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r ansa· H ü k a 111 et 
ur'dan Bordo'ya 

nıerkezi 
nakledildi 

DENİZİ 

< 

Fransız 
ordusunda 

Panik yolltar 
ORDU MUHAREBE KUDRETiNI 

MUHAFAZA EDiYOR 
Majinoya yaptlan taarruzlar pUskUr· 

tUldu, botun F r.ansız cephesinin 
yarıldığı tekzip ediliyor 

} ransızların Luar 

Akdenizdeki Italyan 
donanması nerede? 

nehri hattını tut
maları muhtemel •• 
Loır.dra, tS - .Almanlar dOn Pa. 

rhıe «irerlerllen MaJino hattnla yap 
tıkları n umumiyetle püııldlrtfilcn 
taarruı et~fında Romıdan fU mı· 
ıo~t TerlUyor: 

man aflt' topcnsu, fkJ sa3t lilren m .. 
U IÖrillmemı, bir bombardımandan 
sonra Alman piyadeleri, kütle halla 
de tankların, tayyarelerin Te al" 
ue.n makinelerin miiıaheretiyle 111 
CQllla kalkmıflu'd.ır. ~ 

"ltetik filo açtf< elinizde dolaştlfl fiafde 
içbir ltalyan harp gemisine rastlamadı 

Cebelüttarıktan 
uyulan top sesleri 
italyan denizaltısı ispanya limanların·a kİçtı, bir 

İtalyan vapuru da kaçarken karaya oturdu 
lyanlar. Akdenizde bir Holanda 
ticaret vapurunu batırdılar 

11 (A· A·) - Dlln ak. 
aı. denis tebUi1Dde 

edlr: 

hıırelit •nanmda hiçbir mUtteifik 
ceınbbıe berhuı:t b1r arar olm&
JIUDtJr. 

İngiliz bava Jnın-etterl klmwl. 
daıılıf.t taratmdan ll~dUen teb
liğde bolftbala.r wabet ettiril ~ı~ 
bJldlrDen İtalyan gem.Dert, 9 bin 
tenll&toluk San • GJorgto lrnıvu&
rllyle lkf denizaltı gem181dlr· Bu 
ilç gem!de de bUynk yangınlar çı. 
ks.rılm~tn-. Df'er blr ltalyan de
ıı"z:ı.Jtı ~ede muvaf!aluyetıe 
hllcum y~,ı>ılnn~tır· 81Tb~ Mınr 
sahilleri a(lklarmda olmak bere 
birçok mayn tahrlb edibnlttlr· 

Eir Dolanda vapura Akdenizde 
İtalyanlar tuafmdan hatmhnl!ltlr· 
Bu npurun ıntırettcbatmdan c!&rt 

kiti ölmilltilr-
CEBELttrl' ABIKTA TOP 

saı.at 
~ 15 (ıl· A·) - Burayı 

gelen haberlere gh Cebelilttank 
limanı açtldarmda boJazda birçok 
mUttefllc barb gemileri göıillmllt 
ve ... t 2 de bofuda top ıealerl 

"1tnmlfttr-
KA ÇA.N ITALl· AN 
T,UJTELBAJlllu,EJıt 

llMrW. 15 (A • A·) - tngfllz 
harp gemileri ta.ratmdan taki.P e
dilen bir İtalyan denlsaltı gemJat 
A.tgealr&a'a Dtlca •tmlft1r· 

Hafif ıurette huara uğramre 
bulunan bt.r ttalyan denir.altı ge • 

(DeVum 6 belde) 

Yunanistanda gıda 
addeleri ·vesi"ka ile •• 

~ile verilecek maddeler arasında elanek, ! eker, kahve, pirinç, ma· 
4'. ~ 'te kunı sebzelerdir. Tren, vapur ve ctohila aeferleri de azalblıyor 
~b:i.~a <. ~~ J.., A·) - Almana. I şeker, kahve, ına nn .. , rMr-.. ~ 1 bl:.um teab e::ccektir· Eı~ı~ .. 
i..'~l 1'.r: kuru sebze ~ veafka ue:ıltı lhdc.ı rt'.klbılar ~-.. "11n'!UI memnudur. 
""tıan •tabu, ~·eni ~:!· etmek rnecburiyMfoC:e k·l~ Trenleria, \'apurlanıt ve otJ)bllr:le

e. b~m.ettn, ekmek, bUöi.rmJftlr· Et bıUhlülıı!n de ua.l- rin 1efulerl de ualtilacaktır· 

BAŞVEKiL 

~]1nlarıol&d1Do hatt,ına~ tefii f,..thp ~.,., ,_, Sar mın- tlO sltlttBIJ« nn 18Wt.A 
tatasında Meç Ue Mancl şehirleri a 
rnındalıl aahadıf'. MıJino hattına 
kartı taarnız bışl1tmazdan evvel Al 
man topçusu bGtOn geee Fran'lı 
meuUerini dövmü~, Fransıı lop. 

Parti mecliai ve müata- t\J!IU dı fİddetli mukabelede bulun 
kil OP11nlannın dünkü mu,tur. lııdcrede kAin BAi şehri hal 

•• -r kı lop rirfiltftlerinden hfitün ıece u-

Sor4o, 1$ - Simdi Paristen beP. 
bir yerde ne,riyat yapmakta olata 
Paris-Mondlal radyosu bu albabtl 
neşriyatında eıcOmle demiştir kH 
Fransa 90Tl 150 sened 6 defa At. 
man btilftsını ulr.mı,tır. BuıOn de 
Parls Alınanlar tarafından itpl edfl 
mi,lir. Fabl Fransa sonuna lcada1' 

kararlanndan sonra yuyamamıtlırdır. Fecir vakti AJ- (Devum ' belde) 

Mecli;;~;atta M Ü O O ·İİ Ş <e f 
bulunacak f l .1. 

Pa~~= .=. ransız ve ngı ız 
ııun dllll ,ut ll de toplandJlmı 1111· l 
~;,:~~=~lklr.= elçileri e görü-ctii 
De,redilelı tebHI fUdur! y 

"CXP.B.JııUıl. 0"1pU burb 1.,_. 

=~t~d·q::n"r:sttn~ MUIAkatlarda Hariciye vekili de bulundu 
ı.n&. 

Ankara, 15 (A· A·) - Reiıılcumhur hım et tnanu, dün eıı.a
IODl'a aaat ıs da Fran.m BilyQ.k Elçi.al B- Maaalgll'yi ve 17 de tqtı • 
ten BUyük _Elçltıi Sir Hugbe Knatchbull • Hugeaaen'l kabul buyur• 
mUllardır· Bu mUllkatlar MD8atnda Hariciye V e1tlli ŞUkrU Saracoihı 
da bazrr bulunmuetur. 

Celeeılln açıtmums mOlnktp kar
.eye selen bqvekil Or. Refik Say· 
damla onu takip eden b&ric1y. nkl. 
U Şükrü Saraçoğlu, umumt lllyHl 
vulyet hakkmd& mufuıral beyanatta 
baluumuııır ve bu meyanda ıiöz alan 
müteaddit hatiplere enap vermtıler 

dl~ebualar m1utdllderlmla Jebln• k!i/~t!Z/fAJ 
b&rantll tezahQratta bulunmutl&r-
dJr. 
Gnıp umum! heyeti htıkemeUn ta

kip ettiği aiyaaett mUttetıkan t.Uvlp 
et.ml§Ur.,. 

C. H. P. mUst.alcll Grupu da topla.. 
ııarak ıu tebliği lle§relmltUr: 

"C. H. P. mllstakU Gnıpu rela n 
klllltlndeıı: 

O. H. P. mnatakll gnıpu umum! 
beyetl, H·8·940 cuma günU reta vekt. 
il ı.tanbul mebu..., A.Jl Rana Tarba 
nm reıaııtt altmda topJ,amnıftır. 

<Devamı i tıncltde) 

300 bin 
lngiliz çocuğu 

Amerika, Kanada ve • 
A vuatralyaya 

nakledilecek 
Londn. U (A· A·) - Sıhhiye 

nezaretinlıı pgrllmento ıekreteri a. 
vam kamarumda beyanatta bulu
narak lngiiU çocuklarmm Kaıısda· 
ya, A vuıtralyAya ve Amerika ya 
tahliyesi için bir pl!.n huırlanmalı 
ta olduğunu blldinniştir· 

PIA.n mucibince 300 bln oocuk 
tahliye edilecektir· 

Bulgar vapurları 
Akdenize çıkmıyacak 

SofJa, 15 (A· A·) - Bulgar deniz makamları, Bulga.r vapurlan• 
nın Akdenizde eeyrinl menetınif Ur. 

Molotolun Fran3u; ve lngiliz elçilerile mülakatı 
MOskO\'Jl, 1:5 (A· A.) - Tu aj&n!51 bildiriyor: 
Har!clye halk komiseri Molotof, dUn, FranBiz bilyUk elçisi La

bonne"u kabul etmiııLİr. GörUtme bir 11aatten faıla allrmlltlilr· 
Molotof ayn! gUn, İngiliz bUyUk dçl& Stafford Crippe'i de kd>ul 

etm.lflir· Bu &'ôrilpne bir aaat kadar lilrmlllttir· 
Berlinden Bükreıe gönderilen altınlar 
BWmıt. t5 (A· A·) - RlSyter: 
Bugünkü kllring anlqmııaı mucıöince y&pılacalt Romen lhracat1 

Jı:ıyoeUnin tediye.ini garanti etmek n:a.ksadile, Almanya sa.ıuldıima 
göre, Romanya mlllt ba."'t1ı:uma bir milyar leyllk altın tevdi erlemlt
tir. Altm, tayyare}·le Bllkre~e gelmi, bulunmaktadır· 

Litvanya kabinesi istila etti 
Kaunaa, 15 (A· A·) - Alman ajansı bildiriyor: 
Lttvınya bqw~km Nerk)'1, diln gece kab!.nenJn 1'tifasmt vermlt. 

tir. Yeni kabineyi, geniş bir e8a~ llzeıindcn kunr.ağa Lltvanya ordu· 
sunun tıablk ~ku:nand:ınt gene.'"8.l Bastll:b! memur edl!~tir· 

Kabine değifmem bundan birkaç giin evvel c!&hlllye numnın ia-
Ufuı gibi, Sovyetlubı 25 Mayıa tarihli notaaı ile mUnaaebet halin .. 
dedir ve vulyet.in vahJmlepnesl ile illa 8Urette allbdardır· 
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~iAETi"~UHAM~ED ~ ~HAYATI) 

iLK VESiKA 
(lbni lshak)ın Tıaybolan eseri uas tutularal 

JBNJ HtŞAM 
tarafından 1200 yıl erJvel yazılmı~ 

Hz. Mu/ıa.911med llakkıntlaki 'ilk biyopali 
ı'81•5cı ı:eJ.rt.n: 15 MuhDddtn lü:rk 

Varaka. ki alim blr hristiya.ndı 
'e mukaddes kıtap!arı bi1ird!, Ha
ticere dedi ki: 

- Eğer bu doğru ise, o halde 
Muhammed bu mılletin p,!Ypnlbr 
ridir! Zira biliyono lti ği .inil.ter 
ten bir peygamber beklenmekte ve 
zamanı gelmiı bu!unrnaktadır! 
,(Yahut bu ınealde ııölter töyletli.) 
Zira o uzun ıamandanteri ~ 
beklemekteydi \"C; - Acaba da
ha ne zamana kadar tızap~t ~ 
yordu. 

Hz. MUHAMMEDiN KUREYŞ 
LILER ARASINDA (HACEltt 
ESVED) YOZUNDEN' ÇIKA..'11.1 
BIR KAVGAYI HıU.LEDlŞl 

· Hz. Muhammed otuz oC )'asına 
geldiği sırada Kureyşliler KAbe}·i 

• 
y~ bina etmeye karar Yerdi" 
Ier. Kabe o vakit ancak bir adam 
boyu ~iği~ v sldece 
üstüste dizilmi' taşlardan ibaret
ti. (1) 

Ancak, KureYşliler, KAbeyi Y1k-

maktan ü;kDJek~railer. Oh Jr Ka 
beyi aana ::U.~~ltmek ·e ilstünü 
de kapatmak J~»orlardı. /~ira, i· 
9:ıdeki bir kuyuda ~aklı bu:unan 
Kallenin ha.ıinesi p'ınmı~. takat 
Beni .M.islnylwrlan az e\·vel bir 
kö!e · olan DuvP::-kin evinde tekrar 
bu!~mmu~tu. 

Ancak. sannedildiğint ~e. ha
zineyi :başkalan çalttı•şlar ve .Du
veykin evinde saklamıi-1.ardı. 

Buiidan bi.rib eVYil ~ .~~vveT 
demı..)'unantı bir tadre llit ol:ı.n 
bir gemiyi Cidde (1) nin kıyıların 
da ~tamuıtı. 

Arapr.r geıuinih kalallannı at• 
rru~lardı. Kabenin üstüne bunlarla 
bir dani yapraak istiyorlardı. 

!Ubede iee d~dik sanatinf bi
len bir kıpti (3) bulun.maktaydı. 

O ıazıın otan her ııeYi onlara haıırt 
ladı. Klbei'ıln içine her1an ~,[~ 
atıian ~ bir ~ ~rdı 
ki bu yılan !C~berli n d~ ftstün
de ıtıneşlenir,, ~e~es bu yılandan 
çok korkardı. (Devamı var) 

.QQakü ııotwı devaau ~· geıae bit .... ~ ao.,•DJ .. 
msrwaıoc Jd 'Jlmır 1IUkUmda8 mek.iıJ! ftDID <Jaac) ~ la• Jll ~ edtı 

tubund& gönderdiği iki k.ızm !ıılxım'· d1nt meraaım ·'>tıklan mukaddes 
lılar ara.anıda yükaek mevki -~ yerdir. 
olduğunu bOdtrmektedir. ı..na Ulmleıt D1teli• ea ~L 

Biri Mari)'e N <illeri 8lrla llmlDdl lte4 Gıldağ9 ve tbralila pe119mtııefln 
olan tu 1kl Mıaırlı kızın tabert ös Mısırdan gelip buraya yerleıttği za
karde;ı Olduklarını kaydediyor. man bunu .lnfa ettiif kanaatinded1r-

Bunlar da1la ~ lk• ma.ldlala ler, 
olmuıı:ır, 'Hz. 'Marf~yt HB. Ku!ıam· 8%. llıluhammeı! nıtı.ı~ 
med kondialDe Dik4.h ederek aımı,, Jtemffedntn ve Araplarm eed4i ol&ıl 
Sımai de ııe"·~ p.tr HSNADa DikAıl a.. lbr&blmln dinl odl~ tebııt 

et!Jl11Ut. eder. (xo.ıtlDıan) 1mWd UlrıTema, 

H. :ı-rtımıın.modin. lılarlye u. Hlen· All&bm l>lı'UltH llll&D' eden Jb. lb
meat Jııtuıı~ıtıar Ozertnde fev11&1Me IJl rab!mctir. lılUalUm&ıılar Bs: ltıl'ihlmta 
blı- teair yapmı~. sonradan Arıı.p1ar O#lu İ!maUl Allaha adayıp Al1ab a~ltt 
Mısıra 1:1Ucdm edlp BJzamtııarıa mu.. ve ıı:nanmm deUU olarak bura(%& kur. 
harebe ett1kleı1 zaman K .. ırlı1arm bt• ban kemlıek S.te,meııindekl UM batı• 
tata.t kı:.Imalarmclak.1 11ebeblcrdeıı biri ran tak'dla olm:1§lerdlr. Bu,ıUD ıı:ıu.· 
olın~tur. JOmanJarm buradaki hac maruiml 

H&.. 'Muhammedin Jıic:reUn • mel )T o hatıraıım anıbollk bir tebcillOdılD 
lmda ~ ooıuı oocutu İbra- ibarettir. 
hfm en kUçlik çocutudur. Hs. pe7. Ellklden putpereırtllk amanıarmda 
gamber İbrahimin ~ ... ook lııe KA'bede XerYe ve Xena denl1.ırı ret' 
memnun oımu1. s&Jafıt verm.ı,, tuka· lerde mabudlara nezredllen fnaanlar 
raya sadaka dafıtnı:ı ve ona Hz. lb- kurban edlllrd!. Sonradan sUslenen 
r31almbı admı verml§tli'. n CSrUUen'İÜbe o vakitler Mlıl~lrt tıa. 

9cwm enar .ka4mlan ~ em- ttıoe "°n-. i8fJaıU1ı tbant ı•t 
zı.rm.k fstedJjl'r Jü o zaman puğu basi• •e tptldal amıinlııroaıa -.uıa 
ı11Utııftteye eım:lrtmek nnc:ak hUr ka.. bir riıl.beddL 
clmlara mahsus bir Adetu. KAbenin bu ıekll, tan devrlnde bU· 

!brahSm ertesi yıl aUtnhıeet UmmU tnn Avrupada teımdUt edilen Vf 
SqC!n Wiılde lıa.ttaleD•nık ölmflt, (l!ang - bir) deden "' IDsU Jcur. 
l!llhaptaıt Abdt!rrabman lbnl Avf eve ban edilen m4beat~r1n aynt~ır. xu.c-
81ttıgı saman H.z. Kuhammedi anım kim J'lbede de (Xang - Man > adı.. 
pen~ km·anan goc;ulmı bafm· DllL arnı olduluU ,Uplae ~ 
da agtait~ stlrJnll; (Jlar:a) llml Jt&lmı§Ur, 

- Ey Tanrı a.wtlll n• yapl)'Ol9DT ·(Mina.re) dıı.!l\ getek ~ef,J1 vı> -e • 
- Şefkat hl.slertm pleyaııa geldll fmı.1 fUbarile (Ma.n-hir) tabirinin ay-
llliıtilö'la Olllmll de btt laldWeye m Rıwimaktadır. 

