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tı. 
"-lrıuın slrl Fr:ınsı:ı: 7.ablti tarafm<bn frıtienp <'diliyor 

~ ~Oskova, Müttefiklerin harb-i 
? ~l~anıara sıçratacağı iddiasmda 

~~ 1k~ 1 .. . d k . Qn ar uzerın en as er geçı-
/ terek Almanyaya taarruz 

~ etmeleri muhtemel imiş 
tıı, 30 - Moskova radyo· ileri stirmü~tür. Müttefiklere 

ı c ttcc vaziyeti Sovyet gö· izafe olunan maksatlar tama mile 
anlatan bazr mütalealar (Devıtmt 4 üncüde) ro. 

~ . ~Türk gazeteciler heyeti 
~ : ·~-~ sabah Londradan döndü 

·ıngiliz ve Fransızlar 
Alnıan hatları arasından 

l' ol açnıak üzere 
kahrarnancc,. çaı:ı,işıyor-

'v~ : ~ş Yolculuğu Atinaya kadar tayyare ile 
sı" : ctpıldı. Atinada heyetimiz şerefine , 
ı ·., tt .. bir ziyafet verıldi 

R8.!'('ket tmrl aİan 'btr Frıfnsn: tanıt m\iftt7:eel ('fradı tanlil:ırK kOf!JYOr 1 
..... 

~:, 
1 

c ~~erine Londrq.ya giden sabahki Konvansiyonelle şehrimi· 
Cteciler hey'eti bu ze dönmüştür. 

'"; ~ HAZRETi __ , Hey'et 1stanbulda Va_li muavi· '' u .. 1 ni Hüdai Karataban, vılayet er· 
ı)fJ h d • l kanı ve gazeteciler tarafından 
~I', ilam m e 1 n karşılanmıştır. 
&11 Hcy'ete riyaset etmekte ola_n 

1 h Mebus Hüseyin Cahit Yalçın bır 
~ I ayatı İ muharr~ri:ııir:~ çok ne§eli bir tarz· 
~ ~ l da demıştır kı: 
61'" ı ı ''- Seyahatimiz: çok güzel geç· 

~ ~ nı anlatan f ti. Parise vardığımız: za~~n .. Al· 
~w ~ t i (Devamı 4 uncude) 

,~ ; ~ij1~tihi Vesika! Narvik Müttefikler 
~./ ~i~ R?:rp müellif· ı! taraflndan 
ıo.>" ~·~ 'b t\ ~Uccet tuttuk-
.~'1 ı I~~ ~ılk vesika şİm-ı zapted.ıldi 
~/11 .~ı:ıı~ dar bizde neş- ! 
~rı' ·~~ı. ı 
J~ ~' eQJbl Yoltcr m~hnr •

1 ~~" fı~~ClJ PlYC3lnl bu b!yo.ı:
>."'ı ~lı;~ ya:r.mıstır. Mü • I 

~ I" no7.t meşhur tn. 
~ lıt. <: re ıstıruıt ederek • 

o~·l\f~ İ 
4~{('l ~hcınımede ya-: 
> 

1~ '>t •Ftiraların ha- f 
4~ ~i,. Qhiyetlerini bi- l 
~'il e,. hu ilk vesi-ı· 
~q4 Qslından oku-
~"n 81

