
müsellah İtalyan kuvvetlerine hi
tap eclen aşağıdaki beyanname
yi neşretmiştir: 

Bütün kara. deniz ve hava kuv
vetlerinin başkuımandanı sıfatile 
ve hanedanımın an'anesine te~
kan bundan yiıuni beş sene ev
vel olduğu ıtibi gene aran • ı-dalı:i 
meVlltlimi alıyorum. Bütün cep
helerde iı:rayi harekai eden kıta
atın J;uımandanhi!ını Faşi:oınin 
Duçesi ve İımparatorluitun lıiril!l
ci mareşalı olan hükumet reisine 
tevdi ediyorum. 

11 haziran 1940 
Victor Emmanuel 

MUSOLİNİNlN EMRİ YEViMİSıİ 
Roma, 11 (A.A) - Musolini 

roüsellah İtalyan kuvvetlerine 
hitaben bir emriyevmi neşretmiş
tir. Bu eınrhe\lmide ezcümle 
şöyle denilmektedir: 
Kral~İınparatorun kararile bu-

2(ind<!n itibaren bütün cepheler
ce icravı harekat eden kıtaatın 
kumandanlı.ğını deruhte ediyo
ruım. Umumi erkanıharbiye reisi , 
Mareşal Badoıı:Jio'yu vazifesinde 1 
ipka edivoruım. Bundan baska 

1 nıare.şa! Badvıılio'nun emrine ta
bi olmak üzere mareşal Graziani'
yi ordu evkanıharbive reisliğin
de, AıniTal Cavagnari'yi donan
ma erkinıharbiyc reisliğinde ve 
11eneral Prioolo'yu hava erkıinı
lıa.rbıve reisliğinde ipka ed:ivo -
rum. 

Roma, 11 IA.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Resmi malumata nazaran, as
keri kumandanlar, genelkurmaya 
merbut subaylarla milli müdafaa 
nezaretlerine mensup subaylar, 
merkezi hükıimeti terk ile diğer 
mahallere gitmi.şlerdir. 

Londra, 11 (A.A.) - RPuter A
jansının Londranın iyi haber alan 
ll'lahfillerinden öğrendiğine gö
re, Akdeniz haricinde büyük İ
talyan deniz kuvvetleri vok:tur. 
Hemen bütün Italyan donanması 
Akdenizde toplanmıştır. Ve Sü
veyş civarındaki deniz üslerinde 
ııek az ııemi vardır. Eritrenin 
iki limanı olan Masua ve Asab 
limanlarının müdafaa tertibatı iyi 
oldul!u gibi İtalvan somalisi li
manl!i!"ı müdafaalarının da iyi 
oJ<!.uııu zannedilmektedir. 
MUTTEFİK FİLO AK.DENİZDE 

Lonıdra. 11 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

İr>C(i liz radvosu. müttefik do
narmıanın Akdenizde devriye 
yapmakta oidui(unu bildiri:yoı-. 

Alman hududundan, 11 {A. 
A.) - Son treııler Fransız - İ
talyan hudutlarını dün a:qam 
l(ecın.iştir. Yolcular mevanında 
bir kaç diplomat ile Polonya Jı:ar
dinalı da vardı. İstihk3ıım askıır
lerl hudutta.ki dinamitlenmi'*
rüleri iş_ııal etmistir. 

İl.ıK YALAN HABER 
Paris, 11 (A.A) - İtalyan !a

talarının Fransız Riviera'sına _ııir
diği bir ecnebi menbada.n bil
clirilmiş$lr. Bu haber tamamile 

asılıımiı.r. C-0 t.e d Azurde tam ir 1 
sükunet tı.ü.ktim .surmekLedir. 

BİR İTALYAN VAPURU 
ZAPTEDiLDi 

<:tITAVA, 11 (A.A) - Dün 
Montreal'dan hareket eden itaı
yanı.ıı Caconile ~uru Ksbec'e 
29\i kilometre mesafede Sırint -
Laurent nehrinde tevkif ve zap
tedilmı.ştir_ urettebat vapuru 
vakmak istemışse <İ.e Kanada 
mayo genü1eri va-ktın<Ie müdaha
le etmışlerdır. 

lKİ iTALYAN VAPURU 
Th""I'.İHAR ETI'İ 

:MADRİD, 11 (A.A) - Alge
siras limanında kendisini batıc
mıq olan lta}y~n ,.,.,,~ru 10.000 
imi hacmind Clıelına ; puru
d r. El ı do z ta;" ı ·ki yol
cu s=daitada !İspan:ı da ltiıin 
L · ea'va Çtkmıı;ıardır. 

