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olmadığı için muha.,,ebe devam etmektedir ve Fransa es/imiget mevzuubalıs 
ngi şartlar dahilinde sulh vazigeti·nin avdet edebileceğini öğrenmek istemiştir 

ULH 

ESBiT ELliLECEK µarbe devam 
Şartlar kabul edilemiy~cek mahiyette azminde 

görülürse harbe devam · olunacak "Alman ilerleyifi timdi ne kadar giiriileiilü İN 
Alman ricali de o hcular gürültülü olacaktır.,, 

ransız ordusu iT O R ö N O Çörçil "sonunda her şey 
intizama girecektir,, diyor 

ört gruba bölündü ~ adlldl Londra, 18 - Fransanıa Al
man~ya sulh teklif etmeeme rğ: 
illa~ llad>e ~ ... 
kararmI değiftfrmemJtW-. 

.. _ Adamm, ocağmı.m müdalaa 
ç_~eilı ve. ~t H1tlet &te. 
ünden~__....,... 

mmda BllyUk Britanya lmpwato.
luğu olduğu halde yenilm• 1* 
tan.da ~arbedeceğis. EmUı.1s ki IO-~rtt~:':.!1::;,.~t, ha~~.l:;:. AFRiKADAKi il Al YAN 

ı buradaki latalann büyük l>ir kıımı çekildi. 

İngiliz ba§vekili Çörçll dtııı ak· 
şam radyoda bir nutuk aöyllyerek 
ıescUmle ıunlan demi§Ur: (Deoomı .. lneıtdc! 

m atlthlannı teattm ed9<'f'o 
emek katly9n :vanbftır. Fraıı 

7ad&D y&lmz hangi prtlaı 
ll'ranaız çocuklarmm kaUt· 

~urmata muvafakat edece-' 
~'Uftur. lfle bu 1ebeb1edlr kJ 

k&btnulnl tadile karar ver· 

mtttır. Fransa, tuanurknnm u· 
cak yeni bir k&bln• U• tatbik edlleti
l~ğln.e htıkmetmlftlr. 

TESLbdl'ET llEVztrBABS 
DEGILDtR 

Berlla, 18 (A· A·) - Stefani a
jana bildlriyor: 

Petain tarafmdan Alman h~
metlne tevdi edilen nobııın muh. 
teviyat.J hakkmda Berlln mahfelle

f Dtrxımı .t iinciide > 

d evam için 

eygand ingilterenin 
bir milyon asker 

öndermesini istemiş 
~~--ın aüratle yapılabilmeıi imkinlan oldu
• ..._ in&nılamaymca sulh teklifi yapılmıt 

Veygand luntere derhal J'raıı. 
saya bir milyon uker gönderme
dikçe ıimdiye kadar harl;in bUtUn 
ağırlıfrıiı yUkleomlt bulunan Fran. 
sanın harbe devam etmeğe oıukte. 

1dfr olamıyacağı kanaatine gelmif
tır. Harbin bldayetJndenberl bU. 
tUn Frauada lnallblerln venn1f 
olduktan zayiat ancak altm11 ~ 
~3Jdir· 

tansız donanmasının 
Atlas Okyanusuna 
~çıldığı söyleniyor 

• 18 - J'rana ile Almanya rraıwz donulmumm balen net'edt 
"dil &ktedlldttt takdirde bulundulu bell1 deltldlr. Bir h&ben 

....._~ıııumm ne cfb!. bir va- gen donenma, btltoA ctlz1ltamıarUe 
,~, çok m'"rak uyu4ırar1 birlikte AtJu Olryaauun& açthnqtır. 
~- · h.ısnı aımlltB'. • Almanyanm ellDe geçmeala• mani 
ııı.:~ olmak ıçtn tngUterenln Fraum do-

'!!ı:!> nıtıddetlnce Franm do- namnumı nıU..dere etmeıd .,. dere
·~ız zafer k&ydetmlflJr. ce muhtemel addedllmektHlr, 

HAVA OSLERi BOMBALANDI 
8 ltalyan tayyaren düıürüldü, bir hamı da · 

tahrip edildi. Büyük laan11arlarda JJQngınlar ,ıktı 
Londra; 18 ( A.A.) - Nevyork 

National Broadcastinı radyolarının 
Fran111 radyosundnn aldılı bir ha· 
ber, Fransız tayyarelerinin yaphlı 
bir bUçum neticesinde, bütün To· 
rina endüstri merkezinin lamamly
le tahrip edilmiş oldujunu bildir 

Cumayı cumartesine baflıyan 
gece zarfında yerli kıtaatı İtalyan 
Somallsine akmlar yaparak 6 İtal
yan karakoluna girerek, dUn ge
ceki bombardıman ncticeel ölmfla 
olmalan muhtemel bulunan 3 yer
li aaker bulmuşlardır· Bu karakol-mektedlr. * • • lann hepsi aupıan tarafmdan 

1..-dra. 18 - Akdenis ve Afri· t.ahliye edilmit ve içerlerinde bir. 
uda muharebe devam etmektedir· çok aillh ve teçhizat bulunmu,ıur. 

Cenubi Afrikada Bnrdıra tayya- Karakollann tahliye edilm"' ohna
re ır.eydanmm aakerl hedefleri aı oradaki askerlerin bizim kıtaa
lberine. cenubi Afrika tayyare tı beklemeği arzu etmediklerini 
lruvvetlerl muvaffakıyetle bava göstermektedir. Yeril krt.aatta bu
hUcumlan yapmlflardır· Kat1 iııa. lunan milalilman askerler, İtalyan
betler oım111 ve bUytik huarat vu· lann ölüleri gömmeden brraktıkla. 
lrua gelmiftlr· Cenubi Somalide ke- nnı görerek bUyUk infial duymuf-

tardır· 
'ıtif uç111lan yapan tayyareler, hiç 8 lTALl'AN 'lA"fl'ABESI 
bir au§Dlan hareketi kaydetmemtı- DCŞVR'VLJ>tl 
u~ . 
f>Opıan fol! liyetf Vjar ve lmo- Yak.ın Şarktaki İngiliz hava kU\·-
1 1 ti C-Prl 'd bo b rd vellerı umumt karargAhı lıalyanın 

ya e eya e n e m a 1- Tobruk bna üslerine karşı çok 
manlar yapmakla iktifa etmiştir, munffnkıyelli akınlar yapıldıi!ını 
Telefat \'e haaarat yoktur· Vjar 1 bildiriyor. 
llzerlndeki bo~bRrdnnanm neticesi İngiliz tayyareleri, .rtüşman ha\"a 
tetkik edllcllğinde 70 hektolitre müdafaa loplarının şıcldelli nleşle· 
benzin zayi olduğu anla.şılmrşltr· (IJrııanıı ~ iincüde) 

FRANSADAKi KANADA 
KUVVETLERi SAHiLE ÇEKiLIYOR 

Lonclr6, 18 (A.A.) - lo.gUteredeıı Fraııaaya sltmlt olu bir K anMa: 

fırkuı Framız ısahllt.ı:ıe dönmek içlD emir &1Dı11tır. J'ırk& bu tımı1 aldllı -. 
man Parlae elll kilometre mesafede bulumn&kt.aydı. 

io.guterenln bab aııJılllnde blr limana ihraç edilen bu Kar.adaldar l'ra
• yollan UzeriDde hodefatz bir aurette )'tl.rtlyen mWtecnere alt bum ab
neleri anlatıyorlar. Bu aetalctten mUtebe)'1lç olan K•0adaJılar ylyeceklerbd 
1>1r kısmı yalmayak yUrUmekte olan kadın ve çocuklarla p&JlqlDJflardır. 

T rablusgarbta esir düfen ltalyanlar 
Kalalre, 18 (AA.) - 8alWyeUl bir membadan alman -...... aONt 

dUn, Llbyada barekltta bulunan mUtteftk kıtalar iki 7'1&tl !taıyan ohDak ... 
zere 600 ealr almıılardır. 

ıtaıyan Ualerine yapılan bultmlarda tnrtUs ta)'711ft!er1 yas tanan taır 
rtp etmljlerdir. 

lnaan ve malzeme lUbarlle lng1Jla ve Kmr uy1atı pelı: elıemmlyeı.tzdlı'. 

Yeni Litvanya kabinesi kuruldu 
Kaunu. 18 (A.A.) - "Pelecı,. tıaıvekA.letl de.nı!ıt• eder.~ yeni Utvane 

ya kabinesini teıkll etmlıtır. 
Ba§vekll muavini, hartdye nazırı "Krcıv NlkU.ıoı. .. mlll! mtw.IM ... 

zm ve ordu kumandanı: general "Nltkokas,.. 

l ngilterede çocukların nakli 
Lonclra, 18 (A.A.) - Geçen e)11llde Kent " 8.,_ eJa)eUerlnlll lıaa 

kıaımlarma gönderilen Londral.J on bln çocuk, lSnl1ml1zdekl pazar ,.nno CU
mrathen, Pembrock ve Radnor eyaletıerlae nakloluııacaklardıJ'. 

--------------------~~--------------------------------------------------------------..--------------

A·oman hududunda 
Sovyet tankOa rro 

Almanganın M oskova elçisi Molotof la gör#ştü,. 
işga li devam edi!JOT Baltık devletlerin in 

Londra, 11 - Blr lıveç gazete• 
Ud bine )'&km Sovyet tankmm Al· 
man hududuna geldltiDl ve tanklann 
geldlklerl mmtakalarda bO)'Uk benzlD 
ve petrol stoklan vücuda get1rlldllflll 
JUID&ktadır • 

Dtter IU habere gOn Sovyel RUI· 
Ja Leblat&Dm blr kımıını daha lfCalf' 
buırl&mll&lrt.adır. 

llO!KOVADA BiR K1J'LAKAT 
........, n (A.A.J - Alınaıı)'UID 

Koakov& bClytlk el~ foııı fuleaburs 

Sovyet ba'veklll ve ba.rlclye komJııe· MıılC.m olduğu üzere Uç Baltık mem-
rl Mototona bu akşam gl.lı1l1mU11tUr. lelteUndcn Almanya ile doğrudan 
BALTIK DEVLETLERiNDE SOV doğruya hemhudut olaııı Lttvanya 

YET tLEBI KARAKOLLARI dır. 
TESiSi '1l\IUŞTERER Mt"DAFU., KİMi: 

S&okbolm, 18 - Sovyet kıtalan l(ARŞJ'l 
Lltvuya, Estanya Ye Letonya bUka- Lltvr.nyada yeni kabine lıenUz ku· 
meUeriDe verilen ve bu hUkllm~tlerce rulamamıştır. Yeni kabine kurulunca 
kabul olunan notalardan sonra bu Uc: ya kadar hUl<Omct iJlerine nakan es
memleketi 1.§gale devam etmektedi" 

1 
ki tnş\'ckll Mc:kla da.tını l~ler bakı 

Sovyetler bllbaaaa Lttvanyaya çok mından hiçbir de'tl§lkl!k vukua gel
mlktarda tayyare lf:indcnntııerdir. ınlyeceıt hakkında Litvanya balkma 

teminat vermiş ve yeni Sovyet kıt.al&
nnm ge'!me.alnın "mO,terek mOd&· 
tas,. tçlıı ıuzumlu bulundUğunu tı&ve 
etmtıtir. 

Memleketinden kaçan Ut~ 
cumhurrrelsl Almıınyada Köntpberl 
tehriDde mevkuttur. Letonya cumhur 
r tat Ulmaniı ve SoV) et aJe)'btan 
diğer nazırlar, Sme:onanın enterne 
edtldlğlnl haber al:nca Almanyaya 
kaçmak lc;iD yaptıkları ~lıklar· 

dan vuceçm!llerdir. 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~=======ıj(t-f~~~-r•>~======~:;ro:;~ 

i LK VES i KA 
(lbni ishak) ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNt HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

18 .l'Ur~o ceflftli: 

MuhDddDını Türk 

HABER - Akşam Postası 
1 

· ndb.·~; : 
; . ~ . ·. . . . ~ . . . ~ 

• 

• .. " l ..... '. • 

18 HAZ lR AN~ 

1t·ıu.;~ 
AKŞAM posi'OJ' 

Sahibi· .,., N~ırıvat M•I'._ 
t-:z-san Rasim LJ• 

iş mükellefiyeti ihtikarla mücadele ve harict ticaretimiz ~~~~:·~~ 
Hük~~et mükellefi>:et 1 z'caret Vekz~ız· SOll ~~-~if41· .. ~-~ 
tesısme karar verdı ••• ,_ Wlii• ,....,.. ,....,. ,..._ .... --- ···ı ) ••••••••••••••••• ~Fi· • t e h t t • : ABONE ŞART&.. ı 

vazıye z iza , e ı ı ~: '§~· :;Ll 
O vakit Varaka bağırmış: 
-Mübateklmübarek!Varaka 

nın ruhuna hükmeden üzerine ye
min ederim ki eğer haber verdikle
rin doğruysa, §U halde ona da Mu· 
saya görünmüş olan en büyük Na
mus (1) göründü! O bu mil~tin 
peygamberidir! Ona söyle. metin 
olsun ... ,. 