Tlrz. : 

~~~siEoR 1 
l.ttunlar~nda .. İ 

Londra. 30 - Nornçte Nanik 
evvelki akşam müttefik kuvvetler 
tarafından altnmıştrr· 

Fagerncs ve Forsncset de müL 
tefiklerln eline geçmi~tir· 

Paristcki Norveç elçrnği. Nor -
vcç yüksek kumandanlığının, Offo· 
ten bölgesinde, Non·cç ve mütte -
fik müfrezelerinin mevtllerini Ny· 
gnardsvaat nehrine kadar ilerleL 
tiklerini bildirmekte olduğunu be -
yan etmektedir· 

• • • 
Norv~ sefareti bildiriyor: 
Narvik mıntaknsındn bJr şehir ev. 

velkl gün tamamlle tahrip edilmlşUr. 
14 Alman tayyaresi 100 den fazla 
bomba atmışbr. Bombalann isabet 
Pttlği ilk hedeflerden biri. Usttinde 
bUyUk bir kızılhaç tşaretl bulunan bir 
hastahane idi. Yaralıları kurtarmak 
lmk!nı hıuııl olmuştur. ~"hlr halkın. 
dan 6000 kl:ı meskensiz kalmıştır. 

Sahilde bir kısım 1-...... -.H'AB-.. iR-·~ın--l 

müttefiklerde 1 BüYüK i • 
arazı 

Fakat Belçika ordusunun teslimi yüzünden 
Almanların sahil kısmı ile müttefik 
orduları arasına girdiği anlaşıhyor 

Amerikadan getirilen yeni 
tayyareler Almanlara büyük 
zayiat '"'I'?ZD~ 

verdiriyor Sovyet Rusyanın 
Pari~. 30 (A·A·) - Askeri ma. 

hafi! Belçika ordusunun teslim ol
ma.c;mm şimal ordularını yarı kuv 
vetlerinden mahrum elmiş oldut;'U
nu beyan etmektedirler. 

Fransız • İngiliz kuvvetlerinin 
vaziyetleri çok naziktir. Çünkü Bel 
çika ordusunun teslimi yilzünden 
açılmLı; olan gedikte Almanların 

tazyiki şiddetlenmiştir· Almanla • 
nn başlıca faaliyetleri Ca.ssel ve 
MonLKemel iııtika,metinde inkişaf 
etmektedir· Lil, Roubaix ,.e tour -

(Dcvnnu 4 üncüde) 

Litvanya ya . notası 
Kawıas, 30 (A·A·) - Moskova radyosu tarafından neşredilen 

bir haberde Litvanyanın birçok Sovyet asker ve zabitlerine fena mu· 
amele etmekte olduğunu bildirmektedir-

:Molotofun 1..itvanyanrn Moskova sefiri Natke\iciuis'e bir nota 
vererek izahat talep etmiş olduğu ve aefirin Kaunasa gelmesinin bu 
mesele hakkında Urbsys ile görtişmeğe lüzum görmesinden ileri gelmiş 
olmasının muhtemel bulundui;'U tahmin edilmektedir· 

Belçika milli bankasının altınları 
Pari!'I, SO (A·A.) - Belçika milli bankasmm altın mevcudunun 

Fransaya nakledilerek Belç{luı. h!Uı:.tı.:netin!ıı omrine verileceği bildi -
rilmektedir· 

HARiTALARI l 
Bir iki güne kadar bir i 
harita daha vereceğiz İ 

Harb sahasına çok )"akln~mış 
ve Mhil kısımlan "tehlikeli mmta
ka" ilim edilmi.s olan cenub şnrkt 
!ncilterenin de bUyilk bir haritası
nı bir iki güne kadar okuyuc.ulan
mız:ı vereceğiz. Bu harita da 
G8 X 82 santimetre eb'admda ola
cak ve yukarki şekilde görüldUğU 
gibi dört günde ve dört pafta h:ı
liDdc verilecektir· 

Daimi okuyuculanm:zm, fazla 
taleb dolayısile, geçen ı;efer oldu
ğu gibi bu haritalı nilshaları te
darik edememeleri ihtlm:ıl!ni düşü
nerek mUvczzilerinc şimdiden ten
bih etmeleri lüzumunu hatırlatmz· 

Cumartesi günü 2 No. lı 
pafta verilecekth·. 



' 
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Omeri yolcuya ilk yaklaştırnn 
§CY bu hareket birliği o!d:.ı. Çiçek 
li tepelerındc seslerin bir kar taba
kası ile kapandığını hi:.settikleri 
dakika, ikisi de biribirine doğru 

yürüdü'.er. Yavaş yavaş yürüyor
lardı. Siltihlarını ellerinden henüz 
bırakmamışlardı. lçerlerinden biri 
ve belki d~ ıl:isi birden'J!re dur
du! l~nr~ı kaışıya duruyo:far, \'e 
gözlerile biribirlerini yokluyo:"lar 
dr. 

Omer: - Merhaba ağa, dedi. 

Oteki silahını indirdi: - ·~ıer
:ha"oa!,, 

Yalnız üç kelime .. ve tıpkı bir 
telgraf servisinin içerisinden alın
mış üç kelime! ikisi de bu üç ke
limeyi birdenbire çözmüş1erdi. Son 
ra gene biribirlerine doğru ağır a
ğır yürüdüler. Omer konuştu: 

- Galiba, Ak\irandan geliyor
sun atra? 

- Hayır! Kızılcadan geliyo-
rum! Alayım dağıldı. Onbaşıyım. 
Tepede jandannalarla vuruşluk • 

,Atrılm dışarısında konuşuyorlar 

aı; ve otuz adrm kadar ilerdeydi· 
ler. Kar yüzlerini iyice kapamıştı, 

Omer: 
- !çeri gire!im! dedi; yaralı mı-

sın yoksa? ,. 

- Hayır! 
Orfoaşı bunu söyledi; ve bir 

adım atıp durdu: 
- Ağa! dedi; şunlara bir ba

frar mıyız? 

Onbaşının ".bakar mıyız?,, dedi· 
ği §eyler iki hayvandı. Burun de
likleri hırsla a~ıp kapanıyor, ve 
sıcak nefesleri havaya rast gelir 
gelmez ince bir buz parçası kadar 
kolaylıkla kırılıp yere düşecek gi· 
bi oluyordu. Hayvanlardan biri· 
nin UstA, bir .kaputla örtülmlletli. 
Kar, onu beyaz bir kuzu derisin• 
den yapılmış bir kocuk haline ge
tinni§ti. .. 
On~t kaputu süratle ~: 
- Oküzl diye kon\l§tu, jandıır

malann burnuna kadar eolı..'llldu 

:itti, 
~rin Werlne bit adam mmsık:t 

bağlanmıştı: ve iarlP bir §ekilde 
bağlanm1ştı. Yalnız d(Şnesine im. 
Un yoktu. ipler boyun ve ayakla
nııdan geçerek bayvamn kamı aı
tmdan tutturulmuştu. Onba,ı iple
ri süratle çözüyor; "bizim çetenin 
ökOzill,, diyordu. "Vay ayı vay!,. 

Om.er onbaşıya yardım etmek 
istedi; ''bunun ayaklan buz!,, de
di. Ve aynı dakika ip!erden kur
tulan büyük bir külçe yere yıkıl· 
'ıiı; k<>'=a bir taş gibi d~ 

Onbaşı: 

- Ölmüş olacak, dedi; bırak! 

Kar bütün çukurları örtecek bir 
~ 

şekilde devam ediyordu. Omer hay· 
~varılan ağıl kapısına çekti. '.ferli 
~ırtlannr kapadı. ' 

, .. Geceyarısım çok geçmiş olma-' 

1sma rağmen içerisi hfilli ılıktı. 0-
mer ağılın bir tarafında çobanla
rın ye."llek pişinnis olacaktan oca· 
~a doğru l•ütüklerdcn birini uzat.. 
\r. Islak odun lıı~ırdadı; ocağı ft
~Jeta söndürür gibi oldu. Sonra ü· 
7.crine birikmiş kirler tuhaf bir 

duman çıkardı. Kütük suyu çekilir 
çckilm~z bir ka\' kadar çabuk ateş
lcndı. 

- Demek ki, Ak\iranda MI~ 

jandannalar var diyorsun orrbaşıl 

Onba~ı kafasını ~alladı: 

- Hem de na~ll. dedi: köpek 
sürüsü kadar. 

Dolaklanm çözdü; ellerini ateşe 
doğru uzattı. Kalpa;mda eriyen 
karlar şakah.larına doğru bir sicim 
gibi inmeğe başladı; bıyıklannda
ki bu1.Iar çözülüp aktı. Dudakla· 
rının üzerindeki sert dem~t, orada 
birdenbire bitmiş garip bir çalı 
demetine, bir nebata lbcnziyordu. 

Kar dışarda hala devam ediyor 
<lu. Akviranın müthiş kıs gccc:e
rinden biri .. Belki de muhtarın sa
manlığım kurtlann uluyarak .birer 
birer sardığı dakikalar... Omer, 
onbaşıyı da bir kurda benzetti. 
EHeri bir kurt pençesi kadar iriy· 
di; ateş karşısında olduklarından 
da daha büyük gözükUyorlardı. 

Bir incir yaprağı kadar büyük ve 
sert ... Yalnız ocağın •başında bir 
h."Urt gibi topraktan koku aldığı 

hissodili>·ordu. Yahut kara orman 
üzerinden gelen rüzgar, tuhaf bir 
mmltı içinde, nebat ve hayvan. 
önüne her ne rastgelrmşse onbaşr 
run kulaklarına k<ldar getiriyor, 
bütün bunların derecesine göre, 
ateş karşısında bir yaprak elyafı 
gibi, kulaklarının bu seslere karşı 
lamıldadığı görülüyordu. 

Omer: - "Desene ki, dedi; jan
darmalar iyi dövüşüyor onbaşı! 

Onbaşı ıslak çoraplarım ocağa 
doğru sıktı: 

- Moskoflardan iyi, dedi. 

Durdu; ve belki de Omeri yok-. 
lamak istedi: 

- Eh, ya sen nerelisin? 

Omer, Hazcre kadar gittiklerini 
~yledi: 

- ''Sonra döndük!,. dedi; ve 
Didenin ötesinde bir kürt beyine 
ait ceviz tarlasında yaralandığını 
anlattı.: 

- Sağ omuzumdan; nah şura
dan! 

Onbaşı: ' 
- lyi, dedi. Insan pişmek ister 

se evvela. yaralanmalı. Yalnıı bir 
defa mı? 

- Bir defa! 
- Fazlası da iyi değildir pek .. 

Aptal derler adama. Hem, düpa· 
nma göre döğü~elisin. Moskoflar 
yüz atar bir vururdu. Halbuki on 
atıp yüz 'ııracaksın. Bak bizim 
jandarmalara. Çetenin öküzünü 
nasıl delik deşik edip bırakmışlar. 

Akviranda iyi domuz avı öğren
mişler demek. Onlarla hiç wruş
tun mu sen? 

- Hayır. Hiç karşıla~adık, 
- Yazık. Akviranlı mısın? 
- Yok. Kalecik yolundan 

~lk defa iniyorum. 

- İyi. Akviranlılar da Moskof 
gibidir çünkü. Ne yerler, ne yedi· 
rirler; ama iyi vuruşurlar. Akvi
rana sarkacak olursak onlardan 
koru kendini. 

Ve, Akviran köylülerilc niçin zıt 
gittiklerini anlattı! 

(Devamı var) 

H A B E R - Akşam Postası 

B 
.. Millet ~ec1kisi Son beyanname mecburiyetinde 
utçe muza ere-

sini dün tamamladı Toptancı ve peraken-
109 milyon lira fevkala
de tahsisat ve 250 mil
yon avans layihaları 

Meclise verildi 

deci nasıl ayrılır? 

An.kam. 3-0 - Bil)iik Millet 
Meclisi dünl<ü cclsPsinde bütçenin 
vnridnt kısmı üzerindeki müuıke
relerini de iion:ıl etmi~ ve böyle. 
cc yeni sc:te blitçesl tamamen ka
bul olunmuştur. Bundan sonra dev 
Jet demiryollnrr ,.e llmanl:ırr umum 
mildilrltiği.i 940 ronli y1lr bUtçosi 
kabul olur.muf;tur. Meclis bugUn de 
toplanaeal:tır· 

Maliye Vekaleti beyanname 
miikellefiyeti etrafında izahat veriyor 

nı.;er taraftan 19·1 O mali yılı 
muvrızenci umuroiyesine dahil ba· 
zı daire bütçelerine 109.922·000 
lira fevkalade tahsisat verilmesine 
ait kanun ldyihosı meclis ht':,;oti u. 
mum!yesine sevltcdilmiş bulunmak 
ta.dır. Bu kanunun hU!ı:Umlerine 

göre bu fevkaln1e tclısisattan 
12.soo ooo lirası rr.llli mütlafna iş

lerine ayrılmsktadlr· Tahsisatın 

geri kalan kısmından 20-491·000 
lirnsr demir:. o~lan inf;aıı.tına, beş 
milyon lir.ısı zelzele mrntakgsında 
yapılacak ~!er ve yardmılara, 2 
milyon 731 bin lirası İstanbul _ E
dirne asfalt yolile Vekiller Heyeti 
ka.rarile tnyin olun:ıcak diğer yol· 
tara, 2co.ooo lirası da Tunceli mm
ta.kasmdald ıslahat programına 
sarfolunmn.k Uzere 28°422°000 Ura· 
111 nafıa vekfiletine, 1.:soo.000 lira
sı muhacir iskA.n işlerine, 1·500-000 
lirası da tJp fakültesi i~aat ve te. 
sisatma tahsts edilmek nzere 4 
milyon lirası sıhhat ve içtima! mu
avenet vekllletinc, 2·500-000 lirası 
maden tetkik ve arama cnstitUsU
ne, 1.200.000 llra.st da Ereğli klS· 
mUr havzasmda ödenecek eşya be
deıterine karşılık olarak iktısa.t 
veklletlne tahsis edilmektedir· 

Yine Meclis heyeti umumiyesine 
sevkedilen diğer bir kanun J~yt • 
bası ile do fevkalA.de ve muvakkat 
mahiyette olmak ilzerc c. Merkez 
Banka.smdan 2M.ooo.ooo lira ka
dar avans akdi için maliye vekili
ne salA.hlyet verilmesi istenilmek· 
tedir· 

Kanunun ma.ddelcrlne göre, bu 
saWıiyet 1939 Avrup& harbinin 
hitamını takip eden bir sene nJ -
hayetine kadar olan müddet zar • 
tında istimal olunabilecektir· 8 
kAnunusani 1940 tarihli anlaşma 
mucibince istikraz edilen 15 mil • 
yon İngiliz Uralık altm bu avana 
muclblnco c. Merkez Banka.sına 
tevdi olunacaktır. A vnnsın fai.tl ile 
ttla ııera.lU banka ile hazine ara -
amda aktedileeek bir mukııvele ile 
tesbit ve tayin edilecektir. 

~---o----

Güzel sanatlar sergisi 
cumartesiye 
açılıyor 

Güzel sanatlar birliğinin 17 ncl 
resim sergisi An!ı:nrada sergievin· 
de 1 hnzlrnn cumartesi günil saat 
16 d:ı açılrna.k üzere hazırlıklar 
llcrlemel:todir. Bu s e r g 1 d e 
Glb:el Sanatlar Birliğine men
sup res.saml:ırm 152 resmi tcş-

Bu sc.:-gi güzel sanatlar birliğine 
mensup ressamların 152 resmi teş
hir edilecektir· Serginin açılma me· 
rasimi Mnarl! Vekili tnro.fından ya
!Jılacaktır. Sergi 25 hazirana kadar 
herkcı.ı için açık ve serbest bulu _ 
nac:ı.ktır. 

Teşekkür 

Ankara, ~9 (A.A.J - Mali:•e Ye_ 
kôletlnden tebliğ edilmcktcrlir: 

nazı vergi ve reı;imlcrc :ı:am )'a. 
pılmn!lt hakkındaki 3828 :ınyıh ka. 
nunun muvakkat birinci madde:ıi 
hakkında aşnğıdnki fınhntın verll
me:ıi fayclalı gôrjilmüştür: 

1 - nu m:ıddcye göre hcynnnn
mc 'crcC'Ck olan ithalfılçılar, ,·er_ 
sileri :ırııırılmış vcy:ı yeniden ,·er. 
giye tabi tutulmu17 olan maddeleri 
y:ılıancı mcmlekt'llcnlen ithal e
den ,.c bu mnddclerln ticaretlle 
meşınıl ol:ınlıırdır. Bunlar ticaretilc 
meşgul olılukl:.ırı maddclerılcn bir 
kısmını mrmkkct içinde mübnyaa 
etmı, olsalar hile kanunun ncşre
dilıll~I 27 mayıs 1010 tarihinde ge_ 
rck yabancı menılckcllerden ith:ıl, 

gerek memleket içinde mübayna 
etnıı~ oldııkl:ırı mnllnrın cüınlt'c;inl 

bcyann:ımclcrlne rlcrcclnıd~ıı ıncc

burrlurlar. 
:! - Toplnneıl:ır, senelik muamo. 

leleri itlb::ırill', s:ılışlıırının en :ı:ı; 

rnrıoıınclan faıln'lını (ÜC'C'arlarn ,.c 
:11nn~ müe~se5elere yapanl:ırdır. Dir 
~ene içindeki ı;:ıtı~lnrının yarıoıın

dan rlnhn f:ı:ı:laı;ını clo~rurlnn do~ -
rurıı nıü~tchliklerc yapnnlar pero. 
kcnrleci :ııl<lolıınur. Perakendeciler 
beyaname \'ermek mecburi)'&linde 
de~ilcrdir. Yalnız konunun ne,rl 

Zirai istihsal 
seferberliği 

Anlmm, 29 (Hususi) - Milli 
korunma kanununun ta.tbDd dola • 
yısile zirai istihealin arttmlması 
etrafında faaliyette bulunmak U -
zere mmtaka reislerinden Rahmi 
Oke Akdenize ,Avni .AJtvardar Or
ta Anadolu;>'8, Şevket An Marma
ra bölgesine hareket etmişlerdir· 

Ziraat vekaletince mllb:ıyaa edllen 
1000 kadar orak mnkineel emir • 
lerine verilm.lutir· 
Anıerikaya tdparlş edilen trak

tör, biçer - derer harnıa:ı makine
leri vesair zirant tı.Jetlerinin ilk par 
tisi memleketimize gelrn"tir· 

İngfltereye ısmarlanacak zira.nt 
Aletleri, mUcadele ilaçlan, baytarl 
ecza ve malzemeye alt mukavele • 
ler de Tlcnret VekAletlnce tasdik 
olunduğundan yakında bunlnr <la 
memleketimize gelecektir· 

Ankaradn Merkez:, Kava.kir. Çu· 
buk kazalarında kombinnl:ı.r kuru_ 
munun traktörler tarafından 100 
bin dekar ara1.ı eilrillınü§tÜr· Na. -
dıııl me,"Simi geçmekte, havalar 
fazla :rıı.ğışlı ve tarh~lar çok otlu 
olduğundan köylilnün bu vadideki 
istekleri çok fazladır. KöylU istek
lerinin i.ın.kAn n!.sbetinde temini 
maksadlle traktör on b~ gUnden • 
beri geceleri de çalıı:ıtınlmaktadJr. 

Bundan bal}ka milli yardım ko -
