
HAZİRAN 
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fÇ O C ·U K AN S 1 K LOP E D 1 S f"' 
Muallimlerin ve mektep talelteslnin en truvvetll yar- ~ 
dımcısı. çocuğun en zengin lnıtilphanesldlr Cocuğunu se- 1. 
ven her babanın yavrusuna verebDeceğl en gftzel hediye- • 
dlr. Müessesemiz tarafından neşredllmlstlr. Evtnlzde bir 
tane bulundurunuz. 

~----------------------------------------

/ 

lamı muvasala yollarını büyük bir muvaffakıyetle bom. 
dı:nıan eden Fransız tayyarecileri uçuşa hazırlandıkları suada .• 

Alınan kıtalarına karşı Fransız ordusu ile birlikte çok çetin miicadelelere gırışen 
motörize kuvvetlerine mensup bir grup Bel~ikadaki son harekat esnasında .. 

Duııkcl'que'den gemi1ere bind~ril~n miittefik kıtaatı, Alman \a 
bardımanlarma karşı koruyan Ingiliz destroyerlerind• 

Dunkerque Dayanıyor 
Korku içindedir . 
ROMANYA1 

:~:: ~ş~:~i0~~:r~"~a:,;:k~, E~~::~:::i: İmal deki Harplerde Almanlai 
a~:i::~~~;;;::~~~:to::::ı~ Yarı Kuvvetleriıii Kaybettiler 
OQ kilometrelik bir devir yaptım. Şehirleri dolaştım, y d el E ıı 
lereuğradım.Heryerdegördüğümmanzara,tenef_jfüs ser e arpışma ev·am dı·yo~ İğim hava bana şu K:anaati verdi: . 

ROl\IANYA KORKU İÇİNDEDİR. 
er tarafta harp korkusu sari 1 

~w~~~~~~ ~----------------------------~ F~n~~raG~~= -- ~~~raG~~: ( tneşhur Bükreş, şataretini ve ,~ 
•asını kaybetmiştir. Hükumet Dunkerque Civarında ilerliyen Şimaldeki Fransız Kıtalarını~ 

haftadanberi seferberliğini 

1arnıamakla meşguldür. Köy- Kıtaatımızd. an Bir Kısmı Vapura Mühim Bir Kısmı Dagv ıhlmıştır 
e kadın ve çocuktan başka 

fiey görünmüyor. Arabalarda e· d" ·ı . T 1 . . d ,. ·ı· o d K d 
ıJe kafile köy gençleri asker ın iri mış, ayyare erımız e ngı iZ r USUna arşı ~ 

ı lrıuya gidiyorlar. Petrol c a I a is 
takasında sıkı bir askeri re. Düşmanı Hayli Hırpalamıştır Taarruza Devam Edilmektedir 
hüküm sürüyor. Bu mınta-
a otomobiller, ikide bir dur. \.._... ·-··------

1. luyor ve ~içindekiler .~ontro~ 
1:ror. Hükumet her gun yenı 
~dbir alıyor. Dün petrol 

Son Harp 
Vaziyetinin 
· Hü!asası 

r ..,. ..... _ ._'""'_"··-·.....ıuıııımı. 

takasına yabancıların girme. 
ll:ıenetti; bugün de bu mın
a bulunan silahlan ve infi-
~ici maddeleri topluyorlar. 
i de kahvelerde, sokaklarda, 
aylarda dedikodu yapan. 

, ortaya bir takım şayialar 
lal"ln, havayı bulandıranla. 
~ziye edileceği bildiriliyor. 
~~sa her yerde, her tarafta 
:ırP havası esiyor. Neşe, ye. 
hüzün ve kedere terketmiş. 
eşin ve Romanyanın havası 
~nzarası değişmiş. 

• 

v 

~~ Mon'freuil 
E ~ '--' 

4 A-

Abbeville 
Civarı Geri 

Alındı 

Y ser' de Çarpışmalar. 

Oluyor, Cenupta 

T ahkimaf ilerliyor 

Şimaldeki müttefik kıtaların va
purlarla İngiltereye nakline devam 
ediliyor. Bu harekat. bütun müş
külata rağmen muvaffakıyetle ba
şarılmaktadır. Cassel'in cenup mın
takasında bulunan General Prioux 
ordusunun mühim bir kı~mı Şima
lf' doğru dağlar hattını geçerek 
Dunkerque müstahkem ordugahı 

ile irtibat tesis etmiştir. Buradaki 

in9iltereye 
Nakledilen 
Kıtalar 

Güçlüklere Rağmen 

İrkap Hareketi 

Devam Ediyor 
Paris. 31. (Hususi) _ Şi- kıtalar Şimal istikametinde çekil- Londra. 31 (Hususi) eden korkuyorlar? 

Romanyayı tehdit eden 
İte nedir? Almanya Garpta 

ar meşgııldür ki, şimdilik 
lllara ineceği tahmin edi. 

meğe devam ediyorlar·. 
Şimalde harekat sahası nisbeten daralmış olmakla beraber Yser nehrinin Garbında şiddetli mu. mali · Fransadaki İngiliz, Dunkerque'in ıniidafnnsı takviye Şimali Fransadaki sefeı 
harebeler vuku bulmaktadır. Varoşlan Fransızlar tarafından istirdat edilen Abbcville cenuptadıt'.. Fransız ve Belçika askerleri, edilmiştir. ' Ordugfıhın etrafı Yser kuvvete mensup kuvvetle' 

Sovyet Rusyanm şimdi İSPANYA Gagda'ga Göre: 
-

1 
geniş bir ölçüde Çekilmiş ı nehrinin tuğya~ıları sa:·es'.nde ça- f biner biner dönmektedir. 

1 
murlu sularla ıhata edılmış ve bu .. . . . 

1 bulunuyorlar. . t>avali Alman kıtal:ırına karşı da- Donenlerın miktarı Ü 
~ıtbyayı almak vesilesile 
tıların su1hünü bozmak is. 
~ği iddia edilemez. Macaris.. 

1 ~t Bulgaristanın ise, kendi 
l'ına Romanyaya taarruza 
hUs edecekleri .farzedile. 

Cebelitarığı 
• • 
lstıyor; 

~ · Madrit, 31 (A.A.) - Manuel 
a.lde Romanyada bu harp Aznar, Falanjin organı olan Ar. 

~,~edir? riba gaı:etesinde neşrettiği bir 
~İiltlü, küçüklü devlet me. yazıda diyor ki: 
' ile görüştüm. Halkla "İspanya Cebelitarıkı istiyor. 

hettim. Ecnebilerle görüş. 1 .-. İngilizler, bir ticaret an aşması 

"Italya Harbin 
· Mukadderatına 
Tesire Başladı,, 

B 1 b b y ,. i ha kolay mlldafaa edilebilir bir edilmiyorsa da, büyük ve mü 
un~n a ~ra er .ser ın g:;.- ı hnle gelmiştir. Dunkerque'e gi- him bir kısım teşkil ettikleri mu 

~~n~~ara~~vve~~ea;Al::e~::a~~ . den bütün yollar kuvvtli surette hakkakt.ır. Geride kalanlar harbe 
tutulduğu için Prioux ordusunun devam ve Almanlan meşgul ecü 

rıını meşgul etmektedir. Prioux 
ordusl.4 sahile doğru çekilmekte- 1 ~imale çekilen kısmı zayiatım~ geri yorlar. Bugünkü harbin en müş. 
dir. f ~lınabilmektedir. Almanlar Şimnli kül ve en müthiş harbini yapar. 

Şarki mınta.kas~nda ordugahın mi.l-1 kahramanların dönüşünü Lond~ 

~:psinin verdikleri cevap akdi ve bir kaç milyon İngiliz 
ırı aynidir: lirası borç vermekle aramızda her Roma, 31 (A.A.) - Ste-

~ arıya, Sovyet Rusyadan şeyin halledildiğini sanıyorlar. fani aJ·ansından: Giornale 
~cır. Sovyet • Fin sulbünü 

Vaziyeti müttefiklerin lehine da.faa menıler'..n~ ya~_ıaşmak iste- I rad~~sunun ~ahil üzerindeki mu· 
çeviren iki amil vardır. Birincisi mışlerse de, butun hucumlar tar- habırı şu şekılde anlatıyor: 
fizikidir ve bu fiziki amil Dun. dedilmiştir. Bununla beraber Yser "Gemiler, geceli gündüzlü gi. 
kerque'in gayet mükemmel tutul- nehrinin Garbında şiddetli çarpış- dip geliyor. ve ınsan kümelerile 
masına, kumandanın gayet ıyı malar devam etmekte ve dUmdaı· dolu olarak dönüyor. 
çalışmasına müsaittir. Bu am ı l, 'l\Uharebeleri yapılmaktadır. Müthiş bir ateş sağnağı altın • 
arazinin müdafaaya elverişli olu- 1 Şimalde müttefiklerin hava kuv_ da hareket ettikleri için her birı 

de kalması manasmı tazammun şu ve müttefik ordular kumanda. 1 vetleri büyük bir faaliyet göstermis_ yaralı bir haldedir. Bu seferlere 
etmektedir. sının bundan istifadeyi bilmesi- - ler ve düşmanın muvasala hatlarım iştirak eden gemiler çeşit çeşittir. 

dir. bombardıman ederek tazyiki h°ııfif_ Belki her çeşit gemiyi bunlar a-J..1 d ·-· İspanya çok daha fazlasını. Cebe_ d'I.talı·a gazetesı· mu··du··ru··, t p Molotofun ira ettıgı ık 
~ta B b d b h t litarıkı istiyor. Cebelitar üze-
lı.0 esar~ 

1
ya an k a se - rinde İspanyol bayrağından baş.. Marne mucizesinin bugün 

l...ı. rnanyEa ı anns uy utsluninu ka bir bayrak dalgalanmamalı- tekerrür etmemekte olduğu-
.,.ır. rgeç ovye er aktadır 

<ı.bYaya sarkacağına, Tuna dır. . . nu yazm · 
işgal etmek istiyeceğine Gebelitarık hakkındaki bu ıtı. Çünkü Veygand, Joffre gibi İ-
Şlardır. o gündeııberi, laftirizliğimiz bugünkü ~.aı:?i ~~- talyan. hu~u~undaki Frans~z kuv

tı~a. müdafaa tertibatını' 'tism"a.Jt.~ e,derek . ortaya surulmus vetle~ıne .ıstina~. ed~.me~. It~l!~~ 
~1Ştır. ,, 1- '· ofa •. ~~.ıg:ihi Ingilterenin Ka· n~n bır mıl.y~n ~ç yuz bın kışılik 
'ırada Sovyet Rusya;.\ Yu. 1~ . d~u bomba seslerllel bır kuvvetın~n Italyan hud.udun. 

(Sonu Sa: .. 4, Sü: ~) . ~ b~· a~ası yoktur. da ve Akdenızde muattal hır hal· 

:·~I .··· 

Veygand, Somme cephesindeki 
kııtaatı takviye etmek için İtalya 
ve Libya hudutlarını boşaltamı
yacağı gibi Flandres cephesinde 
kaybedilmiş olan ve Fransız or .. 
dusunun en iyi fırkalarını teşkil 
eden kuvvetlerin yerine ikame 
etmek üzere buralardan asker ü
razlna da muktedir değildir. 

Fransaya göndermiş olduğu 

(Sonu Sa: 4, Sü: 3 te) 

Dunkerque Dayanıyor !etmişlerdir. Vaziyet umumiyetle rasında görebilirsiniz. 
vahametini kaybetmiş addedilmek. Yser nehrinin tuğyanları da Bu sabah şafakla iki gemi gel. 
tedir. vaziyet üzerinde müessir olmuş, di ve askerler karaya çıktılar . 

suların yüksekliği artmıştır. Bu Fransızlar, Cenupta Somme - Karaya çıkanların hali, büyük 
da düşmanın durdurulmasına yar Aisne nehirleri boyupca uzanan bir harp yapmış adamların hali 
dım etmiş, Dunkerque civarını mevzilerini ~kviye ctmiışler ve Ah. idi. Çoğunun eli, kolu veya ba. 
bir kale haline getirmiştir. beville şehrinin varoşlarını istirda. cağı bağlı idi. Fakat hepsinin tÜ• 

Vaziyeti müttefiklerin lehine da muvaffak olmuşlardır. ! fekler sırtında idi. Hepsi de yor. 
çeviren ikinci amil beşeridir ve '---- ./ gun, hatti bitkin bir halde idiler. 

(Sonu Sa. 4., Sii. 5l (Sonu; Sa: 4; &ü: 4) 



.. 
Üniversitede yeni başlıyan imtihanlara hazırlanan kızlarımız 

il Buğday fiyatları 1 

1 

1 Düşmiye Başladı 
i--....----
i Buğday ve arpa fiyat-

ı ları diifmiye baılamııtır. 
Buğdaylardaki tenezzül, 

1 cinalerilll! göre, kUo ba-

ı 
ıında 10 - 15 paradır. Ar
pa fiyatlarında diifüklük 
yirmi para kadardır. Fi-

l yatların tenezzülü, ar
pa ihracatının azalma11ı 

1 
ve geni buğday maluulü- ı 
nün idrtik etlUmeai ile be-
raber, Toprak Mahaulleri 

1 

Of iainin pigalltlga fazla 1 
buğday göndermeli 11ü
zündendir. 

:l • 0 • ~4U 

Dün sabah şehrimize gelen ecnebiler Sirkeci garında .. 

niversitede Eleme Damga Resmi ile Nakliye. lstihlclk ve ileri Geri Söyliye 
tihanları Başlıyor Kazanç Vergilerine Yapllan Zamlar Adam Mahkôm Old 

:!~.:~ıem.1mtlhan11nl .h .k"' Al Bugünden itibaren Tatbik Ediliyor y d k Al t•lır!~!;P•.,::;n. d::... 
lktısat fakültesi talebe- 1 t 1 Q r 1 P Damga resmi ile Nakliye İstihlAk ve Kazanç Vergilerine yapılan zamlar bugün- e e e 1 yapmasına kızarak ileri geri 60 

leme imtihanlarına başla- ' lenen, bu arada devlet ve m 
den itibaren tatbik ediliyor. Birçok evrakın ~amga resimleri yüzde elli nisbetinde art- • • hakkında da yaraşıksız sözler 

ye girmiyecekleri bildi. 
talebeler tabi oldukla. 

Yürü m iye mıştır. Nisbi resimler de yüzde on artmıştır. Istida ve halkın daha şamil bir şekilde ala- Almak l r.. ı n f~en Kemal Gökçür hakkında 
kadar olduğu bir kısım evraka yapıştırılan pul miktarına zam yapılmamıştır. Dam- 3' kinci _ağı~ ~ezada yapılan d 

lara muracaat ederek va. 
ın iyice tesbitini iste

ırler. Bu talebeler vazi
kurtarabilirlerse eylCıl 

ındeki elemelere girecek-

. 1 . d 11 'k d ak . 1 . D ft d lık ta af a· ma bıtmıştır. 