l:ki bi:n too .lıacminuclti Num-
1>:ılia adınchıki •er bir i ) an 
Kar · Cel:ıe trttarıit lmı:arun
da Jı:eruLsini ba ı.ştır. Tayfa-
nın varısı SJ.ndallurla La a'ya 
ç · ya mı.ıvaifak o ardır. 
D er yarı.sı İn;(ılıı: vapur ilu. ta
raun:1an ~ eililııı.işür. 
llUSlR - l'lALYA U. 'A..:;EBATl 
KAHİl E, ll (AA.) -- MUS<>li

ni tarafıudan M.ısırw muhase -
mat harı<:ı kala.cagwa m ~tcdair 
beyanatı ınerıne, İtalya e.l<;LSı 
Kont • ıa~:oolın~ Kaı,,re'de kal
mı.ştrr. 

FR .SIZ SEFARETI ROMADAN 
AYRILDI 

ROMA, 11 (A.A.) - D. N. B. 
.Ajansı bikiı.riycr: 

l'rarurn: >e aertı erkanı, bu ak
şam saat 20 de, hususi trenle 
Romayı terl.."e<leccklerd r. 

ITALYAN 1"IATBC"ATI.ı.'IIN 
:!-ı'F,ŞRITATI 

PA.Rl.::;, 11 (A..A.) - İtalya 
hududwıda."'l bildiriliyor: 

İtalyan ına tı İtal) aı:ı.n gır-
diği bu lıariıin. mü.ttefiklerin dun 
yannı ü ltin bölgelerinde muaı: -
zam ınen a nıalik bulı.ınma
ları ~elı ıte çetir. lacagı!ll ııiz
Jeme::nelrtedirler. 
LONDıRA. 11 (A.A.) -.Reuter 

A.ıansı bildin . 
Italyanın harbe girmesi d.ola

yısile hw;ule gelen askerı mec -
buriyetleri tahlil eden Londranın 
salfıhiyettar maJıafili, İtalyanın 
~iliıh altında bulunan a ken lruv
vetlerinlı 7ll ita 80 fırka, yani bir 
buçu.k milyon asker, ,.e kuvvet
li ·bir dl:~ıma ile tayyare uv
vetkrinaen ıbaret olduğunu mü
şahede ediyer. Bunların da tabi
atıyle ausnıan kun•efl nııe bü
yük bir '.l.ve teşkil ettl.l(ini ila
ve eJ.i. r. 

ltalyaıı ordusu. Alınanların em
rı)le h~reket edecektir. Binaen
aieyh harl::ı umumide İtalyan 
kumand•sr iıe hareket et igı za
ma:ıd«n . .:ıaho. çok faal bir ouret
te kullanılacağını beklemek la
ZLmJır. 

hahan :ııausunun kullarulabi
lec~ bırkaç hedef derpiş e<lıl
mektedır. C te Cı Azur ·ahı! ol
mak ı.rzt>1·e, K r:sika. Malta, K.h
r bunlar meyanın adır. Tunusa 
g.,·J ıce, İngiltercdeki teı.akk.i) e 
~ <, Fransız krtaatı, I; · e'deki 
Itaiyan kıtaatın.ı karşı h:ıceket et
mrkte büyük bir memnuniye; 
du} acaklardır .. 

Ml.>.ı.r, çakLanıber i Mu.olininin 
tama ett.ıgı 'bir yerdir. Fakat Lcın
dradaki kanaate nazaran, 500 ki
lometrelik sw;ıız bir çöl, bu ınev
Wnde ı.ı.rlıh kıtaat içın geçilmesi 
müşkül olan bir mani t~il et
mektedir. Lrbıe"de 200,000 ve 
Eilııopıe'de 50,000 italvan aı;ke
ri mevcuttur. Bunlar.ui. hepsı, ia
şelerini temin edecek alan deniz 
münakalatının idamesıne bag4-
dır. 

iTAL YAN SAHİLLERİ 
MAYN'LA ÇEVRİLDİ 

Leoıira, 11 (A.A.) - Amirallik 
<l.;ı.i.rea4 mayn dökmek 4'uretile 
İtalyan karasularında tehlikeli' 
'bir hale ııoimlan on m:ı.ntakan 
hud:ııtlannı bil k.tedlr. 
.. J3irinei mmtaka. Venedik kör
fezidir. 44 tlerece 46 dakilra arzı
şimalid'"U yukandadır ve Veı:ıe
dik, Triyesteyi iiıtiva e,·Jemekte 
ve Garodan Polaya giden hattın 
şimalinde uzamaktadır. 