mitest tarafından Ziraat Vekftle • 
tinin emrine tahsis edlle.n p!lra i
le 21 vllAyctten 1004 ı b:t..'1 ökUz: 
satın alırunUJ ve bunlar zelzeleden 
zarar gören 9 vilAyet kö~·lülcrlne 
meccanen dnğıtılmı.'.;lir· 

Amerikadan demir 
geldi 

Amertkadnn ge1mt'"I beklcn~n roo 
Heybeli 1!1llnloryomundıı yo.tlığııu ton dAmlrin yamn dUn Am,..rlknn 

mtlddetçe tedavime eon derece itina bandıralı Eksmlnlster vapıırlle gel· 
gösteren hast.nnenln kıymetli doktor- mlşUr. Bu pıırUde 1117 ton çubul< 
tarından Fazıl Şerc!eddln, VıOO ve vo boru halinde ve :J!),IS ton dn leV'ba 
hom~rc 1!.ct, Vecihe ve Atıtete tcşck- bnllnde demir vardır. Bu demirler vc
kUrü bir borç bilir, kendilerine son. kAlct tare..!ındnn ihtiyaca göre tevzi 
nuz minnettarlıklarımı alenen .suna· odllecck ve tUccarıar veklUotln mllsa· 
rım. , ndesl olmadan s:ıtııı yapamıyııcaklar-

Tıılı!>1n Uıuıçer dır. 

tarihinde yii:ı:er kilodnn fnzlo kah
,-c "e çay \·e on tenekeden fazla 
benzin rnecvudu olnn \'e hu m:ıd_ 

delcrln tlcoretile me,ı::ul bolun:ın 

per:ıkendcciler bcyaname '·crmelje 
me::burdurlar. 

3 - El teıgiıhlarınrln dokunmuş° 
ol:ın ,.e i~tihlAk \'l'r~hinc tnhi hıı

lıınm:ıynn pamuk, yiin ,.e kıl nıcn
!ncatın ~nlışile meşgul olanlar top. 
lnncı ria nlsn beyanname \'ermek
le mükellef rleAildlrlcr. 

4 - Tütün l'e mfüıkirot hn~·ileri, 
aynı romanda kibrit le :1:ıttıkları 
t:ıkdirde kibrit mevcutlarını dahi 
beyann:ımt>lerlnde göstercceklerılfr. 

5 - Beynnnnmclen•, konunun nl''/ 
rcdilcl!iti :?7 mııyı5 10.tn sünn <11a. 
bııhıncl:ı meHut olan mallar ılcr -
colunnc-nktır. 

6 - Seker tic:ıretlte meşgul olan 
ilhaHitçılıır. toptnncıl:ır, pNnlıen
deciJcr ve şekt'r fobrikoları beyan. 
name vermeı:le me<"hur <leltillt'rdir. 
Seker ı~tihltık \'ergislne yapıl:ın ki
lo başına ~ rdi kuruş zam, mıırt fi40 
ayı zarfında arttırılan fiyat ltinrle 
dahil bulunduğu cihetle, yeni },;~. 
nun dolayı~ile şeker tiyatl:ırı yük· 
!cltllm!yrecktir. 

Sayın \'tılanrlıı$lnrr:ı biliııml'k ü
zere lehllA olunur. 

Milli 
Dün Meclisteki dairele
rinde meşgul oldular 

Ankara, 30 - Reisicumhur 
İsmet ir.önti dün ak~amilzeri Bil· 
yük Millet Meclisine gelerek 
Meclisteki dairelerinde bir müd · 
det meşgUl olmuşlardır. ___ ,.. __ _ 

Dün akşam ekspres 
kaldırılmadı 

A ''rupanm birçok memleketle -
rinde harice gidtn trenlerin taUl 
edildiğini ya.:r.m mtık· GörUlen lil • 
zum üzerine dün nk~am da şehri -
mizdcn A vrupaya gidecek olan 
ekspres h a r e k e t ct:nenıiştir. 

Oğrcndiğ'mize göre, A vnıpıı eks • 
prc>si bu nkşa..ı'll da gitmiyceektir. 

.. "'" -
B '· 1 ' • k . u ~al.ın 11L :J. ·onv~nsı-

yonelle gelenler 
Yugoslavyadan üc; kişilik bir 

muhacir ai~tsi bu 1ınbalı~d kom·nn· 
siyonf'Jle eehrimlze gelmiştir· 

B~lçika ve Franl!:ı.daki talobclc_ 
rlm.izdcn cönen olma.mıııtır· 

Yalm:: Amerikalı bir tUtün taciri 
gelmlfitir· Memleketimizden tUtiln 
mUbayıla edecektir· 

* Evvelki gün İneg!Slde orta ~d
dcttc bir zelzele olmuııtur. Hn.st\r yok· 
tur. 

* Çanakkalede açılacak olan h"· 
tabıı.lucı kuraltU'l için hatkevlndc ya
pılan toplantıda cllldt..'l !azla boyan 
kursıı yıu:ılmı~lardır. 

tG- Ha:tran nymda ortamcktcp ve 
Use mezunta.n arasında yapd:ıoak bir 
lmtihRntıı ı'JPnlzyôlları ldarcslot yeni· 
den memur alınaonkbr. 

v Ztmat bankıuıı tüccarın cllncle 
kalmış c~i mahsul yapıı.ğl mUbayaa
tmı dUn alctıattı durdurmuştur. Bun
öan sonra tekllt edilecek mallar yeni 
m:ıh:rul s:ıyılacaktlr. 

* Çay ve knhve tacirleri dUo top· 
!anarak gümrüklerde butunııo 40 blD 
ı;uval katwcnlo çıke.rrlmasr için tica
ret vekll.!etlne mnrncaate karar ''er
mişlerdir. 

30 MAYIS 

. d~ 
Devlet idarelerıtı 
hademe köyliilef cİ 

ıılit( 
1940 .. 41 mall sene U 'lf>tı! 

milznkero cclillrken dc'ter ol~ııfS 
Ba.y Refi;;: tnca her wnuınuc ~ 
glbl bu defo. da. tenkit!:~. Si~ 
n:ıliJı..,aya iştirak e~ cıt<ı• 
mebus köylil hademcJerl.n ttı..j. 
cWrelorindekl misl<ln ,-o ı;6SI( 
hnyatıarma. Lir ~n vcri.P t,r,ıı/Pe. 
rindakl tarlaların ba~cnıı ~' 
lcrlnl tn,·slye ediyor· ?ti ~t~ı0tl 
~nasmdıı Sh·a.,. mcbaııu ·ği tl'1' 
U{;'llnın kendi.sine ,·crd.i ~· 
hılldlmton hnldı ,·c pcli ~, 

De\'let dnlrcJeriııdcld ır ~~ 
lt'rfn unbol ,.e mbldn b ~ lr 
sUrdülıleri tıldi.asınm oclC tJtf 
nat ettfrfüilğlnl blıntlYO~ııı~,; 
bu hademelerin s:ıyıııı 1 ~c o Y 

elan fazla, ~'Rpa.eıı.klan '' ~ 
b~!te aı ise, o r.aınJUl Jif tY 
fo:ısUm.t ya.ı;ılmasmı «ık tlJ ~ 
lct!p f'ıderdl· Ualbnkl btl cıııot~ 
aUmlıcc yersizdir, ın tf1 to 
kendi dıı.frclerlnl tcntlıtctıl ·· ııf~ 

"ıcııv:.ı • 
t.at lcendllcrinden bt'oıctitt:°.<• 
hali; na.ı.annda de\'le~ tJI O' ! 
nln bir Umsan ~bf görUt' ~r 
let d:ılrrlerlniıı hn.li ııttSf 01Jıl ( 
Iinn~ılt ,.e pls bir ododA ır ~ 1 

ma..cm lr.lşında oiun:ll b c ~ı:t"I 
run i' tal:.ibi f~in önilııtl C~• 
bir ,·:ıfanda~a ne ıuwıır Jıııl t11• 
,.c sııyg1 tclltin edcblleet'~,ıı"' 
ııanur her hnlde snytıl ı.-tlt tt 
rln do gU~ olmssa gr.tC~~· 

Köylülerin h:Wemeli!1 1~ ~K 
na m!nl o!m!l.lc da bUııaU r'P,ıı/ 
su.lık olur. Uöyündc ~to~t ~,. 
olmryan 'eyahut ~ın~ \~ 
ni geçlndiremiyecek ~rtı ı~ 
lan köylUlerıllr ki, ,,c~ı~...ıtı~:..~,_, 
c<lerlcrt m:ı.den ot'ıık~·~.,w;ıcı 
rikniara gircrier ~·c fi'· Ofı.I~ 
temin etmeğe ul,'T~ırı-;~,~ 
Juııusmda bir hndooıelliı eıı'~tfl ,~ 
köy1Uler1 Jıer halde ı: _adt~ 
a.rnsmda tok bııbtlynr ,ıl 
icap ooor· Z::ı.ten bwııı:.r Jı" 
pelt azJırl&r· ır# 6' 

Şe~ılrlrrhn:z.Jc snn:ırl f&fı:1" ..ır 
rekatı, ldiydcld ıctfn13l ,cııv·~ 
nctlcoslnde mUt«nAdiS~~ıc~~· 
ro akm eden Jı:ö:·ıo J;ı:ı,f.ı {11",. 
buI:.cal< d~reec-ye hcıtU:.rıt~.§ 
d•b'I i~hı bu köylüler ~ ı.3.fl"~ı • 
lll!lDlen yed~miyorı.ıır• ıı~~ 
t.opr:ıkln.rlle al!ka.larıtt111111dııl"' • 
yorJar· Şehirlerde htl (dl t~ • 
mildılet~ onlar di~ln~ ~:.I 
''11ldan a rttmırok b~ r Jıj~, 
mlyct içinde ynş:ı.ıııaı.:U ı.'ıl. 
nık mc~klıatler tçJıtll~..ı ı,ıclf 
bildikleri parayı ld~yJce ı~ı,. 
!erini J:oruyabitnıd• ' ~,ti 
denm edcblllr btr ha.l~~rıc ~ 
bilmek m:ılt!!ııdlle aJle ~ Jı'~, 
d<'rirler ve ı,ıetoıele• ınt;tttll1' -1 
ynrdrm olmadnn. , . ., ~' 
efradını ı.,-e~nctlrınf.'ğ~ oı,ıı'j 
hale getinueğe mu,·ııff 

1 
~..J 

lenıe derhal klJyft-rftı ııtıli$1~t 
dönerler· Bu zııvıulılııt'1,tı~~' ~mlyet~ iki b:ışlı lılr dft' 
zifesf görilyorlar dtıJle~~~ 
nehirde YO fak:ı.t dıı.hD ;Ö~ ~ 
lçln ~aiı,ırlar· Şehrlıt öt1" f 
clnrc:k ynrdrmmı etıl• !ı,tdll . .I 
liızımclır· JJndonıeJer:f ti ıF..-

ı·r. ' ..il ,. Tattan kurbıt"8.lr1D (fer• ...ır~ • tııv 

tlin hayattan mRhft1111 •ı 
truıma 

0

dü~emell~· f)tf~!· 
• Suat 

Taksiler~ 
·u01 

zam istı, J~ 
Dolmuş usulü cltdırıl~ 
den itibaren ka ııel~ 

~ot·· ler Cemiyeü dilll - ..l)~ 
~ or n rV'"ı•. 

ye mllr&eat ederek eô~ıı 'A 
dol:ı.yıın1e l~tik ,-e b ,.eıte ,.....ıf 
lvırun ehemmiyetli ~ to " .4 
selmis olduğunu bil~uııM :r 
silerin ~1iz:dc kırk ~~et~~,. 
trr~masmı ~~tir· Udl' t 
Webl fen heyetine te 

l..+I C~ 
ce .. u:· • jJerOıı iL' 

Diger taraftan ~eri nıı.1' 1 
usulile yapılan mU~t ııib') 
na da aynr sebeplerle 
rilm4;tir· 



H A B E R - Allpm Pottaa 

ll!umMr~@@@Filfl- 1 [~~~~~!.~!.~~~~~~~~?.~~~~~~~~] 
Müttefik~er şi111alde Bir. kadın tam y~rım 
'"•nsız donanmasının ve tayyarelerin himayesinde kıta cam yemış ! 

ah ile çekiliyorlar 
Terk edilmesi muhtemel 

Harp malzemesi tahrip edilecek 
Alman tebliği Ostand ve Lil şehirlerinin alındığını 

~----------- Parla, ao - Belçlk& kr&luuıı ordu· 

iddia ediyor 

ı;: 
ıunu te1lim etmcslle cenahla.nndan .. ~ J f -~ 1 blri açık kalan §!maideki mUttetlk or-

ı..~ ~ -.ıucı-- duııu general Blaııprm kumandaıın.. 
.._ ~ da 80D derece ;dddeUt ve bUyUk bir 

kahramanlıkla harp ederek sahile 
~A· dofrU çekilmektedir. 

lrtart ,:ord ver411l blr mW&kat.. Bu mıntak&d& rruıaıs \'C lngtliz 
~ ı..., •tUtt takdlrd bundan altı kılalan, Alman kUUeleri aramıdan 
'ti.... ...... l'ord otomo~tl fabrlkasmm aahlle doğru kendllerlne bir yol aç-
,'~ 1ı1a ta ıınaı edebtleceıım maktadırlar. Vl.aamlral Abriol ile 
'-.....~. F~bu eralt dairesinde lı'r:ıruıız bahrlyelllcrl 'Dwıkerk mUı· 
.._~ lllall et ~tmm Hklzde tahkem ınevkilertııl aağlaın bir suret-
~ Y te ltpl elmektedtr1er. 

D&ve etmlftlr. lnglliz aetert kuvveUerl, mUttetik.. 
~ l'raum han nuın gene· ıert Fransızlarla birlikte flmal mm· 

~ --.aaıa fkt oflu cephede ölmut- takuında çarpııarak muntuam rtcat 
' etmektedirltr. ŞıddeUl dUmdar mub&· 
~ Honm UaboD& stlm•k rebelert bu b&reJceU himaye etmekte
~ ~ u. tqtltareden bareket dit. 

.. Oradan kara tarlklle l.,.n. KUtteflk ıutaıan, blll hldiae aahlle 
._ •• ,.. ... ~ blldlı1lmekted1r. Hor dofnı çektlmlflerdlr. lngtılJI Mfert 

S bQwk Brit.ıuıya fevkal&de lnlVYeUertntn muayyen bir bat tellı 
llt•uıe vazltNI bqma sttmek· etmete muvattak oldukl&n ve bura.. 

da ılddetle mukavemet ettikleri zan. 
nedilmektedir. 

TeaadQf edilen mllfkUIAtm ptlc bü· 
yUk oımuma ratm1n kıtaatm m&n..

vtyatı pek yUkaektir. 
TerkedUmeli lhtlınall bulunan barp 

malzemesinin Almanlara yaramama.. 
11 tçbl tahrip edlleceıt mub&kkaırtır. 

J'ludrdak1 mtıttetlk kuvveUen 71· 
)'eeek, 9lWı ve beuiD nrllm•l me· 
ııele8l çoktanberi IUııalı bir tetkik& 
menu tefkJI etmakte ve h\lkıllnet 
maklmlan deDladen gittikçe zorla.pıı 
bu ffl donaııma Ue tam tefriki meal 
hallııde k&rfılamağa lmade bulun
maktadırlar. 

:Ç>llnkerk llmaıımm tellaatı ~lnııut. 
Jar t&n.fmdan çok c1dd1 lılr aureıı. 
bombudmwl .edlJmlfUr. Dtblbrk 
,ebrt doll'Udan ~ Alman hll• 
c:umlarmm tebdldi &ltmd& cSttUdlr. 

Som U&erlnde Fraııam kıtaatı ma · 
b.a1ll 'bUı köpı11 bat= .vmı temizleme 
aıMUyelertne dnam etmektedir. Bu 
ameliyeler çetin muharebelere Mbe
blyet Termtıtır. 

Alme uzertnde Rethelden birkaç 
ldlometre ıaakt& ,. prblDda ~ 
şato • Porclyeııde Almanlar 'bQyWc 

Amerikanın ilk 
mUdaf aa hattı 

İngiltere ve 
F r ansadadır ! 

Ne,1·ork, 29 (A·A·) - Cwn '. 
hurlyetcl namaet Vilk.ie, Ohio eya· 
!etinde Acron'da bir nutuk eöyU
yeıU Amerika Birletlk devletle -
rin1n ilk müdataa hattmm İngll • 
tere ve Fransa oldufwıu bildlmüt 
ve Amerikanın mUttefiklert der • 
hal yardım etmeel Uurlnde mrar 
eylemiftlr· 

Neva·Deal'e muhalif olarak ta
nınan Vilk.ie, fimdiye klMiar siya. 
aeUe hiç megu1 olmamıttır ve 
müttefikler Jeb.inde .c>yledlii bu 
nutuk memlekette heyecan uyan· 
dınntftır· 

i"1aniJada matem 
elbisesi lJasakl 

'1ar iki bin tank, iki bin tayyare, yedi bin 
~ 

1 
paraıütçü zayi ettiler 

~ ~ .._ Alınanların zayiatı balı.le bulunuyor'6rdı ki, aaotoelklel· ..._bu-. Ou ınayıatanberl lertnl harekete cetlrmak lç!D )'trml 
tlG Cbttamdan iki bl· da.; ka 1reçmeııl lb1Jnceliyordu. !'ara· 

~r. Birinci emıl tay ştltçUlerln ilk ııı p&rafUU.rtnl yak
flıt ~t'Q dört bin bqytlzU öl- cıa k oluyordu. Amtterdama inen p&• 

~ ~ l.ayYarelerlnden iki bin l'a§Ulçtııerden buılannm tızerlnd• po· 
\~"" lllUt. denf&altı nıoaunun il• llnfformaın vardı. Bunlar teadUt 

lı&tn-ıhnıı. Holandaya etUkltrl hakiki polla memurlanın ro-
~ P&rafütçllnUn yedi V9lverle öldUrmtsflerdlr. 
S "'-.~. f'arqUtçUlerln Onrinde btr b&tt&lık 
-.;llt-~rın mühim blr kıa- komprime cıda maddea ve rovelver

i._ ~ llılelft ytlbekten mUt.. lerl ic;ln de 200 kurfun v&rdll'. 
~"' hhı lllerken ISlmüfler- Dfler taraftan Almanyfd& matem 

.!.~ıan kmlmlftır. elbl9eal slytlmell yasak edUmltUr. 
~kı.tıer ve köçtlk Bunun aebebl lnaanca zayıatm kor-

-.;:r 'ltıı~ek lt;ln muauam kı.ınt;lu~unu halkın (i5ıllnden ;izle· 
~ tçuı ntııtardır, Saf salım nı ltllr. 

tr o l.:ıdar bitkin bir 

bir bukm yapmtJlardır. Mabat rıeh· 
rl geçmete ıepbblllteıl Uıareıttr. 
Baıkm büyUk mlltkWltaız det9dll• 
n1ı1tır. 

.M(I& ttseriDde ve KaJlnOd& vU119tt.t 
tebeddlll Yokb&r. Ren U.rtnde n bq. 
lıca aebrln illt kmnmda n aat a
bWnde Frwu topçun ,.t.ımanJ•rm 
nıUnakale )'OllarmJ ve l>llla81M damir
Yolu ve utuyoa1&rmı FddeUe bombu 
dıman etmlfUr. 
TA'\"\'Ar.Z llO~ 

Ta)-yarelerln bOmb&rdnnaa tun,._ 

tl devam ediyor. Almanl&nll 7akm vt 
uuk prUeri OUriu keaU bomb&rdı· 
mu1&r 7&PC111Ufbr. Geçen CUDJude 
oldufu gibi bu bombardDDanl&rm :ıı. 
defi, baflıoa JWlar, mevcut kalan köp 
rQ veya doldu, Jaarp ahnu1Do ıeı. 

makta olu plpde Jataatı •• kam7(111 

ve aırblı v..aıt olmutb&r. Almarı19 
da Bramen .,. Hambuqdül &lkarl 
temat ,a1dlll bomb&1•nm11 ve büyük 
'bom.Mlar bll'90k mqS mabrubt -. 
polarma Sa!ıet ederek 7&11Pllar ~· 
kanqtır. 

F raıuız T ebliileri 
Parlı, 29 (A.A.) - 29 mayıs aabah leblllt: 
J\ıtaatımıı 4imalde dQpnanın aşın pyreUerlne hayranlıita deler 

bir kahramanlıkla mukavemet edl70rlar. Alınan ,.e dotraıalundan fQp. 
he olmı)·an mallmet Almanların dün S(indilı Te bu ıece cercynn eden 
muharebelerde Terdlklerl Tasiyatın bilhassa rtık..ıt oldutuna ıGster • 
mekledlr. Som - En tllerlnde mevzii h11rdetJer mnarralcıyetle başa
rılmı,tır. I>atmının Chatean Porclen'in batı cenubunda yaplalt bir 
lııı~ı. ın hareketi pilskürtillmOttür. 

ı:n·ın dojıaunda ıece mühim bir f111iret lrardedilmemltttr. 
Jl'nıa•nın paallDde tarıılf&n Fnbm 'H ın,tUs kıt.atan ananelerin• 

!Ayık bir b!u'amanlıkla 18ttımaJ flddelte ldr muh&nbe19 rtrif%n1flerdtr. Or. 
dulannm kımıı klllll8inden •ynlnuf olan bu kıtalar mOt.emadlyen takv!ye 
edilmekte olul Alman kıtalatile on 'bef lbclenberi çarp!plaktadtrlar. Şark.. 
tua n prplee cenaıııanna mtıtaıad!yen tamıa edilell bu krtalar yere yapı. 
