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~1"1aldeki Müttefik orduların vaziyeti, Almanların bütün N ak lige vergisi zamları 

dünyaya inandır~ak i~tedikle~i ~~~ilde ümitsiz Nakil vasıtalarında bilet 
olmadıgı Parısten bıldırıhyor .. . .. 

~I r1ıa n lar i pr ve izer u~!!~.0~!:~!"~ea~r!~~~;:aa~~!~r 
hat 1ar1 n dan miktarlarını ayrı ayrı yazıyoruz 

Yarın sabahtan itibaren tatbi· ı le, liman içinde işleyen vapur
• fj • d • ı kına. ba§lanacak oln,n nakliye lann ve tramvaylann yalnız i.. 1 ı e r 1 geçe nı e 1 e r vergisi .ammı banliyö trenleri. (Devann 4 üncüde) 

Nı·çb ·ır Fransız kıtası 1 lstanbul radyosu 
Yarın sabahtan itibaren işletmeğe açılıqor 

teslim olmadı Damga resmi Bu hususta hazırlanan proje Başvekalete 
Qİrinci Fransız ordusu kumandanı bağlı Umum Müdürlüğe verildi 

General Priu'nun esir düştüğü Yüzde elli arttı Radyo aboneleri miktarı Türkiyede 80 
~ tekzip ediliyor istidalarda deüişiklik vok, zam ~.ören ve istanbulda 34 bini buldu 
~ • va~idatı artan radyonun artık prog ramların-

. ~HA.B .... E ... R ..... ,.~--~ :~~f~~~ı~y~~,~~~;>,"--;.~.::;'. diğer evrakın listesini verıyoruz da ıslahat yapması bekleniyor 

1 n ı 1 ••ı•ı• 1 k 11 •- 1 ad Posta ve Telgraf Umum .MUdUrlU • , ; Fraru;u: ve İngiliz ordularmın Da.m: a re!"imlerine yapılan uım ar ., Rayı ı anunun ~c m • Ml ta-' d 1 tn b ı d ıe 
• yarından itlbann tatbik edilecektir. dcaile ekleri ve tadilleri mucibince 6 ~ num an 8 n u m yosunun -s> ~-HAZRETi_ .. ,_,,_,,,_,,_,. llllııııı. 

i
• Flandres'deki vaziyetleri ciddt ve Jetmeıı.c '"'ılmwn hakkmda hllZlrlanan r ~ Blrtok evrakın damga resimleri yüz- alınmakta olan maktu damga resim • b ..,. 1 

, naziktir. Fakat Alman propagan· dl' elll nlııbetlnde artml§tır. leri (mezk~r maddenin 38, 40, •G, proje, radyo idaresile birlikte B&§ve_ ı M h da 
8 U

I y U" K ı dasının bütün dünyaya inandır • Niıbt resimler de yüzde on artmış- •7. 49, ~2. :;4, 58, ~ı. 62, 66, 68, 78 ktıleto devrolunmu§tur. ı u amme 1 n 
:1 ~ak. istediği ~ekilde ümitsiz de· trr. İstida ve halkm daha ıamll bir ve 90 ıncı numaralarında yazılı evrak Öğrendiğimize göre, esaslı tetkik - ı 

ğıldır. ~f'klldf' alflkadar olduğu blr kısım ev. ile sulh mahkemelerinde kullanılacak lere iıUnnt etlen bu proje, İstanbul 
U A • Fransız yüksek kumandanlığı raka yapıştırılacak pul miktarlarına olan ve 39 uncu numarada mUnderiı.: radyosundan ı.;ok iatl!ııde edllebilece • h t 

'tı~·q·"'RıTALARI 1 ~t1u:tr.·t.~~~·~ ~~~~~;t~u~::n"m~~~ za;;~i~1;:::~!~· yüzde elli mlkta. :~~~~!~u~~:k~~ıln:~t~~~m~~~~ ~~;~ıb~ıs!~~ı:::~~~ı:~~~:n o;~~ aya ı 
l:i nnda artan evnıkm lalmlerl defter - Kanunun 33 UncU maddesinde yazılı nl te§kil olunan ve radyo ve turizm ı 

l '- • d 1 ıı. b '--h tJlh &.d ki vrakın damıı.a reııml de bu uımma mUdUrlUklerlnl ihtiva eden matbuat İ nı anlatan 
~l gij k d b• ! "-Bugünkü (30 mayıs) Alman ar 1•m u ııa.... yap b• ~860 a b umum mUdUrlUğü tarafından yakında 

~ita ne a a r ... ~r i tebliği, yanlı~larla doludur. Ami· tebliğde yazılıdır: (Devamı 4 üncüde! tatb!knta geı,:Ucceğt anlll§ılmaktadır. 'I 'h" •k 
daha verecegız i rallik dairesi, Dünkcrk açıK· l l d k M l Radyo abonelerinin yenl sene Oc ıı k tarı 1 vesı a 

larındaki harekat hakkında bir ta ya a ı· ısır ,. - retlerlnin yarından itibaren tıı.hsUln~ i 
rapor hazırlamaktadır. Bu rapor, ba§lanacakur. ücretin takalUe öden- İ 

·· f.kl · y oldukta mesl yolunda Ankarada yapılan te • 
mutte ı erın ugramış rı oebbusıerden §imdillk bir netice çık • 1 dan bazı kısımlar .· 
zayiatın nisbeten çok hafif oldu- l M d •• •• 

k madığı için yarın aboneler, esklııl ci- , 
ğunu gösterecek ve hava uvvet· ar ıs ıra on uy o r bl deiaten on lira vermek mecburiye- Ot bas m kw Hind Uc onun 
lerinin harp gemilerine mutlak Uded!rlcr. Haziran sonuna kadar bu l yanında bulunan lmdmlar Mu· 
surette hakim olduğu iddiasını parayı ödcmlycnlerden yüzde 20 !azla bammedln ashabmdan eehid dil-

l'b 

Diğer taraftan askeri mahafil· Temmuz içinde bunu ''ermlycnlcre barunlarmr, lnılııklanru kesiyor• 
birkaç gündenberi suya batırıl • k hk 1 k ld on beş gün zartmda mektupla tebll _ lardr· 
mış olan mıntakaların şimdi aı:a· as eri ma eme er uru u gat yapılacak, buna rağmen 1§1 gc - i Hind kendi kol YO ayaklarm-

~a11rna çok ynklo.şmr· 
~ l'lnlan "tehlikeli mmta. 
~e~dilrnis olan r.enub şarkı 

/ l(i rıh de bUyük bir haritası · 
\>~~ne kadar okuyııcularr 
~~ eceğfz. Bu harita dn 
~ hı~ll:netre cb'adındn ol . 
~ ~t ~rkı şekilde görUldUği· 

tekzib edecektir. Mısırın bu··ıu·· n ı·dar'ı mıntakalarında ücret ıı.lmacııktır. ! §enlere zulüm YC cefa ediyor, 1 

ml sahaya vasıl olmuı olduğunu cikUrenler olursa mahkemeye verlle • f dnhl bileziklerle küpelerini Cu-
t o .... ,._, ~ ;:--•:·•ıoı (0Mr·-·· 4 üncüde) lbeyr lbnl Mutim'in köl l \'ahşi- ı 

ye hediye edip fiC}ıld dilşmU~ as
habm huranlanndan \'8 Jnılakla
rmda.n kollartl11' ,.e b3caklıırma 

İ bJll'1'.ilder yaptı· • 

• ! k~lp çıkardı· Di~lcriylc bir par
: ça ısınp kopardı, fııknt ;rotama. f llı~ için tekrnr tilkUrdü· Sonra 1\ ·~\o ..: ı;urıde ve dört pafta ha. 

~ '"~c,·u 
~ "' r. 

doıa;ltuvuculanm-:m, fatlr 
1 bu'l.tslle, geçe>n sefer oldu

~ ~'1~ haritalı nlish.,ları te
" tıı~ enıcıen ih''-ınlinl dl'-·li· 

·;) 1 n. llam:ın.'nın da karaciğerini 1 

: ylik~k bir ka\"nnm Uzcrlnc ı;ıktT, • 
' i haykırnnık: • 

~eı~~2:::1lennc şimdiden ten. y lUzumunu hatırlatırız 

&.!-lll 
\1 ~ No. lı pafta 

N~~:~~ecektir. 
~ ita. ............................ , 

' llcul( Phcntarmda TElll\IA L ; 
1tı 0~tıer ı JW.lran ı:uo ! 

kılmllen a.c;ılml}tır. ! 
114460" 1 

~-·--················-· 

nom:ınyıu1a umumt harpt~n '"'hın 21150 Tt\rk eeh1 rl1n1n m,,dftın bulun· 
dıığu anltı§ılmı,tır. BUkreş ıdarctJmh: bunlardan 860 alnln lslmlf'rlnl ke

hlt f!M..rek bir kitabe yaptımu~tıT. Muti-baki lkl hin ıehldln isimleri n:ıalöm 
değildir. Bunlar l~ln de böy\lk bir lblde yapılacaktır. Abidf"Jtln yapıla.cefı 

y~re ,tmdillk b1r tıtŞ dl~llmt~t r. l'uk.udakl re!lmterdc C'lcnerst Sdoravlı:ln 
i;nUnd~ Türk blı;lklet dJplnln ~eçlt resmi .}llptıkı ve Türk ıtelılt!erl Abidesi 

yapılacak yeri ılyıtret \-e t'(:lt"nkler koyduğ'U cörlllmektedlr. Blalklet ekip!. 
midn miaatmkAlarma ait. tahlllt dordllncü 1ayfanmdıı.dır. 

! - Si7.ılm B<'dir gününün Jntl· 
i k3mmı aldık!· Otba'nm· kardeşl
i min, onun am<'aSmm acıla.nna 
i <byanamı~·ordum·- Şimdi kalbi· 
i mln otızı mı dindirdim 'VC nezriml 
i ,·ı-rine ~cUrdlm? .. 
i Diye bağtr<lı··· 

! YARIN İ 

1 HABER ı 
L......... . ~~.~~~~~r~.?.~~::J 



2 

@ 
Va-ı.an : Kenan Hulusi 

- Akviranhlar bizi bırakmaz

lar; dedi. Şöyle rahatça oturup 
bir k,5 geçirmek! köyliller bunu 
anlamıyor. Buğdaylarını öğüte-

mcmişler bu· yıl.. Hepsi Tercanlr 
lann elinde kalmış. Püf!. .• Ahır 
lan öküz, anbarlan yiyecekl.e dolu 
hepsinin. Çubuk tüttürüp kurt 
bekliyorlar. Domuzdur onlar. Jan
darmalardan da domuz. 

Omer: 
- Doğru! dedi. Ya şimdi ne 

yapacağız onbaşı! 

- Hiç! .. Bütün kurtlan Ak.vi
rana süreceğiz işte .. Evvela jan· 
darrnalar onlarla boğuşacaklar; 

sonra köylüler. Akviran dümdüz 
olacak. Ne ekin, ne buğday. Bir 
koyun bile kaçamıyacak artık .. 

Omer ocağa bir odun daha at -
tr; ve hakikaten kurtların kara or
manın bir tarafında yazladıklannı 
düşündü. Ilk kar Çiçekli tepele -
tinde erimeğe başladığı zaman 
kurtlar !birdenbire yok olurdu. San 
ki son kar tabakası gittikleri yere 
doğru onların ayak izlerile bera
ber birer birer kay.bolur; ve gizlen
dikleri yeri köylü!erin takibinden 
k-urtanrdı. Onun için, Akviranda 
köylüler, hiç bir kurdun inini k*. 
fedememişlerdi. Yalnız onların Ka
:raorrnana doğru uzaklaşarak git -
tiklerini biliyorlardı. ilk karla be
raber ayak izleri Akviranı çevirir 
ve zengin köylülerin saman~ığmı 

dolaşmağa başlarlardı. 

Pmer: 
- l}i, dedi; iyi ama, bana pek 

de kolay gelmiyor onbaşıt 
- Kolay! Kurtların Kara or -

manda sakhndıkları yeri biliyoruz 
çünkü. Eğer Akvirana bu yıl in. 
medilerse köylüler gelip bizim el • 
le:imizi. öpsünler ..• Kurtlar bu yıl 
bizden kork-uyor; köylülerin silah
larından değil.. Ama, Kara orma
nı ateşe verip kurtlan Akvirana 
doğru yüzlerce sürmesini de bili • 
. ' nz .... 
Onbaşı birdenbire durdu. Ku .. 

lakl:ın gece ortasrnda lbir anten gi
bi hareket ediyor; bir tavşan kula· 
~ı gibi oynuyordu. Kapıya doğru 
yürüdü; ve silfilum boşalttı. Bir, 
bir daha ... Sonra bir adım ilerle -
di; eli silahında idi: 

- Jandarmalar, dedi. 

Oğlak Omer onbaşmrn dudakla
rında bu kel.imeyi birdenbire tu -
haf bulmuştu. Şimdiye kadar bel· 
ki de !binlerce defa işittiği bir ke • 
lime ..• Mesela, bir d:.ğ ismi, bir 
hayvan lak:abr, yabani bir ot gibi.. 
'.Akviranda ya~dığı her şeyin için
de sanki bu kelime vardı. Nahiye 
müdürüne her rast geldiği vakıt 

bu kelimeyi konuşuyor; muhtar 
birço1( d:: •':ır kendisine onlardan 
bahsediyordu. Fakat birdenbire 
~asını kaybeden bir şey gibi O

:· u hissetti. Adeta başka elbise giy 
miş bir adam ... 

Nitekim kurşunlar ağıla doğru 

fasılalart.a atılmaya başladığı za -
man, Omer, buna iyice inandı. 

Hattft, şimdiye kadar nasıl olup 
da kurt postuna bürünen bir kuzu 
gibi Akviranda dolaştıklarını dü -
fündü. Kurşunlar ağılın şimal du 

varı üzerinden birer birer işliyor; 
ve cevap bekliyordu. 

Umer kapıya çtktı. Onbaşı, M· 
la orada ve aynı yerde duruyor; 
birdenbire ağıla doğru yürüyecek 
birisini bekliyordu. Omer onu ko • 
lundan tuttu ve çekti: 

- Silahı bırak! dedi, ikiyiz biz. 
Ya jandarma ı.ar? 

- Eh, ne yap.1cakmışız? 
- Aptal. Ağılı ateşliyeceğiz! 
Onbaşı geriye döndü; tükürdü; 

ve itaat etti. 
işin hakikati şu ki, Oğlak Omer, 

Akvirandan aynlalıberi böyle bir 
dakikayı bekliyordu. Karaormana 
ellerini kollarını sallaya sal1.aya 
girmek!.. Tuhaf şey .. Ormana sak
lanan e5kiyaların kendisini onbaşı
dan daha uzun uzun sorguya çe -
keceklerini düşünüyor; onbaşıya 

anlattığından daha hakiki bir ma
sal uydurmağa çalışıyordu. Ha~ -
buki, şimdi jandarmalarla vuruş • 
mak kalıyor; ve arkalarında ken. 
disini takip edecek bir silah sesi· 
ni, Karaormana girebilmek için en 
büyük fırsat sayıyordu. 

Ağılda onbaşı bir saniyede sili • 
nivermişti. Son dakikaya kadar 
bir gölgeden farksız bir şekilde içe
riye sinen Oğlak Omer, adeta bir
denbire doğmuştu. Ocaktaki bir 
kütüğü yakaladı; ve kuru necat 
saplarından yapılmış duvarlara 
o kadar hızla sürdli ki, ağıl bir • 
denbire ateş içinde kal!Ilıştı. Hay· 
vanlar kapıda sabırsızlık ediyor; 
ve kişniyorlardı 

Omer: 
- Karaonnana onbaşı, dedi. 
Ik.isi de kısrakların gemini ser-

best bıraktılar. Kar tekrar başla • 
mıştI. Kurşunlar ağıla doğru işli

yor; beyaz bir örtfulün üstünde ya 
fazları gözükmeyen kara bir du • 
man bulutu tütüyordu. 

x 

Omer, bfltGn lbir kış Karaor
manda Akviranı düşündü. Akvi • 
ranm zengb çiftliklerini ve karısı 
ile tarlasıru .• / -.barlar ot ve buğ -
dayla doluydu. Acaba, çoban kö • 
peklerinden başka kapılarında 

şimdi onları bir bekliyen var mı?. 
(Devamı vur) 

Oniveraitede eleme 
imtihanlan başladı 

Unlveraitenin biltUn fakfiltelerln
de eleme iıntJbanlarma bu sabah 
başlanmıştır. 