··Ramazan ayı ki Kur'an, jfiSanlar 
için doğru yolu gösterici. doğru yo 
lun ve ahkAının delili olarak, o za· 
man nazil oldu ... ,, 

Ankara, 18 - .Milll korunma. ka· 
nuııun 9 uncu maddesine iııttnaden 
UcreUl ı, mUkelleflyeU telala ile Na 
rıa vekAJeUnlıı )'Ol, köprü, meydaz. 
i§çl, tcknJslyen ve diğer mOstahdem
ler tedariki kararlaştırılmıştır: Bu 
lı mUkeıtelı.vetıne §U '·atanda§lar 
dahildir: 

l - Yukarda sayılan !~!erde çalı· 
§anlann esas meşı;alesl zirnnt olmı 
yanlar, 

İhtikar mücadelesinde halkın hükUmete her ba· =-~~~--::•-••:.::. ~sı 
kımdan yardımcı OlmUl milli Ve Vatani Basıldığı ver: Vn.Kl1 t4A~ 

Orta Avrupa vebB;i;~~ı;rla ticaretimiz Radyoda ıslahal Sonra vahi tamam oklu ve Hz. 

Hatice bunun üzerine geri dön· 

MuhaIDmed Allaha ima~ etti \"C 

vahyi gerçek bildi ve lnsanlann 
hayır ve &cllmeti uğrunda kendısi· 
ne tevdi edilen vazifeyi üzerine al· 
dr. Peygamberlik ağır yük ve va .. 
zifeler getirir, ki ancak peygamber 
lerin yüce ve kudretlileri Tanrının 
yardım inayetile buhlara dayana· 
bilirler. Zira onlar insanların da· 
:rananıadlkJanna tiliammül etmek 
le mükelleftirler.ve onlann Tann 

dü ve Varakanın söylediklerini 
Hz. Muhammede anlattı. 

Vaktaki oruç günleri. geçti ve 
Muhammed tekrar evifie dön<lil 
ve adeti üzere önce Kibeyi tavaf 
etmekteydi, orada ona Varaka rast 
geldi. Hı:. Muhammede dedi ki: namına tebliğ ettikleri üzerinde 

- Bana ne gôfdilii ve i~ittinse 
anlat ..• 

Hz. Mulıanınied bünlan anla· 
tınca: 

- Ruhumun sahibi üre.rine ye
min ederim, sen bu milletin pey· 

onlar!a cidal olunur. Fakat Hz. 
Muhammed, kavminin her türlü 
karşı durinaJanna ve bütün fena 
muamelelere tağrrlen Tannmn em· 
rine göre amel eyledi. 

gamberiıin! Musaya görüfımüt o· HUVAYLED1N KIZI HATİCE 
lan en bUyUk Namus sana da gel-
miştir! Sana yalana diyecekler. fe NlN JMAN ED1ŞI 
na muamele edecekler. tel'in ede· 

Hatice, Hz. Muhammede iman 
cekler, milcadele edecekler- tti x ... .-:A.k · d · 
E~ d ünl. • "-n-- e ve uranı k\:jUı ·etti; o aıma 

6 er yaşar a o g en go1 w KU• 8melinde sahabe · Alt 
:Allaha öyle şahadet ed~ ki • " t etti: . aha onun 

· sd"k 
1 

. , Resulune ve Kur'ana ılk ıman eden 
eeru ta 1 • er esın..... . . o oklu. Hatice vasrtasileclir ki 

Sonra l:n. Muııammedin öniin- Tann Hz Muhanimed te ıı · 
de tba; iğdi \'e onu alnından öptO. bahurv''edi. Z'ra F.:r- ,..1euh seedı 

Bunun üzerine Hz. Muhmnmed >r-J • • 
1 

• u.: .n amm 
·ne ·tti (Z) her defa aley1ıindelu yalanlar ve 

en gı • • iftlhilari duydukça mahtuıı ve 
KUR'ANIN İLK INlSI mükedder olur, Tarın onu Hatice 

l!k vaht Ramazan ayında başla 
dı. Nitekim Kuranda, buyrulur: 

DUilktl notun devamı 
Hz. Mııhamıned cebr&D ri.sttMUe 

ilk vah! olwıaıı ıııurenin, nauerce 
k&lb1De (yani Mfnr.aama) '8%1~ 

b1r halde mahk1lk kaıdıfmı beyan 
etmcktedlr. Nitekim andan eonra her 
vahi lnl§fndo Cebrail gl!rUnmU, vo 
Hı:. Muhammed gayrlme'our b1r hale 
geçerek, ayıldığı zaman kalbinde 
hakkedllm1§ gibi taze ve canlı., buldu
ğu Rabbani llh&matı teb(lğ Ye mb§tr 
etml§Ur. 

Hz. Muhammedin verdlgt bu izahat.. 
tan vah1niD vuku ~ekllne bu 11t1-reUe 
nutus etinek lnikAm hasıl olmakta· 
dtr. Vahllertn rabbani ilhamlar halin· 
de YUltubulduğWıa tam bir k.ıülaat 

getlrebllmekteyt.z. HZ. Muııammea p. 
bt Qaml, yani okuyup yumw ôlm.t
yan bit tnaaı:ıda, lalAm 1Uk&dat eıate
ml " 1a1Am d1Ji 81.ıiteını, ülAnı eemıy. 
u mtemı gibi gayet muailB&m .. 1e
nı. teL!efl Ye ıcumaı tılt tuldp, yn.n1 

Kur'an bu ısureUe ruhunun ga1rlmet
uruna parça parça, zaman aman. 
takat tam ve mükemmel b1r vahdet 
halinde ııan1m olmu:stur. (Kuranda 
Hz. Muhammed lı;ln Nebi - y1 • 1lmm! 
yaıı1 ümmi peygamber) tablrl kul· 
lıımlmııtır. 

Bu hAdise ise tama.mile normaldir. 
Eğer bunlar aar'e. nlSbeUerl olmua ol· 
sa)'dr her bayılmada vahı gelmemesi
nin de mllmkUn olma.9t, yahut vaht
alz bayınııaıarm da vaki olması IA.zmi 
gcllrdJ k1 ISllr'a bUtUn kullarca ın&· 
lQm b1r hastalık olduğu fçln Hz. Hu· 
hammedln dllJmanlarmca bunun a
yuka çıkanlması, lü. Muhammedin 
bu kwıunından •on derece lltlfade 
edflmcal lcap ederdi. • 

Bilhassa Hz. Muhammede vetatm· 
dan .aonra hale! owuı ve bt1,7U1t bir 

va!rta!ılle ıeııcm eder. 
.. (DeV81U var) 

kltuet " oıgtinluk gl!s~rm!.f olM 
Ebu Bekir gtbl Akil, zeki 'Ve dUtUst 
b!r 1iıaaniiı Hz. !ıtuhainmedin bUttın 
hayatmı Ye ,ahldyctim an yakmnı
da.n te.n.ıyan en yakın arknda§t oldu
ğu halde aar'alı bir Muhammecıo Jman 
etıiie.tne lmkA.ii olıunazdı. ESasen 11%. 
Jırtaııammediıl dl#er bir arıta.~ di 
zamanmm bir tablblydl k1 billwısa 

onun Hs. KuhilftUiledln Ar'alı veya 
haata bir adabı oldugtıııu teahls et· 
memesi mUmktln değildir. Halbuki 
(İltJgal) Te (İlabe)de kaydcdlld.lgtne 
gllre '(Tzd) k&bllc.91ııe merunıp ve ca
h1Uyııt zatnanmda t&batıetıe nıqguı 

olan Dammad ibnl Ssğlele do Hz. 
.Xuhanimedin dostıartndandi. Blr gtın 
liz. Muhatnmedl Mekko sokaltlarmaa 
arkaamdati çocuklar (deli!) dlye btı.· 
fti'aiak takJp cıderle.rkcn gısrmu~. 
HJı. Mü!Wiımedhı hak!kAten ftlUt'l.lıiU 
kaybctml§ oldugu zan.tille mUtet!sslr o-
lai'ak: 

- Muhammeaı Ben dCU11fl ted&vl 
edertniJ diye bafınntf. Fakat Hz. Mu.. 
hammed kcındtlfne mUealr blrkaç etıa 
etiylem.1§, o da ı:nl.WUmaniıgı kabul 
ederek ona ilWıak et.mlfUr. 

lmam MQ.sllm ve Nlaal bU Takayı 
kıaaca kaydedl,yorlana hld!ee baki· 
katle çok mühlmdlr. Yalnız peyganı· 
bcr nıhunda \'Ukua gelen bir h!dlse 
olmık itibarile (vaht)nin wku sure
tinin bll1nınem9l ve anla§llm.amıl ol· 
muıdır ki bUtUn hayatı en muvazene
li ve kruntı bir insanm hayatı olan ve 
bllha.Ua en kllçUk 'harelcetlnl dahl &· 

sırlara ve btltüıi mU.tUnianlara (aUn· 
net) olarak imu.al edilmek Uzere nU· 
ınune bıi'akmıJ ve bUtUn hayatmda 
bU udu gentş kontrollll b!r ıuurla 
yn§8.mlJ bulunan Hz. Muhammed 
gibi inaanlann cltinelf bir dehaya adı 

2 ..._ 1itanbU1 belediye huduuarı l· 
Çinde oturanlar mO.rtemıa olmak llze
re üıfaat tılerlndc çalı§abUlr lıatz 
kımteler, 

3 - Zlral ı, vaziyetleri ycrlcrlnder. 
&Jrtlmalarma mUsatt olıın zlraatle 
meşgtıl Jdrt1.BCler. 

İ§ mUkellcflyetl bir sene içinde beş 
aydan ibarettir, fakat mUkellet ister 
ııo daııa tazıa ~lııablleceltUr. Jıfük:cl· 
letıer, Natıa. veklletınee tesbit o1unan 
normal Ucretlcrl alncaklardtr. Milkel· 
lefler tanıt edildikleri J;l yerlerin! 
al!Jdllı 4Di1rfhnnfn mUsnaaeıı!ııt nlmfl· 
dan terkcdemiyeceklerdir. 

içkili lokantalar 
Belediyenin kabul ettiği 

tarife esasları 
lcklll lokanta ve eğlence ycrlerJnln 

tüffeleı1 haliliiiıai beledl19 fU esu
lan loymU§tur: 

1 irıd amıt lokanta ve eğlence yer· 
leHiıde, raltıda pjedeltl !lyatuı yüzde 
150 81.§&rap ve birada asil fiyatın yüz 
de yüz yfrmlal, 2 inci amıt loknn ta 
ve eğlence yerletinde; taıtıaa §t§e n. 
yatının y\lzde doltBam, §&rap ve btra. 
da, yüzde sekscni, 3 üncU amınnrda 
ise rakıda yU.zde yetmııı be§, prap 
ve birada yUzdo elli zam yapılabrıe
cektlr. 

Yemekler bir truııhde tabi tutulma.. 
n:I§tır. Çü;ı.kU bu takdirde porıdyon 
miktannm azalması ve !cııa malzeme 
ku1laıiilftıaaı lhtlmoll çolttur. tÇkl sn· 
tan lokanta ve eğlence yerlerlnln m· 
ııitlan bWılarm coinlyeUenle beledi· 
ye bü'tfınd:ın rnUgferekc!tı taytlı can. 
mlşUr. 

Kliipleri davet 
Halıeıoglu 11por klilbtinden: 
Halıcıoğlu sahasında. yapılacak 

maçlar için anu eden klUplerliı ılalA· 
hlyettnr muri.hhaıtts.rmm 22.(1..940 
cumartesi gUnd t\kpmı saıı.t 19 da 
Halıctoğlu ııpor klübU merkezinde bu· 
lunmalafi. 

lttinılara aebtb olmuıtur. Fakat, gene 
lturanm dediği gibl, bllenlerle bllmJ· 
yenler mUaavı olur mu? 