,arak ve)'& mukabil taamıa ~ 11etıat w kahramanlıkla toprağı mı,. 
mana karp mOdataa etmektedirler. 

Bu bQcıumJar& lw1t dılnıldala llDada dOfradan dofruya kral Leopold
UD kWMDclUI &ltmda bulmwa ll9caıat U. o.teade'1n tfmaH prJd aalıWnde. 
kt DleYSUert wMefee tdea mattetııc ordu IEr&ldan at., kesmek emrini aldı 
ve dQfmana nr.., l'Unlea n J>unbrk )'Olunu açtı. Bu -nztyeL Jl&rımnd& 
General Blauchard n Briouz'Jlin 1tumandum4ald kıtalanvını General Gort'. 
ın kum&nd&lmdald Jnpuz ordusu ile aıın b1r te~rlkl mesat halinde gittikçe 
artan blr tehlikeye ~ k~ mecburlyeUnde kaJmıtJardır. Ba nldm 
~t ~ r-11•-. 1ı1r-.... • oıtU1l mabaNt.lan strlflıD 1trta1umm 
ah.ile dolnl c-MI....,. phpnaktadll'lar. 

Liman1ann ~• 11l11T&Nlı 701larının mtldafaasında Fransız bahri. 
)esi amiral Abrlal'in laimaııdasında bu kıtılara bQyOk yardımlarda hu· 
lunnıattadır. Amiral pek tok miktarda harp gemileri ile Dünkerk mev. 
kilni ,.. bu me'"lde ballı kıtalann lhtfraçlınnı temine çalışmaktadır. 
Müştereken h1reket eded kara Tt de niı tayyareleri her an flallrette bu. 
lunmaktadırlar. 

Som cephe~lnde kılaJanmııın mnannfdane bir taarruzu buıfln neh 
rin cenubunda düşmanın işpll altında bulunan bir k&prO baıının zap. 
tı ile neticeıenmlttir. Bir bo )'tiz esir ahnmııtır. 

Cephtnht diler 1usımllınndı kııyda dtıler bir fe>' yoktur. 

Alman T ebliii 
Falırerin umumt karorıdlıı. ti ( A.AJ - Artua'dakl Frauıa ordu. 

tarının mukadderatı ta•ntln et111ittfr. Ba ordalar1a Lll fehrinln cenap 
bölıeslndeki mub,..metl luntmııtır. 

Dikamod, AnnanttJe. Beıaı .... Dün,erk'lıa ıarbında BerJe böllesl. 
na ıürillmilt oJan Jnıtllı ordu111 da, teklif edl1n11$ hOcumumuz dolayı. 
sile imhasını bekllyebltfr. 

Flandr·ıann tlmalinde llerlememlı netlctslnde. Bnıseı'I ıectllc. 
Ostend ahnmış n Dtksmod'a Tanlmıtlır. Ser ftıerlnde Te Yr~s'in şl· 
malinde Eer kanalı Oıerfnde, dO~man hAIA nevmldıne mukuemet 
ediyor. 

Lil'e tarklan ve ıarptan vanlmıt Te tehir alınmıttır. 
Gnrptnn )"apılnn ilerleme JJe ArmenUye iflJaJ edilmlttlr. 
Belül civannda hAll Jnuharebe olmaktadır. 
l\1111el'in tarkında d0fftlanın ters e.,pheden mOdaf1a ettili mils

tahkem ı-·ran111 hudut mevaii J'IMlmıt Ti Bel~ika hududuna nrılmış. 
tır. \'orrubud clnnndı hl16 çarı>ıtmıllır olmıktıdır. 

Dünkerk, ıtır topçumuıun aleti altındadır. 
Alman bnı orduıu. 21 m•J'l&la ıert çekilmekte oJen her türlO kol· 

lara, uker Te zırhlı arabalar tahanOıhlerlne hücum etml,tir. 
Belcika - Fransa 11hill acıklarında ve Mınt kanalında keJif Te 

muharebe tayyarelerinin yephklan latikpf esn11ında, 3 torpidoya. 2 
nakliye ıemisine \"e 2 karsora bombal1rla hücum edilmiş Te bunlar cfd. 
dl haa1ra tılrıtıJmı,tır. 

ll&mal dan••ın merkea m..mda blr d1Wman denla.ltı semllll, bir bom.. 
ba 1AbeWe b&tırılmqtrr. DflV bir deıUaltr pn:ıtalntn lmba edi1mlf olmuı 
t'la muhtemeldir. Alman 1erl bllmumbotıan. fena haftJa rafmen. Delaçtkuım 
Manı UlerlDdeld Nieuport 1lmam 15nlblde lnglltereye dofnı kaçmakta olaD 
blrtnct amıften lıtr da§man torpt~ batmn'!llardlr. Bu torrıtdoya bir 
torpil iM.bet etmlıtır. 

Cenup cepbeafnde dtl§man plyadf'tdııfn bazı hUcumlan, zırhlı muharebe 
arabalan ile geri pU.kllrtOJmllf tOr. 

DUımanm 28 Kayuıta hava zayiatı. 2' tayyareye ballf olm~tur. BuL 
larm 16 aı bir hava muharebealDdıl dOfUrWmllf, 1 t de tanare dafl toplarUe 
yere lndlrUmlfUr. Uç Alman tanan-l kayıptır. TUzbqı Koelıdern, ytrmtncl 
bava zatertnJ kann•qtır. 

Hua cSan batar)'alan, aartlt maıamata gere, 18 Kayıatan ~ Kayme 
kadar f'\fftlce blldlrtlm\f olan 100 tayyareden baetra. %63 ta)')'are dUJ18rmQf.. 
tur. Han dan betaryalarmm ıo Kayuıtanberl verdtrdltı aaytatın umumi 
yekillıu, 901 tayyaredlr. Bundan bqlca. bna daft bataryalan, aynr mtlddet 
emasmda aynca dUırnanm 101 sırhlı arabumı da imha etmtıtlr. 

Norvaçte müteaddit harp gemllerlııln yaplıf1 müzaheretten sonra da,. 
man, maden demfryolu el varma aaker ihraç elmlf ve flmalden Narvlk'e gtr. 
mf§Ur. Alman muharebe tayyar..ı rruplan, dftrda bulunan 11u .. man dents 
'kunetlertne hllcum etmııtır. Btrlnel 81J1ıftan lılr harp pmlaine bir bomba 
isabet etmıı. bu gemiden duman yükııeJml~ ve mltteaklben ~amt ate§f kes. 
mlşUr. Oç kruvazöre, bfr torpldo19 •e bir karıo7&, btl)11k çapta bombalar 
isabet etm!§tır. Aaker lbracatma Allkenea cl'f&llllda müteaddit bombalar 
atılmr§tır • 

* • * 
9erlbl, ıt fA.A.) - AhDa ort1dan 11qlnmsuıdantrfmm ~bH~: 
hlsllts ordullllftU lmlla,a 1D&tuf lıftcmntırııı de\"am edm Almam lotaıan, 

Pres 'e Keınmel'I hUcumla aJm11lıırdır. 

Profesör Kôz.ım lamail: "Böyle şey olamaz!,, 
derken doktor Fahri Celal şöyle diyor: 

"Olabilir; bir hasta jilet yutmuştu, 
müshille çıkardık ! ,, 

Avuç avuç çivi, bıÇak yutanlar ve buna ra,men 
bir anzaya uğramıyanlar görü!nıüıtür •. 

DQnk1l p&etelertn blrlnde '671e btr __ ....,..,. 

haber ~kb: 
Bergamad& 82 J&fJDda bir kadın. 

Jddfa o.rtne, yanm kllo cam: kıtır 
kıtır yom!~ ve hJçblr fe)' olmamql 
Bu ba7U garip hldlıtenln mUDUt1ln o
lup olı:ıuyacatmı anl•maJı: için bir Ud 
doktorumuam tıldrlertnl al!D&k 1.ıa

dik. KrymcW protea doktor K1zrn\ 
bmall bil bwru.ta dedl ki: 

•'- Bunu ne tıp ne dcı mantık ka. 
bul Nime&. DOtüaUn lılr kere: 7V1m 
ktlo cam &tmd&D n !lotazdan bile 
gegemu. Bwaa katı,yeo lna.nmıı.m ... 

Doktor Fahri CeW ise 'bunun müme 
kQıa olabllecetını 116ytemekte v11 dr 
mektedlr kJ: 

"- Bıçak yutanıan, yıfm!:ı çfvl 
yutanl&n beta l&'dUm- cam )'Utanıar 
da görülmll§ttır. Böyle muzır c1a1m 
yemek hldf&elerl da.ha ziyade kadm· 
larda gılrUHlr. DetUerde Sile d&ba (O!t. 
tur. Bentm eemaimde de bir dell 
butam nrdl k1 Jilet JUltuıunu iddia 
edlyontu. Btrk~ gtln buna inanma· 
dmı. Yemek yemedllfnt. hattı S-J bUe 
1çmedlfinl 1röı1lnce r&ıf«ene pde
rlp içerisin baktırmak llzmıgeldl. 

Röntgenden gelen ccvnp, ne midede 
ııe de bar&akta jflet &-örWmed1'1Df 
~lldlrfyonfu. P'akat hıı.!ta yememek.. 
te ısrar ed13or, jiletJıı Jçınde bUlun· 
duğuna yemin ediyord:ı. 14 Un U g 
bir yağlı mUaı'lil verme19 mecbur cıL 
dum.ÇUnkU açlıktan artı:< rn!desl koku 
yordu. Filhakika erteııl sabah. laan1 
fU ecza p&::ı:ıuklarm .u.nldığı mCT 
renkte kllt,tUc.r yok mudur? 1§tc ona 
sanlmtt olarak j l~t m1lshllle dlpn 
cıktı. Bu mor kltıt ne midede ne de 
lııarmlEta erlmealtftl 1ıQe, ... ~ 
o kadm da cam 711tm111 ol&llOlr. Yal
ım mJktarda biraz mllbaJICa ola p 
relc.,, 

4,;ocull Heltirnt 

Dr. Ahmet Akkoyunıu 
fıblm • Talimhane Palas No. t 

Pazardan maada ber ııftn 
,. .. , u den ~on rıt. reıeıun: 411127 

Doktor Fahri c~aı 

'viJKs~:'i~, 
SANCAK SINEMASI ff 

1ı~~~~~~n 
alda tııın. 

2-YENiŞAFAK 
.... - ...,.. ftlnılerblla • 

be;reeanlnıı 

3 -MALEK 
PEHLiVAN 

Büyük komik film 
Flp&lu: a.lkon U. clGhaUye 10 

lnııut 
m r 

- Ba aQua 1 da l'nD8IS tlyatro.mıda ~ 

• 

30 kişilik Küme Fasıl Heyeti 
.BQtb .... ~ - ft .. b1adlan lılr arada 

ÖELi RAZiYE Komedisi ISMAIL DUMBOLLO 
" lMitin bmildtr kartı karpya 

MEVStMtN SON FEVKALADE MOSAMERESI 

1 

L A L E ainemuı mev•İmİnİ kapabnıyor 
Bir ..,.._IKld bl&la ı.t.abaJa bir eeJ pbl 

LA LE .-inemaaına akıtan 
DUayaam ea muhtefem Od filminden mürekkep program 

.. ~ da 4leftm ediyor • 

- Habil ve Kabil (Franı1za) 

CLARK GABLE • MARION DA VJES 

• 

2 - Mahküm Kadın 
Dınvlaı' arumcla yapnan m btlytlk beyecu, en derin bir aık 

romam 
3 - PARAMUNT JUR..~AL'cla dllnya harbinin en korkunç 

•"*1ete.I 

• N maUnelctden lUbe.rm ~ bu;, uk fllm blrdt>a 

iPEK Sinemasında 
tur defa olaııllc fM1 l"e ~ hcı)'ecaularla dolu bir film 

Meşhur Polis hafivesi Charhe Chan 
Masum kat:I filminde 
2 - Serseri Kral 

( Türkçe sözlü ) 
tlll"e o~: FOKS dilnra ba,'adl&leıf 
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~:t71'4•ltz•1!ı 
Finlandiya halkının altın teberru/arı 

Hel!dnki, 80 (A·A·) - Milli imar için Finllndiya halkı taratın -
dan verilmiş olan altının miktarı süratle 800 kiloya baliğ olmu~tur· 

Mısırda gönüllü yazılanlar 
Kahir~ 30 (A·A·) - Hükümct, memleketin pasif mildafaa!lını te

min için h~rlıklarına devam ctmckteclir· Kc~rcıdilmrık ü
0

zere olan iki 
karart:amo güneşin batmaı:ıından fecre kadar h~lıcııı. barajlardan ge
çilme.sini ve gece esnasında Nil nc)ırinin bazı mmlakalarında vapur
larm geçmesini menetmekledir. 

Kadın, erkek binlerce gene; öğrclmE:'n, intiıam ve aı;ayiEi muha· 
faıa. hususunda zabıta kuvvctlerile mesai hirliğindc bulunmak üzere 
gönlillU kaydedilm~lerdir· 

Almanyaya ilhak edilen Belçika arazisi 
Rerlln, 30 (A·A·) - Eupen, :Mal.meqy ve Maresnet arazi!!inin il· 

halana müteallik olan nizamname, n~redil.miştir· Bu uazidc ıııalcin o_ 
lan bütün ahali. Alman tabiiyetini iktisap etmekte olup 1 eylülden iti
baren Alman kumandanlarına. tabi olacaklardır· 

Belçika kralının ihaneti yalnız askeri 
bakımdan değilmiş 

Paris, S-0 (HAva.s ajan!lı bildiriyor) - Belc;ika Kralı Lr>opoldun 
ihaneti yalnız askert ba.knndan değildir· Bu ihanet evvelce uzun u
mandanberi hazırlanmıştır. Kral LPopold 11enelerdenbcri nazırları şar
ka' doğru bir siyaset takibine iğfale uğraşmıştır. Nazırlar Fransnya 
ae~·ahat etmekten bile menetmi~tir· Son hadiseler sırasında radyoda 
'.Almanyanın hareketini takbih yollu bir nutuk söylemekten çekinmiş
tir· Uzun zamandanberi Belçika hilkümetinin Fransa ile yapmak iste· 
diği anlasmalara muhalü olmuştur. Son ,ı:iinlcrde de General Veygım
dm tavsiyelerini dinlememiş ve Reynonun son teşebbüsleri de para 
et.m~tir. Belçika Kralının maksadı yeni bir hükumet kurmak ve 
nazırlan değiştirmekti· 

Almanlar Belçiakda m alzeme elde edemetliler 
Pa.ri~, S-0 - Rö;1.er ajansı bildiriyor: Almanya Belc;ikada mühim 

miktarda malzcma elde etmiş değildir· ÇilnkU petrol Belçikada yok 
gibidir. Çelik imalAthanclerl de müttilc ordular tarafmdan geri c:ekL 
lirken tahrip edilmiştir· Kömür ocakları gene müttefik ordular tara
fmdan işlemez hale getlrllmletir· 

Alm an tayyarecileri ne fena muamele 
edildiği yalan ... 

Pa.ıU, 30 - FrAMIZ istihbarat na· 
zareU nqretUği bir tebliğde, .Alman 
ajaruımm iki .Alman tayyarccl.nin 
Fransa.da lru?'§lllın di:ı:UcUği va diğer 
tayyarecllerin da fena. muameleler 
gördüğü hakkındaki haberlerini kaU
yetle tekzip etmektedir. P'ransız is-

Bir çocuğun ayakları 
kamyon altında ezild i 

Balat limanındaki· ta~kta· 
nndan tq ta~ryan toför Şabanın 
idaresindeki 34 7 4 numaralı kam· 
yon dün Reptpapdan geçerken 
Boyacı köyünde oturan 13 ya
§ında Haluk iaminde bir ~oeuğa 
sarpmrştır. Halukun ayakları 
kamyomm "tekerlekleri altmda 
kalmış ve ağırca yaralanfnl!tlr. 
Yaralı Şişli Çocuk hastahanesine 
kaldırılıruJ, 'oför yakalanmıttır. 

Takas satışma müsaade 
edildi 

Ent.erşanjabl memleketlerden ya· 
pılan itlıallt için t&kaa ııatılmut tL 
caret vekAJeUnbı mUııaa.dul.ne bağlıy
dı. Bu defa ticaret ''ekAleUnlıı verdi· 
ği umumı mU.aade Uzerine bu mem
leketlerden muayyen maddelerin ltha 
11 fçln t&ku limited ıtrketlnce do~
dan doğJ:ı.ıya takas eblmata ba.§lan 
mll!tn'. Ancak 1tha1At.çılara plyaaamı· 
zm f&::r:la ihtiyacı için dl:Sviz srruı 

ft!'flmektedlr. 

tlhbıuat ne1.aretl, Almanların bu uy. 
durma. iddialarla P'ran•ıs esir tayya· 
recilerine ten& muamele yapm&R"a ve· 
YA. onlan kull'Una dlzmefe ka.lkbkla· 
n takdirde Fnuuanm <lıı. derhal aynı 
8Uretla mukabelebilmt.il yap&Cafı

nı bildirmektedir. 

Kansını ve kaynanasını 
öldüren 24 seneye 

mahkUm oldu 

Geçen sene tl'sküdarda Bağlar· 
başında bir aile faciası olmuş, 
evini t erkederek kaçan karısı 
Sadiyeyi Bağlarbaşında polis me· 
murlanndan İemail Hakkı ile 
gererken gören ve gayrimeşru 

münasebette bulunduklarını zan· 
neden İsa admda biri hem karısı-
nı hem de kaynanası Senihayı 
muhtelif yet'lerinden bıçaklaya· 

ralc öldürmüttü. Bu hldiaenin 
muhakemesi dün birinci ~ğır ce· 
za mahkemesinde bitmiı ve karar 
bildirilmiıtir. 

İsa birden fazla adam öldürdil" 
ğü için idama mahkOm edilmiı, 
ancak suçu haksıt bir tahrik n e· 
ticC9inde i~ediği anlatıldığından 
bu cezası 24 sene ağır ha~e tah· 
\"il edilmittir. 

j ıstanbul Komutanlılı Satınalma Komisyonundan 
Haydarpap askeri hutanem ihtiyacı iein altı bin. kilo koyun eti 

31-6-940 ıtınU M&t onda puar1*l& aatm almacalrtır· lateklllerin 
belli sUn ve aaatte kat! teminat akgelerile birlikte l'mdıklıda Komu
taıılık ntm alma komJsyonuna plmelerl. ( 4.512) 

lstanbul Levazım Amirliği satınaı;;--1 
Komisyonu ilanları _J 

19~ çift ordu tipi kundura almıcıktır. Pazarlıkla eluiltmet1i 
31--6---.MO cuma gUnt11&&t 10 da Tophanede Levaznn Aınirlii'l ıatm 
alma somı.,yonunda yapılacaktır· İateklilerin belli aaatt• komJayona 
mllracaatlan· (930) <•511) 

• • • 
2071 çift B· tipi kundtmL aJmacaktJr, Puarhkla eklliltmeai 

31-6-940 cuma gUnll nat ı O da Tophanede levumı lmirJ.lii u
tm alma kom!llyonunda yapılacaktr r . .isteklilerin belli aaatte komilyo-
na plmelerl. ( "515) 

_______ ._ ___________ ._.._ .... _ ............... ,,-., .......... - .. -.-. ..... ,. ................... ;1 
foünQn ve · bugünün haber ve hadiseıerı_J 
~~....._........--.............. ..........-. .. _...,, .. ._.,, .. ,......_.. .................. ,. , .. ...... · '~-~-...... .,._..,, ., ...... 

Çocuklara zehir 
sattıran kadın 

Evinde mühim miktarda 
esrarla beraber 

yakalandı 
l:l- 16 yql:ırınd!lkl k'Uçllk çoc.ııkla

