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ransızlarin vaziyet hakkında · bildirdikl~ri: 
ephe henüz duruyor, fakat 
ceıe yardım ıazını ... 

manlar M.ajinOyu çe
\rirmeğe çalışıyorlar 
tansızların Majinodan çekilerek 
kıtalarla seyyar orduyu takviye 

~tmeleri muhtemel görülüyor . -- ... .. 

lYI Oh . şa vn aD aro Hab~ş milliyetpefverleri 
Loadra ve Berllll memleketlerinin istiklfı-

larallad~~ .!!'!~~~ m!~~PI~ ı e • e d 1 . 1 
.. ~.~merted ==~ ... ~=.~~= ını ıa eye ça ışıyor ar 
Bordoya yerletinceye kadar, nacak tedbirler baJrkmda mOake-

!":.=~ =-~~.::; Trablusgatpta iki kate lngilizl~r 
. HVi:"IEilK KlJVVl.'TLl:R dlr· 

&\fl[VllANDANJNIN Btıyilk ehemmiyeti ba1s olan t f d t d • J d • 
~~Röytera- :a::::r:~:!m:~!:i ara ın an zap e 1 1 • 

janımm !ncilis kuvvetleri nezcUn. yirmi dört aat a.rfmda an18f1l•

iTLER 
cağı bildiriliyor· Halk aramda hiç 
bir ilmitmzlllt veya panik ~ 
mevcut olmadrft da bildirilmekte
dir· 

(Deftllll ' 8ne8de) 

1.ondra, 16 - Kıhlrede ne,roJu· 
nnn resmt bir teblil lnıill:ı kuvvet· 
lerinin Mısır - Trabluscarp hudu
du üzerindeki iki kalenin lnglllzler 
ttrafından işgalini bildirmektedir. 
Bunlar Kapulza ile Madlena'dır. 
Buradaltl İtalyan askeri kuvnflerl 
teslim olmuşlardır. 

" Sulh teklifi tarafımızdan italvadaki leh Ya
hudileri çıkarıhvor 

ltalya hüktımetl ha iki mevkii 
yeni tesis etmiş ve bunlarla Mısır 
tarafından \·uku bulacak her hare• 
kete karşı ıelecelini ümit etmişti. 

yapılmıyacak.tn " diyor Türk yolcular Bulg~ria
tanda ııla takyidata 
tabi tutuluyorlar 

l\lısır • Libya hududu üzerinde 
ıır6ze en tok dikkate ('arpan nokta, 
ltalyanlann matyctlnde askerlik 
eden Trablu~arph MfisJilmanların 
ilk fırsatta d~hal kaC"tıkJan Ye Mı· 
sıra ilıic:l ettikleridir. Ru hldiseler, 
Trabrusga'rp halkıntn İtalyan hlki· 
miyelinden kurtulmak istediklerini 
ıöstermektedir. 

18 - Hitler Amerikalı 
ye beyanatta bulun_ 

~ .. ~itler Almanyanm Ameri
:""11 hiçbir tecavilz niyeti 

ve Amerikanın da 
itlerine karılmamuı lcab 

• '6yledJkten aonra demli -. 
lılıuız imparatorluğunu tm

lıt.edlğimls iddiaları ıtl
YUz milyon!arca insanı 
etı dilfUnmek bir cılgm. 

lıklır· -İmha edilecek bir teY var • 
dır: O da emperyallat zihniyetidir. 
Deni.zlerde aerbeatçe aeyrUaefer 
etmek hakkı inhisar altına alnıma. 
malıdır· 

Vlyaııada lktıat tahıdll yapmakta 
olan talebelerimizden Kenan KaJD'I 
bal, tabwtlln! yanda blrakmlf Ye bu. 
&11Dldl konY&Jl.llyonel treıılle gelmJr 
Ur. 

SuJhO samimiyetle ltıtiyoruz. Fa- Bazı yolcularm nrdlklerl izahata ~bsır lcnbinesinfn erkAnından 
kat sulh teklifi bizim tarafnnadan gön, Almanlar, aon zaferlerden 80D- hilhas"a ikisi Trablu~arbın ktrrlu· 
yapılacalı: değildir· Bize böyle bir ra lt&lyaıılardan bqka btltUiı ecnebi· ı luşu için lraJyanlarla ııeneleree 
teklif vaki olursa dlln)'& servetle- len muamelelerini delifUrnı)fler, VL harbetınit ve biltün Tralılusgarp 
rinln taksimi v mll.stemlekelerl l Y&Dada bUyllk zafer tezahürleri ya· halkının hü~mellni '.e muhabheUnl 

e • -r>ılmııtır. kazanmış kımselerdır. Runlıırdan 
(Deva"'1 " f..,r.i.ic1e) (Denmı t llndlc1e) biri bugün Mısır harbiye nazırıdır. 

KOZU LORDU 
inıalden de Alnıan 
hududuna. gel~i 

'l..itvangada beş şehir işgal edildi, işgal edilecek 
ediliyor diğer şehirler de tesbit 

rafından mOttdlkaD 1tararı.1tmıa. reçen Mne yaptıtı ademi teca'V1b pak.. 
cütır. ı tmın tatbik.iDi temin edecek miktarda 

Molotof Utvan,. mabmfannm Ukertn Utvan,_ toprakl&rma glrme
Utvanya ordU8UD& SoVJet kıtalarma atat l.Jtvan,. bUkQmeUnden a.temeal 
mukuemet etmeme.mi ve blçblr •eç· 
bile bu kıtal&rm UerleylflDl CUçlqUr
memulnl emntmek mrewe ıee.tıfe 
p.,.a bldlaelere meydan vermlyecek· 
ten Umldlnl izhar etmlftlr. 

MOl!!IKOVA 1' A GOBL 
Jloeko.., 18 - SovyeUer blrlt,mı. 

ve aynca yeni bir kabinenin kurul· 
muun bir QlUmatumfa Uerl ırQrmeal 
Uzel'lne lattfa eden l.Jtvanya kabbıeel· 
nln yeniden tef ldllne eakl l.Jtvanya 
ordu.u bqkumand&Dı pneral Pak. 
tlkal memur edllmlftlr. 

SovyeUer blrlltl bu tedblrt, Lltvan
yanm Eatonya ,.e Letonya Ue kendi 
aleyblnde yaptıfı blr ltWak Uurtırıe 
aımata mecbur olmuotur. 

Lltvanya hllkQmeU, Sovyeller blr
uttnln bu iki taleblDl kabul ettiğinden 
dün kiti miktarda Sovyet askeri Llt· 
vanya sahillerine gtrınl§ler 
vanya • Almanya hududun& 
mfflerdir. 

ve Llt. 
yerlq· 

Habel harbinin mağtCıbiyetle ne. 
tlcelenmesi tıSerine Kudtı.ae iltlca 
eden Habe3 rUesuı Sudan yoluyla 
Hal>e§iatana dönmek ve harbe ye
niden bqlama.k tlure yola çıkml§
lardır- Eaki Habeş harbiye nam-

r 

larmdan olan Ru Bedu dtln bir 
tayyare ile Sudan - Habet hudu. 
duna hareket etmiftir· 

1TALYAYI BOllBARDDIAN 
Romadan bildirildiğine göre, 

(Devamı 4 tlnctlde) 

Sovyet Alman 
Hudut hadiselerinin halli 
Mukavelesi 'imzalandı 

BerHn, 16 (A· A·) -Alman latlhb&tat bllroeunun bildirdiğine g6. 
re 28 Eyliıl tarihli Alman - Sovyet dostluk paktı mucibince ihtllif
lann ve hudud hldlaelerinbı halli içiıı 10 Ha.ı.iranda Moekovada bir 
Alman - Sqvyet mukavelesi iınza edilmietir· lıltlzakereler dostane bir 
hava içinde cereyan etmiştir. 

I svet demir yollarında tarile zammı 
Stokhobn, 118 (A· A·) - Bir temmmdan itibaren btlttııı İneç d&

mlryollan tarifelerinde yOzde on zam yapılma.ama na.zırlar mecUsfnoe 
karar verilml§tir· 

Bulgar BQ§Vekilinin beyanatı 
Solya, 16 - Bulgaritıtan Bl.fVekill beyanatta bulunua.t ezeOmle 

demtıtlr ki: 
••- Suthpervrr polilikamıza devam edeceğiz. BlltUn memleket

lrrle ,.e bilhassa kom!lularmıızla daimi bir ltlllf halinde yaşamak is
teriz· Böyle bir politikanın iyi neticeler vereceğini Umit ~diyoruz.,, 

.İstanbullular 
kırlara akın 

bugün 
etti 

Fakat gazinolardaki tarife karışıkhk
rarı bir çoklarının neşesini kaçırdı 
l.levatmin ilk .sıcak tatil gllnU oı. 

mal< ltitarlle bu pazar kırlardaki eğ 
lence yerler! ve plljlar fevkalade rat· 
bet bulıtıuı. ISğleye ksdar ıehlr dı· 
ıma akm eden halk lkl yQz btnl geç. 
mı,ur. Bu yüzden nakil vuıtaları 

lhUyaca k&fl gelmemtıttr. Geçen pa· 
Z&l' ancak 21 bin klflye bilet k~allen 
Avrupa banllylS hattında bugün aabah 

trenlerUe ao.ooo ktfl)'l bulmuatur. 

Bazı tren]Arde yer buJwıam&IDlf, 

Ullve trenleri kaldırılması muvafık 

glSrUlmQ~tllr. Boğaziçi ve Adalar da 
fevkallde rağbet bulmuş, mutat va
purlarla izdihamın ISnUne geçUemedl
ttnden eefer mlktan UIUyaca s&w 
arttırılm~tır. 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~:>c;::;===iJ ( H AVA T il 

i L K VESiKA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
. tBN1 HiŞAM 

taTalından 1200 yıl evvel yazılml§ 
Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

11\rkceye ÇCTtrea: 

16 MuhlddDn TlYırD< 
Zira bu yılan, kendisine birisi kalacaklarına yemin ederek Ady o

yaklaşınca. hemen yerinden doğ- ğullarile ahdlaştılar. (1) 
rulur, ıslık çalarak ağzını açardı, Bu vaziyet dört beş gün sürdü. 
Bir gün, gene yılan her vakitki gi· Nihayet mftbe&:le toplandılar 
bi Kabenin 'dıvarı üstünde göneş- \"C biribirlerite istişareye koyuldu· 
lendiği sırada, Tann bir ~gön- lar. 
derdi, bu kuş yılanı kapıp götQr O vakit Kurey~lilerin en ihtiya. 
dil. O vakit Kure~ler dediler ki: n olan Ebu Omeyye kalktı ve 

- Umanz, Tann bizlerin ni· Kureyşlilere m~bede ilk girecek a
yetimizi iyi buluyor! l§te dostumuz damın hakem olarak kabul edilıne
olan bir usta var, kerestelerimiz sini teklif etti. 
var, §imdi Tanrı bizi bu yılandan Hepsi buna razı oldular. Camie 
da kurtardı... ilk giren ise Hz. Muhammed oldu. 

Bunun üzerine Kabenin yıkılıp Kureyşliler onu görünce: 
yeniden yapılması karan verilince. - O bizim için çok muvarık! 
Ebu Vahb gidip Kabenin dıvann- Zira doğruyu söyler! dediler. 
dan bir ıa, söktü. Fakat ta,ı tek- Hz. Muhammed y.ı}QaşmC"a 
r.ır elinden bıraktı, gerisin geriye kendisine rncse!e}i anlattılar. O 
f.trlne döndü. orada bağırdı: vakit Hı. Muhammed bir yaygı 

_ Ey :Kurenlilerl Kibenin ya· getirtti. Taşı bu yaygının üzerine 
prlması için yalım; temiz malzeme kendi eliyle koydu. Sonra M.r ka· 
getiriniz. Fakat desise, gasp ve ce- bileye örtünün bir ucundan tuttur

du, ta~ konulacağı yere kadar 
bir ile elde edilmi' §eyler değil!.. hep birlikte kaldırdılar. Sonra ge-

Bunun O.ıerine KW'ey'§liler Ka-
beyi aralarında taksim ettiler. Ka- ne taş kendi eliyle alıp yerine 

koydu. 
pı tarafı Abdiil·Menaf ve Zuhra ~unun üzerine tekrar işe ibaşta-
oğullamıa, (Haceri Esved)le Y&o b·t·....1·1 Yani bö 1 

h . smdaki kı n...'... vıp yapıyı ı ııuı er. Y ece men cep esı ara sım .ı;x;- - • uhammede 
Mahrum _, di Kurey§liler Hı. M re· 

nu ve u=ara mensup • tind ___ , c~· ..Jı. lQ) 
ğ v .. _ kabile} • VA\.--· WC CD t;VVQ , ~u o:ıuZ. , a-er n.w ıı::yş enne, n.ca.ucııın • d ---ıu 
ard kısmı Amr oğulları Benu cu· mı vcıu er. 
ma ve Benu Sahm'a. §imal dıvan 
ise Benu Abd F.Qdar, Benu Abd 
:Azad ve Benu Ady'ya dilştll. 