(1) Numua Ekber. Melek! at.ıım· 
en bUyUk melek 

(2) Varaka fbnl Kavfel Hz. Mu· 
ha.mmede vahinin kcalldl~l mralnrda 
honUz mDslUlll$n olmadıın vetat et. 
ml§Ur. Fakat m:. MUhamme:liu pey. 
gamborllğlnl ilk tasdik edenlerden ol· 
duğu için kendlal Hz. MuhaJnmedin 
eshabmdan addedllmtıtlr. 

Hz. HaUcentıı yeğeni olan Varalta 
putpereatııkteıı ne!ret ederek bli' hak 
dlnı aramata koyuJmuı, önce o za. 
manlard& Arabistand& y:ıyılmağa baf
l&MI! olsn blr Allah sallklerl (HA:ıl!i) 
lere ıncyletml§ ve nihayet hrlsliyıııı 

olmug, zUht v& lttlkn ırablbl, ltlıhll 
bir i.Mnndr. Hs. Kuhammedc yeU~i· 
ği zamaı:ı kendi!! 1ıiUyar ve drıtA bu· 
lunmaktaydr. 

Varaka mukadues 1dtaptıırda bir 
peygamber tebılr olunduğundan haber 
dar bulunuyordu. Hz. Hııtlco lbtly:ı.r 
ve &Um yeğenlnln bu dU~celerlnl 
bildiği l!;ln, Hz. Muhammet'lo nUhUwet 
verildlglııl duyar duynııız onu hoınut 
etmek ve mUttı.le:ı.smı almak Uzerc he· 
Ilien ihtiyar yeğcnino haber vermeye 
koımuıtur. 

Varak& Ha. lıluhammeclln de dostu 
olduğu için, İbnl Hlpmm naklettlğl 
gibi. Hz. Kuhammedlo KAbede ka11r 
laşmca blzzıı.t kendls!ndcn nUbU\-vet 
gelmesi ha.disealnl sormu, ve Hz. Mu
hammedin liyakatini yakmdan bildi· 
ği için H:ı:. :Uub:ımmedl tereddQtsUz 
tcbrl~ ve tebcil etml~Ur. 

Tuna üzerinden devaın ediyor is?anbul radyosu 
yakında çalışa~~ L. 

rtcarct vckill Numl Topçuogıu dUn 
şehrimizde tetkikler ynpmı§tır. Ve
kil .sabah saat 10 da Gtılatadakl ba§ 
lrnntrolörlUk dairesine gelmiş, Ro· 
manyaya gönderllecelt tnnıııırm tnlrnl· 
mı lçlh titUk ve yapagı tUccarlarmın 
yapUklan toplantıda buiunmuşlur. 
Öğleden sonra devam edilen toplanb 
neticesinde IJU mallarm derhal hazır
ıanaraıt teslim edı1111esl Jtaratl8fmı~ 
tır. 

Nasnıl Topçuoğlu 1tenaıatnı zly:ınıt 
eden vali Lt'.ıtfl I<'itdarla da görU:mu~ 
ve şehrin un fbtlyact ve lhtfk!l.ra ıtar
ıı yapılo.ıı mUca.dele hakltmda yeni 
kıırarlar veril.miştlr. 

Yumurta fhracatçılnrında.n mUrek 
ıtep btP befet vektlı zı~t ederek 
İüUyaya gflnderııcn yumurtalar tel.O 
llcuet bankaaı tııratıodruı ııçııaıı 

kredi bonolaruım gel~ blr emirle 
derhil protesto eailniuinl tı!!t!l.yet et. 
ıııiflerdir. Vekil tiu lş\e meıgill oıacar 
ğmı slSylemlştir. Bundan ıonra blr 
mUddet takas limited §lrl:etindo meş 
G'Ul olan Nazmı Toxuoııu belediyeye 
gltml} ve Vıl.11 L(ltfi Kmfaılla teıttar 
görtlşmUşUlr. 

YEKtLtN BEYANATI 
Vekil kcndisllo görll§cn bir muha.r

rliitnü:e fU beyanatta bulutınl)tjlur~ 
'•- !tç Ucan!t üm\ım mUc!ilı'U C&hlt 

lstaabulır. gclml§tlr. Akdeniz vnzlyt'U 
Uierlne bazı m:ıddelerln iİyaUarmdn 
ppılmak istenen ihUkQ.r bakkmda 
tetkikler yap•ca1üır. :BUtUn vl1A1ol· 
lefde kurulan fiyat mUre.kabe komls· 
fOnlıınndan maada İ!tanbul, İznilt \"e 
Ankara gibi bUyUk Ucarct merkezi~ 
rlınJzcle fiyat tet.kfk bUto1an kurula· 
caktir. Bu blırolat atenıurlan He plytı. 
sayı dalmt mırclte kontrol edecl!k· 
ler ve mUraJuıbe komisyonlarına bağ· 
il olıı.caklardır. 

Millet Meclisinde 
Oün bazı layihalar ka
bul, bazüan encümehlc

re iade edildi 
Ankara, 18 - B. MJUet Meclisi 

ôUii toplamı.tak Tiirklye - ~urlye 
dostluk ve iyi k01n3uJıık mukave.
le.ai ve merbutu o.nlqmanm baın 
hUkUmlorinlil tadili J~üı teati olu. 
nan notaların tasBlltlof'ıne ve dev
let nıemurla11 aytiklannm tsVbtt 
TC t.etıdUIUne diti:t kafı.unun bit 
nun1atiilı cctvellıide değişfkllJrJer 
vapılnuısı hakkmdaki kanun lfıyl
halannm ikinci milza.kcrolerl ya -
pılm13 W! kabul olunmu§üır· 

Ruznamede bulunan ve aark me. 
ı:ıatıkı dahllindo muhtaç zUrrea 
tevzi edilecek araziye dair knnu
nun gümul saha.smm tayinine alt 
Dl!l.Zbata ile ordu subaylan heye
tine mahsus terfi ka..-ıununun dör
dilncll nın.ddC3inln tadiline dair kıı.. 
nun liyihası üzerinde geçen müza
kerelerden sonra oncilmcnlcre geri 
verilmiştir. 

Meclis Slll"§amba gUnU toplana -
caktır. 

Amerikan vapurları 
ve Akdeniz harbi 

Anıcr;kaıı ''apurlanndan Ekamurt 
Plred:ı bulunm:ı"tt.:ıdrr. Yatmıclıı Sclt\.· 
nlğe uğnyarak ı:manımıza !;'Clecclc o
lnn bu ,·apur Kl!stenccye kndar gide
cek ve acnrıı clo,ıt-uca Amerlkaya 
Ciö:ıccekUr. 

Bımdan sonrrı. bl\tUn Amerikan va· 
purlıı.rı Llzbon llman:na lmdar sele· 
cekirrdlr. 

MalQm olduı;-u \lzerc balkın ı.rttlye 
cı olan bUtlin maddelerin aıı.tı' :tlyat 
ıannhı truı!:Utıne çatı;ıılmaktadır. Her 
ııınıt tacirin ktl.r paylan lcıırıırlıı~tık 

tnn sonra ca.tış !!yatları kendi !tendi· 
ne mcyd~a çıkacaktır . .Bu !l,yntl~r· 

dan :Ca%laya satan ~ra.~ceııcıeeııer hak 
kında milli korunma. kaııunu:ıa göre 
dArhal t.'.lklbat ynpılacııktır. 

Müzik loc;mı birleştirıl • ~ 

bir sabah ser~ı- lıl· 
Hıilkıtı da lhUlt!rlıı olan milca~le.-

ye yardımda bulunmıun vo kcnıllsln 
den fula para ıı;tıycn veya m:ıl sak 
lay:uı bir tüccar: derhal ııl!lkr.darlarıı 
haber vermesi lAzımdır. 

'1l:ı 

kuruluyor e 
Anlmrn.., 18 - B:ışvckii?ct~ 

buat Umum IUdlirliiğü., ildi~ 
l>ağbn:w r:tdyo id:u-cstnıle )il' 
rslaba.t yapmaktadır· Bonlatı' ,. 
şmda bütün rnilYc; atıonole~ 
ınomi bir arzusu halinde tc ~ 
odea i kuıbnl radvosunnıı 1!~ 
tn('!Sf filleği vardır· . Ummn !J~ 
lük 1 taııbul r.ıdl·osunuo çal .,. 
mMınz k:ı.rıı.r ve~~ ,·e bu b 1': 
ts h:ı.ıırl.klarn. b:ı."'8.mı,tır· ~ 
btıl ra.1vo l!lf.Mronu 7alan~ ~ 
ntnf;'n b:ı~hy:w.ııl:tu. Eu ~. 1-
m<'mlelıct Ye dünyaya. hlt.ab l~w 
ldnrl tilr lsUl!fona sahib o~ 

lieihleketıtnWJo ı;tdn maddesi bol· 
dur. Yalnıa blr ta.l{nn 1Uıal!ıt eşyam 

c:ıldsl ı;lbi gctlri!em<>:rrıeı.ted!.r. 

Bu Vailyet lt!ijİi!İİİcla haı nmıııı8ıuı 
beklenen memle~et vazıtesl bu kabi.f 
mall:ırı kullanmamak veya ruUmkU.O 
olduğu lmda.r tasarruna lmllanmcktır 
Mııselı\ her seno iki elbise yapılırken 
bir tnı:e ile ikUla ctml!ll, sus •e bhnn 
benzer JUzumsuz eııyn.yı bu buhranlı 
vaziyet geçinceye kııdar olsun nlma· 
l1l4k mlıll \'e vatanı bir :vazt!ed!r. 

A.k4ehlt ~tinin bözı memleket· 
lerle olnn ha c:ı Ucnreılmıze mo.nl 
olmaBI Uzerlne Tuna yoluyla. lhracn 
tımıza dev~ edcblllyoru:ı:. Orta Av· 
rupa ve Balklltılarm bir çolt memle 
ketleri bar.ı mliadelerl bizden tedarik 
etmcl:: mecburiyetindedirler. Bunlnr· 
la Tuna yoluyla mllnaırobatmıızı de· 
vıım eWrecetız. 

nbınanyad&ıı aıtı ıı.jtık lhtıyacnnw 
karplqaciLk hisbette petrol Ye bıUJ· 
takları temin ·edllml~Ur. 11000 toıiluk 
ilk parti gclml~Ur. Romnnyadan sellü· 
:o:, :ıtcteato ve madt!n dlret"f olmalc l· 
çln de bıtızılkerdlcre devam (ldlyorlız.1 

Ayni ~da. 1stt.ııblll Jio 
stüdyosu n~ril n.tmdıın b!'Şlı" 4' 
tanbulun b:w mUesscselerll' ,_,. 
nnklf ımreUJc atatnrlra 'c •~t 11 
ıttı. m\itik n t-iyatinı nrttı?'IP"'" ,-!" 
lı<'r bal.,mda.n t~m·yU tenıin c 
mck mümkün olacaktır· uJI i 

Cundn.o hnska radyonı ,..,, 
temmuzdan IUbaren ssbab ft..ult' 
lcrl ıle rapılae:ıırtır. Ba set""' p 
rin progrn.mı bazırlanm:ş~..A ~ 
hlr s:ıallik serviste hafif rolP' ~ 
r,UnUn ili' al.mmı ajans balJt 
nc.,rol nfüıeıılrtır- 1'6'. 

Vekil bir lkl giln dnJıa §elırlmlzdP .Cıı.5\·ekil.Jet l\Infbtuıt Umıı,ııl ~ 
tetkikler şapacaktıt. dilrlü[,ii, radyoda yaptıf,;'1 16~ 

arasını!!l, ı;arb \'e halk ııı~ 
naml:ı.rUc nyn cyn Iı:ollar tJ tır 

Madam Ati.na bolmuın musfld lruınıım bit~~ 
mı,ttı .. nu !i~behln şcmr: ne ıi-M:. 
ut Cemil t3yln edilmiştlr· lıtıf' 28 ay hapse mahkUm 

oldu 
Genç kızlan .i'Wıt.a ~vlk ve yalan 

fıı.bndet stıçliuile adliyeye verllınlg o
lwı Madam Atinıı llc dlğeı' birluıı; kıı 
dıııın muhakcmcIAti dnD birinci asu. 
re ceza. mahkemesinde noUceıenmlg· 
Ur. Mad!ı:t'ı A tı:ıaıım ullrt genç ltm 
Te ka.dmı fUhş:ı te3vlk ctU:11 .ıı:ıblt 
f3rUlcrelt nct;ce iUbarllo 2S tı.y bap· 
~c. lCiS llra, 20 liı,ını, ll:;'lr pnra eczası 
ıUmmo.sma karar vt>r1lınl~Ur. Dlt'l'erle· 
rl bcrıı.ııt elm{~lcrG1r. 