İkinci eleme imtihanları 4 hazi· 
randa. yapılacaktır. Bu imtihanlar
da muvaffak olanlar derhal bildi
rilecek, sôzlll denJlerin gUnlerl 
tesbit edilerek ikinci kısmı imti
hanlara başla.nacaktır· 

Hastalara nazikane 
muamele edilecek 

Sıhhat ve içtima! muavenet ve
kAletl, sıhhat mUdürlüklerlne gtin
derdiğl bir tamimde hastalara ve 
hastahanelere milracaat eden va
tandaşlara nazlklne muamele &

dilmesini bildirmiştir· Bilhassa u
zak köylerden gelmiş olan hastala
ra kolaylık gösterilmesinin lüzum· 
lu olduğu ilAve edilmektedir· 

H A B E R - Akşam Postası 

Mail sene 
yarın başhyor 

Belediye bütçesi dün 
vekaletçe tasdik edildi 

BugUn 1939 mall yılının son gU
nlidilr. Yarın yeni mali sene başlı
yor. Bunun için gerek umumi mu
vazeneye, gerek hususi muhasebe
ye bağlı bUtün dairelerin vezne 
mevcutları bugün sayılacak, kasa
lardaki nakit ve senet mevcutları 
tesbit edilerek kayıtlarla beraber 
yeni seneye de\Tedilecektir· 
Bazı dairelerin bütçeleri henüz 

tebliğ edilmediğinden bu bütçeler
deki yeni memurivetler bütçeler 
tasdik edilinceye kadar vekalet 
maaşlarile idare olunacaktır· 

Belediye bütçesinin vekaletçe 
tasdik edildiği diln akşam tele
fonla belediyeye bildirilmiştir. Bu
nun için belediye bütçesindeki ye
ni memuriyetlerin maaşları normR.I 
şekilde verilecektir. Yeni belediye 
bUt~esi!e Beyoğlu, Eminönü ve 
Fatih kaymaka.mltklarma birer 
muavin verilmlş bulunmaktadır. 

Dükkanlarda 
kontrol 

Beyanname verme 
müddeti bu sabah bitti 

Bir kısım maddelerin yeniden 
istihIAk resmine tabi tutulması ve 
bir kısmmm da vergilerinin arttı
rılması hakkındaki kanunun be
yanname vermek için t.ayin ettiği 

48 saatlik mühlet bu sabah saat 
9 da bitm.ıştir. 

Alakadar memurlar beyanname
lerin kanuni formaliteye uygun o
lup olmadığını tetkik ederek bu 
günden itibaren dtikkanlarda kon
trollara başlıyacaklardır· 

Benzin ... zammı 

Büyük Millet Meclisi 

250 milyonluk 
avans 

ve 109 milyonluk fevka
lade tahsisat Iayihalan

nı kabul etti 
Ankara, SO (A.A.) - Bugün Re

fet Canıteztn bll§kanlığmda toplanan 
BUyUk Millet Meclisi muvazenel u_ 
mumlyeye dahil bazı vekAletlerln 
1940 bUtçeler!ne yekOnu 109.922.000 
Ura olan fevkalAde tahsisat verilme. 
sine alt kanunu kabul eylemiştir. 

Bundan sonra muhtelit memleketler
le mUnakit Uca.ret ve kllrlng anlll§
malarlle, bazı antaıımalarda tad!IAt 
yapılması hakkında kanun ıa.ylhala.. 

rmrn ikinci müzakereleri ya.pılmı~. 

tır. 

B. M. Meclisi yine bugünkn toplan
tısında inhisarlar ldares.lnln 1940 
t:;Utçeslnl ve Ankara Hukuk fakülte. 
sinixı Maarlt vekA.lctlne devri ve 
Cumhuriyet Merkez Bankasının ha. 
zlneye 250 milyon Urahk tevkaltı.de 

avans vermesine dair kanun lAyiha.. 
!arını da tam1p eyleınJştlr. 

Meclis ya.nn toplanacaktır 

Besarabya vapurile 
gelenler 

Bu sabah Romanya.dan Basarab
ya vapuru ile şehrimize on kişilik 
bir sör kafil~i ile bir manifatura 
ve bir deri tüccarı gelmiştir. 

Şlll hilkfımctinJı Ankara sefa
reti erkanından s. Mikiclnski de 
Basarabya vapuru yolcuları ara
sında bulunuyordu. Şill hükumeti
nin yeni Ankara sefiri de pazar
tesi günU gelecektir· 

Amerikadan ziraat 
aletleri. geldi 

Bu sabah gelen ·ticaret 
şirketi müdürünün 

izahatına göre 

ihtikar davaları 
suratle görülecek 

Komisyon dün yeni 
esaslar tesbit etti 

İhtikir komJ&yonu dün vali 
muavini Haluk Nihadın reisli· 
ğinde ticaret müdürlilğünde top· 
lanmıştır. "Fiyat mlirakabe ko
misyonu'' adını alacak olan komis 
yonun yeni mesai şekline ait ka
rarnameli talimatname henüz get· 
medlği için ihzari mahiyette ban 
esaslar tesbit edilmiştir. Bu ara· 
da bütün devlet kuv.vetlerinin 
kullanılarak fhtikarla ne şekilde 
mücadele edileceği, fiyat kontro· 
lünlin günil gününe nasıl yapıla
cağı, zabıtanın takibatı ve mah· 
kemelerde ihtik~r davalannrn ter 
cihan ve sür'atle karara raptı i!f 
leri görüşülmüştür. Komis) on p::ı · 
zartesi günü kaymakamların da 
iştiraxile tekrar toplanacaktır. 

Şehrim~zdeki Ame
rikalılar gidiyar 
ŞehdmizdekJ Amerfka!ılarm bir 

k.ısmrı Sofyada.n gelenlerle birlik
te buradan Amerikan EksPort şl
leplerile memleketlerine dönmeğe 
bazırianmışlardtr. Bunların miktarı 

45 i bulmuştur. 
Ay ba.şma kadar gidecek şilep

lerdeki yolcu yerleri şimdiden ta-
ma.mile dolmuştur. . 

AmerikaWar, Romadan Ameri
karıı. yapılan tayyare nost.alarile 
gitmek istememekle ve kendi bay
raklarmı ta.ş1yan vesaiti daha cm
niyetll görmektedirler. 

Milli Şef Erdün Emirini 
tebrik ettiler 

l..itred.e 3 kuruş 65 
santimi geçemez 

· Kredi ile· n1uaınele · 

Ankan.t SO (A· A·) - Şarki 
Erdiln'ün milll bnyramı ınllnaMbe
tile, Reislcumhunımuı FehamelJu 
Er.ıir Abdullah H-:ıiretlerinC. te~ 
riklerini telrrraOamışlardır· Emı~_ 
H81Jretlerl de teşekkUr ve ta.ha.e
sUslerini Reisicumhurumnza tel
grafla blldinniştir· Ankarn, SO (A.A.) - Ticaret Ve

k!Ietinden: 
Yeni 1sUh1Ak vergtlerf dolayıslyle 

benzin !lyatlarma yapılan zıı.mlann 

hesabında bazı yanlışlıklara dUşUldll
fü ıınlaşzldığmdan vaziyetin aşağıda 

yazılı olduğu veçhile tavzihine !Uzum 
görU!mUştllr. 

Mevcut benzlnlerin beher kilosuna 
yaınız beş kuruş lstlhlAk vergtslne 
ıaınmedilmlştir. Bunun bir Utre fi. 

yatma isabet eden miktarı Qç kuruş 
altmış beş santimden ibaret bul"n.. 
maktadır. 

Binaenaleyh, 21 Nlsandanberl r.ari 
olan benzin !1yaUarma, Jstıhla.k res
mi tediye.sinden dolayı yapilabllrcek 
zam litre başına Uç kuruş altmış be§ 
santimi ve mecmuu yirmi beş kilo o
lan bir çift teneke için yUz ylrmJ be11 
ku~u geçemez. 

BllClmum vilAyetler bu yolda ten. 
vir ve malClınattar edilmi§lerdlr. 

Demirlerin son partisi 
Amerikadan geldi 

Akreditif açılarak Amerlkaya si
pariş edilmiş olan beş bin tonluk 
demirin mlltebaki 3900 tonluk 
miktarı: da diln Ekzamin vapuri!e 
lima.nmııza gelmiştir· Bu demirler 
hükumet emrinde bulundurulacak 
ve lUzum görlllen yerlere satışma 
müsaade edilecektir· 

Matbuat umum 
müdürlüğü 

Yeni teşkil olunan Matbuat U
mum müdiirlilğüne, Ba.,wekalet 
matbuat biirosu şefi Selim Sarper 
tayin edilmiştir. Yeni umum mü
dilrlilk cumartesi gtlnü faaliyete 
geçecektir· Selim Sarper'i tebrik e
der, yeni vazifesinde de muvaffa
kıyet dileriz· 

yapılabilecek 
Ziraat Vekaleti tarafından A· 

merikaya sipariş edilen traktör, 
pulluk ve diğer ziraat makinele- * Vail ve Beledlye Reisi LQtfl K.tr· 
rinin getirtilmesi için iki buçuk darın bİı akşam Ankaradan hareket 
ay kadar evvel Nevyorka gide.n ederek yarın gehrtmize gelmesi bek _ 
Türk Ticaret Anonim şirketi u· lenmektedlr. 
mum müdürü Nuri Tanberk bu· * Slrkecı ve civarmm açılması: ve 
günkü Konvansiyonel trenile geh· Sultanham:ımından Yenlca.miye gi • 
rimize dönmü~tiir. den caddenin gcnişlctıımesı lçin ha. -

Nuri Tanberk, harbe rağmen zırlıkl:ıra başlarımıştır. 
seyahatinin iyi geçtiğini işaret c- Maliye Veka.ıeu topraksn: çl!tçJ -
d k lere vo ev yaptırmak isteyen faltlrle-

ere şunları söylemiştir: re devlete a.it araziden yer verilmesi -
"- Amerikada yaptığm1 te- nı kararlaştmnış ~e bu t§ için bJr 

mastar neticesinde, Ticaret Ve· kocıisyon kurmuştur. VUAyetıerden 
kaltince satın alınan makinelerin gönderilecek fıı.klr çl~tçi ve muhtacı 
buraya getirilmesi temin ctun· muavenet vatandaş listeleri bu ko • 
muş ve makineler gelmiştir. misyonda gözden geç:lrilecek \'& ka -

Bunların bedeli dövizle ödene· rara baıtııınacaktrr. 
cektir. Bundan başka muhtelif * GUmrllklerde bulunan •o bin çu. 
inşaat malzemesi getirtmek üze- va! kahveden ıo bin çuvalmrn daha 

A çıka.nlmMI için emir g"lm1şt1r. Bu 
re merikan piyasalarında ala - kahvelerden blr kısmı da Mersine 
kadarJarla görüştüm. Talepleri • gönderllccetklr. 
mizi çok iyi karşıladılar. Ancak * şoförler Cemiyeti 1stanbulda mo 
Amerikalıların sistemlerine göre törlü vesaitin idaresini öğretmek üze_ 
bedellerinin dövizle ödenmesi re bir mektep açmak için vllAycte 
icap etmektedir. müracaat etmiştir. 

Kredi ile iş yapılması hususun· * Memleketimizdeki mubtellt bir 
daki görüşmeler de iyi netice ilk ve teşckkUIJere mensup sanatkAr
vermiş ve burada bazı bankalar· lann senelik hazlran resim Mrglsl 
la temaslardan sonra bu •ekilde vernlsaJI dUn Ankarada beledlyoler 

'1 bankası altmdakl salonda açılmıştır. 
muameleye girişilebileceği anla- * TUrklye • tsvJçre ucaret ve te_ 
şılmı:şt:Ir. diye a.nlagması, dün Ankarada hart • 

Harp· Ameril:ada da tesirini clye vekAletınde, umumi k!'Ltip b1.lyük 
göstermit bctyat pahalılığı yUzde elçi Numan Menemenc!oğlu Jle lsviç
on kadar artmt§tır. Amerikalılar re elçisi ekselAns Lrdy taratından 
bunu çok ehemmiyetli telakki e- imza edllml§tlr. 
diyorlar. * Yurt içinde seyahate çıkan yak, 

Bundan başka harp sanayii ııek ziraat eruıUtUsll talebelerinden 
fevkaHlde inkişaf etmiş, diğer iş· mürekkep bir grup !zmlre varmışlar_ 

lerde bir durgunluk baş.göster· dır* tzrnlr lthalM gümrüğllnde dUn 
miştir. Dönüşte hiç bir gUçlilğe blr nOmune sergl.9f açılmıştır. Sergi 
tesadüf etmedim. İtalyaya kadar daimt olacak ve lthaJAt tacltleri ne 
vapurla geldim. Oradan trenle komisyoncuların çalışmalarım pek çok 
seyahatime devam ettim." kolaylaştıracaktır. 

Et nakliyatını 
yarın belediye 

yapacak . 
B .. k l 'rketı' ugun asap ar şı 

le uyu§ulmaia 
çalışılıyor 

. tef' 
İstanbulda et nakliyat "e ıJc>11 

ziatı işi Millet Meclisinden ~tib'.· 
bir kanunla kanunusanidetl ~crU' 
ren İstanbul belediyesine 
mişti. , bedel'. 

Belediye bu hususta ıca .1 "' 
hazırlıkları yapmak ve n~tcıiıJ bd 
sıtalan temin eylemek ıçııj;.Jıf 
nakliyat işini 60 bin Ura ısı saPl3' 
tinde 6 ay müddetle 1{3 ld aft' 
Şirketine vermişti. Arada Jcll~ı 
taşmaya g3re belediye na il!e~· 
işini 1 hazirandan itibareı ,rısne 
ne alacaktı. Fakat harp. ~ô :ds~~ 
belediye icabeden vesaıtı t ~· 
eclctniyeceğinden nakliyatı~ şif 
den 6 ay müddetle Kas~pl v'-f 
ketinc verilmesini Dahilıre~t f~· 
Jetine teklif etmiştir. F~ 11,)1~ 
k.llet bunu kabul etmenıI~·11 ııe. yatın 1 hazirandan itibare 

11
p 

tediye tarafından billül yar 
sında ısrar etmiştir. . e d~ 

Bunun üzerine beted•~~t e. 
K"asaplar Şirketine rnür3 tıl~• 
<lerek vesaitin kendisine fi d !• 
sını istemi§tiF. Senelerde~,~ 
tanbulun et nakliyatıru Y'~t lıl&. 
bu itibarla artık hurdalar·~(> , 
kaç kamyonla bir iki derıı'efa ~. 
rilnün bedellerini birkaç d tı~ıı, 
karmış olduğu muhakkatc ..,~• 
nan şirket ise belediyerıi~·ııce ~ 
vaziyette kaldığını göru dl>'e ··d· 
teklifi reddetnıiıtir. Bele 

1 
ııı~ 

vesaitin, hiç olmazsa, bir ıııııi~vf· 
detle kiralanmasını iste e~[ 
Şirket bu teklifi kabul tıed~ 
fakat bir aylık kiralatııa tif· ~ '1 
olarak 17 bin lira ist~ş ,ıtt ~~ 
velce bütün nakliyat işini j!İ'etı. 
için 60 bin liraya yapa~ !epjtl~ 
bu defa sadece elindekı tc ı 1 tıl 
rin bir aylık kirası oıara uştU!'ıı 
lira btemesi fazla gör{ll!l' ~ıW1 • 

Bununla beraber et • e t•'' il' 
yarından itibaren bele~>' 1 efl~tl fından yapılacaktır. ~~ıfl1 b"gôi 
men bunun şeklitU tel' . 
kararlaştıracaktrr. Esase~1' e~f 
ye bir kısı::ı:ı vasıta teda!1 

bulunmaktadır. 