Fakat IW>eyi yıkmaktan her
kes çekiniyor, yanına kimse yanar 
nuyordu. O vakit El • Velid ibni 
Muğrra: 

- Ben ba~yayıml dedi. 
Eli~azmayı,_ aldı ve KAbenin 

önünde durup )>ağırdı: · 
- Tannı bize gazap eyleme! 

;Tanrı! Dilediğimiz ancak iyiliktir! 

Bunun üzerine (Haoeri Esved)~ 
((Yemen ta~ı) arasındaki ~lan .. 
sö~neye basladL Fakat ötekiler 
bütün gece beklediler ve dediler 
ki: 

-4-

Peygamberlili ve ilk 
iman edenler 

Ezzfihrl, Urve lbni Euubeyr'in 
Aneden dinlediğini bana nakletti: 

- Vaktaki Allah Hı. Muham
medi aziz etmek ve insanlığa inact 
kılmak diledi, Hz. Muhammcdde 
nilbUwet, rüyada doğan bir F 
fak Imıllılı gibi, hakiki aiametle
rin zahir olması ve yalruz1ığı her 
§CYİD üstünde sevmesile ba~ladr. 

~atlar ve ağaçların Hz. 
Muhammedi 
aelamlayııı 

- Görelim bir kere. .. pyet o· Abd Elmelik ibni Abdullah bir 
na bir fenalık gelirse brrakınz.. alimden i§itmiş oldu~ hana 
Yok, şayet nna bir ~Y olmazsa, nakletti: 
demek Tann i5!ediğimizi beğeni- _Allah Muhammedi aziz et-
yor.. mek ve peygamber-kılmak dileyin· 

Ertesi sabah, El • Vedid tekrar c:e, Hz. Muhammed bir i3 için dr 
ta~lan sökmeye başlayınca o \'a· şan çıktı. Dışa.rda 0 kadar uzun 
kit ötekiler de ise koyuldular. Ta zaman kaldı ıti herkes merak için
ki Hz. lbrahimi:. koyduğu temel deydi. Halbuki 0 Mekkenin en 
taslan gözükünceye kadar. derin vadilerine kadar gitmişti ve 

Orada bir deve hörgücil ~inde yanından geçtiği her ağaç her ta, 
biribiri üzerine çatılmış yeşil renk"· bağırıyordu: 
te ta~ar buldu~ar. Sonra !Qbeyi 
in~ edecekleri taşlan her kabile 
ayn ayrı taşıyarak getirdiler ve 
Kabeyi (Ha:eri Esved)e kadar 
in:a ettiler. 

Fakat o vakit arnlannda kavga 
çıktı. Çünkü Haceri Esvcdi her 
kabile kendi yerine yerle.stimıek is
tı} ordu. Az geçmeden biri birlerin
den ayrıldılar. Aralannda ittifak· 
13.r kuttıP cenk etmeye hazırlandr 
1ar. Abd Edd.ır oj;'11Uarı ortaya 
kanla dolu tas getirdiler ve tasın 
içindeki kana ellerini d1ldınp ö
luncere kadar birihirlerine sadık 

( Devmm nı-) 

(1) Araplarda ahtiapns 8deti böy 
leydi. , 

Ak§am kız sanat mekte
binde dünkü müsamere 

Beyoğlundc.ki akşrun kı% aa.nat 
mektebinde dün bir mUsamere ve
rIJ.mJş ve bu mllnnscbctlc talebele
rin eserlerinden mllrekkep çok 
gttul bir de ecrg1 a.c;Ilm~ltr· ı.til
ırunercdo vall va belediye reisi 
Lfrtfl ltrrdar da bulunmuştur. Kız. 
tamnrzm cll:ıleri çok beğcnilmif; ve 
takdir edilmiştir· 

1IJ 
1~~~~~~~~öD~Vı~®~~~n~~~~n~ 
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AKŞAM pos1':J 
Salti6i o. Neırivat JI~ .. 

&. .............................................................. ._ ................. ~ Hasan Rasim~:.._ 
İDARE EVİ: ısta.ıW AIUl-r' 

Romanyahlar tiftik Benzin sarf iyall 
ve yapak alıyorlar . tahdit ediliyor 

Hırsızlık yapan Ve -r:. ~"~·~:~ 
babasını yarahyan :=-,:-..=·:: ,:.~ 

Hasan adliyede 15 ı • • • • .'=':' ."":'. '!':' :-:-T:f-ı/Jı Uk siparİ§ yarın tüccf r· tik olarak bazı otobüs 
lar arasında taksim servisleri lağvedilecek .... 

1 
ABONE ŞAR .. 

metreden taılıga i ... w '~.... .C::.~•l edilecek Benzin anrflyn.tmm mumkün ol-
duğu kadnr azaltılmaaı hn.kkmdaki 
karar diln o.lfıkadailnra. bildirilmiş
Ur. Bunun için ba7l tedbirler alı
nacaktır· Tramvay, tren ve vapur 
gibi vesaftiruı.kliyeye muvazi ola • 
rnk safer eden otob\1.a eeterlcri 
lağvedilecek ve ancak BeyrU.sefer 
noktasmdan yapılmo.sı zarurl olan 
ırervlsterde otobll3 lfleUlecektir· 
Bu hususta kat'i kararlar vermek 
il%era bu hnfta içinde valiziln reis· 
liğindc bir toplantı ynpılacaktır· 

<lüQ.erek öldü • -.wa .,,. • ::;: : 
Bllkreşte, Romruıy:ı. hültümetile 

ticari müzakereler yapmakta otan 
hcyctlmlzden gelen haberlere gö • 
re, Romanya hUkfuneti ay sonuna 
kadar tefllim edilmek §artile bir 
partide memleketimizden 1150 ton 
yapıık va 600 ton tifillc almak iste
diğini bildirmiştir. 

Ankaradan gelen &tandardlı:M -
yon .mUdilrU Faruk diln tUcca.rlar
Ja ticııret odn.smda bu :roldıı glS • 
rilşmUfitUr· 

Yann sabah Gara.tada Ömerabid 
hanmdakl tiftik ve yapağı birli. 
ğindo standardimsyon mildllrilnün 
reisliğinde bir toplantı daha. yapı
larak Romanya.ya gönderilecek 
mallar ihracatçılar aramnda tak -
8lın edilecektir. l'aln:ız bir kilo tif. 
tik vermek fstlycn bir tllccar ayni 
zamanda Dd kilo da yapak vcrme
ğe mecbur tutulacaktır. Bi>ylelikle 
elinde yapak bulunmayan tiftik 
tUccan malını &tmak 1~ piyasa. 
dan yapak almağa mecbur olacak, 
yapak tiatlarr da yllbelecektir· 
Mallar Ticaret VeUlctıııın tesbit 
ettiği fiatlardan 11a.blacaktır-

Romanyalıla.r bu mal1a.n tehrl
mlı:de muayene ederek teslim ala
caklardır- Bu partinhı arkaısmdan 
yeni 11fpa~ler \•erlleceğl anla-sıl -
maltto.dır-

Zelzele felaketze
delerine yardım 
Para t~berrulan beş 

milyon lirayı geçti 
, AnJmra. 18 - Şark vtı!yetıerl 
zelzele felikettedelcri için Kızıla.. 
ya tebemılar devam etmrurtecın. 
Bu aym on UçllncU günll akşamJ· 
na kadar Ankarada Kızılay umu. 
rn! merkezfne glSnderllml§ bulanan 
para teberrularmm ycko.nu 5 mil
yon 189..(94 lira l9 Jruruou bul
m113tur.· 

Sığınak işleri 
Valinin reisliğinde bir 

toplanb yapılacak 
Bazı apartmum ve ev 88hlbleri

nln yaptıklan mğmaklarm tali 
matnameye uygun olmadıfr glSrül
m~tllr· Bazı kimseler de mğmak 
ya.pılması haklm:ıdakl mecburiyet. 
ten Jstlfndc etmek istiyerek inşa., 
o.t için nralarmda anlaşnuşlo.r ve 
kendi kendilerine muhtelif maktu 
fiatln.r ltoym~ Bngtınterde 
vali Liit!i Kırdo.rm re1sllğinde vi
Ulyettc bir topla.ntJ yapılarak bu 
hususta yeni tedbirler ve kararlar 
verlleccktlr· BiltUn mğmaklar kon. 
trol edilecektir· 

Mebualarımızm 
konferanslan 

Darsa, 15 (A· A·) - Diln Bur
sa tayyare llincması .salonunda her 
smıt vatandaşlardan ınilteşekkll 
kesif bir dinleyici huzurunda An. 
knrn mebusu Milmtru: Ökmcq tara
fmdo.n dünyanın içinde bulunduğu 
vaziyet ,.o bu vaziyet içinde TUr
ldyenin ~ slynseti \'0 kuvvelli du
rumu mc\"uları ct.r:ıfmda bir kon
ferans vcrilmiitlr. 

MUmtn.z Ökmen, bu hasbıhali,ıı 
son kısmmda. bilbnssn dııhildc çok 
kuwetli bt:Iunduğunıuzu ve vntan. 
daşlnrmıızın hassasiyet ve dikkat
lerinin her tilrlü uzak ve vekm 
ihtimnllerc dalıi olsa uyanık bulun. 
mnsı lilzumunu kaydcylenıiş ve bil· 
tun vatand~lann BilyUk MilH Şe
fin etrafında bUlUn. tehlikeleri ön. 
lemcye dalma h'lzzr bulunduğunu 
tcb:ırUz ettirmiştir· 

Liinon ihtikarı 
Yapanlar hakkında, 

takibat ba§ladı 
İtalyanın harbe girmem Ozerine 

limon f1atlan llzerinde yapılan ih
tikar hareketleri baklanda tahk1.. 
ka.Uı. başlıınmıştir. 

Bunun üzerine piyasada bir ha
reket olmu5, 9 liracbuı 23 liraya çt
karılnuş olan bir !ıındık limon 16 
Ura.ya. ÖU§ürillmliştilr· Ellerinde 
fazla limon buluruw.ık bunlan aak
lryanla.r limonlan birçok tüccarla
ra dağıtmışlar, Mylclilde takibat. 
tan kurtulmak istemişlerdir· Ba ~
lerin hepsi teebtt olunmue; wçlu
ıarm adliyeye teslimi için 15.zmıge
lcn muameleye bqlanm~· 

Un ihtiyacı 
temin edildi 

Civarda.ki ka.mla.rm ihtiynçlanna 
sarfolunmn.k üzere toprak mahsul
leri ofis.1 değirmenlere buğday 
vermcğe ~lamJim'- Of"ıs fazla 
buğday l"l"Zer'ek 1atanbulun Uç ay
lı:k un stokunun her saman hnzir 
bulwımasmı te}Din edecektir. Bu 
husus için ofis bugüne kadar 1500 
ton buğday vermiştir. Çıkıınlacak 

unlar depolArda sakla.nacaktır· 

Usküdar Amerikan laz 
lisesinde diploma 

• • 
merasımı 

'Oa1dldar Amerikan kız lisesinde 
yeıı.1 mezunlara dilıı meraalmle 
dJplomalan veri1m4tJ.r. Meraaime 
lstiklAI maret ile baila.nmış, beyaz 
elbiseler giymiş olan talebeler hep 
birden ~ eöylemJşlerdlr-

Univemte edebiyat fnkU.ltesi 
profesarlerlnden Ahmet Hamdi 
Tanpmar mezunlara hitaben bir 
nutuk eöylemi§, btmdan eonrn 
mekteb direktörü ~lam dip -
lomalarmı vermiştir· Aynca bir de 
kon.ser vcrilmJştir. 