- ....... ;--o.....,;...;..;._ 

Fiyat mürakabe komİs· 
yonunun ~a.h§mc.lurı 
Fi.vat m raımoe ıtomliyonu dUn 

va.ıı muavini Hıılt'.ık Nihadm relull 
ğlndo toplan~. ncbaU yağ sat19la· 
nnda tUccarJara YO l>Çr&keı:ıdecllcre 
bırnktlacak l:At mlktarlannı tesbltc 
b1şlııml§trr. 'l'Uccarlar buı;Uiılerdo tah 
rlrt olarak fiklrlerlnl komlııyona bil· 
dlrccoklcrd1r. Komisyon bUlUn mad· 
deler 1lzerlndeld tetk!klertiıliı neUceıi 
nl \•Clchlt>te bildirecek, l<Ar nlsbetlefl. 
nl ve ııntış fiyntlarını vekA.lct tespit 
eöeccktlr. • 

• Denlzyolları tc!lareslnin yeni kad· 
rosu tespit edliml~Ur. Umum mUdUr 
ltadroyu bugünlerde Ankaraya götU· 
recektlt. 

• Delilzyollan tııcmurlar lokantası 
bir ııcnedenbeı1 kapalıyken memurla· 
rm aralanndııki anıaıma uzerıne tek· 
rar aı:lımışbr. 

• Fatih. SU:cymnnlye ve Sultansellm 
cSmllerlnln ctronar::nı:q, truızlml 1çln 
bir plAn hazırln.nmaktadır. 

tniiclürlüı'.;rline, pro~aın \'C il ,,,. 
yat fsl<.'rlnJ f4'.e5slislinilenberi ... 
\-a(inlnyctıe idare eden FIJSi " 
iı1r tayin C(li!mişttr. Pro~ ., 
ne~?iy:ıt isleri yine moDıaf1°f 
~sinde kalaolrtır· ___./_ 

Taksilere zart1 
yapılmadı. 

Oti>büs ve ta!cdleriJ' 
tahdidi haberleri d~ 

doğru değil ~ ~le 
Bugünkü bJr ~ah gazeuel-, ~ b 

sllere yUıde yinnJ zam kabul ~-"' it 
eliğini yn;ıyordu. Belediyede~~ b,ı 
hiycttar erkli.odan öğren~~,,
Mz&ran bö~·Je bir zam ıünditi) 
btil ecliimcm.ijlli. ~ 

Bundan başka, bazı semtle 6f 
otobUs sr.fcrlcrln!n kaldnılBcd' 
ttoını acfildir. , 

OtobUsleıin muayeneleri .,..~ 
mrştır. Bazı otobUsler mtı!\k 
yo çıkacak va:z!yette olmanı ~ 
dnn dolayı tıı.mlre çekııınJtl ~ 
Belki bu yt!Zden mahdud sef~ 
azalm13 yahut kaldtrılınI3 o dl" 
melhuıdur; fakat bu muv~,,; 

Şimdilil;: taksilerin tahdidi 
kmda hiçbir karar yoktur· ..,..4 
Bugiinkü ekspre~le .._.., 

yolcu geldi _., 
Son Mdlselerden sonra .ı\~ 

memlckeUmize gelen yolcu ad~" 'ı' 
gcçUkçe azalmaktadır. Bu s&~J 
len semplon ekspresiyle ~ 
yalnız tkl Fransız kadmJ ~ 

Altınordu klübÜJliiJS 
kongresi ı 

Altmorda klilbü 00§~1'! 
ıKillbünıUzUn senelik uınuilll ~ 

!çUmıu 23 b:ı.zlran 1910 p~ ~ 
sant 11 do klDp binasmda ya~ 
(!tnchn azanm mezk~r gUn ve 
klUbe gelmeleri rica oıunut:,._./. 

Kalay ihtikiırı da"~ 
Pl~·asa.dan kıılay toplayıp ~ 

fiyata sııtinak .,..ıreWe milli ıc ,ıJ 
mıı kıınununa muballt hareket 

0 
f'. 

~ iddia olunan tOCC3rdan Ro~~ 
lltıtiiiı muh:ıtmneslne dllD Yde;.
Mllyc mahkemesinde mcvkUfen !'ll1' 
cdllm}-, ve kol:ı.ylarm milli J<C 

1 
lctnµ.•ıundan evvel aımıp aırn~ı ı 
la\-ınu defterler üzcrfnclc tetltl • 
m•·lı"l """C 2~ h....:lrana btr"llt 1"" 



ransa kayıtsız ve 
artsız teslinıiyeti 
abul edecek mi ? 

Ordunun mubııhbetioden, 
------hariplerin müuherelinden 

laroanda büıün milletin ı. 
dası eminim. 
~ttll saatlerde, Yoll11r hô. 
Petişafı kacmakın. oJ::ı rı za. 

'llbaclrlert Bilşilnllyonım. n11 

KAYITSIZ VE l}ARTSIZ 
TK8LbdYET 

ı...dra. l'1 (A• A·) - Aalocia-· 
ted .Preaae'e göre Berllndekl Nazi 
matamatI ıu mlltıaleadadır: Fnt.n. 
8' tam•mile teallm ölmadıkça mün. 
ferit bir inlltattıke dert>Jf edilems 

MUSOLiNt VE llttLER 
BUGUN GÖRVŞ0YORIAB 

NeV)"ork. 18 - MusoİiJU, Hlt 
terle gör\ltınek U&ere dUn gece sa
.at yirmi buçukta İtalyadan hare. 
ket etml§tlr· Yanında barielyt na• 
!1h Jront Çiaiıo ye erltlmharbiye 
r&l marefa1 B&doglb'o ftrdJr. Mil• 
likitm Aı.trıanyada Mlinihte ola
e4ğı anla'111Yöt"· Hltlet de umumi 
kararglhtan Mtınlhe hareket et. 
ınJştfr. 
FRANSA ŞER1"tz 'ilR tretıı 

ILUUL EDEHEZ 
Bordo, 18 - Mareşal Pelc'n ka

binesinin hariciye nazın Boduen 

radyoda beyanatta buluiıarak de· 
miftlt ki: 
"- Fallı: c!Ofman orduu, 1nil

letimlzin ve ordumuzun maneviya. 
tıhı ktramamt1ttr· .P'ransa, eerefll 
blr sulh teinin etmek ıart.Ue sili.h
ran brrakmağa ham'dıı'· ll'altat te
re!dz bir sulha, UnıJtsiz de olsa, 
mukavemeti terdh edecektir· 
. Frıı.nsız mlltetJ. hfçbl.r zaman bu· 

gtlnkU kadar mUttehit olmaınıştrt. 
Ftansıı deiıh ve hava ku\f'Yetlerl 
htntis yipranına.mJI bir vaziyette 
bulunmaktadttlar.,, 

BAVA VE DENİZ KUVVETLER& 
MOLAM 

Muharebe, mUtareke tekllf"ıne 
rağmen devam etmektedir. Fran. 
anı hllkO.meti namına fu beyanatta 
bulunulmuştur: 

••- Münhasıran ukert mlılaha
z&lar •lıııdi sulh talebW icab et
tltmektedir. Sulh şartlan hen.Uz 

gelmemiltir· Fran.sanm karan h. 
rıı ordu•unun çok vahim tellkkl e
dilen vaziyetinden ilen gelmektedir. 
Fakat bu vaziyet ümitsiz deılildlr· 
Donamııarnu olduğu gibi duruyor 
v• Fransız hava kuvvetleri henlls 
bUtUn kudretini muhafaza etmek
tedir· Bu vakıtıla.rnı cheıhmlyetinl 
sulh milzakereletl ve nıUst.akbel 
sulh ıartlıın bakrtnmdan takdir ~· 
dershılz. 

Orduya mUtealllk gtlçlUkler de. 
vanıtı bir cephetıl.n mevcut ohlıa
masmdan ve bllyUk ordu gtttplan· 
nm blribtrir.den aynli1u3 blnı.um • 
dan ileri gelmektedir. Buna rağ. 
?nen Lolre Uzcrlnde ordu tutun
maktadır· Ve bilhassa ordu l!ajl· 
no battmda tutunuyor. Ancak bu
rada Fransız müdafaa mmtakaat 
krtalan Juamen teri çeldlinbJler. 
dlr-,. 

Fra.nsanm biWraYrt \'e §art tes
lim olmıyaca.ğı anlqılrybt· 

re bütün muhabbet •e :ı
hiJdtrirJm. Onlanı kalbim 
llnııı olarak diyeceğim ki 
llınta nihayet vermek llnm. 

ll\atı nihayet •ermek t .. 
fe1'8fll bir cai'J>1şttı•dafl 

A:ik~ky;;;;bi; Fransanın Amerikaya 
donanm~. silah siparişlerini 'ıftet atlcere benimle ıraş. 

lınzıt olup olnUadıtını sor. 
D, dlhı gece dllşmant mft· 
~lllm: .. 

l Paıea, nihayet. bu imli .. 
... ilerinde bütlla Pransıa 

'v~~ 11 ~~~~~~~~- lngiltere alacak 
:::,~re::ı·~=e~ Fransat11n Amerikadaki kreüi ve hQkQıner eırarınd• top. 

daTet etnılştir. 

Sm..& BABEJtbft 
lr48U, KARŞILADlf 

A.toerikanm ıünd.Dd fllô&Wimt hiaıt 

~~ =~e:= sermayeleri bloke edildi 
Iaea.fttıı, futt aYttl 18.JlWlct. b& • 
Mri 2s.ooo ton hacminde yeni ımı. Pa. 11 ( A.AJ - Kolumbla 

llıı ıpikerl Bordod11n )'ap. 
iyaııa Frun~hlit, ordunun 
etı sonunu nuıJ karııl ı il • 

1 l nı:ı '. latlır. 
'd:ı halk, Mnrqil Pelenln 

~lDı dinlemek nzere slik~ 
.. b,eteri ıttmlştlt. Sir11diye 

i..~t bir nOmıylf yapıltn:ımıf. 
__... ... -~ bu ant haberden mllt• 

libf 11hllkft)'Or. Fallat bııno 
.-... ._.. k•rtılamıttı; .. 

bezgindir, ftlŞkındırl yıınnı 
~ bir halde delildir. 
bit bir 161 hiç bir 
ıeroımüyar. Ohtp blteli 

~le •nl olmu,ttir. Çok ;~ 
' lltılıc le 10ıftnti ınlnyamı. 

• \·azl5rlei'deıtı mdt~ekkU btr At'8~ 
Okyatı UrfJ filosu t"tki! dJ'rt~ğinl 
,. lemt ttr . Bu kh1'"11~ bti 
•1lk mu r: l r r fa.küt M~el \• 
~cnaıt~ruıı tayyare ğeinllc!rl t&!ıl 
cdteekttt. 

Bundan balf'ka herbtrl '8-000 
ton harmillde iki zırhlı biR edlle
cekur. 

7 t ' , 

Amsrikadaki 
Fransız 

mustemlek~leri 

Gô 

i.oacın, 18 - Vqlilgtonc1an teıeıı 
baberlete tart Ameriü b&rteı;. M · 
mı beyanatta bulunarak Amertbtıın 
Va&Jyetl '" lıllh..a Fnuuıaıim AıiM
rtka JotM&adakl aıiU*llll•kelert ili 
luaımdaıt dlkkaUe takip etmekte bu
lunduğuJUI llÖJlemifUr. Aaerllca a,_ 
azumdan bin, .Amertıııaıım, bu mua
teıtııekeleıi ~ lçlD donuma 
göndermulnl S.temifUr. 