----0---- • O' 
Bu sabahki konvaıı••f 

nelle gelenler et-

Harb dolayısUe Avrtl~: 
nub ve şark metııleketle .~ 
nebUerin geri dönüşil de~ ... ~' 
~~ ~ 

Bugünkü konvansiyonel JJll~ 
Milô.noda.ld ta.lebeler!ntltdtsi ~P'; 
fa, İsviçreden Uç t~ııdfll (.il 
Sof yadan da bir !ranlI ırU ti~ 
ttaıyad& bulunan bir: dl>~ 
işlerini yanda bı:rak& of 
terdir. rıerl "" 

Semplon ekspresi se.!r.e d~ vıl' 
edilmiş olduğundan bUr11 fCj( ;• 

pres gelememlştir· EkSPrı;'e .. ~9 

tarı konvansiyonel treniJeııırdJr'-"" 
terini yapmağa başle.ıı:ıl§ ol' F 

Konvansiyonele ihtl:tit· ııl ~ 
fazla vagon ilave edilec 1 tt" 

Bugünkli konva.nsiyonc ti 
ki saat kadar gecikJIÜ!lw;eÇeı'~ ı 

Tren Yunıuıistand~ır et~~· 
b.at boyunda dotaşan ralC 1' Cl' 
n.in ma.klne altında kal3 ~bCb 
ta.nma.sı bu geclknleye 

muştur. ----C--- 1., 
J&' ~jj 

ME\'LİT - Geeenlerd~d o~ 
sabık Kırşehir mebU.SU ?ı! ~ ~/ 
ruhuna 1tbaten yarınld eSiX>d' ~IJ. 
gUnQ HeybetladadıLJd b:U 8e~ .,i 
IQd okunacaktır. Kendi dC4 c·1 · ..ı4 
ve dostlerimu:m teşri!lerl ,,_ ı-e5'' 

gşl şı 

----c---
Davet . 

ı*ıtr'~ı<' 
t"tmıbul ?tltiddt'luntuıııl1 " ııliı6;;ıv 
tstanbuldıı. bultındt•g-u ılll ıı 

1 c ıtu cerı Urla. ceza Mklm c ti 
mernurlyctlm1%e mnracaıı. ... 
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- 1940 H A B E R - Akşam Posta~t 

Musolini sayfiyesinde 
düşünmekle meşgulmüş· ! 
~ . 
~4-Jııf!Q '(_arın v~ya pazar günü ingiltere ile tic~ret 
'~rt<a c,mh<!""'IDln klllbl, b 1 r n ut u k s ö y 1 iyece k müzakerelerı 

)'arnı k bt · Sovyetler murahhas 
:reıc nıuu m~~~:~eıçı: ~~~a~ "ıtalya11 kab·ınes·ı salı g·· .. ''mu··h·ım değil, sefir istiyorlar 

1 ~te~~on dol:ırlık mupzam tah- unu . 
~tik;~ ~!!~~~~~r. v. apuru maseleler"ı tetk"ık edecek Moskova, 30 (A.A.) - Cripps· 
l'~Pa-:,a harekM etmlştır. Va- '

1 
in Moskovaya muvasalatı hakkın· 

dô:ııı:ıacıa oturan ve memleketle _ da İngiliz gazetelerind~ b:r çok 
it:, ~k isteyen Amerlkalılan Pıuic,. 31 - Bazı siyasi mubar- olan mahafil, meclisteki müzake- yanlış ve biribirini nakzedc:n ha· 
<teıt apur aıhhl malzeme nak- rirler e ezcümle Epok gazetesi relerin ''mühim bazı meselelerin vadisler çıkmış olduğundan, 

'.,;· • muharriri Kerilis ve ôvr gazetl'9i tetkiki" ne müteallik olacağı mü- Tass ajansı, aşağıdaki beyanatta 
lııu~ fa."ıst teşkllAtı olan na.s- muharriri Tabui, Muso\;ninin say- taleasmda bulunmaktadırlar. bulunmağa salahiyettardır: 
hır 1 ParUsınin beş· a.zası ya- fiyesine çekilerek vaziyet etra- Cripps'i Moskovaya fevkalade 
~ ~tll§tırına netice.sinde bazı fında düşündüğunü yazıyorlar. Bu MALTADA MEKTEBLER hususi murahhas sıfatiyle gönder· 

t1U Ulunınası Uzcrine tevki! e_ muharrirlere göre Musolini bu dil- KAPALI··· mek hakkında İngiliz hükumeti-
rıı~· l>oUs bu te~kilAtm reisi şüncelerinin neticesini bu cumar- nin teklifine cevap olarak, hari· 1 

~llıh- \'inını aramaktadır. tesi veya pazar günü bir nutukla Malta, 80 (A· A·) - Vali vekf- ciyc halk komiseri, Londradaki 
~~u &daJd Amerika se.iri Ke· ilan edecektir· li general Dobbie dün akşam rad- Sovyet sefiri Maiski'yi, ~u ciheti 
i "e ıtı.ı harpte ölen Amerikalı İ -tıı erler içın yapılan bir me _ Musollni, önümüzdeki salı günU yo He Malta ahafüıine yarın sade- ngiliz hükumetinin ıttılaına koy· 

1 
ttı &onra meçhul askerin ıne _ nazırlar mecli-;ine riya11et edecek- ce bir ihtiyat tedbiri olarak mek- mağa memur etmiştir: Sovyet 

4iıııa'nJc koymuştur. tir· teblerin kapalı bulunacağını bildir- hükumeti, ne Cripps'i ne de her 
~la. lI "-trikada !aallyetle be _ Romada, i:ıd maliımat almakta miştir- hangi başka bir şahsı fevkalade 
~cnsup kimseler aranmak- ve yahut hususi murahhas sıfa· 

~l'ııd edildiğine göre, aon gün_ J/k h f tile kabul edemez. Eğer İngiliz 
~tı~ bIUıııasa yanlarında al ·• . Q f Q Ç Q r P l Ş Q n hükumeti, hakikaten, İngiltere 

1 
'°Pbe~tu ihbar edilen. 200 den ile Sovyetler Birliği münasebet" 

ltııttıı. h §ahlk IS tevki! edilml.§tır. Be 1 ç ., k a l ı mu h a r ., p 1 er 4 o o b 'ı n den ]erinde mevkckut olmıyan bkir de-~k 
1 

a ının Sovyetıer Birli _ ğişme ha ında müza ereler 
• e Projes. Macar ve Sovyet yapmak arzusunu görüyor ise, 

~l'l araaında müzakerelere bunu, Moskovadaki büyük elçisi 

~ llıubtemeldir. lhtiyart o - ı' k • h aft 1 da 2 o o b ı' ne ı• n d ı' I e B. Seeds veyahut da eğer B. ~ ııırı:1 keyfiyeti 4ı>O.OOO Rute- 1 (t r Seeds değiştirilecekse onun yeri-
l 'C!Jııı.ı ~ Uı;te biri taratmdan ne Moskova büyük elçiliğine ta· 
l1ı,~.-§Ur. . 
~ d yin olunacak başka bir şahıs va· 
ta dan 1Ubaı:en bUtUn 1a • B ı 'k b" I_ f ı · · 1 b'l" 

1 ~ttteıeri iki sayfa olarak e çı a or usunun ır t< ısmı es ım sıtasıy e yapa 1 ır. 

s· ~et hUk1lmeU, 20 ilkteşrlnden Q 1 m ad har be devam ed ı'yo r ~et topraklarında k&lmış o_ 1, 
nlıtarm memleketlerine L 

, ~tine muvafakat etmiştir. 
~ktarı, 50.000 dlr. 
fı-ol!ıa Zlrııat nazır1J1ın 6 hazl-

ı Ya gitmesi beklenUmek -

~ l<tt:ı 
lı.~ 61 Unu.sanlsinde nuJler ta 
."Llu.:Unııen Avusturya Başve_ 

a Q dul kıırıııı, iki ı;;ocuğ1le 
llıubaceret etmek talebin· 

'ı~§ \·e muhaceret btlrosu 
~~de etmiııtır, 
~~ bulunan Japon heyeti &· 

1 ".ıo.ı 6 deniz akademisini zi -
~ ı._ Dlerdtr 
'•ııba • 

l\ ti~ ~1ikJU olduğu halde lr _ 
l\rj ekte olan Uruguay a • 
ta.i1Un kargosu, Finl.sterein 

ı ~ inde bir Alman tahtel -
~lt._t l?ıtian taabiı.rri edilmlıUr. 
~l!:ı e :Saron Yon Elnem i.smln
l'.-~ 1 gıya.ben idama, Amoureı_ 
·~tbı ıla.ına mahkOm cdllml~ler· 

0111bır devletin ajanları ile 
'':ı li.i Uğıınu hUIHımete haber 

ıı.~~ae rach ve Perreux on ve 
~'11 llıahldlm olmuşlardır. 
'<ı~ )'~da a.skert mahkeme boz· 
ııı., 'ö)'leınek Ye ü:r.erlerinde 

"'er b ~ ııu Ulundurmaktan auçlu 
~Ut seneden on .seneye ka· 

~·~ 

~ i FA 

~ulmuş 
A G R 1 

~l Bay J. O. C. Yazıyor: 
Ct• 

J11~~ı'}'a okuy T d . .. 
\~' ilt v oruz.· e avı go· 

~ak arınış fakat, A LL· 
:ıı ilıU~ndan bahsedilince, 

l~~Şallı al8ğa değildir. Bir 
~ ti{ tatbik etti~i bir 
~ tt•itirı·Yakısı, bir gece zar· 

lı 1 .. 

Paris, St - Belçika na111rlan 
dün akşam toplanmı~lar ve şu ka
rarnameyi kabul etmi,Şlerdir: 

"Belı;ika milleli adına, kanunu 
esasinin 82 inci maddesi mucibin
ce, konsey halinde içtima eden n~ 
zırlar. kralm müstevlinin idaresi 
altında olduğu için icrayı hükümet 
imkanından mahrum olduğunu mü
şahede ve tesbit t>ylemişlerdir.,, 

Hariçteki Belçika elçilerinden 
ve Belçika kolonilerinden hükume
te sadakat ve kraltn hareketini 
takbih telgrafları gelmektedir. 

nELÇlKA ZAYİATI 
Diğer taraftan Belçikadan gelen 

yüksek rütbeli bir Belçika zş.biti 
şuhları söylemiştir: 
''- üç hafta evvel Bel~a or

dusunun mevcudu 750.000 kişiydi. 
Buiılarm 4.00-000 inini ilk hatta 
çarpışan mubaribler teşkil ediyor-

du. Son muharebe neticesinde ilk 
hat efradından cepheye göndujle
bilceek olanların miktarı 200 ~e 
inm!Şti.,, ' 

Bazı Belçika kuvvetlerinin Flan
der'de müttefik kıtaatm yanı ba
emda muharebe~·e devam ettikleri 
resmen bildirilmektedir· 

Yüksek rütbeli bazı Belçika su
bayları Kral Leopoldün emrile 
teslim olmaktan imtina etmişler
dir· 

İngiliz istihbarat nazm Londra
da yabancı matbuat mümessilleri
ni kabul ederek harbin neticesin
den kat'i surette emin olduğunu 
bildirmiş: 

"- Belçika ordusunun bir kıs
mı, Leh ve Çek kıtaatı ve Avus
turya lejiyonu ile birlikte h8.la bi
zim safnnızda muharebe etmekte
qir-., ·demiştir· 

Romanya .Petrol mıntokalarında 
alınan sıkı ·tedbirler 

Riikrr~. 30 (,LU - Diin inli- ı rol talırnili mınlalarında yapurla -
,ar eden bir ·polio; niz:ıınnaıııesi, rın demirlemrnıesine miile:ıllik ha
yalan haberler ~:ayan yeya Roman- zı ahkamı ihtiva elıııeklcdir. Bu· 
ya tarafını.fan \ili haz olunan poli_ . Aiintlen itibaren vapurlar, ancıık 
tik ve.ya :ı~kcri teıllıir hakkında liman m:ıknmalının hususi müs:ııı_ 
ıııuahazeıle bulıınmakl~~ ilham ecli_ ıle-;i ile d<'nıirliyeceklcnlir. 
.fen her şııh\I lıir ayılan iki sene- Bundan haşk:ı mc>zkiır mıııl:ık:ıılıı 
ye kadar rnralıilcn hapis ceıasın:ı vapurl:ır bulunclıığu zaııı:ın ~cnıi_ 
mahk(ım ıuınıaklnclı'r. lrrde ne cinsten olıırs:ı ateş yakıl. 

Yeni nizamname bugünden ili- ınası ve miırellchatın k:ır:ıy:ı çıkıı
lıarl.'n nıel'lıdi nıeriyrte J:iriyor ve rılnıa~ı memnudur. Bu ahk:imın 
hiliırına h:ıreket edecek olanl:ır gayesi, nırzkCır m'ınl:ık:ının emııi
askeri mahkt'me huzuruna sevk<'. Hlini lııkviye etmektir. 
dilcerklt'rılir. 

Prlrol ııııntul..alarınıla alınılısı 
ılün salı:ıh lıildirilcn emniyet tecl_ 
birlerinin talhikatındaıı olarak, 
yarından ililıaren hu ııııııt:ıka:ılrda 
bulunan şiiplıeli evlcnle pofüçe ta
harriyat :nıııılacaj.\ı hilclirilnıekle· 
tlir. Yine aynı ıııınlakalardan ~l'

çen lıiiliin trrııll'rle clcmiryoltı is. 
lasyonl:ırı da poli~ nezareti allın
cla lıulııııılurulac·:ıktır. 

Litvanyada 
kaybolan Sovyet 

asker.eri 

Bin Amerikan 
tayyaresi 

"Mürettebatile birlikte 
müttefiklerin yardımına 

gönderilmeli" 

Ne\'york, 30 (A· A·) - Geçen 
umumi harpte Amerika ordusunun 
27 inci fırkasına kumanda eden 
general Oryan 1000 Amerikan tay
yaresinin pilotlarile birlikle mütte
fiklerin yardımına gönderilme,c;ini 
teklif etmiştir. 

General Oryan hukuku düvel 
bakanından bu hareketin Alman
yaya ilanı hnrb etmeğe muadil ol
duğunu ve fakat bunun müdafaa 
noktasından bu miktar tayyareyi 6 
ay içinde üç dört defada gönder
mekten daha ziyade Amerikanın 
menfaatlerine uygun olduğunu be
yan etmiştir. 

Yabancı radyo istasyon
larının arapça neşriyatı 

ve Mısır 
Kahire, 30 (A.A.) - İskende· 

riye askeri valisi, lokanta ve içki 
satan müesseselerin sahiplerine 
Arap lisanında neşriyat yapan 
radyo istasyonlarını açmamaları
nı tenbih etmiştir. Çünkü bu is· 
tasyonlar, uydurma haberler ver· 
mektedirler. Yalnız Kahire is· 
tasyonu bitarafane haberler neş
rettiği için dinlenebilecektir. 

Bu talimat haricinde hareket 
edecekler için ağrr para cezaları 
konulmuştur. 

V arnaya gelecek 
Alman turistleri 

S ofya, 30 (A.A.) - Almanya, 
Bulgar hükumetinden, bu yaz 
Karadeniz üzerinde Varnaya bir 
çok turist göndermek için müsa· 
ade istemiş ve Bulgar hükumeti 
de bunu kabul etmiştir. Bu turist" 
lerin bir kaç bin yaralı asker ola· 
cağr tahmin edilmektedir. 

UZAKTAN 

"TERCOME" MECMUASI 
M AARlF Vekilliği'nin kurdu

ğu Tercüme büroou, çalış
masmm ilk semeresini halka ar
zetti: Tercüme mecmuası. 