İkincı mayo tar ası:, Guarnero 
korfezınde ve Venedik körfezin
deki mavn tarlasının şimali şarki 
n<Jk:tamoa kadar Cl:ıerso ve Lw;
sWıa adalan et.rafuıda:k.i sular
dadır. Yu,eos!aY liımaıılarına 
~deıı vapurlara Yuıeaslav karasu
larında seyretmeleri ta~ e
dihnektedlr. 

tkünctr mavn ta.-.bısı, Erine.isi. 
ve Bari limanları m.ıntaıkasında
dar. 

Dördüncü llllllltaka, Tarant kör
fezindedir ve Tarant ve Mitta -
ı:ıonto mühim limanlarının önle
rine kader . huiwmıaktadır. 

ıMittaı:ıonto, İtalyandan geçen e
saslı demir yolunun münteha nok
tasıdır. 

Beşinci mayn tarlası, SiciJsa-

nın şaıık •a!ıillcri açw<larınaadır • 
Ve bu tarla. ayni zıı:maııda Mesi
na boğazını da ihtiva e\ leınckte
dir. 

L sahillerı açıkhırında da 3 
mühim mayo tarlası k.sı• edilm~ 
tır. Bunlardan .birisi, Binııazi li
maru =takasmdadır ve /ığer 
>ki~ı. biribirini takben Mısır hu
duduna kadar gitmektedır. 
DoKuzımcn mavn tarlası, Rıo -

doc; adasınm şianali :garbısindcn 
haşlıııınakta ve on iki ada su1arı
nı Leroo; italvan üssü de dahil 
olmak üzere ihtiva emt-ktedir. 

Nihayet Amiralim dairesi, bü.
tün Ama vutlnk "'3ra-<ularmnı <la 
maynlar dolavısıle tehlPkeh cıl
dui?unu bildirınekte-dir 

RUZVELT 
( BaştlU'ajı 1 inci sayfada) 

ııolınlııi.n tak.hilı edilm.esinı tas v ıp 
etme'ktedır 

Tam bır bitaraflık olmanınkla 
bPraber, mli.tt fikJere tam hır 
yarL.ım azmi. biıtün Dirle'Ik Dev· 
letl~rin hissiyat,rıa ten-uman o
larak, teliikki ediltnektpdır 

New-l-' or1t Herald Tribune, 
şihıte yazıyor. 
1.ıusolıni, milletini Hıtlerin 

tan lm'ına kuşm ştur. Bız ken
di hissemize olarak, hı.niyet içit 
miıc-aclek-ve de•·am etmekte o -
!anlara, aııeak elimiuren lt>n 
madcfl um :; ;ıabilirız.. 

LONDRA, 11. \AA..) - P.oo
sevelfin nutkundan Jngilterede 
büyük bir memnuniyet uyan -
dıran ciimle, Anlfrikanın müt
tefiklere mıırekiin old..ıru ka -
dar tam .\'ardımda bulunacağı 
hakkındaki cıınılcdir. Sivııı,i mah 
filler bu Y ardunın mumkün ol
dui1a kadar çabuk olacai(ı kana
at.indedirler Zıra bu vardunın 
hhlen büyük bir faydası olacak
tır. 

''evyoI\k, 11 (AA.) - Ası;ocia
ted Presı;'iıı Vaı;iıı.gton muhaıbi

riııin ıvi haber alan mahfiller
den öğrendii(ine göre, İtı;.!iltere 
ve Kanada Amerika Bırleşi.k dev< 
letlcrinden torpido muhribi satın 
ahna.k inıkiuılarım tetkik eb:nek
tedir. Satın alınmak istenen tor
pido muhripleri, Amerika Birle
şik devletleri dtnanmasında ha
len kullanılınakta olan umumi 
harpten kal!n\a bazı eemilerdir. 

Muazza muharebe 
( B~tarofı 1 inci sayfada) 

nının bir 1ar8'Lnda cıuran bir a
dam da rnevtlarım öbiır tarafın
dakini farked~iymdu. 

Muhacirler, ekserisi yayan <>la· 
rak derrnr} lu istas)onlarma git 
mekte i.di. Ek.serisi önlerinde ço
cuk araobaları ve"a· ut ~tumbi
l ekleri ~ a ı "ııul kuçük a
rabalar itmekte ıdL 

Paris eazetelcri, buıı:un son de
fa ol.arak. çı.kıruşLır. Gıız!'teler 
Musolioinın İngillere e .Fransa· 
ya harp ililıı el tığını bilcıırı' oı·du. 
Baskı makıniiları sabah saat ıki· 
de danmıştur. Parıste, bir tek 
hıiber sahfası neşredilmelrtedır. 
LOı:URA, 11 (A.A.) - Bava 

nezareti:nın teblıği. 
Bl>l(lin ~leden sonra, sal-il mu

hafaza ha\"a kuvvetlerımrze meıı
suo tav&J.,-eler, Trondheim lima
nmda clü.şmaıı deniz km·vetlerı
ne ınuvaffakıı tle b.ücımılar yap
mışlardır, .lki dÜ4"1an kruvazo
rü ve bir nakliye ~e bom
balar .i>abet elmi.ş :ve diğer birçok 
.boınloıanın harp gemileri ara.ın
na d~tüğü gôrülmü tür. Tay -
yareleri.mtL, dü.şman a\ICI tayya
reler.inin ve hava dafi bataryala
rının şiddetli muk.a•·emeti ıle 
karş !aşmıştır. İki tayyareaıiz ~ 
süne dörun~tir. 