POLiSTE: 

:r ·~ ~. ,. 
KMımpD.§ada hastane yokuşunda- :..:.=:"--..::.ı--?i. 

8 numarada ot4ran lbnı.himln oğlu • ~ 
Hııa&n taratmdan bıçakla lranımdAn Budc:bğı ,..: VAKiT lıL'_::,./ 
ntrr surette ynnıla.dığınt ve auc;lu -
Ha.sanm da ynkalaııdığmı dUn ynz.. 
nlf3bk. 1 il 

Doğru 

Değil mi} 
Hasan dUn öCleden sonra adliyeye ; 

getirilmiş nöbetçi mUeddJumumt mu- İ 
o.vbıl Cevat tarafından eorguya gekll· ; 
dikten sonrıı. tevkif eanmı,ur. ı 

:E•aıtat bu SD'ada iki poUalıı nczareU i 
altmda t\dllye dairesinin tklncl katmdn 
trıı.bzaııa d&yanml§ bir vaziyette be.1(
Uycn llMıuı tn.nı<1Jklarmdan b!rUlne 
ra.atgclmi' vo babn~ın çok ft~ ya. 
mlı ve ha.yatı tehlikede oldugunu ~ğ'
rennılşUr. 

Yaptzğt bu fenalıktan pl,man o1an 
Haıınn bu haberi alınca U::erlne btr
acn blrl fenalık gelnı!,.ı ve gözlerlnlıı 
Juı.rannaaı ile muYUenestnJ kayl>ede. 
rek a;attya dllrınUştUr. 

l'Lll5 metre yUk.ııekUkten ıc·pesf 
llatt1 dU~en Ha.san hurdehq ol. 
m\.lft otornobllle baat&ııen kaldın· 
lırkeıı yolda öJmll§tür. 

trüccarların vekalete bir 
müracaati 

Devlet Demir>''?f ~ 
Umum Müdürllllp 

nün dikkatine! 

1 
Slrke<:I - Qekmece be11111~ 

nilıı bul is1&S70.D1annd.aid:;, 
me111w·ianıı.m sa.ır,a.1ı1s.n u1_.ıtlf. 

1 rmd&ıt bir till'lil ~ ... 
• aıJE sık yolcuJan müşl."ill "..ı!J"" 
1 lere dlif.iımekte , .• buaD ~ 
1 açılmadığı için bilet.ili ~ ı# 
: meğe mecbur kalaıı Y~-__4 
i '(blr memD1'1111 uyuyup ~O 
~ daıa keııdtıerl naea•aımUş. 1 Si' I 
! iki mJsll para ctta6D1a tab 
! tulmAk:.:ulırJAr. 'I 

Şebrlmizdeld ihracat tQccarlan ı ·ı Bn ıaball geae b1I ~ 
mıntaka ticaret nıUdUrIUfil va.ar- ,.aka olnıqtar· lüdlle ıuaor: tr 
tasıyla Ticaret Veklletino mUmca.. Bu sabah sa:ıt 6,2'7 trenUe,,. 
at ederek, üzerinde her sene yüz- , ı:tfJk{)yden Slrkeclye bunell; 
binlerce .llralJk ihracat yapllan kit- ! yen yolealar tren l"C§ilklS" ıılJe' 
renJn limirdeld ihracat birliğine 1 yoo11D3 P.fWğl ha.l<le laAJ5. ı;. 
bağlanmasmı ~ buhnadıklan· i gl,mnln ~tını gürPl ;oı' 
nı, çUnkU bu maddenin hpa.rta ve i rn treni 1-açırmaımk lç1:" ,J 
Burdurda yeti§E:rek !stanbul yolu ı alma.ıfa.n blrınıeğe mecbur ~ır 
Ue ihraç cdlldJğinl, bu yllzden la- ' i tardır· Tl"CDfl blnmedcn ıe\'\·c~ 
tanbul ihracat birliklerinden blrl.ne 1 t:asyon ,.efine v&T.iyeU bil~ 
raptedilmesini Jsteml§lerd.lr. ı lstlyen bir lk.l yolcu da &ef".' . .d' 

---o-"")-- ! rinde olmadığım görerek -:; t 1 
• ~ 1 1 ela buhınaa diğo.r bir meni etti 

Sirkecide bir otel 1 ccleyle ı,ı unı:ıtnu,ıa.r '-e ft'JJI.," 1 
kap.atıldı . memorlarma c!& nı:llfunst ,·c .,ı· 

1
1 lerdlr- Fakat bUtUn bonl~ ı-t1 

Zabıta ve mhhat mil.fettieleri 1>.. , Dltm trendeki k~ntrol mc~~11tl' 
telleri. gazinolan, lokantaları ve 1 O\"\·cın işi Slr!{ccl garında ~csr 
bu gfbl mnuml yerleri •ıhht bakım· lme.io kani' verml~J:u-kcn, 11cP J ı 
dan mkt surette kontrol etmekte-

1 50 &0nra yolenlard:m ful ;.ıtsll ~· 
dir. Bilhassa oteller tizerinde du .. ı r.ı. alaralc bilet kcsıntşlet Lııe'-, 
ııılmaktadır- Sirkeci otellerinde 1 "Şef b3ylo cmretU· sız bO -~ ~; 
yapılan kontroller eıın.asmda Ha • 1 ıerle Sirkeci g:umn. mU~ ı 
lep otelinde mhhi muayeneleri ya.. 1 derslnlı:,, demişlürdlr· .1tf i " 
pıimamıl'J mUstahdemler çalıştığı 3 Fakat Sirliccl gan ~d'!Jblıı:'._,,.. ıı. 
glSrlllmU§, yatak çarp.flatmda da J ~ı-0P"-. .., 
bit bulunmuştur. Otel mUbUrleıı • se tren §Cflndcn eser go ıııt'! "-1ıı 
mi§, sahibine ceza verllm13tJ.r. ın1, \.·c tren kontroUıınntlıı.0 ,.,r. 1 slnln bilet kesme karaJ'JrıJ tl"ııt 

1 
dikleri aıılaşıbluş. bU lld ~ 

[ :: ::~u:~Q~: 1 l~~~RLER : j ~;:~uı:~!E:.::~0t~i 
.1 A • _ ,.ı,.t 

• DUn muhtellt memlekeUe:e 61 
bin liralık lhr:ic3t yapümytn·. 

• Belediye daJrnl encUmcı:ıl yarm 
toplanarak lokanta •o gUlno tArUe. 
lerlnln lUka kısmını da tespit edecek 
ve tarileler lltı.n olunacaktır. 

kcsllrucm1JJ olıi::ı.ydı belki ,-~ 

M . • .Mllll sanayi bttlıgt 12 inci yerli 
erdıvenden düttü ~1ar ı:ergtıiıilıı hıwrııklarma b&§-

öğrt'ni:> slle CCZMIZ biJct ~· 
ilik· J,ıW.t ~cu SınklnJ ~ e
ımwnarıh istida ne m~..6' 1 
din. Tahkik.at yapılsm. p&J"-
gcrl aım.-ınız,, doml~lr· fi 

• l§to Mclbe badW'· Ve buıı,,., ! gibi hiu11seler geçen ecne ele ,._
i nl L<ifasyonda birkaç dcfalatıre" 
! h"Ubuimu.,, fakat o ~:uılar ~.4' 
f de bilet kc.sllmeylp Slrkccl PO
i lla ceınsız blletıer Terllmı,tl· ~ 
: ab:ın fso Y~ill;öy l~tasyoıı ti 
~ nL-ı nuıhalllnc1e butlIDJJl3Jllııs1 ııld 
i tren kontrol memurhmnın ,-. --kt' 
i h:ı.rckctıcrl ısı btl!bUtun bm-

Hasköyde Caın.laltm.da. otu.. lamıfitır. Sergi gene G"1ataaarayda 
ran altı )'&§larmda Zanto evlırlnfn açılo.caktu. 
merdlveninder: dll§mU§, yaralanm13- 11ı Belediye ile evkntın yaptığı tet· 
tır. Yaralı çocuk Balat Musevi haa· klklcrde memba ııularmm daha uctı%4 
taneıdne kaldmlmt§tır. utıhnasmn 1mktı.n gö:'lllememl§tlr. 

YANGIN BAJ}LANGIOJ • Otellerin her odamııda tudlkU 
Hallçfencrlndo Yıldmm caddeıılrl~c tarltclcr bulunmo.sı me<:burlyetıne 11· 

Ma.rltoya o.it olan fırın rocasmdıuı cyet edllmed!gi görWmU§tUr. Kontrol· 
kıvılcrınlar çıkmıpa do. llDndOrtllmU,.. ler yapılacaltt.Ir. 
ttır. Yapılan tahkikatta tırm bacası· • Şchı:ıde ba~da Tevfik pa§a cad. 
nın Wo temizlenmem.iş olduğu anla- drstnde gar:ıjdwı lt!.stlk ve boru ç$Jı 
§llmıa. Mıırko hakkmdıı tak1bAta gtrl b:uıt tıc ay bıı.psc ma.hkQm olmu§tur. 
§Um!ftit. • 8ultnna?ımotte L~t!inln e\•indcn 

BIÇAKLA TARALADl demir potrol ı;nlmaktl\n ıruçıu Mehmet 
KAdıldSydo ··ur· :0.Iıdcredo MU.-ri- Yont Jkl o.y ôn g1ln h:ıpııe mabkQm 

y-t sokıı.ğında "turaıı tcmiz!ik edllmi~Ur. 
amclesindeıı Hıılil, gene temizlik o.· • YC'!llcamldo z:ır!ı;tlılt sureUJo tılr 
melesi olan nrkedıi:§ı AhmeUc kavga kııı; k!~tyl dolaıidırıı.n topal tmıaU 
etmtg neticede Ha.W Ahmcdl ıı.rka:ıuı.. birlı:ıcl mılh cQ~ hil.!:lml ta.rat:nılıı.n 
dan bıçıı.kla yarlllamı~tır. t.ııvkit olunmu:;tur. 

Yaralı hB.'.:truıeye kaldınlmıg, carlb • Resmi evral:ı imha etmclt vt? zlm-

1' mıştır. ~ 
...Hııfüla alakadar ıs1crde 1et 

f hll5.IJU oldnğmnı blldfğlmlz cl~ıt'' 
c dtmlryollan uiinını mUdUrl ~ 
! DllU dl!dmtfnl t~kcr T0 bU •ctlf. 
f ::\ltS:ıldıldDl'a a.rti!c meydan ' r'' 
l mtseccb-in<len emin bultıııd11 1 
, -ııtc:a ı:a-1fdcrlzo •? 

L . -1!.?..7-!.~:.~1!~ 
de yukalanmı§tır. metine parıı gc&mektCD ıru-;lu mU· 

oro11ontL Ç.Am".l'I b:ı.tıir RU;ltll lklocı attır cu.a taratm· Tedavüldeki kağıt ..1 

1760 numaralı otomobil fOförtı dan diln S,15 ay he.p~ vo o kad:ır da parn-ız 351 milyO•~~ 
A.ntro.ııilt, dikkat.sizli~ ylzUndcn memuriyetten mahrumiyete m:ınkQnı '64H C". 
k6p:1ldo kalll tııl"afa geçen Necdet olmu~tur. Alak&ro, U (AA..) - TUrld>-etoiııı' 
lııınlndelcl birisine ı;arparak sağ bıı.ca- • lraarlt \'C',dlllğl imtihan ncUcele.. huriyet lrerkes be.nkesmd&Jl 

ğmd:uı yaralıuımnsmıı scbcb olmuş rl \"C talm!atnnı:ne:ıl etr.ıfmda Oğret· c.dllml§Ur: ; 
tur. Sur.lu eoför yaknlıınmJi y:ırıılı mc::ıtcrln tUdrlcrl.Dt ögrenJJlAlk lı&ett ' . 13/6/llMO üp.mı ltıbarl)'!e .• ,.. 