Vali ve kaymakamların 
tekaütlüğü 

• Ud hllltnnetin ıttnıu e- Dahlltye vekl.leU, vaU, mWklye mo 
L hattı hareket hakkında tetllfl ve ~ ,.. t&bdl 

•ııı: tliere İtalyan ktallyetl dlndei ·bqk& aureUe tekaüde Hvke
h_ başvekili B· Benito Mu dUemb>eceateft l&Jllıdi& 1ılt liU\lll 
~ buhıpcaırtJr. projetl basıriamaktadır. 
.~--iiii!!iiii!lilliıililMRıliliE!İB 
~ blQthi~ - :·tıııati bmleil Sonra göıyaflanm durdurmak IJb.i 
:~nıı? kanmJ bWamusmıt. Zavallı yavru 
, ldı.ğum JS!Dall ... Heı - cak müiıllbakaya bile gelmemek 
ltç blmaz. Kim.:ıeniıı bil· isteml~tl. Manıs otduıum ~hllke

~~~1lk bir kasat.adan hate- 1eri yakından ıömıek lstemiyor, 
~~ Gene tenha bir yere başıma gelebilecek kazadan korku· 

Orada beııi bir ~ yordu. 

-~=- -__ : _____ __:_ .:__·-- --- -_ 

1..... ~ T. -yaremi eıttrJ· - Sôylemml. Merak ttınql• 
\.... '1lr.ra bmtk!fl meçhQl bir . nis, gidiyorum. " 
~ dofnılantiım Gürültü- Nuriye sakin IM(lıı(lyOıdu. 00-

ietikballerden, aya· fiindnklerini belli etmmıtle alqık· 
't; k11'1ulmak jp:a... tL lllw etti. 
~ eay Milik mi dla- - Kendinize o kadar ltknadmıı 
k~ vat ki herhalde Feride duya da 

~'41ır, kmı9I kendlsiıae biSYle merak etmez. 
ı.~Plhaması için yemin et- - gvet .. lbtfmil. 

-'· ~ bir aile babasıru yanı- Kerim bir müddet sustu. Sonra 
c.~ hlesullyet kabul etmek sesi deiitmiı bir bakle tordu: 
'-t '\Panmm benim libi kim· ..... Henna nwıtemeye tnOi'acaat 

hat dlilhintti• alaralım- etmedi mi? 
~ latiYtnler çok oldu ama - Hayır .. Çaqamba giiıril Iİ" 
~ llnwdim. detelt. 
~ ~ kadına cbltaU - kendlafte gMpnek ütiyo-
~ ftJin. Fakat cıesarttim yok.. Ne 
!>~·. dedi... sakın bunlar milşJtül ,ey yarabbi... Nuriye ..• 
-~ıe bahsetmeyinis. Fende icaba ~ milteeS&lt mi? 

Nevyerk 11 - Fraoaanm sulh ı yoktur. Bu demektir k1. kanunen 
teklif etm~ Amcıikad'l h • "ilk l.ı!.r 1 yııre budUddıı.n \Jç .. tı en otoma-
h ~ uynndırmı tır· u ola.tak tc~!L+n c ··ı e 1r. ·~ N:ı. 

lölriet. ~e gd ffllı. Wi olatil, bu bmr tayyat6el"e 
c ıinhur Jtunett fi.D'ldJ~ Fraıt!ts .d · ru!lan do~ya Avrup:ı,;'ll gft
hilk ımetinln k..-arını t efsir clm - mt'lt Uzere uçmak iinkAnını ver
mekte Ye f.akat Avrupa vazlyeUul mcktecür. 
yakmdan takip eylmıekt.edlr- ------------

Ruavelt ilk tedbir olarak, Ame. 
ribda \ulwwı Fransa)'& alt kre
di Ye Ml'ID&)'tlerl hareketab bıra· 
kan emlnıameleri imzalamıttır· 

ilı.&H ilPARŞI EB'NI 
lNGILTEBS ALACAK 

blfer taraltin tntntm ıuıın
meti l'nma tatafmdm ~ya 
lipUii icİihı\11 old blltGn h&rb le
vaınnmı satmalmak n!yetlndedJr. 
Buhdan baob tntutere, A.Dıetıli. 
ma im.ı MeblleGell l>tltnn faz1i 
teÇhiab di llatm~tır- :Frtfl. 
iti .. t.ııtutı mubayaa komisyonu 
biJhAM& taY)'Ue olalü bere bft 
milyar 600 mJtyon 4olat1ıt harb le
tUl:mJ llpatle etmfllenll· 
Tı\YYARELl.lll DAiiı\ 8VBATLE 

TDJLbl ımn.ııoıac 
Amerika hllkOmeU, 1ngiltereye 

yardımı daha atıraUendlrmek içiiı 
yeni bir karar almlılta'· MUttefik
ler tarafından 1atmıJman tayya. 
reJerbı Amerika hududu Uzerlnden 
uçmalarma mllaudı edilmittir• 

Amcrlkadan müttefiklere &it 
~lirin Kaıılld&Ja tuılıblncte 
artık hududda tevakkufa lh~ 

Eaki Fra~aız baıvekili 
Reno Atnerikada 

Loadra, 18 - Eski P'rum ba§Te· 
kll1 Pol Reno Fra.DMnm bietkeı!Dde 
bit mahiılden ba.ftket ederbn, Alman 
tayyareleri bombalar &Qnıl w Rao
nun retalratlnde bWUDail Ukert iMi· 
yeli erk&Dı " M\11 llall üUSDM M · 
ytat olmllflur. 

Alman rad10.u ReDObdJI PartQla. 
den Alrıerika ,oıeu taıYarMlle Ame
f'Uiaya gittJlinl bllıllrmek&edlr. 

Romanyada kabine 
çe!d1medi 

8llkret, 18 - Romaoya blfvüW 
Ta\arukonun ıauıa etuam. Aalr oı· 
kan pytalar tee)'111t eLmtmİfUi'. 

Poloııyalı mülteciler 
geleli 

au ab&hkl koanDllYoMUe ,.ıan 
mite ıııo ldflllk bir Pokın1a aıwtect 
kdtıe.ı gelml§Ur. BuD1arm 'ekaeriat 
il tadın n çocuklar te,kil ebnektedlr. 

IMpriltaodu ela bir Tllrlc -~ 
~ allelll plalfUr. 

en° 
eworuny 

• 

-eo-

- BDmtm YllİJIÜ tabii 16rdü- rü benhn. gerek onun için aynl· 
16 için klbUI ettiy(Jt. Fakat alltnle manuz daha dolnı olacaktı. Bunu 
birlikte yqamaya ahpq.. Bunu ancak irademizden kuvvetli bir 
kaybedeıJeli için mQı.eir, herhal· ltfİn. önüne geçemediiimis bir 
de inGt!elür... kuvvetin yapması lbmıdı. Her 

- Otlu ben de çok sevl)'Ol'dmn.. !ıalde Feride benimle mesut ola· 
Eskiden bu evi bilteniz ne kadar maıdı. Gerek benim, gerek onUft 
aeveıdim. Yalhliltlmim ilkin _. lçih ayn!mamız daha dolrU ola
neletliıl ~a içinde top!ayaıı bir taktr. 
yuvaydı_ Halbuki timdi ... kendi.. Nuriye yaV3§Ça ilAve etti: 
mi butada menffldaynupm gibi ._ Kimbilir Kerim be!ki de Fe-
yabuz ve khn9'z hi-'lrorum. rtde sizi mesut edebilecek bir ka· 

bir milddet dalgın sustu. Sonra dm delildi-
dil§Qnt:esini slfyıd: Kerim yerinden kalkarak: 

- B.u iııdfwç pek mana!!! \ıe - Ah Nurlye .•. bilmiyorsunuz .. 
mUnasebetaiı bir aeydi Nuriye! Ge· Bu pyritabil ve manam bayatta 

Resmi tebliğlere göre · 
Harp vaziyeti 

......_ n <A.A.> - ı1 hulraıı •b&b ıe1ııı:1: 
Çarp:şmalar, Legl ve Şatoduıı mmtakalarında "e aynı &amanda Luar 

hattı tızerinde ve AvAllozı'un cenutıwıcıa de\'nm etml~ttr. 
DUıman Baon'u bu'I noktalarda geçml§t!r ve Dua. ıatikametlbde iler

lemektedir. Dtltmanm Ton!F.en kanalını g~gmQ#e mu•allak Olmadı. Ya· 
kan Alauda vaziyette blçblr değlıılklik yokt\ır. 

FBANSIZLARIN DVN AiiŞAMKt TEDLlöl 
Bordo, 11 (AA.) - 17 Ha.ziran FrU11$!S ak.'1!ın tcl.ıılgl mınıarebmla 

ı.oın mmt&ltUJDda n Bourgogne'd& gece gündut devam eltltml bUCllr. 
ınektedlr. 

ıNGtuz llARBITT NEZABE'l'tN.IN T~BLIGI 
Londia, n (A· A·) - İiıgfllz harbiye nezaretinin teblJii: 
İngiliz seferl kuWetlerinln Fransız ordulannm yanında il)titak 

ettiği harek!t, Normandle'de devanı etmektedir· BUt'3da halen ya. 
pılmakt.a olan muharebe hakkmda tafsilat bu anda mevcut de,iJdlr. 

ıNGbJz HAVA NUAIH .. "'TtNIN TEBLIGt 
LoladNt l'r (A· A·) - l?ava nesaretlnın teblifi: 
Havalann mllsaadeılzllği eebebilc son 24 saat içinde hava faali· 

yeti mahdut otmuıtur· 
Sahil 1ıtumandaniıJn;in -~leti m\ıtid here dettije gftanlı.. 

ler ve kalllel~te tefakat Minlflerd.ir- Avcı t.yyateleri de devri19 gb· 
kni§lerdlr. Fakat hiçblt dllşman tayyaresine tcsaciur etmemişlerdir· 

Al.Mt\N BAŞKUMANDANIJGININ TEDL101 
FWııerln umumi kan..plu, 11 (A.A.) - Almab ordti1arı Baflrumlln

danl.rğmm tebliği: 

:ırtan.srs ordaJ&n, dafıllDlf bir lıalde, kttUe baUHe .t.t eılMktecUr. 
hamız ordulan, cenuba ve cenubu garbiye doğru, kıtalanmD tardl9Ma 
)akmdafl ükq, edllınekbdlr. Bizi 16uttueıenıı halen IJJDmlı bir audalaa 
)'apbklan J'Vletde mtwezeıer, bClyUk kayıpla geri pihılottllmtıttut. 

Şahlan bir fırka kumandn!u General tarafından kumanda edilen blr 
motörlU lutamısm cUre\klrane blr hUcumlle, Orleanı almağır. vo bir buarı 
muclp olmdaıı bu pııirden Luar nehriDl geçmete muvallak olduk. 

Han lnaneUerimi&, ric&t ı.ıtndekt d~mıuı kollarına ~ imha faa.. 
ltyttlüe cl..,am tt:mıttlr. LUar OzertDde blrı,;ok köprWer ııombalarl& turıp 
ecııımııttr. KöprWer CSnllilcle bütkmelrte olan lllufık kollera, bomba " 
inltral)'Mlerle hticum edllmfftll'. 
~m Gtealnde Uerll)'en eeı1 ldtalarlmıs, centıb& •otru ~ -.. 

la6inlfl&rdrl'. Burada, iti han. meydaıınıda, bomba dolu '8 ta,nar9 üte 
edllmltUr. I 

Beaaııçon'un cenubu j'arblain4e, bVlçre huchi\!uD& 'farilllut ,._ W a. 
telle Lona Ye Al•edeo tekllea Fnuımls kuYVtUerttıliı ettamdia1d centı.i
kapaamqtır. 

IJlmall Loren'de kıtalanmız. Seıı..Mltei ıehrlnln flmaJl sartıiıatM )ak. 
lqinütadıl'. 

8Uli1lktlil 'OMl•iüiü JıiajM blt.rim )'lll'llııDMmdaD leUflıill• .._ 
tırlW&rnıımı, ııert 1ılf' 1flr'Uytlfle, eutme.am bMUi çok ıtddetu •üaftlM .. 
ilde Nfiben, l\eıiUlanı kan.U 6tvanna vatmlflır. 

A.laUda, miibüebe wı pike tanare ~· w aynı zaiMtldıl ba. 
+a daft hataryaıatrmıt hrai!akl mtıhre~ıeııe ıtıtıtlltr lftll"ette y&rduD tt• 
lkılfUr .MUltalıkem kaleler ve beton meVzlte.r, en btlyilk (&pta bom11ııl1itla 
llotnhatdıman edtımJıtir. Dft;nıanm haY& Jcaiıplan )'a.liı.m 8 taııedlr. Ve 
IMmW'daD befl haY& muhare~de ldttllrillmOftQr. ttc A1DWl tanareaı 
b111>tır • 

.AliUD ....._.ta pmflelt, _. l'ibıltrdııl ım illa MWJlta .._ ,..._ k. 
tlmde fellll ~. K.ürı..... l'rt.tllilMlm'ln ldatte'lııdeld W ole. 