PA.Ris. 11 (A.A.) - İng;liz se
faret. Parısı terketmlıjt!r. Parı.s 
ıw ka lar.ı açık bulımmalrtadır. 
Birleşik Amerika sefareti cl'an 
Paristedi.r . 

PARiS, 11 (A.A.i - eu P• 
rişten ayrılan sefaret heyetlerı 
•alinıen mevritlerine :muvasalat 
etmişlerdır. He tler ro!<la Al -
man tayyarelerı tarafından bom 
bardmıan edilmişlerdir. 

LONDRA, 11 (A.A.) - İn -
gilız bombardıman tll_yyareleri 
dün, 150 _Alman tankın; tahrip 
etm lerdir. Aşab '5ine mıntaka
sında dil.şmamn z.ır.hh teşekkul
lcrı ız' aç edilmiştir .. 

LONDRA, 11 (A..A -Lan -
dran.:n ~ettar mahfilier, Af. 
ıı:ıan l'Jınlil bıııgiinkü mıı:barebeye 
kuvai .külliyelerini ·· rdü.klerı.ııi 
ve 'bu suretle i. kay -
betınenin Alınanya için har>İ>in 
Jcayıbed.ilrnesinl ini edeceğini 
bilhassa kaydetmektedirler. 

FRANSIZ KA.RfN:E3t 
Fransa bir mahal, 11 (A.A.) _ 

Havas, Nazır !ar nıecliai bllf(Ün 
öitleden .i!ODra tnplmınışLır. Or
dular mıntabmıda .bıılııruı:n 
.Baf'.·e~n j!'erine, ~ B. 
ChauteinPo> riya...t etmitfu. 
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Safin sahrası, iki ordunun, çarpışma 
ve boğazloşmOStna sahne olmuştu 
Ali,~ hitap etti: 1 
- Ey, Ebu Süfyan'm ot»!.. 

s..n..; du)'U'j'Onlm. Seni.. meıdıce 
aıiilıereze~ ~t ettiliıni ~ 
:rırsun- Niçin meydana .,mıi
:'f'Ol"IUll ? . 
~ lle<+eri- pleri .,Uya, 

altm timUeri _.ı _.ıı parı.y.n 
lnrmm deriOen çadıra Q9Yrikti. 
l:tnıtı dört bin ıııüzide vıMa hı 
ile ihata edilmiıs oı.n (Muaviye) 
ıı.m au. çadınDda en küçük bir 
--- biW IDO!'VC\lt değildi. 

Ali, art* dav&DMnadı. Atımn 
6aaiade. bir ..ıan (ibi b'»ai"J e
- öAeden tftriyen bir 91!8ie: 

- TI M-"""-! .. Seni bet.tiyo-
ııomı.. 

~ bahldı. Fakat -. bu 
lrorlamc; rucı- da. bir an aülo1n 
ile ~ Bu bir an ııeç
tiktea 90Jll'&, (9dırm öniinde, Mu
&W)tilin admnlannd.an tıiri ~ 
lbdi. 
kodm 'Ve~ ,,mıiizlenan 
.. ..m ilıe: 

- Yl All!_ lıiilıbueze, ocak 
, .. .ı-.rılerm iılidiı' .. Fmirlerin w 
t " llw+laı mnn. meydana Qicı:ı 
wdıa'e .... ye .ıiriv' leci iıdıet .. 
IOdb:. 
~-mdı 
o zammı AJi, ııol elini kalçası

na dayadı. Acı, acı ~
ten .amıı : 

yaz.ık!_ (Nxtü. menaf} oiul
ı...mdan baJie bir lrolıbk çrka
eabnı iimi4 ıMne..ıim.. Ey M.u.a
'rive! .. Ökaiyecek millin? .• Acaba, 
tenıt;.i hüklimdaı addrtnıekle, 

~ ~·len lı:urtulacakr-
111 mı %UllM!den:ln ! _ Az ~-· .,... 
va.a .. ıa.- t "' - ıolıar, ister idi 
bir cıe-:t ol. Ve · 1 www buıı6n 
beobn bL+ wian bıç, bırtul ... 
..... ,. eiiniiıı binnde, - de 
fil 1ıı4a#l!ızı altma pe e\ Wn. 

ce vennedi. Bütün tiddetile (Ali) 
ll1ll !ırkalan ili.erine atılan (ı'Mu
aviye) nin ordu<ru, yalçın bir ka
yav a ÇIUl>lll'l deniz da~sı jlibi 
daRıl&rak ııtti çelcildi. ŞGnd:i hü
cum &ırası. (Ali) nlıı onfı-ına 
~~ti. 