• 1 d..-' da hıuıtaneyo kaldmlmıetır. bir anket ac;:mı§tır. not Em1a)'onuınm yaziyeU ıu ~v 
--~~~~..--~~~~~~~~~--=~~~__:=--~~~~~~~~----~~~~~-- Bankanm ~dıı tıarıJta ~ 

nu mucibince deruhte edileli stJ~' 
tar: l53.i4Q.:G63 Ura; Banka Jı~ 
nun 6--& inci maddcler'.ııe sa 1 ~ 
hazine taratmdıaD vak! ~ 
tedavtlldeıa geri çekll~ ol ....a ~ 
bund&ıı temıu olunan: 19.310.1""' 

• 

\"eken: 139.488.3d7 Ura. ,_,/. 
_ Bu mllttara banka kaJ1U%lu ~ 

b!.Dce aıtm mut:abW yapıl&O eısl _,-, 
17.000.000 ııra. ne reeskont ~~ 1'. 
ye.pıl:ın emisyon: 195.tKI0.000 h•-~ 
kCln: tl51.008.867 lira; ltlYe ~ 1 
lli/5/1940 tarlhlndeld tedA ~ 
mum yekQnu Q9 yt.lz eD1 bir ... K .,, 

dokua yQs otu: 9ekl2l bin Uç T

mt?J yedl liraya ballt oımaktadıt· ~ 
nu yek1Uıuıı aıe.ııo.!oıs 11~1 s 

ha.--tıı banlrnotıardan ınotebll ~ 
milyon 822.662 llrur da esk1 
b8rı la:ot!ıı rdan mUtc§C?'ltl:ll,ı11r. 
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Resmi tebliğlere göre 

llarp vaziyeti 
tebliği: 

h~ l~ (A.A.) - Rüytcr ajMv blldlrtyor: 
~ taıihll Fnınaız: tebllğl: 

de muharebe Luver ve EvcW mmtakalamıııı ,arkmdt denm 

llınıtakasında ordylarımı.z kumanda beyeUntn emretmtı' oldu&u 
~ btr tnUzaml• ikmal etıntşlerdir. 

'Yede Troyes ,.. Sen D1Z1er laUkamcıUcrlnde dOfnut.n tuJlklnl 
tlcıaeuendlrmJtıtir. Pek flddeUI muharebeler dtnm etmektedir 

"-ı,. ı-11 Alsaeda dOıman cephe ve ı:ıuvasaıa baUanmız UJ.crfne fld· 
bardıına.ıııarda bulunmu~•ur. 

JUU..'l GEÇEN AL.~ lUUFREZELERJ 

~ (A..A..) - Frıuı!!!Z Ak~am Tebliği: 
diyede ve Par<..:ı1n cenubunda, vnziyotte dcgifiltllk yoktur. 

lllrkta, ~ı un:ıurlar, Romilly clvnnnC:"l Sen nehri.Dl ceçm~lerdlr, 
lllıındıı. dll;-mıın, Troycs'dc:ı. Sa1nt • Oizier'ye kadar ol:uı mıntaka.. 

arttırm11 ve p~cl:ırlıırmı Chaumont i.sUkametınde Ucrletm11Ul'. 
dUşmnn, Ncu!br!sac mı.:ıtııkasmda bDcuın etmt~tlr. Ba.zı mUf· 

• llQı • 
~ l gcçmcğcı muva!!ak olmotıe:ı da mukavemet mevzilerimiz ha· 

~tır. 

lNGlLtz TAYYAREU~ftlll{t."'IJ FAAUYı:Tt 

15 (A..A.) - Hava a:czaretı U:b"'>i: 
lk kuvveUel'f takvJyc etmek üzere diln lJıa'Wz ha.a lcuYVeUer1 

tayyareleri Scnl'n ccnubu.nc1B.kl hUp mmtakaaı Uatllne •vke
' DJğcr tayynrelcr Ncuvecbapelle yakınında lııfervllle tayyare 

1 dU,.man tayyare tecemnıuıenne hUcum ederek ağır zayiat 
dir. Bombe.'"dıman tayyarcle."l:nizden dördU d6nme~ttr. 

tt...~tnbardıman tı.l)')"arelarlmlz Almanya Uzeri.Ddcld bQcumlarma 
.~l:?rdJr. 
•e Rbcnanıo'dıı a.skert hedeflere iaabctler nkJ oıaıuıtur. Almanya. 

ıat'bl.alnde llade eyaletinde ltuV\·eW kıtaat tecammUlert n barp 
dqıoıan (!zcrtncı bir hUcum ynpwm9ta'. Tayyarelertmbden nu.ı •k· 

:hah aııhil muhafaza lc§kllAtmn mensup tayyareler Sergen nbtı· 
"1k bJr malzeme stokunu tahrJp etmJ§ler{lir. 

~IAN BAŞK~~DANLIGlllo"XN TEBLIOLEBl 

unıumı .aırargl'l:U: 15 (A.A.) 
Orduları ba:kumand:ınlığının tc bilgi: 

'ıı• Sen Ue Möz nrıı.amda dU,1manm takibine devam olunmaktadır. 
ilta.Jaro:ı. dU;man tc~ckkWJcrt, çarp11madan teslim <>lmu,ıanıır 
~ günlerde gOZUke:ı yen! ~kkUUeri, mağlOp oımuı tırkalann 

t kıaımıarmdan ve aoeJe topta.runzı UıUyat kıtalardan mUrekkeptir 
~aını anyıJnmam~tır. 
lnutıarctıesız f;a:>nl edllmtıı ve geçUmı,tı..r. 1871 de AlmaD mukad 
laytzı edildiği ve 1919 da Alman kara lekealnlzı tmzalandıfı Venay 
tlıertnde Alman bayrağı dalgalanmaktadır. 

cenubunda .dUımıı.n cenubu prklye doğra prt •tıı.ınıo n rtcat 

t,tff ~randa, bUtUn mruflara mensup bava kuTTeUerl, Sar c.pba1De n 
'I ttottıtiril~Ur. 
'-" ._ttnıa bUyUk bir ııucum yapmıştır. latlhkAmlara, mtlltahkem no~ 

.,ı·' ~ ve piyade mevzilerine ve kollara, bUtUn gün, her capta bom.. 
,,rt ıttt. MUhJm topçu kuvvcUcrinln mllzııhereU ile hareket eaen ordu 

t• Q llajlno hattı mmtakaamıı. girmiş ve müteaddit laUbklmlan aJ· 
~ Sar • Albcn kuvvcUI zırhlı mevzu lşgaı edllmlfUr. 
.. _ · • Mctz • Bcllord mmtaknnnda, aısker tab&aUtıerlne. 70llaı'da 
~ketıorlne ve domlryollara karp muvatfakt79W baY& llDcamlan 

· Dır çok trenler \•e bir çok dcmlryotıan ~p edilmlftır, 
t' 1 ın geri ktı.lım lnsmmda da bava kuvvetıertmls, taYJ1U'9 ille)'• 

!nUhJm demlryolln.rm.'\ ve ı lcat ballnde kıtaıara ' muvatt&ldyeW 
~ l'ıı.pnıı;tır. 
~"-nı 15 hazirana bo.ğlıyan r;ece, dD~~ Almanyamn p.rp n oe
~ lnuıtakalarma mutad hUcumıa.rmı y&pmıf ve pyrt ukert bedel. s; bombalar a.tmı~tır. 
~ IJ:ı, dlln 40 tayyare kaybctrnJvtır. BunJarm ıs Q bava mu!ıal'ebel• 

l'ülmUJ, 9 UDU bnva da.ti toplan dllş1lrmtl§, geri kalanı yerde tab
~ttr. Be, Alman tayyarest kayıptır. 
& lrıında dQşmanın tayyare kayıbma 10 ll&ve edtlmlo " 29 • ~ 

~lılın ka71Plan ~ da 4 den 8 ya ;yUkaelmtıUr. 
ı.._ _ınıntakaamda Har.at.ad ve Tromoae. eon günler zartmda mutıa
~ edllml§Ur. 

VEıu>öN KALELJCRtND&.~ mtst ALINHUJ 

~ ııs (A.A.) - Alma.n ordu!an ~kumandan'ııfınm teblJtl: 
'llJı tııllatahkcm. mcvkllne yııpılnn bir hücumda, kıtalamnıs, bu aa

llıl harpuı tn.nmnuş Vaux kalcalnJ bOeuınıa almıf]ar ve ıımaıı prbt 
katzı Marre knleatno Cirml§lcrdlr, Kıtaıa.rmıız, Verdun'e dotru 

devam ediyorlar. 

..... A.1..MA1''"LAJ1 \'L"U>ÖNr; Gt.B..'\llŞLEB 

.,,_.,.._,_ ıuoaıns ltaraJPbı: u (A.A.) - Alman onhıtan başlcuman. 
~tebliği: 
~On lkJ taratmda bulunan mOsta.hkem mevki hatıann ;ranımamo · 

41_ Uı:numı harpte kanlı çıırpJt.malara aahne olan Verdun fChrl -.. 
~ kıtıılan_ taro.tmdan a.lm:nqtır. 

~ llLUlNO RA'rl'I Y ARIUDŞ 
~ llmumJ kararpm, JS (A.A.) - Alman orduJan bapuman.. 
~ lebllğt: S t'1nuz. afır çarp~malıırdan aonra, Sarrebruck'Uıı cenubunda Ye 

bt.r ~ephe üzerinde Majlno h:ı.ttmı yarmı:lardır. 

~lı meraklı etrafına 
~ UYnJğunu sallar ve çıl 
~lardı. lşte o zaman Feri
~ köpeği havaya kaldıra. 
"°: ~i bulunmaz bir mah· 
~~u söylerdi. &zan Nu 
~ ~ da yalnızca otomo
~~e çıkıyordu.Akşam l'e" 
~Sonra Nuriycden müsa· 

Ctgara içer ve mavi du· 

~ ~ı $ararken gözleri 
~ clalgın dalgın susardı. 
~li • Nuriye ile dertlcşmez· 
~Q.~~ bir şeyi yok gibi gö
~fl altat hazan Nuriye Fe 
~ildiği kadar çocuk 

~ .ve Kerimi sevdiğine 
~ gelirdi. 

. ~Uriye gazete:!e Necip 
bir hikAyesini okumu~ ve 
Olr.~ • • • • 

\ 
"'\llI13SI ıçın tavsıye et· 

~ . 
\ı, ~ musunuz Nuriye, çok 
>~ encJiğimde Necip Nadiri 

\Un. 

- Hayır, bilmiyordum. ~ almı 
sevdiğinizi zannettiğiniz bir genç 
a'~kında in!:ic;a:-ıha ·ale radı~ • 
11 bilıyo:- 4l:m. 
Feride en küçfik bir teessür gös

termeden &ençliğine ait hıkftyeyı 
birkaç kelime ile anlattı: 

- O zaman çok müteessir ol· 
muştum. Eğer anneliğim ha>·:ıtta 
iken Necip Nadirin evlenmesini 
haber alsaydım müteessir o'urdum. 
1',akat bu §ekilde değil.. • 

Ah Nuriye, bütiiİl ümıtiim on 
daydı. Hayatta yapayalnız k:ıldı· 
ğım zaman teselliye '" muhabbet<' 
o kadar ihtiyaam vardı ki ... BöylE' 
bir zamanımda yanıma bile uğra 
madr. Bu acı, kalbimi parçaladı, 
fakat, ~meli Necip Nadirin k:ırm 
olmaktansa ölilmO tercih edforim. 

- Tanıdığımı için mi? 
- Evet, hem insan, nekadar da 

çabuk deği~iyor. Onu ee\ıniyo
rum. 

- Her zaman dtfil. .. 

H A B E R - Aqam Postası • 

Münferit sulh şayiaları fg~~ 
Londradan tekzipediiiyor 
Bu şayiaları lngiltere ile Fransanın arasını 

DlŞA.RDA : 
• Ncvyork Ucrald Tı·ibune gazeten 

Amerllta hUlctlmcUnde:ı, lnpltcreııln 
muhtelit nol~kı!nrında ı.·.;mmıı olan 
mu· rıclr çocukl:lrm Blrlc;}lk Amerlk& 
yıı. d:ı.vet ~dllmdcrin1 t:ılcp etm~Ur. 