B 1 d ga resırn en yüz e e i mı tarın a artan evr ın cıns en e er ar r ın an B • K r Kemalin suçu sabit görülııı 
Q Ş Q 1 tebliğ edilmiştir. Tebliğ şudur: 1 r a ar bir sene ağır hapse konulm 

22 lira da para cezası verm 

iyat :fakültesi coğrafya ko. 
yeni talimatnameye göre 
imtihanları devre arası 

larile bitmiş ve bu tale
ei..wııfa g~rdir. 

ulteye bağlı yabanoı dil-
ebinin imtihanları 17 ha.. 
ba,J.ıy,acak ve şy .şpnuna 

surecektir. 
OLACAK TALEJra 

fakültelerde imtihanlar 
de biteceği için üniversi
rluğu mezun olacak tale-

5 temmuzda konferans sa. 
merasimle diploma vere 

Bilhassa son günlerde piy3Sa
daki ihtikar hareketleri artmış.. 
tır. Mıntaka Ticaret müdürluğü 
teşkilatının faaliyet sahasını ge. 
nişletmesi, muhtekirleri daha e
saslı şekilde takip etmesi icap et-
mektedir. Havay.icl zaruriye ilAla 
.deleri, züccaciye efYasI, deri ve 
kösele fiyatlarında görülen anor. 
Plal yükseliş te alabildiğine de-

' vam ediyor. Bunun neticesi ola-
rak zaruri ihtiyaçlanru temine 
mecbur bulunan halkın kazancı 

bu gayri tabü fiyat yükselişi ile 
kabili telif olmaktan her gun bi. 
raz daha uzaklaşmaktadır. 

Damga Resimleri Arttırılan 
Evrak 

ı - Her nevi taahhüt, borç, kefa
let, teminat, rehin ve yeddi emin se-

9 - Her nevi illnlar, levhalar, 
programlar, kataloJlar, ıe:rrilsefer ta
rifeleri, airküler ve takvimler, 

10 - Resmi ve husU1l daire ve 
neUcrl, mukavelcnıımeler, faturalar, milesseseler, alehlmum tlearethane
ordlnolıır vcsair muted vıl ve ticari ler, cemiyet ve klüpler, memur ve 
evrak ve senetler ve bunlann bor- mil tahdemlerne mütekait, dul ve 
drol~ !bolsa emirleri ve borsa al..- yetimlerin her ne.+ lstihkaklarına 11Jt 
ve satış beyannameleri, fiyat cetvel- bordrolar ve leneUer, 
leri, lok nta ve otdlerin yiyecek- Senet ve Zabıtlar 
ve içecek listeleri, 11 - T1lSarruf seneUeri ve feral 

2 - Lise, muallım mektebi ve y,ilk. ve intikal zabıtnameleri, tereke w 
sek mektep şahadetname ve tasdik- taksimi veraset varaka veya defter
nameleri; lcrl, hibe, vasiyetname ve ölüme 

3 - Depozito ilmühaberleri; mnk- bağlı tasarruflar ve her nevi ihale 
buz ve ihbarnameler, yolcu ve yol- kararlan, 
cul ra m hsus eşya biletleri, 12 - BlleUe girilen ellence ve 

4 - İyi hizmet vesikaları ve ter- temaşa yerlerinin dilhuliye biletleri, 
cClmelhAI varak lan, 13 - Bilkılmet dairelerine ibra-

Ayni zamanda piyasaya her şe. 
yin en kötüsü çıkmıya başlamış. 
tır. Pahalılığa karşı nisbeten ucuz 

okullann sözlü imtihan- mal çıkararak halkı kandırmıya 
5 haziranda başlanacaktır. il teşebbüs edenler çoğalıyor. U
i gun sona eren yazılı im- cuz satılan malların sahteleri gÖ

n neticesi, memnuniyeti rülmektedir. 

5 - Ehli hlbre ve vukuf, milmey- ZJndn, ibraz puluna tabi olan evrak 
ylz ve muhammin raporları ve su- ile hülftsa, suret ve tercilmelerl ve 
reUeri, keşif ve muayene raporlan, resme tAbi bilQmum evrakın resmi 
inşaata müteallik re im, pltm, harita dairelere ibraz olunacak hillAsa, su
ve keşif defterleri, protesto ve ihtar- ret ve tercümeleri, 
namelerle cevaplan ve suretleri, Nakliye Vergisi Zamlan 

6 - İlmühaberler, t dlkname, şa- Ayni kanunla nakliye vergisine 
h detname, bil\ iyet varakaları, etlb- yapılan zamlar da bugünden itibaren 
ba raporları, tahlil raporları, lXfunç tatbik edilecektir. Tramvay tlcretle-

bır haldedir. 
UNLUK İMTİHANLARI 
olgunluk imtihanlan ıçin 

mumeyyizlerin listeleri 
lara bildirilmiştir. Se~ 
eyyizler 7 komisyon ha-

sene edebiyat kolundan 
kalan 557, fen kolundan 

298 talebe ile biıtiın olgun. 
ebesi miktarı 2213 u bul-

p o R 

illi Küme 

Sıhhiye Vekili İle 

Vali Geliyor 
Ankara, 31 (TAN) - Sıhhiye 

Vekili Hulusi Alataı ve İstanbul 
Valisi Dr. Lutfi Kırdar bu ak. 
şamki trenle İstanbula hareket 
etmişlerdir. 

para verme işlerine alt vesikalar; rinde yalnız uzun mesafeli birinci 
Bilançolar mevki ilcreUerine zam olunmaktadır. 

7 - BiMnçolar, men,e ve mahreç 7 buçuk kuru11 olan biletler 10 para 
şahadetnameleri, pasaportlar, zamla 7 kuruş 30 paraya çıkanlmlf-

8 - Her nevi ruhsatnameler ve tır. Diğer tramvay ikreUerinde de
ruhsat ve ünvan tezkereleri, alAmeti ğlşlkllk yoktur. 
farika ilmuh berlerl, ihtisas vesika- Vapur 'Ccretlerl 
lan, sertırıkal:ır ve bunlara yazıla- Vapur ilcretlerlne ıelince; Köpril-
cak şerhler, den Bilyükdere ve üçüncü mıntaka 

Polonyadan Dün Gelen 
Yolcuların Anlattıkları 

Yeni Mali Sene 

iki Genç Kız, Ecnebi idaresi Altında 

Maç 1 arı l Yaşamamn Çok Güçleştiğini Söylüyorlar 
ranın Muhafızgücü ve Lehistanın Alınanlar tarafından işgal edilen kısiiıında 

rl ği tak~lan bugun bulunan Türk tebaalı Musevilerden Lihtinta ailesine men-
stadında Beşıkta§ ve Vefa. 
fi rnılli kume maçlarını ya 

dır. 

t 15 te yapılacak Vefa -
r maçına hakem olarak 
Galıp tayin edilmişse de 
rahatsızdır. Hakem komi

u maça başka bir hakem 
tır. 

t 17 deki Muhafız - Be
ma,ının hakemi de Nııri-

yapılacak Vefa - Mu. 
maç nı Şaziıı Gençler -

musabakasıru da Tank 
edecektir. 

J)eplasman müsabakalan 
hafta yapılacak maçlarla 

kume deplasman miısabaka-
bitmcktedir. Gelecek hafta. 
tibaren mahalli musabakalar 
acaktır. 

ec k haftaki Beşiktaı -
ray, Vefa - Fenerbah. 
rı ı ı er maç olarak .. y. 

e yap lacaktır. 

sup iki genç kız, dünkü konvansi-~ 
yonel trenile gelmişlerdir. ISTANBUL • EDiRNE 
Şimdilik Jilda ve Janet adla. 

nnı taşıyan bu Polonyalı yolcu.. ASFALT YOLU 
lar, Alman idaresi altınde yaf8-
manın çok güçleştiğini, parasız 
kaldıklaruu, ancak iki aylık yo. 
rucu bir seyahatten sonra İtalya 
yolu ile buraya kavuşabildikle
rini söylemişlerdir. 

Ziraat Makineleri İçin Giden 
Mütehassıs 

Ziraat Vekaleti hesabına A
mer.ikaya sipariş edilen makine. 
lerin mubayaa bedellerinin ö. 
denmesi ve teslim muamelesinin 
yapılması için alakadar müesse
selerle temasta bulunmak üzere 
üç ay kadar evvel Nevyorka gL 
den Nuri Tanberk te dün gel
miştir. Nuri Tanberk, değeri ya. 
nm milyon lira tutan bu ziraat 
makinelerinin fstanbula geüril
mış olduğunu saylemiştir. 

İstanbul - Edirne asfalt yo
lunun bir kısmını üzerine almış 
olan Alman grupu inşaatı süratle 1 
bitirmek için Almanyadan mü- 1 
hendis çağırmıştır. 1 

Yolun İstanbul - Lüleburgaz 
kıısmı tamamlanmıştır. Lülebur
gazdan itibaren 40 kilometrelik 
yol yapılmaktadır. Bunun kışa 
kadar ikmal olunacağı temin o-
1 unuyor. DJbt.tıtraftan yolun E
dime kısmında da 40 kilometrelik 
kısım kalmıştır. 

sayılan iskelelere gidiş - geıtş bilet-
lere bir kuruş, yalnız gidiş veya ge- Ankara, 31 (TAN Muhabirin· 
lişlere 20 para zam edilml§tir. İkin- den) - Muhtelif zirai hizmetler
ci mevkilerde bu miktar gidlşlerde de kullanılmak üzere satın alı.. 

;~Y~:=~~:~r~~ğ!?• ~~~k:ı!;liş~~:~ nan ziraat makine ve alatı için 
ücretlerinde değişiklik yoktur. lüzumlu yedek parçaların satın 

• ~den. K@lamışa kadarı 9lan bl- alınması hakkında koordinasyon 
rincl mıntaka. birinci mevki biletle- heyeti tarafından verilen 27 nu.. 
re 10 para, lkisı.et roıntaka (\lan K.ı- maralı karar şudur: 
nalı, Burgaz adalarile BosHJncıya ka-
.dar AnaaoYu ls~elelerine ylne i6 p~- '31iW. K~ Kanununun 
ra, üçUncU mıntaka iskelelerini teı- 39 uncu maddesi mucibince ge. 
kil eden Heybeli, Burıaz adalarlle rek Ziraat Vekaletinin doğrudan 
Pendlğe ~'il.ar Anadolu iskelelerine doğruya işleteceği arazide kulla-
20 para, Yal°'1ya 40 para zam ka-
bul edlaiştir. nılmak ve gereks~ mezkur kanu-

Trenlerde nun 42 inci maddesinde yazılı 

Sb11ıeclden Çekmeceye blrlncI mev- yardımlarda kullanabilmek üzere 
kle 41 para zam vardır. İkinci mev- mübayaa olunan ziraat makine 
kide flark yoktur. Diğer istasyonlar ve alatı için lüzumlu her türlü 
için de gidiş ve gelişlere bir kuruş 
zam yapılmıştır. Haydarpaşa _ Pen- yedek parçaların satın alınması 
dik banlly!isünde de vaziyet aynidir. ve makine hangarları ve yanıcı 

Artan istihlak Vergileri madde sarnıçları inşası için lü-
Ylne ayni kanunla istihlak vergi- zumlu mebaliğ ile istihsal vasıta

leri artan maddeler kibrit, sigara, lannın işletilmesi için icap eden 
rakı, bira, şarap vesairedir ki, kanu- mütedavil sermayeyi ve bu ihti. 
nun tatbikine başlandığı gilne kadar yaçlarla alakalı diğer müteferrik 
ellerindeki stok mevcudunu ıasterlr masraflan temin etmek üzere 
beyannamelerin hazırlanması için Milli Korunma Kanununun 43 ün 
verilen mühlet bitmiş, esnaf. beyan- - dd · il bük' A t rın· e cu ma esı e ume em namelerin! Maliye lf\lbelerlne vermiş-
Ur. Beyannameler için dün başlanan verilen sermayeden 920 bin lira 
kontrollere bu hafta devam edile- mezkur vekalet emrine tahsis o.. 
cektır. lunmuştur 

Belediye, Et Nakliyatı 
itini Dün Halletti 

Kasaplar Şirketine Ait Vesait, Ayda 

13,200 Lira Ücretle Kiralanmış Bulunuyor 

karar verilmiştir. 
TATLICIYI OLDUREN AD 
Şehzadebaşuıda tatlıcı Abd 

kadiri öldürmekten suçlu JI 
Molla hakkında dördüncü s 
hakimliğinde yapılan ilk t 
kat neticelenmiş, Abdü 
hakkındaki evrak son tahk~ 
açılması ve duruşmasının ya 
ması i~ iltlnci a ır ceza m 
mesine sevkedilmiştir. 

ÖL01\IE SEBEBİYET 
Bir bayram giınü Fatihte 

çeşmede yüzünu yıkarken ta 
cası düşen ve bu suretle sekil 
şında Salahaddin isminde bir c1 

cuğun öliımüne sebep olan J' 

kubun bir ay müddetle hapse 
nulmasma karar verilmiştir. 

Posta ve Telgraf 

Müdürlüğünde Tayinlet 

Ankara, 31 (TAN) - Posu 
heyeti azasından Bekir Vel• 
mir müdurlıigune, telgraf · 
reis muavini Rahmi yüksek 
heyeti azalığına, Eskişehir 
dürü Abdullah fen müfettişli 
fen müfettişi Hüseyin HüsnU 
kişchir müdurluğune, Ankar• 
dür muavini Nazmi İstanbul 
dür muavinligine, İstanbul 
dür muavini Abdullah Şevki 
müdürlüğüne nakil ve tayiO 
dilmlşlerdir. 

m-ı•ı-1 
Bugünkü Program: 

iRTiHAL - s drAz m Seli 
met pap zade K zasker Ali R1" 
yln ref1ka11 maliye müf ttlşi 
ve profesör doktor Hasan 
kayın validesi ve mühendis 
Hotinin validesi bayan Mevhl1'1 
irtihal etmiştir. Cenazesi buıtl" 
birde Feneryolund kı e'll inde!\ 
rılarak ZilhtUp c m nde 
mazı kılındıktan sonra K r c 
kabristanına defnedfiece tır. 
rahmet eylb:e. 



[f ~Cfcl-Nr 
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l'azan: O. Rıza DOGRUL 

S imali Fransada harp eden 
Alman kuvvetlerinin he

~:. Belçikanın yardımına koşan 
~ .. Fransız kuvvetlerini im. 
...._~ekti. Belrikanın külli kuv. 
L_Qeri teslim olduktan sonra bu 
~etlerın vaziyeti, son derece 
~eli idi. Bu kuvntlerin ricat 

ı kesmek, her dakika bek· 
n bir hadise idi. Fakat lngL 

• Fransız kuvvetleri kahra. 
~. dö\'Üşerek ~rilediler ve 
~ hatlarını kesilmek tehlike· 

en korudular ve çekilmiye 
ılar. Anuk kesilmekten 
ilan bu hat geceli gündüz.. 

•\'am eden ateş sağnağı altın • 
.... Alman tayyareleri bu hat. 

