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GONLOK- SiYASI HALK BAZETESl 

Her Yerde 5 K..,.. 

iman orduları Paris ka ılanna da andJ 
Garib b i r harb 

llütün vaziyet galnız birşegi is bat eder: Fransa 
cebhesinde Almanlar pek sıkışmışlardır. 

llngiliZler diin de ltalyari 
iisler'ine hücum ettile~ 

Yazan : Hüseyin Cahid Yalçın 
[~akara, 1S Huinua tıelefoala] 

A lman propagandacılannın de
dıklcri doğru çıkb. ltalyaıı 

ot'd u harekete geçmek için Al
'- n crkaruharbiyesınin bir işareti 

idır d \: orlardı. Halbuki ltalyan
r.,_; müdahale saatini hür su-

~ ıntil1ab edeceklerini söylüyor
lardı. Bun ın zcvahiı i kurtarmağa 

hı u soıder olduğu İtalyanın 
b ıl n etme ın!n tarziyle ve harbi 
ıb eden şu dort. beş gWılük ha· 
tlerıyle tah kkuk etmi§tir, de-

b 1 r. 
lt 1 .ı. d hn zı) ade Almanyanın 

u, h tta tazyıkı ıle harbe mil
i t tmı. tir gıbi gorünUyor. Fil-

k k bıı k guudc kat'i bir neti-
• üm dıne dl.işen ve bütün 

ı t yıldınnı gıbi tesire bi
t re ı Al ) Fransız ordu-

n ıll ıa h:ıyret veren kahra· 
ı 'c metaneti kaı ŞIBIDda fena 

u- stır. Ahnaalar yer ka
lanı) ı J::u fak t muharebeyi kaza-

1 rl . B un kuvvetlerini, ta
t ı ı. 'arıncıya kadar bü
m 1 rını tenwnın özüne 

n Alm 

Büyük bir tehlikc:yc ananız bal1lm Pahla Da\1111 
m11ydaıımm havadan ~dbitllii 

Fra11S1z Başveki t Amerikadan 
yardım talebinde bulundu 

iki italyan tahtelbahirl tahrib edildi 

ilk ltalyan askerleri dün lngi
lizlere teslim oldular 

ita/yan 
oradan 

askerlerinin Almangaga nakledilerek 
cebhege 

1

sevkedilecekleri zannediliyor 
Kahire, 13 (A.A.) - İngiliz hava '2 - Akdeniz sah·ııerinde ve YaJ 

kuvvetleri İtalyan Şarki 'Afrikası ti- kınsarkta müttefik kuvvetlerinin ıu .. 
zenne taarrozlaQl devam etmekte • tulması 'e bu ureUe Fransaya tak·' 
<lir. Asmara ve Oura tekrar bombar- vıye kıta tının gıdemcmesi, ,· 
dıman edilmtpir. Doğrudan doğru- 3 - Fransız. Alm n hududunun 
ya vukubulan bomba isabetleri han- bazı noktalarına ltal~ an kıtaatı ko-
garlan ve binaJan tahrib etmi§tir. ) arak, Almanı rı Pans muharebesi·' 
Bütün İngiliz tayyareleri hava dafi ni dilediği gibi ) apmakta serbest bı .. 1 

toplannın kuvvetli muhalifetine rağ- rakmak. ' 
men hıçbir mrara uğranµınuştır. Bir 1914 Bu) iık Muharebesinden. 
düşm~n. avcı ~yyaresı kat'i ol~ ('\ v l İtalya, Alm nya 'e Avust~ 
diğer ıki tanesi muhtemel olarak du- ile müttefik bulunurken kurulan 
tttrOlmüe ve dört tanesi de tıaaara plan ltalyanların Aleas. Loren hu· 
ufrablmıp. cludu uz nne y rleşerek, AJmanlart

1 

-Blenbelin. lngillE tayyareleri Ha- daha müteh rriJc vazifeler için ser• 
beşistanda Diredana tayyare mey- be t bırakmak ıdı. ' 
danını da bombalamışlar ve bir mil· 
himmat deposundan çıkan alC\ ler 
havada elli kilometre mesafeden go
rllQ,yordu. ~ 1ngıliz tayyareJe

liq\en dönmu'ı ıı.Uırıtu• 

Di er bir taarruz d Assab el a· 
nnda Mabbr ~ yapalmıebr. 
J3ir benzin deposu yakılınl§ ve bır k1f yada bulımmaktadır. Keyfiyet §U-
la da hasara uğratılmıştır. aa gösteriyor kı, İtalyanın harbe \ 

lngılız hava Jruvvetlennın Lıbya giımmi, daha zıyade Almanlann Dü maıı taarruzu Pan in t.ıru ab-1 
ve İtalyan Şarki Afrıkası lizerine takviye edilmege olan ıhtiyaçlann - loka altına alınm ına matuf bulun .. 
yaptıkları akınlar Mısırlılar için ce- dan mütevellit olduğunu göstermek- makta ve harck Uarı esnasında Al_ı 
saret vericidir. Mıarıdar kendi em- tedir. manlf,r, Nonnand a'da Fransız sol 
niyetleri için abDlm tedbirlerin ıur Ellerindeki mevçud bütün kıtaatı cenahı üzerinde harbeden lngilia 
sıl müessir ve fili olduğunu anlıyro- Parill muharebesın. yığabilmek için kuvvetlerinin irtibatını kesmt'g de 
ıar. Almanlanıı her ne bahasına olursa muvaffak olmu lardır. 
ftalyaabt ....... ~tefsiri cıılllmı takviyeye ihtiyaçları vardı. Maamafih, belır n bazı emar le~ 

Londra, 13 (A.A.} - Reuter a- ~ Alm.wara Uç 8\ltttle nazaran muttcfıklerin takviye ve 
jansının askert muharriri yazıyor: ,arcbm edebilirler; ihtiyat kuvveti, ımdi kuvvetli ve 

Gayri resmi mabafildell alınan 1 - ltalyanlaııa karp kuvvetli stratejık mevzıler tutmuı bulun-
haberlere nazaran, bir mttddettcn • bir Pramız orduaUllUll Alp hudu- dukları anlaıulmakta.dır. 

hücumlara; ~~.~~~ ... ~~!1~~~:,. ... ~,~.!!'~ N>~ ,,..NNNW}Sonu: 3 uncu •hıfede) <>1 Fransızlar, müdhiş 
kahramanca karşı koyuyorlar 

(Sa.u: 3 uncu sahifede) 

Paris açık şehir ilin edildi 
Paris, 13 (A.A.) - Reuter: 
Parisin mudafaa t>dılmıyect"'ği res

nıen bildirilmektc<lır. Bu:mn manası 
ı.tör.yö H.cyoo'nun r~oo::;cvclte gon • 

(krdıği mesajda söylediği gibi, Fran
• 2 tar ancak Paris önünde ve geri
• ıııde kendılerinı müdafaa edecek -

(8onu: 5 inci aahıfede) 

' YENi TEF RI KAMIZ 

Hitler bana dedi ki 
Alman Führer'lnin gi.JJI ve ıu:ık 

bütüa emelleriDl anlamak ~.la 

mahrem dostlanndan Damig Sena

to&u reisi Rauschning'hl if~UIU 

bfıbemehal oku.malıdlr. 

Bu. eeer, bir kaç gilne kadar baş 
mabarririnıiz HliSf')in Cahid Yal

çm tarafından tf'rceme \'e gazet.e· 

mbde neşredilooektir. 

Mela Kampf'm blltüa ıatanda 

gönl~'ü büyük alikaya aazaran. 
bu gizU maksatlann te§rih \e if~ 

u lllMlleketemizde dmia in'ikiRlar 

11JU~ ve bü-> iik bir bidl8e 
.... edrct-ktlr. • ..... 

B ir iki güne kadar başlıyoruz 

ispanya müttefikler 
aleyhinde vaziyet mi 

ahyor? 
Madrid, 13 (A.A.) - Reuter: 
lspanyanın gayri mulıariblik 

siyasetini ittihaz ettijine dair çı
kan resmi kararnameyi bütün ga
zeteler neşretmektedır. Bunun 

yukarıdan gelen talimat üzerine 
neşredildiği tahmin edilmektedir. 

Mezkt'ır kararnamenin lspanya
nın müttefiklere muhalif bır hattı 
hareket tarammun eylediği farze. 
dilebilir. 

\; .1 

Kabine içtimaı 
Ankara, 13 (.A.A.) -icra Vekille

ri heyeti bugtbı aaat 18 de Başveka
lette Başvekil Dr. Refik Saydamın 
başkanhğJDda toplanmıştır. 

Akdenizdeki şilapleri
miz telsizle geri 

çağırlldı 
--0-

Akdeniale bulunan Şilıeplerimiziıı 
derhal geri çağnlma8ı için Müna· 
kalat Veki.Jeti dilD lstanbul Jı4ınta
ka Reisliğine emir vermiştir. Harbtn 
ıAJu1emze de. sirayet etmesi üzerine 
.... •d ll)ılD tılblikeli bir ~ 

(eoftu: 5 inci eahlfelle) 

SABAHTAN SABAHA : 

Ordumuz ve bu har 
•••• 

TOrkiyeye "Avrupanın büyük bir devleti,, 
ehemmiyetini kazandıran Amil 

• KAYSFliJ 

•AYDIN 

llauel eeıp eler Uter i~n. salları Mlôlı 
- Vntaı 2 ncl •ltUede -



.... ~.bin ortaya! ( Şehir ve Memleket Haberleri ) 
akik atler Fiat mDrakaba komis- istanbulda Bi Bank iç w dış piyualardaki 

adilen durguntuk 

topçudan 
Yelll.,.lfGr......-rde ....... 

k•••w ıaiıür v111Vetinl ~eda 
-.. ıilllrMlıııili tllıebder ttmra ... 
UmW ederek~· cMinmOltQr. Şbn-
.. M t •n , 1 ıll W ' I• t ... . 
... .. - llılim8r o ı' ...... .... 
tarafdan lstanbulda. bulunan bet pzha-

f,,tı•--~---~ .......... nede 20 l(lndenbeıl;.~ •tma

•n' Lz .. •ı ·••llZ .... 
.._.. 91 IU ; mı ';a; 
....... tı ,, ıe .... . _... .... it 
-.... 4Jltftrlrı' ·ı 
d11111tir. 

Türk ..... 1 k, Taık kllfiudları. 
.. lı 1 ph,l ..... tlllll 
upıhr lrlıiıı<llll.a......,.4119...,. 

~ nha. wlh... blJJlk: 
...... •$ il• s#h bt .... ., 

!'ftıııkr J 'ı, , t U ,..._ ata A 
edQm. ı. ........ a t 0 r -ve-lllllaı 
mıdAlt flıaı Al9 f M' ili\: 
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IMa ... , .............. .... .., • 
..... ec1ıl ı • 'I ili ."" .. ' ,..... 
l.'1ll ._. ' t ZJ dllr mıtt:lbnr, ...... ,... ........ .....,,.._ 

)'IP Etibank lwJ' 1 111 • u b • ..,. 

tanbul ~ t.-ı ...... -
fiyatları henüz ..- olm.am :ı*il. a-
kat bu fi~at biç bir zaman bu __... e
Jatlan W.v&z ... !)"IHıltUr. 

~ ....... .,. bir deniz ...... 
olmul ve ... t .. ie ~ rrcıeldıe 0-

Jm Şl:tba 1111)1 badn 'ti man1111dı wıpa
ru r st 'il.,.. .. 6'ID ~vudlcö7ün
de 1* _... 'dw1' »dllı ....... -
~ vapur Amavudk07 ltlltJllıine ,......._ 
.... mnıda ....... .............., Glma1 

-bptam "9ufJıll btW... 1tm ...... 
tmniataD emtl HllidiN 8e 1Ddllltidlı iZ• 

Ul> ~ Jlılpemik ...-tmanının G
P' t• ftlctMH• tlıtl!f) e• a.tele:- sım'• ..._...... .... ....... 
DDdan~. 
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1 
üsleri e 

ltalyl\n t-.&yyarıelt"riıtln aet~iz 
bic akuu 

LQndra, 13 (A.A.) - lta.ıyan t.ay
yar-elcrı Admı üzerinde bir akın te
tebbiisünde bulunmuştur. Bütün 
bombalar kayı:ı.lar lizerine veya de
nize diiştiiğü cihetle t~bbUa akim 
kalmı~lır. 

Diğer ta raftan 1t~lyan ordu.qu, 
Vınlimille yııkmında, Fransız - lta.1-
y.ın hududu fo:erinde bir kaç köpr\1 
fl t nnPLır. İngiliz radyosu, İtalyanın 
l~"ran~a.y<.ı. k;tt11ı harcJditının, bir is
tılad:ın fazla bır müdafaa şeklinde 
iııkı. af cd ·ı gibi gördüğiinü lebarüz 
cLtıı ıyor. 

ltıı I:' .uuıı hı lıribi koiay 
sana) i merkt'#.leri 

Ln11dnı, ı:.ı (A. A.) - Evening 
8tanclanJ g.l:ı:Pl~Kı, İt;ılyanın kolayca 
tahı·ıb e<lılehilinecek endüstriyel 
bolgt·lcı i lı.ıklmıda bır makale neş -
rt d1yı)r. \'e Roma lngiliz sc-
lal'C"Lİ lı;ı\·a nlaşeAi.nin hava 
hıfrııml ı ı hal<kıııcln yazdığı cUm-
1 lcrdf'. r111tlefiklerin şimali 1talya
dakı t-kktı ık ;;antr·ıllerini bornbat
dım:.ııı etınelcrı.nin müııosib olacağı

ilcn sliı ülliyor. 
Su ıll~ mtit.elıarrik bu elektrik :;;an

trallrrı Thorin - GeneR - Milan nıü -
fiC'llmıi dahiliııdc bulıınan en mühim 
bulgrv'-' C"cr ~yon vcmıektedir ki, bu
rad.ı bul uıınn fa bl'ikaların ikisinden 
nıa.ı l.ısı hep mut.im tayyare ve tay
yaı e mııtöıi.i fabrikasıdır. Bu san -
lı.ıl :ıyııi zamanda Roma ve Napoli
yc gı lt-rı Rİm ·ııdiferlere de cereyan 
veı mcktedıı'. 

lla\·a laşe ·i şunu ilılve elmC'kle
dır: İtalya ithul kömürünü et.tiği 
cihetle, bu sanlıalleı·in tahribi mU
lıiın denıiryollarilc fabrikalaıı cere-
yansız bıı akmış olur. 

Papanın ~"'.l7A•tesi (:ıkııu,ı,a<·ak 
Londra, 13 ( .A. J - Roma ı ad

) t>'U Vatikanın organı olan Qı-;scı va
toıe Romano gnelc:-;inhı diin neş -
ı-iy<:Lını tatıl ettiğini bildirmi!3tir. 

lSJ)aııya,v:ı ilti<-a f'<l~n \apnrlnr 
Madrid, 13 (A.A.) - Bir ~ok 

ltalyaı1 vapurları lspanyol liman
Jıırına illicaya ctevam ediyorlar. 

lspırnyol :ı jansı nı n bildirdiğine 
göre bir Fı anı:;ız deniz tayyaresi Va
lnnsiyayu gclnıh~tir. Mürettebatı ma 
halli makaınat tarafmdıın sıkı bir 
isticYaba Liıbi tutulmuştur. 

i\[ ııo.ı rm Yaziy~ti 
Kııhiıe, 13 (A.A.) - Mıamıı ltal

yaya karşı halihazır siyllseti sırf t.e
dıı fü1diL Faka L burada İngiltere 

Garib bir harb 
( &ı..~ırı4~k~le<Wn de1!tQ.nı) 

li;ı;lt•rle Fnı.nsızlara daha az zarar 
verecek bir hal almn::-ıdır. Şimdilik 

ltalyanlorın müdahalesinın vazi
yetle pek bir ıleğışiklik huırnk ge
tinlıgi söylenemez. Bu değit-ıiklik vu
kua g<>lmiı:r;e bile bu daha ziyade 
mül tefikler lehindedir. lng-iliz do
>ı;rnrnaHı için ll<ıly<mlar biı rııııvaHıı
kıyet ;:;,ıh.ı. ı aı,mıı:lardır. 8 imal de
n izinde kendini gösteı meğe coğn fi 
vnziyet icu bıyl" kafi derecede imkan 
bul:ımıyan İngiliz dorıntımaı-oı, Ak
deııi:r.de kolay nıuv:.ıffa.ktyetlel'le ln
gilız VE' Fl'itn~ız halkının mane\'iyalı

nı üı kviye edeeektir. 
1t.ılyan müı:;temlekclerinin isti-

1.:i !';\ vı• bttı\i l:mfo ki lta lya n kuvvet
h rınin imh.ı:>ı, Romada J)(>k iyi biı· 

tesiı: hllfmle gelir~liyeccği .gibi dün
yanın ıı~·ı · taı·:tfında <la MihvE> r dcv
ldk:ı iuiıı prestijini arlllrticak bit· 
hi'ul•:-;e nlınıy;1eu ktır. 