INllıelııryet "\'erm.J§tf. Aynı gtın gUnef Vakfa KA.bede gökten dU§tn siyah 
tutWmut o14utU lçla balktan buı1an rekte (Hacert Elved) dadlelı bir 
JQuflD de Jenamherilı matem.ln• tr tq nra da bu tat bakkırıda ne Kur. 
tırak •uı,tni lllSylendfler, Hz. Kuham. an, ne HL Muhammed htçbtr mala· 
ınet bwum Dzerlne halkı toplayarak: mat vennemlftlr. 

- J!ly ııalk ! Gllne§le ay All&hm ' Anlqslan ka.ts bir cihet vara o da 
kudretlçrtuJıı A7ttlçılcUr. Bwılar lıiı; Hz. Vııhg mmedin .A.raplann milli ta
khmenia 61Umlln.den veya. doğum.un.. rlh ve m~clerini ıayet iyi bUdiii411l 
d".n dolayı tutulma.z.. Kur'anı, Kekkeyl eıı 'e.Skl isıııl ol~ 

Kevtze.slnl irat etmi§tlr. ·(Buhar!) (Beke) ~lantk zfk'l"ettttı g1bt gerek 
(1) Gerek leIAmda ve gerek Hz. H:r:. İbra.h.lme ve gerek KAbenl.D zebih 

Knhemmed.ID hayatında. KAben!D tev- yerıertne ait t-!rgok yanlıt mliltinıntı 
kallde bllyUk bir ehemmiyeti ol~ tashih et.itl§tl: . 
tu f~ KAbe hakkmda baZt mal~ma- Arnp l.smL"lin aslı Arba oldı.:ğunıı. 
tt l:aY4etmeye lll!:um g6rUyoruz. KA.. bunun da (çöl W! ç;plnlt O\'a) rıuın~ 
be, maıtaa o~ Uare. bütün dlln• .ma gıt~e. Al'lll'lama aslı Arapla.. 
ya ma.ttlnfQlanmıı Umazd& yllzle- ra (Arba · Ara~ 4ecW&lcn-!.De ı;tlre 
rln1 döndUklert (kıble),ı teşkil ettiği Ara;ların Hin..:lııtr..-1a:l çıkmış olan 

HA,BR 

Bir Japon
kıttnaşçısı geldi 
Tü~e .-.Balk-~ra 
· mllısucale.tma~ 

istiyor 
Dü:ı:ranrn ~~ıp . &atldl&b 

bırtun!ln J~~ ~ kumllf 
müesseseleri ~~ ~ Kaku~ 
rata bu s;. M,,Jct scmplon ekllpreslle 
~~~·ı;c!an getml§Ur. 
1-jı!-rnrat!rbtr~mıllhnta ~ 

demı:tır ~:J: 

··- ~.i:a.nlardll yaptrğı:m teJDil.&. 
ta.r iyi net:çe a:. Gerek Türk!,.. 
gerek diğer Balkan memleketıeril,e. 

ııon harp vnztret.ine ~ea ti~ 
mUoode!el,.re gir1~mek mtımktlii ola.o 
<'ağı :.;rı.nııa tliide;1ıim. 

Ballıa:tlar.ı ~ Turk!ye,. her ne'll 
m~u:;ucat vere<;1:k \"a.ziyette~z. fa 
kmcln. ı~ı işler ~...,,,,,Ilı um~ 
ruz .•• 

ihrıaCJ lisansa 
tabi nWl~er 

Ticaret ~klleti :va~yeti 
izafi~ 

Aııbrıl. ıı -A-->- ...... -
kAl3tlııctn ~ .. , .. ,,.,, 
ı1134f7 sııyıtı ~:ıme De btfçok 

mallanJiıızııı ihratf llansıi tabi tutuı. 
nı~tur lşbu1'arar....-ıln aurutt ı.ı.;. 
blklne fUtedaTr tan.-tume l'H".~O 
tnrihll _1~31 sayılı Reaıl gaze~e ı.. 
1il.ı:ı. ediJa.ığinden mez~ karanıaı:oe 
bu tarqtten ltS.ren 'lbttİfete p 
ı:ntştir. 1 
Aynı Resını gazetede ·~ ı 

sayılı Bstedekl mallara.......... veril
mJyeccğ!ıiden ifika<l&rtarm mUraca.at 
etmeme.al bUdirlllr. 

rsayw liatf>de yazılı mallar, için 
llsaııalar ticaret veka..ıetı "dı' ticaret 
daireal rela~ Veri*etin~ a• 
JAkadarla~ pı~oı'- 6İiftye J!'flr&• 
caatıarı ı~. 

8018 ısaYJfi~~ atlBtent~ 
,ekkül etmi§ bulunan blrllkler rata· 
ıntdan 11Ban8tan...v~ıecek maddeler 
8 Aytlı ~etvelcll ~terllml.§Ur, flbu 
cetvelde a' ve 183 tarife ıuıiaarGı:ıa 
liiren yumurta va tmdılC a.:ıtll Mlıta 
3018 sa.yılı kanua mtııiteni. !tlara.e 
co.tçııar ·~bkmulımao aı.llıpndım; 
bu btrlikler kuruluncaya kadar bu 
maddeler fctn ihracat l1aa.nsl&n Uca.
~t vekAleU dl.J tıearet ~lrest wa· 
thıdan ~eeı.kUr. tiSianbut mntala
• hubu'IJal ıı4ll~t • '9111ı to..,_ 
lar .tıınıeafıf;rJıan lııılrlllt MltUS laft te· 
,ekkWde olduğuııd&D bu 41nrıık Jrunı
luno&Ja bar btaQl!uJiia. iii~ 
cıelı ~day, çavou, 19*1u_~ arp•, 
S\lııal'JI n ·keten tohumu fçbı de llaana 
ıarm ~ret \"et&ldl J1J1 ~ lbl· 
'Test relJılitiadea aı.,mafı ~eldl
gs tebliğ Olmıtlt', 

Yukarda l\dı geçerı llıtf>lerd.e her-
b&lllİ ~ e.dü&t '8Pldıts ~kdi
ke--~ a&m .mıretıe bÜdiıWikift.: 

{lia?'l>l - 1 r.-s~ illd~ ve ta 
Hindistan krtas!lo Atrikn. l<ıf.iısr m1J5. 

terek bUlu~ devirde fJlnflıltan. 
dan iiıUfiaceret ed.lp Kı9Jr medeniye· 
tb:ı~ )'eUjt.ıklerl!n VC cırad~n Arab!s· 
tana geçıp ,-cr!tfUl:'lerlııe bUkmolwı.a,. 
bilir. 
ıu~ın Avrupama ~ demnde~ 

fbnaJ kavimlerin.de de görUlen Kaıı.,; 
~trlerin aynı c.luıaamd11: ~ Arap 
tardak! tnllbudlarla bUtlln mt!U ve dl· 
nt tablrlerln Hind ve §iman Avrupa 
kaı.1m~rne mU§terek bulunman üu 
clhtU ııon •le-:-eee k~:V\·et!enfürme:~~e· 

dtr. şımaıı Avrupa kAvtmrertnlıı ilk 
CGd .t!<ffllk ta.nJJ.ıJ,ları • ( \" .!SO, jSa 
Kur'nm hallcdilmeırııı otan aure b;lf· 
l:ırmdakl csrarc.-n •:r:.... har!lerdan n,ıı ı ' 
rtlmuzlar ar311rrıda ( Yu!n ı oları.k te.;. 
sadU! etmelite;;b:. Keza, meselA dlter 
bir sUre:nin b:t§tndakl (Elit • ı.ım • 
mir.ı): nımuz•ınwı da (Atem1arın lı· 

mJ o!mr.tıt muhtemeldir. 
(2) Uclcl:ellln Kızıldcn!zdekf lfmanı 
{3) Mrmrll ~emektir. Fakat. bazı 

:sı.~:n tlrl.llQilerl bu uıtanın kıızay:ı 

ulJram~ gemi kerestele:ini antuı al· 
m ... k !ofn g5nderil:!n Ye~d lbal Mu· 
":trenln (Nccld)de tecsdüf edlp bcr11· 
ber ırettrc:ıgı Balmm isminde Yun:ın 

Iı . ~lr oıı.lme olduğunu kayı'ktme!.te
dirler . 

• TAfJANCf}S/l'/I 
YE JV.)E.:N-() LDJ1ı1· 
BiR KuR,~'JlilD.'f 
cA,.'.f /;"; .. 8-i.'{· --
s..q NIZ4 ... 

·· ~ .r - .. ~~ . ·-~ ... ' ......... 

Fiyat 
kontro 
Ha.,P nevi hareketi 

ihtikir aayılacafl;: 
dıakkmda 

Ticaret VekA 
tebliği 

~pa~ Hastane yo!ru~ 5 
nurııarada ~ ~ evdeQ °"' 
ya ~alıp satan o~ıu HhADJ ..tekdlr 
:JtmiJ bUQ& ~n Haaan 'babaamr 

~~~~ ... i'kil!'ı1:ım11 .. 11ı'1;11bm,,. '*k1n.r=1··11h= S..-•llili..-•••.ıı.tı.-

111,.7~~ ~:, ·-·-· ~ealne~tu. 

f tstauoul konservatuvar.ne \n 

~e 12 kifM:llloi:l'1r.' _. 
• son ıruit l6 e~ ö!A'tr • 

s~k sınıfial'a geçm ~.erci r. İlk C:f''t'C· 
den yü!~i< cic,·reye ~ı;eıı. tale~ntn 
~l~t.~n 49 dur, ı 

I' • Tcrihoa lhtikAn ldd13Sfle Adt!yeye 
Ycıı·ilcıı Jıık: Kaatroııun mTJhcı.kemeslne 

dlln davam edllm!§, dOkklnd& k•flt 
YJ!pılmn.11 ve mtida!aa paıımet1nln 

dİnleru11etıl için ba'k& gUııAı kaJm{Ştn'. 
" Tal"3Sm ga:lno.u ~ &JUl yinnJBi. 

ne dg~ açıl3C&ktlr. 
• 1at:ıub1'1wı Silivri, Çatalca ve S... 

rtYer kıu;al&r:oda yeufdş 12 köy 
mektebl l:ııp o!u1u~caklzr. Mekteple· 
rSn yorlcrlnl U:ıplt ıçtrı bir he~t bu 
kiıznlım dola.fmaktadtr. 

• I>iln Rôman.,...., Amerfka, Tugoe-
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,,. -H /\ B ER - i\1:µ.-n Postatt ! 

1 Hakkını ' lamıyan bir vatan

l='ransa H·ü1kür11eti daşın hazin macerası .................................... . ..................... . 
1 Dün B. M. Meclisi Umumi Heyetinde müzakere 

Bordo'ya 1 

edildi. Dahiliye vekaletinin emirlerinin i~fcu; 
edilmediği ve bu yüzden bir de cinayet 

işlendiği söylendi 
111111111111111 .................... ...... .... _ .... _____ Mi 

'tfiJt k t:..._ - uvvcttcrln DUnkerkten 
~daki hizmetleri 1çln 

aU Abrüı.na 1nglli.zler 
11.akerıye payeslle "&in,. 

~alye rütbesi tevcih edil· 
t Ordularına kumanda et
tı:ıeral BJanaarda da "Baln 
' y ,, 

Ynı paycsı tevclb edllm~-

Ayan meclisi Finldndlya 
lt 159.000 dolarlık altı 

:.ı ledıycslnin tehirini itU. 
~ etınıııur. 

ita CUm.hurreiallğlne nam· 
~ Sanehez Taplaı Amerika 

letterile lktısadl ve aake· 
ede akdini iltizam etml§· 

~ertkaya glrl§ noktası 
t e Mekalkanın büyük bir 

11ıUsap edebileceğini söyle. 

1 lun lanı!ndekl İDgillz mua· 
l'U bir tabtelbalılr tarafın· 
Iştır. İki zabiUo dört bah· 

ilt ~. Tele! oldukları zanne_ 
._ ~Diğer zab!Uer ve müret· 

rlltz llmanmda• karaya . 
f ~ harıc1ye halk komi.seri 

fıt hazıranda İtalya ıe!lri 
bu1 etm~tlr. lIUlAkat ya
>"akın sürmU§tUr. 

1~Jclye nezaretinin söz· 
llirdJğtne ı;öre, Japonya 

oa tayyaresinin H.:ılanda 
~~ıkla.rında bir Japon ba· 
:"ıa ateıı açmış olmasını 

11tltstanı nezdinde protes· 
<!', 

İngiliz nazırı 
cöylüyor 

~ rın yeni · bir 
, lh taarruzu 
~ klenebilir 

filoların tcslimile 
~deceğini söyle

<lc mümkündür. 

lı ( \. A·) - İstihba
~ Parlamento müsteşarı 

ceslcrdo verdiği nu
"Ştir ki: 
ltaç gune kadar Hitlerln 
:ı.rruzu yaparak İngiliz 
llıilletlcrinc, bugün on. 

~ketıerini istemediğini, 
tarnamile silahtan tcc
~nc ve filomuzun tcs-

k "1nl' dair teminut ve -
lt filomuzu rlde ettiği 
ta lız<'rinc inerek ya-
;ıllıarnıa ve trunamile 
~.izin hilrriyetini EÖ • 
"lÇı mill!'tinıizi esir se
hureeektir· .. 

!lı arbin netle.esi bnkkm
ı\ adını beynn etmiş ve 
1ıtı"rupada karada değil 
~l>aratorluğunun ve A

hudutsuz menbalarJ 
~ lıznk ktlalnrda kazanı-

~-şt-ir_. ____ ~-------

beynehnilel 
~ıntakası 
~h. tarafından 
·~al ~dildi 
ı~ 

(':- İspanya hUkiımf'. 
'ıll'ar ~üttarık boğazının 
~atı~ 1ndaki ağzın:;ı hakim 
~ta a l ~ynelmil<'l mın
tı l'lsanın muv fa.katile 
~· 378 kilometre mu -

"c l Uz bin kadar nü
ınıntakaya 1200 ~-

'aı::aker çıkıırılmı11tır· 
~ 1ndir. Tanca mınta. 

•:onal SlatÜ rejimine 
b~ E>vıun olunac:ıktır. 
· ı tedbirin sırf niza -
'il~~~ nıuvakkaten alın
·~\a "ınin e>tmektedir· 

• ' lspanya, İngiltere 
lıti. ınurakabesi altında 

Fransız ordusu muharebe 
kudretini muhafaza etmektedir 

Majino' ya taarruzlar püs·kürtüldü, bütün Fransız 
cephesinin yarıldığı tekzip ediliyor 

Hakimler kanunu hakkında Adliye· 
Vekili beyanatta bulundu 

A.nkara, 15 - Bii~·iik Mil:t•l Mcc· 
li~inin dün:.ii loplnntısıııdıı, orzutını 
en<"Ümenının hir karnrı, Tok·ttl 
meb'usu l\n:r.ım Poroyun teklifi ıl .. , 
umumi heyelle görüşülmiişlıır. gn_ 
ciimenin bu kararına mevzu ol:ın mc 
~ele h11kkını alamadığı için katil o
lan bir vat:ındnşın hayli hn:ı:in mn· 

Beledi~ c reisi rııemleke:in se,:dl· 
ğı bir :r.nllır. Olümü Orduda umum! 
hir rııalem te\'lid etti. Ha:tıl, kahve 
!eri.le bir lıı.:ftıı ta\'la oynanmadı. 

Bu mesele bir nıüdclet d:ıha konu. 
şu!ılııktan sonra mıi:r.akerf' kafi gö· 
rntdü \'C

0 

rumıımenin diğer madde 
!erine geçildi. 

Londra, 1.3 - ransa ume- e nn es un o ugun an a er- vet e e mensup orta bom bardı- Re neli Dillhcr adında hir ga) rı JIAKtMLl<;R J\AXUNU \rE F hilk• Ş h · t ı· ld ~ d h b l ı rin cerasıılır. MC' ele şudur: 

tinin Tours §ehrini tahliye ettiği dar olan halk, daha evvel evlere, man tayyare filolan Sen nehri ü- mübadilc Orduda bazı fındık ıar- \'}~lJJN BEYANATI 
anlanılı'-'or. Hükumet Paristen, eski kapanmıştır. Fransız payitahtına zerindeki köpril başlarını bombala- t 1 ...,. ,, laları tefvız edilnıi,, a.rnt lııpıı)tı .Mecııa Eyıoı _ Jkinclte:rin 1939 ay. 
hükiı.met merkezinin 236 kilometre giren Alman krt'aları, hazin bir mak sureWe milttefik kıtaatı tak- r:ıbteıiilmediltindeıı bu yerler •;.ın lar'.ına alt divanı rnuhıuebat rapÔnı.. 
cenubu garbisinde olan bu şehre manzara nrzeden bombolj sokaklar., vlye etmişlerdir· radan Kt'rheli Hecal ,.e 11rkadnŞ- nun ü~UncU fıkrası hakkındaki mall. 
naklettikten sonra Tours şiddetli dan geçerek Şanzelizede bir geçitı Ruenin garblne dil.şen harb mm. larına verilmiştir. ye encUmenı mazbatasını da tasvip 
bombardımanlara tiıbi tutulmuştur· resmi yapmışlardır· t.akıısındaki kıtaat tecemmulaı'l Reııneli Dilher yıllarca uğraşa· ettikten sonra ha.kimler kanunu ile 
Bunun üzerine Fransa hükfımeli Paris, ıssız sokakları ile hazin! zırhlı otomobil kollarına da taarruz rak hokkını nrnmış, alakadar nrn- bu kanunun bazı maddelerini tadil 
buradan çek.ilmeği milnasib gör- bir manzara arzediyordu· Ekser edilmiştir. 'kamlıırılan emirler de gctirdiAi hnl- eden kanunların bir kısım maddeleri· 
müş ve ihtimal daha cenup- Fransızlar, evlerinde ve kepenek. Gece ağır bombardıman tayyare- de hu hakkını ı bir türlü elde cd.?· nln değiııtırllmesı ve yeniden bazı hU· 
ta Parisin 332 kilometre cenubu !eri inile dUkktınlarmda kalmakta- leri, Ruen mıntakıuımdan Majino- menıi~tir. Bu vaziyetin nrıliği yeis kUıpler 11&.vesine dair kanun llylhası· 
garbisinde Poitlers §ehrine gitmiş- dır· Şehir, bir mezar gibi sessizdi. ya kadar uzanan kısımda Alman bir gün He~nt'li Dilhcri katil ola- nın mUzıı.kereslne gcçml~Ur. 
tir· Köpriller ve blitiln binnlar sağ - nıuvMala hattan üzerindeki a~kert rnk hapse ııürükleven bir l'innye- BugUnkll toplantıda birinci mUza. 