O mecmuadan bahsetmemi, be
nim de onu hazırlıyanlardan biri 
olduğumu düşünerek, belki garib 
bulacaklar olur- Fakat niçin ga
r:p olsun? Kendimi övecek deği
lim. Gerçi bize böyle bir mecmua
nın la:mn olduğunu yıllardan beri 
söykrim; ilk sayıyı elime aldı

ğım zaman içimde, iftiharla karı
şık bir sevinç duydum. Fakat ter
cüme bli rosu azası arasında, ona. 
ım az çalıı~an belki ben oldum. Za
ten niyetim, o mecmuanın medhi
ni l"!tmekten zivade mahivetini an-
fatmaktır. . . 

llk sayıda tercüme edilen yazı
lar ııunlardır: Gocthe'nin Shakcs'· 
t>ear<'··., ~·ine hake-.peare {Shn
kespcare und kein Ende) isimli 
tenkidi; Baro:\'un iki cs!"ai'si, 
Paul Valery'den bazı J>ü~ünccl<'r: 
Chami~so'nun (fül~cslnl kayhe
ılcn atia.rn'mdan bir parça; :M:usı;et
nin Ş:undaııcı (Le Chandelier) i
simli komedisinin birinci perdesi. 
Bu isimler, Goethe, Bacon, Vale
ry, Cha.ınisso, :Musset. A vnıpa fi
kir ve sanat aleminin en ehemmi
yetli simalarındandır· Mecmua bil
hassıı böyle kimselerin eserlerini 
tercüme edecektir- Bizde, öteden
beri çıkan bütün mecmualarda, 
tercüme razılar çıkar; fakat bun
ların çoğu, Avnıpa'nIJ?. yeni mu
harrirlerinden alınır· Tercüme 
mecmuası, bugünün muharrrilcrine 
büs:.ütün kapalı değildir; ilk sayı
da Valery'den birkaç sayıfa bu
lunması da bunun içindir· Fakat 
mecmua bilhassa eski muharrirle
rin, kıymetleri artık tahakkuk et
miş mütefekkir ve ediplerin ya
zılarını anyacaktır· 

Goethe'nin yazısını Nusret Hızır 
tercüme etti· Nusret Hızır Türki
ye'de fransızcayı ve almancayı en 
ıyı bilen insanlardandır; gerçi 
matbuatımızda adı pek tanınma
mıştır, fakat üniversite alemi onu 
yakından bilir. B··n a:mancayı hiç 
anlamadığını için, Nusret Hrzır'm 
alın.ancadan tercüme ettiği bir ya.
zı hakkında bittabi bir şey söyli
yemem; fa.kat kendis ini seneler
den beri tanırım, ne kadar ciddi
yetle çalıştığını gördüm· Bunun 
için tercümesinin mümkün olduğu 
kadar doğruluğundan eminim· Ba.
con·u tercüme eden Orhan Butl
an, Ankara Tarih ve Edebiyat Fa
kültesi doçenUerindendir; birkaç 
Bl'nedir Yüccl'de yazılarını oku
ruz; kendisinin ya km zamanda en 
t:ınmmış ve sözünü dinletir mü
nekkidlerim;zden, ' mütefekkirlcri
mizden biri olacağmı zannediyo
rum. Valery'nin Dü4:1ünC'elcr'ini, 
erkadnşım Sabahattin Eyüboğlu ile 
lıen tercüme ettik; bu tercümenin 
mükemmel bir şey olmadığını bili
roruz, çünkii Valery'nin yazılarmt 
tercüme etmek çok zordur. Valcry 
lıtiyük bir sanatkardır ve cümle
rinde hemen her kelimenin bir 
kıymeti, akisleri vardır; buna rağ
men onun ya?.ı!lı üzerinde çalıştık, 
rünkii mecmuada onun da isminin 
b:ılunma!!tnl i~ti~·orduk· Chami~
~·u ı:ı.abahattin Ali terriime etti: 

Or.;.1.:::=:: •• :: ... L"::::::=: ••• 1.li:n:::t. 

I VUKSEK KALOIRIM'da ~ 
n SANCAK SINEMASI H 
~1-GüLNAZ Sulfanil 
İ Türl• mm:lki•lniı. 1'11 ıUzel par~:\Ji 
1 larllo süılenmı, Türkçe sözlü e~:i .. :: 1 ıtnlıılz mm. :: 

·· 2 ~ YENi ŞAFAK~ 
1 Poıı~· ve m:ırrra filml<'rlnln en :i 

lır~t>C'anluıı ft 
H 3 - MALEK . 
i! g 
:: 
!i .. 

PEHLiVAN 
Büyük komik film 

:: Fiyatlar: Balkon 1.'5, dnhull~·e 10 
:; kuruştur. • ___.-... · .. ·······~r:r .. ·--· -- ıı ....... •••••-... •••••ew-..~••••• • ........ ?!iL' 

!iabalıattin Ali, genı: romancı ve 
uıkayecilerim.izın en çok t.anmmış 
ve sevilen simalarından biridir· 
.11.u.sset'yi de Sabahattin EyUboğlu 
va Bedrettin Tuncel ile beraber 
ben tercüme eltim· Doğrusunu 
s..iyliyeyim, bu tercümeden mem
ııunnz; zaten ona üçümüz de fev
kalAde zevkle çalı§tık; belki bir
kaç yanlışımız olmuştur, bazı 

yerlerde nuancc'ların kaybedilmiş 
olması da kabildir, fakat Şamdan. 
~ı·nın birinci perdesinin bugün 
türkçede iyi denecek bir tercüme
~i bulunduğuna kanilm· Bu çalış
mamızı üçümüz de o kadar sevdik 
ı~i belki bütUn komediyi tercüme 
< dece~iz. Kim bilir? belki bu zevk 
bizi, Musset'nin öteki komedileri
ne de çalışmağa sevkeder ... 
Mecmuanın ikinci kLSmmda tet

kikler ve tenkidler var· Bunlar 
Bay İhsan Sungu'nun, 7...iya Paşa
nın Emile tercUmesi hakkında. yaz.. 
dığr bir makale ile ba.şlryor; bu 
makalenin bizde tercüme tarihi 
hakkında çok kıymetli olduğunu 
nnnediyorum ; Bay lhsan Sungu, 
yalnız Ziya Pa.şa'nm tercilmesini 
tetkik etm~kle kalmıyor, dilim.ize 
dair de fe\•kalıide al8.kayı lJYand.r .. 
ran malumat veriyor. Tanzimat. 
tan beri tUrkçeye tercüme edil .. 
miş başlıca eserler böyle bir ten .. 
kidden geçirilecek olursa. bunun, 
b'zde yalnız tercüme tarihini de-
ğil, son bir asırlık fikir hayat.mı.t ... 
zı da aydınlatacağı muhakkaktır· 
B:ıy İhsan Sungu'nun makalesini 
Bedrettin T-uncel'in tercüme hak .. 
kmda bir yazrnr ile Azra Erhat'm, 
Yunan klassiklcrinin almancaya 
tercümeleri hakkında tariht bir 
makalesi takip ediyor; bundan: 
sonra da üç yeni tercümenin ten. 
kidi geliyor. Bu ikinci kısnn, ya .. 
ni tetkikler ve tenkitler kr:smr, 
mecmuanın en mUhim kısmı olma
lıdır; çünkü asıl gaye birta.knn 
eserleri tercüme etmek ve tercü· 
mo nümuneleri ~·ermek değil, 
memlekette tercüme edilen eserle
ri tenkidden geçirmek, tercüme fa
aliyetini murakabe etmektir· İtiraf 
edelim ki birinci sayıda. bu kısım, 
istediğimiz kadar dolgun değildir; 
çünkü, meşhur fran.srzca mısram 
söylediğinin aksine olarak, tcnkid 
sanatten de zordur. Mn.mafi ôu 
kısmın zenginleşmesi için elimiZ
den· geleni yapacağız· 

Bunlardan başka mecmuada. 
Avrupa mecmualarından bazı par
çaların hula.Baları, tercüme edile
cek parçalar \'e Tercüme bü.roou.n.a. 
dair haberler vardır. 

Tercüme rnecmuasmm §imdiye 
kadar uğradığr ba§lıca zorluk şu
dur: biz mecmuayı kendi kendimi
ze ı;ıkarmağa. mecbur oluyoruz; 
aylardan beri ilan edildiği halde, 
bize kendiliğinden yazı gönderen 
hemen kimse olmadı; mecmuaya. 
yazı yazacakları biz kendimiz a.ra
mağa mecbur oluyoruz. Onları an. 
yacağız; fakat Türk müMvveri.n.in, 
bilhassa tercüme işleri ile alfıki. .. 
dar olanların mecmuaya kendilik. 
lerinden müracat etmeleri, yazı: 
göndermeleri ve arzularmr, itiraz.. 
lar:mı bildirmeleri laznndır. Mec
mua şu veya bu kimsenin değildir, 
devletin ve dolayısile bütün Türk 
münevverlcrinindir· Tercüme bü~ 
sunun vazifesi ancak onun şeklini 
ve ruhunu tcsbit etmekten ibaret 
olmalıdır. Öyle :r.annediyorum ki, 
ilk sayıda da görüleceği gibi, mec
muanın ruhunda hiç bir darlık 

yoktur: her dilden tercüme edil
miş yazılara açıktır; bilhassa eski 
muharrirlerin yazılarının tercüme
sini istememiz de ancak mecmua
da çıkacak yazıların kıymetinden 
emin olmak ve bu işi şahsi zevke 
bırakmamak içindir. Bittabi mec
muada tamam.ile teknik mahiyette 
yazılar çıkamaz, fakat mecmua. 
yalnız edebiyata da inhisar edecek 
değildir: her türlü felsefi yazılii-a 
ve umumi bir kıymeti haiz olm.Sk 
şarlile her türlü ilmi yaztJara da 
açıktır. Hele şairlerimizin, ecnebi 
dillerden tercüme edecekleri iW:
ler bliyük bir minnettarlıkla kaSul 
e:lilecektir· 

Ancak mecmuaya gönderilec~ 
yazıların daima asıl metinle ber~ 
ber gönderilmeleri lazrmdır, çünkil ~ Cakı k gostererck ve de· 

~lt ~illlj 1 
tevlit ederek ağrı. 

t~. s~Oc;: ~eskin et mi ~tir. 
~/i>atik • Romatizma, Lum· 

~ltı'e ~ir delikli ALT.COCK 
• , Oc;:l< ayap olmuşlardır. 

Otoıııolıillc scr:ıh:ıt cıknlcriıı 
lııı~·ı~i Itır mÜ~a-aılcırnmeleri ola· 
cak, lıu 

0

nıınlak:ılarcl11 ik:ıınrt eden 
biiliin yahanl"ılar, ik:ıınet tcıkerele_ 
rini lreılil cllirN'cklrrdir. 3 h:ızi
rana kadıır ıecdillcri rcılılolnnan 

ecn~hıler ııırnılrkeli terkeıleceklrr· 
dir. Ttrkl'!lnıeılikleri takılirık f:ı. 

haş~iil kamplarına nakle.fikccklrr. 
ıli r. 

l.()nılra, 31 - Sovyet hükfım~ti 
lnrafından Litvanyaya verilen no
ta Litvanyada büyük bir endi~e 
uyandırmıştır. Sovyct notasına gö
re, "Sovyet - Lit vanya karışılıklı 
yardnn paktı" mucibince Litvan
yaya gönderilmiş olan Sovyet as
kerleri ara.~rnda birtakım kaybol
ma vakaları görülmektedir. Sovyet 
hükumeti hu hildisclE>rden I..itvan
~·ayı mes'ul tutmakladır-

~lli,llll11fü t> YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN ~illllfil1llffimlli~ ;·:~~r~a~i1~ıı:;~m~1:;:a~e;~y!:; 
iJTTEPEBAŞI ra ~nıe.-ıı MS BAHÇES'°'?fl bundan başka her yazzda bir v~ya. 1 l!2J - ''-~ 17 h~ ~~=~e~~~~in murakabesinden ge-

.. =_ Bsüyük Ahir GAFLA lile yaçılıyolr. İ-~ Tercüm l"! ml'Cmua.c;ma biz elimiz-I{ ~ ılıhı a Yakılarının tevlit 
~ t(sl\]ca~ı~k. OTOMATİK 
~tı t;ııırı 1 gıbı hemen ağrıyan 
J 11d~ki kaplar. A LLCOCK 
• t •irrıu '<ırmızı daire ve 
\\~~~an nıarkasına dikkat 

t. clerde 27 buçuk 
N ;Tl\QL JJMA~'IJARIXJlı\ 

lliil.rr.~ • • 1() f.LA.) - ILna ve 
bahriyi'! neıaı eli, bir kıırarname 

neşrclıni,tir. Ru kararname. Kö5. 
lence \"e Yerl.ôkü lımanlarının rıeL 

Litvanya hiikiımP.ti, bu protP.s
loya vrrdiği cevahda bu ie ı~ın 
husu"i bir tahkikat komiByonu teş
kil e'oildif'ini ve mes'ullerln ' iddet
hı teczive edilecr>i?ini bildirrrıir:.tir. 

den geldiği kadar çalıştık ve i)i 
rlr şey ml"!ydana getirmek istedik· 

1 Çahşmamrzda ne kadar muvaf. 
fak olduğumuzu, münevve~lerlmiz-

Ba;vanlar il@ birlikte k13 metli sanatklrtard:uı mlif~ı-kkll den ve halktan gör~eğimiz rağ-

18 KiŞiliK büyüt1 bir SAZ heyeti; het ve yardım bize bildl~ektir-
~•ımm~ ~ca= Zen~ bir balet ı-e V&I')~ numaraı..n.~ıll!lffll iij Nurullah Ataç 
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Bile ••• c ~etleıri 
(Baş tarafı 1 incide) ı Ikınci mevki biletlerinde de"i

kinri ':c ü~ünc~ mevkilerine l1e· ;ildik yoktur. Köprüden iki;ci 
men hıç bır tcsır yapm~makta- .ı.ııntaka olan Kınalı Burgaz a
dır. Pek az olan ar~ı§lar da 10 dalaı iyle BN:tancıya' kadar olan 
parayı geçmemcktcdır. Anadolu frkelelerinia biı inci 
B~.un sebebi evvelce na}diye mevki bilcllcrine gidişte 10 pa. 

v~rgısı lıes~blanırkcn s~nt:~0- ra ve gidiş geli;;;te 20 p;ı.ra zam 
rı.u en. '"':şagı 10 ~araya ıblag. e- VQrdır. Birinci mevki yarını bi
d~lm~sıdır, Mesela ~;ş kuruşı.uk 1etler de 8 kuruş 20 paıadan 8 
bır b.ıl~te bc9 para duşcn naklıye kuruı 30 paraya c:ıkanhnı~tır. 1-
Yergısı e\:ve~ce. 10 para olaral• kinci mevlii biktlcrq::: <le gidiş· 
kabul . e~ılmıştı~. . . tc 10 para ye gidiş g~lişte 20 pa 
Tabıatıyle şımdıli:ı zam da ra z:ını vardır. 

lı~ 10 pa~anın içir~c gi.~·mckte .ve Köprüden üçüncü muıtakn o
boyle.cc bır ~~o.k ~ılet ı:crctkrın- lan Heğb~~i. Büyük Adn ile Pen
rlc luç dcgışıklık olmamakta. iik'c kadar olan iskelelerin bi
dır. . . . ~·:ı!ci mev!dlcr inde gidişte 30 pr.r:ı 

Şe.hrımızde I!)leyen muhtelif \"C gidiş geli§te 40 para artış ol. 
naklıye ,·asıtalarının yarm ~a- :nu~tur. 
bahtan itibaren ücretlerinde O- I~tanbul Yalova 
lacak değişiklik hulasa olarak 
i Öyledir; 

T RAMVAY 
Tramvay biletlerinde yalnız u 

z un mesafeli birinci mevki üc:
r etlerinc zammolmaktadır. 7 
b uçuk kuruş olan bu biletler 7 
kuruş 30 paraya çıkarılmıştır. 
Diğer tramvay ücretlerinde de
ğişiklik yoktur. 

BOCAZ V APURLAR! 
Köprüden Büyükdcre:, Sarı-

yer, ve üçüncü mıntaku savılan 
bütün uz:tlr iskelelerin gidi$ ge. 
liş ücretlerine birer kuruş \'e yal 
nız gidişlere 20 para zam var
dır. !kinci mevkilerde bu mik. 
dar gidişlere 10 para ve gidiş g~ 
lişte 20 paradır. Diğer mıntaka
lann ik inci ve üçüncü mevkile
rinde değişiklik yoktur. 

Umumiyet itibariyle birinci 
mevki ücr etlerinde en fazla zam 
bir kuruştur. 

YALOVA, ADALAR, KADIKÖY 
HAYDARPAŞA VAPURLAR! 