Eliti.in hu ;ı:aı·:ırl:u'l.n göze: almnuı
~ı y:ılııız bir ~eyi İ !-;bat eder: Fratı:'la 
ceblıe:-ıi aılı• A imanlar pek sıkı,..mı~
l ar,lıt' . 1''r dnsız mukavemeti devam 
e-.k:s · t mwmerı bitkiıı hır hale dii
!\ecı•klcrin i göl'lni'ı::ılen.lir. Döyle bir 
eı iyip bilım· f,,ı;tketi vuku:ı gdme
den, ate..;in hızı ~önm~dcn evvel a
te<-'. n üzerin•' t:ıl ı;;; atnıak ve yeni 
l>lı gayret gi)sl eı mek lüzumunu 
dııymuşlardır. hıte İtalyan gen<·Hği 
bu Alnıan hu·.:;ı..:ahııı:ı kurban olu
yor. 

İtalyan harb tebliği 
ltslya.n onluları umumi karngA -

huıdaa. 13 (A.A.) - }lukt,ne.r pla
.oa te'Vf"ıkaıı lt.alyao. tayyareleri, 
tİüfiıl'llanın deniz, n bava ü~let"lo.i ye
ol<k'G bombardıman t-tml~lerdir. 

Bizerte'e ,.e gooeleJ 1u Tulon'a kıu'"l' 
yapılnlJll olan taarruı: IJilha.~ı mü
him olmu~tur. B~zerte'de hliyii.k 

yangınlar çıkını~. bir takım t...si-,:at 
h~u uğraını~ Vf" ) enle huluna11 
tayyarelere kar~ı is:.ı.bet.li f!nd:ı.Jıtfar 
yapıhmıshr. Uunlardan dokuzu kul
lanıbnıyacu.k halt> geluü:;tlr. Uüfün 
ta:rya.relerlıui7., hart".kt"t. ii~lerim.• tfüu 
mföderdlr. 

Alcdenizd.e bir tahfrlhalıirimi7 .. 
bir kru\azi>rle on hin fon lı:ı<·miııde 
bir petrol R•·nıiı.ıini toqıiUt-.mi':'lfr. 

lngilb; hududu )alonında kiıin 

Tohruk't.ıı lııgiH:dnlu hına ,., de· 
nfa ku\\'etlf'ri farafınılan bir hmrruz 
t~bbüsii kttra, hına 'ı• <kniı km -
~etl~riıııiz hlmfından lnrd+><lilnıi~tir. 

~lal n h~rama. ~··mill•rimiz<h~•l biri 
l,a hrıbm~tır. 

Şarki italJan ,\fril,t\.-.mJ:t A~-
ma.ra, Gura, Aıliu~ri ,.~ A,ı:.ord~tl< 

ta.l yar(' limantarwa kıır:;;ı ıfü-:-ınan 

ta.) yarcleri t.a.rafmdırn akınlar ) a
p1hnı~ ve bu almılar maddi lıasıırat.a. 
ve bu linuuıhırda hulmıan İtnl)HD 
, .e ~·erlile,r a nısnula on l"i~inoiıı ölii
miine sr.l>t'bİ) et \ <•ntıi~f ir. · 

l\lualılıaren ~ a ıulun tahhi.kat nPH
eesind~ d\iıı Bingazi lıal'asıııda nıl,11-
a ~elen muluıı·ı•llf'de a.H·ı lay,\ttrde · 
rimiz tarnfıııdaıı allı t:ıyyar•·ııin dii
şiirülmii~ oldu~11 anl:ı~ılnu-,hr. 

iu~füz ordııllU'ı nıuhet•·tnı•I olRn 
(füşman t.a.y:rıı.rt>lt•d J!_ecı· ~inıali 1t3l 
~•llllll bn101 şchirlc•ri iiuriııdt- keo~it 

U(_'u~Jarı ~·apnıı lıırdıı-. Ac•ık hir ::;ehlr 
ola.u 'J'Qrino',\a hombalar at1lnu~ v~ 
bu bonıhalar :ı.z hasarat il<· sh·il halk 
anısında hir l<u~ l,i~inln üli.imiine 
sehf-bi~·e-t vernıi·5üı" l~u harel•et 
hakkmda etraflı hir raJttlr nt'ljrtd.i
l~ekt1r. 

Mısır muı:ı hedt>sinr. f amıı nıiyle nayet 
ederek Mıı:ıınn cııuııj ı::l me:;elckriıı

de te5riki mesai \'f' nskt•ri, bahri ve 
ha.va fudel'i t<·miıı dmck suretiyle 
1nğilterenın yı-ırdınıııı,t pırnif bir se
kilde amade buluııduguna işaret edıl
nıektediı. Ru i.i~ll-r· tn bii askeri he
defler addedilcx;ek \'C ltal.van hti -
cumlanna maruz kıılacaklanlıl'. l•'~

kat şayt•l \tııly;tnlaı :Mısır· toprak
ların:> l a:ırrul\ t'ılerlt!ı' \'C'ya öz Mı:sır 
şehir. kılı· \'C lıi.YY~H' ıııeyll:rnl:ırına 

veya ~ıvıllt•t ilz,·rine hombalaı dü
ı;fü'iirkrı-.c. Mısu lıo.ı-b il~ıı elnıek 

me1.·b11riy<'I inde k:.ı laeakl ıl'. 

l\bltanın homh.ırılııııam nt>tİl·ek'ri 

Maltn 1:~ ( .A.A. t - S.ılı ~iiııü girneş 

bat-.rkt•n ~·;ıpıhııı hııva hiit•unm kur
banl~ı ının ı 'f" uıi bilitııı o~u 30 Hivil 
ölii Y<' ::o ı:;:v;I •. l' 7 a~k<·r yantlıt.lıı· . 
Yirıııi ı~.v.v.ın• tr.ralııı;l.ııı yapıl.ırı hu 
hüı•um ı-~na ıııda 2 diısm,111 ltı yyaı c
s-;i ıınha <'4İilnıi-;tir. 

'l'ecyyiid dmt~ en lı,ı ber lı•re göı ~. 

~ılı giink\ı hiinını AlmJ:1 J <ısıllaı ı

nın Y:ıtılımiylt- h.dyıın pilot:.tl'ı 
tı-ırnfınıfan ktıllanılıtn Alına n lay
yart'lcriyl" yHpılını}lltr. 

Rul~ıtı·i .. i ıuıdH ki ':.ızi~'e.t. 

Sofyl\, 1:1 (A.A.) - ltalyaııııı hur
be ;;irnıesile d()~ . ı ı ,\ ı'nİ nı;-.iy .. t tiz(•
rine Hulgaı hük'tıll•.liıun ıı·:snıi bc
y~n:ltın :t inlİZdl' 1.~ilınemcklc lld .ı -

bel' hat i· iye r,,•;.,,ıı t'l i nıınıın ı ı-:ii·1. 

söyleuıcğ'l! mezun bir zal. bülüıı Bal
kan Mcınleketlcl'İnin sulh ve biıaı·af'
lık politil,ı,ılanna devam edect.•k!el'i
ni ve M•ı!'lsolini ianı t'ın<fan komı:ıu 

nıemick ... tlcre verikn l<'minalın 

Bıılgari~tam·ıı. Balkanlaı da ki em
niyeti l<•kviy~ eder mahiyette tel.ik
ik cdiMi~ini bey<ın etrnhıtfr. 

ııı, ka.ı-.ı t~mıu:ta 

füıhiı·e. 13 (A.A.) Mı::;ır - Trab 
lu~ hndudunda vuku bulan bir mü
sademede 1ngil;z kıtaatı iki İtalyan 
suba •ı ile 60 s.sk~ri esir etmişlerdir. 
lnziliyJerin hi~ r.ay\a.tl yoktur. 

il 
Jlki tb1 yaıı tlt.lı~nWiri ~~tın.il ~ı 

Kcı.hır~. 13 (A.A.) - Dürı Tobrok 
limanma yapılan h1J..vu. hUcu.mu ha.k
kındo 'rerilen mtltenmıim malümata 
göre, bu hücumu ya.pm ış olan bütün 
lngiliı tayyareleri Munt'lfa in ü~leri
ue dönmü~tür. 

İngiliı hava kuvwdeı·ırı.irı 5ıt:.>çen 
&l~e .Vlusavra üzenuct~ yapukları 

hücum esnasında b r petrol d~p~)sun
da y ıngın ı<ıkanlnu~ttr. Y.ım~n. 'oit· 
k~tç mil uwkla.rdan g(n·ü..-ıt11•ek lo:}ra
cede büyük olna~tur. 

Gfr halyuu vııpUd'U .v~udı 

Hayfa, 13 (A.A.) - İtalyan ba.n
dn ah 5639 ton haı.;mmde Teke va.
pul'11 sarki Aklleuit:de tutularak Hay 
fa limanına getirilnn:ı ve mi1ıetteba· 
tı enleme ooilmi:ztir. 

Cibutid .. VtL.,;İyll"t 

C•buti, l3 {A.A.) - Ha·ı!l:. bildi
ı İVOt': 

Fı a lHl'. ı.om llı"'i ıte H:tlw..,ı~tan 

,u·o.sınıl ıkı hu lud köpı ule•·i uı.hrib 

e-dılnıışln. Curıı<lakı kıtaatm ,·nzi -
yPtlen mi.ikeınnıeldh. h.:ılvanlar. ,,;on 
Habe!-lıı..;l.nn rnııhaı-ebcı:n esnasında 

kendiler ıle JMıabt>t <:alıAllHŞ ol m 7.en
gııı d.tcsadnn Ra"' Haılu'vu idam et
mişi ~nıır·. 

Mt"ırın aldı~ı t~hid.-r 

Kuhiıe, 13 (A.A.) - Yulnız İs 
kı-nd{·ı·iycdckı .veki'ınu 70 bine baliğ 

olan f La !yan teb.rnsı ~ıkı bir ı1euret 
ııltındad ır. Buıılann asasınd ı be9 

yüz kişr Le\•kif olunnrnRtur. 

f<,ılistiııdc şüphe-ti c~hasa ktıt1il 

aynı tedbirler tıı Lbik olunnıaktudır. 

Gcct'lerı uaklar söndürülmekte ve 
ı·esmi bmalarla askeri hedefler, hava 
tırnn·u;1larını1 k::.ır:;ıı, sıkı bir muhafa
za altıııdııdır. 

Cibutiy~ foarrm: mu '! 
Londra, 13 (A.A.I - Londmnm 

iyı lııı her ı-.ı lan mahu.filiııde, İlalya -
nın Cibııti s:.ılıillel'ine karşı taarruza 
gcqtiği tcyid ec.lilmemektcdir. Ayni 
mah"'anı. İlalyanın çabuk bir nıuvaf
rakiyet elde elmE'ğ·i biı' şeref mese
le~i telakki e<le!'ek oradan tarrnza 
gc-Çec·eğine de ihtimal vermektedir. 

Bir tlı:riıı 

ltalyada, bir mahal, 13 (A.A.) -
Mussolini, umumi eı·kanibarbiye 

reis muvaini general Sodduyu har
biye mü.ste,şa.rlığ111a tayiıı etmiş ve 
f asist mllistleri erkanıharbiye::;i rei
sınin doğrudan doğruya. umumi er
kiinıharbiye reisinin emrine tabi ol
nuı,ımıa kaNlr ve~miştir. 

İtalyada yaz saati 

Roma, 13 (A.A.) - Yarın gece 
yarı.sındıın llibarerı İlalya.n.ın her 
tarafında yaz saatinın tatbik ed.H -
nıesioe karar· veıilmiştir. 

İn~iltt;redcJô Frans.ı,-Jar 

Lon<lnı, 13 (A.A.) - lngiltere 
deki yabancılar hakkında tatbik e
<lılen tahdidata tabi tutulan :F'raıısız
l;H" Hasında ki infia 1 lıakkındıı A Yanı 
kamarasında bey<uıatto. bulunan B. 
A 111.lcı ·wıı dcmıştir ki: 

- I<'ı·amıı ~la ı ın gece sokağa çık
mak yasağında ·ı nı ua f lutulmalan 
Vt' bisıklt:l, OlOİO~İklet, foloğıaf ma
kine~İ. dürbin 'e~ire kullanınaları
ua mih-ıaade Verilmesi hıtkkında e -
mirkl' Yerilmi~lir. 

Bun<lan başka, Frnnı:ıızlurııı, diğer 
ya lıa ncıla.rın istisna edildikleri sivil 
müd,tf aıı ~-en•i:·.ıcrinde çalı~maları 

i<:in terlibal alınmı:;ılll'. 

A r jantin hitaraf 

Btı.enoı; - A iı &>, 13 ( A.A.) - Hal
ytt ııııı ·Fnmı:;a ve lngılterc alt"yhin<le 
ohırRk ho.rbtı müdahale ettiğinin 

tebliğ' t'tfümesi üzerine Arjantin hü
kumeti bitaraflığını ilan ctıni~tir. 

Arja.nin ziraat naı.lrı, harb dole.
ylı:ıiyle kömür ve neft ilhalatıuın 
aıalma;.;uu karşılamak üzere mahru
kat olaıuk mısır kullauılmaıJJ. için 
emir vermiştir. 

A vrupaya gidecek binlerce mele· 
tub ve posta paketinin sevki ~ 
irinin de halline çalışmaktadır. 

thtili.fı.n büyllinesi ~ünden A.•· 
rupa yoUanndau büyU\: ~ükltl"

le ii\tif~ edileb~ için mektup-

İNGll..fZ HA\ A TECJ,,iGi 
l..ondr.ı. 13 (A.A.) - İngiliz ha

\'U ııeı-.a.n,u ~u tohliği ııeşrehniştir: 

Roucu .. ı!l ~\·k nımtakusında d~ 
mau te...~u!eri üzerine İngiliz ha
' a kuvvetlerinin ~iddeotli bomba tar
ruzlıın dürıı burun gım dtwa.nı t'ltmiş-
tir. Askeri tooemnıüleri ve zırhlı 
ko11.a.n ~ddetli 'OOmbardımanlam t.u
tubmı;tur. 1811 tı.ısrekit e.-;nasmda Ü\' 

dlişman hosnk,,nlunan tan·aresi de 
dö.~ürUhnU.'itür. Bl71m tayyareleri· 
m.izden d.-. Ü\'-\i ZA)'İ olmu.;tu.r. 

. Geool~yin fogUiz hava kuvvetleri 
S&hildoo .\nleflll.it't:'j onnanlarma ka
dar Uııtid.ıd Nltc'lll dü~ıan müna.ka
lat bat~n u'l.eri.D& mlitıeaddid taar· 
nızlarda bulwınıuşla.rdır. IHmlryol
la.rtruh ve- mıo;ak nokta.lannda tahrl· 
bat yapuuu~tır. 1Ulihlmmat dt>-polan 
ta.hrUt ooihni:ı ;ve yan~ çıkan1-
llll";>tU. 

J>ti,."'lı.TU.ıMI tll.f YıA-N .lllflydu.nJanua 00 
l'llrtııZ eJilmb. 1'u.ngarlaı.' ~ıkıl· 

nuş \.6 ha1"'•k1't . yollan bozul
ıuuı;-tur. Rütııııı tayyıırn~rimfa: ..;.a· 

limt'1.I dönm \\'~terdir. 
FRAXSIZ AKŞ.Uf TERLt<ti 
Paıil'>. ıs (.\ .. \..) - t'raıı!t<l& 1s 

{'arstunh:ı ak~ tcbtlği: 
1"8rbin iki t;uafuula muharebe 

~it.gide .. föt'at rıe.~llıı ohnek1oolr .. Ye
ni ku,·vet11."r Uot«•uiu <'.A'Juıbnncln.n 

t:ıaı·nız t"tnu~futllr. 