' mez bir hale getirmek için 
adiyen bomba yağıd:nyor, 

ınukabil müttefiklerin de· 
~!_e hava kuvvetleri, tazyiki 
::'.'llOetmek için çalışıyor ve in. 
~•Fransız askerleri dümdar 
ı:~ebeleri de yaparak bu ce. 

i aşmağa çalışıyorlardı. 
tn son haberlere ıöre, bu cep· 

dövüşen lngiliz, Fransız \le 
lı kuvvetlerin mühim bir 

lngiltereye dönmü' olduk. 
•aıde geride kalanlar harbe 

Değeri: 

~ ransanın şlmallndeki köşe. 
.. de, müttefiklerin külli 

IP'l-""-"'lerinden uzak kalan ve en 
61, en müthiş şartlar içinde 
eden' bu kuvvet, hasımlan· 

zayiata uğratarak, lngi. 
e Fransızların harp kudre. 

tebarüz ettirmekle kaim•· 
1.Utttn İngiliz ve Fransız mil

ilham verici bir örnek de 
tir. ihtimal ki, Almanlar, 

1-;p başbyalıberi başka hiç. 
terde bu derece muannidane 
"-kavemet, bu derece kanlı 

ile karşılaşmadılar. Bel-
lik defa olarak harbin ne 
olduğunu tattılar ve har· 
ri bir tenezziihten ibaret 
nı anladılar. 

1Uıla beraber harbin bu saf 
Almanlar lehinde neticelen. 
'- Belçika ordusunun tesli. 

neticenin bu mahiyeti al
ıenlş bir ölçüde kolaylat-

İkinci Safhası : 

lçbir harp, geçirdiği safha. 
larla muhakeme olunmaz. 

ı..aı; müteaddit safhalardan 
•e bu safhalerın bir kısmı, 
plerden bir tarafm, bir 
diler tarahn lehinde te· 
~- Fakat mühim olan bun 

dir. Mühim olan harbin 
dir. Geçen biiyilk muha. 
de Alman ordulan, bugün 
cibi, harbin ilk safhala. 

~şiar, fakat sonunda 
~ kaybetmişlerdi. Sonun• 

Wilen her muharebe, da. 
el kazanılan muharebe saf. 

hepsini de silip süpü· 

lngiltere ·Ve 
Sovget Rusya 
Münasebatı 

Rusyaya 

S EFI R 
Gidecek 

O L A N 
Stafford 

C ripps 

Amerika Altı Ay 
içinde Tamamile 
Silihlanabilecek 

3 

Dikkat! 
Et Pahalalaıac 

lhtikirla demiyelim 
lıbkla mücadele bab 

nüz tatbikata ıeçeme · 
zete mütalialarından, 
Meclisi müzakerelerınd• 
byor. Bunları okuduktan 
tlmdiye kadar bilhassa 
delerinde husule ıelea 
yübeldijlne hele bug· 

Londra, 31 (A.A.) - İyi ınaliımat almakta olan ma
hafil, Stafford Cripps'in yakında hususi büyük elçi sıfa. 
tile Moskovaya gönderileceğini beyan etmektedir. Bu 
mahafil, halihazırda mevcut müşkülatın pek yakında 

lar dahilinde çare bul iiiil Vaşington, 31 (A.A.) - Roosevelt gazetecilere yap- ~ümit etmiyorum. 

tığı be~~atta ye~i milli. m~dafaa ko~8!on~nun işe baş- ~:~e~= .. .:= 
lamak uzere oldugunu bildirerek demıştır ki: nin yolunu bulalım da 1 

Komisyonun göreceği iş muazzamdır, zira Avrupada vaqeçelim. 

bugünlerde cereyan eden muha. I lnkir edilmez bir 
rebeler Amerikanın müdafaa ı• • ıt d ki. lstanbulun en m 
kudretini iki misli ve daha fazla n CJ 1 ere e maddelerinden biri olan 
arttırmasını zaruri kılmıştır. saplar Şirketi ismindeki 

---,halledileceğini ve bu suretle 

Y 1 Cripps'in fngiltere ile Sovyet Rus 
UCJOS avya ya arasında ticari bir itilaf akdPt 

mek üzere derhal Moskovaya gj_ 

Sovyetler 
Muahedesi 
Teati Edildi 

debileceğini ilAve etmektedirler. ı Reisicümhur, harp malzemesi senin hemen hemen e 
imalinin altı ay içinde tam veri· Nihai Zafer Büyük teşebbüalerin k Ayni mahafil, Sovyet~erin ta. 

lehi üzerine Cripps'in, "ifayı va· 
zifeye memur sefir,, sıfatile Mad. ,-

rite t~yin ~ilm~ş ola',l: Sa~1rn~l N A R V 1 K 1 D E 
Hoare un vazıyetıne mumasıl hır" 
vaziyette bulunacağını istihbar et 

miştir. p 1 1 1 
Bu mahfiller. Moskovanın 0 onya 1 arın 

B 1 t 31 (A A ) So • Cripps'e tam bir diplomatik sta. M ff 
e gra , . . - vye,_ k t• 

lerin Sofya sefiri Lavarentiyet, tü verilmesini istediği bir sırada. UYG G 1ye 1 
bu sabah buraya gelmiştir. Mu. İngiltere hükumetinin beş aydan 
maileyh, Markoviç ile bir saat beri sıhhi esbaptan dolayı mezu· 
görüştükten sonra Markoviç ve n~n ~":drada b~lunm~ta olan 
Maçeki ziyaret etmiştir. Bu görüş Sır Wıllıam Seeds in yerıne baş. 
meler esnasında Moakovada ak- ka bir sefirin gönderilmesi için 
tedilmif olan iktıaadi itillfm mu. Moskovanın muvafakatini iste. 
saddak nüshaları teati edilmistir. miş oldutunu söylemektedirler. 

Lavrentiyet, yarın akşam Sof. Sovyet - Letonya Münasebatına 
yaya dönecektir. Siyah El Karıımıı 
Balkan Antantı iktisadi Konseyi . 

Toplanıyor Kaunas, 31 (A.A.) - Lıtvanya-
Balkan antanta ekonomik kon- da garnizonda bulunmakta iken 

seyinin mutat toplantısı yarın öj- kaçınldıldan iddia edilen Kızıl 
leden sonra Belgratta açılacaktır. Orduya mensup ukerler ha~kın 

Türk heyeti bu sabah saat ıı da Sovyetler tarafından verilP.n 
de Belgrada muvasalat etmiftir. notaya dair tefsirlerde bulunan 

Fevkalide Salihiyetler Litvanya matbuatı Litvanya ile 
Büluef, 31 (A.A.) - Rumen Sovyetler Birlill arasındaki mü. 

kabinesinin içtimaı esnasmda hü. nuebetlere bir "siyah el,, kanı
k\ıınet Rumen iktısacliyatını bir. ~ğını yazmakta~ır. Ga~teler lh· 
!eştirmek için fevkalAde sallhi- ti~lfm dostane bır şekılde halle. 
yetler veren bir kararname imza dıleceji kanaatini izhar etmekte. 
edilmiştir. dirler. Burada hüküm süren ka· 

naate göre, bu kaçırma hadiseleri 
"Befinci Kolon,, un eteridir. • Bugünden itibaren Romanyada 

Paris, 31 (A.A.) - Polonya av. 
cı taburu Narvikte 28 ve 29 ma. 
yısta yapılan muharebeler esna-
11nda Almanlardan bir çok esir 
v~ mühim miktarda malzeme al
mıılardır. Bu taburun düşmana 
verdirdiği zayiat 29 dur. 

Londra, 31 (A.A.) - Norveçte. 
ki harekat esnasında 8 nisan ta
rihind' batmıı olan Glovvorm 
torpido muhribi mürettebatından 
7 zabit ve 150 nefer kayıp olarak 
gösterilmektedir. Bunlamn ölmuş 
olduldan zannediliyor. Bir zabit 
ve 39 nefer esir olmuıtur. 

Bir İngiliz Vapuru 
Daha Batınldı 

Madrit, 31 (A.A.) - İngiltere
nin 7408 tonluk Helena sarnıç 
vapuru Viıo ~ık\lnnda bir Al· 
man denizaltısı tarafmdan batL 
nlmıştır. Vapurun 15 kişi(ien mü 
rekkep olan mürettebatından be
) kayıptll'. 

mini bulacağını ümit etmektedir. caret müeaeMlerine 
Milli Müdafaa Tahsisatı ucuzhık baknnından p7 

Roosevelt kongreden Milli mü ı• • y • cib olduiu cibi böyle bir 
dafaa için bir milyarlık munzam ç 1 n en 1 büyük sermayeli fhbtler 
tahsisat istiyecektir. Roos~velt line de bir mini olmadıima: 
programda son günlerde müşahe çalı cm a 1 ar bu müesseseye bir diy 
de ve tesbit edilen boşlukların S yoktur. Yabuz bir mahınll'• 
doldurulması lüzumunu kaydede dır. O da rebbetin ortM 
rek dünya şartlannın bir anda Londra, 31 (A.A.) - Levazım muı. Ne iae onu itime 
değişmekte olduğunu ve bir sa. Nazın Morisson, hükllmetin ima- iil. Anlatmak latedtjim it 
atten öbür saate her şeyin tidili litı arttırmak için harp aanayiine latanbal mezbabu .... 
lazım olduğunu bildirmiştir. yaptığı müracaatın mükemmel mit olan haynalana 

Gemi ve Tayyare Yok bir netice verdiğini ve verimin na~I ve tevzii itini ıeçea 
"Memorial Day .. münasebetiy. kayda dejer bir §ekilde arttığım lııadar bu KMaplar Şirketi 

le bir nutuk söyliyen Bahriye bildinni§tir. yor ve: 
Nazır Muavini Compton; ez. Nazır, yanndan itibaren her Kan bapna 15 
cümle şöyle demiştir: türlü enkaz ve klirt, kemik, yı. Kown• ... __ _ 

"Avrupada son haftalann ha. ı- ...,.-- 25 
diseleri, hazır bulunulmadığı za- yecek artığı ve yün parçalannın Sıilr IMapna l 68 
man bu hazırlanmamanın na.nl toplanmasına başlanacağını ve D bafuaa 76 
ödenmesini beklemek lazım gel- bunun imalltta mühim olduğunu -

kaydettikten sonra demiftir ki: KUl'Uf nakliye tlcred 
diğinin müthif bir misalini teş.. İmalitta betaat ve yahut kabi- Bu da kiloda 1 .5 - 2 
kil eylemiştir. Amerika Birlefik liyetsizlik görürsem tam salibi. dar bir şey tutanlı. ~ı.1 .. ı1a11 
devletleri bahriyesi, dünyada yetimi kullanacağım. Şahsi, mad. nakliyatı geçen sene bir 
mevcut her hangi bir babri-e b 1-..11 --=.a ._ 1 -ı di veya mali menfaatlerin bir e - ye ve-.aaa anama • 
faik değilse bile, ayni seviyede. lAhza dahi nihai zaferi Jıı zanmak lstanbal Belediyeat buna 
dir. Fakat, yakın gözüken tehlL ll'in İn.ffltere tarafmdaa aarfecll- mrbiml yapmak tisere lba 
keleri önlemek için ne lüzumu .. -. •• ı dı. 
kadar gemiye, ne lüzumu kadar len gayretlere enıel olmasına tl•e harp paıtla Kamy• 
tayyareye ve ne de lüzumu ka. müsaade etmiyecejlm. tirtmek, clöm tedarik 
dar askere malik değiliz . ., Hindistan Ordua m~tilleştl. Buna _..bl 

etsıs bırakmak milmkiin 
Almanya ile Arjantin Arasın. BBC'nin verdiği malfunata gö. yacali ltlli belediJe phüııie 

daki Hidise re, Hindistan ordusu mevcuduna ücretle et nakliyesini 
Buenos • Aires, 31 (A.A.) - yeni motörlü latalan da ihtiva et- kanlı. Zaten elhMle ba ife 

Reisicümhur Aritz, Almanya Bü. mek üzere 100 bin asker llAve e- vesaiti luwr olan K...,an 
yük Elçisini nezdine davet ede.. dilecektlr. keti de belediyeye altı a7 et satı11 haftada üç gün menedil

mittir. Relslcümhurumuz 
Letonya Elflslnf 
Kabul Buyurdular 

rek Başvekil Gantilo'nun yanın. bin lira vermek ibere bu fıi 
Milt Şeflmizle da kendisi ile bir görüpede bu. rar iiltiine aldı. 

lunmuştur. led Terbi si in Bu altı aylık milhlet it Orma ve Yaloflar 
lclarelerlnln Mesaisi 

Arjantin Cümhur Mebusan Meclisinde birçok en ye n tiyor. Bltmed• evvel 
mebus, Almanya Büyük Elçiliği. y • y I lü•t • harbin son aldıp flddet 

Reisi Arasında nin faeliyeti aleyhinde nutuklar enı ı ~esı ıstanbuı Belediyesinin bu 
... _._ 

31 
( ) söylemişlerdir. ti .. _._ .. _ ... _..ıL&--

Meclis bugün toplanarak Dev. ~ara, A.A. - Reiai.. Ankara, 31 (TAN) - Beden ıorec-. vasıta~..-...... 
Jet Hava Yollan, Orman, Vakıf. cümburumuz İamet lnönü bugün Ankara, 31 (A.A.) - Arjantin Zabıta, bir Alınan tahtelbahL Terbiyesi Umum müdürlüğü bütün lmkin kalmayuıea 
lar ve hudut ve sahiller sıhhat saat 18.30 da yeni Letonya EL milli bayramı münasebetile ReL ri tarafından bir Arjantin vapu. bütçesi bugün Mecliste görütül- ye k .. akin nakliyatın m 
umum müdürlükleri 1940 )'lh çial ebelAna L. Etia'i kabul et- slcümhurumuı, Arjantin. Reisi. runun torpillenmeaine karşı in. dü. Evvell okunan bütçe encü. de ile bir mtiteahhkle " 

-ı.H .. L -.a.. Re=-•-ümh · fiallerini izhar etmek maksadile .a.---..1-1 · &..a..-.a: .:ıı bütçelerini müzakere ve kabul w.oy-a • • aam, . .._. ura ı.. cümhuruna tebriklerini ıelgraL meni mazbatalmda ezcümle fÖY• m ... - nı •~ıauayse ue, 
etmi§tir. .. Katimbaultnamesinia;:;tddhnHey~emi§tir. Jam11111ar ve mü-rünileyh te te- gençlerin §8hrin büyük caddele. le denilmekteydi: 7e Vekileti, kanunun 

elllL=-a arici- u .... s- rinde yapmıf olduklan nümayiş k da beled' · b 
.. B~~~~ ~an Umum mu- mum! KAtibi Bü.n•~ .-ı...ı N~.:. • .: §ekkür ve tahusüslerini Milll dolayıaile icra edilen tevkifat- "- Beden Terbiyesinin bu. UfUID ıyenın a 

durlu~• but-ının heyeti umu. 3 - ......,. _.._.. ı:nin memleket gençli~ .. e tamL tl bbsat yapmamul.a Dnz t?.... ~- .. MenemencioMu d hazır bul Şefimize telgrafla bildirmitler. tan sonra daha büyük mikyasta •-· a.ua El' d k Mti miyesı uzerinde soz alan hatip. .. ..t a• a un. d.ir bir nümayişten korkulmaktadır. mi ve gençlerin sıhhatli ve kuv. ın e vasltf yo · 
ler ormanlarda yapılmakta m.., .. ur. · vetli yetipnelerini temin için vermiye de müsaade yok. 
olan tahdit, sımrlama, ame- hazırlanmıf olan progNm dahi. llk v...ta tedarikine de 
najman, kadastro ve alelQ. llnde talim edebilmek için, bu 7ok. latanbul belediyeat 
mum orman işleri üzerinde, ifi meslek edinmit muallimlere olarak 7İDe Kasaplar Ş 
sorulan suallere cevap veren ihtiyaç vanlır ve bunlann ye- baıvurdu. Fakat ~u Mf9! 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 93'; t1•tirilmesi ise, bir enstitünün te- -yeyl ona vermek ~in dei'ıl, 

b . 'ki • /4-1 • .-J - Jfl··---''-'-'- wi . maalaran neücelenm•ini kolaylqtır- A9 • filder, muhare enın ı n. de teşkil edilen iki heyet vasıta. ....-, INN9UNffUlln wreceg ~ sisine mütevakkıf bulunmakta. talarını kiralamak ıçin. 
dah d • b" L -0 L--- -•--..ıs.-. L--..ıı.:_,.ı mıştır. ına a erın ır em- sile 14.500.938 )'llmda çalıpnaf o. "'"Marunn ne UICIA&., .... ~nuNNRUen Yakında meydana çıkmaSJ beklenilea ita dır.,, itte tehlike 'burada 

~~bde girdllderini söylil· lan üç heyet vuıtasile 114,700 ve bafka 1Jlkn 1&lf ldnı.e IJO'ldllr. Hatta, neticenin baJli mühim olduju söyleniL Yine encümen mazbatasında ıö.teriyoır. Kaaa)lar 
bütün vakalann ancak a. 1939 da da 13 heyet vasıtasile Ciano'nun 6lk lHı ianınn 1lttlld11e. mektedir. bildirildiğine ıöre, bu enstitü vaktile bu et nakliyeal içia 
· takviye ettiiini göste. 317,800 hektar olmak üzere tim· • • • 

diye kadar 446.400 hektar orman lüuleA 1uıbenlar obnallıjı üldla eflU· Amerika, henüz, en pratik miidaftuı kunıluncaya kadar Gazi Terbiye a7da beledt797e •• bia 

safhanın vakaları mu· 
ki, daha mühbn ve daha 

~ak ve müttef~kler tec~
.:-casını geri çevırmek içın 

lardır. 