rı enara. ııJı~tıran ve bunlara ötede 
b(>rirle P.srar sattıran ııabıkalı bir ze· 
hlr kaçakçıııı kadın yakalanmı~tır. 

MUnire isminde olan bu l<ıı.dın sa
bıkalılardan Arap Hllseyinln kansı

dır. Tophanede LUlecihcndekte Aras_ 
ta ıoka~ında ı numaralı evdt! oturan 
.MUnire kendisini sabıkalı olduğun· 

rlan işııiz kUçUk çocuklan <'ide dmck
te ve bunlara eıırar ve eroin ııatt.ır
makt.&dır. Bu çocuklardan 16 yaşında 
Tahııin iıminde birisi dUn Tophanede 
eırar .ııatarken cUrmUme~hut halinde 
yakalannıı,, verdiği ifadede :t.IUnlre_ 
nin boğazı tokluğuna kendiıılne esrar 
.saltırdığmt •öylemlşlr. 

J.{ünirenin evinde yapılan aramada. 
mUhlm miktarda urar bulunmuştur. 
Tahkikat genişletilmektedir. 

EROİN SATANl..u\ I' 
Sabıkalı yankeııicllerden Siirtli 

Ca!erİe İ'abıkalı hırınzlardan Portakal 
Mehmediıı ıon zamanlarda eroin ııatı· 
cılığma bqladıklan haber alınmış ve 
lkiıi de dün Fatihte Zeyrekte dört 
paket eroin aatarlarken yakalanmış
lardır. Bu aabah adliyeye verllmlııler
dir. 

Belçika 
Cumhuriyet 
mi olacak? 

Parlamento yarın 
vaziyeti gÖrÜ§ecek 

Pa.ris, 30 - Belçika parlamen· 
tosu yarın Fransada. toplanarak 
kralm teslim olması vaziyetini 
müzakere edecektir. Hükümetin 
aldığı kararların tasvip olunaea -
ğı anlaeılıyor· 

Ortada. üç cereyan vardır: 
a - Teslim olan kral Leopoldu 

hal'ederek yerine kardeşi Prens 
Şarli kral yapmak; 

b - Belçikada Cumhuriyet re
jimi tesis ederek derhal bir cum. 
hurreisi seçmek, 

c - Devlet reisi seçmek işini 
harbin !Onuna. bıTakarak ,ımdilik 
Kral Leopoldun haklarını i.skat et
mek ve bu hakları kabin~·c ver
mek··· 

Parlamento yarmld içtimaında 
bu hususta bir karar verecektir· 

Belçika maliye nuırı Gutt dün 
Londrada İngiliz hariciye nezare
tine giderek Belçik11. hilkiımctinin 
mil ttefiklerle tam bir teıri.ki me -
ıai halinde mücadeleye devam e -
deceği hA.kkmda resmi teminat 
vermi!Jf:ir. 

Müttefikler kadın 
ve çocuklardan 

öç almazlar 
Londra, ıt (A·A·) - Hutane 

gemilerinin bombardımanına hllkfı.· 
metin muiabelebllınlail yapmayı 
derpif edip etmediii kendJlline 
eonılan nazrrıaidan Attlee IU be • 
yanıtta bulunmuttur: 
"- Hutane gemilerinin, Fran. 

ada seyyar hutanelerin bombar -
dunanlan, ve Alman tayyareleri -
nin Fransa ve Belc;lka yollarında 
mültecilere kasten hUcumlan, Al -
m.an hWdlınetinin kendine hu o -
lan deb4et usulleri olarak tellkki 
edilebilir· 

İngiliz hUkfımetl mUnaslp göre • 
ceği ıu veya bu tedbiri almakta 
muhtar olmakla bforaber, kadm Ye 

C}Oeuklardan &; almak niyetinde 
delildir·" 

H ·arp vaziyeti 
. JJJ-

(Baştarafı 1 incide) !er Dünkerk müstahkem mevki ve J tahaışüt etmiştir. Yine. dil~~ ot" 
coing şehirleri ciddi bir muhatara- limanında 50 kilometrelik bir de • vas ajarun bu kuvvetı::": ı:rtt • 
ya. maruzdur. niz boyu sahasını tayyarelerin ve dusuna yardım cdecegiDl . bııl!J' 

General Brilloux'un kumandası donanmanın yardımile müdafaa e· mekte; sadece harekat yen~lll) Jıi1 
altında bulunan Fransız kıtaatı, decektir. dığı için neticeyi yarın (bU6- t )Jll 
Alman kuvvetleri arasından, ken - Diğer taraftan General Veygan. direceğini söylemekteydi· Fak~· 
dilerine sahile do~u yol açmağa dm başkumandanlığa tayinini mü- hususta henüz bir malfunat ectJ,,ıi. 
anudane çalışmaktadırlar. Şiddetli teakip tensik edilen bir Fransız or- mamıştır· Şu kadar var ki, frt!" 
muharebeler vukua gelmektedir· dusu, Hava.s ajansının verdiği bir menbalardan gelen habc:ıer ~il' 

Lord Gorlun kumandası altında malumata göre, 30 fırkadan yani sız ordusunun Som nehrı bO) ıııU • 
bulunan İngiliz kıtaatı, Almanların 600.000 kişiden ibaret bir kuvvet· taarruza geçtiğini ve burada ;tı1' • 
kendilerine deniz tarikini kesmiş le dünden itibaren harekete geç - him muharebeler olduğunu n 
oldukları yol üzerinde bir ricat hat miş bulunmaktadır. tır· dil' 
tr temin edebilmek için ellerinden Bu kuvvetler, tahmin edildiğine O luharebe \'B.zİycttne ~r "1' 
geleni yapmaktadırlar. göre, yalnız bir mıntakada değil, l!Ht'l alınan haberler 3 Unci 

DiGJ;R CEPllELERD:E Sedandan itibaren, Abevile kadar famızcladır·) ~ 

so~a~i;· i~: Aisn~u;:~rfa"1~~.~~ A 'k d M "lf f 'ki f yyarl 
~r ~:~~~:z:i~:t::~m~~ş::t~~l:r~ m er 1 a an u e 1 ere a 
teeyyild ediyor· Amiens'in §imal 

kısmı istirdat edilmiş ve hu mın - tesıı·matı tacı·ı edı'ldı' takaı;la Almanların elinde ancak 
iki köprü başı kalmıştır· Diğer bil_ 
tün mıntakalarda Almanlar bUyük 
zayiat vererek ricat etmişlerdir· Bu 
günkü taarruza Fransaya muvasa
lat eden mühim miktarda son sis
tem Amerikan tayyareleri iştirak 
etmiştir. Bu tayyarelerin Alman ha 
va kuvvetlerine pek çok faik ol -
duğu tahakkuk etmislir· 

ASKERİ VAZİYJ<~T 
Kral Leopoldun tesliminden son· 

ra 'imal mıntakasında bulunan ln· 
giliz ve Fransız müttefik kuvvetle
ri, Dünkerk istikametine doğru. 
dümdar hatlarla Almanları m~gul 
ederek, muntazam bir ııekilde geri 
çekilmeğc başlamıştır. Bu kuvvet-

Bu tayyareler Kanadadaki linıaf1: 
lara kadar Amerikan . tayyarecilerı 

tarafından sevkolunacak 
~ 

\'llfincton, SO (A.A.) - MUttcfik.. 
!ere !azl& miktarda ve ıUratıe tayya· 
re te.ııllmi maksadllı Hul, tayyarele
rin Kanada memurların& teslimi ıek
linı mUteallik olan niza.mnameyi ta.. 
dil etm!ıtır. Bundan böyle tayyareci· 
ler hududa kadar tayyareleri 1evk ve 
idan etmek hakkına malik olacak
lardır. :Müteakiben tayyareler, Kana-

d& arazisine sevkolunacak:uer. s' 
dan sonra Amerikalı tayYa eti ~~ 
dudu geçecekler ve tayyarel , jP"'_ 

paya götürmek üzere geııılltr~ 
edıleceklerl limanlara kadat 
ceklerdlr. ...rl" 

llaamaflh Amerlkalt ta~~ 
rin tayyareleri Anupaya I 
ğe hakları yoktur. _.....ı:tr .N 

Gazeteciler heyeti döndü 
RUZ\ 'ELTL""J BİR NlJ~:\111"':. 

\'aııu:t-On, SO (A.A.) - ~ 
kanunu esasisiııln imzasını ııetll' 
bir tablonun teşhiri manase ~ 
nutuk •öylemlş oıa.n Ruzvelt. fi' 
a ıöyle demiştir: ol ..ıı. 

( Ba,tarafı 1 incide) 
manlar Holanda ve Belçikaya ta· 
arruz etmişlerdi. Biz yine ıey ... -
hatimize devam ederek Londraya 
gittik. Bu hareketimiz Londrada 
çok güzel kar~ılandr. Gerek tn· 
gilteredc ve gerekse Fransada bi· 
ze karşı gösterilen alaka çok aa· 
mimi idi. Dolaştığımız her yerde 
bizimle çok ya\tından alak:.dar ol
dular. Bu seyahatten son derece 
memnun olarak dönüyoruz." 

Hüseyin Cahit Yalçın harbin 
neticesi hakkındaki kanaatini de 
§Öyle if~de etmiıtir: 
"- Galebe müttefiklerindir; 

bu kanaatim kuvvet bulmuı ola· 
rak dönüyorum." 

Gazeteciler dönüşte tayyare ile 

Londradan Sen Najere, oradan 
yine tayyare ile Marsilyaya, 
Marsilyadan Tunustaki Bizerte 
yoliyle Maltaya , Maltadan Na· 
varin ve Atinaya gelmişlerdir. 

Atinada Yunan Matbuat Birli· 
ği tarafından hey'etimiz şerefine 
bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafet 
Türkiye ile Yunanistanı biribiri
ne bağlayan sıkı dostluk ba~larr· 
nı tebarüz ettiren nutuklar tea· 
tiıine vesile olmuştur. Hey'eti • 
miz Konvansiyonelle Se!aniğe 
gelmiş ve Ebedi Şef Atatürk'ün 
doğdukları evi de ziyaret etmiş· 
tir. Hcy'etimiz, Yunan gazeteci
leri tarafından buradan hararet· 
le uğurlanarak yollarına devam 
etmişlerdir. 

Moskova radyosunun bir haberi 
( Ba~ tarafı 1 indde) 

hayal mahsulüdür. Sovyct rad· 
yosu demiştir ki : 

- Son cünlerde, Avrupada 
harbe girmemit olan büt\i.n dev
letlerin vuiyetle~ vahamet kea
betti. Bilhassa cenubu Şarki Av
rupada Yunaniıtan coğrafi vazi· 
yeti münaaebetile en tehlikeli bir 
mevkide bulunmaktadır. Bütün 
Balkan devletlerinde ve bilhassa 
Yunaniıtanda endiıe artmakta· 
dır. 

İnciliz • Fransız blokunun 
Balkanları harp sahası olarak 
kullanmalan ve Yakın Şarka yığ· 
mıt oldukları müstemleke asker
lerile Balkanlardan Almanyaya 
taarruz etmeleri kuvvetli bir ihti· 
mal dahilindedir. Bu takdirde 
Yunan limanları ve bilhassa Se· 
linik müttefiklerin ihraç kuvvet· 
terini çıkaracaklan limanlar ola
caklardır. Bütün dünya ıazetele
ri buıün mütt-efiklerin yeni te· 
,ebbüsleri ihtimalinden bahsedi
yorlar. 

Yunanistan matbuatı ve Yunan 

hüklımeti erkanr Yunanistanın 
tam bitaraflığını muhafaza edece· 
ğini ve lüzumu halinde bitaraflık· 
larını her ,ckilde müdafaa ede
ceklerini bildirmektedirler. Baı· 
vekil Mctaksaı ta bundan bir 
müddet evvel vermiı oldufu 
bir beyanatta bu hususu açıkça 
bildirmifti. 

Fakat böyle bir müdahaleye 
kartıkoyabilmek için Yunanista· 
nm kuvvetli bir orduya malik ol· 
muı lazımdır. 1914 harbi tarihi
nin de ıösterdiği cibi Yunanista· 
nın bitarafh~ o zaman da müt· 
tefikler tarafmdan aynı ıekilde 
bozulmu,tu. 

Yunanistan bir tedbir olmak 
üzere ihtiyatlarını nisan ve ma • 
yıs aylan içinde sillh altına ala· 
rak Arnavutluk hududuna sev· 
ketmiıtir. İhtiyat latalann bir 
lasmı da cenup mıntakasında bu
lunmaktadır. Bunlar da icabı ha· 
lindı geriye sevkolunacaklardır. 
Kral İkinci Jorj Arnavutluk hu
dudu civarına bir seyahat yap
mııtır, 

•·- Tebcil etmekte oıduı;::ı fY 

.sikada parlak bir •urette ııuı"'·~ 
mlıı olan hayata, be~er tari ,ti'~ 
U meııbuk olmıyan bir kuY"' r~ 
vUz cdllmlştlr. Bugünkü ~ 
memlckcUmJzde hUrriyet ııı ,JtlY 
aııla. sönmemesi kararını AJ' 
bir \'eslledir.,. ~..,; 

AMl:HlKA, A \'RUPADA~ Y 
AS ININ NAKLt.St H f!ltf.!.f:..# 

• FiLOLAR YoLLı\VJ':~· 
\'ıtılnfton, 30 (A.A.) - :iıt.,; 

hfikılı:rıeU, Vinccnnes kt'U1' ~· 
lkl torpido muhribini Aıne~ •· 
nu takviye etmek Uzere ı...11 ~ 
dermrğı karar verm~Ur. tO il'~ 

Bu !llo, Trenton kru\•3J:6 , 1ı· 
torpido muhribinden mure~ıJ ısı' 
Avrupadakl Amcrlkalıl~~~d.,,.. 
lerlne nakledilmelerini ~ --~ 
murdurlar. ,.,. ı.ıl-

Amerlkalılar, Ccnovada ıııJiet' 
n Manhattan admdakl ge 
neceklerdir. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Y unanlı1ar vaziyetlerini takvi

ye için dört senedenberi çahııp 
2 milyar drahmi sarfiyle bir Yu· 
nan Majinoau vücuda ıetirmiı· 
terdir. Aynca stratejik ehemmi· 
yeti olan birçok askert yollar ya· 
pılmııtır. 

llra KllkellefiD 
No. adı 

1 Aram uncu lnfaat levurmı 
2 Brepalna Trikotaj 
a ıı:ua Berter farap 1ma1c111 
4ı llWeym&D Pllj 
15 K&rdUc Puta n dondurma 
t Nllmla ZQecaciye 

Jıaranllopolo 
T .A.bdurrlh- Benzin depon 

mail 
• Sotlrl,a& JCcacı 
1 Keııan re)'Sl Doktor 

.Alcer 
11 Fahrettm Sinemacı 

ATn:/ 
ıı .. .. 
• .... ._ IGldU llQfe 

Ytrl 

Onıa.nta t&lr L&tlft 
C&ftrap Yotwtçu park 
s. Cedit J:t.em Et. 
8. Cedit C&ddebolıtan 
Wldl)'e Jlaldat caddea 
CateJ'\I& Kuftkldth&nt 

\ 
Caferap !a1'ele 

&/1 
93 
11 
8/ 1 

l&0/1 
13 

1 

No. ' 
41/2 

S. Cedit Etem ıı:t. No. T1 

.. " .. 
hadiye Batdal 380/ 2 

ihbar
name 

Jol'o. 
10/ 32 
10/ 17 
10/ 39 
1oıu • 
10/ 42 
10/4T 

11/ 2 

11/ 1 
U / 48 

21/28 

21/ 28 
10/ '9 

len•· 
'ili 
931 

• 
" 
" 
" 
" 
.. 

Ka. 
r.anı; 

1.31 
uo 

21.00 
1'.00 
I0.40 
uo 

2.10 

" , .20 
,, maktu l,H 

" Ka. 

" " .. " 

742.IO 

'742.SO 
42.00 

KuT&
zenı 

- .-- .-
!T.8' 
1Ull 
- .--.-
2.Tt 

Buhran 

Buhran 
Buhran 
Mu. 
M .88 

Han 
K. 
.39 

1.20 
e.oo 
4.00 
1uo 

.40 

.eo 

1.20 
.iT 

148.50 
148.50 

Hava ıc. 
12.00 

Ceza 
.83 

1.12 
J&.H 
23.M 
1u' 

.N 

l,IO 

1.82 
1.82 

Ceza 
71.18 

Son cünlerde müttefik donan "'~l~-.İllllll_,._,_._..111~~ mamun Mıurdan ayrılması hakli r 
bir endite dofurmuıtu.' Müttefik 
donanma buıün Yunan sahilleri 
civarında bulunmaktadır. Bir fi• 
lo aynca Sellniii daim! kontrolü 
altına tutmaktadır. Bu cemilerde 
ihraç kuvvetleri mncut olduiu 
zannedilmektedir. Seliniie yalan 
da müttefilder tarafından bir m· 
raç hareketi yapılma• kuvvetle 
muhtemeldir. Yunaniltanda bir -
çok yüksek rütbeli tngilis zabita
nı bulunmaktadır. Yunaniıtanm 
harbe cirtceli bugiln teyit edil • 
'mit değildir. Ancak müttefiklerin 
Akdenizdeki bucünldl vuiyetleri 
en ziyade Yunaniatanı endite)'t 
sokmıktaıtrr. 
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MAZoN MEYV A Tuzu 
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lnkibaz, hazımsızhk, 
b rsak tembellığinde, 

mıds bulantı 
mıde ekşilik 

ve bozukluğunda 
ve yanmalarında 

mldev dlr emnıvatle kulDanoBa~~ı ra 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alıttırnuız ve yormaz. MAZON iıim ve HOROS markaama dikkat. Müferrih ve 

NAKLEDEN: en BURHA1!_4~~RÇ~l( 

eworuny 
. kt denıek istediğini anlama· olm:ıdığı .zaımınlar l-...ı'!ı tana· 

' liavretle ytizilne baktım. ce!erile me~ oımadılmı da bili· 
Ot~ etti: yordum ama, m~lıa!!b olmadı· 

~"UlllObil hemen tram\'a> lU?l ıçin ta!1kık etmıyımium. o
~!aıtmda durdu. Bay indı nan e ;e do.ıını~i beni mrmnun ~ 
~·~ ı>arasmı verdi. uzak1a- ai~·ordu. l~te e kadm ·-· Ş1m01 ken

... tekrar çağırdmıı. Gen di kendı~: ''Acaoa e k!dınrn ya. 
Scı kaı>ın· açtı, iğildi ve siıı nmda mı? .. • dı~ e dü:ür.erek kın· 
&a llra alz otomobille uzakı.aı caiım. mütewir elııcağım. 

>' Kerim de tramvayı ka· O eve d~nı:füiü aman kendisini 

"' hi kar'§ılamak içift ko:-r, kapryı aça· 
.!,~ çıkarmadan hayretlt nm. k"nuşurum. ttbesseim ederun, 
:-4l}'Ordum. Benim bu e da beJUm ya ej1:fti veys ıtıunn 
~ baıirnt kahkahalarla gült öper. Bu akşun diki~imi lr.rakma-

' etti: J:ım ve kapmm zilini i:ltm:me:Ii· 
Su kadar malumatı nercde:ı ğ~ geldim. Ke: im eeaya ıuin~ 
~ nu hayret edirorsun\13? ,>a>a.;ça yanrma ıeldı. Batrnm bP.e 
~l'd. oturan bır ahbabımdııı aldı. m!.d?l'ft. lğıi<ii: 