Zırhlı ve nıotörhi h.oU:.ır, Lou\il•rs, 
Aııdt~l) s H' \'crooıı köprü ha .. larıu
dan Parı•J .. ur t'Ul' •, Dreul.. e 
E' ı't'O'.\: ;..,tikunt'tinde gt•.çmeğt: b~

la.mt ... la ı'th r. Uu ı.;e.ltirlcı· bomhardı

man t'ttilınb H' hir nıuluıdr kt\filı•-.i 

mitr-at)<;z t!~illf• hıtulmuşhır. 

En a.. .. a~ 1 ~ fırl•a. SNlfü• Ht> Bt•tıı: 

arasında 1aarnız et.nu·kt.t•dir. 
lhikföıwt merlit"7.iuin s~ukındıi 

muhan.•ltt\ ~e~"-On giinlerdt'kindon tltı1 

daha ~idıie-Ui ohnu~tur. Dii ... ımuı 
zırlıh fırkttiıu·ı, Chat~ı 1'hi~rr) 'ıll•n 

Oormoni 'a J.::ı.dar ~lul"ttt' nchriul 
Mouflro.H h.tika.metinde g~nl~lc>r 
~·e hu ~nuda cli~er fırkalar <la Ais
llt>'nin 1'Jatkın:ı ~e\--eı·ok Chalou .-ur 
Marne istlkanwtiııd.- ilt·rlooıb!'kr • 
dir. 
Oüsınanıu denizle Meuse arnsuu.la. 

haroo sok1ıığu ku\\'ctlt'f 100 fırka-

dan fa.zlu tahmin edilmckfodir. Or
dularımız :ıdct :ızhğmn rağmen ıuli

kemmel hir tan.tlıı ımıhureht•ye de
va.ın e<li.rorlar. 

ALMAN RJ<~s:uı 'l'EBLİÜİ 
Fli.N'rin umumi karargahı, 13 

( A.A.) - Alman orduları başku · 
ınarıdanlı~uın t<>bliği: 

Saint. Yaı .. r,v salıilind~ mulııısal'1l 
edilmiı; olaıı ingiliz 'e Fransız 11.ıta-

Marwuı donizyl.)lu ile Kmrwtnın.k ıt&

§ı\Jtbbti.""it'ri u.kiın kalmıştır. Ayrı bir 
tebliğte bitdirllıliı;>i. gibi, bu ~nııı k'lfr 
linı olum~ \'C arasında a Ji,ranssv. getıl' 
ırali \e bir togillz ~enera.U «l& bu· 
lumnak kı~rfl 2~ :Uinoon ful.il ~iır a& • 

lınmı~hr. 

('ok biiyük gwuıim Aw~no 
eılin<· ~~ıiştlr. 1.'optuıuuz yükfü o
larak ar.llnwk i.~tiyen bir na.kli,yEt ge
misintı tam i~le-r ~ o.pan.k g<·ri 
domnflğe mecltur etnı~tlr. .ı\lmao 

da.fi t~lJ>lanwo ateşi nfltJooı.tinde dl
ğl-r bir gtmıl btth:wa ol.mu,....tur • 

Hart.'ki.t bütfüı oobb., inıtiru..dmi'A 
!teri hir f.f'rakld g~. 

~l ro ıı~l•rl. bir Nk nıoktal.ı.rda. 
hıırb Nliltıı.rok, ger.iJmfşdr. 

Cb.ıl.lnpa.gnıe'dt'I d~uuu taı..ib .&

mflkte 41ıın tırkalanmts CWı.lu •u 
~ı:u.I etmiş \ 't'I 191 J muhlln'A~ ntt'ly
dıı.nlı.ı.nua ~~·i~tir. 
Ar~onne lifi ın~ a.,.,..1ud.3 ~r

n.ı1., lU't\.7.4 ktıY.anmsfa nmvtLl'fsı.: ol· 
mu~r. 

nu ana kaıdıı.r bi7ıt~ "'~lru haht'lrl~-

1" •.:.öre, ymi h:trelıntm ba.;tlt\dığı .j 

h:ı1irandanhflri u.hnaıa ~ir mtlhim 
bir ıniktur:l ha.11J! olnı:ıkt.adır. Dıi~ 

mau. \\Ol.: fa:da nuktartla hurb mal
zt"mer.i dt• kaybt~tuıjşHT. \'alm7. garlı 

(_'.('IJ'lahındu.ki iki ordu, hiıttin ~liihl:l

rmıo i-:J1irli~I il~ 200 dı·n fo:r.la dU-r 
nıau t.anl.uu b hrih rt mi'? vo,.,o ı·lt11 

ı;t1cıirmi~tir. 

llMıuıın ft·ııa olm~uı ı ra~wn. 

~-'\~ımha !{İİfÜİ &\c1 (,tt,l)2'rf"h-riıni·1. 

h' St-a.Jrn..., la)'l1U't'H rimi:r ı~7.t·umlc 

(,'h.ılorı~ - Mır - mnru~'da \e ~\hil 
mmt.~ı.:ı.. ... mdn ordu il fa.at -,.ure1fo 
h.hirli~I yapmı:-.l:ırdır. 'l'u)) Ut"t>I ·ıi
ıuiz, hir nakliye g~·ıııi ... ini 'o tt!'ok~r 
rlohı hir nı,L\U:J) ı ha1ınua~a n~ 

bık:ril~ı c>n hiıı tonlnk hir ıtaldi)t' 

~t>mi 1 ile bir c:.ok kıi{'iik .. apunı dd
di surt•t-te hasara uğratnııLib m11-
\'afht~< ohnuıslanhr. Ha' r~ !'İ' tlrmda 
20 -.aMt lt'.ılon rlii. .. \inılmli~i~ır. 

N one<;de mulu.ı.rohe tay,\ ıtrf'1erj • 
nıi7. Trondheim C'.irnrında bir ta,v
yı.u'l• nıt\\ da.nın.a hücuma t.-soblıu-. 

ı·tmi':' olan 15 İndliı ta~ y:u·~-.iıtdNı 
dördfüıü dıisünuu ... ı.-rdlr. 

Dii"'nuuııo siınali Al.ııuLn) 11 fü.e· 
rhı~ ,\Upttğı l.Mlmhardımırn1ur, u~k('

ri lıe(lefJNt! İ".'>alx•t t•d-0tnenıiştir. 

l>iişnmu, dün nJtısı hına nuıhıırt>

heterindc. dokmu hava dafl topluri
Je n• nıiit(-.Jıakisl l ~r<l•· olmak lİ.7.(•re 

rn tan are ka.~ ı~tmiştfr. J • hn.m 
ta~~·ıu·~i lm,rııttır. 

Bir Alınan denlzulh ~f:mi~. ctö'>
manm kuV\'~tli bir ı1..,uiz nııkli)'e 

kohmn hiicum ~.mi~ \ ~ ıııitltıa.ıidit 

\'aııur ba.tarnııı,hr. - f .... 

Japon tayyarelerinin Londra cocuklarının 1 

büyük bir akını tahliyesi 
Çunking, 13 (A.A.) - Japon lay· 

yaı·elerinin Çın hii.kumet merkf!'ı:ine 
karşı şimdiye ka.dar görülmedik 
vüsatta. ya}>tıkları akın netice~inde 
bu akşam blnleı·ce kişi ıJehri terkel
mektedir. Japon tayyareleri dalga
lar halinde şehrnı üzerinden u~a
rak sokakları birbiri a.rdından yık

mıı;.lardır. 500 den fa~la bomba atıl
mıştır. Yüzlerce ölü vardır. 

Bağdadda Pasif tecrübele r 
Bağdad. 13 ( A.A.) - Evvelki ~k

~am ışık söndiirnıe lt>criibt:leı·i yapıl

nuştır. ~fatbuat w propagand:ı ınii

di.irü binba~ı Haşimi, ·lra k ordusu -
ıHın iyi biı ı:ıtıı·ell<' l:ılim giirmii~ Jl
duğunu Ye tehlike halinrlc mcmlt·kcti 
miidafaaya hazır bulunduğunu :-iÖy -

lem iştir. 

Lond..ta. 13 (A .A.) - Londrn mın
takasından 120.000 c;ocuğun tahli
ye.sine bugün ba~lanmıştır. Bu anıe- 1 
liye önümüzdeki be~ gün 7,arfında 
ikmal edilecekti1. · 

Her gün otuz hususi fren, ı,:ocuk -
ları Corntuaill~. Devoushire, Romor 
set , .e Pays de Galles bölgelerine ts.
şıyaca k"'l:ı t'. 

.Maamafih , ebcveyniniu tahliyeleri 
icin kendilerini kaydcttfrmemlş bu -
lunduğu cihetle 300.000 çocuk L<>n
dradll. kahlcaktır. 

İtalya ve Fransız 
Elçileri Moskovada 

Moskova, 13 (A.A.) - Tll81> bil
diriyor: 

İtalya btiyük elçiı-;i ROKRo 12 hai2-
n.uda Moskovaya gelmiştir. 

Sayfa: 1 

Bir gafl ... • 
umunesı 

---0-

- Almanya ve ltalye.ya tarlz1er l 
yapmağa, buıılruın h.arekctlerlni ten~ 
kıt etmeğ& ne lüzuıu var! Bugün. 
Almanya ile İtalya, İngiliz v& Fran· 
sız imparatoduklarına harb Uln et
miş bulunuyorlar. Da.va bu dört bU.. 
yük devlet a.n.t..•undadır. Ne Alman .. 
ya. ne de İtalya bizim t.opraklarıtnız
dn gözleri olnıadığuu mükeJTeren. 
beyan etmışlerdtr. Vııziyet böyle 
ıken ve hU.iJuaıyle Alman orduld.n 
Pari.sın" kapılaruıa daya.ndıklan bir 

va.kitte hUıl bu iki devlet aleyhinde J 
atıp tutmakta., e.-.mayt üatihnilze 
sıçratmakta ne m~na Vlir. Bize diışen 
şey, bu dev nıllletJerin çerpışmalan-i 
nı sadece uzaktan seyretmek, bu ih
tıhl.fta tanıanııyJ bituraf kalmaktır. 
Hatta hu.rb vaziyetinden L~tifade e-. 
dcrck her ıki tıu·afltı. da ayrı ayn 
Pei?in para ıle ve dov111 e.~8tna nıil.s-j 
tenıd ticari raoıtalar da tesis edebi-· 
liriz. Yoksa böyla kön\ ki\rilııe bir: 
pı ent>.1be saplanmak ve bunda inad: 
etmek ma.n -~7. bir ş"ydır. Bu t&r:Y.1: 

~ 

ha Tekel, Hitleı ya.hud du Mu8.80lini · 
cenablat'lnıu sabırlanııt tüketip de 
bızc danı lıaı b ·d··rl~ı t:ıe o :ı:aman nel 
ydparız! tyı. ımı tiahu v.ıkıt \'3rkeu 
vozıy~timızı ı lalı edelıııı. 

Sun zamanlard bu ve buna ~!l" 
:r.er i1Jeı kuhtktaıı kultt~"a fısıJde.n

nıa~a ve nın tl<}l'!t'f ba.zı net1riyatta da.· 
yer almağu ba~ladı. 'Nit'kiyt:de si>ı 
ve fıkir hiu rıyetı oldugunu. matbu1 
atı'lıda sansür buluıımudığını, hel"\ 
vı:ıt.anda.,ın fıkıı lı;:rını S<'rbeslçe söy· 
ti:ı. ebıleecgını, mıı.ndı~ preMiblenl 
s ·ıbc. tçe mild tat ed<'bılcccğini göa 
öntinde tutarnk ıhu)lak, belki dol 
vchh.•ten yııkarıd.ıki ekılde yapı-, 

lrm dedi ko ı ıl.u ı t ı bii ,..,ônnt'k lıi7ım , 
gl'lır. Fakat ışın ı<; yiizü lıir de böyle: 
ul'ğildir. Gııııtmanıak laz.1mdır ki 
lıuglin ıı oı ıı1a l giınleı· yaRa mıyoru.?l. 
C1hanın korknn~ ve lmnh bir cidale 
sin ükleıımış olduğu bugdıı maalesef 
btr hakikattir. Bu lıadirt•yi muvaf
fııkiyetle atıaütbilnıek ıc:rn her ~ey -
rkn e\.'Vel biit ıin mılletın tek bir fi. 
kır, tek bil' ı le·ıl. ı ·k bır politika et
l'ofında tam \'E' mültdnd olarak tnp
lanınası lamudır. Bu pıılıtika Tür
kıye Büyük ~1ill l't .M .. ctısınin iltifa
kilE' taayyün r•tıni!;ilir. Bınaeııaleyh 

hunun haricinıle h&kika t<'ıı samimt 
dt> olRa mugayir kanaatleı i yııyrnak 
memlekete f('nahk yupınak demek -

tir. 
Halbuki hu ~ibi Jıı op::ı~ ındalnnn 

mc-nşei dı:tho zıvtule h:ufrııJir. Alman 
vı, ltalyan 1-:ıd?ıılnrı ve nwmlekeli • 
mi~<le gizli gizli <:alumıı Alınan ve 
lıalyan njıınlaıı bunlaıı yaymakta· 
dır. Ve maR.lcı-el b~11"1 sulu tlimağ .. 
lar. eğer 'N.irkıyt'rıin i-ıgııl ve esnet 
altına alınması A hnan \"e İtalyan 
Pnlt'lleri dahilirı le is~ - ki hayat sa
haı:,ı tabir·ile Almanl:ır· ve ınllstak • 
bel H.oma lnı11:ırator111(1'\11lUn• h&rita
!'llllln hududl:ı.ı•ı dahilinde Tilı·kiyeyi 

de gösteren lta ly:ı nlar hu idealleriul 
tıcıkça Hln c-tnı;s bultırımakfa(lırlat' -

Hitlf'r ve MuRH11lıniv i 11wtlıC'Hi~imir 

tf\kdirde <ınlanıı bu lıuı i~ emelleı in
den V&Z gec(.'('t'klC'ı·i<ıi ilmid <'lınck 

bedbahtlığında bulunnyorl:ıı. 

Ne ise, bu ~afilfuıı> si';;ı;lcı'İn 'I'fü k 

matbuatınd:ı ~iındiytt: lrnclıır :ınl'.ak 

biı mizah gaz~te::ıind~ ycı· bııfobihliiş 
olma~ından dolayı teselli duy:ıbiliriz. 
Esaı-ıen bccerik:iiz bir mizahcının. nıu 
vaffak olamamış bir edebiyn ı gay -
ret keşinin yapınağv sa.\'a.o.;acıı ğı llO -

litika da bu kad~ı· olur. 
Şimdilik bu kadat 

MURAD SERTOGLU 

Macaristanın bir kararı 
Budap~t<'. 13 (A.A. I ...... Macarit(

tandıın Bckıkuya, Hollanduya, Fran
saya, fngiltcreye. İspanyaya, Pnl'le
kize ve Amerika.ya koli se' kiyatı 
tatil cdilmi~tir. 

Fı•,ınsız biiyük elçisi Labonıı& 12 
haıiruııda Moskovaya gelmiştir. 

-<>- !----=====-----

ların ve poHta paketlerinin ııl'.ı k :c;ark 
yoluyla ve Japon vapul'lar ı ıle gön
derileceği ümid ı:!dilnwk\t'dır. 

Ma.earlar İtal.)1ıuılanla11 iımitha.r 

Buda~, 13 ( A.A. l Biitün 
Macar matbu:1 tı. hal~·~ınııı ııı iidaha
lesinin, harbin net İl l'-i iiz .. l'İne ohm 
karar veri<•i te~İl'inden bah~elmek

tedir. 
Magya.t·oı;za~ :_:,ızete:;ıi, Fıışisthtrin 

harb stilini me<lılı ı.:1.likkıı ~onra, en 
büyük fo.şi:-;t ~l'flt•ıwııl. derhal asker 

olarok ortaya ~ıkaca~ını ~arüa eıt.
tiriyot". 