._>1ltden harp daha mühim 
~aya girmektedir. 

t, 31 (A.A.) - İspanya 
e Nazırı General Valera, 

edilen mıntakalardaki 
""'~'1 sınıflarına mensup, ya. 
.:~ue cümhuriyetçi ordu 

a çalışmıf gençlerin si. 
ita alınması hakkındaki 

i imzalamıştır. 

tahdit edilmi§ olduğunu söylemi§ meldftllr. M""'*"Uı, 6u vazigeti, • formülünü 6ulanuunıf olmanın en- Enstitüaünden istifade edilmesi bffeH iltbun öderken bu 
ve amenajman iflerinin de ehem. UUollnlnln umi İIUÜ zi dütünülmüı ve bu hususta Ma. kendi vuıtalan için beledi 
miyetle göz önünde bulunduruL M b l gel n gaile difui ifüuledlr. A•kri miteha•• arif Vekiletile bir anlafma ya. ayda 65 bin lira kira ist 
doğunu ve son senelerde 500 bin kararaızlığına wnnler, eberigetl lardan 11iizbafı Rickenbaebr demif· pılmıftır. Bu anlapnaya ıqre, bu Yani günde zzoe lira. 
hektar ormanda bu itlerle uğra. lqldl etmektedir. tir ki: yıl Beden Terbiyesi "Genel DL şimdi belediJeni• yapaealr 
şıldığını, ancak bunun çok ele- • e "50.()()(J ta1111arenin gapılmaaı kola11· rektörlüğü hesabına on bir tale. ıwtur: Ya bu --11 verip 
mana ihtiyaç göaterdijini ve • halyan gazetelerine ıellnce, onlar, bir ..--

h --L t dır. Fakat bu la1111arelerin kullanıla· be Gazi Enstitüsünde okutula. •atı •apmak, •ahut vermevm bunun da önümüzdeki yıl içinde arp vuauuada, talyan vatandaşlarına ı 1 1 
,,..., 

temin edilecejini ilave eylemiş· dileen vesaifi ta1ın eden yeni kanuna bUmeıi, 150JKJO pilot, ve 75.000 müle- caktır. Bunun için bütçeye altı tanbulu etsb bırakmak. 
tir. neıretmekte4irler. hauı8 ;.,i getiftirUmeaine mülewk- bin lira tahsisat konulmu§tur. pkka ptml7eeeiine ıire, 

Z. t v '-il' Ayal ıuetelerln sayfalannda, Piyade "T:.- En ·· 1..-tası h-~ ı ıraa ea ı, devlet işletme- Bayramı saydan H Mayıs mtlnuebetiyle kıltır: Bu İf de aneak ~ aeMde ta- oumen mazlHI ' "';'!"'- u.. 1ar Şirketinin bu ö çtislb 
sinden verimli neticeler alındıjı- baban Mareşal ve Generalleri aruuada mamltınabiU mumiyece oldulu gibi kabul e- boyan etmekten hatb rue 
nı, bu işletmelerin iki )'il evvel taati olanan telcraflann da suretleri yer r. dilmiftir. O •aWe latanbulda et fi 
20. 30 bin metre mikibı işledijl almaktAdır. Bitin ba telpaflar, "itaba. Bunun lfindir ki, Aınuika,. 6a•Üll ıflklelee4tlr. 
halde önümüzdeki 1ene zarfında nın, yeni hedef ve Jenl zaferlere dojra ifin ialeae, W kati kararını wr• 61- Bu pabahlapnnın lahe 
260 bin metre mikabı ifleneceğini muvaffakıyetle ilerledijiaden,, bahset. •- ::#ı f'L'- 6i • .-J.-J- 6··'·· ISYIÇRE YENi kayıt ve bu vesile ile bu i§letme- mektedirler. K, m ... e &AM:ll r .... -- ...,.. mek ~in iki P" •ardır: 
ıerde çalıf&ll memurlann mesai. • • nabilecek vazigelle değildir!,, Tecltlrler .&l.uor Blrimiai: IUAplar aıŞl*ed~'" 
sini takdirle ipret etmiftir. • Alman enlıwuuı Flanllrea eephaine • • ,,..., atalarmın ba flhit ld"lnı.mmll 

Vakııflar umum müdürlüğü '/uulal' nla.kal ellen /loll/flll harp mu- • Amerikada endiee uyandıran 'bir aekta Paris 31 (A.A.) _Le Matin ıa. dola11 ete ltlaeeek olaa ft19i 
b .. t · · üzakeres· ·· da, her mukaddes sayılan kelimeyi istila.. ' T-- •1.-.a: itil•.. . .. 

u çesının m ı munase.. L-Ll·'-ri, L-r'll::-, A'- -- aL-ı" ,.,__ vi fh la _,_ ....... Cenevreden iaühbar edi· ..._ -79 '"lleaı • 
tta b 1 h ti .....,.. IC' ne un ffAllll ~,- ue faf eden, ve her mane me uın ~- -·- __. betile beyana u unan a p- 1 . . h ._ bili vor·. vi1-; inc:l lu1alnın tİIUÜll WJal8 kt nen Amerikan pnç itiaın arp aa • ı 

ler abidelerin tamir' 8 takip e. azante me UP- yetaishtklir. Bu terbiyeyi alal'ak yetişti.. Harbin sfrawetf dairellnln -- lkincW: ~ Bakll 
dilen usuller ile tamir edilmesi ·-- !:.-..1 _ . .......... , ._,_ o-•- - mı; liM ·-.:ıı b 1 d x... J ·-MU gunuer •• -~,,w:;a ~,-• fffQrWI -· rilmı, olan ıen( _.n i(•-e u un u... niflemeai ihtimaline kup fede. tw tedadki mlmkb ol 
lhım gelen abideler ve vakfa ait ·-"'-'•' ••• mU.t~nll 6ulıutd••1'rı IÖI/• haletten bahseden Archlbald Mac Lelsh ,:_ · bir ,_ ___ i 

lılar Dönüyor işler üzerinde beyanatta bulun. ru-· ~ ..., diyor ki: ral mecu., yenı ~IQ" ttihaz kedar eskiden olaiu slbl •• 
muşlar ve Vakıflar umum müdü· lenllen lddialanna gön, Alman or- ''- Amerikanın manevi hazıttıilitı uke. •tmlftlr. Dtisuna verilmeli; 

, 31 (A.A.) - Şimdiki rü Fahri Kiper, verdiği cevapta, tluıı, hlfblr fınatı ~ırnuunalda, ri hazınnlıtmdan eok daha tehlikeli&!,. Bu karar mucibince ifliyen ft- Banlama UncW pymu t 
'9olayısile Parlimentonun abidelerin tamirinde Vakıflar t,. N "rlı/azl bir '/tat'•-' 

11 
le llerlemelc- Tehlikenin biiyilkltlifiniin Amerikada ya iflemiYen ve askeri makamat.. tir? ~ ta,ta bllna d 

başlangıcında hitam bu. daresince takip edileıı usuller ve ~" herkes tarafmdaa anlaşalmıt ol•M!n• ça miiMdere ec:lilmemlf olan bü. Benim andJlnn etin palı 
~ içtima devresi tem- vakıfiar idaresince yapılmakta o. tMl.r. rainıen, hUJrlamlmamıe bulunulmuı, tün nakil vuıtalarmm ilk ipretle 
llftı... derin bir teessür uyandırmaktadır. yola çıkmala 6mlde olmalan t. mamN""ltr. 
-~~ir. Gene ayni sebep. lan itleri izah eylemiştir. • • • Hatta harp taraftarı hedblnlerin kanaati. 
tl Kral ile hu""ktimet er. tu··n ı"dan· mıntakalarında ••kert L cap etmektedir. Tamir edilmek - Slylenlldiitne sön, balyanın Balaanlan ne na7aran, Frnnııa. Rooseveltin ıöyleditl 1 
lene yaz mevsimini ge. mahkemeler tefkil edilmiştir. tasyik ed.eek pbl sktinmeai, Sofradaki ~bi Amerikanın "ilk" delil, bilakis, üzere bulunan nakil vasıtaları. 
ilıere lskenderiyeye git- Hükumet, balyadaki Mısırlı. Sovyet teftriaia sirltıalt •alu•daiu te. "son., müdafaa hattıdır. nın mümkün olduğu kadar s•'9 

rdir. lan Mısıra dönmele davet etmi§.. L------------...;.-------------------------1 ratle sefer edebilecek bir hale ıe-
~e ile Mısınn bil- tir. ürUı:n..i mu'Stezidir, dNt ddulr? 

vasıeçtik. 

B.ci)'vadın dediii ~i: 
- Bakalım iyınei devna 



' 

Yazan: ULUNAY 

aver, İşi Bir Türlü 
Azıda Açamıyordu 

ikide birde civar İslam 
erınin tamamı celbettiğini 

uz, dedi. Biz krallığın hu
sukunu namına bu ulkeyi 
tmiye karar verdik. Bu
in halifenizin muvafakatı
oruz. Bunu da bize siz tt'. 

eksiniz. 
şaşırmıştı. 

gun ortada bir mesele 
ır. Etabek orduları ç~ 

erkes işi ile gucü ile meş.
or. Yeniden bir vaziyet 
neden lüzum gordüniiz? 

Ortada bir mesele kalma. 
denemez. Yann, öbürgün 
Suriye ordusu gelebilir 

n Mısırı işgal edebilir. 
bekin daha fazla kuvvet
ne musaade edemeyiz. 
yle bir şey vukuund:ı Mı

bangi bir istilaya dayanır. 
eriz. 

sozünü daha §iddetfon. 

ile dayanabilirsiniz? Kuv 
yok. 
etkilitım.m bitirir, ord~
t.anzim ederiz. 

halde neden bizden mııa
lltediniz? O zaman yapma. 

er bu hakaret tufam al
ne cevap vereceğini biL 
u. Amori kati bır tavırla 

bunu Azıda açmağa bi
t edemiyecektı. Şimdi

yalanla dolanla aciz 
oyalıyabilmi:ıı"ti. Bir kaç 

içinde bu ültimatoma ayni 
bir cevap vererek fırlayıp 
arzuları kaynadı. Fakat, 

ysiyet meselesi onun bil. 
i kaybetmesıntf sebep 

Zelillne boynunu eğe
ldandı: 

Bm.irülmüminine söylemeğe 
yot. Bunu aramızda hallt-

ori: 
Hayır, dedi. Sizin muvara. 

kafi değildir. Bizzat ha
muvaf akatini isteriz. 
, bunu da deruhte! etti. 

bir türlü Azıda i§i açamı. 
Ebu Cafer ve en itimat et

lar da veziri bu vazi-
çıkaracak bir tedbir dü
yorlardı. 
tarafından Şaverfn işken 

idam ettiği lbni Zerikin a-

d&mlan .da mütemadiyen faali. 
yette bulunuyorlar, vezir aley
hinde mütemadiyen propaganda 
yapıyorlardı. 

Amori, Şaverin savsaklamı:l si
yasetine filli bir cevap verdi. Ha. 
rekete geçti. 

Kudüs kralının muvaffakıyet
sizliklerine sebep olan amillerin 
en miıhimmi Fatımilerle alika.!t
n1 hiç olmazsa zahiri bir nezaket 
perdeli altında yapmamış olması 
ve ahaliye kendini sevdirememiş 
bulunmasıdır. 

İşe başlamadan evvel halkın 
dini hislerini yaraladı. Gönder. 
diği kuvvetler Mısırlıların yeni
den kuvvetli bir devl~tten imdat 
almalanna mani olmak için ansı
zın hudut boyundaki şehirlere hü 
cum ettiler. Mısır kuvvetleri, ~a
lahaddinin ilk seferinde işgal 
eylediği Belbiai müda(aa etmek 
istedi. Hıristiyanlar şehri zaptet
tiler ve ahalisini tamamen kılınÇ
tar. geçirdiler. 

Bu vah,et i§itilir İ§ftilmez bü. 
tün Mısırda bir feryat yükseldi: 

Haçlılar, ilerliyorlar ve rast
geldikleri ,ehirleri raptederek a
haliyi çoluk çocuk demiyerek öl. 
dürüyorlardı. 

Şaver, her zaman muavenetle
nni satın aldığı miıtte!iklerint çe
virmek için adamlar gönderdt. A. 
moriye paralar vaadetti. Fakat 
Kudiıs kralı: 

- Hiçbir ,ey kabul etmem. Mı
sın isterim! diyordu. 

Vezir, artık vaziyeti halife A
zıddan saklamıya imkan kalma
dığını anlayarak saraya gitti ve 
derhal huzura kabul olunmak ıs
tedl 

Azıd, Şaveri görünce: 
- Ebu Şüca! dedi. Hayırdır 

ın§allah. Mühim bit haber m1 
var? 

Vezir yeri öptükten sonra yut
kunarak: 

- Cenabıhak Eminılmüminine 
uıun ömürler ihsan eylesin, dedi. 
Azıdın kaşları çatıldı: 

- Sözüne bir dua ile başladı. 
ğına göre fena bir haber verecek
sin. 