(Ali) evvelA - on i1ti bin ki
~n mürekkep - üç fırka ile 
mukabil hüc11111a geçti. Diier br
kalar da. onu takip etti. Bilhası;a 
Maille bin Efter, düşmanın ric'at 
hattını kesti. Bir taraftan Fırat 
nehri, üç taraftan da (Ali) nin 
aoiı:ederile ihata olunarak ortada 
italaıı Muaviye ordusunun wz;i
yeti bir anda timitııiı bir hale 
~lıdi. 

(Ali), ..tıirane bir lKı?1l ma
nevrası ile ~an ord11811mı 
bu hale ııetirdikten ııonra artık 
tıer taraftan tazyike ~ladı. E
linde, parıl parıl parlıvan (ZÜi
fikar) okluğu halele dlışman saf
larının arasına daldı. Etrafına 
deı.t sac;ını:yıı. b~. 

Muaviyenin fırl<aları kimilen 
~~. artık birilıirlerine ka
r~IYll<'tı. Bir çok yerlerde, biri
birlerine kenetlenmi~ olan yüz
lerce ve binlerce insan kütleleri, 
bevhude yere kendilerini müda
faaya çalı.şıvorlardı. Bir QOk 
perakende aııkerler de, ellerin -
deki kılıcları, Alinin askerlerinin 
önüne atarak' 

- Dahilek .. . Teslim! .•. 
Diye hayitırıp yalvan:>'QrlardJ . 
Döct bin ııüzjde ve zırhlı mu-

' . 

Dlpe tı.lııQı. v. demııl atım 
mN , ıı1 ,.. * ilmi atilch. ltit
....ttMries:i ~ ve ha~ 
*ınııl) kalım ı:rı-1 Mka-lerinin 
6niinde, ıc- bir devir yaptı. 
BüJ6lı: bir hlıddet ve infial ile, 
ııma-f ordamndan uzaku..tı. 

hafız arasmda, bu korkunç va
ziyeti temaşa eden (Muaviye), 
ne yapacağın. saşırıp k~ .. . 
En büyük üımidi, (Amr ibni kı) 
ııı kuman& ettiği ka:ıııilen zırhlı 
$enı .:Narileri idi. Halbuki. Ma
lik bin ~ter'in fırkası, bunlar, 
perişan etmiş. . . Atların çoğunun 
karınları mızraıklar la deşilmiş. 
ayaklan kılıçlarla doğranarak 
yerl.,..., ~- Amr, harp 
mevdanıDdan, vaWııour ııibi ya -
kan okların ve saı>an t~larırwı 
altından ıtüı;lii:ltle lrurtuiar.ık Mu
aviyenin vanına ,::elebil ı tı . 

-GELİNCiK SİGARASI ÇIKTI. 
E• mlltkDlpeMRflerl de dahil olduğu halde her sınıf filfDn 

tleyaklalal ~emaun efm('k azmınüa bulunan 
* (Alt) vicdprıının emrettiği ı.>n 

(Ark=~·ar) 

lstanb•l Asliye Mahkemen 9 
uncu Hukulo Hıikimıiğinden: 

iNHiSARLAR İDARESİ 
it• kerre piyas117a arzeUiği uc;tu ve uçsuz GEl.İ\'CİK siğarasııe 
içimi taUı \'e kokalu olmakla beı·aber mevcut ne\·ilerden dah~ 

nzıfeyi yap~ kaniyW. ~ 
bınaetı, kendi ordın•ına döner, 
ciöomez ask:erlennin önüne .:e.,;
ti. Hazin bir huli>e inıdetti: 

- Ey Nİiıll! •• Allah. şahittir .•. 
&z de ~ olıaı J<i., ben, bu m\l
tıaı eba::ıia:ı &iline ıeçmeJc icin, 
lıııç Oir tedbirde laaır elmedim. 
r.kat haaıml&nma. 8Öız ~ıre
medim. Arilk, :meaeleyi Allahın 
bık.m İDi: havale eiımekten °"'1<a 
çare kalmadı. Harbe, hllZll' olun. 