Mersinde bir 
Konferans 

Mersin , 13 ( A.A.) Pı of~ör 

Hasan Re~itl Tankut dUn eehrimiz 
belediye b~ h<;.esinde bugünkii siyasi 
vaziyet iı.;inde Türk milletinın kuv
vot.li durnmu hakkında bir konferans 
vcrınişlir. Hatib bu konferao8lnda 
milli bidiğin eıı kuvvetli bir silah 
olduğunu. Milli Şefin etrafında tek 
tiktr. tek maksıad ile birleşmiş olan 
büyiik Tiil'k millelinin her şeyden 
masun kalacağını ve milli lıUkOmetin 
bu maksad.la her şeyi vaktinden ev
vıel ha.zı.rlamıt bulunduiurıu izah 
etm1Bt&r. 

• 

! Lavrentiyef Bükreş 
elçisi oldu 

Me>tıkO'Va. 13 (A.A. 1 - Runıan • 
yanın Moskova ('lçit;i Davidesko, bı. -
gün öğleden sonra hariciye komiser
liğine giderek Lavrentievin BUkt•eg 
Sovyet elçiliğine tayinine Rumunya 
hilkUmetinin muvafa.k11tini bildir 
miştir. 

isveçte sansör 
Stokh<>Jnı. 13 (A.A.) - İsveç pa.r

JA.mentosu, matbu11ta sırn:.i\r vaz'ma 
mtite.llik olan. 'kanun la;·ıh:ısırn taır 
vlb etaıfttiı·. 



Yu 
Hanbe 
anda Kahirede wtziy 

Parie .... ..., .... ..,.. M'9enl•& hu• 
....ı ........,,. ..g ftMlr• :tarlhH• ~ 

cSUveyif kanalına satıı8i olan Mısırın 
vazi)';ti buaün biriDli _..... bir al4ka 
tM4id -.... 

Buaunia b.-. ıMııPm düşnwıı ~»S.. 
tim ~~ln--- ildıı 
l\lüksnmel bir mUımR* idame etıtrt
:y,or. Kendilıine o kadar rabıtalarla batlı 
o18lı ~ ve---S~ Plltilb, ~ 
Blbetlse.ı 'V9 ~~de ~ 
a6ı-eWJıenl&.btt-...OS. •• 

Mlsu'uı vuipti, Aktleıliz bavzasuwı•en liMk'ilbtflr V8ı.-" .k.Qanetll mabtannı eliiide bUldndur -

.,. 1 1 ..1 • ···llal· mak ittbarlMı çuk eJiıle&a•t3Mt181r. JıllllM--9111'1~1P ımweaflftMR ili tsaaascı • ımem lJOll'IDtildıı. .. ~IAlılktM .-..... 
.... ,., füi a1d9 liulued'Hnnilltllıd'lr. tlııtı8 Mya 7ohmu awor. 

- --- ---.-- ----- Bu ıueeJelerfıı.vabwtf. pahhazır, Ma., s: bWdurııe&m ııazaruıc:1an kaçmaml.ltlr. 

isübki.mlu v miidafaa. hatn.-
kuvvetinin, Lebistanda ~* 

p herhangi bır ~ldınm 
taa.rrnıY.lıııu kar§'lamak içi» arazinin 

dan. h'akkile istifade edil-
........ ~11.UE - dalla g~tiriliniltir. 

ita IJ)De Almanyadan 
oJUıak b taarruzu dardiiiıcü 

ugc>&&aw ordusu karşılın,caktır. Bu 
M'lıule. bir, de süvari fırka· 

mib:ekkeWir. Silw:d fırka. 
p~ fukası 'Sava fıüası,, 

• Za b de kanıtih Jnımul§lardır. 
Al~ mütebaJri YugOalav 

hududuıı1ı aMr.edea azamet.lil "l(a.. 
ra anba,, dllğjaruıdan saldumul 
ihtimalı daha u olmakla. beraber 
Yugoala*r ba ilitim&li de karpla
mıya 14peb,, ..üı ~inde kAiA 
~ da bir PJ!lllde farkaaı 

daha bubındurm.ırt.adırhr. Jlördtia.. 
ett o•,_..mmauı. diğer bir piyade 
fırkas ise M'a.cari8tıu. yolile vaki o
labil bir- A,lıqan t:aamrmmı br 
111amaıll"bn '~lmhmQYor. 
Jıfacam•wieD vaki oJaeak im 

h · cum..ihtlıaa'im kUll bidnei. Yu -
~ oJldu&u '~viad, • .da. büJUn .. 

d nılmaktadır .BirJııci cmiwlllll fır. 

kalan Met1•staa. hudüunda kün. 
Subotiea, da, ''llelgrad,, da ve 

"Va jervo dadırlar. 
~ alıillerlle Amavudfük 

b dmadan gdecek bir tehllieyi 
ka.rşıJaınak vazifesi tunumi karat'
gilu • Beana Saray da buhman i
kinci o:alu ile Ulllumi &ararp1it '1t• 
kilb., <le bulUDlıD UÇimü ~ ha
"'8le ed•JmWtır 

tki.-.i !'qcQllJu ordnsunuıa, fıi'b· 
Jan • 8-a., da,, "Adria 48, "Zeta , 
da ve "Vreibq, da bubımnaktadır • 
laı Bit ontvp menaab, buL.eüZU -
tamla "Ba~lul.. 3'f.t "@ine,. Y~ 
\ a I ~t e de ~ ..... 
dır. 

U ~un fırka kumand&:1 
fi la ''ftiitip,, de. ''P.eriŞine,, de ve 

•p J -~
Yugoslav orduannun hUSW1fıfetle-

I' --Mrki-'9-onftıbııan• eliJide nilMıı 
ııet ir~ !!zllr.'idtlluifıf mı..ı 

maldn~ tiifek. bmUI§ isabet ep. A~ muazzam ordUhirma 
mektedir .. ve hic.J>ir fıi-ka.,yoktur ki b.r&ı tamam bir. sene k&rşi kbym111 
klmıet1I cebel ve sabra ..a1ayı,.n 01- ve dayanmıŞtı. 
rnasıb. Llkbı unuqnamak icab eder ki o 

YU,gPJSlaVJ!& orduamda 11Bien,. r,samanlaa: hava sili.hı bugüı1kU ü.d&r 
toplaıile ~ann (7.5) santi • ehemmiyetli roller oynamaktan u
metnilik-tQplan. makbul ~- zaktı ve bilheaa Y11gR81a"(yf hava 
dır. (l80} 8fPr toptan ancak (29) u kuvveti bakımından ~· Yup 
ha.ywuıla.nakledilir, ctijv.rferi JllOtöl"· laVYUm. hua. kww.eti bilbaM' 
li1 vasıtalara maliktirler. ·~ "Dornier.. ve lfaıJran 

(16080.0001 ıaW'.wıa.malik Yugoa • "Sa'VOia - M.archeW.. ta~eriıı-
Javyanuı. muaJlıwı ihti•b-. aakeıi den milr2kkeb (1000~ tanşredeD 
(2J milpna balij, olmaktadır.. :Ve ilJarett.ir.. 
bu devlee (LöQO.OOQ) uka'li daıiıal YagQllla.Y ol'.dusuııdaki pilot ~ .. 
at.eş hattma sevkedebilir. • da (2000) i tecavüz etiD8L 

Sıtb iyi bir asker, ve ~ bir nn-.re imaline· •linoe; -Y~ 
atıcıdw ve.-'S&llailepaja~ mem kvya aacak .iki..eeaedenberi altlmhı
leketluinı aumi Y&I i>ltrak nı.t J\Ult m.Iine. bıwlaıruştır ve hllA da 
ettililem JNl.:ÇQktan.~iı olaıı.Jnt birçok ~ed&.paroıam ~ge
Sirb 8*ed .kabilqftiııi-mUkemme • tBtınelitecti&i 
len mııhafev e4e1>illnelltedm. &nlu aauD ve çete Jaar:biııde..cek 
Y~ iJri. eeblaedc biı'dea :mahir askederdir... 

taarua ujr,amua ihtimali» ...aa Ybp81a~ or.duau nJnabqJ,pa. 
diklmfie. a1'1ajı. . igin . .bu nta ilerlemil ..aı. da ~k..Jm.vveüi..bir...miitaam
evJiSJp-mcfaR ietifadeJl'4 dtilUmnÖIP.- -. llma..mua mtWdet.kaqı ~ .. 
f.1lıo. Diğla- taııa.CtanılY•lia""'JlaL. at bbl ~ Li.kiıı bilhe
kan devJıetıen .igiııa.de\an .usu. 1wduııı. "Baft..kuwetleıi.Jllfllnıaınctw_. ilıln· 
da malik bir deYJeWr. ~ ba ~ e4üdilii tplrdiple 

mentleketia.t (~ .millik .aııllil .de ....... ordummen pek rkıYllllCll&..I 
d&hJI. oWutftı heWe. Anaudhıkle.. ve tok- batla sa•1• bk mil~ 
(474> mU, ön..,..n. (.2IO} mu. r.ıvvet. ohweıeoeji,ade tüpbe · 
1ıla<m+duı. c-. mil, au .. ..,., ~ 
~ve Y""Mt tll'latda...ee-. -----=---=-----
man yekm CMlH mQJıaduda ıvarcluı 
1d '2~ miUU..iir rWod a.lllllıııoiii manı;ada hü-
,tir. 

B\ı p.rtlaıt ie}inde; .Jıil} şijpbe ,..,~ma~ 
ki Y~81'dlw yU1181k q.. 
mandg..Ja8,lf!IÜ1fCDI Jawvetlede ,uk.ı 

lenecelt '* :ıntlha.oiıM·,..._ badud 
boyundaırtmukavemtJllR ilDkirMI,. • 

Bıııtvekll itil ~ PIQfa ~tt ftl9-

ml blr n~ ~euüe&<Blllrna. • 
auıda ...,.... ÜBUQllJ ~~ 

P'tllnfa..ı ile: tv•lfM ı 11 • ... f'JÜ""P ........ 
mrm eden ve Alman PIA™DID tamaımlaR
-.ıaı istihdaf ey~en bir ibtillfın zu
bwU takdilfıideı .. Wllın UNlileaelt ...... 

;r:eünl ~---QXdu 
- l\IJllr, ıa.. tkit mem1.UU bai"'•an 

mua'eclepip ruh~ ıevWr.an tqiıteree
mn ,.~ 711' aıataıttır. 

lQr~ ttfglJitt' - ............. iili' 
.ıtnlıaaıran tedafüi bir - ı '& 1fült ı Plııu 
Fakat, burada fnılJt.e-Rin..GMWD kala
bileceii. bUeüm.le tecavüzlerde Mısırın 
miitti!nat-, zdıtl- -temin için her tilrt4t' 
köl~lıjı eöstereceil de derpif edlimlştir. 

....... hilıı!Amdlı llll6dllis .badlin bal. -
Janp:ıllda, d~~ h~.unl temin 
aektai nazanD1D :vanıbillJn&l 7• alifı. 

AlmiulJa lle'1nasterek badadlart oım.
masıııa rajrMaj ,..._ ltff tm• tıar~ 
liftnaıli,tn• ıN•>eıiuiı il ._,,. v.~ 
IDllD teMh•m,,,t.Jdt eW --.. ...,._ 
IDlıudaıki bu~ memleketlerina 
liPnelerine de imktn verilmiiti. BU mt1-
saadt!7i AalmaDlarm kısmı azamı da til• 
bul etmemttU. Mımda ~~
Al'manlar': bh'bQ ,ıün ~uel tevkif ed.iil .. 
miftir 
Mısır yabancı propapndlllara lNilrk' 

unu:ruatt tfwmnll bir faıiH;et' suflle 
mQd!lı' 111 b ...... •.m. 

tto haftadanbeli: ~.....ıeutıiııı >OUN 
Bsır her ,u.ıua .ıoneeiıı batmaamdlın 
.onra zifiri btr kanınhr 1~e ladınak
tıııtiu. 

Hillt heıtı ..... = ... ~ ı ıt . ,,., ~ _._n t • b r · ti••• ~ iti -
fa,qe, lllJM)8i pGıliıt Y•·P""ll~ Jau:... 
p müdafaa kuvvetle,Ji çıkarmış\p' 
!akendeıVe ve Kahirenin meebür lca-
~ IJI , ... , iP a ılit,., kv • 
rupa ... t'Ck-il'inin ~ lailıla.Mtt 
barici edibiltir.. Bmıiaa hiç JUms& .ı. .. 
"1'• etmemiltir-

c.sualuk bak:kındaki yeui u.m k4ı-t 
bUl iidlldıqtir. 

;i;lnıı idrik etmektedir 
Pua.ı•ı . t ........... 

bir DM1 ~;llllrpr~ 

9'ftflitı l'b•W .... lllliiiW 
-.. • ...-. .. _.ıp,zaMlıılıltlif4~Ln U' Z Pal 

b,, ~ tali,.... ımullaveır 
meb hattının Tuna bo~ ~ 
ca 1118W.-oh·n-uı .......... tıeJMWilı. 
ca 11M&l ohiD.tmaaı pel muht.emefdli'. 

lled 1 

... aw-..... *8 ... ldılJf 
hle !Yttgo;hiv-ytttiek' lrumandii l(eJ• 
ttnkı Sırblara ~eiie.-.ıe mu 
bftllllet ve ~teekil 
..... IUtJdaill*'*' W .mitllf< 
tahk-tcııçid' ı ıimoi rtOdritilllc R 
Clıfaaeiııtıdıllım9 ......,...., ~ 

yan d-•" J'Q' •) 
~J>ij-. ..... & ...... ıtl; 

aeaizinin Yugoslavyaya:. •a.• ... •f 
Adalar denizile m.uva-tasım kesmif 
dmaaı itihıllliW.~ iı;iaol.i 
'lılwnmiyttli bir ımvzu•. 

ı .. nı.... W•• aı•nıı ı ır 

Moldavyada, bir _. ~ tfe. 
rtti ~~ltell&ı 
tar~~ 

Bltla; fllı*l..c.ld. -- ibtifflU ..,.. 
~ların taJl1.bıai- dc:pb edUraiif,ir. 

ittihaz edilen tedbirlerin gayesi emm-
7etiıl organize edilı1ll9lı •e~lekette ....,...,......._...,.._..,il tıı . 

a d~ "D'W"hW uaıüıL Ur.mndıa 
ugmak, bMra mw •Jarı clvarmda..dur -
..-. ımata • ._liMU bir ._at maı
-. ollll ...... _,_.ıııe ..... ..,....... _ 
maio ııı•r "Mill"• 

lUd....,, batr 01t '; &-'M't Nılall ·ı• 
~ ........ 
Jılıar ask•lerl alar.ı reaJdi .,. ~ 
.laPılJar özerlnde ~. 
~ befineiUn' u ı · ts t1ttll•eai 

bir trmauıı. ... u '••aJnffllU .._ 
..._, ~ o1iniena oııunlalı.. 

lllHb ~ id8rri. eiilmll v~ Sl!h 
..._. 1"dbm 'W?t'6ıı ..._ ma!lllm"'f 
~. 

'llıtankam_....,,.. .... , ........ 
rak altına lirmlftir. ~ d.ht hudvdu 
vardır. w 11udticl; ~. ma- i1Ç" 

W' .... _. -- .... 1'!llııllılm 
.,. IJllll 5 ........ 5 3' 1 

2 

Irat • · ı t • • 
111ıtlMllılım11Miırdlt. •Miıra4ilııllllllİll.tFeöl4üa: -.... vt'C .,..., -st 

1
• ı .,. 

~u.....teki m,ını-., -
,.areJerl ve Wıklan ile. bldlkte bir !nal
liz ııordusu tamamlaJftaltttfdüo. BU oftftıyu 
LQuı\ıvıe Da' r•h«ltis#U_,· Je' rı ..... ı
Yem Ze1Am'ntı'ın. ~-..Su._ 
dan ve~dled ~ •tmetiadö.> 

Sli)'imil• Jııeır8Wllıaı .,.. --
tııu. 'Ymd.mıuu ilet .tswaa bilııı 
blltüıi oldtlgu yerden bvalmıdt. ,_._ 
reği titriyordu. Bir yand&D..4a gap 
iht+sı....ıı._.,_.;a_ --.ı.... d=-nu.c--__ ""'IJ" _____ ..-- ~--...,_.,.. Bp r .... eMt.ı lıerwilJi'lfıiliW .... 