-açmak için Almanya ve ltalya çıkarmış • Frl'n~ ile 1ngfıterc o.rıısında ha· 
va Berv.lllı-rf tnrknı: S'Üll kad:ı.r tekrar 
.b~tıyac:ıı.ktır. Cenubi At!anUğc dO:• 
n.ı AJr Franee hııva aerv181ııfn " 
Fransa 11 ) :ıkm ve uza.le prk •1'. 

Lıoadra, 13 (A.A.) - Röyt.eriıı aa• 
l!hlyettar membadan ö~eııdli'IJle gl:S.. 
re, Alman ve ltalyan propagıı.nda te
ıeltkUllerl, mOteaddlt ve dolambaçlı 
3 .)Jlarla. mOttctlk mllleUcrln karıdık· 
tı tt•madmı • :ırmnaıta m:ıtut olan ve 
eau bed~l tııgUl-: ehil ve 11.!ltcrl ma· 
kaml:ın r.rasında bir anla~rnnzlık bu.. 
ıumnnaı teJkll edoıı atı.ttl pytalar or. 
taya koyarak, uglln mutattan Cok 
Cazla bir faaliyet göaten:rıı,ıerd1r. Bu 
bUWJt&k.l yıılaıılar. Alman ve Itaıyan 
radyotan taratmda.n birçok dillerde 

~ 
Merhum Şeref 

ihtifali 
Yedi sene evvel vefat eden Be. 

şl.ktq j.lmna.sUk klUbU mllesıılaleJ 
riııden ve Türk 9JJO!'UD& çok btl
yilk hizmet et.ın.ıe p)udyeUerden 
morhum Şeref için Yahyaefendl 
dergA.bmdati kabri başında büytık 
ve h~in bir ihtifal yapılmıştır. 

Merasime sporcular, klUb idare. 
cileri ve merhumun dost.lan f§tt
rak etm~şler, Bcşilrtaş kIUbllnden 
Rll§tU. Galatasaray klllbtı umum! 
Kltibi Ali merhumtıD birçok mm 
yetlerinden, klUbUne. epora " nJ. 
hayet memlekete yaptığı ~t· 
!erden b&hsetmlflerdir· 

Mmtaka ve klUbler tarafından 
!:!&nderilen çelenkler merhumun 
kabrine Jconm~ ve merasime de 
bu earetle nllıayet ~· 

8EŞ1KTAŞ KJ,tmtlN()N .. 
TEŞEJıntlRtl 

KJUbümU:ı: yapıctlarmdan ve mQ
essl.slerindcıı merhum Şerefin ye
aıııcı 81Um yıld&!Umtl mllöaiebeti. 
le yapılan fhtl!ale iştlralc eden 
sporcu arkadqlara ve çelenk g&n· 
dermek Ufüunda bulunan İstanbul 
Bölgesi Batkanltğma, htanbul 
futbol hakemlerine, Bursa Acar 
İdman Yurduna. Vefa İdman Yur
duna ve bu mllnaaebetlo matbuab. 
mımı gösterdiği aWtaya sonam 
te~ekkUrleıimizl 8UI18m· 

Sipahi ocağında binici
lik mGsa.bakalan 

Slpaht Ocağında cuma gQnU bq. 
hyan ve dUn biten hazlran ayı 
mllsabakalan tahmin edildiği gibi 
çok heyecanlı olmuştur. Uçll dre
saj, UçU m&.nt atlama olan mu.sa. 
b:ıkıılara lS binici iştirak ~tmfştır. 
Ocağm 'lilkbahar blnl31eı1 dUnkU 

mlisabakalarla n.Ihayetlenmlş bu· 
lunmaktadll'· 

ı~ .. r--~t!Ü 2-1 rr. :p 
OUn Şeref !!tadında Ank"ra ku 

!"1111! maçlarına t!e"/8.tn edilrnlc<tl 
nbra Fabrikalar ~Ml ile ŞI~ 

U brşı18"Jnlşlar, mtıı.abakanm bl· 
rincl devresi t-0 Şlşllnln galiblye
tlle blt:mJtttr. 
YUtıe.ba.kanm iklnc! devrul çok 

çctln olınuıı, Ankaralılar bu devre 
gol yapmııılar ve mUaabakayı 2-1 
kuıınmışlardn'· 

o 

- Hayır, her zaman değil Bu· 
na eminim. Fakat bir hissi anlat· 
mak, tah!il etmek ne kadar da güç 
de~il mi Nuriye? Necip Nadiri 
tanımazdan önce :eevmek için çıldı. 

rıyordum. Gözlerim ve ruhwn mu· 
hayyel hayat arkada~ımı arıyordu 
Karşuna Necip Nadir çıktı. O za 
man onu sevdiğime hülanettim 
Hayalimde ya,att$m arkadaşı o· 
mm sevimli yüzOnde. kibar halin· 
de ve şairliğinde buldüm. Fakat 
onu severken ben" bir adam değil 
muhayyel (bir tip), seviyordum 
Yanılmşm... • 

• 

tekrar edllml§tir. SalAhlyettar Lon. 

dra mah!eUcı-:nde, bu ak§am, bOtlln 
dikkat, tamamlle aıııJ.sız olan bu ,ayt· 
ııl ; rm menşei Uzerlnc!ıı toplanma.kta-
clır. 'MUtte!lklcrln ~mdlye kadar ol· 
duğu gıbl sıkı lsU~!'e. Ye tAm ~mıı 

halln13 dcvnm ettikleri beyan olun.. 
maktı::.dır. 

Myter ajan.at, Avam kamarası 

cııktlr. 

S:ılW)·cttaı- maka.mat. Frana:ınuı 

mtlnferlt sulh r.kdetmeğl derpta eyle-
dJğlne mUted..lr ~aytalnrm. tamamım 
yalan ve katJyen a.o;ılsız ulduğUnu be
yan etmcktedJr. 

amd:ıkl h:ıva aervlaleri.Dln, mutad 
' 'eçhlle ı:ıemckte olduğu haber alm
mıştır. 

• A \'Ustraıyn ist.lh bru'at da!rcıl r.
lsl E:Jr KcJtb Murdok, .A vustre.lyıuna 
1pt dııt mnddt'ler ve mamul eşya latibe 
ıuıll lçl"> h>O bln ltlo;I çal~tıraca#DD 
\ ' C mUhtuır.ıut. l ıaUHı lçln 50 milyon 
lnzillz liralık mıısral tespit edllmf4 
olduğunu blldlrml§tl..r. 

Milll Müdafaa 
Yurdumuzda mahsul Vekili şehr:mizde · 

nm •alı gUnkU toplant.ımıda Çörçlllıı 
ııakf.rt yuiyet ~ klanda beyanatta 
buJunncağmı bildiriyor. Lortlar ka· 
maraamda da bir beyanatta bulun&· 

Bu ınytıı.lar Amerlkadn vOcut buI. 
n~ gilıi görülUy.ll' • .Eunlara mUtcdn 

ll' bavadlııler Lonera :mc:ışwl oıarn 

,österllmJştl. "':apılan tahkikat, hava. 
dlsln Atman :ra.d3 oau tara!mdıı.tl ya. 
yılmlf oıııugunu gösterml§tlr. . 

. Bu akşamki t~ -=ıf e 

bu sene bereketlı ft_-':ara: - c~=:~cek 
Gerek Trakya, gerek Anadoludan gelon aon 'ınalOmııta göre, seı. 

ıele mmtakalan mllsteana olmak üzere diğer %lrnat mmtakalarının 
eberiıılnde yeni mahaullerimis i)i bir vaziyette bulunmaktacbr· 

Trakyada, geçen ay eeller yUz\lnden ekimi bozulan yerler, diğer 
mmta.kalara iki misli e>dm yn.pıbnalc aurcuıe telifi edildiği temin 
olunuyor- Trak~ aon.ynğan bereketli yağmurlar mahsulleHmiz 
Uzerlnde çok faydalı olmu§tur. 

Ana.doluda başlıca buğday mmtaka.larmdan olan Konya ve Polat
lıda mahsullln fevkalAde berekeW olacağı §imdiden anJqılmaktadJr. 

Ruzveltin Fransız 
Başvekiline ceva~ı 
Fransa mukavemete devam ettiği 

müddetçe Amerika yardımda bulunacak 

Jılllll KDdafaa Vekili Saffet An .. 
kail bu eabahltl ekspresle Ankara
dan şebrlm1ze gelmiş, vali ve be· 
ledlye rcisi L~tff l<ırdar tara.fm• 
dan karşılanmı5tzr. Bir muharrl. 
mlıle görll§en Saffet Arikan bura• 
ya dişlerlnf tedavi ettirmek için 
gcld1ğtiı1, bu akşam tekrar Anka
raya döneceğini ve bqka hiçbir 
lşlo meegul olmıyacağmı aöylemif· 
Ur. 

Ecnebi memleketlerde
ki talebelerimizin 
maaşlanıia zam 

Ankara, 16 - Avrupa ve ~ 
rikadald talebelerimlze her ay v&
rllen para mlktannm bugUnkll ih
tiyaçlara glıre az olduğiı g&rlll.. 
mllş ve İngiltere, Fransa. Alııum· 
ya, İtalya, Maca.rlııtan, A.morib 
ve diğer ınemleketlerde tahaDde 
bulunan bUtlln talebelerimizin ma
aşlanna 15-30 Ura arasmcla sam 
yapılmııtır· 

Neoyork, 16 - Amerlkn Cumhur 1 
reisi Ruzvelt dnn Vaşlngton'un 
Fransa ve lngiltere bü)·fik elçileri· 
nl, kendi talepleri üzerine kabul 
etmlttlr. Bu zlyaretlerln hedefi 
hakkında resmen hlçbJr feY söyle· 
memekledirler. · 

RUZVELTtN TELGRAn 
m;er taraftan Runelt Frnnsıı 

ba~veklll Renonun )'ardım talep e
den mesajına cevap ,·enuiştlr. 
Ruz\•elt "Fransız ordulannın müs· 
le•llye karşı parlak bir cesaretle 
muknvemclleri için Amerikan mil· 
let 'Ve hükumetinin slttlkce artan 
hayranlığını teyit" ederek sözüne 
tllyle devem etmiştir: 

"Mevcut ~artlar içinde kabil o· 
fan gayreti yapmakla, Birleşik dev
letler hfikOmetl, secen lınrınl:ır zar
rında müttefik ordulara tnyynreler, 
top ve muhtelif cinste cephane, 
lslihsnl etmek fmklinını vermiş 
oldu~na, aynı zamanda mOllc!ik 
lıükCııncller mukavemete devam et· 
tikleri mürldctce Birleşik dcvleUer 
hükQmclinin , aynı islikamellekl 
gayreıterl iki mısllne iblAA edeceği · 
el en enerjik bir lisanla tckrnrln· 
rım." 

Run-ell blluharf Birleşik Amerı 
kıı hü!:Omrıfnln, Frammnın t:ımo 
rııı)'el ve istiklftllni kuvvetle yık 
nıak tcşe!ıbüslerini muteber 'Sayını 
yacoğım beyan etmiş ve bilhassa 
şunu ilüve etmiştir: 

"Slıi temin ederim ld, Fransız 
milleti, bütün cihanda halk mOeııse 
selerlnln esasını teşkil eden hllr· 
rüyetini nıüdnfooda devam elliğı 
mllddetce d:ılmıı miktarı ''e nevi 
artan le\·azımın Birleşik Amerikıı 

NAKLEDEN: 
BURI-JAN BURÇAI<. 

-ss-·. 

Dü~ünceye daldı. Yüzü birden
bire penbel~ti: 

- Insan bir şey hakkında kati 
hükmünü verebilmesi için, mesela 
"o aşk hakiki bir :ışk değHdır!, 
diyebilmesi için onu bir yenisilt 
mukayese etmesi lazım. 

- Demek siz Necip Nadiri sev 
mediğinizi ancak bir ba~kasıru se· 
verseniz anlayabileceksiniz. 

- Hayır .• hayır .•• onu sevme
diğime ~imdiden k:ıniim ... 