- Efendimiz, arzedeceğim ha
b~rln daha pmdiden fenalığına, 

iyiliğine hükmetm'!:!t doğru de. 

lildir. 
- Ne var? Çabuk söyle. 

(Devamı Var> 
~~--..._ ____________ , 

Mevslfnin en güzel iki yeni Fılml Birden 

lagün L A L E Sinemasında 
ı - Sinemanın en çok sevilen ;rıldW..1'1 

CLARK GABLE ve MARION DA VIES 'in 

HABİL • KABiL <Fransızca) 
Senenin en fazla beğenilen şaheseri 

• MAHKÜM KADIN <Fransızca> 
a - Şimdiye kadar ıörülen Jurnallann en fevkalAdesi 

PARAMUNT JURNAL 
Buıün saat ı ve 2.30 da tenzilAUı maUneler. 

~---·-------------~ ME LEK Sineması Bugün 
_ zevkli - GQzel ve ince bir Fransız filmi takdim ediyor. 

ULAND TOUTAIN - DALIO - GASTON MOOOT 
NORA GREGOR - PAULETrE DUBOIT 

tarafından FevkalA de bir tarzda yaratılan 

KOCASI ve AŞIGI filminde 
Aynca: METRO JURNAL 
Buıün saat 1 ve 2.SO da tenzllAUı matineler ----·· .... I .... ;; ........................ , 

1 
Sınernaıında 

autün T AKS M 2 büyük film birden 
1 - DEANNA DURBIN'ln en bll)'(lk muvaffakıyetl 

iLK UYANIŞ 
2. KAN UN K UVV ETi 

Romanya 
Korku 

içindedir 
(Ba, tarafı 1 incide) 

goslavya ile anlaşmıştır. Bu an. 
laşma, Sovyetlerin Romanyaya 
taarruz edeceği hakkındaki ka. 
naati kuvvetlendirmiştir. Ro
manya bu anlaşmada bir İslav 
birleşmesi görmektedir. Bir ta. 
raftan Sovyet Rusya, bir taraf. 
tan Yugoslavya, Cenuptan da 
Bulgaristan Romanyayı bir İslav 
çemberi içine almışlardır. Ro. 
manyanın eski müttefiki Yugoa
lavya ve Bulgaristan, Moskova. 
nın işaretini beklemektedir. Bi.. 
naenaleyh tehlike elle tutulabi. 
lecek, gôzle görülebilecek kadar 
kesafet peyda etmiştir. 
Romanya müttefiklerin yar. 

dımından ümidini kes.. 
miştir. Hatta bu yardımdan, İn.. 
giliz garantisinden bahsedilme
sine bile tahammülü yoktur. İn. 
giliz ve Fransızlann Romanyada 
hiçbir nüfuz ve tesirleri kalma. 
mıştır. Hele Garptaki son askeri 
vaziyetten sonra müttefikler Ro
manyadaki mevkilerini tama. 
men kaybetmişlerdir. 

Romanya için Sovyet Rusya 
ve İslav tehlikesi bir kabus ha
lini almıştır. Herkes bu tehlike. 
den bahsediyor. Hatta bu saha
da biraz da mübalağalı fikirler 
yün.itüldüğü görülüyor. Sovyet. 
ler, Romanya hududuna asker 
tahşit etmektedir. Yugoslavlar 
Sovyetlerle anlaşmak suretile 
Balkan ittifakından aynlmışlar. 
dır. Müttefikler artık hesaba ka. 
tılmıyacak derecede kendi dert. 
lerine düpüflerdir. Ne Balkan 
antantına, ne de müttefiklere 
güvenilebilir. 

Bu bedbin mütalaalara kapı. 
lan Romanya, harp tehlikesini 
kapısında gördüğü için korku i.. 
çindedir. Romanyaya bu tehlike. 
li vaziyette yardım edebilecek 
iki kuvvet kalıyor: Türkler ve 
Almanya. 

Bütün Rumenlerin kafasında 
bir istifham halinde daima şu 
sual dolaşıyor: Acaba Türkiye 
ne yapacak? Türkler Romanya
ya yardan edecek midir? 

Fakat kendi kendilerine bu 
sualin cevabını vermeğe çalış. 
tıklan zaman, vardıklan netice 
ekseriya menfidir. Balkan an.. 
tantı parçalandıktan sonra, Tür. 
kiyenin de yerdımlanna kopea
ğmdan şüphe ediyorlar. 

O halde denize düşen yılana 
sanlır: Rumenler de Almanlara 
sanlmıya çalışıyorlar. 

Romanya Alman1ar 
Taraf°'dan 

Fethedilmiş Gibidir 
Baımaharririmizin Roman. 
yadan cönderdiii ikinci ya. 

ayı yarın okuyunuz 

Gaydaya Göre : 
(Bq tarafı 1 incide) 

heyeti seferiyeaini kaybetmif ve 
kendi memleketinin iatilAya uı. 
raması tehlltesine maruz bulu. 
nan İngiltereye gelince, o da Mı
sır Filistin ve Sudanda taha,ftit 

' -etmiş olan askerlerini geri ala. 
mıyacağı gibi deniz kuvvetleri. 
nin tevzii işinde de tadilAt yapa
maz. Bütün bunlar, hakiki AL 
man _ İtalyan tesanüdünün ilk 
manah vakıalandır. İtalyanın 
Avrupa kuvvetleri çerçevesinde 
ve harbin mukadderatı dahiline 
giren rolü, harp meydam haricin
de Akdenizde bu bir milyon üç 
yüz bin kişinin ve mühim Fransız 
İngiliz deniz kuvvetlerinin atıl 
bir halde kalma• ile kendini gös. 
termektedir. 

Giomale d'İtalia gazetesinin 
direktörü daha sonra bütün bu 
neticelerden Fransanın kendisine 
itap etmesi Ilımı gelmekte oldu. 
ğunu yazmaktadır. 

Zba ltalyada olup bitmekte o
lan le')'ler, müttefikler tarafın
dan Versayda İtalyanın zararına 
irtlklp edilmif olan ihanetin ve 
harbin arüesine kadar Parla ve 
Londra tarafından Romaya ka~ 
takip edilmiş olan siyasetin netı. 
cesidir 

• Londra, 31 (A.A.) - İtalya ge-
çen hafta prensip itibarile kabul 
etmiı olrnasma rağmen 28 m~rıs.. 
ta ti~kcaac>I anlaşmasa muza
kerelerini iftStaa uğratmıştır. 

Yeni Büeum Vesilesi 
Roma, 31 (A.A.) - Havu A. 

M·ıll"ı p·ıyang• idaresinden: jansuıdan: Ecnebi müşahitler, 
V Belçika Kralının teslimiyetinden 

anJ{o Bayilik Ruhutnameslnin ıeri alındılı .ve badema ken- sonra İtalyan matbuatındaki de
e bılet verilmiyece~i evvelce ~azetelerl~ ~lan oli:an. Celil dikodularm şidd~tini arttı~ı~ ol 
~ Beyazıt Okçular başındakı Altın Gışesinden ıncı T~~- dujunu faşiatlerın bu teslımıye. 
Bırıncı Ke•ide biletlerini alan aa.yın m~şteriler1daynı~ ti baha~e ittihaz ederek İngiL 

erin lkincl Kefideye ait olan\nnı Mılll Pıyanao . ~;- tere va Franaa aleyhinde itham-
a ıda . a b aki İstanbul BurosUDdaD temin eyu.re- larda bulunmaktadırlar. 

TAN 1 - • - 140 

lngiltereye 
Nakledilen 
Kıtalar 

Donkerk Dayanıyor 
<Bat tanfı ı melde) 

kara, hava ve deniz kuvvetlerinin 
(Ba, tarafı 1 incide) tesanüdünde tecelli_ etmektedir. 

Fakat hepsi de gülümsüyordu. Bu iki &milden istifade eden 
Vapurdan çıkış sırasında tabur, müttefikler dümdar muharebele
alay, kıta farklarıına, hatta milli. ri yapmıya devam etmekle bera. 
yet farklanna bakan yoktu. Çün- ber düşmanın bütün şiddetine 
kü yanyana çarpışan İngiliz, rağmen ricat imkanını bulmakta 
Fransız ve Belçikalı kıtalar be- ve askerlerini çekebilmektedir. 
raber geliyorlardı. Bilhassa müttefiklerin hava 

Askerlerin birine yaklaşarak kuvveti mütemadi faaliyette bu-
nasıl geldiklerini sordum: ıunarak tazyiki hafifletmekte ve 

- Uç gündür Dunkerque'de düşmanın muvasala hatlarını 
bekliyorduk. Nihayet gemiye bin. bombardıman suretile harekAtı 
dik. Fakat yol boyunca da başı- kolaylaştırmaktadır. Bugün de 
mıza ateş yağdı. Çünkü düşman- 12 düşman tayyaresi düşürülmüş 
lar nakliye gemilerile hastahane tür. 
gemilerini, mrhhlarla yaralı taşı. Bütün bu harekatın verdiği bir 
yan vapurlan ayırt etmiyorlar! netice Fransızlann Somme - A-

Dedi. isne nehirleri üzerinde vaziyetle. 
Sahil üzerinde biriken sedye- rini tahkim etmeleridir. Buna ila

Ier, teskereler mütemadiyen a- ve edilecek bir nokta, Almanla. 
dam tapyor ve bunları gidecek.. nn şimalde yapılan son harekat 
leri yere götürüyor. sırasında aşaiı yukan yan kuv. 

Dunkerque'de Vaziyet vetlerini kaybetmiş olduklarıdır. 
Gelenlerin söylediklerine göre, Bu da İngiliz ve Fransız kıtaları

Dunkerque plajlan kannca gibi nın gösterdikleri müthiş .kahra
kaynamfaktadır. Bu kalabalığa manlığın neticesidir. 
rajmen dün 50 Alınan tayyaresi Müttefiklerin halihazırda Flan 
tarafından bir hava bombardıma- dres'de müdafaa ettikleri hat 
nı yapılmış ve bu bombardıman- Corogne hattı is~ini almıştır. Bu 
da yalnız bir kişi ölmüş, bir kişi isimİngiliz edebiyatında yeretmiı 
de yaralanmıştır. Bununla bera- bir isimdir. 1818 de İspanyada 
ber şimdi Alman topçusu Dun- yapılan bir harpte İngiliz alayla. 
kerque ve civannı bombardıma. rınm ekserisi yine dümdar mu. 
na başladığı için tehlike artmak- harebeleri yaparak ve düşmana 
tadır. çok ağır zayiat verdirerek çekil-

Bu sabah karaya çıkan bir miye muvaffak olmutlardı. 
Fransız kumandanı bana §U söz_ Mahsur Orda Çekiliyor 
leri söyledi: General Prioux ordusunun bii-

"Gerek harp zamanında, ge. yük bir kısmı dağlar hattını ge. 
rekse barış zamanında bir çok çerek Dunkerque müstahkem or· 
seneler İngiliz askerini görmek duglhı ile irtibatı temin etmiftir. 
ve tanımak fırsatını buldum. Yaralılann nakli müsait bir ıe. 
Fakat bunların bu seferki gibi kilde devam etmektedir. Müte. 
nümune olacak şekilde hareket madiyen hücum eden müttefik 
ettiklerini hiç görmemiştim. İn- harp gemileri ve tayyareleri Dun 
giliz askeri banş zamanında ma· kerque'i müessir surette müdafaa 
nevralarda bile zorlukla yapıl~ etmektedirler. Dümdar muhare-

RESMi HARP TEBLİGLERİ 
Fransm Resmi Tebliği 

Paris, sı (A.A.) - il Mayıs sabah tarihli Fransız tebliJI: ~ 
harelı:At, Dunkerque ft müstahkem ordugAbı etrafında, ayni pau--: 
devam ediyor. Sonune ve Alıne üzerinde, her iki taraf, bazı mevzii ;t' 
yade harekltı yapmJflır. Aime ile Meuse arasında, oldukça şiddeUl t111" 
çu düellosu vukua ıelmlştir. 

Meuse ile Molelle arasında, düşmanın bir baskın harekeU ıred rll' 
kürtülmQftür. 

• Parls, Sl (A.A.) - 31 Ma.)'ts akşam tebliği: Şimalde, kıta 
Dunkerque lstikameUndeki )'ilrilyilş lerine devam etml§lerdlr. Bu 
tın bir kısmı dilfmanın ıayreUerine ralmen donanma ve ta,yyarealD 
mayesinde vapurlara binmele muvaffak olmuştur. e; 

Som (Somme) Ozerinde kaydedilen bazı faaUyeUer hariç oırnaJı: 
zere, cephenin diler kııımlannda kayda değer bir şey olmamıştır. 

Gayri milaait hava şartlarına ra lmen, hava kuvvetlerimiz d~ 
tikşatlarda bulunmuşlar ve bunun neticesi olarak bombardıman tan-,.. 
lerlmlz timal bölıesinde düşmanı hırpalamış ve kıtaatınuzın iaşesi 
telriki mesai etmiftir. 

Alman Resmi Tebliği 
Führerin umumi kararılhı, 31 (A.A.) - Alman orduları 

mandanhtının teblill: J'ransanın Şimall Şarkisinde bulunan Fraıu1% .•• .,.. •• , 
lannın bil,.Uk bir kısmı dalıtılmııı veya esir edilmiştir. Buna 
bazı yerlerde muhuara edilmiş olan müfrezeler mukavemet etm
de, bu mukavemet yalanda kırılacaktır. Diler cihetten sahil 
J'ume1 ile Letu• aruında ve Dunk erque'in Garbında İngiliz 
nun baklyesine karp taarruza devam edilmektedir. Düşman kendbd 
mJdane mQdafaa etmekte ve aillluız blle olsa gemllere Azami 
aıker irk.Ahına çalıpıaktadır. Canel etrafında muhasara edilm1I 
İnelllz kuvvetleri fimale dotru Alman taz,yikinden kurtubncya 
iseler de, bunlar •eri pilskürtülmQş ve dağıtılmıştır. Artolı ve 
dres'de bulunan Alman fırkalan ıimdl başka vazilelerde kunılllM'

ceklerdlr. 
TaJ')'8relerfn faal!yetl dQn havanın fenalığı .)'ilzOnden sekteye ~-td 

rnqtır. Buna nlmen Dunkerque limanındaki tesisata yenlden bir 
taıımım ;rapılnuftır. '-

Alman donanmam Alman,.anm eline geçen Holanda. Belcfldl 
l'rama nhlllerinln madafaasile mefful olmuıttır. Bir Alman mot6dl 
eika sahili &tünde bir dilfman kruv azörünu torpllliyerek ba~ 

Evvelki ıece İnıWz tanarelerl Almanyanın Şimalinde ıQri 
hedefleri bombardıman etmişlerae de mühim hasarat ika edem-'1·•~ ... 
Holsteln'in Cenubunda bir düşman avcı tayyaresi dUşürülmüştür. 
sanın Şimalinde S J'ran11z ve Norveçte Stavanger önünde bir tnıiJll 
79resi dÜf(lrillmo,tOr. tk1 Alman tayyaresi kayıptır. 

bilecek hareketler yaptılar. Ba. heleri yapan kıtalann aruında ======-=====---.... =================,.,, 
zan sayısız mülteci dolu bölge- kalmış olan General Priouxnun 
lerde doğrudan doğruya düpnL Akıbeti henüz malum değildir. etmediklerine ve hakikl bir muha 
nın cenahından geçtiler ve bu Generalin esir edildiğine dair bir rebeden ziyade kolay bir muzaf. 
hareketi hayret verici bir sür- Alınan membamdan verilen ha- feriyet ümit ettiklerine dair bazı 
atle ve tam bir intizamla başar- ber ne teyit, ne de tekzip edilmek deliller vardır. Sulann salıveriL 
dılar. İngiliz askerinin evsafı tedir. Diğer cihetten Havasın as. mest sayesinde Dunkerk etrafın. 
hakkındaki takdir ve hayranlı. keri muharriri General Gamolin daki cephe daralmıftır. Mütte. 
ğım hiç bir zaman bugünkü ka. ve Coraf hakkında ecnebi mem- filder 'imd\ kendilerini daha iyi 
dar büyük olmamıştır.,, leketlerde neşredilen uydurma müdafaa edecek bir vaziyete gel. 