Köprüden Kalamışa kadar o
lan birinci mıntakad:ı birinci 
mevki gidiş biletlerine 10 para 
ve gidiş gelişlere 20 para zam 
vardır. 

Bisiklet ekibimiz 
bu sabah geldi 
Balkan bisiklet müsabakaları

na iştirM_eden 18 kişiden m ürek
k ep Türk ekipi Besarabya vapu
riyle bu sabah şehrimize gelmiş
tir. Kafileye riyaset etmekte o
lan Bisiklet Federasyonu ikinci 
reisi Hakkı Bekensi bi r muharri· 
rimize demiştir ki : 

"- Müsabakalarda aldığımız 
dereceler iyidir. i ki ikincilik ma
dalyası ile bir de sportmenlik k u
pası aldık. Maamafih şanssızlığı· 
mız da vardı. İyi bir derece a1·· 
masını beklediğimiz T alat , Yu
nanlı bisikletçi ile çarpış tı ve iki
si de yaralandılar. 

Sport menlik kupasının T ürk 
ekipine verilmesi stadda büyük 
t ezahürata sebep oldu . H alk bi· 
&ikletçilerimizi dakikalarca alkış
ladı. 

R omanyada bulunduğumuz 
müddet zarfında, Dahiliye Nazı· 
rı Vi ntu, P ropaganda Nazırı Ci
resko v e Bükreş belediye reisi 
şerefimize ayrı ayn ziyafetler 
verdiler ." 

ltalyadaki 
Mısırhlar 

Kahire, 31 (a . a .) - Mı.sır hü. 
kumeti Italyada bulunan Mısır
lıları Mısıra dönmcğe davet eyle 
miştir. 
Şimdiki ahval dolayısiyle par. 

lamentonun haziran başlanğı
cında hitam bulacak olan içti. 
ma devresi temclid edilmiştir. 

Yine ayni sebelıden dolayı kral 
ile hükumet erkanı bu sene yaz 
mevsimini geçirmek üzere Isk~n 
deriye ye gitmiyeceklcrdir. 

Bir emirname ile Mısırın bü
t ün idari mıntakalarmda askeri 
mahkemeler te~kil edilmiştir. 

Belçika ve Holandadaki 
• talebemize dair resıni 

malumat beldenrnelidir 

ar:ısında bi
rlnci mcv1~i gidi~te 20 para, girEş. 
;eli5tc 40 p<>!'<!, birinci mevki :ra
:·1nı bilette 10 para, ikinci mevki 
Mdiştc 20 para. gidiş g eli!jte 
40 para zam vardır. Tidnci m"v
kı yanın biletlerdeki z:.lm tıııJ;:_ 
farı on paradır. 

SIRKECl-CEKMECE 
BA NLI YOSU 

Birkecidcn Cexmec~vc birin
ci mevki yalnız gidiş ve g.ıdif) ge
lişte bir~r lrnru~ zam vardır. 1-
kinci ve tiçii ncii mcvkilerd~ ııir, 
dC'ğir;iklik y<Jktur. Diğer istasyon 
k ra da birinci mevkilerde birer 
kuru~ zam vardır. !kinci ve üçün 
~ii mevkil~r dcğişmemekt~clir. 

HAYDAR?ASA-PENDIK 
BANLIYOSU 

Haydarpaşadan Pendik'e bı
rinci mevkide gidiş ve gidiş ge
lişte birer kuruş zam vardır. ı. 
kiııci ve üçüncü mevkilerde değı 
şiklik yoktur. Diğer istasyonla
rın da yalruz birinci mevkilerinde 
biı·er kuruş zam olmuştur. 

Nakliye vergis i tren ve vapur. 
ların uzun seferlerinde birinci 
mevkide yüzde 15, ikinci mevki
lerde yüzde 10 zam vardır. 

Romanyaya giden 
heyet döndü 

Yapılan davet üzerine ~oman
yaya giden mebus ve muharrir 
Ab idin D a ver, Dr. Tevfik Sağ
lam, Dr. Aziz Fikret ve muhar· 
rir M. Zekeriya Sertel'den mü· 
rekkep hey'et bu sabah Besarab
ya vapuriyle Romanyadan dön· 
müştür. Abidin Daver seyahat 
intibalarını bir muıharririmize 
şöyle anlatmıştır: 

''- Romanyada dört gün kal · 
dık. Bu müddet zarfında bize 
sıhht müesseseleri ve görülmeğe 
değer yerleri gösterdiler. Ro· 
many ada Türklere karşı sempati 
o kadar fazladır ki her yerde bi· 
zi son derece samimiyetle karşı· 
ladılar. Romanyada her memle
kette olduğu gibi bir harp endi§e· 
si vardır ve milli müdafaa hazır· 
lıkları göze çarpmaktadır. Fakat 
halk yine işile, gücile uğraşmak
ta ve no rmal hayat devam etmek
tedir." 

İstanbul radyosu 
(Baş!.arafı 1 incide) 

ceklerdir. Mahkemenin takdir edece -
ği nakdi ceza 25 liradan 250 liraya 
kadadır. 

Bundan b:ı.şka bu resimlerin ruh _ 
.satnameleri de iptal olunacaktır. 

Şimdiye kadar §ehrimizde Uç rad _ 
yo sah!b! böyle cezaya uğramıştır. 

Mülga radyo tirketinden bUkQmete 
devredilen abone miktarı 6000 den 
ibaret olduğu halde ~imdi 80.000 1 
bulmu§tur. Bunun 34.6.000 den fazlası 
1stanbulda bulunm:ı.ktadır. 

Böylece geliri çok artmış ol:ı.n racl
yo işletmesinin programlarını ıslah 

etmesi ve bllhasa:ı alaturka milzik 
neşriyatını yeknasakhklaıt ~:urtarn . 
mil ın:ı.ruf sanatklrlardan da lstı:a. 
de elıncsi beklenmektedir. 

iktisat Vekili 
bugün geldi 

lktısrı.t Vekili Hüsnii Çakır bu ~a _ 
bahlıi ekspresle Ankornd:ın gclnıl;;ı ve 
doğruca IlostancıC!&ki evinı:ı giderek 
bir mUddet istirahatten sonra tsta.ııbııl 
taratma geçml§tir. 

Vekil, burada bllha.~ Silrn ,ı-bao:.. 

vaziy~ 
Emekli Gener~I 

Selahaddin Adilın 
evınde • 

(Baştarafı 1 incide) 
ve bu sahanın Gravllines' den 
Sanit · Omer'e ve N ieupor t' tan 
Yprcs'e kadar imtidat etmekte 
bulunduğunu ehemmiy::tlc kay · 
detmektcdirler. 

c;etin muharebeler babnsına yavaş ya.. 
va, Dünkerk müstahkem kampı isti· 
kametinde yü:.:selmektedir. Kampın 

bntı, cenup • batı ve ~imal batı yüz_ 
lcri boyunca &cvkedllcn suların tev -
lit etliği fcyczanlar şimdi çol;; mUcs
sir olmaktadır." 

Y pes vadisi 3 ila 4 kilometre rru ANSIZ 1'1LOSUN U1'" z An ATI 
genişliğinde sular tarafından F AZLA DEG1L 

ist ila edilmiştir. Fransız başkumandanlığı namına 
Lille mıntakasında b:.ılunmakta sö.ı: söylcmc.;te salı1hiyeltar bir v t 

olan general Prioux'nun ordusu, Flandredeki son muh:ırcbclcr hakkın
muharebe etmek suretile kendi · da şu beyanatta bulunmuşLur: 
sine Dünkerk'e doğru ~·ol aç · ·•- Flanllre cephesindcı İr>giliz _ 
maktadır. Bu ordu, Alman tazyi- Fransız oı·dusunun vaziyeti ciddi, hat 
kini parçalamatc üzere gerisii!de ti!ı .vnh~ ~ımakla beraber. Alman i_eb 
mukavemet merkezleri bırakmak· llğınin ıddıası vcı;h.ilc, hezımet ~eklı _ 
tadır ni almamıştır. l<'ransız amirallıg-ı bu 

HAVA MUHAREBELERl yı!lunda neşrcdileccktir. Raporlarda, 
· 1 hususta bir rapor hazırlamaktadır, 

Londra, 31 (A.A.) - Resmen son günlerde Flandre sahillerinuc Ct'. 

bildiriliyor : ı reyan' eden barckılt açıkça !zah edile. 
Ingiliz hava filoları, 20 avcı ccklir. · 

ta yyaresile birlikte seyir eden 24 Fakat ııimdiden ııöylenebilir ki, Fro.n 
Alman bombudıman tayyaresile sız ~ay~atı, bu. lınrc.lı:Ata iştira!• e_d·e~ 
bir çarpr•:na a tutus stu İn- gcmılerın adedıne nısbelle ehemmı)e. 

:ı y ~muJ r. 1 dir" 
giliz hava ı.mvvetleri, 9 l>o~l.ı~r- ~~ALAxIN SEVIU:SE s.l.ŞL.\NDI 
dıman ve bır avcı tayyaresı du -
§Ürmüşlerdir. Ingiliz hava kuv -
vetl!ri hiç bir zayiat vermemi:? 
lerciir. 

Narvik m m t akasmda, 27 ve 
28 mayıs g ünlerinde, İngiliz mu
harebe ta yyareler i, 13 Alman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

* * .... 
Par i.s, 81 - FJandı·e muharebe:,! 

ıle\aın eı:.iyor. Almıı.n lebliği mütte. 
!ı.kln ordusunu mahvedilmiş göster -
nıesine rağmen müttefikler, düşmanın 
aded ve mekanlk ta,lkiyetine karııı 
mUthiıi bir enerji ııe harp ediyorlar. 
Almanlar Poperen hattını yaramamt§ 
lardrr. 

General Prlouxnun ordusu parlak 
bir muharebeden sonra evvelA Lysin 
şimalinde, ıonra da daha ılma.lde 
kumandanlığın kendisine tayin etmtıı 
olduğu hattr tutmuştur. Bu hat sahile 
yakmdı.r. !.zer kanalının taşxnlmasın
dan hasıl olan •eller, müttefikin hat
larını ve Dunkerk müstahkem ordu -
gAhmx muhafaza ediyor. Bu seller 
yüzünden Alman piyadelerinden b&§ _ 
ka Alman tankları da ilerlemekte zor 
luk çekiyorlar. Dunkerk yolu Ue mUL 
tefikln askerlerine erzak ve mUhlm • 
mat yetıııtırilmesi mükemmel şartlar 
altında cereyan ediyor. Bu parlak 
mukavemetin netlce11l şu oldu: A,l -
maıılar b!rkaç İnglliZ ve Fransız fır
ka.sına kar§t 10 zırhlı, 3 mot<MU tir_ 
ka Ue daha birçok fırkalar ıevkine 

mecbur kalml§lardır. Dll§tnanın, bu 
mekanik Uııtünlüğüne rağmen zayi -
atı pek muazzam.dır. 

Lllle oehrindo harp eden lkl Fran
su.: fırkaaı, Almanlarla şlddetll dUm -
dar muharebeleri yaparak Dunkerk 
mmtakasına vasıl olmuştur. :MUtte -
flk kuvvetlerin ricat ve nakll devam 
ediyor. 

Fraw;ız ajansı dün gece yansı vazl_ 
yet etrafında §U ma.lQmatı vermlııtir : 

"Fransız _ İngiliz krtalan Flandre
de ekseri noktalarda ve ezcümle bü -
tün Yser cepheırinde Alman ileri ha -
t'eketinl durdurmu§lardır. 
Başka yerlerde bu kıtalar her admı 

da muharebe ederek yavaf yava§ çe_ 
kilıni§tir .Ezcümle tepelerde böyle 
olmuştur. Buralarda Almanlar Caaııel 
tepesini aldıktan ııonra general Pri -
ouxnun kumandaıımdakl ordunun de 
nlu doğru r!catini kesmek için diğer 
tepeleri zapta teşebbüs etmektedirler. 
Lille mmtakasmı terkeden bu ordu 

Sıra No· Adı ve soy adı 

Alma.nlar bu mıntakada 700 bin, 
tngiliz ve Fransızlar ise 270 bin aa -
kcrlo lıarbetmekledirlcr. Müttefikler 
adet noksanını cepheyi daraltmak su. 
rctilc tclı!.flye çııh§maktncllt'lar. 

Sahilt çekilmiş olan müttefik luta
Jar peydeıpcy vapurlara iıkap edile _. 
rek. !11g1ltereye sevkolunmalttadırlar. 
Donanma ve tayyareler bu irkrtP. l§l. 
ne yardım etmektedlrleor. Bir kısım 
kıtaat İnglltereye vasıl olmuştur. 

İngiliz seferi k uvvetlerinin 
başlıca üslerinin Manş denizinde 
bulunmadığr ve binaenaleyh lngi· 
]iz kuvvetlerinin oldukça mühim 
miktarda malzeme kaybctmiı oı· 
malarına rağmen başlıca depola· 
nnın Almanların eline geçmedi· 
ği kaydedilmektedir. 

Almanlar, çarpışarak sahile 
doğru çekilen müttefiklerin ricat 
hattının yanlarım himaye eden. 
İngiliz, Fransız mevzilerini eııe· 
rine geçirememişlerdir. Hiç bir 
Fransız kıtası teslim olmamıştır. 
Almanların Somme'de bir Fran 

sız taaruzunu püskürttükleri haık
kındaki iddiaları asılsızdır. Fran
sırlar, Abbeville'in cenubundaki 
mıntakayx istirdat etmişlerdir. 

TAYYARE FAALiYETi 
'Müttefifder dün yUze yaktn 

tayyare düşilrmilşlerclir. Alman 
tayyareleri de faaliyettedir. Bir 
hastahane gemisi bomba.lanmış· 
tır. Norveçte de iki İngiliz hasta· 
hane gemisinin batırıldığı bildi· 
riliyor. 

FRANSIZ TEBLIGt 
Dilnkli Fransız tebliği şudur: 
"Şimal kıtalan kumandanlık 

tarafından kararlaştırılan harekıi
tın icrasına fasılasız muharebeler 
ortasında ve tam bir intizam i
çinde devam etmektedirler. 

Som (Somme) cephesinin bü • 
yük bir kısmı üzerinde müsait 
muharebeler cereyan etmektedir. 

En (Aisne) üzerinde ve doğu 
cephesinde vaziyet değişmemiş
tir." 

INGILIZ TEBLlôt 
İngiliz bahriye nezareti de şu 

tebliği neşretmiştir: 
"Kraliyet donanması, düşma -

ntn ağır tazyiki altında Fransız 
ve Belçika sahilleri civarında ha· 

!Ia.lıallesl Sokağı 

rekatta bulunan İngiliz ve Fran· 1 
sız kara kuvvetlerine mümkün 
olan bütün yardımı ve müzahere
ti yapmaktadır. 

1200 liralık bır 
yüzük kaybol~~ Krt::atı ateşil e sctrctmekte 

ve di.işmanın harekatına mani 
o lmakta olJn harp gemileri ileri 
Alman kuvvetlerine çok büyük 
zayiat verdirmektedir . 

Yaraldar ve diğer kıtalardan 
bir çokları şiır. ,·· den tahliye edil
miş ve halen em niyet altında bu · 
l unmaktadır. Bilhassa düşman 
tayyarelerinin şiddetli muhalefe· 
ti karşısında cereyan eden bu 
harekat gece ve gündüz fasılasız 
bir surette, soğukkanlılrkla ve a· 
zi:rıle yapılmaktadır. 

Alman başkumandanlığı, deniz 
kuvvetie rimir.e ve bu kuv...-et lerin 
hirr.aye ettiği nakliye vapurhnna 
çok ağır zayiat verdirdiğini iddia 
ediyor. M utat olduğu vechile bu 
iddialar hakikate asla uygun de· 
ğildir. Hakikat ~udur ki, bu k a· 
dar m ühim ve geniş harekat hiç 
zayiat vermeden yapılarnayaca • 
ğından, Graft~n , Grenade ve 
W alkeful destroyerlerile az mrk· 
tar da m uavin gemi kaybedilmiş
tir. Nakliye vapurlarından yalntz 
689 tonluk küçük Abukir vapuru 
batmtştır. 

Büt ün bu ha rek! ta istirak e· 
denlerin kuvvei mancviv~clc.ri her 
türlü sitayişin üstündedir. 