Diye .ırı ~ emrini verdi. 
(Ali) bu emii tam •ND.1nında 

Yermişti. Qiiııılı:ii o anda, Muırvi
~ ordıı•nıda binlerce kılıç 

parı}daınıf ... Bütün fırkalar, ay
ni zamanda pQdetle lmcuma ıeç
~di. 

Koca 8aıtiıı sahrMı, bir anda 
mal-.er a1e1'danına dönüverdi. 
Sünoriler, Pivadelere karıştı. Pi
y~Je!'. biribirlerile boi!azlaş -
1111ya başladı. Muaviyerun or -
Gısunda, nlu bir hücum ile har
bi ~lt bitirmek için bir te
lis vardı. Halbui<i, fırkalarının 
n:ı:i:Yetlerine tamamen biki;r., o
laı:ı (Ali), mahirane bir müda· 
faa cephesi ~. 
Şmn ordusunun bu te!Aşlı ba

reUti, kendileri için iyi bır neti-

1fakswn Maro km Katrin ta -
rafından Beyoğkında Osman 
Beyde Pivs hanrnda o\uran ko
cası Gıril(or oğlu Edgar aleyhi
ne mahkemenin 9~0/292 No.sı 
ile açmış oldui!u boşanma dava
sının yapılan muhakemesi sonun
da Kamınu Medeninin 134 üncü 
maddesine tevfikan tarafların bo
~alarına ve mezkiır K. nun 
142 nci maddesi mucıbince mful
deiale.vhin bir sene müddetle ev
leneıncmesine ve 1137 kuruş 
muhakeme masrafı ile davacı ve
kilinin ücreti vekfıletine takdir 
olunan yirmi liranın müddeia
leyhe ait olmasına 3/6/940 tari
hinde karar verilmiş ol.duıiıu ve 
yaz;Jan ilanıı; bir sureti de mıılı
keme <Lvani:anesine talık edildi
i(inden müddeialeyhin ilan tari
hinden itibaren 15 ~ zarfın
da temyizi dava etmediği tak -
dirdc hükmün kesbi kat'iyet e
deceiH tebliı? makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

İmtiyaz Sah;bi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET, Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basım.,vL 
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ı:ece bu.. 
Sonra Rengigüle iyice aeku -

larak ilive etti: 
- Ne olurd ıı, hu gece bütün 

ömrümce sürüp gitseydi Rengi
ıül.. Hiç sabah olmasaydı?. Sa
lıaha limit bağlıyıın binlerce in
sanın ışık 1lllluşuna rağmen kim
bilir benim cibi, bizim gibi bu 
ıece11ia tlevamını arzu eden kaç 
gönül •a anda bu muhayyel tc
m.eaıri ile çırpınıyordur .. Fakat, 

iff~le Maiye bacı bu itiraz katır tırnağı \oe beğürtlen çah - 7arın l'iae sabah olacak, her sa-
karşı•wda Tiryalı takip etti. Üç larıntl"J.l mürekkep koyu gülge- niyesiade milyunlarm dalnere-
bdın tekkeye geldiler .\,sevinin Iiği ile bu nokta boğazın en gü- leştiwi fU koca dünyada, içinde 
boısJW hir hayli çaldılar .. Mut- zel yerlerinden biriydi._ Faruk bocaladığımız tehirde yine men· 
!takta yatan bir deniş kapıyı aç- Rengigiıle &ordu: faat pe:;,in~ koşanl:ırın ihtiras -
tı. Onları içeri aldı. Tekke, mc - - l'ykuıı geldi mi eanırnf ları n:eli rekabetle çarpışacak, 
:ııırlıklar arasınclakı &cSsizligc tek - llnyır? Ncden"Sordun? ~n bitec k, yarm cece ufacık 
rar gomulcrek U) kuya vardı. 1 - Hiç .. Benim de ay kum yok. llic sükun, bir dinleniş anı ile o-

lknın"Dl Lie f aruk aheste be • İstersen burada bır parça utura- bür sabaha yol açarak.. Tabiatın 
te ~ urıiyiışle 1 Fenurı yolu- \ lım Ba başa, tabıalın ~u anda!ci uı zalim kanun\anndan, en taş- ı 
11u geçtıler. 8 a kıvnldılar. Ş.,.. z'iç insan elife ihlal edilnıı - ııııız pnığrımından bir parça bu.. 
bitliP.c giden kırmızı toprak yo- -yen "uıel\li:hıi do>a do,a sey- Faruk bülbül kesilmişçesine 

\.ek.nü\ ,b.l" anu.\e tek.rlıılr a,u~\e.ri.- 11.eri.ne, yan'Y•na oturdular .. Fa- bayatın tatlı ha.yn\wdeo uıı;.\<-ı.ıaın-

ince bir siğara arayan Hr· 
ya ki zümresini tatmine ça• 
hşmıştır_ 

Bu evsaf, bilhassa ha· 
yanlar tarafından aranıl· 
dığı lçiu GELİNCİK, aynı 
zamanda ouiarıoda siöa• 
rası olacakfu•. 