Fedakirlık ve Fera«at haberleri tekzibe mezundur. miflerdlr. İngiliz tayyarelerinin 
Çok ~eden bir vapur daha • bomba maniaları ile ricati hhna-

geldi ve bu vapurun ~vertesine Havamı bildirdiğine göreı: iki ye etmeleri herkesin takdirini 
çıktım. Vapur dopdolu ıdi. gün devam eden hareklt sonun. celbetmlfdt. Almanlann esir al. 

Vapurun süvarisi dostlanm- d Fransız kuvvetleri 48 aaat .,. drklannı iddia ettikleri birinci 
dan olduğu için yanına ko§tum. v:l Abbeville şehrinin varoıla. Fransız ordusunun kumandanı 
Yorgunluktan harap bir halde i- nnı '"tirdat _._;.,erdir. general Prioux daha §imdi ölmez 

la 'Ik k 1 - ..... ~ bir nam kazanmqtır. Belçika or-
di:. Bana an ttığı 1 

no .!a, yo ~ Almanlann Son Taarruzlan dusunun teslim olması üzerine 
m~temad~ ~aarruz ~e .mut~m~~ı Diğer taraftan Reuter Ajan. vaziyet ümitsiz bir tekil alml§tı. 
mudafaa ıçınde geçırdıklen ıdı: sının askeri muharriri şu tafsi. Fakat General yenilmez bir ce. 
Kaptanın kamaram kan lekelen latı vermektedir: saret ve azimle harekete geçmiş. 
içinde idi. Çü°!'ü b.ura.sı en ağır Şimdi F~s'de faaliyette tir. Orduaunun baklyeeinin hiç 
yaralılara tahsıs edılmış ve bun. b 

1 
~o fı k la k ta .... 

lara burada bakılmıştı. ~ una~ ve -s r a .o ra . n- zayİat vermeden Dunkerque'e 
B g tirdiği askerler mm edilen Alman pıyadesı ile gelebilmesi, Generalin teşkilatçı 

u vapurun . ~ . Alman motörlü fırkaları ara.sın. ve tef ııfatile iltisnai meziyet. 
de bopltıldıf.edBakut~~lıkbu ukfeerrlae:ıant da mühim bir fark gözetilmesi lere malik olduğunu göstermek. 
manzarası, lll. ve e lıı.- d Al rd hl . B k d b- :a. b' 
ilh ed. rd y lnız b gu'"nkü iU.ım ır. man o usu zır ı ve tedır. u a ar uyUA ır ceaa. 

am ı~o u. a . u motörlü fırkalar bakımından retle karp1anan hezimet bir fe
neale değil, gelecek n~llere de pek kuvvetli ise de, bu ordunun ll:ket delildir. Herkesin göster. 

kurmayı kendisini Alman,.ı! 
rebilecek ve mükemmel 
piyade ve topçusuna yolu 
lecek vaziyette hissedece 

Belçika Ordusu Kurul 
Paris, 31 (A.A.) - iyi 

mat alan Belçika mahfi 
Liege bölgesinde bulunan 
kumanda eden General 
nin ldaresindekl kolord 
opolde itaat etmiyerek 
Blanchard'm emri altına 
bildirilmektedir. 
Diğer 6 veyahut 7 m 

hava kuvvetlerine mensur 
unsurlar da muharebeye 
etmişlerdir. 

Diğer taraftan Belç~ 
Müdafea Nazırı General 
iki ay zarfında muhare~ 
made bir orduya malik 
ümit eylemektedir. 

Takriben 1.700.000 
mülteci ile Belçikadald 
billerin dörtte üçü halen 
da bulunmaktadır. 

me= uğrunu::, :~~sek dava büyük bir kısmını bilhassa 1914 dili cesaretle daha birçok asker. 
uğ en Y e 

1 a~ ve- senesindeki gibi tetkilatlandınl- ler kurtanlacaktır. Sahilde ölen Parlamento Bük6metl-
~:. bu 1';:~ ~giltere. mıı piyade kıtalan tefkil etmek. her asker yaptıiı fedaklrlıkla Kararını Tasvip 
n . ,, me a ere geçe. tedir. daha büyük ıayretler için ordu. Paris, 31 (Hususi) -

BELÇİKADA _, 

cektir. Dün baflıca iki büyük taar- lan teşci etmi' olacaktır. Ayan ve Mebusan Mec 
Londra lstuyonuada d b hs 1. kt 'di B h Almanlar Motörlil Vuıtalannın .. L k ab md• L d ı ruz an a e ıme e ı : u ... gun imges as as 

Londra ra~yo::ın~1!' . ~n ra ~- arruzlardan birincisi Şarktan Yüzde 40 iDi Kaybettiler bir celse akdetmişlerdlr· 
tas~onund~71 

m atın t e. vazı. Garba Veiuport ve Purnes isti- Vqington, 31 (A.A.) - Ame- belediye reisi senatör 
yet!, !~kşeklı d.e anlLoa mdrış ır. rıın kametinde, ikincisi Cenuptan rika ordu.su erkinıharbiye reisi Kralın ihaneti yüzündell 

.na er erın n aya va ır- , lm , '- · b s.. 
... ~ bi h • di te kil edi Dunkerque e doğru yapı ıfttr. General Marsball in .aanaatme ketlerini terke mec ur .. 

e,...tsz r a sel şb b la yor: Bunun hedefi tepeler ıillilesinl ıöre Almanya Mant limanlarına lan Belçika ParlAmento 
tasyon ana ar, a a r, nışan ek id' y lan b ' da beledi 

1 lar h · 1 vgilller ile do- zaptetm te ı. apı u doiru yaptığı tazyik esnuın bu içtimaına ye 
ı • emşıre ~r, se iki hücum esnasında muharebe. ordusunda mühim mikfarda mev- tahsis etmekle müftehir 
~ ~:den ;ıen ~l:e yar- lerde inarulınıyacak vahşet gös- cut olan motörfü vurtalann yüz.. nu bildirdikten sonra 

yor. anı '. n.ı~a.. terilmiştir. Almanlar 51k safiar de kırkını kaybetmiftir. Marahall tAzimle yAdetmiş ve 
dıklared k~cakl~şıy:r. s::ıara ik- halinde hücum etmişler ve pek in bu hafta tali komitedeki beya. ve bütün dünyanın Bel_:_. 
ram . en er, çıçe .. sun -~· as- büyük zayiata uğramlflardır. natım dinliyen kongre azuı bu limentosunun verecekl•·:• ........ J 

kerlenn sırtında~ tufe~lerınıwala- Almanların büyük bir muka. kadar mühim zayiattan sonra Al- evvelden bildiklerini "" 
rakAykard1ım eden .. etrhiyıgınhyıgıbn. vemetle karşılaşacaklarım hesap manlann motörlü vuıtalar bakı- tir. s er er, en mu §mu are e. .. 
d d" dükl · halde daha fazla mından üstünlülderini muhafua Bu toplantıya mebus 
b~rn f~t~ol m:n dan dönmüş bir reketini durdurmuftur. İki hafta edem°iyecekleri ve yakın .. bir ~tik. a~andan 54 kişi _iştirak ait 

k b · çını r şiddetle devam eden muharebe balde harp taliinln muttefikler dır. Kralın hal'me d ta ıma enzıyor a • M k ün' d" ril k __ ., 
Askerlerin bir kaçına sordum: nihayet siper muharebesine inkı. lehine dönece6 • anaa e var- metçe. un ve en ~ 

D .. ta ı... ta lap etmiştir. Reuter'in muhabiri, mıtlardır. edilml§ ve Fransaya -• 
. -. ;:anın n;' mı, yyare zabitleri ve efradı, gizli mevzile. Bir haılliz Gaseteliae Gire net ve şükranlannı tf.,.-. 

11 ~Biri :e ~;dediler. rinde tankların yanında latirahat Londra, 31 (A.A.) - Daily tezahürle~e bulunulnı _. 
_ o halde, dedim, ıize en çok ederken ziyaret etmiftir. Alman- Telegrafm askerl muhurlrl ya- sen~ netıcesini bekll1-" 

1111ırap veren ne 
Şu cevabı verdiler: 
- Sivillere ve muhacirlere mu 

ameleleri! 
Askerlerin hepsi de tekrar 

harp sahnesine dönmek, twar 
Almanlarla dövUımek arzusunu 
tapyorlar ." 

Franus ve Alman Tanklan 
Arasında Çarpıımalar 

Londra, 31 (A.A.) - Harekat 
sahasında bulunan ve bir motör
lü Fransız kıtasım ziyaret eden 
Reuter ajansının muhabiri 15 
gün içinde Fransız ve Alman 
tanklan arasında birkaç kere ya. 

lar taarruz ettikleri takdirde zıyor: Belçıka Mebusan ve 
Fransız tank taburlan her an pi. On bet yeni pneralin §&hsın. raretle alkışlamışlardır· • 
yadenin imdadına yetifmiye ha. da tem•il edilen yeni Fran•z e- Başvekilin Bey~ 
zırdır. Fırka kumandam general, kolunun, Fransız ordularını m0- Başvekil Pierlot, bU:ti' 
Reuter'in muhabirine ıunlan söy- dem bir nazariyeye göre tensik lediji nutukta, hük(lrn fl1 
lemiştir: için vakit kazanmıya çahpna.sı nnı anlattıktan sonra 

"On beş gün devam eden bir mu- muhtemeldir. Bu generallenn söylemiştir: 
harebeden sonra düşmanın mot6rlil kanaatine göre, Alman zırhlı kuv "Belçikanm bir sö:Pl 'f' 
!ırkasıru ıeri püskürttük. Almanla- vetlerini bozmak için müttefikle- O de harbe devamdır· 
rın ıık sık kilUe halinde ;raptıklan rin bu maksatlara karfl zırhb in- hedefleri tahakkuk 
taarruzlara rağmen piyade tırkamaz taıarla hareket etmesi lbımdır. dar kendisine y~ 
Alman fırkalannı atır zayiatla Clur· Bu maksatla l'ranm sanayii git. müttefiklerle blrllkte __ t11. 
dunnala muvaffak olmqtur. BurQ"a tikçe artan bir tempo ne tank ve vam. Bu hedefler, "P-
geldlJimlz zamandanberi bir metre b1ı b _.... .. ,-wı... 100 tiklAl d1r 
arazi bUe Jtaybetmedllc.,, zır ara • ..,. .. -.--.. -·.. .. . 

G bir yüzbaşı içinde bu. tonluk 1000 tank ne 30 l1l 50 e 
lund~ğu ağır tankının fırkadan tonluk 3000 ve 10 Ul 20 tonluk Paris, 31 (A.A.) ::; ı-. 

.. ri fak t dah 6000 tanka ihtiyaç olacalı tah- mi g~zetede çıkacak o pılan çarpışmalan anl~tmakt.~dıır. ayn duşerek se ve a a min edilebilir. Ordunun hem mü. ramame, Belçika ıcrsl'~ 
Bu çarpışmalar ekserıya munfe. hafif olan 12 Alman tankı?ı bir ~ hem ele bir taarruza dil, Lejyon dö Nar nfptlP"'..: 
rit tanklar arasında yapılmıştır. çeyrek saatten daha az bır za. et için kullanahtlecell bu olanlar listesinden 
Bu Fransız fırkası, Almanlarnn man içinde nasıl tahrip ettiilnl :=etlerle nl l'ranlız genel dır. 
Sedandan cenuba doğru ileri ha- anlatmıştır. • '18 
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1 HAZİRAN ıMO 

~~AN 
BEDELi 

Ecnebi 

1 eene 2800 Kr. 
e Ay 1500 " 

" 3 Ay 800 " 
"- " 1 Ay aoo " 
lftnetıerarası posta ittihadına 

olmıyan memleketler için 
e bedeli m üddet ııraslyle 

11, t, 3,5 liradır. Abone be
Pelindlr. Adres dellıtlrmek 

~kuruştur. Cevap için mektup
~ 10 kuruıluk pul illvesl 

lAzımdır. 

vayda Geçen 
·p Bir 

Hadisesi 
in, taksimden saat 14 te 
kalkan 15 numaralı Har. 

" Aksaray tramvayına bin. 
~vayın Taksimden sonra 

ilk istasyonda, yani Par. 
P• durağında, 2739 numa. 

'-tınanın arkasında duran 
'ttandaş indi. Fakat onun 

Ydan inmesiyle, vatmanın 
'ni bırakıp onu takip et. 
r oldu. Vatman, adamca. 

)'akasma sanldı, ve: 
Sen, dedi, bilet almadın; 
\ter de öyle git!,. 

Wlatı.:·ııin verdiği cevap fD oL 

l!:vvela yakamı bırak ve 
ot Sonra, bu işin senin u. 
\tazife olmadığını düşün. 

... ___ ,, .. Ya Taksimde binip bura. 
timden de belli ki, ben 
Yda bedava seyahat et. 

latemiş bir anaforcu değL 
arabaya yanlışlıkla bin. 
Şimdi arkadan gelen 

1a bineceğim!,, 
n, bütün bunlara kıy. 

l'rnedi: 
Bilmem ... seni parayı ver. 
hıra kınam! 

numarab biletç\nin de 
>'dan atlayıp vatmana tL 
akması, işi büyüttü. Halk 
. İşe polis kanştı. Milna. 
dı. Ve ortada, çok şükür, 

kaza, beli yokken, böyle 
bir münakaşa yiizünden 
leş •akika beldemiye 

kalarak hiddetlenen yol. 
•atmanla biletçiyi işleri 
tagırdılar. Fakat, onlar 
halka, arkaya sıralanan 

bekliyen yolculara 

fıara!,, diye tutturmakta 
r. Ba vaziyet karşısın. 

dan birisi: 
~. uzatmayın: fıimlz 

\'ar: Gelin de biz vere
!,. demiı bulundu. O 

•atmanla biletçi öteki va_ 
1akasını bırakıp tram. 

"-· iler, ve bu sözleri söy. 
"•lcuya yapıştılar: 
t.fii oldun: Ver bilet pa. 

--· kendim veririm de
''hiz veririz!,, dedim. İs. 

baten onar para top. 