~~~ - Ne çal~'ka11 bir t~ kmm 
t -..en bakarken gördüm. 
~~rıız siyah uıpkam~la be- l"!rtnı~t · dedi. 
ıı-:'vtnl ~ Duciakla.--ı !a~!amna ~a,a-q i elinizi gördnm. Oto- ken bana dokur.msMtm i;ıft şid-

Pa'ı olduğu için daha iyi detle geri çekildim. l!:V ttft'lede'ft 
l)j lllı. Fakat Bay Kerimi hemen do8nıidu. Tr.bıl bu hailm 

~dnn. ond:ı en kilçük bir tesir bile rap· 
ha}"i'Ctte kalmı~tım ki madı. Ya'nıı birnt ~!iteap bir ta· 

'°luk bir tebe~nmlc u \'Ula !Ordu: 
~-~e>i sö'-•lh.·ebHdim: 'd • · L~ ~ - Bu ak~31ft ile •• ur.uı. ren· 

ta öpU,menin doğru deciğim? 
1 

bana pek güzel :ınlattı· Elimi uı:attrt1' ve ısytt St>ğuk 
~a!tat . . . . bir ce\"3p verdım: 

' sız otomobıldeydınıı. _ Hiç bir eel'. Ne olmasını i~ 
~ate, gibi yanıyordu. r tiyordunuı? İn'8ft her ı%man ~il 
~Unları •öylediğim için olamaz yal Buaün birçok fena~ 
b... -dnuı, delil mi? ıer do,ondüm de ondan ... 
~dıtırnı, fakat ralnıs _ Bu fena ~leri b~na anlat' 
katdığımı söyledim. Son· maı nmını~? 
atından \"e kocasından 

~· takat ben kocamın ı
h·atlmadım. Hayır kızmft· 
~it ktıtnamı,tım. Kırma~" 
~.;::n yok kl ... Fakat !W)

I 'k h"; de d-0~ bir 
~ l\tnnadım, fakat müte 
~ 1Yatt biliyorum. Bir er
hı~.k istemez de zorla ~ 
""'lQan başka ne bcklenc-

~sını çok SC\'1?1CZ~ vak~ 
~ ~ rla geçirir. Eğer Ke 

11\J daha beni almadan 
~ e>rıu se-mıekte devam t.t· 
snı o:amam. Yalnız on· 
~ Senim gibi bir kard~ 
._, ~n kocalannın elbet. 

1r .... ~1 ~'t?le'\·e hakkı olur. 
,~i kendi~e ewelce de 
~ ll\. Fakat yalnız fikir 
~ llıı~tı. ~imdi hakikat 
~ ben Kerimi ~.:ık ta~v 

~tun. Hiç etmemi~-

· heniın? Fakat bu
'lit ~cih ederdim. on

,.,. kerimin evde 

- Hayır ..• 

Gayet ~ bir -le: "p!kl1l!,. • 
dedi, '" uuklaıtı. Yemekte hiç 
konu~madık. 'Bütün geceyi cal~ 
ma O(fa~ı:ıda resl1.1 }"a:>makla ge
rirdi. Bizim gibi srısiz du:amıran 

saatler her saat b2şında bir oda· 
dan öbür oda)'a biribirlt>rir.e cc\.ap 
~riyorlardı. Bilyük aatin se:ii ih· 
tiyar ve ciddi bir do;;tun se~ine 

bensiror. Çah~ı:icm t:u ~si l§it

mek pek iyi bir feY olacak. Otekl 
kııç{ı1< ~ntin sesi de çok ince ve se
vimli ... Muhakkak onu yapan yal 
nıı güıel '" mesut saatleri çalma· 
!I için yapmış ... Merut tatlı saat· 
im. hiç }11,anmıran güıel B&atlerl 
çalmak için .. insan. mütee!!ir ot
clulu r.ımanlar b~n'an i,itmcsi bi· 
le acmnı arttmyor. 