Ncvyorklan gelen bir ··-·· .,re gö. lıun olarak kaimışlır· Fakat banli- · hedeflere 'hücum etmişlerdir· De _ tin ıle faili ynpmışlır. Dm"·erin hu keresi ikmal edilen kanun lAylhm 
işle haklı oldu~u sahil olarnk ken· üzerinde llerl sürUlen bir mUtaıeaya 

re yeni hUkiımct merkezi Parisin yödeki büyük fabrikalar berhava. mlryolu köprU!erine, yol iltisak dlsine Bolikesir vilayetinde han karıılık olan adliye vekili Fethi Ok. 
578 kilometre cenubu ..,arbi.sinde edilmiştir. Paristc birka,. İngiliz~ noklalarma, emtia garlanna ve "" " yerlerin verilmeı;i takarrür cimi~- yar verdiği cevapta yeni hUkUmlarle 
ve sahilde Bordeaux şehridir· kalmıştır· Pariste kalanlar arasrn .. 1 ,petrol depolarına isabetler olmUf- tir. imtihan usullerinin kaldırılmakta ol· 
Fransa hükumeti 1914 harblnde de da Paıis başpiskaposu kardinal SuJ tur. Teklif sahibi Nazım Poroy söz a- maaına mukabil staja tAbi olanları... 
buraya çekilmişti. hard, Amerika bilyük elçisi Bulliti

1 Almım kollan da bombalanmış. !aralı: mesele hakkında şunları söY. meslekte bulunanların iki sene zar .. 
ve birkaç Amerikalı gazeteci de tır. Milhimmat dennları berhava e- lemlctlr: tında 1eclyelerl, halleri na.zan iUba.• 

rı\Nlli \'OK • .-~ ., 
vardır· dilnıi§ ve Almanlar tarafından iş- " -- Dilhere verilen fındık tar· re atmıırak ehliyetleri aabit olduktan 

Londra. 15 - Fransada askeri J 1 ı ı t hl dil ı Londra ile Paris arasında tele-. 'gal edilen ormanlarda yan~nlar a arı n C n apuyn nı e mem Ş- sonra muavin sı!atilc hl'iklmllk mufı. 
vaziyete dair alman haberlere gö- fon muhaberesi kesilmi§tir· ' çrkarılmıştır. tir? Bilı'lhRre Kesriyeli Recai ve or- na geçeceklerlnl ı~arct eylemlD ve de· 
re ordu mükemmel bir larzda har- Berlin, 14 (A· A·) _ D· N. B.. ATMAN TAYYAREJ,ERlNtN tıkl:ırına nasıl verilmiş ,.e tehir. ko, m~Ur ki: 
bctmclcte ve çok faik kuvvetlere ajansının bildirdiğine göre, >.lman BOMBARDIMA.~l..ABI nıisyonu lıuna na\ıl razı olmuştur? - Bir defa hakimlik smıfma geç-
ka...::ı sag·ıam durmaktadır. lzah C· Sonrııılan J\t'srl ... ·ell Recoinin "'5s· tikten sonra h"klmler mUtemadl BU• ·.,, krtalarının Par: J girmesi ve Alınan tayyareleri de faaliyette- J n u. 
dilcml.\.'ccek olan bir panik i"ln se terdi:\i vesaikin sohte oldul':ıı mey- .. ette imtihana tAbldir, Bunların ver• " " • Norveç seferinin neticelenmesi se- dir. " • 
beblcr yoktur· Şerait ağırdır müt- bebile, B· Hitlcr Almanuada bütlin' danıı cıkmıştır. l\ih;ıyet Diluverin dikleri kararlar temyiz mahkemesin. 
t f 'kl h 1 bı'r rra " Alman ~yyareleri, Franaan~m· fik1\yeti üzerine Dahiliye Vrldlle. den geçecek ona göre not alacak, on& 
c ı • er azır an :ı.ımıı:ı - evlerin il" gu"n bat.·raklarls dona •! ~·eni me ke 1 T h zı üzerinde harbelmekted r· Fakat "' " , .7 r zı 0 an ours ee tincc mahalline verilen emirlerin göre terli edec,ek veya etmtyecekler. 

'lm trlmasını ve c;anlann her gUn on~ ,dün şiddetle bombardunan elmif • hiç biri infa:r. olnnm:ımıştıı:. I>ildver dlr. lki defa tertlden ma.tırum olanlaı: 
dü<>man da nispeten tetkik edı c- beş dak"·a ""llnm""Inı emr"•-1.,~1 Ierdı'r F s hilk" ti P ~ • 4 \ (d ı d ' · 1.1 " lA ,.- ..., ~- • ran ız ume , arıaın. osyn arı orln an ,;a uıran meşuro da meslekten tasfiye edlleeeklerdlr. 
miş bir mıntakayıı girmektedir· 150 ldl ~ M tir. ometre garbında bulun l1ir el),lrn bnh~etmi~, lııınıın halen 1 lıılakaat imtihana girmesi ve llyakaU· 

Londra a.skeri mahfilleri, anş TAl'\.AREJ.J.;RİN FAALİYETİ Tours'un da tahliyesine ba.ı,Iam11 ~çalışmııktn oldıı~u yeri de söylemiş· ,ııin tecrübe edilmesi ise bundan daha 
denizinden Montmedy'yc Majino Londra, J5 - Fransız ve İngiliz tı.r· Parisin cenubundakl yollar pa ttlr. Bu .lıı~susta ıo_kibnt :raı>ılmı) ~büyük imtihan tasavvur etmlyonım. 
hattına kadar bUtlln Fransız cep - tayyareleri muvaffakıyetli hare. yıtahtı terkeden binlerce iıı.ııantaf .ınıdır'l Kntıyen gayrı miibndil olma Yazı lle herhangi bir talebeyi lmtiha• 
hesinin yarılmış old~ğu r~kınd~. kata devam ediyorlar. Cephe Uze _ do1udur. Alman tayyareleri yurd J :dıklnrı anl:ışılnn Hecni ve ortııkl11 na tAbl tutmakta hiçbir !ayda yok· 
ki Alman habcrlerlnı ya an ama - rinde ve gerisinde Alman milnaka- }arını terketmek mecburiyetindJ . n hu tarl:ıları Jrnşknlarınn sa\'!'ı~- \tur. Na.zart olarak imtihan V!?renlerin 
tadır. ..., A" l latına ve askerler~ askeri he - kalan mültecileri mitralvi:: ateııi .• larclır. Bu lııısmıa {lıı. ~ı:\lt takıbat ,me.slekte muva!fak.olaeakl«rına dal.r 
• Majı'no ha tına n:a .... ı ıman arın • tm 1 rd • u - yapılnııc mlflır7 Di!Avere l3ahkesiı· ~llmlzdo bir emmare voktur. ·" ' .leflere •-arruz edilmektedir. ne ..... u ua a ır. " " 

U I;ı;.ı ... zl ""-"'-·mz ~ W< • " ı;le bir yer vrrılmesi üzerine Arzıı. ' Onun için a'-Tıca nazari olarak lm-tcsebb s ett b• ..... arru aı;., "'""', '*-crllfz dnn•- ta'" yarel"rl Norv-- Tou- a gelen muhacirler ,...art ı " -'"t d =... " u; " .. -... "' ,..- .. Jıal encümeni (mesele nlısen suret· Uhana tAbl olma.lnnnda !ayda .. ör. 
kıtna.tı la. ra .. rın.dan .. her tanu a §I • le Alman harb "cmllcrine hilcum sin 32 kil t 1 il '·i · d · ' ., 

lil tu ... ome re V ma • şar .. sın e\ ,tc hollolıınmuşlur lıi:r.ce :yııpılnc:ık iş mUyorum, belki zarar da vardır. Y~k· 
detle pUskurt muş r. et.mı--.ler, bı'r zırhlıva ikı' bomba bom'ıalandıklarmı ve t l ö te '· ) dl L' 1• ı· ı .. "" 

., J L mı ra Y z a • t'yo..:tur yol'. ı·ıı.:at, mec ı5 10yıt ,aek mektep mezunu herhangi bir genç 
YAZlYET dUşmU§lilr· uln~ tutulduklarmı söy1emişlerdir.f düşünmez. ·Bu kadar müşevveş Ye bJr ''ekO.lete lntiaap etmek !!terse hiç 

Vaziyet §Öyle huliısa edilebilir: DUn, biltiln gün İngiliz hava kuv. Aralarında bl.rc;olclıı.rı ölmUttUr. ·mülevves bir iş .Meclisten getzrlten bir zaman lmllhruıa. tAbl tutulmaz. 
Yukarı Sen cephesinde evvelki bunun nltındald gizli noktalan her jY.alntı Adliye vekAleUnc lnllaap etti· 

gUn E\Teux ve Percy su Elne'l iş- R " t bl • ""' I .. halrle öğren mel.: ister. . .ği takdirde imtihana tAbl tutulacak 
gal etmiş olan Alma~ kıt;alan §8:k esmı e ıg ere gore Dunu mfilenkip, flhhııt ve içtimai 1oluraa Adliye vekAletino lntlsap•·et• 
vo ı:ıark cenubi\.'e dogru ılerlemege ~uavenet vekili llııliısi Alata1 slJz a mek isUyen hukuk mezunlnrill!Il ade. 

" J S H • t e rak şu izahatla bulunmuştur: dlnl azaıtmıüttan bn"ka bır ncUcc 
devaJD ctmiı:ıler ve Marn ve enı arp vazı ye ı "--Oilher. i~i ncıklt lıir nıı:ıceo. vermez. Blzlm bugUn hakikaten hd. 
hattından çekilmekte olan FranS1?:_ • lradır. ]ki h:ıksızlık yapılmıştır. B!. 1klmlere !azla ihtiyacımız ,·a.rdtr. BI· 
kıtalarınm yan ve gerilerine Uuır~ fri, verilen mnlı l'lindeıı gitmiştir! ~ıiAcnatc;>!h ·bu imtihan kaidesinin, za. 
ruz etmi5lerdir· Alman menbala • Iö'.RAI\SIZ SABAH TF..BIJGt (lklncis! Jıal:sızlı~ı ~ap:ınl:ır ~:ı1'.J.:ın I~ ~lmdiyc kadar hiçbir suretle tat· 
rmdan gelen haberler bu laarru~ J>aris, 1fl ( A.ıL) _ Paris'in iki tarafından, düşmanın tazyiki, (fa,.~ f d.8 _':ıkıb~t !":n:unlanıııı? drihlllır. blk edilmemi§ olan bu lm~an k~lde. 
lann çok mi.iesslr olduk.lnrını id.dıa ha ziyade nrlrnıştır. nu ilerleyiş dolayısilc, Pnris'i setreden kıtaları..' 'eUlet 'azıHlc ~ullnlı rltluktan. • \lıı'ın ipkaııında ~çbir fa} da yoktur, 
cdf\.·orlar· Havr limnnt ı§gal edil - ı. . _ • • • • • • . sonra davanın pe~ınl Jıır;ıknı:ulı. n •• fbelkl de mahzur vardır. Bino.etıaleyb 

,, mız, aldıı..J:ın cmır uzerıne, Pnrısııt ikı ınrafına cekılını~lerdır. ıJ"vere orad 1 ı k ı·ı k " b ütal 11 1 tlh k .. _. kal. · t' . . ~ . . " • . . · ~ a a ı r ·n ı ,.a ·ası YllP-:, u m ea. c m an ay ......... 
m~:;is mıntakasmda: Ewelki gUn P:ırısı dogruılan doğı u~ a mudnfaadnn :kacmmakla, Fransız k~ ... - tmı, olmıfsıncfnn dol:ıyı inzi1ınt nok- dırdlk • ., 

1. ~I manılaıılı~ı, şehrin mii<laf:ın edilmesi neticesinde Yukua gelecek, tahri tasındon b:ışkıı bir ''erde ''er ,.eril· Meclis Pazartesi .riıRu toplanacak• 
Şalon, 1Iontminnil'in işgn 1 ve • ar- " " t."" il ı hnllnn l'nrısl masun bırnkınnk hedefini gütmüştür. Kumandanlık, Pa mesi muvafık görülclii Ye ailesinin: tır. 
nın birkaç noktasından geç mes' risin t:ıhriıı cılilrııesinin hiç ·bir mühim stratejik netice ile muhik gös. 1 lıkesirdc iskiını temin olundu. ---------------------
Yukarı Sen mıntakn.'3ındnki hare-

.1 p isi lcrilıniyeceği fikrinde lıu!ıınnıuştur. Adisenln diiier safhaları lıakkıııd:ı- Gazino ve içkili lokanta-
katm aıdığı şekil dolayısı e ~r . Geniş, Şınnpanya cephesinde, d!işııı:ın, muharebede, cenuba do~ru' rı takibata de\·am olunnıakın_dır." . · 
mudafnn eden kıtaların ''azıyeU u,a B 1 1 1 } • t • f • l ter:ıkki ka~ ılelmişlir. Düşmnnın en Heri unsurlıırının Rom ili Te Se~ ıınt nn snıırn: ?rı!ı lll encuıııcn: arın yenı arı esı 
miıı;ıkillleşmişti. Vaziyetin bu. ha • Dızycr'e lc\'crrülı etmiş olduğu sanılmnklndır. ' maz.~ata mkıtıh.arrırı soz :ıl_:ırl:ıkd~n~p- hazırlandı 
de devamı muharebenin Pans ke- . k . . bil ilk l> i . 1 • d anenın no · nı nnz:ırmı so:r c ı. A·a-
narlarında ve içinde dcvnmını ica.b C,.arpışmnlnr!mız Ye hnre ·eıtcrımız, en ~ lr ntızam çın e knt oyni z:ınınndn Ordu mebusu ol. Gulno ve lçklll lokantalar hıık-
ettirecekti· Bunun için Paıis ta.hlı- devam clınekledır. ması ,.e hudic;eyi yakinen bilmesi 
ye edildi ve Fransız ordusu şehrin * * * dolııyı~iyle şıı lz.nhRlı ''crıii: 

kında belediye iktısat' mUdUrlllğünde 
hnzırtanan ve lokantacılar cemiyeti· 
nln de mUtaleası alman yeni tarlfe 
dUn daimi encümen tara!mdan tetkik 

gerisine ~ekildi· rransrr, 16 (A .. A.) - 14 Hazir:ın Fransız nkş:ım leblili: -nesnell DiJi1,•erlc ''ali Ali Ke-
~:ımpanya mıntakasmda: Alrı~n!' Muharebe denizden Argon'a k:ıd:ır ccplıcııin heyeti unıumi)'ed ıııııll nr:ı ınrln u;un hoylıı münokn· 

ordusu Vitrylefrançois ve Sl· Dızı- iizerindc deYam etmiştir, tııkııt bazı noktalarda, d:ıha a:r. ~iddctü ol. şalnr oldu. l>il:iver dııhlliycdcn al. ''e kabul olunmuştur. 
1 muştur. -<lığı rmlrle yeri islemiş, vali, vcr-er'i işr,al ve Argon orman arının 

1 d E.lnrolılll"n "Ckı·ı·ış ve bilhassa P:ıris ordusunun lıu sabahki tebll11• ınenıel.:le ıc;rar elmiş, bu yeri Recai 
Lokanta ve gazinoları sını!lara ayı

ran ve bu ısmı!lara göre !!yatlar ta.. 
yin eden yeni tıtri!enin tatbiki için 
al~ııda.rlara o gUnlUk bir mühlet \'e

rilecek, müteakiben tatbikata geçlle· 
cektlr. Yeni tarife ile lçkllerin meze 
ile satılması menedllmckte, sazlı ma· 
hallerde dahi kahvenin 2~ kuruştan 
!azlara satılmasına müsaade edilme. 
rnektedlr. 

cenub kenarına vasıl olmuş ar ır· .. ~ " 
d (le l) ildı'ı·ı'lcı1 geri "ekılişi pHiıılnrıııııza 11.ı'"Un olnrıık ''Dpılmı~tır. Kıta_ \'e ortaklarına vermiştir. llundıııı MaJ'ino hattında: Alman or usu ~ - ., J ~ :r.b 1 n· .. ı 

d t alımıı miilc:ıddit defalar nıııknbil ta:ırruzlardn bıılunmu~ı:ırdır. mu" er 0 an ıhıver, ıem valiyi, 
Majino hattının şimal kann ına a- " hem Rec:ıiyi, hrııı de lı:ılıçelcrin 
arruz:ı geçmişlerdir· Bu taarruz Al Düşman Jııı s:ıb:ıh S:ır'ın f;:ırlıındnki mevıilerimlze tank n tayyo. mahsfılünü yeüi emin sıf .. tiyle 101,. 
manlara büyilk zayiatı mucib ol • relerin de y:ırdımiylc çok şidclelli hlr hlicıımda bulunmuştur. Du hü- lanlRya memur hrlcıliye reisi y 11,u. 
muştur. Moriliommc tcpesl ve hat- cuııı düşm::ın için ağır z:ıyiatla ınrdedilıni~llr. ' fu öldürmese kastclınlştir. l'cşlerin 
tın §imal müntehn.sındaki milhim 13/14 Haziran geccıil, bahriyeye ait hususi bir tayyare filo.şu Ve. de dolaşmıştır. Xilıa:ret Yıısufıı öl-
kısrr.· olan Montmcdy i~gal <:1dil - ncdik civarında mayi mnhnık stoklnrını bombardıman etmiş ve yak- dürmüşlür. 
mişlir· Majino hattının diğer aksa- mıştır. Diğer bir tayynre fılosu da Roma ilzcrino beyannameler at- =============================: 
mında milhim bir hareket olmamış. mıştır. 
tır· Harb gemilerimiz, İtalyan sahlllcrinde cndUstıi tesisatını ve de-

Ycni bir lngiliz he>ycti seferiye. miryolunu bomb:ırdıman etmişlerdir· 
si Fransaya nakledilmektrdir· Bu ALMAS UAŞl\.Ui.\IANDANl.lt.JNIN TlmLlGt 
kuv\'et mükemmel teçhizatlıdır· }'iihrr.riıı umumi kar:ırgiıhı, 14 CA· A·) - Alman ordulan baş. 