- •lliılll1ig111r1'a>nl& 9.11 MI" ...... 
ili• Y'lillılf!' ~ tiautl.. llllllri• ffııılaılıtbc•ı•ıgtMıriıitlıı. 

Adalı Halil, sevinç içinde idi. O belli idi. Aliçıodan aonra meydanı 
a igiılllrilllo 11MtJen AWb)a1nuMn .. ,....,.-. 

- IDr a~. ilayji köaMkle beı1 meyleıriıti. 
llıtiyer.r r ao'-lllP>•,_,.., U.,aif; NW-. 16dermi ·cara.1>- • 

ıtılleri.Yle ata.mut seyrek eakallaı1Bl .mz bırsknwti. 8i1ütJe ceıvu verdi. 
~llCJID'a;~ 
etti.: 

- A. be r..tı, - . eleyoMlffft. • 
'l'ehtty.f.. ~~.,.. 
.. 6t1Wt'~l#!:. 6pdi. 

lsırıatltllt 1lllilldellt eılblli' lııit 
Jekm. :Atiç« ~n lilfı4 lise f kialiı_. 
..... abmt y\Mfjultu. 

Nfl*yet, çapım..... Her ~ 
pehliym .,hdlWm ~ s•W 
.Halt, ~ikttaraA .-mP'Bll!r 
dan •«J!.11 l!ılrdr. 
~ h&lb. obtn taratr titnz 

bayrca idt Yini, Ah'Çomm ÇllPDf 
bayıra ~ g#mWti. Bu iştea '!'b:
BUf klrlı çıkaeaktı. 
Nltekimı Yud;. haUnn iQıaeı. 811:iP.. 
~ ... FiıitkJ•i11oe_Alflow. 
çapnzwu...ktflkill,ve- eirik1eıi1e .lıaa 
birdealabre. dundu. 

y~ -- v-.ea """"- ' 
b.rlı , ..... 1 ilriJL·~~ 
bayu-aınıhiı 11:~ ..,w. 
hs•unı olduğu yerde billrlip 'M81r• 
Jedi, V.alt-daılıııi&. 

q.., ..... olııınaJllllH~Alu.l 
aefer: . 

mallMvdiılı M. 
n.d, .._.__. ,sı •· ~ 

b•snı• 1"muıaehlılf~ )il 18' 

yi aöllltlr Jl:)ajlıv&kldlttı ........... 
lendi. · 

-~ J:'UIDi!t' lnı..-. 
da miMflll biı: ,meıaltı var.aue; ... 
Buı Mil masalar, har ~ernt 
kalabalık bir daveti!' tttm.tıe fliiUW..
te geniş · 1 ' a& 7 &23 • ek 
ablt,ınaııl.k. ~N'J.,_"'" JJıll. • • 
••d•-t~ .. y .... ıll)a.JFolil--ı..I 

_,...Adalı!.. NedaD ··
~~-! Sa.dlelüe,eb 
,..ı be? dedi. 

4ü\ı. &W, ww ·W a4eımW' • 
Ut~ lsah •·· Mukebele • 
ti; 

- Alle. W.iL S.S ~ra bef 
Ben aklew>ı blri'.ledim .ııai be.? 

- Jie. ıswsseifıt:W. _ 
- *- .... 8- • ••nı -

.... be! .. 
Bele, şqırmlfnı,IJiWlt dM'Di'm 

..-kon~ 

- ~ IJes: .... !.. ..... 9elldfltı' .... ,... 
- 8itn aıw1•ırgak da; 1U çok gtt

'ftncli~ ~..,._..1i"nn .• 
- 'Y'iısuf BedfD 1ÇÜi ilk V8ltif h&-

•••• 

eBU A•tlıı-. ••Ha ldd '111mılll~lıt' 
-'Daai••.cı:Jll>l•~ miöela. Qı i' ri Fa 

Paiiwı. ·dl••: 

~.deilt~ ..... ~Ntidli'-4Ra911...,qı 

tumı 
-1'11tin; 1ı1s IM':1 , Mtnnlt.. 

ımbalmı;~•Mlıi"i F~ )twJiD•lir-' ,. sına ~ 
•• thıt ıllllt?o•tlilrnıra•8k JM 
""CU~eHJiltlf.it jllltf!l. faft'SMi ... ,. Jt"41f'8k'lllll.---·ı 
..Ucude getirihnİI t>iliyor m\HIİllf 
Torunlanmn •• lnmlan altiiat etmel• 

• 

-- nmMli •wıtbitr r .. -~ 
.ptiıı• •li!llilııı, ......... , 1 Ji . 
-0,W.ıiwa. ............ , •• 

nünlml! •. 
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s o ~iZ raş ekili Amerikaı+an c;sw!'larb ~çinden r 

"Gül tC u pası,, yardım talebinde bulurufu ·Beşinci kola karşı 
jö Haziranda: !JGpılaeak @lan bu F1:ans1zlar, mü.dhiş hücumlara yapılan mücadele 
müsabakalar lieyecaalı olacak kahramanca karşı koyayo~la~ . -

Gül kupası atletizm müs~bakala

nnın üçüncüsü 30 haziran pazar 
günü öğleden sonra Fenerbahçe 
stadyomunda:; y.&P.Jlaooktlr. Bu mü
sabakaların seçmeleri bu pazar sa
ba.hı ayni stadda icra edilecektir. 
200 metreden 1500 1 metreye lfada.r 
düz kosulann 400 metre manialı 

kosunun ve bazı kon.kurların seçme
lerinden ibaret olan bu ha{Uıki mü
saba kcların pek h&yef'..anlı olroıya -
cağı, ancak atletlerimizin forml::ın 

haklnnd3.. ufak bir fil~in \'erelfüecoği ı 
muJıakkaktır. · 

Üçüncü senesini idr:ı.k t"den Gül 
kupası rrıüsatis&;;ılanıevveıa Tnksm 
stadyomunda 1938 senc">i lıa:ı:immn

dr yap.-Jmı~ı. O sene at1eHzmde cok 
ku;;1vctli olan ve bir ay sonra da İs
tanbul şru:rıpiyonu çıkan Güneş ta
kımı bu müsatial4.'tyı kazanıt'll!), onun 
arkasında Galatasaray ve daha son
ra da Fenerhah~c ve Kasım1xu::a e
kiblcri derece almışlardı. Am·ak F<i· 
ner.Jahçcnin ayni gün, yıl diinUmü 
olduğunilitn bu mfüıatiakalam öir 
kaç. atletini gönderebilmiı;; Vd tum 
kudretiyle ça:rpışm:ımıı:;tı . 
Gc~n sene ikinci Gül kupası mli

sabiıka!aruıda futOOldaki gıbi Fe .. 
ner, Galatasaray ve Beş~ktuş a.ı.ısuı
ia büyük bir ~kiı::me oldu. Ncticl"
de f.'oucr bnliıçc kupa.yı aldı ve diğor 
lt:lüplcr çok' a-z farkla v~ yukarıd;1ki 
&Jr:ıyla müsabakadan çıktılar. Dun
dan sonra biir müsabaka ıl:ılıa yapıl
dı kj bu da İstanbul şampiyonluğu
dur. Fenerbab.çe Glil kupasından 
sonra lstanbtrl ı:!ampiyonlu~u kuyıa
snıı da aldı; ftdınt bu sene ilk pu·ınh 
atletizm harelreti gene cm kupası 
mfümbalrn.larııhr. Acaba tııı seııe ele 
Fcnerbahçe takımı sıı.lıada gaiıb mi 
çıka ca.ktır? 

Bunun cevabını vermek kin Fc-1 
ncrba~ç~. ta~ımını teşkil <'d<_:n ele -
m~nlar uzermde dul'mal~ la;1,ıımhr. ı 
Rıza Maksud gene meYcud, fakat 
nun kadar @ühirn bİI' atlet ohn 

'Mf"lih bu sene yoktur. Buırn da se
beb M 'lihin o giin · V Pfa ile futbol 
macı bulunmruudır. Giıl kupaaı her 
ne kadar çok mühim l>ir m iiı abaka 
· e de milli küıne saınpıyonluğıı yo
lundıı giden Feııerbahı·ı..: futbol ta
lnmı bu muvaffakı~·etc erismek i<'in 

son adıırJarmı büyük bir ihtiyatla 
atmakta olduğundan Molihin Gfil 
kupasına iştirak ederoiyoceği anla
§llına.ktadir. 
Diğer taraftan atletizmin 'I'ürki 

yede beşjfüni sallam1ş olan Galata
saray, Fcncrlfaliçenin en büyuk ve 
en llıymetU r.akibidir. Sankırmızıli

lar bu sene Faik gibi Dir puan 
"vampir,, ine de maliktirJer. 

Herı iki talmnın bu seneki vaziyet 
lerinden ve liu iki atletin puan bakı
mından takımlarındaki rollerinden, 
müsabakalhr.ın a rifosinde daha et -
raflıca bahsedeccgiz. 

Orhan Renliı 

Bisjklet ş,ampiyonaSf 
İstanbul bisiklet şampiyonluğu, 

pazar gifnü sabalileyin Topkapı ile 
Silivri arasında yanılacaktır. 

MUsabakaHı.nn ~oK Heyecanlı ola
cağı w• ayni kuvvette bulunan İs· 
tanbul Siklistlerinin çetin bir imti
han. geçirece.kleıi anlaşıJmaktadir. 

Derece alanlar Ttirlciye şampiyon. 
luğuna girocolfüırdir. 

f.'amr. günitü Millt IWme 
maçları 

Bu pazar. günü Şeref sahasında 

yapılacak olan ve dlinki.i yazımızda 
bahsettiğimiz BeHıktnf? . Galatasaray 
maçından b~i{a1 ayni saha.ila hakem 
Nuri Busu.tun idaresinde yapılacak 
olan Fenerbahço - Vefa maçı da me 
rakla bckloumektedir. 

Vefalılar, Zfilllan zaman ·cidden 
güzel ve verimli oyunlar ~ıkarmakla 
olduğundan, Fcııerbahçe şampiyon

luk yoluıfd!:L en ufak bir ihmalde bile 
bulunmamak niyetindedir. Bu iti
barla çok heyecanlı olmadığı Uı.kdir
de maçın zevkli olacağı muhakkak
tır. 

İstanbul Futbol A~nhğmdan: 
Şeref stadı: 
Beşiktaş - Vefa (B.) ·takımları 

saat 13 . Hakem Esrcf MuUu. Yan 
hakemi Fahı ~·ddin, Sabahaddin. 

Fcnerbahçe - Vefa. Saat H»l5. 
Hakem Nuri Bosut. Yan hakemi 
Samih Dw'Unsoy - Şazi Tezcan. 

Galatasaray - Beşıktaş. Saat ırı .. 
Hakem Sami Açıkoney. Yan hake.mi 
Necdet Gezen - Ahmed Adem. 

Gi§eler saat 13 de açılacaktır. 

Sovyet elçisi Amerika Balkan devletlerine 
hariciye nazırile yapılacak ihracat 

görüştü kontrol ediliyor 
---~- --o--

Vaşington, 18 (A.A.) - Dün öğ- Londra, 13 (A.A.) - İtalyanın 

leden evvel Sovyctler birliği büyült harbe girmesi neticesi olarak tica-
elcisi B. Ourmonsky B. Hull ile bir ret nezareti bugiin mcr'iyete giren 
saat süren, bi:P görü.<mıe yapmıştıı-. bir emirname ncsretmiştir. Bu emir-

Vladivostok yolu ile Sovyet!er bir- nameye na?..aran li::;ans olmadıkça 

!iğim~ sevkedHeıı. Amer4kau emtiası- Bulgaristan, y;ıınanistan, Macaris-
nı nakleden gemilerin t~vkif ve tu - taıı, ldechteustein, Rwnanya, 1sviç-
harri edilmiş. 91masından dolayı e- re, Yugoslavya ve Kara.denizdeki 
nerjik bir ilt°We kul!andığ·ı umumi - SovyeUer birliği limanlarına her ne 
yctle za.nnedltmcktedir. ciusten olursa olsun mal iliracı nıc-

Gazeteoile? toplantısında B. Hull ııedilmiştir. 

B. Ormansky ile son aylar zarfında Bu tedbiri almaktan maksad A:k • 
•yapılmış olan umumi mahiyetteki deniz ve civar- mmtakalara yapıla • 
mükfilemelere benzer bir görüşme e.Hk ihracatın kontrolünü temin et-
yapl.ığmı söylemekle iktifa et:niştir. ınektir. Hiç bir suretle bunu bu mın-

Bu mi.ikalemelerden bazılan bila- takalardaki bitaraf memlelietlerle 
kis nahoş cereyan etmiş olduğundan ticsri mübadelenin kesileceği hak • 
B. Hnll'ım bu nokuı.ya i~arct belki kında bir karar şeklinde addetm.e-
manidardır. ı!lek gerektir. !şbu emirname ile be-

Bıınunla. bcr<tb~r. no lı:ı.riciyo ne- rabcr bu mmto.kalnrdaki bitaraf 
zarc.tine ıne do Suvyetler birliği bü- .namleketl~rde yapılacak ihracata 
yük elçiliğine bir protesto y~pıldı - ı mütoallik lisanslar da ayni zaman-
ğl.nı teyid eder bir haber almama - da iptal eclilr.ıişlerdir. Fakat bu da. 
m~tır. , yninde şartlara muvafık olaI"ak ye-

İsv-içrenin protestosu 1 uiden lisans vcıiımesine mani c.ıe -
B 13 (A ~ ) D N P. ğildir. Esasen iptal keyfiyeti kö • A'l'tlC, .it. - . l . JJ,: 

İsviçre konfederasyonu hariciye nıür, kok ve imal edilmiş mahrukat 
nezru etinin tebliği: inr::ıcahna aicl umumi serbest lisaıı-

1 · ·h;reniıı Londr!l. elçici, Rencns S1. şamil değildir. 
ve C' nevre üzerinde kasdcn bomba- Moskovamn bir kararı 
la:r b.ı-.akılmış olmasını İngiliz lıüklı
meti n"zdindc protesto etmeğe mc -
nıur edilmişlir. lsviı:renin Londra 
ckisi, bu teşebbüsle beraber. bu va
ka. neticesinde hadis olaıı zarar ve 
ziyanın tazminini de taleb eyliye -
cektir. 

SovyeUerin İtalya e1(,:isi 
Rom ada 

Rpma, 13 M..A.) - İtalya hüku
meti nPzdinde Sovyet sefiri B. Go -
relkin bu sabah Romaya gelmiştir. 

Kaunas, 13 (A.A.) - Rusya dahi
linde bulunan Lituanyalılann mem
leketlerine sevki evvelki gün başlaw 
mak icab ederken birdenbire telıiı 

edilmiştir. 

ltalyada zelzele 
• Bcme, 13 (A. A.) - İtalynlwı 

Pm-ouse şehrinde zelzele olınuştur. 

Bu zelzelenin merkezi şehirden on 
kilometre mesafededir. Ahali evle
rini terkedorek sahraya kaçmış.tir. 

Paris açık şeliıir i'liin edildi !Yaman hır Alm~n ca
susu: Yü~üaşı Rintelen (Baş tarafı 1 foci sayfada) 

lerdir. Bu karar ıttıuımz gayjtalitı -
nın açık şehir olduğuna dair son ya
nılan beyanatın mantıki bir neticesi 
dir ve şüphesiz şehrin bombardıman 
ile tahr.i.b edilmesine mani olmakj'ik
rile ittihaz edilmiştir. 

Vaz~yetin inlö~fı 

Parıis, 13 (W. . .8..) - Reuter ajansı 
liildiriyor: 

HamiY,e nemretinin söz söylemeğe 
salaliiyettar bir memuru şunları 

söylemiştir: 

Frnnsız Uıtaatı her yerde muka
vemet ettnekte<lir. Şamııanya'da na
zik bir nokta mevcuddur. Bu nokta 
üzerinde Almanlar Majino hattını 
tutan kıtaatla diğen-kıtaatı ayırmak 
için şiUdetle gayret' etmektedir. Bü
tün cephe ti%erinde, Almanlar 120 
fırka ileri sürmüşlerdir. Bu fırkaliı.r, 
salinei harbdeki mevcudun azamisi 
olarak telakki edilmektedir. 