ükbale dofru akıp gidi)ordu .. 
Deli.kanlı damarlarında lavla

f8n luuunın bütün hararetile o
kudu~ bu ezeli aı;k masallarının 
fiir sahifelerini tamamlarken yo
rulan dudaklanru Rengigülün 
bir karanfil koncesi rellk ve o
yalanışındaki u4aklaruı.a yak
laştırdı. İki alevli göğtk ~irbl
rine yaslandı. Gerilen beyunla
no üzerinde çeneler ileri uzan
dı .. Birbirini arayan iki dudak- 1 
tan Reogigülünkiler iki evlilik
te dindirilememiş bir ihtiyaç ve 
ihtırasla, Faruğun dudakları da 
şimdiye kadar ra tladığı yüzler
ce aşıfte ağzından tatmadığı 
bir hevecanla birbirini kavradı. 
İçe çckil~n solukların mü~terek 
ahengile bir ka~ saniye uzayan 
bir nefes seli ufacık bir fıpırtı 
laalinde nihayetlendi .. Bunu ikın· 

- Tunu .. Allah cezıuu:ıı ırer
ırin .. Bu ne rezalet be! .. 

Bu seslen~ snç Ü•tünde tııtul
muş iki küçük yaramaz tel&şile 
birbirinden acele aynlan dudak
ların sahipleriıı.i, Farulı.la Bea
ciı:-ülü keııdileriı>e &"etirdi. 

Delikanlı, satlarnu ftıMlı' i 
top çalının üzerinde uzun fesli, 
kavlan bıyıklı Wr başın mehtap
la korkunçlaşa• ~ilüetine İirkek 
bir bakışla ıröz attı .. Çalılar laı

ıırdadı. Bu başm yanında ilri ka
fa daha göründü. Birinci ses ee
..,am etti: 

- Koca diinyada .-.naat için 
yer kalmadı da 4imdi bw t..prak 
uğrunda can verenlerin miibarek 
nıezarlarıoa mı celdi? _ 

Faruk ··•rinden fırladı .. Difi
ıriuin yawnda lı.iiçük düşmemek 

l.U.tl\.n hnra.-ırıt\t.. kaynafian du lık. verdi. 
clak\ar tıu1k.ın ver\:z. ve ıa\\rsnu.no.o •ü - K'm""İn~ Nucl•ın7_ Rit'brri 
k6tunda heyec=ar.ıın aon. barldin1 i~in 4,,'Ht'pau iki blbio. ara•uıa 
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İstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden 

Gümrüklerdeki sahipsiz esya satıllyor . 
Kıymeti 

Ktlo Gr. Lira Kr. Etııa cttıri 

692 500 H21 90 Pamuk mensıx:at 
132 500 1361 20 Yünlü pernuitlu peluş 
~ 000 53 50 Cam l!mba karpU1Al w abaiunı 

14 770 325 4-0 Kokulu tuvalet DUdrası 
85 500 1608 30 Boy alı io;lemni ş ıdase den 

109 000 886 00 Sun'i ipek ipligi (masırada) 
106 000 216 50 Demirli ağaçlı çocuiı:. ağız ~ 
670 000 702 00 Transfunnatör 

63 200 814 40 Yün örme ıkaşkonıe (&adın içirı1 
20 300 839 95 İpegi havi yüiı mensucat 
35 300 52 71 Koko elyafından temizliğe mabsmı fırça 

101 000 362 &l Basma pamuk mensucat 
259 500 967 37 Çile halinde boyalı paınU!k ipJ:lö 
48 900 204~ Demir 1'a<' QOCUk oyuncağı 

225 000 486 00 Lastik halka 
160 500 982 71 Demir traş malı::ine.ai yedt!k yü%ii 
11!! 000 241 9'l Lastik hal'i$ 

1!630 000 241 35 Kaba demir gemi dnciri 
84-00 000 430 60 lk.i adet vinç 

28 • 000 ll8 60 Littıhk telli paınık ipli~ 
2031 000 3540 00 İpekle tecrid edilmi~ ba1or kablo teıı 
178 000 265 72 Pamukla teczid edilmiş bakır ele*trik kabın... 
173 400 304 52 İpekle tecrid ~ beltır eMoktriJı: ltaıbloıru 