Dlzaltı ıemls1, aralarında. lHOO tonU&toluk V~ Star ln:UJa ~ 
da dahil olmak Uzere 41000 tonl!Atoluk vapur batımıı~tır. Kumandan J1D.. 
dm~ tdai"eı!tndcki ~t blr cUıW•al~ıc~ ~ ~bo *'Htıiaak 
(:allnthl& Jngtllz muaYID knıv.-rtı de dUil olmak a.re '%2300 todllAto 
IUk vapur balırm!§tır. Sil düfWtt ~ fte İltJHr·Forth'da takrt~ 
9.ooo tônltft.lolult !ıtT tnıtthı lb~i'fln krtıft.2:8f'l!hll 1iatımıala mu..ıta :b1_ 
mujtur. l:Uı11i'lD gegllljUidt Dlr li\lh1tliıl \abidtıl küman8ani ~- ,.._ 
ted&klrllft ll6 .blıbtw tem.yoz etml§tlr. 

o.: ttAt.ESt DE D11ftn 
Flbrer Ulllild ~ 11 (AA.) - B\iiUn 8ileden **1*. ._ 1*. 

le.si bir Alman m0fteie8tne temıi1 otmtı§tüt • 

lTALYAN BAŞK11MANDANUOININ DaUGI 
ltalyada bir ..W. 11 (A• A•)-. ltaıym onluJan uamlll bıu-

CAJwıdan: 6 numaralı tebllt: • 
Tanarelerlmia dün Malta, Xoraika '" TmıustMi d.a. 81111_. 

tayyare sahalannı bombardıman etmiflerdlr-
Bir hava dilelloau e511Umda bir 1n&Wz avcı tayyaresi clllfOrtll. 

mııetnr. 

I>Upwı tayyareleri buı akrıılar faPllUllarcbr· Bu akalar mla· 
ferlt tayyareler tatafmdaa yapılımt ve bu tayyareler biTh•_. .pcele.. 
;tn ıebJrlere ve lmlan bombalar atıqlarchr. 

Savone'de blr kiti 6lmll§ hlrkaç kili ele 1anl'Mlm•tır. 
Cagliaride diİfmanm blr akmı tanaıe l&buJ Jıangarlarmdan ı.

lllarmda baaarata r ·bcbly~ verm f§Ur. Hava kuvvetlerine memAlb 
altı lleftr aımut ve otuz kada.t Mfer ae ~-

Patermöda avcı tJı.~letbrUz bava.tamr baWJllnmg d'1lllWl 
tayyare gruplan her tUthl taarrmdıı vazgeçerek ~ 

Alplar üzerindeki keşif faaliyi!Uethn.Ui mütemadiyen artmakta
dır. Şlmalt Atrtkada lııgtlJZ ktıwetıetlne brlt yaptlmakta otarı bH. 
bava ve deniz harehtlerl mlllalt netlceJer \.'enneJı: sUJ'etf!e ctt&tıla 
Uıtl§af etmektedir· 

Bark! Af?tkada Suc!an ve KenyaJUD bava 'V'e deniz b!er!ne brtt 
ııınhlni bava faaliyetleri yapıJırırt ve dlllate pyan ııeticeler elde e. 
dilmiştir. Yerde buhııı&tt bftkat tayyare tahrib edflnıfltfr w ~ 
tesisat hasara uğratılmıştır. 

~aft taraftndtn yaptbnq ol4!1 bft.ZI akmtar Dfredoıaa deımlr
yolu teatattnı pet aıı hasara tıfrs~· 

bile o benim yegane saadetim, 
kUvvetim ve neşem olmU§tu. Bera· 
bet yapmanın güıelliiini. tadını 
bana o hi98ettlrdi. Zavallı çocuk .. 
Herkes onun hakkında yanlış fi· 
kitlere !ahlı> olur. NUrlye onun~ 
sa& bir yaşayı~ nasıl tabi! surette 
u:Yduğun~ bu basit hayatı nasıl 
memnuniyetle ve bot bularak ka· 
bul ettiğini göneydini.z_ IOIU'a o
nun zarafeti... bet tarah aydıı\la'" 
taiı parlak tebessümil... Bu başka 
biç, hiçbir kimsede yoktur. 

Akpm eve döndüğüm ıaman 
.beiıi karşdardı. Ah Nuriye... gö· 
rüyonunuz ki ben her eeye tat
men bedbahtım, çok bedbaht. .. 

Evet Nurlye, gôrllyol" ve anl;yor 
du. Bunu itiraf etmesine hacet bi· 
le yoktu.. Onun elemli aesini işit" 
mek göılerlndeki koyu bir alev 
patlayan yorgun yüzünü görmek 
klfiydt.. Nuriye fimdlye kadar o
nun ne böyle bir sesini fşitmlş, 
ne de onda böyle bir yüz görmür 
til. 

- Sevgili Kerim.. görü)'OnllD 
ki müt.eesWsiniz o halde niçin?. 

Kerim omuzlannı eilkU: 
- Fakat Nurlye .•• ben o lerW 

tl nasıl kabul edebilirdim, nasıl? 
Bu öyle bir izr.eti nefis ve haysiyet 
meselesi ki m(imkaşa bile kabul 
etmez.. Müteesııirim. çok. blln pek 
~ mütees&itim... Fakat ıa!Dllnle 
bu da geçer .. Teessürle ne yaptılr
nı bilnıiyen asabt insanlard8n de
ğilim. Merak etmeyiniz.~ Fe· 
rideciğim .•• kimbilir o da ne kadar 
müteessir ve-kırgındır. Bam P" 
ne eskiSI gibi do8t nımamı mı rt· 
ca ediyor .. Peki, öyle olsun ona da 
tahammül ederim, heıtıalde ODU 

yalnız bırakmıyacaiım- Gün ge· 
lir evlenir. Kocası beni ahmak, fa
kat 11hmakblile beraber namualu 
bir adam diye tanır... Zarar ,ot. 
Nuriye bazı öyle saatlerim oluyor 
ki yaptıltmm dolnı ~ obadt
imdan kendim de şüphe idlyorum. 
YüıünU elleri arasına almqtı. 

(Denm tM) 

\ 
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Arazi taksimatı 
göröşllecek. 

. Roma, 18 (Sa.at JS) - Sinyor Mtı.!<>lini, Hariciye Nazrrı Kont 
Qa.no ile beraber Almanya}''S. hareket etmiştir- Alma.nya.nın 1to.lya se
firi de kendilerine refakat etmektedir· Duçc Her Bitlerle buluşacak 
;ve F~nsayla sulh meselesi hakkında karar verece ktir, 

Berlinden verilen ha$erlere göre, Hitlerle Musolini. demokrasi 
harabesi iizerine kurıılacak yeni Avrupanın arazi tnksimatm1 yapacak. 
la.rdrr· Siyae? ır.ahafilôe, harbde olduğu gibi sulh meselesinde de iki 
memleketin beraber olduğu bildiriliyor· 

Sulh müzakerelerine . 
ispanyada çağırıldı 
Roma, 18 - Madridden bildiriliyor: 
Alman hUkrıtneti. Franııa ile yapılacak olan sulh müzakerelerine 

hpa.nyanm da iştira.kini istemiıttlr· 

T orino tahrip edildi 
(Baıtaran 1 incide) 

ıine raiımen hücumlarına devam 
ıetmi~lerdir. Benzin '\'l? mühimm:ıf 
!depolarına ciddi hasarat yapılmış· 
tır. Bir çok infilaklar olmuştur. 
'.Aynı mıntnkada Eladen ve Elgulbi 
Uzerlcrine de . muvnffakıyetli akın
lar yapılmıştır. Bombardıman tay· 
yareleri yeniden Dredaova ve Ma· 
cauva'yı bombardıman etmlştir. 
:Vaki olan isabetler neticesi büyük 
hangaı'larda yangınlar cıkmıştır. 
Bir İtalyan bombardıman tayyaresi 
alevler içi.nde yerde parçalanmış • 
br. Bir İngiliz tayyaresini avlamak 
:latiyen bir ltalynn muhartbe tay
l'aresine i~nbel vaki olmuştur. Ar 
:tesınd:ın dııın:ınlar bırakan büyük 
l>ir sür'atle baş aşağı indiiU görülen 
lnı ta)-yarenin dii5lliAil tahmin edil· 
mektedlr. 

1 . Bütün tayyarelerimiz üslerine 
ij,önmü,tür. Cenul.ıt Atrikada hava 
lmnetleri tarafından Şarkt Afri
kad~ )':ıpılan hücumlar esnasında 
8 dü,maıı tayyaresi düşürülmüştür. 

. Mljl'ada. askerl ltamplardıı. dll§man 

tayyarelerine hücum yapılmııtır. Bir 
çok tsabcUcr kaydedilmiştir. 

Diğer kamplar bombardıman edil
mi:ı ve bir bn.va mUdataa topu batar
yası iskA.t edilıniıtır, 

İtalyan Moy~leslnde zırhJı vıuıtalar 
ve kamyonlar Jmha edilmlı ve birçok 
kıtaat dağıblmıotrr. Burada blr ha\'a 
mUdataa bataryan iıko.t edllml.§tlr. 

BUtUn ta.yyarelerlmlz aalimen döu
mll§tUr. 

HABEŞ ŞEFLERİNİN 
FRANSIZLARLA İŞ BlRLlGl 

Cibnti .. 17 - Fransız krtalan i
le ~birliği yapmak üzere, dört Ha
beş şefi, askerleri ile beraber, 
buraya gel~tir- Bunların arasın
da., sabrk imparatorluk baş.sa ala.. 
yı şefi Kagnas Maç Mokaya. da. 
Va.rdır· 

Fransız keşif kolları, Habeşistu. 
hududu üzerinde düşmanla tema.s 
halindedir. 

(İtalyan ba.şkumandanhğmm 
t.ebllğl 3 tincii aayf smn:dadır·) 

l~u! ~avazım Amirliğinden verilen harici 
~ askeri kıtaları iJApları , 

390 ton ınğ'rr ctlnlJı. pazarlığmda tekil! edilen fiyat pahalı görUldUğünden 
tekrar pv.arlı~la eksiltmeai 19-6-94.0 saat 15 de .A.nkarada Lv. Amirliği sa
tm.alma Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 111600 lira ilk teminatı 6830 
liradır. Şartnameal l!58 kUl'Uf mukabilinde Ko. dan almır. Kanunt ve ticaret 
Oduı vesikalarilo belli ıaatte Ko. da bulunmaları. ·(68) (4.969) 

* * * 3,871,830 kilo tezek kapalı zartla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
18,7~8 llraJlO kuruş, tık teminatı 2904 lir&dir. Eksiltmesi. 5-7·940 cuma gUnU 
au.t 10 da ACnda tumen satmalma. komisyonunda yapılacaktır. lsteklilerin 
teklif ınektuplatmı aaat 9 ıı. kada.r koml.syona vermeler!. Şa.rtnamesl 194 ·ku
ruşa komJsyondan almır. (71) (15003). . • .• 

Bayburla teslim şarlile 90.000 kiltı mğrr etinin kapalı zartla eksiltmesi 
4·7-940 pe1"5embe gUnil aaat 15 te Erzlncıuıda. askeri .ııatmalma. komisyonun
da. yapılaca1ttır. Tahmin bedeli 115,750 lira Uk teminatı 1181 lira 20 kuruştur. 
Şe.rbı.&mesl hergtln komt.yonda. görUIUr. Tekli! mektaplıırmm ihale saatin
den b!r saat evveline kadar komlıyona verUmesl. (74) (5006) . ' • • • 

Be,er bin liralık sadeyağı pahalı görWdUğtlnden tekrar pazıı.rlıkla satm , 
almacaktrr. Taliplerin 20-6-940 per§e~be gUnU saat 15 \'e 17 de Kırklarelln
de askert satmalma koınJayonuna gelmeleri. (72) (15004) 

. * * * 
115 ton sadeyağı kapalı zarfla. eksiltmesi intaç edilemediğinden pazarlıkla 

eksiltmesi 21·6·940 ~U saat 15 de Ankara Lv. Amirliği sa.tmalmıı komıs. 
yonunda. yapılacaktır. Muhammen bedeıt 149,1500 lira ilk temln:ıtı 8723 lira,,. 