Berrak sesinde tatlı ve ince bir 
ahenk vardı. Sarpı öptü \"C ilave 
etti: 

devletleri tarafındao gönderUece· 
ilinden emin olabilir. Bu beyanatın 
askeri taahhüdü tazammun elıne
dialnl ıınlıyacağınızı biliyomm. Bu 
gibi taabhildatı ancak .koaare ala· 
blUr." 

Bu temlna~ Reno)'a :rardım tale
bine cevaben tclgrana bildirilmiş· 
tir. Ru telgraf, Amerika Blrle~ik 
devletleri reisinin, Fransa ve ln· 
ılllere bfi)'ftk clclleti ile görfi~mc· 
alnden biraz evvel yollanmıştır. 

AY AQI KESJLI>l 
Erenkllyde :Ct.metenC:~ eaddeslnl!• 

H numaralı evde oturan tbrahtm la. 
mlnde b!r çocµk Kadıktıyde BostanCl 
caddesinde HDseytnln idare ettlA'f ara
baıım arkamla takılmak Lltemlş takat 
ayağı te'kerlekler arumd& eılafirilk 
ezllmtBUr. Yaralı çocu1ı tmdadt aıhl'il 
ile haataneye ltaldınlmlf arabacı ya· 
kalanmıı;tır. 

Olüm 
Glrlt. Kandiya eırafmdaJl Ba.ııJftf 

zade merhum l!emık {bey) kıla, 
ferik merhum HAfız Tevtık (pap) 
zevcesi. Bayan Vecihe ArgUdeıı Tal.. 
deal vt Raal A:rg{lden.!D bU;yUk --
li Bayan FATKA. ZEHRA ARGO'• 
DEN. Uç buçuk aydanbert ted&Yldl 
bulundUIU Amerikan butaneıı!Dde 
ıl!ayap olamıyarak, dtlD l9Ce ntat 
etmııur. 
Oenaıeal l 7·8...940 puartell stmfl 

öğle namazmı mUtealdp ~ 
c:ımllndcn kaldırılarak aehlW,. 16" 
mWtcclCt1r. 

Allah rahmet eyiestn. 

amBugün ~SOMER SİDBBIBSIRİ•• 
Güzel Sevimli ISP ANYOL Y1Idızı 

· iMPf RIO ARGENTI A'nm~ 
~Ay Ş E Tamamen sözlü ve'8rkılı 

1 
lspanyo ca kopyası 

' ft lstanbuJda l1k 4ef" fraıwzca eö&Itı e 

B A !.~~ ~~ ~ SA~Y !J~~rt~Jm! I 
nJID:llil11111litmi!J Buglln uAt U do tem.114Uı matine ~ 

-
- Ben o zaman ktlçücük bir • niz? 

kızdım. Kerimın hakkı vardı Ben Ha . ' 
anlıyorum' ıannedıyordum Halbu· -:- yır· mademk-ı ~yt~ icap 
ki hiçbir şey anlamadığımı şimd• edıyorm~ş. Bunu Kenm ıstedi. 
aıılıyo:-wn. O zamandanben birçok Her şcyı 0 !ardı. 
~yler öğrendim. ( - Bunu nasıl söyli~·ebiliyorsu" 

Tekrar "Sarp.,1 · ôptil. YüzilnQ nuz Feride? Kerimin fedakarhlmr 
hayvanın tüyleri aras1na sakfadı. hiç takdir etmiyor görllnOyorsu· 
Sonra başını kaldırdığı zaman kaı nuz. Halbuki o, sizin için her ~ 
gibi beyaz alnından ensesine kadar fedaya hazır bir haldeydi. 
yüzünün kızardığını kendisi de y 
1 ·ssetti - Evet, hatta her şeyim_ aı .. 11 

: nız gururundan başka ... Biliyotum. 
Nurıye sordu: • . O beni, b "nkü se't'tii •. ndfısı '-"' 
- Bwılan ne zam:ın öhrrencli· ugu . gı ~ . ' s· . tab' . . •ht' 1 d k daha fazla sevmış olsaydı ıda gene 

nız. ızın ırınızce ı ıyar a ı · . B''--
tan sonra mı? gururunu feda etmezdi. luuag 

_ Kalbim artık eskisi kadar neden, hayatımda her şey ya lü.ra
genç değil Nuriye Fakat hayatı mundan erken veya geç oldu. ı;· 
baştan y:ı~ bbil değil ki... min aksi gittiği günlerde stltninem 
Ben artık mesut olamam. Olsa ol· bu sabah "~I tarafından bık· 
sa tamiri kabil olmıyan saadet kı· mır.mı,, derdi. 
rmtılarile iktifa eden Üıtiyar kızlar - Hayatınızda dalla pek çdc 
gibi mesut olabilirim. sabahlar olacak, Feride y8lrm bir 

Nuriye yavaşça sordu: tanesi aksi gitmişse ~ne zararı var? 
- Aynldığmıza müteessif ,misi- (J>nm. wr) 
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Habeş milliyetperverleri 
(P .. ~'l4S:":' ı · t ·~) 1 gtln Aden Uzerlne Uç akm ya.pmt§-

"evvelki gece yaptıkları hıı.va a- l&n1a. dA. İngiliz harb tayyareleri 
kmlan esnasında İngiliz tayyare.le- tara.tından tardccıilınlşlcrdlr. 
ri Roma Uzerlne riıııaleler a.tmll!- Üc motörlü bir İtalyan bombar. 
lardır. Bu risıılel~rde bilhassa. t. dıman t&yynresl aleYlc>r içir.d" <le. 
ta.h-anların muzaffer de ol!alnr, nizc dil~mU'JtUr. ı rürettnb:ıtındnn 
ma.ğU~b da olııalar aç kalııcaklan, iki ki31 kurtarılarak esir edilmiştir 
sefalet ve esarete dllşeceklerl ya. Diğer bir tayyare üssilne har('Jlct 
zılmaktAydJ. Tayyare darıl batar- etmesini şUphell kılımık l:adaı 
'\"&larr.tm mermi!crinden biri Roma cidi!l 8Urette haııarn uğ:ratılr.ırştır· 
binalanndan birinin cephesine te· Cenupta iki kilçUk şehre karşı 
sadilf etm.ia ve bina hasara uğra- da İtalyan tayyarc1crl skm yapmıg. 
mr3tır· Bir ihtiyar hafifçe yaral&n. !arsa da hemen hiç haıuır kayde
mrştır· Torinoda hava dafU batar- dilmeımi~tir· 
yalarmm mermJlcrinde.n biri bina- DEXtzu:ı;nE 
nm içinde patlıyarak takriben on Londradan gelen bir haberde, 
kisinin yaralanma.ınna ııebeb ol- Calypso lıımlndeki İngiliz hafif 
muştur· Ccnovada Fransız huva- knıvazörilnUn bir İtalyan dcnizaF 
~arteri tarnfrndon ntılnn mermiler tısı tarafından batınldrğı resmen 
ha!larat husule getirmişler, Uç 'kl bildlrilmektedir· Kanarya adalan 
tinin ölUmUne t 2 k~lnin hafifçe cfvarmda da 4 786 tonluk ~Fortuna 
yaralaıımuma sebeb olmuşlardtr· lt<m.Indoki İtalyan vapuru blr 

Savonada bir hava ve deniz akı- Fransu; dCl!ltroyerl tarafından ba. 
nr nP.tlceslnde altı kişi 61mUa. 22 tmlmıştır. Milrettebat kayıklarla 
ki:i yaralanmr~trr· lmperia'da bir kara:-"& çrkroı1$lardır· 
ki§i ölmüttilr·., M'OnADELE 
trALl'AN '.l' • .\YYARELERl:SIN İtalya), terkeden lngUizlcrle 

FAALtYETt ınübadele edilmek Uzere beş altı 
Evvelki gün bir ltal~·an tayya- ytli kadar ltnJvanm Londradan 

• resi Malta Uzerind~ mütemadiyen Portekize gönderilmesine başlıın
Akınlar yapmJflır· İki lnglllı askc- mn.ıtır. lta1yadan hareket ~en ln
rl ölmUş, bir uker yaralanmış ve gillzler Coınpte Ro!ISO vapurile 
h:ı!if ha.sarat olmuttur. Lizbona vıi.9ıl olacaklardır· 

İtalyan tayyareleri yine e\'Ve!ki 

T~yyare seferle· Romanya • Yuoos
rine rağbet artıyor lavya dostluğu 

Dün Ankaradan ili.ve Romanya kralı ve Yu-
postaıı yapıldı coalavya sefiri nutuklar 

BU"metçe g8rUlen lUsum tı.zertne 
NlJ &1ln0nden Stlb&nm f9brtmlsl• 
lmıir arumd&kl yolcu tayyare poe
talan muvakkaten ~dınlacaktır. 
Bu Mrvfsler .Marmara, Bana ve B&
llk.Sr Oaerblden reçllenk yapıl. 
makt& Ve rafbet bulmaktadır. Akde
nladeld son vu:lyet bu rattıete çok 
mUe.tr oımutt'lir, deDW1Vf'. 

lıılün&kallt nklletlDbı 7al blr 
Proa-r&m dahil!Dde ve dalı& 'bQ,J11k 
yolcu tayyarelerlııl bu Rter1en taJıata 
etmek ıruretne lstanbul • lzmlr tay. 
yare poatalannı lU8a bir mQddet 90Jl· 

ra tekrat' acmu~ çok mtıht.meldlr. 

Etueıı. bu .nrvlllertn Alıcdıenis ablQ. 
kaale hiçbir allkuı olmadJlt blld1rt· 
llyor. 

Ankara • ".t.tanbul ta1)'U'elert de 
!t\•kalAde all'ka ile karfllaıımakt& T• 
g ımcı.n gUne yolcu ~ artmakta.. 
dır. Bu batta bir deflilkllk yoktur. 

DUn Ankaradan tanare ne on bit 
yolcu gelmlf n her zamanJrS t&na
re ihtiyaca kitayet etmedllfDden bir 
lI1ve postan da gllnderUmı,ttr. 

Dıter tarattan l.ltanbul - BClluet 
tayyuelert mwıtuaıman aeterıertM 

'dft'am etmekte •• btr kımm ecnebile
rin ..A.nupa treDlerUe memlekeUert. 
ne dömnelerine lmk&ıı bulamamalan 
da bu hattı tercih eaerek memleutt
mfa gelmelerine nbiı~ olmaktadır. 
Buradan traıWt geçiyorlar. 

DUn Romen t&yyarulle OD ;,olcu 
gelmlftir, Şlmdlllk bqka ecnebi eer· 
\i.11 yoktur • .Alma,nl&r bu mnalmde 
BerllD • l8tan'lhıl ftlerterlııl JmldlD 
~ SçlD ılmdlllk hiçbir lefebbO.te 
bul•mmurııpU'Cbr. 

Bugun Avrupadan 
gelenler 

Bir milddottenberi Balkanlarda 
doıqmakta ·otan So"-yet Taa Ajan-
11 A~a mllmesslli M· Uapensld al
Jeaile9blrlikte bu sabahki Semplon 
ebpreeile Sôfyadan gelmift1r. 

Ajana mUme88ftl, kendiaile gijrU. 
ıen bir muharrlrlmlze ıunlan 
ı~ylemietir: 

- htanbulda bir gün lc&larak 
bqkouoloslukla temas ettikten 
mnra Atfpaya ~neeeğtm. Balkan
lar lllkQııet içindedir· Bulgıuis
tanda da hf~bir fevkalAdelik gör
medim. Bulgarlar sulhün devammı 
istiyorlar· Şimdiki ~yete göre, 
harbin Balkanlara geçeceği zanne
dllm!yor., 

Senıplon elcspretıüıde, lW:ranm 
harbe gt.rqı dolayı?lile göıe ~an 
en milhim husuaiyet tenhalığıdır· 

Fraua ve ~giltereden Yolcu gP.. 
l~memeai bu trenlere binenleri tolr 

uall.11uittr· 
Trepin buır'JnkU yolculan a.ra

ımda deirt Franıı:z si~~ lturiyesi 
de vardır. B:ınlar Belgraddan gel
mfflerdlr. Buradaki f3lerinf bitir
dllten 80nra m~etlerine gide-

, c,tıercU.r. 