11r • .: Sen vereceksin: 
f1te tıya sana inandık ta bı. 

L. Polis efendi!,, 
tt.ınvaya girdi. Eğer yol

hirisi, tramvaydan inen 
bilet parasını ödeme
al, araba içinde za. 
acaktı! 

tle, ve belkl yarım saat 
tramvayda, ild bL 

leyahat etmek mecba. 
.__ ,_kalan vatanda§: 

• diyordu, bu hlf he
' • Meğer tramvaya bi
t, dört bilet almak mee-

kalabilecetimizi hc
'-t§lz!,, 

llQ. tramva)' halkı §ahit. 
~. bu ıütana en la. 
't'e hiç mtlballia olun

lfhr. 
Yda bulunan )'8bancı_ 
Y'Yır bırakarak lfildü 

laidıse önOnde, ne söy. 
kestiremiyoruz. 

tahıillt işinde gös. 
teUmnı, belki varida

ar arttırabilir: Fakat 
temin olunacak kir, 

hadise kartıaında 
eği hükmü göze aL 
derecede büyük de-

"-, l(ıııılmlnare Haoı Hant 
'"---1 te Bay imi• Allye: 
. "V7areciliJı: için TQrkku-

9deb llrıinlz. Bu husus-
11.\ta .Kurumu mQdQrt;ve

• lmamz mQmkQndQr. 
lk l~in hava gedikli 

0ltunıanız lAzımdır.,. 

~Aft s 

Muharrir Bu Y az111nda1 Beıeriyetin Geçirmekte Olduğu Büyük lktısadf COZUM[ CADPAHLA Buhran Hakkında Tanınmıı Bir lktısatçının Fikirlerini Hulasa Ediyor: .....,.,....__."" 

o o o Yazan: Sevim 

Kazançların Ferdiliği Ve Hapishanede BalaJI • Hapiste Geç 
izin ! • Çocuklann Çaldığı Silc1hlar 1 

Kayıpların Millileşmesi 
1 ngilterenin dahilde aldığı/ dir. Şimdi Butler izinini po 

tedbirlerden biri de alma- rin hatası yüzünden hapiste 
cak fototranara mahsustur. Dev. çirdilini ~l~ri.sürerek ye~iden 
lete ait eşya ve binaların, ordu. haftalık ızın ıstemektedır. 

nun kısaca esran . d~v~e~ olabile- Ç uklann Çaldıgı" Sil 
cek ne varsa hepsının ızınsiz ola- OC 
rok resmini çekmek yasaktır. ----- İn 

Son yazımda, Fransanm ta. 
nınmıı iktıaatçılanndan 

Delaisi'nin beteriyetin geçirmek 
te olduğu büyük lktısad1 buh· 
ran hakkındaki fikirlerlnl hul&
saya başlamıştım. Buna devam 
ediyorum. 

İçti.mal bünyeye himayecilik 
evvelA çok mütereddit ve müte
vazi bir surette girdi. Bu, çok 
mukaddes olan devletin ademi 
müdahalesi prensipine şiddetle 
aykırı bir ifti. Her memleketin 
kendi topraklannda, müstakbel 
inkişafının mihveri olan bazı e
saslı sanayU tesis etmekte men
faati olduğu çabuk anlapldı. E
ğer bu sanayi, faaliyetlerinin 
başlangıcında, daha evvel tees· 
süs etmi§ olan, kısmen amorti 
edilmiş tesisat ve makinelerle 
ve daha tecrübeli itçilerle çalı.. 
f8D ecnebi sanayi müeueselerL 
nin rekabeti karpsında bırakı
lacak olursa, doğduklan gün 
batmaları ihtimali çoktu. Olgun 
yaşa gelmelerine müsaade et
mek için onlara himayeci bir 
tarife tatbiki icap ediyordu . 
Bundan sonra, yalnız kendi 
kuvvetlerile hayat rekabeti teh. 
llkelerine göğüs gerebilecekler 
ve müşterek iktısadi Darvinizm 
rejimi içine girebileceklerdir. 

Bunun içindir ki, bütan XIX un
cu asır esnasında himayeci tarifeler, 
ancak az miktarda sanan JUbele- ' 
rine, çok mahdut bir .zaman (umu-
miyetle beı sene) için tatbik edil
mlıtlr. 

Maalesef hlma7e edllmefe çok 
çabuk alıJıhr, imti7azh sanayi fU• 
beleri, müaterlbane blr ınırette tç 
p iyasaya hAkim ohnı7a ealıfırlar· 
ken, onların ecnebi rakipleri teçhi
zntlannı tekemmül ~tUdyorlardı. 
Tarife için tayin edilen mOddet bit
tiği zaman, olgun yaşın JaenQz ıel
medlğl görüldQ ve bu tarifeler ye
nlleştlrlldl. Bundan sonra, mlW mü
dafaa zaruretleri ,.ahut ücretleri in
dirmek kerku.su, bu himayeci tari
feleri devam ettirmek için yeni ba
haneler oldu; ve ıayri mahsQs blr 
surette, kendtlerJne bir yardım ola
rak verilen teYi bir hak telAkkl e
den bir imtiyazlı sanayi 1Ubelerl 
kategorisi teşekkül etti. 

Milll menfaat mefhumu, mik
tarları gittikçe çoğalan kimyevi, 
nesci. ... sanayi şubelerine teşmil 
edildl Sonra .(Tlvikçl tarife
ler - Tarifs compensateurs) 
mefhumu ortaya çıktı: Eğer çit
çi, bu tarüelerin tatbiki neti.. 
cesi, mlm61 eşyayı daha paha. 
lıya satm alıyorsa, ona buğda
yını daha pahalıya satmıya mü
saade edilmesi lAzım değil mi
dir?. Bunun üzerine, erzak fL 
yatlannm yükseldiğini gören a. 
mele, daha yüksek bir ücret is
tediler; ve bu, sanayil himaye 
eden tarifelerin yeniden yüksel
mesini meşru kıldı. 

Nihayet demokrasi ne. mo. 
savat hissi lktılat atemi. 

ne nt:ıfuz etti: Neden dalma bü
yük unayi himaye ediliyor da 
kü~ •anayi edilmiyor? !mtL 
yuda müsavat istendi. Bug(ln 
bütün mebuslar, mahant sanL 
yilerln himayesini istemekte
dirler. Son Fransız kanunu ile 
2,400 milteııevvl anayi, 8,000 

YAZAN: 

l~ __ : __ s_a_d_r_eff __ ın __ c_eı_a_ı_A_N __ r_E_L _____ ı 
ıeselerin gelir fiyatlanndan da. 
ha aşağıya düştüğü zaman, bu 
müesseseler iflls ederek orta_ 
dan kayboluyorlar ve istihsal, 
ihtiyaçlann seviyesine avdet e
diyordu. Fakat himayeciliğin 
neticesi, lstıf a vetiresi başlama
dan evvel, fiyatların düşmesi 
hareketini tevkif etmektir. 

Milletin selameti noktai nazann. 
dan gayet mühim olan bu kanu. 

B u sıralarda giliz 
sı bilhassa şununla 

den fazla m1m61 madde için hu
susi tarifeler elde etmiştir. 

İki nesilden az bir zaman zar_ 
fında, evvell sadece bazı ıınat 
teşebbüsleri alikadar eden mu_ 
vakkat ve mahdut bir tedbir o
lan himayecilik, daimi ve umu
mi bir müeuese haline geldl 

Devletin müdahalesine, bundan 
en çok istifade edenler tarafından 
hücum edilmesi, serbest iırtısat re
jimi Jçinde garip blr 1hti1Aldtr. 

Fakat ferdl menfaat bu tezatlara 
aldırmaz. Serbest iktısatçılara ıöre, 
ademi mQdahale prensibi, sadece 
tahdit edilerek idame edllmlıtfr. 
Zımnen kabul edilmiıtfr ki, inkipf 
halinde bulunan her ana)'l, hUIUll 
•an87ldlr; bu iUbarla onun, serbest 
olarak, mOsaadesiz ve kontrolaQz 
inkişafa hakkı vardır. Fakat eler, 
her haqi bir sebepten dolayı tç 
piyasa da tehdit altında kalırsa, 

"mııır., bir sana7i olur ve sırf bu 
sebepten dolayı devletinin hlma,.e
ılne hak kazanır. Bu, bütün parti
lerin mutabık kaldıklan bir nokta
dır ve buıün bOtan medeni millet
leri idare eden en esaslı prensipler
den biridir. 

Hakikatte devlet, ecnebi re-

kabetin tehlikelerine karşı bir 
umumt sigorta tlrketl hallne 
gelmiştir. Her vatandaş, sadece 
vergilerini vermesi dolayıslyle, 
kendini sigorta etmiş saymakta. 
dır. Çinik sahibi gibi sanayi a. 
damının da, çifçi gibi amelenin 
de, buhran halinde, tazminata 
hakları vardır. 

Eski "Liberal,, rejimde oldu
ğu gibi her fert, iktuadl faali. 
yet sahasında tam tetebbüs hilr. 
riyetinl muhafaza etmektedir; 
yalnız, tehlike ortadan kalk
mıştır, yani cemiyete yük.len
mi§tir. Serbest ekonominin yeni 
fermam şöyle formüle edilebi
lir: Kasançlann ferdllitl, ka. 
yıplann millilqtirilmesL 

Bu suretle artık, daha az ka. 
biliyetli olant.r ortadan kalk
mıyorlar; kuvvetliler ıerbest 
bir surette inkipf etmekte de. 
vam ediyorlar, fakat zayıflar da 
yaşıyorlar. Birincilerin müteza. 
yit istihsali, ikincilerin yerinde 
sayan iatihsallerinc ilAve edili. 
yor. 

Böylece iç piyasa çabuk işba 
haline geliyor. İhraç etmek ıa_ 
zım. En iyi mücehhez olan teşeb 
büsler bunu üzerine alıyorlar. 
Fakat buıılar, enternasyonal pL 
yua, ecnebi memleketlerin daha 
iyi milcehhez teşebbüsleriyle 
karşılaşıyorlar. Eski Darvinci 

HtMAVll:CfT,fK f!ı;;'l'Jll'J\VA sisteme göre fiyatların, en kuv. 
ıwANt OLMAKTADTR: vetli mQesseselerin gelir fiyatla-

nndan daha aşağıya düşmesi ve 
Bu sistemin neticesi, artık is. 

tihsal istihlake mihanikl bir sU
rette ayarlanmaktadır. 

İktısadt Darvinizm rejimi al
tında f:ızla istihsal, fiyatlann 
düşmesini tevlit ediyordu. Bu 
fiyatlar, fena te,ekkül etmiş o
lan ve fena idare edilen mües. 

muhariplerin ortadan kalkarak 
mücadelenin sona ermesi lazım 
gelecektir. Fakat yeni sigorta -
devlet rejimi altında, ihracatçı
nın da milletin yardımına ihtL 
yacı vardu; devletin (ihracat 
primi, ucuz şimendüer ve posta 
tarifeleri fe]tillerinde) yardımına 

na herkes itaat etmekle beraber guldür: 
ikide bir acaip vakalar olmak- İçeriye kaçak olarak ge 
tadır. İşte bunlardan bir tanesi: siWı ve mühimmatı, b 
G~enlerde İngilterenin cenu- gizli olduklan yerleri hani 

-, anyorlar. Bu fazla hıamıasıl,JI 
bunda, deniz kenannda bulunan sebep, Alınanların şimdiye 
Dover şehrinde polisler Albert girdikleri yerlere, Be§incl 
Havan! isminde bir genci askeri lon vasıtasile harekete ı 
bir gemi ve tayyarenin resmini den evvel, kaçak olarak m 
almak suçile yakalamışlardır. A. mat yollamalandır. Geçen 
damcatız karakolda böyle bir feY İngiltere polisi bu mün 
den haberi olmadığını ısrarla an. f(>yle bir acaip vaka ile 
Jatmıya çabpnıf. fakat polisler, mıştır: 
aksini iddiada devam etmi§ler. Bir gün polis iç sokaklardan 
dir. Neticede kendisinin o geceyi rinde yıkık, dokük gayet 
yanında bulunan kansile beraber rişsiz bir evin bodrum 
mevkuf geçirmesine ve beri ta- sinden sokağa atlıy~n altı 
rafta polisin elinde bulunan ma. serseri çocuk yakalıyor. 
kinedeki filmlerin develope edil- nn ellerinde bir takım tüfek, 
mesine karar verilmiştir. Zavallı velver ve silihlar vardır. 'O 
Havard, daha o gün evlendikle- rini arayan polisler ceple 
rini ve bu gecenin ilk geceleri 
olduğunu anlatmıya uğraşmışsa bir çok fişekler bulmuştur. 

men bu çocuklan silah hırsuı 
da muvaffak olamamıştır. Gece- ye yakalayııp karakola gö 
yi karakolda geçiren yeni evliler lerdir. Yapılan tahkikat 
nihayet ertesi sabah serbest bı- sinde mesele gayet enteresan 
rakılmışlardır. Zira gelen resim- safhaya girmiştir. Yaılan on 
ler Havard'ın kansmmdır ve 

on bet arasında olan bu çoc 
bunlardan yalnız bir tanesinde nn verdikleri ifade şudur: 
tesadüfen deniz kenarından ge-
çen bir nakliye gemisile onun ü- - Biz, diyorlar, her gün 

sız polis oyunu oynarız; kon zerinden uçan bir tayyarenin §ÖY-
le karsnlık birer resimleri var- komşunun duvarlarına t 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 
=ı hakları vardır. Ve parlAmento. 
• 1 lar, bunlan mfinakapsız kabul 

etmektedirler. Yahut kuyyetli 
bfr himaye tarifesine utinat e. 
den satq kartelleri ve kontu. 
varlan fiyatlan memleket için. 
de yükseltmekte ve bu suretle 
temin edilen temettülerin bir 
kısmını, harice ziyanına satabil· 
melerlnf mümkün kılmak mak
sacllyle, llıracalçılara vermekte_ 
dirler. Eşyayı yabancılara daha 
ucuz satmak için vatandaşlara 
daha pahalıya satan bu hariku
llde kombinezon, iktısadi va
tanperverliğin en garip ıırların· 
dan biridir. 

dır. İşte suikast yoktur. Havard kilerlerine saklanımz. Ne ya 
balayı seyahatlerinde kansının lan, ba§ka saklanacak Y• 
muhtelü resimlerini alırken tesa- Bugün de oyun oynarken bir 
düfen oradan bir gemi geçmiştir. baktık o evin sokak üzerine o 
Polisler ise fazla hassasiyetlerin- kiler penceresi kınk; atladık • 
den dolayı bundan ıüphelenmi.. riye. Derken bizi arayan 

Daha Nelerden Korkarlar? 
Smltlilere musallat olan kor

kuların en faydalısı Claustro_ 
phobie, kapah ka'lınak korkusu· 
dU'I'. r.ICQleft zenci bacıbınn il· 
leU diye tanınmıı olaiı isteri 
bayılmuma tutulan bayan bayıl 
dığı bir odada yalnız bırakılarak 
odanın kapın kapanıp kilitlen.. 
miye kallaphnca sinir nöbeU 
hemen geçer, bayan iyi olur, 
kalkar. Bu kapalı kalmak kor
kusiyle, sinirli insan her türlü 
fena huydan vazgeçirillr. 