-12-

15 $Ub6t 

Jlaratım ya'mz sakin \"e yekna· 
sak geçiyor. Baıan ylllnır: kalıyo
rum. bu yalnız Kerimin bulunma
dığı z<:manlara inhls3r tt.-niyor, 
bazı güriler Ke.-im beni gö:mek
ten, benimle konu~aktan menr 
nun görünüyor. O ramanlar baıan 
da iyilisınden, ~e~atinden eser 
bile yo!,;.tur. Onu o ıam:ın t1ıktığr 
mı sıml'\·orum. Bunu ken<füine 
!lıyleyin-ce müteessir ohıyor '" ak
!ini iddia ediyor. P:wlrlan bera
ber çıkıyoruz. HafU!da bir gün 
beni ıeıdirmeği \'Uife tclA.kki et' 
me3i ve bunu i~temiy-erfk yapma· 
~ı beni korkutuyor. Geçen paıar 
hava pek gUıeldi. Şehirden dı,ar• 
da bir gazinoda ç.ay içmcğe gittik. 
Yolda Kerimin unıdığı bir ressr 
ma rastgtldık. Sergisi \"8rmış. re" 

sim sergisini geıdirdi. Ç.Ok sevim· 
li, neşeli, zeki ve genç bir adam.
Sttıi)·e koymak için mmıimi yap. 
masma Kerimden mfisaade istedi. 
Fakat Kerim yürum<ln m~behe
tini fırça ile ~bit etmt"in inr 
kansıı buhmdutunu '-e ı,o, yere 
vakit ~~ini söyUyerek rm· 
~ttl. Bu c vabı ne res..f,811\ ne de 
benim için p~ hoş bir ~Y de~tdf •• 

(De\aMI \ ·ar) 

flAl(AYV.4N San~oYa 
lsan 'R.Pno'dan ı+lEZAl<,4 

-45-
öyle ya, memlekette ecnebi· 

Ier nrdı, İstanbul fıgal altında 

bulanoywdu, her gün ltlllf dev· 
Ietleri generallerlle temasta r>u· 
lun:r.ık için u çok kabiliyetli "C 

faal bir harbiye mmrma ihtiyaç 
vnrdı. Hüseyin liU~nü pa~a ise 
~t1l, u.ldn ve hilhHta böyle na· 
zik bir acvi:'dc nazırlık yapa:na 
yacal.ı: kadar bbiliyctsi& ve ihtl· 
yar bir adamdı. O, belki dün için 
k:ıymetli bir nker olabilirdi, fa· 
Irat herhalde bu devrin adamı e· 
Jamudı. Jtept pt~ bu muhlke· 
melerl rilmtndc bilyütttiKçc Fe· 
rld ~nın bu intihapta da 
)1W!dmıı olduf'una ve bı.ı taafi· 
yeden fle h:r !ay~a elde etmek 
lrnk.l?lt •lmey;zeağına hükmet· 
m!~ti. 

Eı: sıra bircer.bire ıertab~bet 

odurnt:ı l;ap:sı ıçıJmca mavi 
r&zlli!ü ve urun redingotu ilı 
Damat pap görilnmÜftÜ. 

Hilaeyia JllüenQ pefa, ona bit" 
denb\re bir odacı nnnctmlt ve 
Jnnırette:t kuruyan diUnl ıslat· 

ma:ı i~ln hir bırdak IU iıtemei• 
Jsarrlaıurnıtı. Ptlcat, Re~t pa· 
wanıa derhal ve kemali hürmeti• 
a,.ta lı:ııl.lamsından onun bir 
bQy'.l!c bir klmıe olduğunu an· 
la yabilm~fti. 

Ne yapmt? O, Ferid pqanm 
yirmi ıene evvelki simasını çok· 
tan unutmuıtu, drpnda biribit" 
Jerlnl tanımak f~nı yoktu. 
Her ikim de ayağa kalktılar ve 
acrtabip onlan Sadrlnma tak
dim etti. Daınad Ferid, Hüantı 
pqanm yWrtelri yat2klann ara· 
tmdlll\ çdrvılard bin müıkilltla 
earaya getirlldlline muttali de
lildi. O, her ,eyden riyadc görü· 
nUJe. ~ekil ve kıyafete çek ehem' 
miyet verirdi. Birdenbire Hüsnü 
pt!~rn bal ve tavrından bir§CY 
anlayam:um;tı. V3krt çok dardı. 
Bab:~lidc, itilM Öc\flctlcrilt O. 
mr.nlı devleti ara:ımda o gt::ı mu 
hakkak tınrctte hntıl lcabeden 
ı-:ret m~im bir meaele tdıad· 
dU. etmi~ti. Biru basbihalderı 
eenra harbiye nannna: 

- Buyurunaı, zatılliniıi efen· 
dimize t:ıkdim edeceğim? Sonra 
bir iktt BAbı~liye giderlı-

Dedl. D~er naıın sertabibin 
yanmda brraka~ak Hüsnü pa~· 
yı aldı ,., huıura götU:'dU. 

Damat Feridin, harbiye namı 
na bu derece ehemmir't v~rmesl
nin sebebi '"' hi!~metl vardı. 

Padi,ah, askcr1 işlerde bir in· 
tinmsn!:i; bulunduğuna kaniydi. 
Erk!n ,., ame:ari askeriye meya· 
nmda An:ıdolura )~drdım ettıği 
pyi olan kimselerin tasfi>" edile
rek yerlerine mak:ımı saltanat \'e 

hflAfete ~dık kalacak olan O.mera 
ve zabıtanın tayinini arru ediyor
du. Bu fikir ve arzusunu bir gün 
mukaddem Ferit pa,aya da ih!as 
ve ibt!ğ etmişti. Bunun için her 
eerden ewel kendisine '"' padişaha 
tiddetle merbut ka!acak bir harbi· 
ye namnun 'ilcuduna lüzumu ıcil 
nrdı. 

Damat Ferit. merdi\'etı ba~ 
bu noktalan lma \'e mahrem ola· 
rak Hfümil paŞ8ya anlatmr, ve zatı 
eahane bu cihete temas eder!e ken· 
dislni tatmin tdecek surette cevap 
~ini tenbih ~tmi~ti. Seryaver, 
o.mat Feride: 

- Efendimlı teşrifiniu munta
nrdırlar .. deyince artık merdiven 
QstQnde daha fazla talimat vermek 
hnktnı kalınaım,tı. 

Hü!lltl %'8,- ktMca: 
- 2'.abtliaiz mü~ olunuı! 

Yllıilnil%U ak ~ çatıpealmı
diymk terini siliyordu. 

* • * 
Böy~e bir hükftımtin, ~ na-

mlarla, böyle bir sadr~a u 
~n müddet ) z.:aıruyacqı tabii· 
dir. Nıtekim Anadolu harekftlı 

büyük bir huıa yurüyor, ve kendi
ni gö:;teriyordu. 

Güni.ın binnde Anadolu Yıldız, 
lstanouıun surları üzerinue <kı 
maı;a başıaymca, Damat .Ferıt ot: 
.öaıtaıımanmı ka.rşıhk gösterercl, 
tedank ettığı para ıle sultanı, ço 
cukıarını ve torunlarını alıp o· 
lünceye kadar A vrupada ka.ınaya 
karar 'wmışti. 

Vahidettinin hayatında tecsslir 
duyduiu dakikalardan biri de, o
nun eni§tesi ve hemşiresinin Avru 
paya gıuneğe hazırlandıkları habe 
rını aıdı{:"ı ıı.in oımuştur. 

O, g-c'Çlll~ gun.eıocn bırinde ke 
disile dertleairken Damat Ferı<i 
Pacn~aha: 

- Efendimiz ölsek de, kalsak 
da beraberiz, demi~ ve her felfil<ete 
birhkte katlanacağını söylemi,ti. 
Vahidettin, onl.ann seyahate ha-
ırlandıkian hab..-rlni alınca bu 

!i)JÜ hatrrlryarak çok müteessir 
olmu~tu. 

Ferit pa~ k!hyeM Naıif ~: 
- Artık btanbukia dunnak be

nim i~in çok tehlikelidir. aüratlt 
~eri bitırm~ çah~ımzl demi,ti. 

Nuif bey babacan bir adamdı. 
Her i~itti~ efendisine söylemez
di. Bir ak,am Baltalimaruna gelen 
birkaç Türk zabiti Damat 1'eridi 
fena halde tahkir etmek istemiş· 

letdi. Damat evinde >'Oktu, bu \.'at 

tayı kolaylıkla ve nenketle atlat
mağa mın-aHak olan klhya efendi 
bilahare me..o;eleyi damat Feri~ 
anlatmamıştı. E~er o bundan da 
haberdar olmu§ ols.ıydı, muhak
kak Ingiliılcre dehalet eder ve bir 
lngi\iz çadırında yaunak küçük· 
Jüğünü göstmrek hayatmı emni 
yete alma~a çal'I'§ırdı. 

J~gal ordu.armm bir gün 1 tan 
bulu yfuiista bır:ıkıp A vrupaya 
c16n«e'ıdcrini tahmın eden Ferit 
pa~a nihayet t'ultan ve çocuklarile 
Leraber A vrupaya gittikten sonra 
Vahidettinin istikb.ıl hakkındaki 
bQtün ümitleri sönmüıtü. 

Bir gece yatmak fizereydi, ken
disine bir lngiliı zabitinin geldiği· 
ni haber vermişlerdi. Bu zabit tn· 
giliz ba~kurnandanlığı tarafından 

geliyordu; padi~aha gayet mühim 
bir ~Y söyliyecekti. Onu Re~t pa
şa herke~ten gizli olarak kabul et
mi~ti. zabit Myle istiyordu. (',ece

nin korkunç kara.nhklan arasında 
padi~hı görmek istiyen {Kolo· 
nel K.) ~abibe: 

- LOtfen z:ıtı~haneye, dedi 
kendilerini ziyaret etmek için gel· 
diğimi söy!e>iniz. ! 

Sertabib, lngiliı miralayına yer 
gösterdi: 

- Biraz istirahat buyurunuz. 
Gidip arzcdeyim. 

(Ko?onel. K.) acele ediyordu: 
- Fakat, dedi. Ric.a ederim ge

cikmeyiniz ve ziyaretimden baş

ka bir kim!eyi haberdar etmeyi 

niı! 
R~t paşa bu ziyaretin mahiye

tini bilmemekle beraber \'azlyetin 
n~etini kavramakta gecikmedi: 

-Be, dakikaya kadar a\•det 
edeağim. Mdi. 
Odasından ,ıkarak doğruca Va

hidettine Jitti, mese'eyi anlattı ve 
hakikaten ~. on dakika sonra 
kendi daimine dönerek lngı1iz mi· 
rala}ına: 

- Buyurunuı kotonel ha.zretle· 
rl! atı,ahaM zatı ~sllAnelerine ~ 
tiıar ediyor1ar, dedı. 

Birlikte yürüdüler ve huzura 
çıktılar. 

(Dev ..... Yal') 

"- Allo! Allo! Frav Magda 
Göbels! Kocanızın, vaktini en faz
la nerede geçirdiğini öğrenmek is· 
ter misiniz? Bwm öğrenmek güç 
deiildir. Genç artist Yenni Yufoya 
sorun, o herkesten iyi bilir!" 

Bu suretle, gizli Alman radyosu, 
Göbel:r.in kansına, kocasının, genç 
sinema artisti Yenni Yufo ile mü· 
naS<fDctte olduğunu il~ etmiş ve 
bunu aynı zam:rnda biltün dünya
ya ö;. etmiş olJ~'Ordu. 

Hakikaten o gUnlerde Yenni, Gö 
belsin çok samimi ahbabı o.muştu. 
Bunu Almanyada i~ b~~nda bulU
nanlar öğrenmi~ler ve Bitlere kadar 
dururmu~ardı. Hitler mese~eden 
haberdar olunca Göbelsi çağırtm.1§ 
\"e izahat istemişti. 

Alman propaganda nazın, §Cfi -
nin sualine cevap olarak, Yenniyi 
kendisine tanıtını~ ve onun, istik· 
balde en parlak Alman ~'ıldm o.a
rak parlryacağım da il~ve ctmışti. 

Bunun üzerine, Ycnni Göbelsin 
ko!undan Hitlerin ko!una geçiyor. 
Filhakika, Hit!erin, kadınlardan 

bo~arunadıb'l hakkındaki lalardıla
nn aslı yoktur. Vakıa Hitler bir 
Don Juan değildir, fakat her erkek 
gibi erkektir. Bir kere i~ttim, Gö. 
ringe şöyle diyordu: 

"- Kadınların ne i~ yaradılıru 
ben de senin kadar bilirim, Her· 
mani" 

HJtler Ycnni ile ahbab olunca 
ona derha\ Viıbaden civarında, 
Şlafenbadda gilzel bir k~ alıp 
hediye ediyor. Orasını kız, çok sev
diğini söylenni~. Hitler bu kö,kt 
ancak ilç d~fzı gitmitşir. Bunlardan 
ikisinde birer gece kalmış, yalnu 
ton eeferlnde ç~nbadan pazarte · 
tiye kadar altı gün -geçinniştir, ki 
bu altı gQJıcarfında Hitlcrin nere<k 
olduğundan ancak birka, kJP ha -
berdar bulurunu~tur. 

~! 
Balkan büiklet 

§ampiyonruıı bitti 

Bulgari r 
şampiyon oldular 
Bükre~, :?9 (A.A,) - Anadolu a.

ja.Dsmm hu.swıt mtlblı.blrl bildiriyor: 
2:S vo 2ı3 mııyıstıı Vcledııunda ya· 

pılan 13alkıın b!3iltlct mUsab:lkalıı.rm· 

dan ıonra, bu~. a:ıııt lCi,30 da Jote 
Jlranc1dıı 40 tur olo.rnlt 128 ltllomet. 
rellk BnUto.n muvııltknt f}nmplyon:ı.sı 

yapıldı. Her fiti mllletten 15 er bWk
lctçl olmak Uz:ere bu mU38bıı.kaya 20 
bis.klctçi !§tırak ctmclttf'ydt. Ttlrk 
takımı, Orhan, Kirkor, J3ııynıc, Sa· 
tmhattın \"e F&1kten mUt~ılddl bu· 
Junuyorda. Talll.t, yııratı olduğundan 

takımda yer alamamıııti. 

Euh•ıırın, her iki cephcsinl dolduran 
20 bini mUtcca\1z h:llltm ll:ıUnde ya.. 
pılan bu yan, ~tan BOnunıı. ltadar 
btıyUk bir mücadele ne de\'llm ctmıı· 
Ur. Çok çeUn geçen mUsab:ıkanın nl
bayeUcrine do.,'Tu lln eııfta bulunan 
ıo ıuıillk grup içinde 4 TUrk k~cu 
da yer almıı bulunmaktaydı. 

Finale yakm 400 metreden b~la

yan vltcate, btalkletc;ller, ou l!llf& Ue 
yanıı bltlrme:e muva!lak oldular: 

1 - Bulgar Goorge!, 2 - Romen 
Ludoft, 3 - Bulgar Kostantlnet, • -
Yunaıs Kovellıı, 15 - Yunan IColodis. 
& - TUrk Orhan Suda, 7 - TUrk 

ANI.ATAN: 

errumtN E:sıu ntzMETÇ!st 

PAULtNE KOHLER 
-24-

Yenni Yufo aylarc.a HJtlertft met 
resi ol.arak kalmı~ ve Hitler km. 
disine milhim bir eerwt muraf et-. 
mi§tir. 

Yenni Hitlerle beraber yaprkeıı. 
Göring de ekseriya kllfke mlafir 
getirdi. Kadın, pkaya '°k ~ 
bir ~ey olduğu için. bilhassa Gö •, 
ringe çok llluziP §akalar yapmqt'lr-. 
Mesell bir keminde, sofraya. al" 
çalı et yemeği diye, llstik ~ · 
mare§al bunu yakalayıp,~ 
tım diye hayli whık pelnnie. ma 
lastik olduluntt anlıyarak. tatx&lda 
beraber aldılı gibi y.-e caım.. ar • 
kasından da blimP calu'mlltlr· 

Y enni bir atın de 1litlın bir pb 
yapıyor: 

Hitlerin kullardan bCJtlandılmı 
ve evinde bir~ buhmdurda
Ranu ııöyltmiıtizn. Ymnl bu kUlhr 
neye bir ıün blr papapa ..ımri • 
ror. Papağana da: 

"Ben Hitleriml Ben Hitıerimr 
diye öğretmi~. 