Söuıü şunlan ilave etmiŞtil": 
A:lımınlar, Havr.c istikametinde 

garbe doğru da tazyik yaparak Pa
risi garbden !:?3.rka çevirmeğe çalışı
yorlar: 

Alınanların Reims'i işgal etmitı ol
maları muhtemeldir. Çünkü Alman
ların buradaki zırlilı \Tasıtalarla yap
mış oluuklan öüyük ta~yik, Fransız... 
ları bu bölgeyi tiıliiiye etmeğe mec
bur kılmıştı. 

Parise 27 kilometrede öulunan 
Persan - Beaumont'daki Fransız mu
kafül taarruzu; 8 kilometrelik bir 
ilerleme kaydetmi§tir. 

İtalyan kıtaatı denizde ve karada 
harekete geçmemiştir. Bazı hava a
kınları yapmışlardıı . 

Fransız ve İngiliz ta~areleri .Aıı
maıılara karşı büyük faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. Fransız ta.yyıarelerıi, 

Manhcim, Neırntadt ve Frankfurt'u 
bombardİman etmislerdir. İngiliz 
tayyareleri bir çok naklıye. kolu, kı
taat kolları ve muvasal:ı yollan bom 
bardıman etmiştir. 

Alman tayyareleri de, Parh,in şar
ki bölgesi, Evereux üzerinde akınlar 
yapmışlardır. 

Harhetmek isteyen ~'&lıudiler 

Ncvyork 13 (A.A.) - Yeni evren
sel Siyonist teşkilatı reisi, gazete • 
cilere aşağıdaki beyanatta bulun
muştur:· . \ 

Silfilı taşımak yaşında olan 100000 
Amerikan yahudisinin kısmı azamı 

müttefikler için harbetmeğe yalnız 
hazır değil bunu yapmak için şimdi
den Londra, Paris, Ottawa ve Va -
şington makamatı ile müzakereye 
girişmişlerdir. 

Garb wplıeslnde yeni tngiliZ 
askerleri 

Londra, 13 (A.A.) - İstihbarat 

nezaretinin bildirdiğine göre, İn

giltereden yeni gelmiş olan taze Tu
giliz kuvvetleri, Seine'in oenubundtı, 
Fransız silah arkadaşlarının yanın• 
da yer almışlardır. 

Bu kıtalar, müliemmel kıtalardır 
ve bunların gelişi, düşman ilerleme
sini durdurmak'. için gece gündüz 
çarpışan müttefik kıtaların kuvvei 
maneviyesinin yükselmesine şimdi· 

den büyük yardımda bulunmuştur. 
Yeni Amerikan tayyareleri 

Nevyork, 13 (A . .&) - Newyork 
Herald Ti'ibune'nin Vaşingtondaa 

öğrendiğine göre orduya mensub 
110 Norttrop bambardıman tayya
resi müttefiklere acele teslim edil-

. mek üzere Vaşingtona gelmiştir. 
Fran.-.ızlli.rın bir muvaffakıyeü 

P.aris, 13 (A.A.) - Harbiye neza
retinin söz söylemeğe salahiyettar 
bir memuru, Fransııların Pcrsan • 
Beaumont mmtakasında yapmış ol
dukları bir mukabil taarruz neticesi 
8 kilometrelik bir ilerleme kaydet
tiklerini bildirmiştir. 

Ren lınw.ası bombalancb . 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri dün askeri hedeflere mü
teveccih bUyük bir faaliyet göster
miŞtir. Bilhassa Rhin havzasında bu 
mıntakaya bombalar yağdırılmış ve 
füYük zararlar verdirilmiştir. Bu 
hUcumlardan birl oq. dakika sürmüş 
va her dakika yüz bomba. aWmıştır. 

Mlitt.ef'ıklere gelrn sililılar 
Nevyork, 13 (A.A.) - Nevyork 

Times'e na:ı:aran, em hücum bombaı·
dıman tayyaresi daha müttefiklere 
teslim edilmiştir. 

Müttefil<lere verilen harb mal~e
meş i fazlasına ait taf::ıilat her ne 
kadar resmen bilfürilmemişse de 
müttefik mübayaa l<omisyonunun 
altı yüz bin tüf ek, 800 tup, ve büyük 
mitrcı.lyöz stoklan, Havan topu ve o
büs satın aldıldan ögronilmiştiıı. 

Bir müttmiü fır1ie. esin edJIW 
Eondra, ıs (W.A\) - Salahiyettar. 

bir memfudan söylendiğine nazaran, 
Normandiyada bir İngiliz fırltasının 
çevrilmesi üzerine esir. dtişen asker 
miltt.armın 6000 raddesinde olma... 
sından lforliulinal<tadir. ~eni ltıgiliz 
taltviye kıtiıat.ının linrb hattı üzenin· 
de bulunduğa, Fransız kumanda he;. 
yetinin emri altında Fransızlarla 

yanyana liarbetinekte olduğuı ilave 
edilmektedir. 

nondrada 7.8.Ilneclilcliğine göre, 
Rouen etrafında, Seine n~hri Ü7.e • 

rindeki Afman tazyikinin şimdilik 

hafiftediği anlaşılma.Ktadır. Fakat 
taarruzun büyük yükü şimdi P.tıris 
üzerine ve RCims'den Mame'a doğru 
yüklonmektedir. 

Alınan bütün malumata nazaran, 

1 
Almanlar bu muharebeye bütiin zırtı 
Iı kuvvetlerini sokmuşlardir. Pa.rı:i

sin açık şehir oldı.ıc~na mütedair be
yannameye gelince, bunun manası

nın, ı_:ıchirde sokak muharebeleri ol
mıyacağı ve fakat civarlarının mü -
dafaa edileceği olfüığu tasrih edil -
mcktedir. 

Londrada bunda11 iki hafta evvel 
İtalyan kıtaat.mm Alman hatları 
arkasına gönderilmiş olduğuna mü
tedair haber hakkında bir teyid y-0k
tur. 

Resmi askeri makamat, Almanla. 
rm alev saçan tankları olduğuna 
şüphe edilmiyeceğini ve fakat şim
diye kadar bunların kullanılmış ol
duklanna dair kafi sarahnt bulun • 
madığını bildirmektedir. 

Şimdiye kadar alınan malfımata 

göre, İngiliz fırkasının tecrid edilip 
kısmen esir dü§tüğü ;:;erait hakkın -
da.ki tafsilat şudur: 

11.fuyıs ayının nihayetine doğru 
bu fırka, aşağı Somme' tın sahillerin· 
den Fransızlarla yanyana harbet -
mekte idi. Fransız kumandası altın
da cok uzwı bir eeplıc tutmaktn bu
lunuyordu. Fransız kıtaatılllll işti -
ı·akile 28 ve.29 ma~s günleri taarru
za geçtiler ve Abbevfü1<le köprü baş
lanın tutmağa teşeblfüs ettiler. Ma
alesef bu cihette, liücmn kısmi l::iir 
muvaffakiyet elde edebilmiştir. Bun
dan sonra, Rouen üzerine ta2yikled. 
esnasında P.oix civarıma iki zırhlı 
fırka girince, bizim fırka Brcsle ır
mağı üzerine yavaş yavaş çekildi ve 
burada dayanma emrini aklı. 

Daha sonra Haw-'ın müdafaasında 
Fransızlara yardıın etmek üzere iki 
alay alındı. Diğer iki alay, ricatlan 
Alman motorize kıtaatı tarfından 

evvelce kesilmiş olduğundan, wıkti~ 

le Rouen'in cenubu garbisine çekile
medi. 
~ kıtaatiyle birlikte İngiliz 

kıtalao göriinüşe nazaran Saint -
V,,alery - eıı - caux'da Qevrilmiş ola
caklar ki karşılarında döıtı Alman 
fırkası bulunmakta idi. Samt • Va
lery, sarp ~ yüksek sahilleri do!a~
siyle irltab ameliyesi için çok gayri 
müsaittir. Diğer taraftan, irkab a
meliyesinin yapılacağı gece, kesif 
bir sis olduğu için, vapurlara fazla 
miktarda. asker blndir.ilememiştir. 

İngiliz ~ a.releıinin fan.liyoti 

1 Londra, 13 (A.A.) - Fransada 
bir: yerde İngiliz hava kuvvetleri 
nezdinde Reuter ajansı hususi mu-
1.abiri bildiriyor: 

Başka liıgiliz bombardıman tay -
yureleri ve Fransız h;ıva kuvvctlcriJe 
~ ıkı bir temas halinde hareket eclen 
İı..giliz bava kuvvetleıme mcnsub 
en ia bombardıman tayyarel~ri ou 
bnfttı. zarfında Alman ordusu üstün
r::ı: hemen füç durmadan akınlar yap
maktadırlar. Seine üz.erindeki köp
ı üler esas hedefleri te§Jci1 etmişler-

---Q--

lngiltere b~iucl kolwı rnefhur ajan
lar>thı kurljl açtıg1 ıııııcv.d~ metodlu bir 
şekilde de\ am cdıyor. 

Allık Loudrn.d;ı, 1"3ri5de oldugu gilJl 
zabıianm faaliyeti a.rl.nı41tır. Bir h"yli 
şüpheli ve yab;ıncı unsurlar komplııra 

göndı:riliyor. Hır; şuphe yok ki tutulanla· 
rın hepsi o<U>us dcgildırhır. Belki bunla· 
rın arıısında gunııh ır; maşuınbr da.. VM• 

dır. Fakut, içinde buluııulim vaziyet o şe-. 
kıldedu· ki msanlık vazıfesile müttc!ılde-
rin bi:>..u..t kemli mc\·cudiyetlednin mulıa
fauısı wnnmdoıki meşru düş(iııeeleri btt.· 
lcşttnııek çok gtiçjU.r. 

I..ondı-::ıda te'.'kı! edilen ille Alıaanlmrlan. 
biri de ytizbn:.;ı Fmutt Von R~eırı ol • 
mu:itlıı-. Bu adam, 1911 Cihan Harbi es· 
nru:ındn birlcşık Amerikadaki Alinan ca .. 
susluk tcş.kilfttınııı ~i idi. 

Bu ana kadarı Rhıtelen nezaret altında 
idi. Hatta irıgiltore)"E>, Almanya aleyrunde 
~alışmak ınusandesini \ermesini talel:l et
miş olduğu bile rıvaytlt ediliniiilo Yalnız 
muayyen olan bil' şey var ise ıs teşrini .. 
c,•vcl 1939 da Von Ilmlelen, yabancılar 

mahkemesinde. Hit!er aleyhtarı hisleıinin 
samimıyetındcn bah~ctıııljjii.. 

Her ne hal ise bu adronın bayatı, her 
zamnııki noı mal seri hariciode bir yer 
ıılmal~tadı.r. 1914 do, bu halis Alman Mek
sikııya1 bir t::ıkıın işler yapmak üzere ha
reket etmişti. V:e az bir znman içinde 
ıncı·kczi Amerikada muazzam bir nı.ifuza 
malik olmuştu. Halbuki bütün bu faali· 
,.etiıı gn) esi, Ka:v.ıı:er.in deniz subayı •·e 
Amerikadalti Alnınn casusluk ~c!i olan 
Rinlclcııiıı lıakıki ı·~ılünü luıpatmasıydı. 

1915 ::ıı,,'UStosunda. sahte bir isim altın
da Riııtelcn, lııtaı af bir gemi ile Alınım
yaya donuyor. Yalnız kendisi içın Icna 
bir tesadüf eseri olarak gcmi yolunu bı
rnkar:.ıl~ SouUıomptonda tevki! ediliyor. 

Scotl:ınd - Yaı:tl tarafından derhal ya
kal.ınan Alın .. n sul.ıayı amirnlliğin gizli 
teşkılfıtı direktöru nınira.l Hallin karşı~ına 
çıkarılıyor. 

Bu karşılaşma ç.ok dramatiktir. 

Siı· Reginal Holl bu mülAknt esnasında 
bazı faydnlı malüm::ıt elde edebilccegıni 
umid eclıyordu. Bu sebcbdcn. Almam. 
gayet nnıı nnc bir şekilde ve s:ınlti onun 
ta" d•gı biU ı·af hi.ı\ ıyete inamyonnuş gibi 
ıı;tıcw.11 etti. F rnt Von Rintclenin oyle 
koL-ıy itirw:ı.:ırcla bulun c::ık bir adam ol
madıgı da Jpht,izdi. 

t ı.,, ab hk bır netice 'l:enniyordu: Su
bay, kencli&inin Alımın h:ıhriyesilc hiç bir 
alaka ;J ol nadı •ı hum :unda ısrar ediyor
du. Hntt., hiç bir zaman subay o1moclı
ğ.ını da ılerı suruyordu, 

tstıc-vab rı1h yet b ılmU§tu ve Rintclen 
lier türl i şı.ıphcyı uzcnnden attığını z n
ncdcerck kngıyn do••ru ilerliyordu. Or. da 
bulunan fııg lizlerdcn biri sert bir . esle 
ve Alrrumc:ı ıılar.ak ı;u E.'mri verdi: 

- Selam dur! 

dir. Bir rapora nazaran Pati.sin şi
mali g;nrbisinde, yüz kilometrelik 
bır nıesa,f e üzer.inde bütün köprüler 

" rtılmıştır. 

1ııgiliz akıulannın bilhassa teksif 
edildiği diğer hedefleri seine bo -
yunca olan yollar, dcmiryolları, nak
lıye konan teşkil etmiştir. Mevcud 
t. :->yare filolannı takviye etmek ü
zere yeni filolar gönderilmiŞ ve bun
lar da durmadan akınlara iştirak et
ı:tişlerdir. 

Amerilmmn ya.ntinn 

Londra, 13 (A.A.) - .Amerika. 
ı·leşik devletleri tarafından, m üt

tı:>fikler emrine 600.000 tüfek, 40.000 
n ih'alyöz, 800 7,5 luk top ve bir-mil
:YOn obüs verilmiştir. Bu bir baş -
langıçhr. 

Roosevelt Ye mesaj 
Vaşington, 13 (A.A.) - B. Roo

P\1~eltin pazartesi günü Charlotte
v;lle'de vermiş olduğu nutkun, B. 
fü•ynaud'un birleşik devletlerin yar
d;m etmesi talebine tam bir cevab 
te .. ~kil ettiği bugün beyaz sarayda 
he\•an edilmiştir. 

B, Reynaud'nwı telgrafı, B. Roo
Gm•c!ltc Chnı iottoville'den avdetin- I 
c 01 sonra verilmiştir. · Rcisicilınhu 
run nutkunun bu kadar yerinde 
c 'n ası sadece bir tesadüften ibaret
t.ır. 

Frmı ız Ila!-.'\'OkiJinin mesn,jı 
.1.1ransa, 13 (A.A.) - Havas: 
B. Rcynaud, B. Rooscvelt'e bugün 

bir mesaj gi.inclermi§tir. 
1 

Bu mesajda ezcümle şöyle denili
yor: 

"Dfü;man, Pari~ kapılarında.dır. , 
• 1 

Düşman, Parise girmeden ev\•el da- ı 

ha mücadele edecektir. Eğer Fran
sadan kovulursak, şimali Amerika
:ıa. liizı1nıu takdirinde Amerikadaki 

Voo Rintt•it.;n gsyrlihtlytır! ve> stlratle 
topuklarını \~Tnk Alman baliriyeslnde 
cal"i olan ;;;ekle goı e sel<Hn \ler<li. 

C.asns kendi~int cle- vermişti. Zira ınen
sub oıaugu dorı:ııımaınıı demıı· gıbi fül\'• 

vctli clisiı lini onuıı çelik iradesine g:dlli 
gelmişti. 

Von Rintelen, hl.ll' c..iııs A1m.,n <.'Slrleri
nin bulunduğu Dmıniııgton !Ioll, kampnnı. 
konuldu. Bununla berırber lftı tedUir:, 
mczkür sub. ym amiı :illik dlıi~ini tclmır. 
işgııl •c iz\w l·trrresme mSıni teşkil ede
medi. 

1 !H5 teşnnie\'Vclinm bir pazar snlJahı 
Sir Reginald Hallm hususi kfdllli ef!ne 
bir telgraf azııttı. Tclgrttfcln ı:ıon Rlnttı -
lenin Donnington Hhlldek.i ımıhöesinden 

kaçlığı yazılı idi. 
Ufal bcyltı,. hemen he cın roÇSiz olan 

aınir:.tl !:eri alriugn k:ıdar ani karrırt:ır ver
mek iti) ... dmda kavi mıdeli bir adamdı. 