\',\ZI \.1'::T tll\llTStZ ın:<1IT, kumandanlığının tebliği: 
Müttefik ordular şimdi Majlno Manş ile Monmedi civarında Majino hattı arasındaki bülUn Fran-

1 sız cephesinin inhidaroı, Fransız kumandanlığının Fransa hükümet 
hattile irtibatı muhafaza edere c merkezini müdafaa etmek hususundaki ilk nlyrtlni akim bırakmı.ştır. 
surette yeni bir hattn. bC'lki de Bunun neticesinde. Paris nçık şehir i!An edilmiştir . .Muzaffer Alman 
I..oire nehri gerisine çc>kilecckler 
ve orada mukavemet f'r'ıccf'klerdlr. kıtaları, bu dakilcada Parise gi'!e!te:ir· 

J•ülırcrin umumi kar:ırgiıhı, 14 (A·A·) - Alınan orduları baş
kumandanlığının tebliği: 

Garpta bü:riık sC'fcrin ikinci ı:ıı.fhası, zaferle nihayetleruniştir. 
Şimali Fransız cephesinin mukavemeti kınlmıştır· Pari.sin garp cihe
tinde Seine nchri ı;'C'ni~ bir cephe üzeorlnden geçilmiştir. Havre işı;a1 
cdilm'i'Şur. Paristc~ Sedan civıınnda Majino hattına kadar bUtun cep. 
he Uzcrindl", düşm::ın ricnt etm.f'ktcdlr· Birço~< noktııda, zırhlı ve mo
törl!l fırlrnlnrımız ricat halindeki kolları yarmışlar ve bu kollan geç
mlşlf'rdir· Raç·•n dü~man. bütUn techizatını terketmlşUr. 

§arklainde 304 rakımlı Öliladam tepesi hücumla alınmıştır. Majinl:> 
hattının kilidi olan Mont.medy zaptedilmistlr· 

Dilşrruının imhasına kadar takip edilmesi ilçilncU devresi baela
mıotır· Bu sabah, kıtatarımız, sağ cephesinde, Majino battma cephe
den hücuma kalkmıışlardır. 

Gayri milsait hava §Craitine raf;"Dlcn muharebe filolarımız, pike 
hareketi yapan tayyarelerimiz ve imha gruplarımız, 13 haıı:lranda 
cephenin muhtelif noktalarında, karada. yaprlnn mücadeleye iştirak et
mişlerdir. Aıker tahaşştltleri ve hasmın gerileıinde hareket eden 
piyade ve nakliye kollan, muvaffakıyetle · bombardıman edilmiştir. 
Ezcümle Marn'ın o;ı.rkında, tayyare meydanlannda, istasyonlarda ve 
demiryollan U:r.erinde mUhim tahribat yapılmıştır. Havr sahillerinde, 
iki nakliye gemisi batınlabilmiştir. Biıisi 10 bin tonluk olmak Uze. 
re Uç nakliye gemiai de ciddl Jıasarn uğrotılmı~tır. Havr'ın şima
linde hn\'a dMi toplan, !llh düşman nalı:liye gemisini batırmış, ~ğcr 
Uç nakliye gemisini de ciddi hasara uğratmış le bir İngiliz torpido 
muhribini geri dönmeğe mecbur elmittir. 

Düşman dün, 19 tayyare kııybet.."lli§lir· Bunlardan ilçU hava mu
harebelerinde dilşmUş,. dığer Uçü tayyare dil..fi toplnn tarafından dU
şilrlllmil§, geri kalanı yerde tahrib edilmi~tir. 1ki Alman tayyaresi ka. 
yıptır. 

Parisin ·zaptı. Almanlıır için bel
ki manevi bir kazanç, bir prestij 
meselesiöir. Fakat harbi bitirecek 
lıir ô.mil değildir. Alınan bütUn ha
berler, Fransız ordıısun"n muntn
znman çl'kilıi'füni ve muh-ırrbr 
kudretini muhafaza ettPini ~öst0r. 
mektedir. l 1rıanıarın 1n "'iln de . 
wım rdrn taarrıızl::ı.rı"';ın J"'IÜ1'im 
z:ı.yiııt vcrdiklrri J"'ltı'lı~'·kl' 1 ~ ,.,ı,ı,.;:;u-

a~ Zın d~ arttırılma"ı na göre \'.,Zi\'Cl lil"'it"i". C
1 ":0: !<lir. 

~ 1ııeı ,.e r;o uncu mad~ PAT:!SlN' JSG.•.1,t 
Piyade fırkal:ırı. P?.risin müdafnnsını zorlamışlardır. Dilşman 

kuvvctl<'ri, Frnnsız hüklımet m('rkC'zinl himayeye kflfi gclmeml~tlr· 
Bu S:lbaht:mberi, mu:-.affn kıtnlamnız Pariııc girmPktedlr· 

Bir denizaltı &-emisi, 13 haziranda 17 mn tonilatoluk İngiliz ScQts
tovn yardnnct kruvazörilnU batrrmı~tır· Diğer b1r deni:ı:altı gemisi C!e 
Hebrldetı ıtdıılannm ıimalil'\d• JruTI·etJI bir himıo.ye altmda kafile 
i~lnde a.yreden iki bin tonluk eir nakliye gemisini batmnağa muvaf
fak olmuetur· 

, 1~ıjah llne ~lrer. ı IA>nclrn. J:l -. Alm~ıılır nlln .ı:.'
°ba1tt:ı bu noktalar Uzo.. mali garbi istikamctındcn Parı::;c 

llnnıı çekeriz.,, girml§lcrdir· 
lıf:ıme'in ı;<ırkrnd:ı, Yitry • le - Fraı:ois ~gal edllmflt!r. Argonn.e 

ormanının cenup kıyısına vnnlmıştır. Dün akıam Verdunun fimali 
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S.4!!Gtfl4!:'UM1 
Bir Yunan vapuru batırıldı 

MJM1.rid 15 (A· A·) - Finistre burnunun açığında meçhul bir 
tahtelbahir" tarafından torpillenmiş o!an 6300 tonluk ''Villando Gon
landl" ismindeki Yunan vapunı mürettebatından sağ kalan yirmi kişi 
bir tahlisiye sandalı ile "Muros Bores" limanma çıkarılmr§tır· 

"Sovyetler vaad dağıtmıyorlar!,, 
Moskova, 15 (A· A·) - Tas ajansı bildiriyor: 
Amerlkanm United Presse ajansı, "Slrandinavya menabüne" at. 

federuk, Sovyetlerin, !sveçin taarruza uğradığı takdirde yardım ede
ceğini vaadettiğine dair haberler yaymaktadır· 

Tas ajansı, bu şayiaların kat'iyyen esası olmadığını beyan et
meğe mezundur. Salfı.hiyettar .Sovyet mahfillerinden Sovyet1erln u
mumiyetle "vaidler'' dağıtmakla me§gul olmadıkları beyan edilmek. 
tedir-
Nevyorktaki ltalyan konso[o$luğunun faaliyeti 

Nel-york. 15 (A· A.) - Röyter bildiriyor: 
Nevyork polisine, Nevyorktaki İtalyan başkonsolosluğunu propa

ganda faaliyetinde bulunmakla itham eden bir muhtıra tevcli eclil
. nµş.tir· Bu muhtıra ile, Nevyork polisine, lilzumu takdirinde tevki
Jatta bulunmak talimatı verilmektedir· 

Amerikadan müttefik· 
:lere yardım arttırılıyor 

Fakat bu yardımın çok müessir 
olmas! için bir kaç hafta lazım ..• 
Nevyork 15 _ Cumhurreisi Ruz.. ( Be:raz Saray adına söz söyleme)e 

~elt, Fran~ başTekili Reııonun yar salAhiyetli bir zat §Öyle demiştir; 
"dım talebi do1ayısiyle evvelki ·be· - Müttefiklere, hizim icin müın. 
1anatını tekrarlayarak müttefiklere kün olan her teYi ıöndermeyj hız
kal>ll olan her yardımın yapılmakla Jaştırıyoruz. Fakat, ni&beten zayıf o 
Oldulnnu söylemiştir. lan bu yardımın kendisini hisset· 

Fransız başvekilinin nutku ve me tirebilmesi için bir kaç hafta lazım 
sajı kongre mahtellerioi derin su- dır. e 
rette heyecana düşürmüştür. Fakat lngiliz ve Fransız mübayaa .ko.. 
:Vaşiııstonda Fransaya karşı olan misyonu reisi, Amerika hükiimeU
:senıpaU hlssi, aşalı yukarı iktidar- nJn. müUefikJere yeni harp melza· 
sulık bJssi lle birlikle kendisini gös mesinin feslimini kabil kıldığını be 
termektedlr. Müttefiklere ,Yardım ~t- yan etmiştir. Bu malzemenin büyük 
mekte en ziyade hahişli J;ulunanlar bir kJ~ top, cephane ve techlıal
bile husün harp iliinına mütemayil iır. 
görftnmemektedir. 

Hasan Saka 
Balkan ekonomik kon

ayinden bu aabah 
döndü 

Balkan tiirl.ll1 elc.onomik komQi 
i~manıd& bulunmak UZere psen 
T11rk heyeti re1ı!l Hasan Saka ile U
cant veldleU mUııtep.rr Nbsm .Ba: 
ıfttııiff1ıılna'bah ~ vapurile 
§ehrtmize gelml§lerdlr. 

1feyet reisi B&S&D. Saka bil' mta• 
ban1mtz!• denı1fUr kl: 

.. _ BelgraUa toplanan B&lkan e.. 
koumıfk kcmııeytnde Xllrldyeyt tem
.U ettik. YU&'o.ı&vya. Türkiye, Ro
manya ve TUD&Dlatarı kOIUleye l§tlrak 
ett.Der. Balkanlar araamdald tl1;arl 
ve JktJ.lad1 mDnuebeUerin bıJd§a.fı 
lbmıg'elen kan.rlarla almmJJtır. Bu 
alqam Anka.raya hareket ediyorum. 
Belgrattan At.lııay& gidl§lmlıı eeyaha.. 
Umlzle bir alA.ka.aı yoktur.,, 
Bıuıan Sak& ve NAzmı Balid!n re

fik.alan da kendllerlle beraber Hy&· 
h&te fft!rak etmlılerdlr. · 

FENNi SUNNETçl !!!!!! 

~~La.~~~ı 
yapılır. 

Ka.blne: Çarfıkapı Tramvay 

...... llİldlJral'ımi .. No •• :. ..... 

YUNANIST ANDA 

Alman seyyahları 
fazlalaşmış 

Y unaniatan bitaraflık 
aiyaaetine sadık. •• 

Belırat, 14 (A.A.) - Rôyter 
ajaıw bildiriyor: 

Atinadan relen haberlere ıöre. 
Yunanistan MlSU" tarafmdan ta
kibolum,c;ı.k aiywt hakkında.-
ki olan beyanat ve itti.bu olunan 
askeri tedbirler üzerine beyne!· 
milel vaziyetin inkipfmt eotuk 
Jıranlddda ta.kib etn.ıektedir. 

Yunan 1Dakamatı bitaraflık ai· 
ya1ctlerini uimkir bir surette 
tatbik etmektedirler. Hariçten 
gelen ecnebiler 48 saat zarfında 
polise müracaat mecburiyetinde
dirler. Külliyetli mikda.rda Al
manların son zamanlarda Aµn,a.
ya ve cliier Yunan fd:irlerine 
geldikleri .anlatılmaktadır. Bun
lanıı arasında ppJJeli hareketle-· 
rinden dolayı koqa memloketler 
den ihraç eclilmit bir çok ethu 
da nrdlt'. 

Bµgon M E . L E K Sinemasında 

1 - Seviştiğimiz gü~ler 
Bat rolde : 1EANE'1TE Mil DONALD 

.2 - Yaşa ve Sev 
BugÜn aaat 1 ve 2 3() da tenzilitla matioeler. 

Seria bavau... E .. lz fllmlerL.. Her stU1 bir 1Dcl sild dlzllm ~ 

2 tnmll programlartle 'i) 

L A L E 
Son günlerin dünyaya .n91'e ~ bir ceımeU oluyor. 

1-MAKSiM BARI 
Paristn en JDefhm barında ya.pyan böyök A.fk; ~ 

2 - ALKA TRAz-·KALEsi m 

!• Bugun T-A K si M s1mlli •• 
AYSEL Bataklı Damın Kızı 

Yeni kopya - Yeni alaturka oarkılBr 

........ !'&BIBA n:vP1:K - CABbJI: - BAztlf - TALAT 

Ayrıca: FRANKENSTEiN'in' oğlu 
• ım1111ı• 

Bu sabah gelen 
yolcular 

Milano bombardıma
nını ve Avrupadaki son 

vaziyeti anlatıyorlar 

Bir Alman dil 
profesörü geldi 
Bir müddet c\•ı·cl Lol ına gitnı i~ 

ol:ın lacirlerinıizclen Cevat Atılhan 
bugünkü lkonvaıuiyoııel ile gelmiıs 
ve <Seyahati hakkıntto ışu ınaltima:ı 
vermiştir: 

- Bütün lsviçre seferber hahh~
clir. Her l:ıraftıı asker ffÖrülüyor 
Halk çok tdr.ştadır. 

lsvic;reden Italyn.ya Avrupa tren 
servisleri olmaılığınd:ın :ıdi lrerıle 
geçebildim. l t huzir:ııı gc·ı·csi l\lil.i~ 

no tayyare buskınına uAra41ı; bomba 
!ar atıldığını duyduk. Fakat, h:ı.,ar 
olmndıi{ını öğrendim. Jtaly:ın .. . h:ır
be rağmen hiç bir fcvkaliı<lclik ~ör
mcdim. 

Bir kısım Italyanlarla faşistleı· 
arasında harp hususundn ihtilaf !il. 
duğunu işittim. AYı-upıı treniyle 
yolculuğum hlidiscsiı \'C rahat geç. 
ti. Trcnimıı hic bir müdahaleye 
maruz kalmadan geldik. Bulgaristan 
da bilhassa askert faaliyete şahld 
oldum. BuJgnristanın Yugoslnya ve 
Yuna11istan hudtıdlan civarında geç 
tiğfmiz islaı;yonlarda bir çok asker 
ve zahit glirdiim. 

Harbin Akdenlze :intikali herine 
Pinıde kalan lqiliz vaparlan kap 
tan ve mürettebatından heş kişiUk 
bir kafilıı de husÜnkü konvanıiyo· 
nel ile gelmiıtir. 

Buradan memleketlerine ıitmek L 
cin teşebbüslere girişmişlerdir. 

Bundan başka ltalyada bulunan po 
lonyahlardan altı sene. son vaziyet 
üzerine buraya gelmişlerdir. 

Italyadakl yahudiler de hicrete 
hqlamttlardır. 

Natali Harrj adlı bir musevt bu
liinkü konvansiyonelden çıkmış, 
daha bir çok yahadi~rin ltalyadın 
ayrılmakta olduklarını, FiliRine at· 
deceklerini aöyJemişUr. 

Slav dilleri mütehawaı oldulınuı 
söyleyen Alman profesörlerinden 
H6ıe de ~ehrimizie ıelmiftir. Dil 
tetkikatı yapmak arzusundadır. 

Bugün gelen yolculardan aldıJımız 
malftmat, dfinkü Semplon ekspresine 
ltal}'ada bomba allldılına dair bir 
1'0l.caamp ftl'dlll lMhatıa. lıılilino. 
nun bombardımanından 11alat oldu 
ğunu ve bunun münhasıran trene 
tevcih edilmiı bir hareket olmedJ
lmı ıö.stermekledir. 