Haekata devam edilmektedid." 

* * * Berlin, 30 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı, dünkü çar§amba günü 
birinci Fransız: ordusu kumanda· 
ııı general Prioı·~ ·ıe diğer bir 
çok yüksek rüf li subaylann 
Fransız Flanderlerindeki Casse· 
lin doğusunda Steenvo,.,rde ya· 
kınında esir edildiklerini bildir
mektedir. 

Polis yüzüğü bı~ 
.. .. .. ··de buıd supurucu 

.ır.~ 
. .. dde:.v', 

Istinyede Y enıkoY es Jl'lar.d9. 
oturan eski Istanbı:l kU difl ~ 
emekli general Sa~ahO-~dditıC f 1 

lin evinde garip bır b.,. 
miştir. ~ · 

Bundaıı 15 gün Jca.da.rd l~ . sı ~.ı 
;eneralın refıkasına. bir )~d 
kusur lira kıymetinde ·bolf
birdenbire ortadan ıca~ bilt 
ov içindekilerin yaptıkl~ert~.~ 
araştırmalar boşuna gı Jt ııııv 
kıymetli yüzüğü buln13 

kün olamamıştır. r ti 
15 gün hiç kimseye ~8~ ~ 

meden kendi kendilerill~~~ 
tırma yapan genera.1 ,~e eğe r· 
nihayet işi polise biJ.dıf !Jlod~ 
rar vererek dün cınnıY~1r. 
lüğUnc baş vurmuşlıı JI' 

·(i•e:ı .ııı ~ 
Derhal tahkikata ~,; ~IJ!'C'~ 

ta.nbul polisi esrarc~~l<İ ~1~ 
kaybolan yüzüğü bl~ \criDe 
çinde bulmuş ve s::ı~ıb ilPnre 
de etmiştir. Yüzük bır 5 ~ 
.:k bulunmuştur. ll ~ 

Yalnız nasıl olup ?~~ ~~ı~:i!J" ı · 
rticünün eline geçtığl 
mamıştır. uerf"'" ~ 

Yüzük süprüntUle~le ı:ı~ 
atılmış olacağı gibi b~edir~ ~ 
·la muhtemel görülme ta d~ 
.is bu hususta tahkik3 

etmektedir. 

' D J \ amga · reslJJ ...:, 
para verme f§lerine aJt "'s;. ~ (Baıtara.~ 1 ior 

tabidir. 
Aynı kaııunun 3, 4, 15 ve 6 mcı fa

sıllarında. yazılı evraktan alınmakta 
olan nlııbl resimlere yüzde on zam e_ 
dllm.l§til'. .• 

Darnga resimleri arttırılan evrakm 
ba§lıcaları runral'dır ~ • .., 

ı - Her nevi taahhüt, borç, kefa· 
!et, teminat, rehin ve yedi emin e -
neUeri, muka.velenameler, faturalıı.r, 

ordinolar, veıı&lr mütedavil ve ticari 
evrak ve senetler ve buıılann bordro. 
lan borsa emirleri ve bonıa alttı ve sa
tıt beyannameleri, fiat cetvelleri, lo
kanta ve otellerde yiyecek ve ı~cek 
listeleri, 

2 - Uae, muaııım mektebi ve yük· 
ııek mektep §ahadetname ve taııdik -
nameleri, 

3 - Depozito ilmühaberleri, mak. 
buz ve 1branameler, yolcu ve yolcula
ra me.haua eoya biletleri, 

4 - tyl hizmet vesikaları ve ter
cümei hal varakaları, 

15 - Ebll hibre ve vukuf, mümey
yiz ve muhammin raporlan ve auret
lerl, keşif ve muayene raporları, in_ 
oaata müteallik resim, plb, harita 
ve keşi! deiterleıi, protesto ve ihtar. 
namelerle cevaplan ve suretleri, 

6 - nmtlhaberler, tudikname, §a· 
badetname, hüviyet varakaları, etib
ba raporları, tahlil raporları, ödünç 

7 - Bllnçolar, menş• ~· , fi 
phadetnameleri, protest~~-l'tl ' 

8 - Her nevi ruhs8 ıetl· ~'P ' ~ 
rubsat ve Unvan tezıcer~ •:~' 
fa.r:lka UmUhaberleri, ill~.rf P' ' ~~ 
lan, ııertıtikalar ve buY" ~ 
cak oerhler, l~ 

9 - Her nevi u&nl5t' ı'· 
prog?'amlar, kataloğlal'·~ı:ıl~ ~U- ' 
tarifeleri, alrkWer ve ı-c11ıtf ,ft~"t 

ıo - Resını ve ııua~1 1c,retll ıııt<) ' esaeııeler, alelO.tnwn t ııt \,. tııll t 
Cemiyet ve klUpler ınt~ .,e ~ 
tahdemlerlle mütekait d tr>' si ' ı1 
lerin her nevt Uıtlhkaklal' ft! ~ ~ı 
ralar ve seneUer, tı•ri ff i" t ~ 

l1 - Ta.ııarrut ıeııe ıet~ ' b; 
ve intikal zabıtnameıer\e>-t 

1 
~ ~ 

taksimi veraset vara1'a ,, ı;ıuııı;.ı-ı ~ 
leri, hibe, vasiyet.name ~ jll.ıe ., 
taaarrutıar ve her ne'Vi ff ' (): 

ları, 11~~,ıı. ..1 
12 - BUet1e girilell e ııll' bftl'..ıl 'ı h' 

maşa yerlerinin duhull>;:rııı• ~tfJ .1 
1 

13 - HükQmet daire a.ıı •1ff ır ~ 
de lbraz puluna tAbl 01 eıerl A ') ~ 
hula.sa, su.ret ve terc_l!~ııı re""' p·, ~ 
me tAbl bllQmum evrı;uı.,._ J 1 ı, 
relere ibraz oıUMeak .~ 9 ,. 'i1t 
ve tercümeleri, bir kurıI•1ııııl 
lan kesirler bir kuıuşa l) 
caktxr. ~. 

Kapı No- 1ia.- Buh· Ccı.o.aı 
~ 
~~ Mat

rahı 

Nis. 
beti zanç ran 

~ı:ı 

1 Ba.zaran oğlu Yervant 
2 Halil oğlu Muhittin 
3 Kevork oğlu Dirta.t 

Kunduracı 
,, 
" 

M· Fenari 
,, 
,, 
,, 

Mesih Me hmet pa§a 2 / 20 so.oo 
Klil'kçlller pa.zan 13/ 1 60·00 
Mesih Mehmet pqa 2/ 20 12.00 

% 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
20 
20 

1·86 
11.50 
9.00 
3.53 
9.00 
7.49 
5.00 
ı.80 

5.05 

0.43 
3.50 
2-07 
0-81 
2·07 
1.50 
ı.oo 

0.41 
1 ·01 
5,79 
3.97 
4.g3 
3-23 

0.23 

1.35 
0.53 

937 
. 931 

931 
931 
938 
938 
931 
931 
931 
g38 
938 
931 
931 
937 
937' 
937 
9S7 
937 
9:;1 
9:;8 

~ 
~a 

~ 4 Ömer oğlu Şerü 
5 Arif Erson 
6 Sotiri oğlu Koço 
7. Salih oğlu KAn.i 
8 ,, " 
9 İsmail oğlu HUeeyin 

10 Necati Çellksoy 
,, ,, 11 

12 İbrahim oğlu Mehmet 
13 Fehmi oğlu Osman 
14 Muharrem 
15 MC'hmet oğlu Sami 
16 Marako oğlu Jirayer 
17 Must:ıfa oğlu Mehmet 
18 Mustafa k m Yegfıne 
19 Hamdi 
20 lbrahim oğlu Ali 

Ağırman 
21 Hustafa oğlu Receb 
22 Osman oğlu Nuri 

Mobilyacı 

Marangoz 
Sayacı 

EkmC'!t bayii 
,. 

Sebzeci 
Tornacı 

., 
Kahveci 
Karyola boyac1sı 
:Miirettiplıane 
:Marangoz 
Kunduracı 

., 
Terlikı:i 

'• 
I\ava f 

Hch·acr 
Kfantircil 

.. 
,, 
,, 
,, 
,. 
,, 

'" " 
" 
" 
" 
" ,. 
,, 
" 
" 
,, 

" ,, 5 135·00 
KUrkçlller pazarı 26 72.00 
Bilyeciler 58 36-00 
Vazir han caddesi 44 54.00 

,, ,, 44 54.00 
,, ,, 35 108-00 

Tavukpazaıı 8 135.QO 
·Tavııkpazarı 8 135.00 

,, ,. 10 72-00 
" " 20 11 2-50 

Vezirhan Cııcl· Gl 54.00 
Tavukpazarı 21 360·00 

'Yeniçeriler 56/ 1 90.co 
,, 42/18 21.00 
" 42/15 27.00 

42/8 21.00 
Kürkçiller pazarı 20 40.50 

25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 

28·96 
19·86 
21. 00 
14.05 

5.75 1.55 
45.00 1 0.35 

5.75 1.55 
3,37 0.77 
542 1.25 
5.42 1·:!5 

14·48 ~ .90 

1.35 

0 .27 

3.15 
2·lt 
1.01 
6°75 
ı .oı 

o rıo 
o.s1 
0-81 

93~ 47 63.00 30 ı 1·44 2-63 1.72 
"'3 .A 938 

,, " . 
" " 

~~ 
. ~! 

.. 12.00 25 18-00 4·h 2.10 1 
93 ,, ,, 13/1 60-00 30 10·45 2·40 H i7

1 
,,, 

ıe:ıiçeriler 60 45-00 35 15.45 3.115 931 ~'t 
23 :Mustafa oğlu Salih 

Yiğit 
Kundura er 

" 
Asador of;lu Dikr;?n Berber .. Ankara, 30 (,1. l. ) - Hnrichc 

\ 'ckiilct i IIol:ında ve Belçikndrıii 
Türk tnlchcsi lı::ıkkındtı ıurılt'.'ırnnt 
almak iı;in ic:ıp eden lıliliiıı ıc~t·lı· 

h üsleri ) :ıpmışlır. Tnlch<'m ize <lnir 
buııüne karlur hiç bir fena haber 
selmi~ değildir. Be!çil.ad:ı k:ılan l a
rın veya Frnnsnnın mııhtt•lif şrhir_ 
ler!ne dağıtılmış olduklıırx anlafıl:m
la rın iıiruleri nınlürıı:.ıt aluıu· alın-

fabr!l:alnrı lı:ıl,lcında tet:,ıı;;aUı~ lı:J _ 2::i '• ,, " •• Yeniçeriler 60 45.00 33 ııs.45 3.15 93~ ~!~ 1' 
gski Ali paşa c:ımi l,.i 15 225 00 35 57.74 1355 93 :;.ı- 1 

~. 
Herhangi memb~dan ~clirse gcl

~in r in:rc!J<-re fl i!ı:ır ı•ılilrniyerek 
resml haberlere inlhıı.r clm!n;ası lô. 
zımtlı.-. 

Osmnn nğ!u Mehmet 
Aram oğlu Ari b 

Kalm~d 

Kunduracı 

,. 
" 

!< gS1 
r...~ki Ali rruı'\ 4/ 11 33 oo 30 3.25 0.15 o.4.o .,J 
Medrese sokağ1 iJ 

lunııcnktır. ::m 
S:ınnyi mUesscselerindekl l§<;ilerlr;- 2i 

h:ıfta t.-ıtilinden iıılisnası hnkkmr!a!:i 
karıı.r tatbik edilmektedir. 2~ Yalıyl\ o~lıı Hıı.El •• Eski Ali pş. cami içi 4/ 19 33-00 SO 3.25 0.75 0.49 93

1 d~ 1ı Du teılbln.lon en çok istifade eden 
müe.<ıscsclcr mı•mıucat fabrlkalaru:ır. 

Ancalc hus:w mUesseııeterde pazar '.\i) 
günleri çalı~tır:;an ameleye 1stc•!ll;ie· 
ıi takdirde hatl:ı lı;:!nde l:t~"l ver\l'!rc!ı 

1 

.'H 
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Vahidettin çok müteheyyiçti. 
Bir himka.b!elvuku ona bir felaket 
haberi alacalmı bildirmişti. Derhal 

sa)·dun çok memnun olurdum. Fa lngiliz miralayırun gözünün içine 
kat >·alruz bunu da istemem, gü - bakarak nazarlarmda Jiyamlnin 
zellik kafi değil... sebebini anlamala çal~ı. Bir teY 

Güldü ve ilave etti: semnedi .. Maamafıh, (Kolörtel 
- Yalnız güzelsiniz demedim, K.) padi~ı fazla merakta bırak· 

• I Feride. Fakat ~ilerin size verdik· mamıştı: 

lerl sihirli kuvveti dt küçük bul • - Vaktim yok, dedi. Huzuriı-
nıayınıı. nuzda futa kalamıyaeatım. Jtu 

fiôntl eli.c11 elleri arasına a!arak dakikada Jngiliı J11at orduJan dön 
yavaşça: rne hamhlı emrini almıştır. Bu 

- &ni seversiniz inşallah, dedi. mOnasebetle pek mühim ve gayri· 
Şöyle cevap verdim: kabili ihmal ve tehir vuifelerimiz 
- Kerim oana bunu öğretti. var. Ziyaretimin sebebine gelince: 
Sonradan Kerim, Bayan Nuri• Başkumandan ıeneral Harlııgton 

yeyı pek takdir ettığımi \-e beyen- cenaplarına İngiltere hariciye ne
diğimi söyleyince şu cevabı verdi: zareUerlnden biraa enel selmlf o

- Bu muhabbetinız zaman geç lan iki telsrafta, ifgal ordularının 
· el k · F' "d K yakında S.taabul• terkedeceklırl tikçe zıyad eşect ·tır, erı e. en. LM _ .... ..-'"-~da mtt.-

. . . be d k takd" _,,ı_ • clheUe uu "' .... ,.,. .. ~-
dısını n e ÇO ır ıcuçrJm. tul mevkide kalacak olan •llt&. 

Bir lahza düşündüm. banelerinlD maiyetleri erk&ıılle ha· 
- Bayan Nuriye ıannettilim • yatlannm temine almdJlmdan mna 

den çok güzel ve akıllıymı~ Nasıl terih olınalan hususwnm tebliğine 
bendenl.zl memur buyurdular· 

oldu da... Vah!dettln lngWs mfralaymm ba 
Cümlemi bitirmekte tereddüt le tebliği nsertne oturdufu yerde bus 

tim. fibl donup kalmıştı. Bqmr nlladJ. 
- Ndll oldu da ômmta evıtn- - Hayatım tehlikede ba?-

mtdinıı Kaim? Diye söylendi· Kolonel K· cevap. 
J(~rım hayret.4! ruıdo ! verdJ : 
- O benden buyük .• Sonra be- - Bwılar birer llyul tedblrcflr. 

raber büyüdük. Sonra... Bilmem Hqmetmeap: lqUtere lıllkQm .. 
neden bu fikir hiç blrimmn hatı • U, satlphanelerlnin tedaklrbkla • 

. . . be . . . nna fedaltlrlıkla mukabele etmeli 
nna gelmemi§tı. ?'-tunye mm ıçın en terem bir vulfe bWrt 
bir kadın değil, bir do&t. bir ar • - Anadolmnm ba derece tepk-
kadaş... ldll n taumnına meydan veril • 

.,. eBft K..ıın. lttlft itift neyim? memellydl T 8lralr celmflken a6yll 
ioi_...,_ .. N• · .1 ıwttt bir iJtbap mı? recettm: Kent" nl1tuu ..ıta
aa,.... un) •• natmım hiç meeabeelne bıdlrllme • 

Bu sözleri düş~ söyle • sinde n blnnetice bayatımm böyle 
mi}tim. Kerim cevap verdi: tehlike altına gfnnemnde bq1R:a 

- Siı, sLı benim kilı;ük &ulta - aebeb Loyd Corç eenaptan U>cfır. 
nmısıruz. 
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Kenc!Derfnln bana gllnderdlklerl 
10n mektupta Kemalistlere brşı 
ıon noktaya kadar mukavemet et-

- <'ubot meklltfm rica ediliyor ve bu hu • 
" ,; IU!ta benden &az istenUf yordU1 

Bu sabah Bayan- 'ferütea bir 
mektup aldık. Perşenbe gilnQ bi
li yemeie davet ediyor. Yalnız Ne 
c:p Nadiri.erle birkaç kip buluna· 
c:ıknuş. Mevsimin iki yeni çiftim 
birkştırmek ve tanıtmak istediii . 
ni yazıyor. Bunu okur okumaz ya 
naklarunı birdı:nbire ateş bastı. 

lektubu K ·-ime uatarak: 
Hayır" Hayır .. Bu olamaz. 