Telgraf:ı gut , tm- .ıtm:ız tclafonu ynku
lıynrnk otomob'ller de dahil ol ak ilzcce 
bütün şlıncııdıforlı·ı:ın ilk c\urarokfan. 
yerlerde aranma mı emretti. 

Gemilere gclınce, hıınl ı d .. n hiç l.1 dsi, 
yeni bu· emre intız;:.rcn hareket etmiye -
cc~tl. Ayni gı.rnim akşamı ikin blr tel
graf, Von nıı tel• nın Leıcestcrdc yaka • 
landığıııı bil..ıirdı. Sir lfalU 

- Artık y<'ncge g debiliıim dctli Dos
tumU7.a gt'imc~ oua oylc bır :rn haurlı -
ya gım ki, lıtı· dah;.ı or. ım mi.ısacıdcm 

olmayın lcrhıd ne 'n .. 
V:o bu re lle Rf t<>ll'n harbi lngilleıcde 

geçirdi. I 

An!ira'llık gizli tcşkıliıtımn -:t ak .. laclığ\ 
casu lar r.ısında en mühin mi iri ~üphe
siz yiizb::u ı Von R ·ntel<'n ıdı. 

Zı:ıtcn bu eli c in g:ı ıb bir neticesi de 

arazimize gideceğiz. Bir kaq gün C'V

velhi hitabıma semih bir surette ce
vab \'erdiniz. Bugün sizderı daha 
geniş bir yardım istiyorum. Ameıi
ko. birleşik devletlerinin müttefik
lere, se.föri kuvvet gönderilmesi ha· 
riç, bfüün vasıtalarla maddi ) ar .. 
dımda bulunacağım alenen bildirme 
11izi ısı-anla rica ederim. gunu he
nüz vakit geç olmadan ynnrnanl?.l 
ısrarfa dilelim.,, 

--»<Hl--

ARdenizdeki şileP.leri
mjz teJsizJe geri 

çadırıt~ı 
(B •;' tar.afı 1 i;wi sa.ııfadn) 

girmiş ve bir l~Ok yerlere mayn dö-
. külmüştür. Bu scbeble alınması ieab 

eden tedbirler <lün Liman Reisliği 
tarafından vapur sahibleriııc bildi
rilmiş ve. Akdenizdc bulunan G Tüı·k 
şilebinin derhal en yakın Tür.k li~ 

ma11la11na dönmesi ıçııı ~zl~ va
pur kaptıınlanna emi~ \'erilmi tir. 

İstanbul ile İ7..mir ara ıntla olan 
limanlarda vap ır sef crl ri h · i gi
bi muntazaman d vara e · c'.Ur • 
Yalnız Onilti Ada cıvanııa !ngi :z

le.r 'c ttaly ılar t"ı a.fındbn m:ıyıı 
döküldü-imden .Me "n v İr:k n 'e
ruıı sefrrleri muvakkat bir z m u 
için yapılmıyncaktır. Marmari3te 
kalmış olan Erzurum vapuriylo Mer
sinde bulunan Çanakkale vapuru 
v0rilen emir üzerine limanımıza dön
mek üzcı c hareket etmişlerdir. Er
zurum, pazar , Canakknle vapuru da.
salı gür."d liınanım 1 z:ı dönecekler .. 
dh·. 



YENi SABA.h. 

( Hikaye 1 Hulyalı dudaklar ) Sovyetlerin Baltık 
politikası · 

Mllll'fEKQI IJALKDUZIN Y11KSEK GÖRÜŞLERİNE! 
Bugünkü piyasa vaziyetine rağmen 

Yazan : OOuz ÖZDEŞ ~Kİ SATIŞ F1AT.LABINI MUIIAFA.ZA EDEN MVESS~EMİZ 8UBELERİNDE 
Yüksek evsafı haiz mevsimlik zarif ve zengin çeşitli .onu bana, bir sonbabtı.rda. yapraklar 

'ere dökülmeye başladığı bir zamanda 
t~l;mfı. 

Hafil toz pembe yanak.lan güldükçe, 
o kadar güzelleşir ve çekici bir b al alırdt 
ki, onu daiına gülcrl~en görmek isterdim. 
Dudakları pek kırmızı değildi. Fakı:ıt du
d:ıklannm manalı duruşu, titreyişi, ona 
sıhirli bir güzdlik veriyordu. Bunun için 
onun dudaklarına şu ismi vermiştim: 

cIIuiynlı dudaklar ... » 
Elimi sıkarken, k<ılbimde kıvılcımlar 

rnçıldığını hissettim. 
- Ayşe!. 

-Ahmed!. 
Diye bizi, birbirimize tanıştırdıkları za

man bile, onun dudı-..klorına bakıyordunı . 

• •• 
Yağmur Yağıyordu. 

Soı,ııit ağçlarınm altında bir müddet y:ığ 
m ırun dirunesinı beklerllm. Önilmde, suyu 
gittikce çoğalan dereye bakmald;ın ,yoru
lan gözelerimi, tabiatı seyretmek bahane
ı;ıylc ııtuklara çevirdim. 

Bulntlar mUtcmadiyen birbirini ko
val.ıycr. zaman zaman si~ek çakıyor son
ra dclışcUi bir gök gürültıisu adeta ku
lnk1arınn brmalıyordu .. 

mr aralık. büyük bir şırtltı ile yngan 
y;ıtmur. çiselemeye ve hafit hafif yağma
ya ~tadı. 

~.ımm üzerindeki b:r damda, lıi11.ül

rotiş oturan bir . l..rçeyc bakarken. kula
gıraa pek hafif bir luçkırık sesi ç;ırptı. lr
kılecek kulak kc:siJdinı. Etrafıma bakın

dım. ilk önce bir şey göremedim. Sunra, 
il.erdeki kavak agııclarının arasında, ba
§1 ağaca dayalı bir kız, gö1Jcriıpi kendine 
çek.ti. Gayri ihtiyari ılerkdim. Tekrar 
blitım. Aysel .. 
Kırmızı bir entari eiymısti. Başı :ığaca 

dayalı_ lı;ln i~ın ağlıyor .. ko'}<l koşa yanına 
geldim. 

- Ayşe nıe Ynr ni~in ağlıyorsun?. 
O, ilk lince silkındi. ::ioıır.1 b::ı~ı kal

dırıınık. korkak ve tiri ek ba'~ışlarla beni 
uzan uzun süzdiı. Eır feyler söliyccck ol
du. Fak<1i susmayı tercih etti. Tekrar ba
~ıırı kavak ağı:ı1.ma dayıyarak ağl<lmnya 

b~dı.. 
- Ne var Ayşe?. Niçin ~lıyorsun aıılat

s•ma? _ 
O hMa ağlıyor "~ hiç bır cevap vermi

yordu_ 
)ağmur çisclıyordu. 

•* 
Ayşe kns:ılıamızın cıı gü.lcl kın değıl~i. 

Onun çehresi ne bir melek kadar guzeJ, 
kaşları ne b!r yay kauar muntazamdı. Bur 
ııu ne kOçilk vr. nL'<ie g•izleri çckıci ıdı. 

Hayır;. Onaa bu meziye.tle:rio hiç bıri i 
yok idi. O yalnız, ~iduglı ;:aınanlardn gü
zelleşir, hu'yııll dudakları bü7.iıldıigiı za
man c:;..ı;ıbcli olurdu. 
Kasabamızda, onun uzun saçlarından da 

bn uzun s:ıc;lı olan kızlar vardı. Fakat o
mın gıbi çli, duygulu 'e duyurum bir kı
z: asla ben rashmaclım. 

O giln, lanaklarda, onun nlı;;in agladı
gılll blr türlu o ""encmcmiştim. Fakat ara
dun bir kaı;: gün gN;irn .. e oın:cndımkl,baba
sı, onu zorla kn ıbabımı:un en zengın fa
kat kaba bfr adaı ı ol:ın Hasan efendi ile 
evlendiriyormuş Ha.,. n cfcnrii oldulcca 
.ı~an , kaba ve binızda konuşnası.ı:u pek 
btlnıiyen bir ad.ımdı. 

Bir hafla ger,-ti. 
tlaval:ır artık sogumaya başl:ıinı:ıtı. Yap 

ra nn yerlere cldkuUıştı adeta insana iç
li l.ıır duygu katıyor, istikbali ince bir sis 
tabakasiylc örtuyordu. 

Gene ynğmurlu \ c huıünliı bir gundli. 
arasır.ı kendimden geçiyor başka başka, 
b<ımbaşka alemlere dalıyordum. 
Söğüt ağac;l:ırı o kotlar sık, ve dalları 

lııribirinc o kadar giri!t idi ki ı:ıdeta hiç 
ıslanmıyordwn. Canım buıız sıkıntılı idi. 
ilde yağmur yagdıgı zmn:ın insan iste
rnlyerek kederli oluyur ve gok gibi agla 
mak istiyor. 

Ellerim cebimde, ıslık rala çala ağaçla
rın allında dolaşırken, yine o kavak a
gaçlannın allında Ancyı gordlim. lleye
c:µıılandıın ve o günkü gtbi yıne ona dogru 
koştum. 

Yanına geldim. Titriyor ve korkuyor 
glbiydi. llaşın.l tutarnk bana çevirdim: 

- Ay"fıC •• niçin aglıyorsun?. 
G-Ozlcrlmin içıııe baUı ..• 
- Niçin njlıycırsun Ayşe? O ıün de 

burada yine aglıyordun. 
Zavallı bakışlaı la bcn.ı ı;ılzdü. 

- Bilmiyor musun Alımet!'l .• 
-? .. 
- Beni birisine zorla \/eriyorlar .. 

- '··· 
- Has:ın efendıye.. dedi. 
- nunun içın mi aglıyorsun Ay~e? ... 

Hasan efendi fC'.na bir ndam degil ki! Kıs
met bu! ... 

- Ahmed .. Len onu sevmiyorum ld! .. 
Se\emem ki!.. 

- Niçin Ay5c? ... 
Bak~ları o ka?ar zavallı idi ki ..• 
- Çunku! .. Sizi! .. 
Sustu .. royliyenıcdı .. ve hıçkırarak ba

ını göğsüme dnyadı. İrkildim. Ona bak-
tım .• ve inamnak i :tcmccLm. 

- Tekrar et Ayşe? 
- ?_. 
Başı goğsümdc h kırıklarla ağlıyot"du. 

Onu f.C"idli edecek br kı...\vet kalrn:ınuş
tı ki bL"ndC ... 

- A ama Ayşe ..• 
-? 
- Mukad ler. Allah alnına ne yazdı 

i e .. sonra mademki baban onunla evlen
Jl'll'.!fil mnnasib göruyor •. 

- ? ... 
Bana bakh .. sokuldu .. titriyordu. Başı

m ı ona doğru yaldaştırd.ım. 
- nu dudakları hiç kimse opmcdi de

ğil mi?. 
- Evet!. Yalnız sen ... 
Eğildim. Ve onun hülyalı dudnklannı 

öptum .. Sarıldık ... 

O günden sonra ı\yse ortadan kayboldu. 
Bir h:ıfto sonra onu kasabamızın 3 saat 
iitesindeki bir korud::ı, kalbine saplanmış 
bir hançerle Olu oları:ık bulmuşlar . . 
Ay~e benim ic;in ölmedi... O içimde, 

ruhumd:ı hiilyatı dudaklarıle, her !jeyllc. 
her varlıgile yaşıyor ... 

Oğuz ÖZDEŞ 

POLİSTE 1 

Diin ~'akalanan eroinciler 
Kasımp:ışada Arablar sol gında 56 nu

manıd;:ı oturan A.hmedin Sncli adında bir 
satıcı vas1tasile, cruın ı;attıı·dı~ı bııbCi' a
lınmış, Ahmed 'e Sadi, birismc eroin sa
tarlarken 5 paket eroinle yakal;,ımnıslar
dır. AhınPc'I, f'rnini bcı ber Yorgodaıı ala
rak sattıgını :-öylemis, Yorgo da yı:ıkalan
ml§, hepsi berıılıer adliye.ye verilmi*ler
d.ir. 

.Agob o.,lu Vahraın adında bir genç de 
Kasım paşa cuddc-~inde "' oın çekerken 
yakal;:ııımış, ü:wri.ude de hır pokc:t eroin 
bulwınıus, adliyeye: "edlmiştir. 

Esrar sat.arken ~rakalandı 
S:ıbıknlı esrnr sntıcılarındun ibrahimin 

Unkapanında katil Kemal adında bir nr
lrnd::ı~Hc bcr:ıheı f·srar sal lıı;ı nıbıiaca 

lı.ıbE>r nlınrnı.,, nlın::ın terlıb, ll:ı, Snlıh a
dtnda hirisiııe esı nr satarlnrken ikisi de 
y:ık,ılarıını:;;hırdır. lbrnhim l>ıı· haft:ı kndar 
cnel ylnt> e-r<rr s;ıtmak suçılc y:ık:ılan -
m14, ahkenv•yc verllnuş, m:ıhl .. cnıece 
scrbl'st hırakılmış1ı. 

1br:ıh•mlc K"mııl, yeniden <ıdliye.} c \ e
rilmi~leı dir. 

('ı-kiçle ynr:ıladı 
Ycşılkoydc oturan l\lumtazln Uzunc;ar

şıcl:ı torn:ıC'ı Ahn1ed, Hıısan ve Bekir kav
ga c'nı:ı !er, Ha aıı, c,ckiçlc l\Hıınta1.ı ba
şıudan y ral, ı'"lıştır. Y:ır,ı lının tC'davışi 

.)::ıpılmı , Ha. ,,n ynkıılnnınıştır. 

Tramrnr hir yavrucuğ-u ~iğnedi 
K:ı<lıkoyiiadc Kurbngalıdcrcden kı:ılka

raK Kadıköy Iskt'lc ine gıt. ııckte olan 
\'atman Alin n ıdo.resindel,ı 10 numaralı 
tramvny, Kurbag:ılıdcre ~3 ııum:ırncla o
turan dö;,cıncci SıdJ<lnın ddı t yaşıııcl,aki 

çocugu Ayselc çarpmış, altına alınış, muh
tclıf yerlcrınderı y::ıralamış, yavrucngızın 

bileğlde k~ ilmi;ıtir. Hııydarpnşa Ni.ımunc 

hast ha.n~inc kaldırılan hı.içük Aysel, o
rada ol niiştüı·. 

Vatma'l All hakkında tahkikat yapıl

maktadır. 

-<>--
Litvanya ve Le\·.11nyadaki son 
manevi kuvvetler kırıhyor 

Kaunas, 13 (A.A.) - Moskova
dan dönen Lituanya başvekili, B. 
Molotovla yaptığı mükalemelerden 
memnun olduğunu beyan etmiştir. 

Halledilmemiş bazı meseleler hak· 
kında müzakerelere devam etmek ü
zere hariciye nazırı Moskovada kal
mıştır. 

Müzakere edilen meseleler arasın
da Lituanyadaki Sovyet garnizo
nundan bir kısım kııılordu askerle· 
rinin kaçı rılmasına ait iddialar bu
lunduğu zannooilmektcdir. 

1'1ühinı bir is tifa 
Knunas, 13 (A.A.) - D. N . B. : 
L ituanya dahiliye nazırı general 

Skucas. istifa etmiştir. Uzun sene
Jerdenberi emniyet işlerini tedvir e
den umum müdür B. Povilaitis de 
istifasını vermiştir. Dahiliye neza
reti işlerine muvakkaten başvekil ba
kacaktır. 

Bu değişiklikler, başvekilin Mos
kovadan avdetini müteakıb, rlün ge
ce yapılnıı~tır. Bu değişikli kler, Li
tuanyadaki Sovyet garnizonlann
daki bazı askerlerin kaldırılması 

hadiseleri ile alakadar olan Mosk<>
vanın izhar ettiği arzular ile alaka
dar bulunmaktadır. Bu tedbirler, ez-

HEREKE KUMAŞLARlrtlrt 
Hettesi: 4-, 5-, 6-, 6.50-, 6..75 lira.ya satılmaktadır. 