.Avrupa sefe.rleri, ;fimdili.k ltal
yanın harbe llrifioden eYYelld _. 
kild~ denm etmektedir. 

Başf!ekil 
(Blıttlnfı ı incWe) 

Parti srupanım 1rugtlnktl lçtlmam. 
da harici siyaset hakkmda. ba§vek.U 

. ve hariciye veklll taraımdaa YerU

. m1f olaıı izahat Uzerlnde muak~ 
b!Jlmmlmuı ve htı.kO.metiJı tuttutu 
yol ıttıfakla tuvip edilmlJUr.,. 

ParU Keclliıı ve Ktıatakfl gnıpl&rı· 
nm bu mUza.kenı n kar&rl&'rmdaD 
__... ~ doktor Refik Bayda· 
mm BP:7Dk JııDJlot Kec:U.bdn ,..ne. 
at ,sltDktl fıoplantmmda :ummal w lll· 
yaat vaziyet hakkmd& beyanatta. bu
llJDacalı anlafıJm•ktad'l'. 

Gıda maddeleri 
Komisyonun tespit etti
ği fiyatlar buaünlerde 

ilin edilecek • 
Fiyat mUrakabe komisyonu dUn 

de Ucaret odum.da topl&nmıf zUcca.
~. kutulye ve lurd&Tat tuccarl&.. 
rmdan bu maddelere kmulac&k •tıı 
fiyatıan Uzerinde bahat aiau§trr. 
Kom.iqon gJda maddeleri Uır.erJDdeld 
t.etkiklerlnl bitirmek Uzeredlr. Bugtın
lerde blltUn gıda ve havapcl &&nıri· 
ye maddelerinin fiyaU&n 111.n olun&· 
calrtll'. 

Cevdet Kerimin 
konferansı 

Cumhuriyet Halk Partisi umumt 
idare heyeti azumdan Sinop mebuııu 
Cevdet Kerim İncedayı ı 7 haziran 
940 puartetd gQnQ ııaat 18 de late.n. 
bul tbrlvenrite koııferana ealonımda 

bir kolıferau vereceldb'. Berkeıı re. 
lebWr. 

Standardizasyon 
müdürü geldi 

Ticaret vekAletl Standa.rdlz&ayoa 
m11dUı11 Faruk SQnter yapak ve tlttik 
i§leı1le mefgU'l olmak 11zere phriml· 
ze gelınl§t1r. 

Belgrad ormanı 
meai..e olacak 

Belgrad ormanmm uııatu kara.rlq_ 
tmlmıftır. Burada yollar açılacak 
ve av merkezleri kurulacaktır. Bele
diye bu ormanı tatanbui iı:fn sf\Zel 
bir mesire baJiM retinndt istemekte· 
.<Hr. 

Fransa bükômet m 
kezi Bordoya taşınd 

,lfUl/ACIR HAREKETLER/ ORDU- r zamandanberi kabe o~~~·-"·•-(Battarafı 1 incide) 
harp edecek ve memleketi isti'hlan 
kurtaracaktır. Bugiınkü istill yalnt:ı: 
Fral)sa)'t deAil hütün medeniyet di!n 
r:ısını teh<lid ediyor. ~lt"fleniyet dün 
yasının Fransaya yardım etmesi 1:\. 
'lımdır. 

FRANSIZ BASl!F.KlllNIN 
söıumı 

Fransa, 15 <a. a.) - Renonun 
radyoda söylemiş olc'fuğıı nutl.unurı 

dün neşredilnırmiş olan Lir par~a. 
sını verlyon.!z: 

Gelecek giirlerde hr.r ne olursa ol 
sun, Fransızlar milletin mazisini ha 
tırlayarak, kalkınma giinii ı:ıclinceyc 
kadar yaralı \'alanın etrafında ,ıkı 
bir surette toplanacaklardır. 

Büyük Anıerikan milletinin haya
lında idealin ne kadar yer a•..ı·ıtını 
biliyoruz. Nazi Alın:ınya!ıns karşı 
vaziyet ald:~ını jlan etmekte bu 
millet daha tereddüd edecek midir? 

NUN HAREKATINI bir çok Amerikalıları-
ZORLAŞT/RIYQR T&tandı. 

Tur, 15 (a. 11) _Fransız kuman· 
da nlığı, işgal altında bulunan mm. FRANSIZ il AVA NB

1
t 

takalar balkının muhaeerPtinin as- TEBLli: 
kert harekAh haleldar edebilt>eelin· 
den Fransız bQkılmetinl haberdar et 
miştir. Bunun üzerine, clahiliye na
zırı, bazı yerlerde sivillerin yollar
da seyriseferlni menetmek ıçın 
tedbirler almayı kararlaştırmışt:r. 

PAR/SIN SUKUTU KARŞISINDA 
AMER/K,t 

Va~ington, 15 (a. a.) - Royter 
bildiriyor: 

Parisin sukulO biHün Amt>rlkalı· 
hm tok ınüteenlr etmı,ur. Fakat, 
bunun Amerikan ıılyasell li1 -lnrle 
ne gibi bir netice verecellnl söyle
mek için. Takit henüz erkendir. 

Pariı, Amerikalılar için uzun bir 

Franıada bir mahal:l!j; 
Fransız hava nezn.r"" 
Hava kuTvetlerinılS. 

meydanında faaliyetıoe 
lir. Ağır ''e hnm tayyıır• 
bütün cephe üzerinde, 
llsak noktalarında, rııO 

1 larınıı ve diı.5man koll•r 
etmiJtlr. Zırhh kollar, 
edilmiş ve dağıtılrnıştır. 
tayyarelerimiz, hinı•Y' 
ynpm1~ ,.e ruuvaffaklyetl' 
muharebeler vermiştir· 

(Fran~a harbin~ dcı!r ':/': 
lrrr ,,üncü ~auf am1:dadrt 

Akdenizdeki italyan donanması 
CBatw•· ı incide) 

miai. dün sabah s";hta limaııma 
gimüft.jr. 

liÇARUN KABAYA 
01'UBDU 

Madrl4, 15 (A· ,A.) - 6107 to. 
nilatolulç Edda ismindeki İtalyan 

yük vapuru, bir lna'iliz harp pmt. 
sinin takibl U7.eriııe 'Kanari adaJa.. 
nnda Tenerüe aahillnde karaya 
oturmak. mecburiyetinde kalnuttu'· 

BOMBARDDIANLAB 
Nalrolıl, U (A.A.) - DUn KlmıaJU 

tayyare meydmım& lrarp. ceııabl Af· 
rDlll. haT& kuvvetlerinin y&PDUf oldu· 
tu ldlcumlar eımumda lt&ly&n k1fla
ıan. kıtaat t&bfidatı Uzerta• u.ı.ew 
mdabtlar alnuıı- Ye )'IUICQJlar Çllmuf. 
t.ır. 

tta1:)raa Som•Uatn.fn en cenuba dil· 
tm ırmıta.k&lıl llMriDde gene ta.»'111'9 
dat1 toplan t&hrJp ec11lmiıtir. 

DOpnanm 11ddeW mtldafaa &tlfla
rbıe ra.tmen. cenubi Afrika taY)'IU"81e
rinden blçblrUl h&aara. ~ 
br. 
ROMADAltt 110LANDA m:rttd 
~. 11 (AA.) - liol&Ddamzı 

l'rama nudlnd,ıti el~1lll f'I teblltt 
DefJ'8tml§Ur: 

lt&lya, Holandaya harp U&lı etzu. 
mlf olmakla beraber, lta17u btlkeme
u. HoJand•nm .Almaııya Ue bal1 h&rpo 
te bulmmıaaı dolayıalle Romad&ki 
Holana& elçilılata ......,.lretl terket.. 
mesmt talep eyiemtJttr. Bunun üze.. 
rine, Holandanm Roma elCl8l perpm· 
- lbtl ..... hm'eket .tmffUr. 

llolad& JııllkameU ille Jrnllce VU· 
helmin nıeıdiadeki İtalyan elçJat ile 
Hol&Dda Hindlatanmdakl ltaıyan kon 
aoıo.Janrıdarı memleketi terketmele
rinl talep etm!fUr. • 
ALllAl'iYA ..e lTALYA.!ON 1JZO 

fAJ'&TAKl IUJ!ftl'AA'ft.&ld 
1.-.ra 11 - Almany& .. ltaıya, 

Usakprtc ve .AınerDradald metut· 
Aerinlll blma)'Ubl1 Ja~ tndS 
etmı,lerdir. 

~ allkadar btıldUnet1en 1111-

ING!UZ T.&YYABD.ll&tNUf 
F.AALtn:Tt 

&ldre, u (..LA.) - İDgllll ...... 
kırnetlerl umuml karaq&bmm bU· 
dirdlğine göre, lngUbı baft ~ 
rlıdn fa.allyeti dUn de devam •tınlf. 
Ur. Bir çok ıc.,u u~ ım:rraffak1· 
yet.le )'ap1ımf ve mUbim ..ıamat el· 
de •clUmlfUr. ŞUld Ubya GurlDde 
yapılan bu uı:uııarm birinde. bom.. 
ba.rdmwı tayyareleri, Katruza, U..
rfne bir çok lıomba.lar almıflardır. 
Katnızda Dd mildaf&& mevkU, m1UdDI 
ba8ara 1lframJftn'. 
1taıyan dol'lı A.frlkallllda, BleD· 

llqm bomlıardımaıı tayya.reı.t AL 
tap l8hrl 9zeriDde uçmuf)a.rdlr. I>Gt
muı tayyve1eriDe iMbetlar yapılmıf· 

Ur. Bu ta17a-elerin yum.,. lıa.fla
diklan görWmtıttur. Banprlan,. 
kamyonlar& 'te diğer maıumeı.n 

muazzam "ha.ar y&pılmlftır. . ... 
Londra. 15 _ Fransız harp temi

leri dün ltalyan sahiDerinde san3y! 
tesisatını ve demiryolunu bombar
dıman etmiflerdir. 

Fransı&lar..ın bir deniz tanaresı 
filosu da v~nedik civannda ma7j 
mahruk stoklarını bombardıtnan et. 
m.iş ve yakm.ıştır. DiAer bir &ayy.ue 
filosu da Roma üzerlnde beyaııaa~ 
ıueler atmıştır. 

Alp cephesinde Fransız kuvvP.t· 
leri Godisya ıeçidint zorlanutlar. 
dır. Bu cephede başka bir bareteı 
olmamıştıT. 

Uç siindenberi mlitem:ıdiyen ta7. 
yare akınlarına marm kain )(jJ6no 
,ehri tahliye edilmektedir. 

MOSTEMLEKEIJERDE: 
Insiliz hava kuvvetleri Afri'kadaki 

lla1yan asker! hedeflerine hncumla· 
rına devam etmektedir. lngiliz bav.ı 
kuvvetıeT(nin bir tebliğine nazarıın 
lngiliz bombardıman tayyarelet'i 
Mııır-Trabh:ısprb hududu (izerinde 
bulunan Çapnu:zo kalesine bir çok 
bombalar atm1ştır. 

Şarki Italyan Afrikasıncla Asııabı:ı 

atılan bombalar hedeflerine iaabl"t f ITALYAN DENiZ .,~ 
etmiflerdir. FiLOSUNUN ~ 

Inciliz hava kuvvetleri Habeşistan Londra sallbiyettar 
da Didora, Gora, Aflllara ve cenubi öğrenildiğine göre şllll 
Afrika tayyareleri Somallde Kfsma- müttefikler larafıodan 
rayı bombar<tıman etml~lerdlr. ya Italyanlar tarafındt'~ 

Cenubi Afrika sahra seyyar kuv· gemiler 210.855 tonilA",. 
vetlerinin hali hazırda şarki Afrik:l muştur. JngUiz anavıt 
da hizmetle buluoduklan bildiril
mektedir. 

ITALYAN TAYYARELERiNiN 
FAALiYETi 

· ltatyan tayyareleri d6n ıeee, 
Pransanın cençbu ,arki mıntakaaı 
üzerinde ııçmutlar lae .4e bava dafl 
toplan dQfmanı çabuk surette ıeri 
çekilmeye mecbur etmitlerdir. Bir 
çok yaralı 'Yardır. 
Düıı lablMMri)'ede .bir aJlnn f. 

.. ... u "erilm.iftir. Allrm saat 12.26 
den 13 e udar allrmüttQr. 

Iaailiz hava ku'rvelleri teblll1, 

Maltaıwı mü.temadi ha•a hütumu 
na ıuruı kıldılmı beyan etmelt· 
tedfr. Binalara bazı zarar!ar fras e 
dilmiştir. 

.iki ...... ~ ••• , ... Mftıd 
de yaralanmıştır. Sudanın iki kil
çtik şehrine ltalyan ta7yarelerinta 
hücum ettiği 't'e u: zarat' ftl'dikle,. 
ri ayni teblilde ilAve edilmektt?dlr • 

Adene vaki olan lblyan hücuma 
esnasında bir ltaJyan bombardıman 
tayyaresi alevler l~•de dfltlrllmüı 
uır. 

Kahire, 14 (a. a.) -
sır eldsi kont Manollofi 
kJını ile beraber SuriY9• 
manya tarıki ile menıl 
Qzere derhal Kahirefi 
lir. 

Mısırdaki ltalyan 111 
rnayesl Mlllr ineç · 
dilmiştir. lta?yadaki 
nin himayesi de Rol!I~ 
Amerika sefaretine ısv .... 
tur. 
LONDRADAKI /TAL 
LOtrıfrtt., 1' (a. a.) C--~ 

yük elçisi Bastiyaniıt1 ' 
dahil olmak üzere 
portu hamil 700 Ital 
litmek hei'e bqtln 
Jnglliz vapunına bi 
npur Llzbona gidece_!,. 
tini bildirmek üzere ,_.. 
lf1klı bulunacaktır. 

' lngiliz Kraliçesinı 
Fransız kad ı nları 
heyecanlı bir hita 

Loadra. H (.&,. A·) - • :ıı;iltere 
knııtceai bu wun ra4)'84a 11'nm'° kadmlanna bir hitabede bulun. 
mq ve dendfdı' ki: 

•- .Fnnunm kadmlarma. ıa 
anda yabm kendi topralmı değil 
fakat blltUa dU:DJUID hlntyetle
rlni müdafaa etmekt.8 olu kahra
man ve IUlh J'ramamn bdmlan
na. onlarm utın.'b w CM&Tetlerl
ubl bbdm blblertmkde 11yandır4ı. 
lı :mababbet ve hayrau.bk dU)'111-
lU'IDJ bildirmek 16terfm. 

1l'ruılız ordn•mua, taruıte dalla 
bir ml8ll g&111med1k ~ ve se
batla ~ .., .... u'Qrter1 Dntbade 
tlDlrtz. ll"üat &J'llS •IDUdıa. ~ 
..... kocalanm. ~ takip 
eden 'l'ramıs 1cadm1amı da dDf1kla
,.... 1l"rama)'ı dalma pek pk ...,_ 

mil ela ... tıastta llsbı sttd. mlD1e 
beraber ıstırab çekl~onım. Daba ~ 
lll&lllDe lld .... olmadı. Pu1lılD in· 
ıtıtere kral Ye kn•lpeln• kal:ıul Jc1D 
o kadar ~ dld•mtı aldulD o Sil· 
..ı yas gOn1eriıı1 - daim dUfUnUJo.. 
rum. l'rams ldJet!. lıbl QOk · dniıı '* tarzda miltehu.aa eden 1ıAr ..,.._ 
can ve ml1rllYVetle, :hilkametlntllıı 

bllle .J&Ptrıı ka.1ıule lfUr&k etmJttl. 
o -..ıı ll'rDlm 1radmlu'mlrl kaJ· 

bbd -- llaDtlnda JUdl'tlll!GI carp
blmı duJ'mawtum. ,ı,te. iMi ..ıcıı 
gUDdıl D ftaııms bdmJarDa adice 
.... 8lfJtem* iltmm Jd mlanD ~-
l&btt IUbla de te•W"11"dr. 
.. pekllf. ..,.,. Jd. l'llm.alll ... 

dlDlanmD lnı llarpteld ftSl,et1 l'nn· 
ms erkeldertldJl vuQet.1 kadar uUdtr 
Biz bU1Jorus Jd. .mal1umaa .,.... 
ocaklarmm ha.rap otmaarna.. tatf1&7& 
ve llomba.rdmaanlua ~Jet etmebl· 
sin k&tlanddar. BJa bfUJoruz ki, Fran 
mı ka.dm1an Y&tanm aellmeUnl te.. 
m1ıı için her p1'er1nf ft hatta. hayat· 
1anm blltQn yttreklerlle ft'rlr!er. Ken· 
dini mt&dafaa lcln bu gl1ll ~rJr.eklere 
ve kendlslnl ae-rmek için de bu gftıl 
k&d!Dlara m&lilı: olan bir ~illet Z&fert 



~AZtRAN-1940 H A IJ E 1' - A'qam Postaa 

O NAKLEDEN: .J.~ 

tın BURH~518!!_RCAK . ~1' w•o _ -~?MJ~~~...,.__ 

•vıvorumJ iyi bir ev A l i3 d k · fark ., '6/ - 1 k d ? ra arın a z 
t.m. • u a tl er sor 1 gız şey de!fü mi? insan k-atiyen ka· a 1o1 m 1 Si n 1 z • lngilizceden Çeviren: Cevat TevtiK ENSON 
batladıJx saman alacağı cc. rar verdiği bir ,eyden bir yabana- Bu auale "evet!•t cevabı ver- a) Elleri roki veyahut lAstik el. Sıernn Ilonıut Jle Knıcrin S.h-er gıbi blltm:>ordu. Adeta bır cncaçar 

'Wlll-.- ., mek ı..c- hemen acele etmeyinlz divenlerle mi muhafaza otmell ! dfin:>anın en onl:tşmış çırtıni tcşlnl iıeı.ılıuişll. Bıı Tazıye.t kar~ısında 
korkmu§t.u. Acaba bu nın birkaç şözüyle vazgeçer mı. ~·~ b) lş bittikten sonra sıcak suda ediyorlardı. Fakat büyle olmasına knpıyı kırnrak keme girmek mec 

ıı1lr kendisini mQteessir mi e- Çaresiz avukatın istediği gibi ya- bayan!~ fı.rçalrya.ra.k mı'! nığmen gene aralarında bir fark lıuri;>cthıde kalmıştık. 
'l Kerimin sözlerinden bil~ - pacalıı. }o'akat biliror musunuz, Sb kendinizi iyi bir ev kadını c) Yoksa pis eeylcre ancak par- ıue,·cnddu. Stüdyoda hirblrlerı}le ceklterü 

"'-- , .1,;Ü 1annedebllirsiniz. İyi bir ev kadı· miithi' hır glirültn içinde kovla e-
-=mnun ka'.mı§h. Yalnız bun- mahkemeye çıkmak bana peK K \ nt olduğunuzu bize ve bize oldu- maklarmızm ucuyla dokunarak SteJ:ın tanınmış hlr aileye men- dip didfşı:>orJardı. Adeta delirml,U. 