BiraJ hasta olougumu davetine 
icabet edemiyeceğini • :.%ınız, de • 
dim. Ben gitmem, lmkAn ~aricin • 
de litmeın. gitmeu.-

rim sir ıne·•.. ' ·tuba o • 
bıd·· ve bana cevap vmil: 

- BiraJ ha·t·. · ı.ıı bir se -
hep t· ~·dl et.mÜ. Mademki kala -
tilik olJmyaca'· , Malikin da -
wtini kai>al ett.llir!• 

0 bi bunu da 
etmeie mecbununUJ. 

- Hiç değil. Mademki sil bu 
akpn Jımire gkllyorsu-··· gele-
mfyeceiimir.i yualun daha ma -
kul dur. 

- Fakat ben perwembeye ka • 
dar dönecellm. Akpma Bay Şerif 
lerin davetine gitmeme hiç mlni 
yok. Hem benim burada olmadılı· 
mı sebep g6sterlnenlz tehir etme
ye k.aDnprlar. 

Ben de yudıtJm eenbl ıraMtubum. 
da bu a6sU vererek itte bu nokta. 
ya kadar aeb&t ettJm. Fakat, ba· 
riln g6r0.yomuıus ki, latan.bula 
siren mJ.111 cereyana çok bariz te
mayOller sa.teren hallan heyecanı 
brpanda tt.UU ordulan bile can
ırz birer heykel gibi susup kaldı • 
ıar. Oyte zannediyorwn, ki bu ge. 
ce beş on çapulcu gelip beni bura· 
dan kaldırmak iste.eler, praya 
g6ndermlf olduğunus muhafıa u • 
kerlerlnlz blle ,. -anmyacak • 

!ngilla m1raJayr, pMlphı tatmin 
ve temba etmek Jılteyerek ı 

- Koıtmla)rum hqmetmaapl 
dedi. AMerlerlmb:hı kuvvelmane • 
viyelerl, Bbıl mllUcllertn eline teL 
Um edecek bdar bomlmUf deifl -
dlr- Zattphanelerlne teveccWı e • 
decek eıı afat bir tehlikeden bl1· 
Ula !qlUs lgal ordmu menlc!Ur
l"o~ OfJ8den plen bir flfrell 
telıraf mealine ~re etendlmlse 
)"&kında bir seyahat mukarrerdir! 

V&hldeWn oturdufa tahtm te • 
melleri )'ıkıldıfmı w nllıayet ken. 
dtllnlD bayalı bir ferci gibi karan· 
hklar lelnde firar ecteeettnı anla • 
mqtı. 

Sa.bahleytn erkenden yine Ko
lonel K· Yıldız aarayma giderek 
VahldettJnl yalım olarak glSrcfQ. 

İngiliz mlraJaymm yanında blr 
ten:ıtunan vardı. H\lhtda bqka bir 
lllmn yolltu, lngilbler bu mWille· 
lheyi gôll. mahrem tutmllılıl ı.tım.tr 
lerdi. 

lnıUlz mfralaym.m erkenden sa.. 
raya ~ligi herkesi meraka dtıoUr -
mtıotu. Seryaver " bqkltlp her
tah teceeaU.S ediyorlardı- Rept 
Pqa o rece KflıJt.opraktaJd knf • 
kUne lftfnffU. Yrldılda buJtınaaydı 
her halde bu mtulkatta buluna • 
caktı. Padiph ondan hiçbir milkL 
lemeyi ıald&m8Jll1'tt· Ona ~n mah
rem fikir ve arsularmı açıyor Te 
aaatJarca kendJl!llle dertlefiyorcfa. 
Maamaflh, lngilJa miralayı hentıs 
husura glnnfttl ld, Rep.t Pqa da 
Kwltopralı:tan dönmtlt bulunuyor
du. Miralayın ba derece erken re
leeeğlıll talımlll etinemlfÜ· D8e)'dl 
)'a hiç tltaes, ~ut ilk trftle Pi 
meğe (alqrrcfı. · 
lnıWs lı:oloneU ValıJdeWnJn nes

clinde kırk dakika kadar lı:a1aralı: 
avdet etmifU. Sert&blb lngiUs mL 
ralayma glSrtlnmediği gibi zaten 
Kolonel K· da mu görmek ihtiya
cım hissetmem.it gibi ıertınnyordtı· 
Bir stın evvelki mWlkatm ttvur ve 
aradan on Ud eaat geçmeden at • 
ıam pa4ttelerlne abl hldlıselll !n-
gilislerl ıl1pheye dOfUnntlftll ! Bun· 
dan dolayı tngWs miralayı aldılı 
emir tberlne ba Bdncl mW&btJ 
kendi terctlmanlarlle mahrem ola. 
rak fapllUI .,. ba konQflD& een&
llllda h19 bir ldmunlD balmmıaıa
na mtleude etınemifU. 

Sertabip merakmdan odasmm l· 
~de bir qatz bir )'Ubrr dolqı
)'OrdU· 

Nıhayet aabn ttıkemn!ftl. lngt • 
· llzfn d&nllftlnden yfrm1 dakilı:a aon
ra Vahfdettbıl gllrmefe gJtu. Pa
dllalı ıevgill doktonm11 ıartınce: 

- Neredesin T dedi· Simdi gJt
tDer. Ve mOtealdben mmı dlflerlnJ 
göstererek anttı: 

- Nihayet arzuma oldu. 06 • 
zOn aydm Reşat! diye Dlve ettt. 

Bf r htıkttinda.r , .. bir tablp"llfa.:. 
.tile delil. feWret stSnnOt A:l ar • 
bdq aam.lmlyetDe gtlltlffl1orlar • 
dr: 

- Anuyu p.banelerl tatmin ve 
tem1ıı ecUlmfe oJacaima kanaati kl 
mJlem vardı veUnlmetJml 

- Kolonel K· timdi gtW. Keıa • 
dlalle çok mahrem mevzulara te • 
mu ettJk. Bu mWlkattan oldukça 
memnunum. Dün, biliyorsun ya, 
kendisine bir teklifte bulunmuetuJt. 
lnsiltereye yumJflar, lnailJa ka • 
blnNI U-tea ba meHle lgln iç
tima ederek benJm hua\111 ve al,yul 
ftSlyetlm b•1rkmda oaıt mWılm bir 
karar vennft. Bir lelim UJke.tnde 
hallfellitml kabul ve Dln etınele • 
rtnJ Jatemlft:lm· Buna eaa ttlbart • 
le bbal etmlfler- Eıı umlml ma.. 
lyetJmle ve ailemle harekete huır 
bir halde baJunm•k'Jlın11 teblll 
ettiler- Yalım, ba lllteyl bu& ha• 
reketlm lamda .,. bir lnsms harp 
18fhıeal lcJlnde 16yllyecetıerbıl bD
dfnUler. Ben, böyle fllphell nokta· 
larcla tereddl1t etmekte kendJml 
hatlı baJdatmn11 IByledJın. J'abt 
Kolonel K· ıerefl ukerlll tıserlne 
yemin ederek ba itte ful& mal6 • 
matı ohnadrlmı 16yled1- B1I tnıL 
lfllsler de - acatp illlaıılar! Y&
,._ırıan bir teyl açıkça 16yle -
muler. Bunda acalıa ne mahnr 
..,., uJ.amadmı f 

Retat Pqa gQllmledl: 

1 

• Yenni Yugonun Hitlere bir 13· )1 

kası da.lıa vardır ki, bunu Alman
yada o değil de her hangi biri yap 
saydı muhakkak öldürülürdü: 

Bir ara Hitlere küfümameler 
yağm.ağa bashyor. Fakat bu mek 
tuplann Göbels, Göring ve Hes im 
ıalamu ta§Dl'lalan i~n daha küs.. 
tahça tarafıdır. Hitler küplere bi· 
nfyor ve bu mektuplan kimin gön 
derdiğini ara~tınp bulmak için 
Hlmlere emir veriyor. 

Zavallı Gestapo §efi, dünyanın 
dört bucağında gizli. teşkilat ku -
nıp her i§i becerdiği halde, Hitle-
re gelen küfür dolu mektuplann 
iahtbini bir türlü meydana çıkara
mıyot. Hattı bli i~en kendi mal • 
yeti, belki başı bile tehlikeye giri
}'Or. 

Nihayet Yenni Yugo yaptığı 

pkanm k!fi olduğunu dil~ünüyor 
ve mektuplan kendisinin gönderdi 
~ni açıkça söylüyor. Hitler gül -
melde iktifa ediyor. 

Jiitlerin, bu kadından nalll \re 
nedeiı ayrıldJlıru bilmiyoruz. Fa· 
kat, bu macera ötekiler gibi, f! -
cla ile bitmiyor. Güzel güzel ayn -
lıyorlar ve Y enni Berline gelerek, 
bir apartmana yerleşiyor. 

••• 
Ondan sonra Hit'erin Reni Ri • 

fenştal'.e olan ahbaplığı başlıyor. 
Fakat bu ahpaplılı kelimenin en 
basit mAnasında almak l!mn. Ha
kikaten, Hitlerin bu kadma karp 
olan sevgisi onun artistliğine ve ai 
nemaalılma le.arp duyduJu bay • 
nmlıktan ba§ka bir teY delildir. 

Reni Rifen§tal Alman propa • 
pndası için birçok filmler çeviri. 
ror veya bu gibi filmleıde bq rol· 
lerf alıyor. En son olarak da Hit· 
ler ona, Berlinde yapılan 1936 0-
timpiyatlaruım filmini çevirmek 
nzifesini \'eriyor. 

Hitlerln hayatında olan kadm· 
lardan en 10mıncusu Eva Bravn • 
dır. 

Bir kaç ay evveline kadar Hit!er 

nl~nlanmış, evleniyormu'- hatt~ 
.. sizlicıe" evlemniı diye cıkanlan 

haberde ismi pçıen im itte budur. 
Hitler onu evvell keDdisinin 

muhtelif pozlarda resmini almak 
için Berhtergadene geleıı fotol -
rafçı Hopınanm yamnda g&mii§ -
tür. Fotoğrafçıya yardanalık eden 
bu kız, yalnız güzellik itibarile bo 
IUil8 gitmemit. aynı zamanda mes 
lekteki mahareti de Hitleri bay • 
tan bırakım§tır. 

Bundan sonra Hitler bir gQn 
,.ıım Evayı kOfküne çaln'ıyor ve 
ona. muhtelif ~erde muhtelif 
ftliyetlerde durarak bir alay rea -
mini çektiriyor. Sonra. kızın resim 
pkerken, kendisinin bütün amı -
1lnıla bQyük bir sabır gôstemıie 
oWulwıu. b5yle aboiı bir fotQI • 
rafpya §imdiye kadar biç raslama 
~ s6yllyerek onu talıxlir edi -
yer. 

Bundan sonra da Bitlerle Eva 
Bravnm ahbaplıiı gittikçe kuv • 
ftlleniyor. Nihayet laza, Hitlerin 
nifuılısı diye bakılmaya başl.anı -
,.. Bundan en fazla Göbeli te14 · 
.. dü§ilyor: Kendiai bulduiu 
118dmlardan hiç birini Hitlerl.e 
mmdin:neye muvaffak olamasın 

dl bir bqkası evlensin! Buna na. 
.. tahammül edebilir? 

Dertıal faaliyete geçiyor ve bir 
pl8n hamlıyor: 

ANLATAN: 
lllTLERIN E8KJ WDO:TÇlSI 

PAULINE KOHLER 
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haber veriyorlar. Hitler Göbelsi ça 
ğırtryor. Göbels iddiasında mar 
ediyor ve Eva Yahudidir diyor. 

Hitler bunun üzerine adamla • 
nna emir veriyor ve Eva Bravnm 
şeceresinin tesbitini istiyor. Mq. 
tmyorlar, tara~tınyorlar ve niha
yet Evanın halis aı1 kanından ol • 
duğunu meydana ı;ıkarıyorlar. Hit 
l.er buna seviniyor ve Göoelse müt· 
hiı kızıyor. Onu, Evaya tarziye 
vermiye davet ediyor ve gaıeteler
de, onun foto~f sanatındaki ma. 
hamine dair makalaler yaıdın -. 
yor. 

Berhtesgadende öirendiğim ~y 
terden biri de Hitlerin yemek, hu· 
IUSUndaki tabiab ve idetleridir. 

Onun. et yemezliii meohurdur. 
Fakat sadece sebzeci delildir, ba -
lıiı çok sever. Sebzeyi de yiyince 
fevkalAde çok yer. 

Hitl.erin sabah kahvaltısı onda. 
on birdedir. 

Kahvaltı olarak, ekseriya bir 
bardak portakal suyu içer ve bir 
iki dilim Jazanma ekmdde tereya· 
lı yer. 

Fakat en fazla ebmırniyet w.r
dili ve sevdiJi yemek, öf.e yeme
lidir. Oile Yemeiinde evvel! or • 
taya kocaman bir kase ile sebze 
çorbası konur. Bu çorpa, eolan, 
kereviz, maydanoz, patates, haw~ 
oalıam. elma ve bir bat cıeviJden 
mürekkeptir ve bunlarm hepsi, aı· 
)'UD içine un ve tuz illve edilerek 
pifirlmittfr. Hitl.er bu ~ba ile 
yarı açlJlmı aiderir, eonra balık 
plir. Balıklardan en fazla sevdiii 
tatlı su balıklarıdır ve bunu t.ere
yallı hususi bir salça ile piJirtir. 
Balıjm arkaemdan ekseriya elma 
kompoltosu 7er. Eıı aoma da fm 
dık veya ceviJ, Yemeiin meyvesini 
te§kil eder • 

Yemekle )'alım IU içer. Fakat, 
prap veya Hkör içmezse de arada 
bir bardak aunı Alman Wrasma 
iltifat eder. Bu bira l90l1 derece 
hafiftir ve iman •nnederim ki, 
litıwl.-ce içse yine a.rhot olmaz. 
Bu sun'l biranm biraya bemeyaı 
bir yeri vana o da lalSece renaidir. 

Buna mukabil Hitler çc>k fazla 
kahve içer. Hem de onun lçtili 
kahve son derece koyu ve bal gi
bi tatlıdır. Hitler bu kahwdm 
aQnde en apla on bet. on altı fin
can içer. 

Berhte!Pdende akpm yemek • 
leri pek mükelleftir. Fakat Hit~er 
buna biç itibar etmez. Altı, yedi 
~t ~ hazırlanır ama, bun -
dan en fazla misafirler istifade e -
derler. Hitler ekseriya patates sa -
lataa ve hafif bir Jmıekle iktila 
eder • 

(Devamı var) - Neme llmn, ona da bir ba • 
hane bulurum. Ben bu davete sit. 
meli istemiyorum.. istemi~ 
Tahammül edemem. 

- Ben bir feYt tabammOl ede -
mem, Feride, o da sizin Necip Na· 
dire tesadüf etmekten korktuğu • 
nuıu herkesı: hi&eettirmeniıe .... 

Kerim sapsan olmuttu. Yüzü • 
nün sert ve haşin bir ifadesi var. 
dı. Cevap verdim: 

M.ıeyt aray mahltinde p7et 
lllU tutuyorJardJ. Vasi.yetin tavu
nhı:ma kadar, Vabdettlnln hattı ha 
reket1 Mlrbnda tımaeye bir 181 
15yıemneme.mı tnsma mJraiayı 
Yılc:bdaa -.rten m1a illa teııbDa 
etm11 ft eertablb İngilizlere ba ha 
11111la btJ teminat Termlftl. Çl1nktl 
ba mllblm ftliyet brtmmda Re • 
tat Patanın da hayatı telıllbY9 
dllfmtlf addedilirdi- Vahldett!Dla 
Yıldızda ondan bqka mahremi .
ran ldm vardı?. O ıece, padlfah 
•ertablp De bqbaea blmca: 

- Retat kortana. dedi. GOnetlıı 
bir taraftan snıp etmeat diler ta
raftan tullbma deWldir- Saltanat 
bayralmı banda 16ndtlrlll'81k de 
bir betka yerde açacak diler bir 
bayratmus ftl': HIWet bayralıı 
Ve sen emin ol ki, dalma " her 
yerde bir hllkGmclar sertabibi ola
rak kalacalwn ! 