DOn pleıı bazı yolcularm '1er. 
dikleri izaha.ta ~re. ~m ae
nuh t.araflarmd& bulunan talebele
ri*.cSea 11 kieil~ bir bflleııin ı.. 
vtçreye tren meferlerinln devamın
dan Jmtlfade ederek Louna ıec;
tJklerl anlqılryor. Bu talebelerin 
)ü:mda cRSamelerl beklenmektedir-

söylediler 
Bftref, 15 (A· A·) - Rador a. 

janaı blldlrlyor: 
Kral Karo!, Yu~ostavya bUyflk 

elçisi B- Alesandro Ava.kumovf~'f 
resmen kabul etmiş ve büyük ele;! 
itimatnanıeııinl takdim ederken eu 
16s1erf 8lSylemJetfr: 

,._ Her fkl mtllete derin bir llU· 

rette nUfuz etmi!: olan Romen -
YugmlayY&Dm an'anevt dostluk 
polftfkuı idn teen1ti mesai edebil
diğimden dolayı bahtiyarım· 
DOJıyanm ge~rmette olduğu 111 

buJanıt saatlerde her iki bilkflmet 
Avnıp&JUD cenubu 14rki11inde sulh 
ve emnJyettri lpkur fdealtl'ri.,r '- ~

UlPMk1nden daha ziyade aadtk 
kalacaktır. 

Her zaman sulbü muhafaza et
m ·lr arzwıundan mUlhenı olan Ro. 
men - Yµgi)slav t:j!rlld mesaisi, 
buıUn en bllyUk inkftafma vbıl 
oluyor. 

Balkan antantı:- ı he:l<'flerile 
tam bir mutabakat r · ~~ bulunan 
bu teerlld mesai, her iki milletin 
hUniyet ve latlkl!lini muhafaza 
etmeğe ve bUtlln ko~ularile olan 
mllnaeebetlerlnl inkişaf ve takvi
re~·e matuf bulunmaktadır· 

lk1 mUttefik kraliyetin memltı 
bulundlfğu umlml itimat hiılerl, 
Awupa M:enubu f!nr"t nt>vletlerinin 
doetane mllnuebetlerinin fnk~a -
fmı tem.!ne matuf olan bu rıolitika
nm ~ltlal içb\ en krymetll rchl. 
nedir.,, 

Bu nutka kral hara'l"('tll sör.1,.rle 
"Pvab vemilistir· 

izci kongresine lıtan
buldan gidenler 

Anbrada Maarif Vekili Ha.san 
Ali YUcel'in riyasetinde yarın top
lana~ izci kongreainc iştirak et. 
mele Uzere ıehrf.mb maarif mUdUr 
muavini Vahi, Galatasaray llaesl 
jlnınastilc mualllml İbrahim Hakki. 
Ka.bata3 lisesi jimnastik mu&llimJ 
Hamdi Saver ve Sami Karayel bu 
sabahki ebprnle Ankaraya hare
ket etmi§lerdir· 

Hitler 
<Batta...ıı 1 lndde) 

nılsin ia.deai §arlile bu ıulhU kabul 
ederiz. .. 

İngiliz tst.ihbarat nezareti mii8-
tetarr diln gece radyoda bu beya
natı me,·zubahs 9derek ıunlan 
söylemiştir: 

''- Hitler Amerikaya karşı hiç 
bir teea,•Uz niyeU beslemediğini 
.söylüyor. Bu sözlerin ne kıymet i
fade ettiğini çok iyi biliriz· Alman 
FUhrerl şimdiye kadar bUtUn şf. 

k!rlarrnı hep böy~e :ı.vuuu .. , 
İngiltere imparatorluğuna gelin· 

ce bu imparatorluğu imha ctmeh 
istemediğini s5yUyen Hitlcr bUyük 
bir te,·azu izhar ediyor. Çünkü 
HiUer bu işin kendi kudretinin 
fıvtr.nde olduğunu pek Al! bUir· 

Splh meselesine gelince, Hitler 
mllateınlekelerinln iadesi §&!'tile 
bwıun :,·apılabileceğini IÖ)•lUyor. 
Halbuki barb başla.-nadaD çok ev
vel bu mllatemlekelerden kendisi
nin -tırtlfade edebileceği mUteadd!d 
defabr BÖJOlenınifU· HiUerln ni~
tJ, evvel ve lhir, dUnyaya hlklm 
olmaktır· Bunun böyle blllnmeai i. 
eab eder-.. 

lstanbullular 
kırlara akın etti 

Barp vaziyeti Mısırın · ital 
notası 

(Sa~tarafı 1 incide) 
makla bcr&1x. r .... ııa.ıaa l loryııya fıu 
.a rağbet ,·ard•r. 

Binlerce baık açıkta de,ı!ze girmek· 
tedir. Bogaz.ı;lndokl l(UçUksu pltı.jı da 
çok kalabalıktır. 

Edlrnclt •• pı dı,ı \'e MecldlyeköyU 
de bu p:ı.zar en çok a.r3nılan yerle! 
arasındadır. Mccıdlyek6yündekl KA.
ğıthane AJemlerinl hatırlatan eğlence_ 
ter ve aile topl&ntıları tertip olun 
maktadır. 

Yalnız belediyenin c~lc.:lce yerleri· 
ne aıt yeni tarifelcii lıcnllz çıkarma
ması, bılhusa gazinoların mUnlm bir 
Kısmında ball~ı mU~l<UI vaziyete dil. 
çllrmU~. tarife ka.ı ;ş:klıklilrı, mll§ter! 
lerden !azla p:ıra aJmmıu;ı gibi vazt
yeU41r birçok ılkliyetıerc yol &ÇDUJ
ur. 
Eıklden So.ndıkbumu adıyla ıtmıret 

ka.zanmıı bir takım mcyluınelerden 

ibaret iken §lmdı modern gazinolarla 
dolmu~ olan Yenlkııpı aııhlllcıi de bu.. 
gün fovl;al!de rcğbet buımoı. takat 
orada da tarila meseleleri halkın neıe
s!nl iyice kaçırrnır,tır. Birçok klmıeler 
yer bulamıyaralc dllnmeZe mocbur ol
muşlardır. 

Hem tedavi. bem eğlence ihtiyaçla
rını kar§ılamak latiycn birçok klm8f!. 
Jer de Tuzla içmelerine \"C ialovaya 
akın etmişlerdir. 

Bu eene eğlence :yerlerine gidenler 
arasında Jduse\'llerlıı çoklugu bllhaı 

sa göze çarpıyor. Ecncbtıcr C:aha ziya
de kırlan, tenha klişeleri tercııı edi
yorlar. 

(&şta.~rı 1 l!ıcldP) 

N"'"fork. 16 - Fransız radyo
su askeri vaziyet .etrafında ıu ma. 
liımıı.tı vermektecilr: 

''Almanlu iki cenahtan vasrta
ıile Fransız oephe.5iııi tazyike de
vam ediyorlar· Sol conablan vası
ta.sile Chaumont . iııtilcametlnde 

yaptıklan taarruzdan malaıat Ma
jino hattuu geriden çevirmektir· 
Alman kuvvetleri ılddetll to~ a.. 
t~i ve tayyare kuvvetleri bombar
dımanını mUtealtfp Rhln nehrini 
r;eçmlşlerdir· Fakat beton lstih
kdmlan ele geçirememi"!lerdir· 

Franm ordusu cesaretle. harbet
mekt.e, cephe henUz durmaktadır. 
Fakat acele ve milesslr yardun e
dilmesi llzımdır . ., 

ROHATA OÖRE 
Roma ise Franaadald vaziyeti 

öyle gösteriyor: 
FransaG& Alınan ordusunun ile. 

ri hareketi devam ediyor· ParUı ci
va.nnda 25 kilometrelik bir Mha 
~ga.1 edilmiftlr· Burası sanayi mm
takamdır ve birçôk fptfdai madde 
depoları burada bulun.maktadır-

Majino hattına 'Sa~ nuntakJl. 
sında taarruz edilrni3 ve hat ya.n
bırak 16 kilometre derinliğinde i. 
çeri girilmiştir· Alman ta)-yarelerJ 
bUtiln muvaııala yollarını bombar
dıman ediyor- Almanlar Sarre 
nehri ile kanalmı takip ederek i
lerliyorlar· Alm'an .kuvvçUeri 
.Stra.aburg ve Nan!f istikametini 

ı .. n hı sa r ı a r u m u m 
r:nOdürlüğünden: . 

1 - Mevcut müfredat listesi muctbhıce 13 kalem elektrik malzemeal açık 
elulltme ulUllyle aatm aımacaldrr. 

I1 - Muhammen bedelt 717,13 lira muvakkat teminatı 33.78 llraıtrr. 
m - ICksntme 19. VI-940 c;nrpmba güııü nat 115 de Kabatqta levurm Vf 

milbayaat ıubea!ndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Llate ~ ge~en ıubede görülebilir. 

V - t.teklllerln ekalltıne için tayin olunan g11n ve saatte yllzıle '1 8 p:O· 
veıı.me paralarlle birlikte mezkQr komisyona mllracaatları. (4M6 ı 

lstanblil Levazım Amirliği sahnalma ı 
Komisyonu ilanları _________ ......_. 

20.000 lira dahilinde er kundura eski mUteabhldl nam ve he.sabıııa pa· 
zarbkla aatm almacaktır. Evsaf ve huauat prUan .Ankara, lltaııbul, Kon;ya 
Lv. Amirlikleri Htınalrna komlsyonlarmdtı. gtsrUleb!Ur. I<atı teminatı 3000 

llrad:r. Pazarlığı 18·6·940 gtlnU saat 10 da I<onyada askert aatmalm:ı koma. 
yonunda yapılacaktır. tatekUlerlD komisyona gelmeleri. (6:S) (4966) 

• • • 1&50 ton odun kapalı zarfla ekalltmeye konmUftur. Muhammen bedeU 
37,960 llra ilk temlDatı 2846 llta 23 kunı§tur. ltıaleal 4·7-940 pertembe gilnU 
11\at l:S de Sıvasta uker1 Htınalma komisyonunda yapılacaktır. lateklllerlD 
teklif mektuplarım ihale aaaUnden bir -.at evverioe kadar komlayona verU· 
meal. Şartnamesi lst. Lv. Amirliği satmalma komisyonunda görUIUr. 

(93) (496t) 

• • • • 85.000 kilo koyUn eli kapalı zartla ekalltıneye konmuıtur. Ibalesl 3· 7 .940 
ç&r§amba güııU saat 16 da Balıkeılrde Kor aatmatma komlayonunda yapıla· 
caktır. Evsaf ve ıartlan komlııyonda g!!rü!Ur. Mubammeo bedell 15,iılO lira 
muvakkat teminatı 1181 lira 2:S kuruıtur. tıteklllerln kanuni nslkalarlle be 
rıı.ber tekli! mektuplannı ihale saatinden bir as.at evvollne kadar komlsyoruı 
vermeleri. l6') l4~) · 

* * • 1,290.000 kilo buğday ö:Utmeal kapalı zartla eksıltmeye konmuştur. ı. 

baleal 8·7-940 çarpmba gUntl 88at 16 da lzmirde Lv. Aınırı:g-ı satı.nalma 

komtaybnunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 25.800 lira llk teminatı 1933 lira 
drr. Şartnamesi hergUn komisyonda görülür. hteklUerln ticaret oduında ka... 
yıth olduklarına dair vealka göstermek mecburiyetindedirler, isteklilerin ka· 
ount veslkalarlle tekllt mektuplarını !bale ıaatlDden bir saat e\·vcllne kad.3r 
komisyona vermeleri. (66) (4967) 

* * * Apğıda yazılı mevad kapalı zarfla ekantmey• konmuetu~. !hale· 
Jeri lM.940 çarpmba gUnll bl:&lllsnndıa yazılı AAllerde S&n-
kamışta aaker1 aııtmalma komisyonunda yapılacaktır. lateklilertn kanuni 
vesikalarlle tckllf mektu;>larmı ihale aaatıerlnden bir asat evveline kadar 
komisyona• vermelert. Şartnamed Ankara. tstanbul Lv. Amirlikleri aatınaı.. 
ma komls:,.-onlarmda görU!Ur. (67) (4968) 

Cinai JılJktnrı tutan 

Sığır eti 
Odun 
I\:uru aovan. 