IİZ!i bir §ikAyet ahengi ''3r - ieliyor. Herhalde orada da bana tu kadar kendJnize de ispş.t etme- mı? tiUptu. lyi tolısıl gönnüştn. Re~lm.. ıer. Mefanın kamını öldürmeye ça 
SlUldan üzülmüştü. Kerim git. '.Demek muhakkak ayrılmak isti· ğe mecbursunuz. 11 - Burgulu bir çivi duvara de çok bü)fik bir bUdadı v:ırdı. lı~tıAını uın11ede~k odadnn dıpn. 
~ .. - 1---dı"nı' tuta-•"'-+~. "OJ'!UJIUZ,?,. diye soracaklar. lıJte alze 8§8ğıda her Jyi ev b.. nasıl çakılır? :\i~~~iyl~ arası •çık1·~ı. (.'~ )'8 cıkordık. Fakat yanıldıljımız.ı an ..... ., -u• 6CU .._...~ ., dnfuını hata.sız yapmağa. mecbur a) Çekiçle ıni! ıırııu yaşına gc ıncc ...,..lsca stüd· lamakla geçlkmcdlk. 
~ ve memnuniyet. tatlı göz Avukatım, Bedri pek na?ik bir oldugu· 20 muhtelif ev ivi eualleıi. b) Evvell bir burgu ile dollk a- ,-olar.m<l:ın birinde resim yapma)'a Katerinın elinde bü)1ik bir bıçak 

. d d K . . 1 -·· ? b:ışladı ,.e .çok sermedi modrJi ile d "I dl "·fi n-ıfadesine bürilnmüştü. Nu· a am ••• Aynı zaman a ttıının Bunların hcrbirl baklanda Uç su- çını~ mı. evlendi. var ı ,.e nıu ema yen yıu DIHI 

hayalperest deg-ıfldı', bir d~J. dostu .. .Ben "'biz oiribJrimizl.e dar al soracağız ve bu suallerin cevab- c) Yahut duvara vura, YUra ao- muhtelif )"erlerine uplayordu. Ha. 
fl'...:..; ..,,. '"c• 11 .. n ..... ı. kulıırak mı? Modell, Kııterin Silver, fe\•kallde )'lltımda bundan daha fecl bir sah. 
~~ 0 güzel, penbe lotüs ~- gm de6riliz. Aynlsak bile gene dost lan A· B· C· i~aretler eve.~ - 12 _ l>u-.-ar kft.ğıtlarmdnld )!.. güzel bir kııdındı. Mesud idiler. ne)e şııbit olduğumu iddia etsem 
. koklarken onun kokusılc kalacağız.,, Mal.!\emede milmkün dtirur. 

1
Acaba bunlann hangisi doğru- ,_eler ..... ıl ._,_,enir? Yalnız Stefanın modeli ile evlendi~ yolan söylemiş olurum. 

de lm A ...... ~ nl işiten ailesi .kendisiyle büsbutün B nl'I ı· d l al k 

~ bir müddet sar~ o U~ o!d .. "hı kadar kocamın aleyhinde a) Sabunlu ve ıslak bir bez1 l'ıa- ıcv.eı e ın en n ına)a t' ışır n 
"ti Siz her sualin numarasını bir kl. ka\"ga ederek J>ara yardımını d:ı zavallı kadın ıstırabından fer~ad .. 

dönmü~tü. Buna hangi in- bulunmam lazım .•• Onu affetmeme ğ'ıda yn.zdıktan sonra cevablann - fif sam sUrUp sonra sado au ile kesmişti. Sıefan, karısının mod~llık dcrck şunl.ırı sö)lüyor<lu: 
ltlukavemet edebilirdi? Fakat inıkfuı yok, ondan nefret ediyorum dan doğru olduğuna lnandıı'.;'Dl.JZ ce. eabunlarmı alıp kuru bir bezlo ku- ynp:ınık kauındığı para ile yaşam:ı. --Stefan .. Sevgılım. Bnk 'J'flzibne. 
~kkat bir §eYdi. Nitc!dm gibi sözler._ Ben bunları nasıl va.hm işaretini yanma koyunuz ve nıltyarak mı? ya başladı. Kansı 1anınmış ressam arlık ben de senden f:ırklı delilim. 

neticede bu yazın.m sonundaki i- b) Nemli .Moskof toprağı lle Zir- !arla calışllğı için epice para kn:ta_ Heni kıskanıno;>acaksın. Çfinkli ıhall 
de bu sarhoşluktan yakası. söyliyebilirim? earetlerle karşuaştmnız. Eğer bU- tUp iyice kuruttuktan sonra fırça. nıyordu. Uu soretle sene adam da dnn bö)·le hıc kımse beni modellile 

a~nnak karannı kendisi ver • Feride bunlan berrak, fakat bir tUn bu iolerl iyi bir ev hanmımm lıynrak mı? cnlış:ırnk tanınmı, bir ressam olma· knbul etmeyecektir. Ressamlar en. 
1• lUt ba.'laşta garip görünen az asabi bir sesle söylemişti. Sonra '\1<1pacağı gibl yapıyorsanız iftihar c) Benzlnll bir bezle yavq, ya- yn gayret ediyordu. zellikten hoşlıınırlnr. Halbuki, bn er 

ı..._ b" ,- vq silerek mi? ideal bir hayal yaşıyorlardı. l914 tık güzellik denilen şeye bir daha 
"'ll1lr §Üphe yok ki, akıllıca u Nuriyeyi öperek sözüne d~-am et· etmekte haklısmız. temial harbi patlnyınca, Stcf:ın harbe Rıl- nail olamnyacağız değil mi? Steran 

tti. Bu çılgm i:divaan ne - ti: Eğer yirmi sual içinde on beti- nl ı:- Gllmlle tepsi ruunl e- mek istcmiş!l. Harhden nefret etti- cenıp versen e. .• 
\..... __ _. ba k b" o1 b" d ne doğru cevab vermlşseuiz yine r. iii kndnr, gürel karısından oynlmıı Zavallı lcudın a:ı: kalsın hastahane 
uunaan ~ a ır §CY a t· - Artık bitmeli bu i~ ... Ma em i:ti bir eT kadını olduğunuza fng.. a) Sıcak cirke ile yıkayıp tıatn-' dilş!lncclerinden de nefret ediyordu. uc ölüyord:ı. Yüzündeki yaralar b'ir 

ltllydi? ki Kerim öyle istiyor. nabiliriz· Eğer yalnu on iklslne ne tıılav döküp kuruta:-'lk mı? Billün gayretini ıarrederek harbiye fcocaat arzediyorda. Stefon, ufil n 
ı~.I! Gece odasına erken r1>kildi ve .. evet" cevabı verm~tz eh- Yi- b) Gllderiyle uğuşturarak mı? ncuıretinde bir vazife alma)a mııvaf bedbin bir halde kansını zf'-'Urtıte 
-ıui Kerim demek serbestti Ye r- no ev kııdmlığmda pek kusunınuz c) Kçsilmiş bir limonla u~tu. fak oldu. Fakat kendisini tutan a.. seUyordu. Kadın. halinden asll me-

e mazı"dck"ı arkadaı::ını tek - giderken g. a.yet tabi.i bir .. tawrlaz: nıp ..... ıı.aıayıp kuru•--•· ını1 rlanılrırm eüerinden saltıhi'-·eıleri a· ı eli c " 1 ~·ok· Fakat yalnız aeklzl veya se- ~ - ı.aLu.a. ., yus değ 1 • ünkfi, bundan böyle 
bulmuştu. Dost.uklan bu defa "AHeder·ınız, Nurıye, sızı yanı klzden n;sıı.ğısma do~ cevab ver- 14 - Cillilı bir masa ruıau te- lınıncn genç ressamı da c~he:)e mesud olacağına emindi. 
tıddi ve samimi devam ede_ bırakıyorum... Bugiln .avukatl.a ınl~nlz bu tecrllbeyi yaptığınız. mJzlcnir'! cönderdiler. On safd:ı harb ediyor- Kaıcrin, ziyaretcilerine: 

. Ü K . b.l<l aı.:ı..m.. tlced k.im8 a) Ustllne cilli. sllrerek mi! du yüzüne şarapnel parçaları Isa- - Artık mcsud olncaAııl .. diyor. · O zaman ..• Kimbilir? Kerim görtl~tüğüm erıme 1 ımıem !• cınn ve '"0"'ız ne en eye, bet etti. Bu l'Üıdcn aylarca bastalı3_ d 
~ gen& değildi. Belki hayat cap eder. K~isine mufassal bır bilhassa koca.ntm bele, hele kay- ~~ ~~:~ir n:;1e~ ea.bunlayıp nede yallı. Ilk defo olarok kendisini uGüzclliRlnl feda edecek kadar ~e 
ı..ı, ' t ·azacagım ı ruınanıza füç bahsetmeyiniz. Ayıb aynada E?Ördüğü zaman korkudan dZ fnkAr ve enerjik olnn bu Za\"allı ka· 
~vaç hakkındaki düşüncelen meK up > .,, olur!· ÇUnkil sizde hlç ama h1ç ev silerek mi? daha cıldmıcııklı. Kendisini öldür· •hn hnslahar.enin en se\•gıli h:ısta. 
~~§ olabilirdi. Her iki, üç günde bir Feri<:t, kadınlığı yok· 15 - Yilnlll bir gl>mlek n.nstl mek lıitedi. Katcrlni düşünüyorda. 11 idi. Bir dedi~! Iki olmuyordu. 
~ . • Kerimden kısa bir mektup veya 1 - Et naRil mkara yapılır! yıkanır? Güzel kadın onun korku aşılayan Stefan nomon fle KJıterfn :SllT~r 
'1ıuıııktın elbette ıikayet e- sadece bir kart alırdı. Bunlara a) Eti ıskarayı ateşe koymaz- a) Ilık Te eabunlu suda yıkayıp yfizünii gördükten sonra da kendi. Pncak ilç hurta beraber ya$:ı)"llbtldl-

\'e evini pek .• soğuk ve yal~z muntazaman cevap vermeyi ihmal dan önce mi ıska.raya koyanıma! ayni hararette bir suda mı çalkar- smlf~edı?-a? p.makta denm edebilecek lı:r; çünkü rt•ssam kansını terket· 
t Belki ı nd b) Yoksa eti hafifçe tuzlanmış, smız? " nıişti. Jştc, ı;öru)or musunuz? Ara.. 1

• • 
0 

zaman. ce ısı· etmezdi. Kerimden mektup alama· biberlenmiş ldmyonlanmiş ve bir - b) Knynatır nmmıtz! Kıııerin, liocnsını sönnek müsao. ıarmdnkl fark bu ıdi. 
>ar~ edecek l..·uvvetli ve fe- dığı günlerde onun unutkan ,.e az da zcytinyağma bular da c) YUn gömleği benzln içine mi desini aldığı gün onu kollarının •- Çc,·iren: c~vaı Tevfik Enson 

b arkada araır.ak mecbu k UstUn · k sokaremız? rasına ııl:ırak öpmüştil . 
. ır ş kayıtsız oluşundan §ikayetçi göril· çok kızgm bir ıa ara e mı <>- Eski sııadetlerine kavuşabilecek· 

!._ ıu duyacaktı. nür, ba.ıan da: "İhtiyatsızlık etme- yanımız? 16 - Kapsilllil bir life nuıl a- lerlni zannedi>·ordu. Şelscadakl 
:vııra. Feı. 'deyi. düşündü. Gen~ sinden pek kcrh'Uyorum,. demekten e) Yoksa. eti ıskarayı yağladık. çılır? stl.idıolarm:ı döndüler. Arllk Sıe-
İ\er d Se\ıncsı tan sonra mı Ustilne koyarsınız? a) KapsülU bir bıçakla mr açar. fon oilcsi}fo barışmı~tı ve onlar. um sevmıyor u. kendı·nı· alamazdı. Feride he.men 2 _ lp-'·U bir kombinezon ruısıl ., Jra CA smız. dun ya~omak Jcin küfi mlkdarda pa_ 

P etmeuii. Kıskançlık i~te hergim· gazeteleri gözden geçirir, Utülcnir? b) Bir krnkııçla mı? ra nlı)ordu. Kntrrln de pek çok 
, Nurireyi fanlış düşüncc!e- tayyareci'Jğe ait yazıian dikkatle n) Kurudukt.:ın sonra ço1c ıncıı.k c) Kaıısuııc el al'asma bir cam hoştıırına gitmişti. Sık sık kendisini 

!'üklüyordo. Biraz evvel ona okurdu. Bunlarda Kerimden doğ- bir Utilyle m11 kkğldı mı koyarsınız? eve d:u·ct cdi)·orl3rdı. 
· ~ı:ği · · kızarl:c.n b) Hafifçe nemli olnt"'...k az m ... 17 - Ycm"k tabıı.kl:ın nasıl m- All:ıhtnn olnC':ık ... ncssamın sl5ztc 

se\-m.,,.-uı ı~m · · rurlan dol!nıv-ı ekseriya bahsedil· cak bir NU;;'e mi? tılır? rlne bir ,ey olmamıştı. Sıefan pek 
sevmemesini iı.tiyordıı. mez; adı oda;rna Bat Iw.ı1ık c bir d Yo1'.s .. çok iıcmll ve sıcak bir a) !çine yemek koymnd:ın birkaç tılti eskJsf gihı resım ynpmıılı:tıı de· 

,...,. . .....,,_ .. Feridecik daha henüz ço ikte bulunurdu. Muhabirlerın yü· Utlivle mi? dn!dka evvel, fırmm ağzı başında voın cdebilirıll. Uu sun:·tle, karı ım. 
l t ebilir m 3· _ 1...,. .. ,.,.rap na.c··ıl ,rclranır! b ca hcndılerıne hoş \•nklt Etecırıec ·~ 
nsan ° ya~ a sev :ıları arasında mesela ~u tarzda sa ı·WA ,._ " •rr.J:ılarak mı? bir meşgaleye snlılb ol,ıcnklor<lı. 

~llriye Ferideye acıdı. O aa tırlara rastlanırdı.: "Gelir gelmez a) Çamaşır suyu ile bir gtın ev- b) Sıcak suya dıı.ldınlarıık mı? F.:ıkııt, ne cıırc ki, sene ad:ım, rc-
a F d b • vcl ıslatıp ertesi ~ .. U mü '.'Iknrsı- c) Tencere kapagm· m '-"enn· e o ı f -•=- -• .. endenın yanın a uıun· fa~kanın m"~hur ince \'C zarif " • s m ırc:ısını "-""•c ;ıumama)a ... a.. 

• 1Jıı ....,. ruz? turtulamk pµ? ıl~etle knrnr \'ermişti. 
•ona güler yüz go:>tennesını, mtihcndisi Kerimi gördük,, yahut b) Bir mendil gibi eabunlıyarak 18 - Tcrblyc nnsıl yapıltr? ilk günlerde pek ıabit olnrnk, go 

l>l>tnek i tedi. Oda gi!tilq;c ka da "mühendıs \'C tayyareci Kerim mı? a) Yemek piştikten sonra ,YU- yet ~ınırli idi. Bu da yüzünün kor-
gömülily-0rdu. Gul kokula· bize kati ve kısa söz1cr1e vaziyeti c) Ilık vP. köpUklü bir suda :'1-,'ka. murtnyı doğnıdan dof;nıyn :reme. kunç Tnt)"e11nden Ucrl geliyordu. 