- VeUnbnetlmt dedi· Vul)tetl· 
mJslD aeaketlnl blttalıi lılldm d
Jade mldrlJdlrler. llademM onlar 
unye llıdeoelJmlzl thndlden IGy. 
lmDek lltemb'orlar- O haJde bla de 
mar etmtyeJlm. Bu, lllyueten bey
le icap ediyor, demektir- Nihayet, 
Bbıdl8tan da ola llc!ecek defll ml
yta f BDdlte edecellmfs cihet, ln· 
lilblerba blld, Anadohman plebe-
11 brtmmda ihmal etmeleri Dıti • 
maJ1ydl. Lebtllhamd Tüf olmadı
Hayatmım, mailetlmJzl temhı et -
tikten llODl'a nereye giblek rahat 
eclecelfmbde tOpbe yoktur! J'u. 
la en~eye dllfmekte bendems ml· 
na sGrmtlyormnlı)lııbdderata tlbi 
olmak, dinimizin en bnyOk ilandır! 
Tarih tekemtrden ibarettir, deyip 
yarmı betllyellm pvketma&pl -

Bir toplantı tertip ediyor. Bu 
toplantıya, birçok parti mensupla· 
nm çalrn)u ve Eva Bravnı da 
başkası vasıtasile davet ediyor 
Fakat kendisi onu tanunıyormu~ 

gibi davranıyor ve top~antınııı 

tam en hararetli anında: 

~ 

1 
SAFiYE'ıiı 1 

1 

Son çıkan 

PLAGI u~ 
: Benliii aldan kaçaktan :22 l 85au defa Wr çemı Wcllcl 

- Bunu ~ylemaıiı çok. çok 
fena, Kerim. Benim için Necip Na 
dirle ltaı)ıla§llWUn ne müekü~ ol
dutunu m pek iyi an~amalJSllUI. 

- Bunu anlıyorum. Sonra be • 
nhn de nefret ettilim bu adamla 
karşı karpya gelmek ve ona karp 
nazile davranmak hiç de bofuma 
gider ,ey defidir. Fakat bu dave
ti kabul etmemiı ve herkese kar
P gitmemb lhım. Bu taadüf af. 
ae ne kadar mfltJdll e6rGDOyol'Sa 
g5rüns<ın muhakkak muhakkak 
gitmefüHtlı. 

o re~ 1atanbuı matboatmda 
prlp bir bldlae olmuttu: O gtln 
Yıldızda lncmsıertn padlpha ver
dlit teminatı gueteler nereden ve 
DU1l haber ahmtlarcfı!. O mahrem 
mtıılkata ftl'lllnya kadar Tllrk 
pzeteterl bu bava.t.!ltten bahaedl • 
)'OrlardJ. Arllt auay.1akl ~ btıl 
kffl gibi, bll•.tın tatubUl haJkt da 
Vabidettlnin nvatı tel>llk~,. dOt· 
tllfUnG anlamqtr. 

0 reee pıdlfıh t6t1Ul~di • 
~ uyku aywwn•tı. 

-s--

ZATI 
Beyanname No. Jılakbus No. 

838 IHSM 
2032e aaMN 93T 

Tukard& MU Ye No. lan Pterl. 
len makbastan zayi etUm ,.nertn1 
&ıacatım4aa MldJerlnln ldlkma :rot· 

tur. (1'781) 

~ ·-- fa"9aYI 111-..... Clllt•Wf•• 

- Burada Yahudi kokuyor! 
Diye haykırıyor ve dıpn fırlı

,.r. 
G6be1s bununla. Eva Bravnı 

kaltetmiftir. Bmıu cidip Hitlere 

1 
COLUMBiA 

1 P-.m--

E oQazlçl Lisesi 
Müdürlüğünden : 
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MAZO ME 
H A B E R - Akşam Postası 

uzu lnkibaz, 
barsak 

hazımsızlık, mide bulantı 
tembelliğinde, mide ekşif ik 

31 M A. Y r S 

ve bOzuklUğU 
ve yanmaları 

Müferrih ve nı idevidir emnove tDte kuDDanoDatt?JSl~a-. ııı1 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alı§tırmaz ve yonmız. MAZON isim ve HOROS rnıırka• 

Du pazar Taksim stad
yomunda profesyonel 

serbest güreşler 
yapılacak 

Önümüzdeki pazar günü Taksim 
stadında profesyonel serbest gü
reş ler yapılacaktır. Güreşrilerimi7._ 

le c;::ırpışmak üzere şehrimiıe iki 
'ugo<ılav YC bir dl' Fr:ınsız pehli
van gelmiştir. Ayrıca !)chrimizdc 
bulunan Bulgar ş:ımpiyonu Ferişla· 
nor la bıı ıüireşlere iştirak edecek
tir. 

Bu pazar yapılacak mii~ahakalnr 
şunlardır: 

ı-·crişt:ınor - Dinarlı ~fehmet 

Yugoslav Petcr Mnkidon<;ki - ::\fol_ 
la Mehmet, Frnnrnı Piycr Konst:ıns 
- Miiliiyirn. 

Bunl:ırdan başka :ıyrıca yerli ba. 
7.t pehlivanlar ela miisabaka yapa
caktır. Güre5lerc sa:ıt U,30 .<in haş. 
lan::ıc:ıktır. -
1stanbul atletizm bayra
mı önümüzdeki pazar 
Kadıköy stadında 

yapılacak 
11 inci atletizm bayramı önilmüı. 

deki pazar günü saat 14,30 da Fe. 
nerbahçe stadında yapılacaktır. 

Bu müsahak:ıl:ıra geçen hafl:ı 
kolejde yapılan seçmelerde finale 
kalan atletlerden gayri Ankarad:ın 
Muhittin, .Jerfi de i~tir:ık ederlerse 
müsabak:ıl:ırın ehemmiyetinin büs
bütün artacağına şüphe yoktur. 

Tertip heyetinin başında Adil 
Girayın bulunuşu da miisrıhnkal:ı_ 
rın her halde büyük bir intizam i
çinde gcçecc~i ümidini vermekle_ 
dir. 

.\fihabakalara iştirak edecek :ıt
letlcre ve tertip heyetine muvaffa
kıyetler dilerir.. 

••Dr· Kemal Ozsani 1 tarar yoHarı hastalık~ . 
H ları mütehassısı t 
~ Beyoğlu lcıtiklal caddesi No- ff 

880 Borsa l'azan UstU Obonynn :! 

J apartman· Tel· 41285 .... _ ...... -.... . .. ·-····===········=az::::=::c .. := 
ı:m:m=:::::=========& ~ 

n G·· H k. . n 
g Dr. Murat R. Aydın 
n oz e ımı ı= 

ııBeyoğlu • Parmak.kapı, imam 
fl •okak No: 2. Tel : 415531 H Muayene ve her t ürlü göz 
M ameliyatı fıkara için parasız .. 
~ . 
ıc:ı--===-:z-- ===::::e21m=:11 -Çocuk Hekımı 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
r:ık$lm • Talımhnn e Palas No. 4 

Pnz:ırdan maada her gll n 
~aat 15 den 5onra. Telefon: 4012 7 ....................... 

31.5.940 Cuma 
12.30: Program ve memleket saat 

ayan, 12.35: Ajans, 12.50: M!}7lk; 
Muhtelif şarkılar ~0!. ) 13.30/ 14.00: 
MUzik: Karışık program (Pl.) 18.00. 
Program ve memleket saat ayarı , 

18.05: Müzik: Uvertürler ve opera ar
yaları (Pi.) 18.30:0 Müzik: Opert!l 
seleksyonlan ve hafit şarkılar (Pl.J 
19.10: Müzik: 19.45: Memleket saat 
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri 
20.00: Müzik: 1 - Okuyan Necmi Rt. 
za Alııakan, 2 - Okuyan Radife E r_ 
ten, 20.30: Konuşma (Mlllt kahraman 
lık menkıbeleri), 20.45: Müzik: oyun 
ve zeybek havaları Rumeli tUrktilerı, 

21.10: Konuşma (Bibliyografya) 21.30 
MOzik: Müzik: KUçUk orkestra, 22,30 
Memleket saat ayan, Ajans haberleri 
22.50: Mütik: Cazband (Pl.J 23.25/ 
23.SO: Yarınki program ve kapanııı. 

Kadıköy Süreyya 
Sineması 

Bu akşam saat21 de 
(Kadınların BeğendJkl) 

FİKRİYE tŞTtRAKlLE 
Alaturka Konser, Varyete 
~ 

Cemal Sahir 
Cumartesi: Taksim Altın tepe, Pa

zar: Tophane Karabaş, Pazartesi üs_ 
küdar Halede ÖldUren Kim. BUyUk 
eser. Caz, Varyete Komedi. 

Yakmda Şeyh Ahmet 

Beyoğlu Halk Sinema&! 
BugUnden lUbaren MİHRACENİN 
GÖZDESİ ve HİND MEZARI 

Ayrıca renkli MlK! 

ZAYİ - Kuruçaym. İliç AskerUk 
Şubesinden alml§ olduğum terhis tez
keremi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hUkmU yoktur. 

tıı~. ka.za.sınm Kök"6 k öyünden Hıı. 
lll oğla .sıs doğumlu Mehmet Kaçmaz . 

Türk Hava Kurumu 

Tlrkkaşa 
B ve C Bröveli t:ı.lf'bf'lt•rln derhal mürac.:ıattarı. (·15U) 

. . . . '. ' , . . . . .. 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlar. 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli li72) lira (110) kuruş olaiı beheri 30 gramlık 10.000 
:tı::c, beheri 250 gramlık 500 ıııııe veya teneke, beheri 500 ı::-ramlık 100 §işe 
veya teneke maden parlatıcı mayi (19. 6. 940) çarşamba. gUnU saat Cl0,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komlııyon tarafmdıın açık 
eksiltme usulile satın almacakhr. Bu lşe girmek isteyenlerin {!57) 

0

lira (94) 
kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte ek
siltme gUnU saatine kadar komlsyonıı müracaatları 14zımrlır. Bu işe ait ııart 
nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4533) 

* >:: >k 
Muhammen bedeli (1140> lira olan (3000) kg, Transformatör yağı 

(10.6.!J40) pazartesi gUnU saat (11) on birde Haydarp~ada gar bina:n dahi · 
llndeki komisyon tarafından açık cks!ltme usullle alınacaktır. 

Bu 1şe ı:'rmck l!ıtlyenlerin (85) lira (50) kuruşluk muvakkat lt'mlnat 
ve kanunun tayin ettiği veı:ıaikle blrli)cte eksiltme gUnU saatine kadar ko
mlsyona müracaatları IAzımdır. 

Bu f§e alt ıartnıı.meler koml.syondan parasız olarak dağıblmaktadır. 
( 4'Z06J, 

Maarif Vekilliğinden 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan lallmatna.ıneye &"Öre ilk 

okulların 4 Uncu ve 5 inci sınıfları için iki ciltten mUte~ekkil bir ''Tabiat 
Bilglsi" kitabı yazılması mUs:ıbakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka mUddetl 1-VI-940 dan ba~lamak ve 31- I - 911 cuma 
gUnil akşamı bitmelc üzere sekiz aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 31- x-1940 per5embe gllnil 
akşamına kadar bir istida ile maaril vekllUgine mUrcaat ederek bu müsaba
kaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacal<lardır. 

4 - Müsabakada birincillği kazanan kitap serisi ilç yıl silre ile okullard~ 
okutulacak ve müellifine her yıl için biner Ura telif hakkı verilecektir. t kin
cl çıkan kitap serislnl yazana bir de!aya mahsus olmak Uzere birincinin 
müellifine verilen bir yıllığı, UçilncU dördUncU ve bc;}inci çıkanlara da 
birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mUkll!at verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nUsha olmak ilznre ma. 
kine ile ve kA.ğ"ıtlarm yalnız birer yilzilne yazılmış olarak Maarif Vekilliği 
neşriyat mUdUrlUğUne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri 
IAzımdır. Kitaba. konulacıık resim, §>ekil, grafikler v'• sairenin asıllarının 

yalnız bu nüshalardan birinde ' 'e yerlerine konulmuş olarak bulunması kfı
fidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın Uç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdl r. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerilc birlikte eserleri kabul 
edildiği takdirde eserlerini il~n edilen telit hakkı mukabilinde ve her t:.Jrlü 
tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekl\llg1ne Uç yıllık bir devre için 
tertektiklerlni ve kitabın o devre içlndeltl her ba!;ılışmın . so.:ı tashlhlcrinln 
kendileri veya keneli mesuliyetıeri altında tayin edecekler! diğer bir zat 
taratmdan yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi ver. 
meler! de lAzımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lAzımgelen pedagojik ve teknik va31fl:uı 

gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formu • 
1U Maarif Vekilliği neşriyat mUdUrlilğUnden alınabilir. Mektupla isteyenle· 
rin 6 kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri ıa.zımdır . 

(20001 (3547) 

,------------------, 

------------ 19.tO 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

H esaplar 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 lira . .,. 2UOO.- llra 
3 .. ınoo .. - 3000.- .. 
6 

" MO .. -3000.- .. 
12 250 

" 
.. 3000.- .. 

40 100 -.. ooo.- . 
7~ 50 .. -ıl750.- " 

210 
" 25 .. - 5250.- .. 

Keşideler : 1 Şub;tt, 1 Ma. 
yrs, 1 Ağustos, 1 fkincit~•rİn 
t~rihlerinde- uıomılır 1 

.. ...................................................... ıı:ım 

IE 
1 , . .,, ,., «h• nlud• kullanıl"· il•• 
El:!liimml _______ B!!l!31!115m;lal'O:mll_,,,,,~ 

'MPM &4LCC!U!ma 

Kızılay Cemiyetinden ~ 
Çadır tamircisi araıııY0' 

· f"'~e 
. Alakadarhrın her gün saat 9 • 10 arasında ~ecJ I'~" 

cıvannda Kı~ılay hanmcla satış deposu direktörlüğ\Jf'I ~ 

deki evrakile birlikte müracaatları ilan olunur. ,, 

----~~ 
.,... W! ... • 

Türkiye Cumhuriyetı 
Ziraat BankttBJ 

Kuruluş Tarihi: 1888 . oS' 
. Sermayesi: 100,000,000 Türk Ltf 

Şube ve Ajans adedi: 265 ıe'j 
Z. ~ . ~ h . b k ....,ele 

ı ra ı ve tıcar1 er nevı an a mua..-

- . a 

Para biriktirenlere 28,800 l1
' 

ikramiye Verivd 
, oı ll rrı•' :~ 
l;irun t Ba.nkasrnıla kumbara lı \'C lh!lıı·r• ı7. t:ı ı c fıt ç ~ 
rnıda en az ;;o liras ı buhınnnl:ıra sened e 4 'tt ıtııı~" 

kur'a ile aşağıd.akJ l; lilna gfir e tkr:ınıi )'6 d lleo ıl 

" i 

' -10 
10!) 

ı zo 

IGO 

Adet 

" 
" 

1.003 
MO 
~.)() 

100 
50 
40 

Liralı!( t .noo 
2.000 ., 
ı .ooo 

4,000 .. 
5.000 
4 -~ ()(! .. 
s .!OO .. 

ı c 
· sene d1 

Dtl-i:KAT : JlC'::-apla r ınrhki paral a r b ır ı.aıı:d1'1 
liradan aşağı dtişıniyenll"re ikramiye ç ı k trğ\-ı e r:ı : 1 ı 
razl aslyl e veril ecekti r . Ku rala r sened~ 4 rıe celi 
1 B i ri n c:ikAn un , ı Ma rt ~e ı H aziran ta r i h le rın 