5500 000 940 00 Sair madeni kara 
178 200 120 33 Zımpara kağıdı 

8 000 178 40 Sade deri Alet çantası 
25.3 500 338 71 Pamuk ipliği 

5 500 58 &5 Yün 4aı:tı: hahsı 
ll8 000 241 60 Elbise ve tuvalet fırçası (nebati elyaflı) 
14 500 ll8 37 Plastik ınevaddan ipekli paınuklu ümba abajurıı 
70 600 61 77 Sade cam tabak 
83 000 96 69 Cam bilya 

2JI 000 216 05 Mücellit mui&lnbası 
567 000 612 70 Cilasız ~alalit leviıa 

1840 000 573 88 Sade demir menteşe 
154 000 183 25 Kağıt etiket 
430 000 272. 00 Demirden jant tırnakları 
114 000 53 04 Boyalı demir krem kutusu 
91 000 90 06 Aleminyum levha 
57 000 62 'l'5 Aleminyum Jı:öşebend 
37 000 191 00 Çerçiveli w çerçivesiz fotOJ(rafi resimler 
9 800 69 00 Kullanılmış alıcı rad:yo malı:inesı • 

118 000 104 50 Yernikli yağlı boya 
5 000 113 75 İspirtolu tentür 

279 600 474 75 Disçi kol.~ 
317 000 324 35 Renkli adi cam 1111 ta1<ımı 
13 000 108 65 Yün şaıık halısı 
17 600 220 40 Portatif elektrikle işler sözlıö siııema malı'ın""1 
35 000 195 92 Selloit arkalı.klı duvar takvim' 

159 000 191 93 Sırlı demir liimba abajuru 
271 000 294 38 Elektrik kondansatör 
241 000 122 30 Porselen çay takımı ve salon eşya& 
37 '5.00 139 76 Elektrik tertibatlı limba 

592 500 2951 90 Sade pamuk ve lastiK!i. pamuk teri 
211 000 1320 00 Sade pamuk ltordelii 

Tan gazetesinin 30/5/940 ııWııü nüshasında ilan edildiği üzere 
yukarıda kilo değeri ve cin6leri vazıh eşyanın satışları 14, 17, 20, 24, 
26, 28/6/940 günlerinde Eminönünde halı antreposu dahilindeki 
Gümrük Satış Müdürlüj(iinde yapılacaktır. TaliP.lerin ihale gün].e
rind!:' saat 12 ye kadar 2400 savılı kanunda yazıl• vesikaları ibraz 
eyliyerek 'jl(iııde 7,5 pey akçefilııi nzneye yatırmış olmaları l~ır 
thale günlerinden evvel üç gün zarfında sabah saat il dan 12 ve 
kadar alıcılar ~yalan ambarlarında uı;ulü dairesinde ~rebilirler. 
Bu eşyadan maada her ll'iin ınütefeniık eşya salı$ı yapılmakta olup 
listeleri salon illn tablasında aeilıdır. Telefon: 23219 (4ô55) 

Güzel 
Olmak 

için 

Sisin de cildiııiıi 

flıellqtirir, ırudde· 
leriai buliyenk can· 
laadırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü ollln KREM PERTEV tertip 1 
v~ yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fada yağlan· 
masına mani olur. Yağsız el arak hususi tiip ve vıızelarda sa• 

tılır. 

• • 
inhisarlar Umum MüdürlUOUnden 

I - Şerlııaıınesi mucibince 5000 kilo haşaratı ~üren mayi 
FMtt pazarlıkla satın alınacaktır 

Il - Pazarlık 20/Vl/940 perşembe günü saat 14 de Kabat~ta · 
Le....zım ve Mübayeat şu besindPki nlım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Fili!, Vız, Fayda ve Kliset marka olacaktır. Bunların 
evsafında mal vermek i:stiyenler nımıunelerini pazarlık _l?Üntln<ll n 
evvel Malteprde Ziraat Enstitümüze verereK tecrübe ettirmeleri ve 
pazarlı a i.stırak için vesi·ka almaları l!zıımdır 

IV - Sartname sözü geçen şubeden parasız almabfür. 
V - İsteklilerin pazarlık içı ., tnuı ohıPan gun ve saatte yüzde 

71> .ııüveıune narası ve pazarl~a iştira1 
E- kas:;. ile birlikte mez-

kilr komtııyona müracaatları. (4ô48) 

Çocuk Hel.-ımi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Dl'. Hafız C mal 
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~Ciio!>İLlİk• yırttı, partaladı.: (ATkaeı 'U&r) ·-----------..ıı 

(Lokman Hekim) ı· 
AHJLıYE MÜTAHASSISI 

Tak.oıılm-TaJioıh1111e Palas No. 4 
ı••zardan nıaada h• gün .,.at 

1.5 d~ aonra. Tel: 40127 