~a k ti' hi "d'l' rd dıktan sonra yine ayni ham.rette ğin içine mi kırar ve limonu Ustu- Günden snne orınn bu sınır, t:ırH e-
. uvve .ı ssı ı ıyo u. gayet ~rih surette izah etti.,. bir suda çalkayarak m1? ne mi sıkarsınız? dilemeyecek k:ıd:ır lıü) ük hlr k:~ 
Ye, Ferideyi hi.ıroye etme- 4 _ Patatesleri nı:ısıl pişirme- ı.nnçlı~a tnfıııv""ül etli. MesclA e~er, 

rıııun iyi ,.e hakiki bir do!;tU ol Feride bir ~ün bir tayyare mü- r"? b) Yoksa yumurtayı dışarda la- Knterin mektup getiren 1>0stsıcıytı 
\"e onu bir gün cidden se\ c- sabakasmm resmini neşreden bir ı. n) Onları yıkadıktan rı:>nra , ~ np :1·cmcğin içine döktUktcn ııonra ı~ekkür mahiyetinde ıc.hcssüm bile 

,, gazeted b" grup ı'r1"nde ''ı'nce \'e rl k bul, bını· :ı: kaynatır mte•.n•·.,. etse bu hal Sıefnnı rıldırtacak kadar •t h' cd k bı"r"ne tes .. e ır :w bu'.· J ... r'.a p!",J. p .a · ~--· ııonro "' • ımaye ece ! !\ •• - kısk:ındırıcdı. Ste!nn karıc;ıoın ken_ 
ttıney1 düı::undü. :arif milhendis,.i bul:nuş bu küçük mı ~ ~~lı'! c) Yoksn d ı:ı::ırda bir • hek fçtn- disıııılen ni'frcı cıtısinı ,.e lıaşl\osı 

~ al . . l m' tı• N" • ) ""'atntf'"1 M '·-ı~ •k'e rt't '"'OY- ' • ,,. l ,, r~i Sa!~lam ~ IÇ!Il tC ·~ t• r ~ do ;ru:nurtayla limonu f•1ce ç:ıl • lıC SC\'IŞ!ıt>ın :tnnneuiyordu. Jfalbu· 

-2-

l.ııi~·e Ferideyle .beraber r~"'1 
n hem istiyor, hem de kor

~ u. Derınlığini bilr.ıcd·ği bu 
n kcndı istikbalıni tayın e
§ey!er öğrenecekti. 
harta olmuştu. Bu ıaman 

tıda beraber yaşadıktan, ah· 
Oldukça biriblrine uran ikı 
gibı binbirlerini scvdiklc 

de Feride Nuriyere hiçbir 
bahsetmemişti. Onun hcı 

~i gibi müşfik ve sevim'ı 
''ardı: Nuriyenm daima 

~rtini yerine getirmeye hazıı 
1 vardr. Genç kadını son de· 

\ klakdir ediyor ve bu takdiri
etıdısine has, s.'-llllimi tabir 

~tınaktan çeki nmirordu. 
, n sackliğine \'e sa.ml.mililı 

cı gclmeml~ti· mahzun gö
~rdu; fakat p:ırlak bir su 
ffaı Ye ben<lk k2hk:U1ası, 
~ İiitiliyordu. E6ld ne~ini 

~ti. Fıkirlerini, hislerini 
ıstemiyordu. Keri..'11 Nu 

her §eyi anlatacağım söyle-

~~? 
&lttikten sonra Feıidenil' 

t bi birçok günler arrı!ma!ar 
l· r kelime bılc~ çıkmadı. Biı 
alnı?.Ca sokağa çıktı ve dö· 

~ ~uriyeye avukata gittiği 
t ""'~·. 
~ -"'·· ~at Bedriyle uzun urun 
be • :u:i) c.. Ayrılma ta le· 

ll uhmrna·ıyroı~tm Ar· 
<\ \ • a., eçmcm ıç:n bcm 
a o. c.:a çı'ı.tı .• ·e mantık· 

ııayct tayyare1crindcn binr.ci, di• dukt-ı:ı sonra mı plşirmrl'? kalad ktan sonra içine yemeğin sal- ki, Koterın, )'alnız onu sevıyordu ve 
. duğu c) Yolmı fi "dulttnn ve doğte.dılt ça.srru az dökerek nlıştmp tence- bıışka l>irıne yüz l'erccck y:ıradılı~ 

g~erinin ikinci geldiğim duy tan sonra mı? t:ı d:ı de~ildi. 
reyi nt.eııin ilııtUn(lcn çeker çek -

zaman feYinç'c Nuriyeye kosmuş 5 - Kuru faııulye nuıl p~irl. mcz mi içine boşa.lltr ,.e kanşhnr. K:ıtcrin, kocasının mOtemııdl nı 
\'C se•incinden a~layarak: lir? smrz? m:ınasız hırcınlığındıın hııyııt:ı güç_ 

b ·1 · N a) u-·n müddet '-·vvetli, kuv - lükle tah:ımmül edi)·ordu. - Ne rn~mnunum ı senız u· ...... ~u 1,. ~ctlı k:ıyruıtmalı Jl'll '! 19 - Siyah bir yfınltldcn y:ığ ~1 r eün onlorın ıiyıırctlne sil· 
riye! Ne kadar iftihar ediyorum! b) Bir gün evvelden mi auya lckr.s"ni ın:ı.sıl çıknnrsmız? nılşlım. Stcfıın, clrktriğc yakın bir 
diye bağırmıştı. Sonra gözyaşları k d ? a) Ostnnc hemen pudra ekip bir yerde ottını)ordu. Yü~ü o kad:ır kor. 

- 1• ·ıa t · ti· oyrna ı · · ~ı" · t milddct hırnktıktan sonra sert bir kuııçıu kf, karısının gtce giindilı o.. arasında gUlcr\';l\ ı \ıe c mı~ . e) Yoksa stcıık su ı~.c mı a ma- mı, karşısında görmeye kntlanma,1. 
- Kimbılir Kerim n~ kadar lı? fırçayla fırçalıyarnk mı? nın tok bilyıık bir fedolı:Arhk oldu~u 

memnundur. Fabrik:ıda yapılan 6 - Kırmm varap na:ıııl içilir? b) Amonynklı bir suyla silerek nu dii~ilıımüştüm. 
d' K · a) He.fifçe uıtılarak mı7 mi? Stefıın, keııdısinl karısının sevdi· 

her şey onun eseridir. Şim 1 erı- b) Soğuk mu? ğinl pek ıiUı nnla'-·:ıllillrdı. lJ.nllıukı', 
nd b. t" c) Yalnız l!IU ve eabunla eilerok " 

min gözkri se\inci en U un ma· c) Du.zlu mu? mf? o, herkesin kolayca onl:ıyahllccl'ğı 
\ı·ı1·gw1• ı'le p .. ·,ın·ordur Nurire... 7 - En fUba.rlr misafirinizi 0 hu ~e,·gldı!n ıııllleınudi)cn şüplıcl~ 

.. •J 2 - Hasır şapkanın nasıl te- k f'k · ·bi sofrada ncrc'-'e oturtursunuz? nere· ı ·ri snlllt haline 11lrcn ruu.ım 
O I(en·m~cn gene ~isı gı " mizlcrııiniz? ı d- · 1 · d - a) Kargınıza mı? ma ı uşuncc erın en \&Z gcçme-

mesut ,.e sakin bir tavırla, kansı b) Solunuza mı? a) Benzine daldırılıp çıkarıldık- di ve kndının Asabını hoznıakln de_ 
iken o!duğu gibi gayet tabii bir c) Sağınıza mı'! tan sonra hafif fırçalar mDmız? vnm ctU. 

b) Ynrı su ''e yan limonla ıslak Bir gün Arşer adında birinin 
tami:ı bah~iyor, Nuri>·e hayret· 8 - Bir yUnlll yrklllUldıktan bir güngerf yavaş, yava~ UstUndcn mGnııkn~osı yapıhrkcn uı,·allı kadın 
te kalıyordu. Feride suallerinin ar- rıonra naEıl kurutulur? geçirip ilstUne t&Ik pudrası dökUp müthiş bir &fnlr buhranına maruz 

d a) İj1ce eikıldıktan 80?U't\ bir a- fırç~•ryarak mı". kııldı. 
kasını bırakma ı.: +-i k kal rif "-' 

d de . ""'J n ~r!ma )'abut o er ra. c) Yoksa amonyaklr su Ue ha - Arşer horhdcn bir lıacr.ıtı kesik o 
- Acaba ne zaman öner rsı- cliyo.törllnlln fuıtüne serilerek mi? larok dönebilen ,.e Stcfonın ,.

0
•-k d" • · fi!C'e ıslntılnuş bir fırçayla hafif, ~ ı. 

niz Nuriye? Doğrusu en ısını b) Giine~e serilerek mi? hafif fırçaladıktan sonra gölgede sıımlmt bir ressıım nrkndaşı idt. 
çok göreceğ!m geldi. Binhirimiz· c) Yoksa tkl havlu nrasında ku- kurutarak mı? Katerln e·nelce Ar~cı"C modellik yap 

den O 
kadar da 50~.t- arnldık ki.. rutuldukta.n eonra gölgeli fakat ha mıştı. llu suıt>tle lı:ırbden e,·vcl b:ış 

:t>"" va alır bir yerde temiz bir örtU Us- lnyıp dn h:-ntiz ıuın:ıınlayıımnıhHl 
ben ona kızmı~tım. İkimiz de ay- tüne raynrak mı? 1 - B dof.nıdur. bir elüdünil biıirnıek istemişti. Ka· 
nhrken müteessir olmaktan kor- 9 - Bula~k tası ve ~ukurln.n 2 - B doğrudur. dın bacağı kesik rt• s:ımın urzusu. 
lmyorcluk. Onu görmek istirorum. nıunl temlılenlr? 3 - C doğrudur. nu yerine getirrnck suyc irlc kor.o. 

• 1 n) &>~ık ve sabunla mı? 4 - A coğnıdur. sına danıştı. F:ıknt, Stef:ııı ruzl ol. 
Ah §U menhus ayrılma btr o up b) Sıcak ve arap sabunu De fır- 5 - D do~rudur. m:ımışlı.Koc:ı ının arzu cımediRI J,;r 
bitse ... Gene eski mesut hayatımı- 6 - A do":rueur. 5eyl yo!)mırrny:ı lt:ırnr ,. rrn Knıc· 

b'l talıyarak mı? 1 - (' d "Yrudur. rın bu b:ı ı"i d r ı .ıp ı;ı Bır ı; ıa, çok eski hayatnnıza done 1 
• c) Bir sUngerle ve !dl sabuna 8 _ c do~rudur. ıl.ıkıku :.oı.r:ı ı .ıı ı \ lıudı. r.ı 

1 

sek.... y1k1yıı.rnk mı? 9 - n ıfo ·n dur· ) nnlı5lıkl:t l 1 n f. u' ım 1 .ıı 
Feride. Kerimin küçük köpeği 1 O - Gü" ev işleri l a')nn bir 10 _ A do:'!ı-ı:'I r. r ın Kntcr n h ı nı A , 8 c s.; 1 • 

·•sarp,.ı da yanına almıştı. Artık bnyan ellerinin güz l iğini nnsll 11 - B d -;rudur. s.cr:ın, k ı \ r ı l.o ~ ıı 
od muhafaza eder? 12 _ B do~rudur· ıın:ı ı 1 

• < • 1 • h r k n r 
ondan hiç aynlmıyor. onu asın· onu hu yanlı~ düşüncesındl'n vaı 
da l\)'UlU}'Ordu. Otomobiline kö- lıyordu. Bazan da Sarp ile oyna· 13 - A doğrudur· geçiremezdi. Arşcrfn nlnde bulu-

t H - C doğrudur· nup hulu:ım:ıdısını tC'lefonln bile 
pek için bir yaı::tık bile konu muş· yara.~: 15 - A doğrudur. sormıık istcnıl)·ordu. Stefnn, knrı· 
tu. Ban.n salonun karnnlrk bir kö· - ~ercde Kerim, Sarp nere- 16 - C doğrudur- sının, ötcdenberi Arşcri scvdı~ınl 
şesine oturarak Sarpı kucnğma alı· de? dire soruror! sonra kayıp:ara 17 - B domdur. ve modelcilik bahanesh·le daima 

k d 18 - C do~rudur• lluhışluklnrııu ileri silrm;kte tcrcd-vor. yana- mı ha p.·anm ipek ·::. aı do&rru: "Kerimt Kerim! !,, diye ba- 19 _ B do,'l'Udur· dild etmedi. 
yumuı;ak türlerine darıyarnk ko- ğınyordu. 20 _ B doğrudur. Bu yüzden karı koca aruı.ında bil-
nu madan uzun zaman öylece ka· (Dc\·anu \'ar) ~ ük bir 1'avsu çıkmıştı. Stcfan deli 

~! 
öi e bisikıet 
b r·nciiiwi 

ı - Bulge birincilik mü.saba.ka
m 16.6-940 tarihine mUsadU pa
.z.:u"'. gUııU saba.hı 120 k1lomc1.re U
zerlndon yapılacaktır. 

2 - Yarışa tam saat 8 de ba§
lanacaktır.. 

3 - Ya~ yoltı Topknpı • Siliv
ri yoludur. 

4 - Bu yarışn ~tirak edecek 
olan bisikletçilerin muıı.yym za. 
nıandıuı evvel hazırlıınmış oldukla
n halde ko~u yerinde ham' bulun
malıın ve lsi.mlerlnl hakem heyeti
ne ka)<lottirınelcri lazımdır· 

lstanbul su sporları 
programı hazırlandı 

İ&tanbul su ııporlan ajanlığı bu 
mevsim yapılacak yelken, yUzme,, 
aUamıı, sutopu ,.e kUrek mUsaba
kıılan için bir program ha.zırlnm11-
tır. YU:ı:nıe milsab::ıltalan, Büyilk
dere havuzunda yapılacak, mlisa. -
b3.kalara talebeler de mekteblerl 
namına iştirak edebilcccklerd.ir· 
Birinci ~-.ik yilzme mtlsnbaka'JI 
23 hnzirnndn. lst.ruıbul yüzme §&m 

plyonasr da 7 ve l4 tcmmU%da ya
ptlacaktrr. Tilrhlyc yilzme mUsa
bakalan da 28 temmuzda Ankara· 
da yapılae:ı.ktrr. Bu seneden itiba
ren de atlema mils:ıbakalarmı ka
~anlara puvan vcrll~cektlr· Kli
rek mUsabaknlarrna 23 temmuzda 
lıaşfan:ıcak \'e bUtUn yarışlar her 
nene ol~uğu gibi Yenlkapıda lnpı
lacalrtlr. 

Kongreler 
Eyüb tdmaıı ytJ\'Bsmdan: 
Yuv:ım12ın sı-nclik kongresi !?S 

buiran {!40 cuma gilnU &.'-l.St 20.SO 
dıı Eyilb Halhvi saJonl!Dda icra c
c!ilcceğl ilan olunur. 

A1 .,_ r ., r fi l1 20 hclran 
b r ü R"al 20 de fcvko. 

r acakur. BütUn 
t plantıd:ı bulunması 

uırnfmd:ın r!ca 

* * * Reyoklo ııpor ltlübtı be.şkıuıhtm· 
dan: 

Beden terbiyesi lııtanbul hlilgcat 
ba~kanlığ-..nm 6-6.040 tarih ve 904 
ayılı tamımıı:ıe tev!tkan beden tcrbl· 
yes! nlznmnıım~stne intibak ll:in aza. 
Janmu: 21-t\·940 tarihinde cuma g{l· 
ntı alqamı saat 21 de k!Ubflıı lokallD
de kongreye da\•et edfilr. 