kilo 
462.000 

2.000.000 
180.000 

lira 
83.160 
21.100 
l:S.3!)() 

w • • 

tem.lllatı 

Ura 
6237 
1373 

1148 

ihale •aU 

9 
14 
16 30 

Bayburda teallm prUle bir milyon kt:o odun kapalı zarfla ekııiltıneııl 

8 temmuz 940 pazartesi gUnU 11&1Lt 15 de Erzincan Ukert ııatmalma Ko. da 
yaJltlncakttr. 'tahmin edilen bedeli li500 lira ilk teminatı 1312 lira 80 ku· 
rqtur. Şartname11l bergiln Ko. da görülebilir. Teklif mektuplarmın eksiltme 
uatındcn blr saat ev\'el Ko.na vcrllme3i. (69) (4970) 

l lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
Komutanlık blrllklerl ihtiyacı için alt.ml§ ton odun pazubkla aatm alı· 

naca~tır. MUnııkasasın:ı 17.G-940 gUnU saat on birde ba,lanacaktır. Şartna· 

mest komisyonumuzda hergün g6rUlebil!t". lsteidlleriıı belll gtln ve saatte 
Fmdıklıda komutanlık aatmalmıı komisyonuna mUracaatlart. '{4986) 

. 
ıstanbul eeled iyesi 

ııanıarı 

htanbul, Beyotlu ve UskUdar sari hutaııkl&rla mücadele merkezleri 
için !Uzumu olan 11 kalem ecza. 249-0 numaralı Jcuunwı 48 mcı ınaddulııln 
L tıkrasma tnflkan pazarlıkla aatuı alm:ıcaktır. T.ıımln bedeli 2891 llra' 60 
kuru, ve temtııatı 43S Jlra 78 kuruıtur. Şartııtune zabıt ve muaml"llt mU
dllrlUğU kalııminde görUlecektir. lbale 18 &-140 salı g1lnQ saat H te dal~I 
encUmencle yapılacaktrr. Tallplerill teminat makbus ve)l& ~\tupl•rı ve f4C) 

yılma ait Ucaret od&aı vealkalarUe ihale &11Dtl muaneıı ..a.tte daimi eocıı. 
mende bulmmıalan. ( 49:57)1 ' 

tutmuşlardır·· Fransızlar ıiddetle 
mukavemet ediyorlar. Metz - Bel
fort §4-nendüor hatu Alman top 
atc§l altındadır-,, 

, ASK.l!:.U \' AZ1"l'ET .NED1R T 
lki taratın resmı ve yarıre.ıımt 

tebliğlerinden anl~dıgma göre 
~ rıı.naada vaziyet ıuuur: 

Evvelki gündenberi VerdÖD Uzer!· 
ne de taarru.za bqlıyan Almanlar, 
evvelO. Vaur va daba sonra Maıı tab.. 
ya.la.rmı zaptetmlşler ve bwıu mUtea· 
kip Verdi>nli lşr,-al etmişlerdir. 

Lorı?nde Sarbrij~ mmtakasmda Al· 
manlar Majino b:ıttına kar§ı taamı,. 

za geçmişler ve . .\arbrUk cenubunda 
büyUk bir cephe üzerinde Majino bat· 
tını yarmı§lardır. 

Cenubi Alaaad& da Neubrlsacb 
(Kolmaııın 20 kilometıre prkında) 

mmta.kaamdan Majlno h&ttma ta.ar
ruz e<illmif ve bazı Alınan kıtalan 

Ren nehrini geçmeğe ve mukabil eıı... 
bllde tutunmağa 1'ıuva!tak olmU§lat 
drr. l<'ran&ızlar lııtajlno battmm !8'· 
mUdataa hattının bu taarruzdan mU
teessır olmadığını iddia ediyorlar. 

Almanlar, dUn (SarbrUkken) cenu. 
bundan bUyUk bir c.:phe Uzermde :Ma· 
jino hattıw ~ardıklaruu ve cenupta 
(Neu B~ach) istikametinde de ta
arruz ederek Ren nehrini karıı .._ 
htle gcçmcğe ve buradaki bazı tab
yaları elde etmeğe muva!talt olduk
l&rmı bildiriyorlar. FraDBIZ teblıği 
yalnız Neu Briaacıitald Alman Herle.. 
mealDl kabul ve bu bareketin Majiııo 
battmm asıl müdataa mevzllııe ml1· 
eulr Öımadığrnı iddJa ediyor. 
şampanyada evvelki gUıı Almanla· 

nıı (Sen Dlzye • VitT\ lö Frııııs .. H1) 

hattma kadar ilerlemeleri· gerek Ver 
dön ·ve gerek Jıl:ıjino lıattın.n §inıaı 
kıamını tehlikeye dUşürmU§ bUIUDU· 
yordu. Esasen dUnkU mUttetlk nim. · 
• aımıı tcı..ı .. ..,•~r .... ı..ıe t.IaJın::> lın l~ 

.şimal kıamının tabliye edileceğinden 
bahsediliyordu. Vaziyet!n aldığı tekle 
nazaran. ancak seyyar orduya bir la 
Unat noktası olduğu halde bir kıyme· 
.ı haiz olan ı Veı'dl>n)Un bir kale ola. 
rak mUdafaaaınclan aarfınazar edil· 
mif olmam da muhtemeldir, 

BugUnkU vaziyet ?dajino hattınııı 

mevı..ıını bir krı.t daha mU~kUlle~t!r· 
. nlştir. AJma.n ordUJIU (Saint DiZier • 
Troyes) ye kı.dar llerlcınll}, ilen kıta 
ııu· ,:;u .._ııaumltte varml§lardır. Neu 
Brlaac.btan yapılan taarruz da mu· 
va!fak olduı:ıma nazaran .?Jajino hat. 
tı, yapılmasında ve mUda!aaamdak 
maksat ve hederi t&mamlle ıcayb\lt 
m!~lr. Seyyar ordu, taarruz kıı.b11lye
Unl hm olmadıkÇ4 bu ,·ut.yette lla.. 
jl110 hattının mQda.:aaınnda 11Tar et 
~ıek, uuradaltl kuv\•etln imhL'il neli· 
ceıinl verebilir. Buna nazaraD, bu 
.ıau.ın tahllyealle mUdafav& tabala 
olun:ı.n kuvveUe aahra orduaunun tak.. 
vlyesi en muvatık bir tarzı hareket o· 
iur. 

Nonnandlyada Evre~::t ve Pacy sur 
Eure mıntııkaaında her iki ordu ara· 
ııncfalcl muharebeler §lddeUe devam 
ı:ıtmcl:tedlr. 

Parla m:ıntakaııında Paris cenup ve 
n;.ıou ı;o.rbı::ıi.ı:e ı;ektlmiş olan 1' ran.. 

ilT~ ordusu yeni mevzilerine doğru çe· 
kilmekledlr. Bu hısımdakl va.zlyette 

• ~·· t .,~udu! yoktur. 
Alı:ııın kıtı:~ıı.rı Sen nelır1nl Ro-

mlllyden cenuba d:ığru geçmişlerdir. 
.,. ..... ;anya: "iukan Sen mmtakasın_ 

Ja (Sıı.lılt Dlz!cr • Troycsı hattmdan 
cenubu ,arklye do:ru yeni bir Al 
ma.n taarruzu başlıımı~tır. Alman mo
törlU kıtalan öncUlert Chaumlrte var. 
.. uşlıı.rdır. 

PARtSrE FR.A?\SIZ Al.EÇIICl'L 
ASAEB1!'1.N &AŞINDA ALM.UI 

l\iODL.&'., lM.;Rl 
Ccrlln, l~ (A.A.J - D.N.B bUıll

rlyor: 
Alman kıtalıırm:n Parlae gtrtotnı 

anlatan "B.Z. Am :tdlttag .. gazetesi, 
dlln ııabah saat 6 d& Eytel kuıealnden 
l<noaız bayra~ı,nm lndlrlldlğinl "e blı 
kaç da.ldka ıo:ıra Alman bayrağının 
çcldldiğlnl bUdlrnıektcdlr. Alman aa 
i;erlerl, nıe~~ül a.akcrln mezan ba,m· 
<lıı \'C Napolyonun yattıb'ı tnva!ldea 
lıbldeainde ilıUrarn nöbeti beklemekte. 
dlr. Kıt.nların g.rl~lnden az sonra, Al· 
mc.ıı generalleri, umuml harpte ölen 
l''rnn!ız aakerler1nl tebcil lçtıı bir me · 
raııtm tertip etr:ılşlerdtr. Alman kıta· 
ıarı. Venıay'da, şato önünde de na. 
bet beklemektedir. 

Tice.ret vekili 
şehrZmizc!e 

Ticaret vekut N~ mi Topc;uoğlu 
dUn saat Oll yedide tayyare ile An· 
karadan ıehrlmlze gel. ·,tir. ÇebrL 
mlzC::> b'.kaç Llln k ' .ırr.· l; zıt lkik 
ter yapacağı anh§tlmaktadır. 

ttalyaya hangİ 
lerde harp il~ eli 

ceği bildiri! _.......__ 
Roma, 15 < \. A·> - 8 kfmıeti ltRlya hUkfııneı: 

ta tevdi etmiştir· Nota 
töyle denilmektedir: 

"Mısır tnı:;iltcreyle ri')1' 
tifakın t.nshhütlerine 
rek mü~t.cfikln'n taleb ed 
tilrlü ,·ardon ve kolaY 
mak Uzcre kendi top 
mn o1an h<'r şıwi yapa 

Mısır lt.alya taoUındall 
gö<ıterilen Uç ~ekilde_ Y_l.i.ıı 
amızlardan b!rine ugrau- ' 
de harb'3 girecektir: 

1 - ftalvnn askerleri 
rnğına. b!:- ~ltm yapm~ıA 
silnde hı hınd'lklarr t.n.kOll" -' 

2 - lta.Jya bom 
M12ır ıehirlerlnf taJuib 
dirde· etf 

3 - İtalya Mmr ask 
ka~ı hava a.kmlatı 
dirdc.,. 

ital yadaki ~. 
Vahuddert 

( l:l:ışt.anf • ~ .. 
BUtUn evlere bayrak .-.-_ 

rtyetı ko:ıulmuıtur. Bil~ 
o:.ıkutunu mUte:ıh1p ıenU1' 
rılmıştrr. 

Fakat Almnnyada 
ı;ltt'kçe arttığı. ayda n~ 
lSCIO gram et 'verilcAlği • 
len l:ir aebze ııe patateste• 
şeyin bulunamadığı bildi t 
cek e,yaaı da aenede bir ır-
1 boJ'c t t: r. .S.-

Tale bcnıU, BulgartstaD 
Bulgar hududundan lUbA:: 
pollı taratmdan mOtem 
takip edll:.nlş. pasııportu e 
mı~ bir çolt yerlere gttrııe 
füml§, hududumuza yakUI 
yerinde yedl saat ayakta 
tir. _ • .l' 

Yolcular, cenupta FerdlJI""_. 
;dlnde lılrtııkım aakert b 
hlt olmuşlardır. 

MÜNAKALAT VEKALETi ISTANBUL MIH1' 
LiMAN RiYASETiNDEN 

• 

DENiZCiLERE iLAN 
l) tııtanbul Ele!<trtk J~lert Umu.- MU<lUrlUgil taratmdaD 8:ı, 

Salacak aramıda mevcut kablo çıkanlarak yeriDe yeıı1 
Tarabya koyunun cenubundakl N&letburnu Ue BeykOS sel 
ruma yeniden bir kablo vuedilecekttr. ;_ 

2) 19 haziran 1940 da ba§lanacak ve U gtın kadar .orecek 
için kullanılacak dubada beyıı.elmllel lpreUer gece 'Y9 

nacaktır. Bu mmtakalardan geçecelt gemUertıı dub&DtD 
geçmemeleri Te bu hlsada .Uratıertnı keamelerl bUdlrtlll'· 

1) Sarayburnu • Salacak ve Naletbumu De SeMburnu &....,
cek kablolann sahildeki lk1 alba,.Uerl makQa oapa ~-!dit 
, .. şeçeıerı. tavlı edllecektlr. Gemilerin bu kalAOlar& ~--
memeler1 IJi.D olunur. (fMI), 