drr. ŞartnAmesl 7'8 kuru;:ıa. komisyondan almrr. İııleklllerin k:ınunt ve Uca
"t oduı ve:ıılkaları ve bu l~lo meşgul olup bu miktar taahhüt yaptığına da
ir vesalkl<ı belli vakitte komisyona. gelmeleri. (75) (15007) 

* "' • 
~00,000 kllo me~e odunu kapalı zartla eksfltmeyB konulmuıtur. Tahmin 

bedell 6000 lira Uk teminatı 450 Ji~adJr. lbaleel 8·7·940 pazartesl gilnU saat 
lO da Mldyatta tuıkert satmalma ltomtsyonunda yapılacaktır. 1.stckJl!er!n tek 
llf mektuplanm ihale saatinden bir saat evveline kadÔ.r ltomleyona. verme· 
lerl. (77) (:S009) 

• • • 
1500 ton odun kapalı zartla eksntmeye konmuıt11r. Tabmln bedeli 15.000 

Ura ilk teminat 1125 llradrr. Ekslltmeaf 5.7.94-0 cuma gUnU aaat ıı de Ağrı· 
i:h tnmen aatmalma. ltomlayonunda yapılacaktır. btekll!erln tckllt mel<tup· 
ıarmı :&3.at 10 il kadar komisyona teslim etmeler!. Evsat ve gıartnamcsı ko
lordunun tekmil gıırnlzonlarmda. görUlür. (73) (15005) 

. * * * 1800 ton buğdRy;n kırdmlmuı ka·,aıı urtıa eksiltmeyo konmuştur. 
M:uha.mmerı bedeli 32,iOO lira. muvakkat teminatı ~430 llradrr., 1hııLe.-;l 5-7-
9'0 cuma gUnn aant l:S de Sıvuta Mkerl satma.ima komisyonunda yapıla
caktrr. Şartnamesi komisyonda. g?:irUltlr. lstekl!Icrln belli glln ve saatten bir 
sa.at O'\'ellne kııdar kanuni vesaik ve teklif mel<tuplcırını komisyona verme· 
lerf. (78) ( ıs-OOS} 

s .. • 

•ıa#'fua yarılı ot ve odun hi:zalarmda yazılı gUn ye s:ıat!erd:ı kapalı 
!artla satm almacaktır. bteklllerln Jhale saatlerinden bir a:ıat evvellne ka
dar teklif mektuplarmr Edirnode eski mllşitiyet dalr c31nöc sattnaıma ko· 
misyonuna vermı>lerl. Şart::ıamcsi komisyonda görültir. ı iS) ( 5010) 

Cinsf mlkta.n tutan temlna.tı nıa:c 1;UnU ve saııtı 

Odun. 
Euru ot. 

Ton Lira Lira 
22.932 
19.650 

li20 
HM 

11/i/ 04.0 
11/"7/ 940 

Odun 27 :ı:s ::9.050 36i!> l · 12/ i ; oto 

11 
1G 
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(Ba,tarafı 1 incide) 
rinde beyan cdiltlif,ine göre bu 
nota bir ıstimr.aç mahiyetinde o
lup. bir teslimiyeti ifado etmemek
teför. 

1 tareke teklifini kabul ~tmemiştir- f tar ÜZ'erine hasrı olan sahnedir· Al
Gulh şa.rtiarr bildirilecr,~~ \'e t ı. manlar salın.ha doğru doğuya ve 
h.r kabul edilmediği takdirde hnr- batı cenuba doğru yukıır1 Sen'e 
be devam edilecektir· Binncnnleylı kadar uzanmrşlardır. Almanların 
ya sulh olacak, ya.but harb vazi- \·ardıklan en son noktalftr Never-

Bir çocuk halkoncl~ 
sokağa düştü 

Be§lktaşta Nail Hallt art~ 
12/ 1 numarada oturan Abdurr• ,; 
nın o~lu Nurettin evin baiı.oıııJllı/ 
bakarlten sokağa dU§mUa, ı;nu1ııt111 
:> .ırlerinden ve ba§mdan afır fil~ 
yaralanarak Şi§li çocuk haatAP 

Bu nota mutad diplomasi yolu İ· 
le, mulıaribleri n mr.nfnatlerile meş. 
ı;u1 olan devletler v .. s1tasile gön-

rcti değişmiyecektir·,, sin şimali ve Dijondur. Sen nehri 
F'RANSIZ ORDULARININ Gray'm üstünde ·geçilm~cıtir· Maji-

VAZlYETl no hattı çevrilmiş ve bu hattaki kaldlnlmıııtır. 

dt>rllmijltir· Loudra. 18 (A· A·) - Frıınsr: 
Ortada bir teslimiyet mevzu. radyosunun spikeri Almanyıının 

bahs olmadığı icin askeri harekat 
lev

1
m etmektedir· Mareşal Petenin demarşnın henüz 

Berlinde Alman Cf>\•abi nota.sı· c:.vab vermediğini dün :ı.kşam geç 
~-al:it bildirmekteydi-

nın muhteviyatı hakkında sarıthat- S 'ker ·~ gil le de de ml hl pı , ....,n n r va ı ç 
le hiçbir şey söylenmemektedir· bir eephe mevcut olmadrğrnı söy-

Musolini ile Hitlerin askeri ve · ,.,~ Mir· Franstt orrlula!"T birib:rin-
3iyasi sahalarda tahaddüs eden den derin gediklerle rwn~'!l'" dört 
yeni vaziyeti iyice tetki!t edecek • 
teri muhakkakttr. grupa bölünmüştü ve bu suretle 

Alman manevralarına kurban git. 
l\IOTAREKE KABUL mek tehlikesine maruz bulunuyor-

ED1UIEDt du· 
Roma. 18 - 'Mmıolinj, berabc- Aşağı Sen nehrinin garbmda ve 

rinde Hariciye nazırı Kont Çiano, Evreux ile Chartres'in garbında 
karnrgah mümessili gen :- ~'l l Roka İngiliz kuvvetlerine mensub un.sur
ve Abnanyanın Rom'l s~firi Ma- tar ve bir Fransız ordusu, La. ferte
kenzen bulunduğu halde dün gece vi.dame ve Chateaudun bölgesi da
ttalyadan Almanyaya hareket et- bilinde ?icat etmektedirler· Fran. 

' miştir· Bugün Hitlerlc görUııecek- sızlar burada birkaç defa mukabil 
tir· Son vaziyet hakkında Stcfani hücumlarda bulunmuşlardır· 
ajansı uzun bir tebliğ neşretmbtir· Paris için setir vazifesi görmüş 
Bu tebliğin ba.~hca esasları şunlar. olan Loire ordusu Loire'a kadar 
clır: muntazam bir şekilde rical etmiş-

M!lreşal Pctcn .e\'velki gecr:ı, tir· Almanlar Loire nehrini geçme. 
Hitlerle ternuta bulunmmı, müta- nıişlerd.fr. 
reke ve sulh teklif etmiştir- Fra.n- Üçüncü harekat sahnesi beş al
sa bu kararını saat 22 de İngilte- tr gün evvel Tarderois ve Chaın

.reye tebliğ etmiştir· Almanva mü- pagne'da Fraru;rz cephesinin lnkr. 
------~----------------------;;_ __ .._..;._ 

krtaatrn çok büyük bir kısmı çekil
miştir· Geri kalan kıtaat muhare. 
heye dc\•am etmektedir· 

Alpler cihetinde Fransız ordusu 
\.'aziyetini tamamen muhafaza et -
mektedir· 

Fransrz hava kuvvetleri adeden 
dfı.n vaziyette olmaaına rağmen he
:ıüz kudretlidir· 

• •• 
Lrındra, u; - Fransorla mubarc· 

' be deYam etmektedir. Roınnrlrın .ffC· 
len haberlere ~öre Majjno i<~tihkiim· 
!arından bir kı:-m ı diişmiişliir. Ilir 
kJı;mı d::ı muhafıılar, i~tihkllınlRrı 
lamRmcn tahrip C'dilinceyc 'k:ıclnr 
harhe de·rnm etmişlerdir. Almnnlar 
Mulhuc; ve Epinal'e doğru ilerliyor· 
lar. Dijonu işRiıl edf"n Alm:ın kuv
\'etleri de l,~·one rlof{rıı ikrliyorlar. 

Fra11c;an111 kayıtsız ,-e şarl~ız 
lesllmiyet mahiyetinılc ı1ulh kabul 
elıniyeceği anlaşılıyor. Fransanın 
donanma:>ı, lay:rnre km·"etleri sağ
lamdır. Alp r('phe~indcki onlmm 
yapranmamıştır. Lıı:ır cephesinde 
bir ordusu "ardır. M:ıjiııo Ş:ımprın· 
ya ccphesinılc ,·azirct fena ise dt> 
buradaki orduların m:ığlıibi:rclini 
Fransız ordurunun mah\'olm:ısı 
<!emek ddWrlir. 

lngiltere harbe devam azminde 
(Baştarafı 1 incide) 

nunda her şey intizamrna girecek
tir.,, 

1NG1Ltz GAZETELERİNİN 
l\IVTALEALARI 

Bu sal;>ahld gazeteler Fransanm 
mütareke ve sulh teklüi mUna.se. 
betile yazdıkları makalelerde şu 
lisant kullanxyorlar: lngilterenin 
vaziyeti bellidir· Ne "Olursa olsun 
harbe devam edecektir· Başvekilin 
dün akşamki beyanatı bu hususta 
ı:ıUpheye mahal bırakmamrştrr. 
Tayın.is gazetesi başmakalesinde: 
"Donanma. daima sonda baş rolü 
oynar. liıgiltero denizde kuvvetli 
oldukça harbi kaz:ınacağına. ~Uphe 
edilemez . ., diyor· 

003f!Nl'ONLARIN TEMİNATI 

!ngilterede hükilm süren kc.naa
tc göre, Hitlerin yaptığı harp, ytl
drnnı harbidir ve bu harb muvaf
fak olamayınca Hitlerin mağlfibi
yeti mubakkaktrr. 

Kanada. başvekili ile Avu.stral. 
ya. başvekili harbe devam kararı
nı ycnilcın.işler ve bugün harbin en 
acı ve en müthiş sa!hasmm başla
drğmı söyliyerek Fransa.nm kah
ramanliğmı tnkdir ettiklerini, fa
kat İngilterenin harbe devam ede. 
ceğini tekrarlam~lıırdır-

Ç0RÇİLİN BUGÜNKV NUTKU 

İngiliz başvekili bugün avam 
kamarasında vaziyeti etrafile an. 
latacaktır. · 

Salahiyettar ma.hafilde, bir mU
tareke akdi için Fra.n.sa tarafmdan 
yapilan talebin mUttefiklerin dava
sına indirdiği darbenin cahametini 
gizlemek temayülü yoktur. Öyle 
tahmin ediliyor ki, bunun neticesi 
olaralt Fransa geniş bir tarzda 
dü§lllan tarafından istilA. edilecek· 
tir· 

Londrada ehemmiyetle kaydedili
yor kJ, memleketler tanklarla. mağ· 
lfıp edilebilse de aynı va.sıta ile onıa.. 
rı idare etmek imkAnsızdrr. öyle der· 
piş ediliyor kl Frnnsaya tahakltU:n 
etmek dUşnıan Jçin fcvkalAde mUtkUI 
olacaktır. Diğer tarattan da şu cihet 
kaydedlliyor ki; bazen llerleylı ne ka
dar gtlrilltUlü ve heyecanlı olursa son
ralti rıcat de o l<adar !azla gUrUltUIU 
ve heyecanlı olur. 

FRAN8AYA GtDEN VAPURLAB 
ÇEVR1LDt 

veya eyl!ll llyt içinde, tngtltereyl ısu. 
!Aya teıcbbUs edeceğini blldirmlıtir. 
Henderson eli silAh tutan ber erke!f 
ve her genci, en q&gı bir tU!ek kul· 
lanmağı öğTenmeğe teııvlk etmlııtır. 

Sir Nevil Henderson şöyle demiştir: 
•c..,.. Hltler, İngiltereyi yenmedikçe 

bu harbi kazanamaz ve İngiltereyi de 
ancak, abluka \'a.sıta.aUe bizi açlıktan 