StlMER BANK YERLİ MAU..A.R PAZARLARI 

şubeleri: ktanbul - Beyoğlu - Kadıköy - Ankara - İzmir - Adana - Men;in 

-
Herkes. bilJı..assa ç~cu~lar . tarafınd~n al,!nması. g~y~t1 ~ 

,.kol~y;. mü_essir bir miistahzardır 

Bar.saR Solucanlarına 
.Karşı gayet tesirlidir:\; Barsak . solucanlarının büyliklcrde ve KüÇüklerde 

· sebeb oıaeağı t~htike'iir ~z "ö~une atı~ara~ s~·ı~~an - hastat~kİarmd; bunu 
~ullanma1an faydahdır. 

Hekimlerimizi ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstalizar; her eczanede bulunur:-

.Kutusu 20· kuruştur.: 
S1hat Vrldiletinin ınl:!aad~~ini haiıdi . Rcrcıc ile s~·:hr. 

cümle, halen Moskovadu Lituanya t=====~A:ı~i:~~~d'iı:===;;;~~f'.:llmam~ammmmmmmmmmammmmİİlmmmmmmmmı.Q:~· 
hariciye nazırı B. Urbys'in yapmak· Muğlada dolu 
ta olduğu müzakerı>leriu devam edil- Muğla, 13 (A.A.) - Dün öğleden 
mcsi için clwm !jartları teşkil eyle- sonra Karabağfar yaylasına dolu ile 
mektedir. L ituanya idaregi yüksek karışık §İddetli yağmurlar yağmış
amirlcri arasında diğer bazı mühim tır. 

değişikliklere daha intizar olunmak- Civara düşen sürekli yağmurlar-

tadır. dan husule gelen sellerden Sazun '"' 
Gcncr:ıl Skucas, bundan bir sene hane deresi şimdiye kadar görül -

evvel dahiliye nazırlığına tayin olun- memiş şekilde ta~mıştır. 

madau evvel, bir çok sene Moskova- Dikilide zelzefe 
da. Lit.uanya ata~emiliterliğini yap-

İzmir, 13 (A.A.) - Evvelki ge
mıştır. 

ce saat 22,05 d~ Dikilide orta şiddet-
İ stanb u l da zelzele te ve üç saniye süren bil' zelzele ol-

htanhul. 13 (A.A.) - "Kandilli muştur. 

ras:ıllı:ınesinden,, : lzmir limanmda faaliyet 
Bugün saat on üçü iki dakika dört İzmir, 13 (A . .z\..) _Mayıs ayı i<;in-

saniye c;er:" şiddetlice bir zelzele de İzmir limanına 172 si Türk, 25 i 
lm.ycleiü1m.i8 tir. Yunan ve onu İtalyan olmak üzere 

MerJ.:ez üstü istanbuldan tahmi ~ 231 vapuı gelip gitmiştir. Bunların 
nen 160 kilometre mesafededir, t onaj yekünu 112.493 t.ür. 

Moskova - Müttefik
. ıer ve Türkiye 

lzmir va pur u geliyor 
tzmir1 13 (A.A.) - İstanbul -

lzmir sür'at postasını yapan Devlet 
Denizyollannın tzmir vapuru dün 
12 de mukarrer olan hareketini te
hir etmişti. Vapur bu sabah 7 de 
istan'bula hareket e~tir. 

Bir ingiliz gazetesinin neş
rettiği dikkate şayan makale 

(3 Hazfran lNO taıihli Tlmes gazetesine ' riyet haberleri ile birlikte yilrlılülüncc, 

An!~ara muh bin bıldlriyor:) \'a7iyetin iç yüzünü bilmiyenler üzerinde 

Doğru ve yar lış, Tıirkiy<.>dcld kımaat 

So';yet Rus~ının blr Alınan uıterini ve
yahud hiç değıJ.,c Alman kU\ \'etlerini 
yıpnınınamı~ bir şekilde bırcıkacal: bir 
zaferi boş görmiyı..>ecğl ve istemiyccegı 
merkezin !edır. Tür!{ - Sovyet nıünı.ısebet
lennin dUz~lmekte olmasından cesnret 
alan Türkjyc hük-ilnıeti belki de lı1Ui 
Loudra ve Paris ile l'vloskovıı ara.'<mda bir 

' kdprü \aı.itf'-~iw gi.iımck. Umıdini besle
mektedır. Maama!ilı bazı emarelt'rc ba
kılırsı.ı, Moskov:ı kcncil şarU.ırını crnpQ7.e 
edl'bılı•c• k biı v::ı:liyete girl,ınceye kııdur 

kafi bu lıurd:t•ttc bulunmaktan içtin::ıb 

edecC'k \ e y .. ~.ın ,ıti jçinıle So\'yctlC'rin 
Balkanh rı himııyt' ar1.uları Alınan ordu
sunun km\ et le ın:ıkt1 l n mutenasib ola
caktır Bu ::ır,ıda ll ılg: ıı:;laı n hattı hare
keti •rurkıyede gıttikçe art,ıı b!r stıµhe 
yaratm ... h"iadtr, \'.ıkın Turkiyc Bulgarı.s

tanm Balkımlo.rın Qulaliııgi ollT'ak niye
tini Wsıdıgıııa hükmetım:I, temayulunii 
g1ı.,Lerıyors<ı dn nul arlstanda lüzumun
dan frızla "\lın:ııı tuı isti bulunma~ı ve bu 
derece ı,uçük bir memleket için yine lü
zumundan ıazla tayyare meyd.uılan bu
luno11.ısı Tüı klcr111 gözünden kaçınamak

tad r. 
TlidoyeJe ufak. bir endi~t! ı:.cbcbi de 

mültcfikldrın gaı bdc Alınanlw:tl n bir 
darbe ycmelcı 'nin neticff.ı olarak, son za
manlarda, daha büyuk bir faaliyçl kes -
bet!l'i olan Alman proJ)aganrlas.run i.,.<tlıu 

kolnyla tırmış \C tc irini ı:ırt'umış olma
sıdıı. Alınan istihb:ırat ajansının servisle
rini tamamlamak üzere Alınan ist.ihb.u-at 
njnn !arının mume:: illeri n mı rJtında ;} e
niden üç memur TLi.rkiycyc ı;öııclcıllmi;S
tir. tstanbulda bir Alman haberleri okuma 
salonu tesis cdJhnektcdir. Türk matbuatt 
nn \ e r<ı<'lyosuııa bakılırsa Alman propa
g.ınd cıları Turkiycde en ufak bir mu -
vaffakiyct bıle elde e<leınemekte<lir; fa-
kat Türkiye hı.ikumetiııin grırb devleileri 
ile ittürıkı nleyhinde kul. ktan kulaga 
fısıldanan telldnler, Almanların mU7.a!fc-

te5i rdeu ha U kalnııız. 

Sempati ve verilen söze sadakat nıese
leli blr tarafa l:uıakılS<ı dahi, İngiltere ve 
Frans.-ı ile ittifak politikasının Türk mea
f-.ıatleı·i b.ıkımından yanlış bir hareket te
liıkki edildiğini gösteren en ufak blr ema
re dahi yoktur. Hiç ııilpbcs:lz AlmanJarm 
elde ettikleri ıuuvaflakiyetk'riu h:ırbi Ak
denıze yaklaştırması \·e mÜttefıklerin Tür 
k.iyeyc ;~ardım kudrçtleri..tıi dl) azaltması 

ihtimali vardır. Mnamafilı Ankarad:ı sli
kün ve itunad bercl~\·an.dır. Bundan baş
ka İtalyanın müd.ıhalc:;in.in gayri kabili 
iı;tınab bir şekil alıp almadıı,:ı meselesinde 
lı5lil şUphe \ nrdır. M:ılıalli olarak ital -
yaıtların ikrl sürdükleri mütale:ı, egeı· 

itıı yn han'kı te geçecek olur.;;a, bu hare
ketin Ilalk ~nlarn le\'Cih edllıniycce;;ıdır, 

fakat bu ı.oktaya ehemmiyet \'enlınıyor. 

Bu •un belld de Sir St,tffoı·d Cripps'iıı 

Mo~kovad.ı . ı,abul edilmesi hususunda 

· Ruslnr tar Eından gosterilcn muj"ikulfıt tC
sh·ile, Türklerın Sovyet ittılwdınıl) battı 

l nreketi hakkında besledikleri ilimad es

k iyc nazarım daha az kuvvetlidir. 

Turk rn('buslarmdan ve gazele b~nıu
harrirlerındcn mütc~kkil olan Ti.ırk he
yeti İngHtcredeki sey-dhatlenndcn avdet 
etmi~lerdir. 

Bu scy.ıhntin ilk intıbalan yazı ve 
resinJcı-i Ulus gnzctesinde başmuh:ııTİX" 

Falih Rıfkı Atay tarafından ne~rcdilmeye 
başlnnrr'ıstır. Turkleriu garb cephesindeki 
htıdi~ •• t dolııyı ile biraz endı:iC.YC d~iilk
kri ı adn Falih Rıfkt Atayın neşrettigi 

m ... knl.e çok miıhım bir tesir uyandırmış
tır. Bu maknlede muharrir bu harbde Tür
kiycnın yanlış tarafı tutmutı olmasına mev 
zuu bahsolamıyacogırtı, çünkti. bır mentlc
ket Alınanyanın mıiiteiiki veya düşmanı 
olsun, ve y<Jhud bit:ıraf kalsın, Avrupa 
devletlerinden her hnngi birinin blr Al-· 
man zaıcl'inden. bt!kliyebileeeği yeg;lne 
şeyin AJ.manyanın elincie esaret olacaj;;<ını 

izah etmi~tir. 

ihtikar değilmiş 

Mahmudpaşada 18-8, ve 190 nımıaralı 
dükkanlarda tuhaliycci Oscp !5-arakaşın 
metresi 70 veya 90 kuruş olan Opal bez
leri 100 kurıı-.om sattığr ilıl>ar edilmiş, ev
velki akşr.ım blı: cürmü meşhud yapılarak 
Osep Koı ak aş dun o.sliye dördüncü ceza 
mahkeın~ine \'erilmiştir. Osep, mahkeme 
de, bu malın metreı:inin 100 kuruşdan a
i;Jğt satılrunıyacağııu soylemiş, ~ahidler 

dinl.enildii ten sonra bir manifaturacı ça
ğırılıp ehli vukuf olarak ınütalcasına mü
r acaat edilnıış, neticede, mahkeme, Osepin 
suçunu sabit görmemiş, beraetiııe kar.ır 

vermiştir. 

Tnı.nlHlŞdall tfüştif ..,.. 
Şi$lide oturan Şake O.,manbey dura~ın

da tramvaydan inl'rken müvazen~ini kay 
bederek dü~müş, yaralanm1.ş, Şi~li Çocuk 
hastahanesinde tedavisi yapılmıştır. 

( Askerlik işleri ) 
Beyoğlu Yabancı Askerlik Şubesinden: 
336 doğumlu genc;lerin ilk yoklama 

müddetleri hazırım sonuna kadardır'. ı 

temmuzd ... n itibaren müracaat C'derekler 
kanunun maddei m::ıhsusalan mucibince 
cezaya tauidir. · 
Beyoğlu ve B~iktaş mıııtnk:ısında bu

lunan yabaucılardaıı henüz ilk yoklama
sını paytırmnnus olanlnrın ay nihayetine 
kadar yoklamalarını yaptırmaları ilan 
ol.wtur. 

MEMUR ARANIYOR 

75 liraya kadar ücretle sah.ahtan ::ıkşa
rnu k::ıdar çalışmak ve küçük bir büro
nıın kitabet ve muhasebe işlerini idare 
edcbılecek kabiliyette olan bir memura 
ihtiy::ıç vardır. Bu hususta faıln tafsilit 
almak için Taks.im Meşelik sokak Ferah 
apartmanında Dr. Fethi Erden muaycne
hnncsine müracaat edilmesi. 

An karada 
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T. iŞ. BANKASI 
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3 1000 " 3000. - .. 
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12 :!50 ~rıoo. - .. 
40 100 

" 
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7!1 !10 - n!io.-
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1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
!( ileler: l ~uL ıt, 1 l\lııy . 1 A ur· 

to:·, l ık:nciteşıin t.ır lıkrıncie y:ıpı

lır. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Gal:.ıt:ıda Yı•ııit:arni mahallesinde Billür suk.ıgınd:ı 17 Nlı. ti.\ il.ır. lıiP1 ~.th r.ı \•e 

Seter kolkl,t f .ııJ,etı firması altıod,1 dl'ııiz \ c tı.::-c ı• c i lcr IG ıı .u;k ıl ikr n 1, 1 11 

adreslerı rr-eçhul İbrnhim Ethem \'e ı)der·c; 
936 mali yılı \'er~i hakkında ;jıfahliwhnt verıt c'c u,:crc 1 ıı ılıi 1clıl114iıııl~ı .t:

baren on beş gün 7.arfmda Galau.cl:ı Ilııda\ .ıııdıg.'..r hanında ı t nlıul :! Nı,,. 

komisyonunn rmir:ı(';ı;:ıtiniz tebliı; nıakaınrna kaim olrn .. ıc llZcıc ılaıı olu ıı. 

._l _ _ İs_t_a_nh __ u_I_B_e_l_e_d .... iy_e_sı_· ı.,,..·ıa_" n_I_a_rı~-' 
Beyoglu Kaymakamlığın dan: 

Eskı Selımc Hatun yeni Giıınti .ıyu mahalle. ııin S .. l".y ml.n.ı rok:ı 11 .. l. c·l:ı 
5/11/13 \e 15, yeni 5, 7, 9, ıı, 13 \<.' 15 (ııuınarataı 5, J.) :v:r.c- .yni Jr', h ıl 

mi sok:ıgu da e kı 32, 34, 36 ve 38 yeni 34, 3ô, 38 \ e .ıo (Nu n u t ı) :w, 40 
Pcrjanclyc•ıı) u hele.sinde buluııa:ı b~ lıçc \'e~air mu h ıntlfıtı hu\ ı 
buhran \C çcip \crgılcri borçlarıııdan dohıyı :ı~·ık .ılınn:ı urC'l,k s.,~ıl.c ,t . 

Kıyırwti mukayycdl'Si (!i7000) 1 r.ıciır. 1kind mb.ı:aycde_i g n ı 
saat 15 de Beyoglu k:<z."'.ISI idare· he) t•tiııde y:ıpılur;ıktıı·. 

Bu husu h:ıkkında izah.1t alm::ık istiycnlcr Dcyot;lu bcledıy ı ı .ulı:ı_cbe~ re 
müracaat etmckri füin olunur • (4912) 

• • • 
Suacliye ı kc!e yoJıı inşxıtı açık eksiltmeye J,onulmu,tur. I<c_if bC'ddi G .•3 lır:t 

29 ı~w-u ;-e ilk.teminatı 487 lirodıı. Kl'~if \"C şn~lırnıne Z:.ıbıt \ e ::\Ilı. ml'lul Mu'l u, ı 
Kitapevi - Kağıdcılık ·- .Türkçe knlemıııde ghrulL-cektir. ihale 21/6/!J~O cuıııa günii .. ıat ı.ı dC' D<)İ nı enciiınende ~. ı ·-

ve yabancı dı l ga.7.ete, mecmua, fac:ıklır. Tııliblerm ilk teminat makbuı \ C} a meklupl:ırı, ihale t,ıı ıhındcn • ckı ı 

ı~~ ôk .. ı Katran Hakkı Ekrem L HA~;:e::;~AN PASTiLLERi de · vardır J 
(Bu yar.ıda bundan sonra Falih Rıfkı 

Atayın makalesiııden diğer bazı parçalar 
ziln·cdildikten sonra başınulwrririmiz Hii
seyin Cahid Yalçın'ın İngiltere seyahati 
h.akkmriakı intibaları kaydediliyor. 

kitap, sipari~lerini en doğru ya· ewel :Nrıfin M11durluğı.ıne müıac::ulla nlacakl:ın fenni ehliyet \'C O ıo yılın·ı ... el Tıc. 1.~ 

ll1!;•:•~·'e.~.:.ao•k:ıın111::.r ... ;.~.· 711:•t•ı•~•;•e•r•:•~ı::ııi;.·a~eaı-.. ı~:,:· ~::~"(;::~~~:;:~~!;~~ı;~ ::.:: ·::1.:2•· 