• H A B E R - Akpm l'ostatt 

~~~;.mA~~~:~~~~~~~u.'
1 

I!!:~! ,-Her Akşam: Harbiyedeki 
r•&:Jrıi n mıudıı h"r tfUD B E ILV ca B ~ . ~ 

Başka bir 
•• GUZEL "uııt 15 d ı· ıı ~·ıııı ••. lt•)l!luıı ~uı~. 1 ft cesıı e ~ IS.30: ProJ;ram ve memleket ..aı 

------------- ~·an, 13.::ıS: AJa.ıııı ve meteoroloji ba.. 1 ) BUYUK ANNE 
~. ~· ,. ... . ' ... ' 

fak olduğunu 

Bayan E F ~o 
yqmda o!muma 
rağmen nP..rııl genç 
görtlnJ"lh·e mu va!. 

anlatıyor: 

Samer Tapu Skll Mut:atu!.ıl;mdan: 
Sarıyerde Fı:ıbklı btlğ ar rne\ ı<Unde 

!?2 kapr aay;ıı ve 2 ada No lı 78 zıra 
mlkt&rmda hanenin ıagııt s.fa tiyle bt. 
na Jllf& eyleı:lğinl ve Ahmet vcreııe 

Binden mabcyın eenediyle ııatıo •ldı
pı tddia eden Ali Şevkoı vereıı 1. 
nln tıbu gayri menkul Uz"rınl! tasar. 
ruf tddiAa1nda bu' nduklarından ae· 
ı:ıeu.lz tuarrutatı kıyıuıen muamcıeııt 

icra krlm p mez~Qr vcreıe namına ta
puya tesC.I edilcc tl:l"'e::ı bU mahal 
h9kkmda taaan-uf lddiuında tı lu. 
nan varaa ve:-.alltl ııubuttye.ı~nyıe bir. 
ilkte tarihi t!Andan ttıbaren nn beş 

g\ln aarlmda Sultanahmett• Tapu 
dairesinde 63rryer tapu ıılcll mub .. z. 
lığına mQracaıttları llln oıurıur. 

Orta mf'.ktepte rlyutye tL~Jı. kim 
va dcrılrrinden ikmale kalan t 1 be. 
len •n ebven fiyatla yetiıtırırlnı 

Dcfl'I ,·erect'k mllnaıı p bir yerlm Yok 
Den.z qın olmlyan her yere tat nı 
~n ııuıtte g debi'lrtm. 

ı\tıl'f.'ll: K:aer ıpa,a Paur nrt 85 
vt t:F zn ,_ 

{,. . M , ' 
··Ben 51 )'NlJld•ymı, darı def• 'nı3CİIS-I eb usan 

evlqml.t kısmı ve 3 ut&k c;ocu ~'Um 1 

12 9 3 
= 

18 7 7 vaıdır· BUi)& rağmen ten ve cildi· ' 
mm 30 yqlannda bir kadınsnkf ~ 
libl taa ve nermiıı oldt"'1"" rlSy. f 
ltl~ '" bunun tıırrmı o~"n· 
mek istiyorlar· Tatbik ettifim tAUl 
budur: 

Seıt her akpm terkibinde ~ ı
hur bir ellt mllt.ehuuıı taratmdaıı 
ketf edllen vı cildi gen~l~tiren 
1nymeW ''Bloeel" ce,..;en bul ., 
!>f'.mbe r~ktekl Tokaloa Jrremlnl 
kull.aııryonıın. Uyurken cildi betıle
riP gençlettirml'kte ve h"1" ""l'!a1ı 
daha gene 1t&ıtermekt!'di"t· Gli.n
dllderi de beyu (yatsn) Tı>!..:l!on 
kremini kullanırım- Eemer ve aert 
eiltler?e ~rkin tenler 1bftlnda p. 
:; am h&)Tet bir teslıi vardır· Me
... eterlll dahiline nUf'"~ ett'M:ı

d911 toz ve pyrf uf maddeler lh
ra~ ve siyah benleri lale eder '-e 
ıv•ık meu.meleri mqtmr- Bu au
ratıe cildimi yunı111atrr ve ,u..t. 
ı-,ttrlr·" 

Siz de buılbıden ltibattn Toka
.,. kreminJ kullaamıs neticetıin
den MD dereeede memnun kala
eabmız. Her yerde 1&tılır· 

Hakkı Tarık Us 

ilk DeVTenin müza
kereleri: 

400 bOyttk ahlfaltll Mr ldtab. 

Her kitabcıda bulunur 

0/o 50 tenzille 
dUnva şaheserleri 

:O teaırll&ttan ! i r ' ı, •Va. 
kıt" ~esinin olnıyueulanna 
~ erdfğJ lnı:-oıllan t.oplamak kL 
ftdlr, Banlardu bir a1hin11 1:&9-
tel't'nler bu ~1 1dtan1an yls 

de !:O ebfl:fnt! alrr!ıar· 

l lstanlıul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
Komutaıılrk blrllklert HDellk üıtlyacı ıçıD ııört yüz efil bın kılu &ı~.r 1:1.l 

kapalı zarf uwıu ekıUtme ile utan alınacaktır. Elwllme 4 lemmu.z HO gU· 
.U 1&&t ıs dadır. Muhammen bedeH yQ: altuuf allı bin bet yUa Ura olup ilk 
temln&tt dOkwı bln bq)'Qa Jetmlf bet liradır. Şartname her ııı &11Dll Ankara 

Y.t lsmlr levaaım &mirHJdertle lat&Dbul komutanlık aatmaıma komlayonun
d& söriUebil r. lateklllertD teklif mektuplannı bctllt ıünde Jbalı 1aatlnden 
bir aut nHUDe ka.dar 2'IO ayıb bnwıun latedfgt velfkalarla blrllltte J'm. 
d!klıda komulanbk •tmalma komb)"oauna makbu:a kar'fdığı teallm ebn• 
Jerl. ( '858) l 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

llubammen bedel! (1'11) lira (llO> kurut olan beben 30 &'Tamlık 10,000 
fite, beheri "° rr&mlr1l 800 Ne Teya teneke, beberl 500 gramlık 100 tlfe 
,. • .,. t.neu maden parlatıcı mayt (11. e. MO> çarpmba 1Uıııı aaat U0,30> 
oe bacUkta Haydarpa;ada ıar bln&lt dabllln.S.lrt komla,on tarafmdan 991k 
ebfltme uauute •tın almaCaktır. 

0

Bu )fe girmek latoyenlerfn UF7) Ura (Hl 
lciırUIJU.,ll mun .icat tl!mlnat ve kanunun tayin ettl11 veaaikJe btrıtkte ek
llltm• JOllll aatlne kadar komisyona mUracaatlan lbmıdtr. Bu lfe alt prt 
...., koml9yondan para.ara olarak da~rlmaktadır. ( 4333) 

tnriısarıar umum 
müdOrlOQOnden: 

1 - Mevcut ınUfredat Ullteal mucibince 13 kalem elektrik malzemf'sl açık 
tlıatltma UW11)1• •lm aımaca.kbr. 

D - Mubammea a.Hell T17,1D lira muvakkat teminatı 33,78 liradır 
m - J:kafltme 19.Vl·l40 çat'19mba gttnU nat lD ~ Kabata,ta levanm n 

atlbayaat fUlıe.tıl~kf aırm .komisyonunda yapılacaktır. 
rv - Lltt. 16&11 ıee- tubede 16rillebllfr, 
V - 1eteklll«tr1D •katltme lçlD tayin olunan ıtırı " saatte ytJıt~ '7 S g\I 

.,.... ,....._tarlte blrllkı. mn"r komisyona muracaatlrın. (4869> 

..................... 1:1 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gnzete Msl'.r. 
Tlhiler namına dfal!i isler; Blır. 

tıerıerı. ıs "O. MUılk, 14 ıs: Halk tU~ • 
--- --

killeri, A%lz Şense• ve San Recep 
18 . .-0: llüı.lk: P.aC.70 caa orkestraaı 
20.00: ı.rn~ık: Çalanlar: Cevdet Çat 

ıa, Jrahrl 1 opuz. Buı1 Ufler, Zllbttı 

:?O 20. MUzfk. Halk tUrklllert, Ahmet 

Gürseıı. 20 SO: I>.oııu,ma ıGOnUo me 
uLh rlJ, ı:ı uO. M U:lk: Konu,ma, Dt.. 

TORKIYE SES KRALiÇESi 

van " Semailer. Ol<uyan: Uuatata 
f>ğı:n, 21 20· Milz:lk: KUçtık orke• 
tra, 2::.~0; Serbest enat, 22 ııo · Mem· ı 
leket aaat ayan, Ajans baberlert 

Hamiyet Yüeeses 
butektr: SALAHADDiN PINAR ARKAD~I 

Mısır, Suriye •• Parlıı't• 
hily6k şöhret bunmıı 22 M . Konu.,ma ı Ecnebi dfJlerde 

23 30· Yarmkl pr~ram n npıuuı 
hakik, arat,, rakslarını ııahncmlıde gösterecekliı -'4 

. . . . . .. 
ı . ' •• . . . 

• 1 • • 

• :1 .. 

ISALSAlllN onlNlrbıl Uatha eden 79a '" mdals raJ1an Amertka oa.11111 
&nıt.ttıum profeeörlertDdem ........, Prof • .._. tanllDdaD terıap eclllndtUr. 

UIGILIS &AD1JK llOMJllW - ..,..... ....... , 

ıstanbul eeled iyesi 
ııanıarı 

Tahmln nk 
tıe8eu temlD&t 

100.00 T.llO llaraçlwleMpnda H11nmbe7 Kah. Gemdltt 8o. 87 
IDd &dada 2' metre murabbaı l&hab ana. 

DT.50 •.aı Kumıpqada Bahrfl'e caddesi "TaD eo. 11,50 
metre murabbaı ana. 

1308.00 98.10 KarqQmrOkte 91d AUkallpqa yeni Karabaf Hah. 
r...ztpqa cad. 108 harita No. h ,,. 121.30 metre 
mura&baı ab&h ana (Sekban KaraaH medraell 
anumdan mtltrn). 

212.00 15.90 RUbte Hara~ Kablttbı KaJa. Kerntec11er So. il 
uncu adada 13 metre murabbaı abalı ana. 

H0.00 40.50 Fatihte Hocatl"feJW Jıl&h.. l'evzl Çakmak C&d. 103 
t1DcQ adada '7.28 metre murabbeı •balı araa. 

421.80 32.22 Vefada Aklfpaf& ft lalall .,k&kJiı,rmda 2a IJld .. 
dada 1J8,TO metre murabbaı aaball ana. 

33.00 UI Vtlada Aklfpq& ft lalala eobldarmd& 23 IDd ad&. 
d& ıe,ao metre murabbaı ..uıı ana. 

Tıhmln bedeO.rl ne hk bımlut mlktartan ,,.tarda y&Dlı T parça an. 
ayn ayn atılmak Onre ~k arttırma,a konulmqtur. ~ abıt ve 
muam"ltt m!ldUrlUIU kaleınhıde putecekUr. !bale 27+940 ,..-..mbe sQDO 
aaat H t.e dalntt encllmellde J&pılacaktır. Taliplerin ilk temlut makbuz v._ 
ya moktuplartle !bale &11Dll muanen .... u. dabnl enctımade bobmmalan. 

('316) 

1 Oeniz Levazım Satınalma Komisyonu i.Anlan 

21 Roda t Burgatalık gelik tel halat 
21 .. 3,5 .. .. 

47 " 2 " " .. 
l 26 adet uskurlu g&lvanlsll kilit 

20 Adet 1/2 kiloluk çeklO 
46 adet Çelik nokta 

Takrl tı. a..ilo.ıı 
2230 
1740 
1220 

1 -- Yukardll C'lna Ye mıktan yuıt1 8 kelem maJ:ıreı:nenln tahmla edilen 
bedeU ı 13478,10) Ura olup 20 ~a.zlr&n t&rlhlJM rutl11U perıem'be 
ııınu aaat 11 de pazarlıkla ekaUtmeal y&psl&cakbr • 

2 - KaU temln&tı (3021) lira (42) k1lrUf olup ..,.ıumell !Mirgb Jco· 
misyondan almabOJr. 

1 - fııteklller1D 2f90 aayıJı kSDunck :J&Zlla T8a&llde Te btf teminat melr 
tu:t veya makbuzlarlle bh11kte Kuımpqada bulunan komleycıaa 

selmelert. C 491 i) 

TASHiH 
13·8·9.:0 tarihli :ıayımlZda çıkan n <DJ:NlzctLERE tLANl er1evba 

amı ta,ıyan lhuun flk aatm:ı~a (M:llnakallt veWeU f&tubul mıntaka UmM 
rtyaacu'ıdeneeek yerde {U11ııak1'lll veldleti denla ticaret mUdttrlUğQ)cSemlale 
oldufundan t.uhlb oluı:ıur. (41f7) 

•Stanbuı Levazım Amırliğı satlnalma 
Komısyonu lllnları 

Beher adediAe t.alımbı eoüeıı tın.t.ı 6 lira olan ~ çift ark ldJmUJill'I 
zadıkla atı.o aıwacakur. Paa.rlJ&l 22-6.HO cu.martea ~Q ... c 11 
KaU Lemı.nııta ~ liradır. Şartn&mul 130 kurup. komlçoadao abd'• 
Uplerlı:ı wuayyeo vnkitte Aılkarada K.lıl. V. 9'tln&lma komilyoıumda lıdllPll• 
malan. <611 149021 

• • • 
Hepetne tahmin Hıı.n c1,yaıı •e.ooo ura oıaa tenekelerD• blrtUde ı• 

benzin pu:ırhkla aatm &lmac.akt.ır. Pazarblt IO.e-MO perıembe JllDG 
11 dedir. K.aU teıninatı 7330 liradır. Şartname ve e,..atı Ma kurup 
yorıda &lmır. 'I&IJpleruı ı:ıuayyeıı vakitte Allk&rada .11..K. V. alm&JID8ı 
mtayonunda bulunmalan. (52) (4903) 

• • • 
llaberin• taJunlD edilen tı;vaıı •TO Ura olan 100 adet aeyyar ılrlD 

lıkla mnulııaaya Jcoıımutlur. lhaloal 21 6.GtO cuma sQnll a&a.t 11 
U temlDatı 7060 liradn'. ıı:veat ~ e ıart.nameai .l;;J kurup koın1lyoodala 
l•teklllerln kan.unun emretti,11 belgelerle ihale glln ve aattnde _...,__.. .. _ 
Jıl. lıl. v. Satmalma komiayonuna celıuelerl, (Mı) (f933) 

• • • 
aa,ooo kilo ••fır eti atmacaktır. Puarblda ek.11.ltmut 11-e.NO _.. 

aut ıa de Kırklarellnde lğJıecede aııkcr1 saunalıua koı:ılayo;ıwada ya 
tır. Ş&rlD&me ve evafJ llomlayOnda görWUr. l1uhlUnm'1D kı,ymetl 12.210 
dır. Teminatı 1832 Uradır. lateklllertn belli gQnda kaounl ftlikaJ&rile 
yona ıelmelert. (:5&) UDM) 

• • • 
IH.000 kllo koJUJl etJ kapalı aar'f?a ~ 7-940 cuma ,.nııo ....t ll da 

me19 konmUfbır. Tutan 11.200 Ura lllı tem!Datı 121& liradır. ~ 
mJa700d& 16rWUr. ihaleye Sfttrak ed:ıc kler muayyen gUn" aattea tılf 
at enellne kadar teklif mektuplarmı Erzurum Lv. Amlrllft -~ 
ml.lyonuna wrmelert, (&T) <•916) 

• • • 
80 ton yemek tuzunun pazarlığı l 7 6-940 puarteıl (ODQ ... t 16 6' 

pı1ac&ktir. Vemıe)-e taHp olanlann temlnatlartle birlikte meztar clllJii/' 
seda ukeı1 atanaJma komlayoouna ıelmelerl. (MI) (U34J 

• • • 
IC8"b ~ '2 to. i'lld9~ ahaacafrtlr. W &-1.MO -..ntı• 

nU n.at 11 de Edımede eakl m!lılrlyct t'!aireslılde •t.m<llma k...,lnliP."J 
,apılacaktır. Tabı:nln edilen bedell 27.HO Hra temlD&tı !?Qe3 liradır. Sttıll';lil 
f&rlnaruul hef'IUn komtayonda görQIUr. bteklUerln aöa11 gegen &Od 
aaattndeıl bir saat. evveline kadar teklU meklupl&MDJ komlıyoaa --"'\1fl• 

(59) (403'7t 

• • • 
Afalıda yaaıh ınnad blaaJarmd& yuıb rtıJı ve ıaaUerde lc&paJı 

K&nklbede aakerl aatmalma komlayonunda utan almac4klu. ı. 
tbale aattnden bir aaat evveline lc&d.ır kananl ftaalk ve teklif ma.lrtll~!""'· 
komlayona ve.rmolerl. (38) ('88-1) 

8tğfr eti tahmin bedeli ilk teminat 
Kilo Ura Ltra 

KarakCSH lU.000 11800 1820 liT-1.0 
SUrbebaD 1~.000 a&.280 HH " ~ ıeo.ooo 28000 2lCO 

" Ka&smao 126000 21.8i~ 1641 " Beyaaıt ... 000 
Odun ktıo. 

~ 111.820 13441 1138.30 3·T.HO 
Jldl1' M2.TOO 23.293 11'7 .. 
Kaızman U9UOO aa.121 1880 il 

Teali kilo. 
Karak&ıe 4,000.000 3'-000 2550 1·7 MO 
Jfdn', uo:>.ooo 26.000 1873 

Kuleli Askeri lisesi DirekUtrlUğUnden : 
Kuleli <Ve JılaJtepe .. kert llMlerlııin tldDcl " 090DcQ auuııanaa 

lateidl " bültln girme oartJarmı bala olan namııeUertnla •çme 
21-22·2i haman 9•0 günleri Kuleli vt Kaıtepe llaelerinde yapJJacaktrl· 
seUertn en geç n-1-HO ıtınO aat •kisde lfbu 118elerde bahm&mal&A 

(81) (Da) 

Heybeliada Deniz Lisesi MUdOrlUgttnden 
1 - Oeniz Uaeal blrtnct ve ikinci amıft&r& talebe kayıt.,. 

bqlanqbr. 
2 - Lise blrtncl srntfa gtrmete tsteklUerbı karatıan 10 .ptll" 

tarıhtne kadardır. 

1 - lldact mnıta ıtrmete lıtekWeriD kayıtlan IO hslrao "° 
kadar devam edecek n 20..2G bazlranda mıı..ta.ıca ... ,.ıan 

bteldilerden latanbulda olanl&nn dofrudaıı d&tıuya okul kaJ1C 
bul lromtaycmana •• latanbuld&n bqka ,erlerde alaDlanD balanduıaad 
lln ulrerllk 111betertne mtıracaauuı 111D olunur. (iW) 

MONAKALAT VEKALETi ISTANBUL llNTı 
LiMAN RiYASETiNDEN 

DENiZCiLEAE iLA 
1) latanbul ı:ıektrik .ı,ıen Umum lıtOdDrıqcı tuaımetan 

B:ılacak araauıd& mevcut kUlo ctbn1&nJt 19J1De ,_. WI' 
Tıı.raby& koyunun cenubundakt MaJetbumu Ue Beykall 
rıu:ma yeıılden bir kablo vuıedllecekttr. 

2) 19 buSraıı lMO da befl•nacalc Te '3 ıtJn luıd&r ......ıs -
tçtn kullandacak dubada be)'Mlznllel lpretıer pce yt 

nacaktır. Bu mıntak&l&rd&n 189C*k pma.rta dll1ıalsql 
geçmemeleri Ye bu b1&ada :ıOr&UertDl kumeleıi lıılldlrtUr• 

8) S&raybu.rnu ·Salacak •e Naletbumu Ue SeMbum11 ar..
ce'll kabloların abUdekl iki nl1ıa,etlert mütw ca&>a a. 
w gecıeler1 ten\"lr edilecektir. Oemllerin bu Jcablol&ra ,..ısıa 
m.melerl Jll.D olunur. ( tt4S) 