Hitler oraya ıirince papalan: 
"Ben Hitlerim! Ben Hitlerlnl!" 

diye ba~ınnrya ~ıyor. Hit\er f!f• 
vel! km}·or. Sonra bunun Yemi • 
nin hediyesi olduiunu öireninoe 
sakinlefiJOI' Te bll&kil'memnan olu-
yor, 

(Denmı vv} 

. ' ~~~,~1··· 
. ' ., ~\.:ala~~·" 1 

. l . ' . ' 

30.5.940 Perıembe 
12 30• p~ Ye mnıleket .. ı 

ayan, 12.38: Ajanl,.. mea.oraı.jl lla. 
!ıır Cl."1, ı.ı.:50: 1.1Ualk: Yurt PMıOl'a. 
IWll'l, 18.I0/14 00: lltllıDl: 1ta"I$ 
provam (PL) ıı.oo: Pnsram ve 
ldemleket aat a)'&n. 18..0I!: Kadt: 
!lolı.tler "lıılelodtıer (Pl.) 11.30: 1111• 
sik: R&clye cu or,Jtenram (Şef: İbra. 
lıa1m ôqtır J, l!opruo Bedriye TUsOn. 
On totırlldle, 19.10: Jıı!Usik: Bu Jl'.Mr~ 
lert ,.e yeni prkılar, 19.215: Ku.an 
01tuyan - Kllzen'en Seııar, ıt.8' 
Memleket aaat ayan, Ajanı ve metıe., 
orolojl haberleri, 20.00: Mllzlk: Fud 
bcyeU, 20.80: Konuşma, 20.•~: Jıı!OSQr: 
Çalanlar: Ruşen Kam, VecOae. ı..... 
Un Okta. 1 - Okuyan: Sadi B~ 
2 - 8emahat öz:denııea, 21.10: KOllaf 
ma: (ı!tbhat eaauı, 21.ao: Maztıt: 

Radyo orkestr&m {Şef: 8. r.rtt Al. 
nar), 22.20: MUzlk: Dam masllf (Pi.) 
%:?.30: Memleket aaat ayan, Ajau 
haberleri; 22.fSO: lıll1%1k: OUbaml 
(Pl.) 23.%3/2UO: Yarmk1 pıocrun 

ve kapamo. 

HALK OPERETi 
81 Mıı.yıı cuma ak~amı saat 21 de 

BUTUl't Ml'fAT OEOIDSt 
?Jahmut Yesarlnln 

KADINLARIN lmGENDIOI 
Operet a perde 

Kadrköy Süreyya Sineması • 

Klrkor, 8 - l'tomm Mormeça, 
Bugtlnkü bUyük yanoı da bUyOk 

bir muvatlaldyetle kuanaa Bul&'aı'lar 
Bafüan bb!klet pmpJyonlutunu k&. 
z:andılar. 

TUrlt kıı.lilcsl, yarın 13.45 de Bllk· 
ro~ten hıı.reltot edecektir. --...--.....----' ~~~=:·--..m&:rn"' =;~~-:--cm • • lli§i_:P..ii&.=ii!F.-:ii!ii!ffi!!i~:::e:--rim:F.asc.r.:ın:::::nı::r.t::.-::ı=a 

1 • 

YENi HAYAT 
TUrk1yecl• netaaetilı ıthret bulaa 

b&klld ve esaa YE:Nt HA YAT kare· 
melalan birdir. O da ABDULV AH1'r 
TURAN marl"..:uıdır. Kahveciler lctzı 
'Defi• lokumlanmız vardır. 

Adreee dikkat: Galata Necatlbey 

caddesi No. 9~ Telefon: 400&8 .. ....... . 
E ..... . . ..... . ···-· • 

I 
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270355 

lbrahim Ozgür 
Orkestra ııe 

j ) J 
.-6" / 

GURBET.- Tango 
PEŞİNDEN KOŞTUM - Rumbo· 

Mustafa Çağlar 
()<emen-:" Ul. Kanun, Klarnet, Darbuka 

270356 ŞiMŞiR PINAR 
ASKER OLDUM PİYADE 

~ Küçük Melahat ' 
"'eman, Ut. Kanun, Klarnet, Darbuka-

270357 Y ANIMA GEL GOZELİM 
NE BAYGIN BAKIŞIN VAR 

~~ 
:(. 

Ahmet Coşgunses 
• Keman: Ut, Kanun 

'YDAN DAHA PARLAKSIN (~ 
KAN AGLARKEN .- Hıeaz gozer 1 • ,. 

·'tfıf Orgüplü-;,Fadime Fadik 
1 Sazwve Cura ile 

1 , 
270JS9 AL ELMA SOYULURMU - Hallr 'arlrı,, 

r ı 

" > 'Sükrüz-Tunar· / 

\ 

ı _. l<ıarnet " ve ' Davul C 

r' ~AGLI ZEYBEGI ~ 
9 ' . 270360 PEHLiVAN HAVASJ 

f~~~~fA·· )=. ~' ı@'t·' ! 
ı;ı.,.~~I~ ~ // ~ ' 
..... ........... .. - ..,; ". ,; l• ... ..... . 

Oks0ren1ere Katran Hakkı Ek rem 
----~~------~-----

Hakkı Katran Pastilleri de vardır 

' 
EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 

1 iNHıSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
Moh. bedeli 3 7,5 teminatı Ekıılltme 

Cinsi lfiktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli S:ıatl 

ira ııl§eırt luıpsUlll 10.000.000 A. sıt 35,000 - 2625 - Pazarlık 15 
ıra fıçısı mantarı 100.000 A. 2338 - li5 - Açık F.k, 16 

I - Şartn:ıme ve numuneleri mucibince yukarda ciruı ve m!ktar!an yazılı iki kalem malzeme hlzalarmd11. 
östcrllen usullerle satın alınacaktır. 

n - :Muho.mmen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa.allerl hizalarındR yaıılıdır. 
m - Eksiltme ve pazarlık 17/VI/940 Pazartesi gUnU tstanbulda Kabat~ta Levazım n Mübayant Şuh<;!_ 

deki Alan komisyonunda ynpıla.cnktır. 
IV - Kapsül şartnamesi Levazım §Ubesl vezne.sinden, Ankarn, lzmir ba§nıUdUrlUklerlnden 175 kuruşa alı. 

bileceği gibi mantar ~rtna.mesi mezkQr ~beden paraııız alınabilir. 
V - 1steklilerln eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gUn ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile bir. 

te mezkQr komisyona muracaa.Uarr. ı 4299) 

Beyoğlu Halk Sineması 

Satılık Apartman 
aram yor 

Taksim, Beyoğlu, Tarfab~ı. 

Tozkoparan, Harbiye, Maçka, Şiş. 

li semtlerinde iki veya üc; katlı ü
çer dörder odalı tesisatı tam bir 
apartonan aranıyor· Ana caddede 
ve~.'a ana caddeye yakm olmalıdır· 
Satılık malt olanların İstanbul Pos. 
tahancsi Posta k•ıtusu 214 M'· F. 
adresine ,.e son fiyatlarını sUratle 

Bir KomPrime Hayat Karşılığı~ır 
En ıııln~ık r.amllndB ıdJ:e l'n bli~iik yıırdım~ıdır. re 

Kalori, gtdn, Je:r.r.et ,.e 1efa!et bıı.lmnmdan tntnıln edici mahiyeti 

yiikııek evs:ıfı hıılzdlr. 

Merciml'k, betti~ :ı, buğda~· , ... 11alr ı;orbıtlık komprlmelerimlı:J her 

APAMARKA'"'MUS'T HZAR f! 
,..uı.1:•~ bildirmeleri. . ]L. NURt ÇAP.\ ~uru1~ta~--

,.. Marma•a ve A~aluın ••l•nna olan le>-kalide n-.anzam;Je tanın m•! ~W,Jfil11~ 

Kadıköy 1 1 üozinosu_ 
1 H;ri~a~· ;umi;ı;; ;kşamı Memleketin t•••n~ ::~:ndeiÇ~İLIVOR 

ve okuyuculann ı~tirakıle A 

Memleketin sevimli okuyucusu 

88YDO MUALLA 
............................... SA OH 

Emekli, Clul ve yetimlerin ve harp malullerinin 
nazarı dikkatine 

BugUnden itibaren MİHRACENİN 
GÖZDESİ ve HİND :MEZARI 

Aynca renkli M1K1 • 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Eski tek:ı.Ut kanununa göre maaş alan emekli, dul ve yetim aylıklarına. 

de 25 nisbeUnde zam ynpılmı1' ve hava kurumu vergisi yUzdo 4 de çıka· 
mııı olduğundan EylQl • T. sani 940 Uc aylıklarına alt vize bordrolan mal. 

UdUrlUklerlncc tcıı.hhUrle hazırlanablleceğinden ma&§ sahiplerinin eJlerlnde 
lunan hesap pusulalarındn: 

ı - J. hazlrtın cumartesi günü müracaat etmesi yazılı olanlarm 7 hazL 
ran cumn. gUnU. 

2 - 3. hazlran pazartesi gUnU müracaat etmesi yazılı olanların 8 had· 
rnn cumartesl gUnü, 

3 - 4. hnzirıı.n salı gUnU müracaat edeceklerin 10 haziran pazartesi 
gUnU, 

4 - 5. haziran çarşamba gUnU müracaat edeceklerin 11 haziran salı 
günü, 

5 - 6. haziran per§embe gUnU mUrncaat edeceklerin 12 ha:rJran çar§am
tm gllnU, 

6 - 7. haziran cuma gUnU müracaat edeceklerin 13 haziran pereembe 
g{lnU, 

7 - 8. haziran cumartesi günU müracaat edeceklerin 14 haziran cuma 
gUnU, 

8 - 10 haziran p:ı.zartesl gUnU mUracaat edeceklerin 15 ha:r.:Iran cumar· 
tesl gUnU. 

9 - 11 ha:ı:iran salı günU mUracaat edeceklerin 17 haziran pazartesi 
gUnU. 

10 - 12 haziran çarşamba gUnU müracaat edeceklerin 18 haziran salı 
gtınU 

ll 13 haziran perşembe gUnU mUracaat edeceklerin l!l haziran çar· 
§amb:ı gUnU, 

12 - 14 ha:ı:lran cuma gUnU mUracnııt edeceklerin 20 haziran perıembe 
gllnU müracaat etmeleri ve bu tarihlerden ewel hiçbir muamele 
yapılmıyacnğI lltın olunur. 

Harp malullerinin nazarı dikkatine 

İlk tediye günU olan 7 haziran cuma gUnU man~lnr.nı temlik etmftlc is. 
't'n hıırp malQllerlnln nihayet 3 ha::lron akşamına kadar man~ cUzdnnlarile 
.rllklo ın\lracaat ederek lsunlcrlnl kaydclUrmelerl. ( 4491) 

TUrk iye Cumhuriyet 
AK T t F 

Mrrk~z Bankası 25 ı 5 ı 1940 vazivetl 
.-==,,,_.,,,..,~~ 

Lınt o/ 
15.000.00 ' Ka.!a: 

Altın: Saft Kloın-am 71 7213:6 
Banknot • • • • 
Ufaklık • • , , , , 

DahıU:leTN Muhabir?~: 
Altm: San Kilo~ra.ı.n 
I'ürk Lirası . • • • 

llariçteki Muhabirl~: 
Alhn: Safi rrn~am 6 it4 ~:?7 

Altına tahv!ll kabil ser~t 
dövizler • , • 
Di~er dövizler ve bc-r~lu 
Klirinl? bakivf':f'rl , • 

11rızine ta>.t:-ırl,.,..i: 
Deruhte edil~n •nakı ıak. 
dive karşılıı"h . • • 
Kanunun ~ . 8 m:ıddelf'rine 
tf'vt'ikan fh~ne t.11rafrndan 
vaki tedivat • • 

Se,,,.<l11f r-ütdnnı: • ~, 
ricarf ~ent'tler . • ' • 

f?3ham tıe tııhvt"1tft cı1zilmıt: 
f Deruhte edilen Pvrakl nak. 

A t divenin karşılığı •sham ve 
t11h\·ilat itih:ırl krvmctle 

B Serbest esluım VP tahViJU: 
A 11an.,lar: 

Hazineye kısa v~ il"li avans 
altın ve döviz ü1,erine • • 
Tahvılht üzerine • , • 
Hısscdarlnr • • • • • 
Uuhtclif • • , , , , 

Lira n PAS 1 F 

100.RRl.iô!l,22 
8.821.050,50 
1.914.89:1,1!1 

1 

Sermnt1e • • • ı • • 
I hlıvut akr~M: 

Adi ve fevkalade , • • • 
Husu.si • , • • , 

!\!!U11i.i5 

9.022.123,!l!l 

G0.396,30 

2!l.iR7.iUiM 

158.i~8.5G3,-

18.8i9.5 ifi.-

2iUH:?.159,il 

"8.001}. i84,36 
R.:IH.804,:?;ı 

10.5H.000,--
7.112,18 • 

7.Rt3.7i:uo 

111.Gli.713,21 

32U16,i5, 

38.8i0.2S7,32 

139.SGS.9!17,-

2H.3t2.15!l,71 

56.351.588,61 

ı 8.3fl1.885,58 
4.5000.000,- 1 
22.325.1139,90 ~ 

Ye1..'ti11 fl3fl.51i2.lii8.08 !l 

Tedavüldek1 Ban1.'11oflar: 
Deruhte edilen eVTakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddf'lerin tev. 
rik:uı Hazine tarafından vaki 
tediyıtt • • 
Deruhte edilen e\'T'&k1 nak. 
diye bakiyesi . . • • • 
Karşrlrğı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavi.ile •:azedileo • 
Reeskont mukabili illvten te-
:ia. v1tzed. , ~ • • , 
. MEVDUAT 
Türk lirası 
Altın S. Klg. 
Döviz taa.hh Uda tı : 
Altma tahvili kabil dö'v;zıer 
Oi~er dövizler ve 1.lacakh Kıt. 
rin~ baki yelen • • • • • 
Muhtelit , !... ı , ı ı , 

l Tem.mum 1938 tarihinden ıtibaren; lskont~ haddi % 4 Altm üzerine 

fi . 188.(ifıfı. ı 5 
fl.000.000.-

158. 7 4 8.563,-

18.8i9,5i6.-

139.SliS.987,-

17 .000.00(),-

1 il.000.000,-

53.051.117,83 
iS.124.167,90 

3.563,77 

J2.GO t.461i.53 

Yekütı 

%3 