öldUrerek ve memleke lmlzl işgal ile 
btzl teslimiyete mecbur ederek mağ· 
lt'ltn e.deblllr. Fikrimce, Hltlcr bunla· 
rm her iklsine de teşebbüs edecektir. 
Artık daha uzun müddet amatör gibi 
hareket edemeyiz. 'Profesyonener gibi 
teşklUl.tle.nmadıkça da Almanyayı ye
nemeyiz.,, 

Devlet Demiryolları ve L.imanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlara 
1 • • ' -

Muhammen bedeli ( 830) lira otan ( 1300 ı lı:g. toz 'sabun ( 27 .6.Y40 ı per
şembe gUnU saat (11).on blrde Haydarpaşada g:ı.r binası dalllll.l\dekl ko
mJııyon taratmdan açık eksiltme ,usullle satın alınrıc:ıkbr. 

Bu tıe girmek tatiyenlcrln (20 lira (751 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği veııalkle birlikte eksiltme günU sa.aline ke.dar komlıı • 
yona müracaatıan IAzımdır. 

Bu l~e alt ıartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. 
(4777> 

Kuleli Askeri lisesi Diraktörlüğündan : 
Kuleli ve Maltepe askeri liaeierlnln ikinci ve üçUncU aını!larma girmeğe 

istekll ve bUtUn glrme o:ı.rtıarını haiz olıuı na.mzeUerınln seçme ınnavtan 
21.!2·24 haziran 94.0 günleri Kutell ve Maltepe llııelerlnde yapılacaktır. Nam· 
zeUerin en geç 21·6·940 gUnU saat sekizde işbu llse1erde bUlunamalan, 

(61) (4942} 

1 Çatalca Askeri Satınalma' Komisyonu ılAnları 
Çatalcadaki birlikler ihtiyacı için l 9·6-IHO ça15amba gUnıl s:ı.at H te 

başlamak U::ero (25000) kilo kabak (12:i00) kilo çall taııulyesl (12500) kilo 
a~ekadrn fasulyesi (12500) l<llo ye~ll sovan ve (200.000) kilo odun komla· 
yonda. mevcut §crait ve evsafına göre pazarlıkla satın almacalctır. tııtekllle· 
rln belli gün ve saatte katı tcmlnatıar:ıe birlikte Çatalcada 8.3kcı1 aatmalmıt 
koml3yonuna gelmelert. ( 4.902) ' 

!starı bul dördUncU icra memurlu- J 
ğundan: · 

Bir borçtan dolayı: mıı.hcuz ve pa

MUSALLA TAŞI nzımtNDJ!i f)I 
ÇOCUK BULUNDV 

Be§!k~ta Sinanpaşa ca 
musallat.aşı üzerinde dün a~111ııt 
gtlnJUk bir kız çocuğu bulunınuşt ıı· 
Ço...i.uk DarlllAcezeye kaldlrılın~·..11 
rallnlarm aran.ına.sma baJI~ 

Altın düşüyor 
l t t 

ttıılyanm harbe girmc!lt uzer n ti 
ki V.ç gUn evvel 24.8:1 kuru:a J<I ı' 
çıkan altın dUndenberi dU.,meğC !sr 
lanuştır. Bu sabah 22,2~ ku!'ll§ ;P 
ıor~den muaınele ya.pıJdııtr bıddS 
pek a.zdır. _/ 

Biliyor musunuz? 
Deli karıncalar 

Tanınmış jooloğlartlan prorJ:f ' 
Goets~h meşhur bir karınca ıııı~ l 
h~ssıc;ıdır, P.rofes;;r Gocı~rh' 
~1111 k:ırıııc.alnrdaıı haııl:ırıııın • 
sız hareki!! etlikleri ni ve uaı•1'1 
nın üzerine ~ldırıp, onları ,ı,a' 
dı ki arını görmüştür. O ıa111aıı ~' 
<c~ör. bu h~y"anları keserek .a' ,, 
ve mıl;roskop r.ltmdn nı:.-nıelı ~·~ 
''anların dimaf(ıırn tekabül t u 
usahl kıııımların ı munHnc rtfll,,f . . ııılll" 
~ır. Bu muıı:rene netke!'iintle 1• l 
uu şey şayanıhayrettir. Çünl•U. • 
1i karınc:ıJarın dimağı yerın,I" 
olan bu asabl kısım normal fi Jıl 
vanl:ırrn~in:_ b~~7.ememt>kfc rıJ 
kmm dımag degıl. bircok url• 
bir ar:ı:r.~ topl::ınd.ığı bir yer.di. ~ 

Dıı muş:ıhedenın rhf"ıııınırrtl 
karınc:ının diıwığının açılıPdl 
mikroskop altında muayene croır 
b_~ım.e~ind~ de~ildir. Bunun P 8ıl 
sor ıçın hu: bır de~eri ;>·okfUf· 0 n~n a<>ıl eheınmi)'.eli bu müştıfltr 
n ın sevkılabil olan hareke~~~ 
dimağın hangi kısınıları ıarafıı1 t• 
!dare edildiğini tr.spit edelıil~i' 
ımk~nını Yermesindedir. vrll ııe 
rıncalarda nok~an olan har"kt11~· 
rin u~lu olan h:ıngi merkez tıır# 10' 
dan ıdare edildiğini t:ıyin ıOO 
lt"in attık pek güç olmayaco~ıır• 

---<-
Bayanlar! 

Ter mevsimi başladı 
Güzel olınak bir ne\'İ :-pord:ı~ı 

Bu ~porda muvaffak olmak 'ııt 
:regône çare sabun kullaıırtıll~sl• 
<iüıel olabilrıu;k için ıenıiz oırıı 
sını7.. ı 

Ya7. ı:rünleri, hiilün gün, gıırıt~ 
nllıııda \'C toz içinde gc:ı:dikteıı 5 

ra !~~lıakk:ık b!r duş Yl).Pınıt· (ti 
l\ı rı ve teri 'l'ÜCüdünüuJan ıl~~ 

mek için sıc:ık su ve sabun kUI' 
mrılıdır. . rl 

En fazın ihlim:ım göslcrilrııt~1 
,. 

zem ·olan yerl er, kolluk allı ,·e 
:rakl:ırdır. ( 

Hrr giln drniıe 1<iriyors:ı11ıı. ,, 
l"Udunu~u ha rtaıia bir ı;ıcıık s~ 1 
snbunl:ı yıkam:ıfiı ihm:ıl tınıcr11

1 ı· S:ıhun la güzelce ovulan ,·e I:ı b r 
h.nrc serin. s~ için.ele çal_k:ıJnııs0 ııt' 
,·ucu! sabıbı ırınızlendıkteıı sO 
hc~disi~i. mesut hi~sC'de~. . j('iP 

Ekserı ıııc;nnlar, uşeıı clılderı. ııt 
yıkanmak, İstemezler. llu ne\'I rf~ 
ı·in~l<"rimiz, kendilerini büınİfd1r 
zehirlemektedirler; hira:z terle 1~e 
lcri ı:ıman, n:ıho} bir koku rıeş\oır 
hnşlnrlar. Bunun önüne aıırak· it' 
k:ırıcla söylediğimiz tarzda, l!e\ 
bilir. ~ır 

na~·anl:ır tenis veyn hcrh:ırılf1 .sr 
spordan flönıiil~üniiı z:ıınıı11 a) 1,ır 
ı .1rınııı içinde srcak su buJunıı 11r~ol 
ll'#r.ne kof unu~ .ayakların ııı l\1~P 
<lakı ka suyun ıçıJHlc yumıışııll\8iı'. 
ı.onra sabun \'C fırçn ile fırÇOI 40 
ııız. Arnklarmızı ~;onra dcrlı11 1,1,P 
ifok suya sokunuz ve kuru!lıl' 
sonra hnlk purlra:-ı sürünüz. tf1 

Yaklini:: miirnitsr, kan~C 1',1~' 
sedirde, ay:ıkl:ırınızı yastık fı~e ~-' 
rie yiiksek tutm~ı..~ şarliyle isıırll 
edini7.. . . 1,ıo· 
Ayaklıırınmn beş on da!•ık!! ·ıı•'° 

de terut:ıze olduğunu göreceıısı 

~@ Arnirallikçe bi1dlrlllyor ki, denizde 
l::ulunup da 1-'nınsaya gitmekle olıın 
Holanda, Polonya ve Norveç vapurıa
rrna radyo ile mesajlar göndtrllerek 
bu vapurıa.nn doğruca bir lngillz il· 
manma gltmelcrl !Uzumu blldi.t11ecek· 
tir. 
-CÇ SINIF AS;tıı.:n TOPLANIYOR 

Resmen bihllrlll'yor ki, yenlden Uç 
smıt temmuzda asker! hizmete kaydo· 
lunaca!•tır. 

, ..... --..... , ...... -~~ ~ 
fM;cıis-i Meb'us8 

1293=1877 
Ordu, vaı;lyetin icabatmı l<arşİla· 

mak U.Zere icap eden suretle yent !f· 
radı alma.'<t:ı. devam edecektir. 

h~Otı..TEREYl !Sn.LA \'EY A 
ADLUKA. .. 

Hakkı Tarık Us 
ilk Devrenin miiıt' 

kcreleri : 11, 
r • • • 
• 100.oeo kilo sıttr etinin kapalı zarfla lhal~si 8· i -!HO pazartesi günU saat 
15 de yapıtacııktrr. Muhammen bedeli 30.000 lira. iik teminatı 2250 füadır. 
1at!!klilcrUı mc: temlnııt ve 4tanunı veıılkalıı.rll-e ihal~ ıı:ıatind~n bir s:ıat cr;oe
Jlne kadar teklif mektuplannı HadmıköyUnde ıuıkeı1 rıatmo.lma koml!ıyo
rıtma. vermeleri. (8e) (5012) 

Londra: 17 (A.A,) - Rl:!yter bildl• 
1 riyor: 

raya çevrilmesine karar verilen 60 12.30 Program, ve memleket saat 
beygir kuvvetinde ve (600) lira kıy." ııyarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha. 
motJnde elektril< motörll . ve ( 4000) berleri, 12,50 MClzlk Çalanlar: Veci· 
lira kıymetinde bUyUk kompresör ve be, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Oku. 
eski kondansör (7500) Ura kıymetin· yan: MUzcyyen Sener, 13.l~ Müztk : 
de diğer kompresör ve kondo.n3tlr ve Halk tUrkülerJ (Azize Tözem ve Sa
(1500) lira kıymetinde 1150 beygir rı Recep), 13.30/H.OO MUT.Ik: Kan 
kuvvetinde r lektrik motörU 20..6·940 şrk program (PL.), 18.00, Prog-ram 
tarihine ra.,tııyan perşembe gUnU sa- ve memleket sa.at ayan, ııto~ MU. 
at 12 de~ı itlbaren Tahta.kalede 7 No. zik: solo ve Arya'lar (PL.) 18.S!' 
lı akar önUnde yapılacak olan arttır Çocuk sa.atı, 19.00 Müzik: Faaıl he 
masmda s:ıtııacaktır. MUııt.erl'er ta· yeti, 19.45 Memleket sa:ı.t ayan, a. 
rafından verllec~k bedeller muham- , jnns. \'e meteoroloji haberler!. 20,00 
men kıymetlerinin yüzde yetmiş beşi <<onuııma (Çiftcinln saaU,) 20.16 MU
nl b~duğu takdirde ihale edileet>k ak· ::ile Ankara radyosu kUme ses ve aaz 
si takdirde sa.tııı tehir edilerek 1-7 heyeti idare eden: Mesud Cenıll, 21 
910 tarihine rastııyan pazartesi ~Unu oo Konuşma (İktisat ve hukuk saati ı 
ayrn saatte yapıl11.cak olan :kinci ıırt- 21.20 Serbc·st saat, 2ı.:ıo MUzik: J{U 
tı::maımıda en !azla oodelle alıcılnrı çUk orkostr:ı Sopran'l B<,1rıye TU 
na ıı e.~lacag-mdıın tallp1erin. me:ıkfıt' ıUn'lln i~lr~klle, 22.30 Memleket rıııat 
giln ,vo saatte lllahalllııqe ha.t:r ~;;h:n- ayan, b.janıı hal:ıerltri; 22.50 MU~lk: 
malım 114.n olunur. (2'i024J cazb~d (PL.) 2·3.23/23.:l() Yannk~ 

400 bOytl!( aahllnlık bir W ( 

Her kitabcıda bul~ 
İ::Qilte•cıin snbık Berfin büv tlk el· 

çl.31 Sir Nevll Herıderşon: Li~cotndc 
bir nutuk ııöyllycrck Hltierlo,· bu ay 
içinde ve yahut temmuz veya. alfwıtoı pto;;raı1ı, ve kapa.ın§; -. . 

. -~ 