Crimnophoble kenardan kork 
mak. Bir vapurun kenanndan 
denize bakamaz, uçurum kena
nndan yürüyemez. Böyle sinirli 
için en büyük f ellketlerden biri 
Sırketi Hayriye vapurlan biri. 
birinin üzerine yanaştıktan va. 
kit aralarmdaki daracık iskele. 
!erden geçmektir. 

Crystallophobie cam korkusu. 
Kınlır ve eline batar diye cam
c:l8n yapılmıf hiç bir §eye doku
namaz, görmesini bile sevmez. 

Cyslophobit gebe kalmak kor 
kusu da bayanlar için bir sinir. 
lillk allmeti sayılırsa da gebe
likten kurtulmak kolaylaıtıkça 
bu korku hiç sinirli olmıyanla. 
ra da yayılmaktadır. 

C)'l'Ophobl& köpeklerden kork 
mak. Eskiden İltanbulda kö
pekler pek çok oldulu zaman. 
!arda bu korkuya tutulanlar ev. 
lerinden çıkamazlardı. Şimdi de 
apartımanlardaki beyaz tüylü 
ve dlflerl meydanda köpekle. 
rin haykırmaları çoğaldıkça kö
pek korkusu gittikçe artmakta.. 
dır. 

Eremophobi' yaİmz bafllla 
kalmak korkusu. Bu türlü kor
kuya tutulan sinirli yanında da
ima birinin bulunmuına mulı. 
taçtır. Yalnız sokağa çıkama
mak değil, evinde de yalnız ba
fllla kalamaz. Züğürt ve klmse
aiz olanlar için büyük fetaket. 

Eqophobie çalışmaktan kork
mak. Mümkün olduğu kadar az 
çalışmak, hattl hiç çalıpnadan 
rahat yaşamak herkesin istediği 
bir şey olmakla beraber, sinirll
lerden bazılan tabil olan bu his
si ifrata vardırırlar, çall§mak
tan korkarlar. 

Erytrophobi' kızarmaktan kor 
ku. Bu korku insanı kızarmak.. 
tan alıkoymaz, aksine daha zl· 
yade kızartır. 

Geriophobi& Dıtiyarlamaktıtn 
korkmak. Bayanlar sinirli ol. 
masalar da bu korku onlar için 
umumi olduğunu bilirsiniz. 

Gymnophobie çıplak insanlar 
görmek korkusu. Deniz banyo.. 
lan çoğaldığındanberi bu hal 
artık bir korku olmaktan çık· 
mıştır. Daha ziyade bir keyif sa. 
yılır. 

Onun gibi, Heliophobl~ güneş 
ışığı korkusu eskiden bir çokla
rmın yazın şemsiyesiz sokağa 
çıkmalarına mini olurdu. Şimdi 
güne§ banyosu yapanlan seyret
mek keyfi o türlü korkuyu da 
unutturmu§tur. 

BemophoblA kan korkusu. Bl. 
rinln bumu kanar, yahut 
parmağı kesilir, biraz kan akar. 
Ona bir şey olmaz. ötede, onu 
gören bir sinirli düşer bayılır. 

lerdir. lar geçiyordu. Görünmemek 

Hapiste Geçen İzin! 

H er yerde olduğu ıibi 1n.. 
gilterede de askere nÖ

betle izin verilir. Günlerle, haf
talarla kan, ateş, duman içinde 
boğuşan asker böylece arada bir 
tehre gelerek sinirlerini dinlen
dirir. Maamafih zavallı subay 
Butler'e bu da nasip olmamış1ıtr. 
Araya isim benzerliğinden dolayı 

T bir kanpklık girmi§tir. 
ablt olarak komşu devlet Müddeti gelince, subay But. 
te, ayni suretle hareket ler'i bir hafta müddetle izinli o.. 

etmektedir. Rakibinin dumpln. larak kasabasına yolluyorlar. Er
gine, kendinin daha zayıf olan tesi günü Butler'in kasabasında. 
sanayilerinin müdaf aaaı için, ki polise karargahtan bir emir 
daha yüksek tarifeler koymak 
suretiyle mukabele eylemekte_ geliyor. Kasabanız halkından 
dir. Bu suretle her hükumet ay. Butler asker kaçağıdır. Hemen 
n1 zamanda Od nevi tedbir al- kendisini yakala~p hapsediniz. 
maktadır: Piyasasına yabancı Hemen polisler Butler'i ya
mallarm hücumuna mani olmak ka paça edip evinden alıyorlar. 
için gümrük sedleri ve yabanrı O her ne kadar izin k&ğıtlannı 
piyasalara nüfuz edebilmek için göstermek istiyorsa da dinliyen 
dumplng. olmuyor ve kendisini hapse atı-

Heyeti umumlyesi itibariyle yorlar. O bir yanda beyhude yere 
gu··-..::1.. tarif leri d i masum olduğunu anlatmıya ut-

uuua. e ve ump ng B ri d _ 
1 

. 
hemen hemen muadil kıymet- raşsm. e Y~ 8 gun er ıeçıyor 
tedlrler. Böyle olması çok iyl. Derk~ bir gun pal~ kararg&h.. 
dir. Zira böyle olmasayd n.. tan şoyle bir emır gelıyor: 
ternasyo~al ticaret çokta~~ri •.Subay Butler askere dönmüş
boğulmuı olacaktı. Bu ticaret, tür. Kendisini B:ramaktan vazge
hacmini azaltarak devam etmek çf.n1!. Cezasını bız bunda verece
tedfr. Fakat her memlekette en jiz. 
zayıf milesseseler ortadan kalk- İfte bir yanlıflık oldutunu an
maksızın en kuvvetlileri iııkifaf lıyan polis tahkikat yapmca yan. 
etmektedir lış bir adam tuttuklannm farkı. 

Bu frensiz, dizglnsfz makine. na vanyor ve Butler'I serbest bı
nin bir f(in, üniversel muvaze- ralayor. Fakat bu sefer de 
neslzllte götürmesine hayret Butler'in müddeti dolmuıtur. Va. 
edilir mi?. zifesine dönmek mecburiyetinde-

köşeye saklandık. Orada 
altımızın birden bastıja 
kırılınca içinde bu silMılan 
duk, oynamak için aldık. 

Polis, bu hikayeyi dt,nı.'l'lnıı 
meselenin vahametini ta 
Zira çocuklann ellerindeki 
mühimmat hep Alman 
Hemen mahut evi basan po 
burada mühim miktarda cep 
ne bulmuşlar ve tabiatile d 
faaliyete başlamışlardır. Bu 
cuklara gelince de, bundan 
oyunu bir tarafa bırakıp 
göz kulak olmalannı, bir 
sezdiler mi hemen zabıtaya 
ber vermelerini söylemiı 
Böylece işe hırsız polis oyun 
dan başlıyan çocuklar son 
hakiki polis olmuşlardır. 

BULMACA 
Bqtba)dl Bulmaeamıs 

t 1 3 4 1 • ., 1 

ı - Veçhe 2 - Mncadat, eftell. 

Resimli Röportaj Tanklara Karsı Tedbirler 

Blr nota 3 - Yol _ Bir aa" 4 -
hayvan • Sahip 5 - Bazdarma ı..,: 
naıurken ıik ak kallandılı mi....,. 
bir eös _ Bir hayvan 6 - lalrambil .. 
miibim kllıt • Kaupta batamar 7 -

:':lrl: tilrlü ağ w engelkr iunlur. 

T aldan 1ıarp sisli beadek. lm7llo aa. cmaar. bomba 
tarluı slbi Jt:ap,nlar lmnaldata sihi. hetondan J'8PIL 

mq dDr. bnetli'" J11bek chıftrlar, eok derin topnia sö. 
mWmlt ceJik potrel _,,. ataç kütükleri sibi enceller de 
dikilmektedir. Fakat denildiiine söre, tanklann en siJ'8d• 
korktala ince demfr tel atlardır. Bu teller demir tank te_ 
kerlek siadrlerla-a aarilıllca tank oldalıı J'erde kabnn11. 

Muhtelli eüu top w tüfek kullanılır. B a. bemin, cephane, top. mltralyös " baalan 1ııanana,. 
c:ak adamJan Mil blrdcıa •• ıliratle tqımak mecburi. 

Jetinde olan tank çarnlçar pek blm nrhlı celiklerle bpJa. 
namu. Bu zırklı 11ömleli delebilen tiüelder icat edildiii ci. 

bi, ba resim~ekl ıibı tanklara kartı tfirHl t8r1ti ufak, iki üç 

adam tarafından idare edilir toplar da kallanılır. 

Ve nl/uqJel müthlf lllİİlltllkmel 

B • harptm .....ı. "'tanka lmrp en lııa"netll •illh J'ln• 
taütır .... tak kGcii6n hakkınclaa lmolaJ"Q ... 

tir. Pab! aJ'Di lnmretteld tanldarm brtılatmaer mlltldf bir 
ıey olacaktır . .,, Dftliliporchı. İtte bastinler seldi. Korka"( 
çelik kalelerin. eılri srrhlr muharipler 11•bl birbiri "le milu. 
deme ede ede •.ııharebe etmeaini, modem harrı tanhi, 11alib-\ 
ilk defa olarak ba eene bydetmefe baıhJ'8caktlr. 

Zıpap _ Bir ciçek 1 - Bilrik • ili 
9 - lcilir _ Bir renk 

YUKARDAN AŞAaı: 

ı - Faizle para vermek _ Yanar 
2 - Vakti bildirir • Bir ~ 
3 - Sabra _ Bir Tilbet 4 - tllllMk.. 
ten emir _ Sarhot yiyeceii 5 - Para 
konar e - Bir ha,.van _ Bir Fnıma 
tehri 7 - Bir hayvan _ Kör 1 -
Bir meyva • Eleme altı 9 - V c1lt. 
tan çıkan ıu _ Fiıtanm alt Jnsrm 

• 
DCNKC' BULMACANIN 

BALLmtı.Mtş ŞEKLi 
80LDAN 9A4A: 

l - Yama _ THe 2 - Alf _ Kas 

3 - s· 1 lf _ Ma 4 - Tarak 5 -
"fa _ r" fi - y ... a _ 111,.r 

Ara • Ara 8 - Da • Ati: • 
Rr • it 
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Akşamdan itibaren . 

BAHÇESi 
Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 

Bir Komprime Hayat Karşllı9ıdır. 
"'n sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet 
e nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haızdir. 

Mercimek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimiı.i her yerde 
bulabilirsiniz.. 

ÇAPAMARKA MOSTAHZARATI 
M. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi : 1915 

KIZILAY CEMİYETi 
Umumi Merkezinden : 

Münakasa Suretile 5600 Çift 

Mercan Terlik Satın Abnacak+.r. 

' 

Nümunesi ve şartnamesi için alakadarların her
gün htanbulda Yeni Postane civarında Kızılay Hanın
da Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları. İha
•- le 7. 6. 940 tarihinde saat 10 da yapılacaktır. -" 

Ö<inl<i, 
~.......... - .......... 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanı arına 
karşı s:rayet tesirlidir. Barsak 50lucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 
scbeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan Faydalıdıı 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsıye eaııen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 

İstanbul Defterdarhğından: 
Kauçuk Mamulatile İştigal Eden Sınai Müesseselerle 
İthalatçı ve Toptancı Tacirlerin Nazan Dikkatine : 

Fevkalfıde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve 
bazı maddelerin mukellefiyet rnevzuuna alınmasına dair olıın 3828 No. lı 
kanunun 7 ınci maddesinin B fıkrası mucibince wmma t!ıbi tutulan 
Gumruk Tarife Kanununun 449 No. sına dahil Llstık Ökçe, Lastik Ta
ban, Rondela, Conta, Kliipa, Velosipet parçaları, Silgi Lcistiği, Lfıstlk Pas
pas. Lfıstik para altlığı, Sünger zarfı, Lastik T ütün Kesesi, Lfıstik Mer
d rıe, Llıstik Tıpa, Tenis Toplan, Lastik damlalık ve mevaddı saire ile 

urettr.p olanlar da dahil emsali bilcümle kauçuk mamülfıtı 27.5.19-10 
Gunü !: bahı elinde bulunduran sınai müesseseler, ithalfıtçı ve toptancı 
t.ıcırler n, C\ vclce vermış oldukları. beyannamelerde bu maddeleri gös
tc>:"'l1 s bulunmadıkları takdirde bu malların cinsinl, miktarını ve sıkleti
ni işbu iH'ını takip eden günden itibaren 48 saat zarfında bir beyanname 
ılc Muamele ve İstihlilk Vergileri Merkez Tahakkuk Şubesi Şefliğine bil
dırmc>ge mecburdurlar. 

Mi.lddeti içinde beyanname verm iyen veyahut· mevcuföırım nok5an 
bıldırcnlerden beyannamesini verme dikleri veya noksan bildirdikleri 
maddelerin 'ergisi beş kat fazlasile tahsil edilecektir. 

Alakndarlarca bilinmek üzere ilan olunur. ( 4581) 

. . " PASTA ~·e MUHALLEBiCiLERE: J 
FRlGİDAİRE Yeni dört göz.lü bir dondurma makinesile bir buz do
labı terki ticaret dolayısile satılacaktır. Taksimde Cumhuriyet mey-

danı, Abide karşısında Tutuncü Bay F eride müracaat.. Tel 41537 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Eı velce Almanya'dan getirilerek halen Sirkecide 4 No. lu Antrepod· 

me\ cut id;ıremıze ait i 30702) kilo gazete ve mecmualara mahsus filig
rı:ınlı kağıtla (385) kilo mürekkep yalnız ardiy e ücreti idaremize, güm
rük vesaire resimleri müşteriy.e ait olmak üzere sif olar ak kapalı zarfla 
satı~a çıkarılmıştır. Muhammen bedeli (4951) lira (31 ) kuruş muvakkat 
temınalı (371) lirn (35) kuruştur. 

İh lesi 17/6/940 tarihine rastlıyan P azartesi günü saat on beşte Ga-
1 t nht mındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan alım, ı;a

r ı yonunda yapılacaktır. İste klılerin teklıf mektuplarını bildiri
n ':ıkitten bir saat evveline kadar komisyon reısligine tevdi etmelerı 

~l~z mdır. Ş rtnamc \ c numune sözu geçen komisyonda her gün gorule-
~ lı· 1 ·r. (4474) 

1 

TEPEBAŞI Belediye 
BÜYÜK BiR GALA iLE AÇILIVO R. 

• 
Bayanlar ile birlikte kıymetli san'atkarlardan Müteşekkil 

KİŞİLİK BÜYÜK BiR SAZ HEYETi 18 
Ayrıca: Zengin bir balet ve varyete numaralan. 

_______ , 

' Tuvaletinizi yaparken 
P udra altına daima 

KREM 

Sınıhnı geçen OGLUNUZA 

Bir B İ S İ K L E T alınız! 

1TAKSİTLE 1 Osman Şakar ve Şeriki 
Galata: Ban kalar Caddesi No. 59, T el. 42769 - Beyazıt: E lektrik İdaresi 

Karşısı No. 28 - Kadıköy İskele Caddesi No. 33/2 

/ ................................... . , .................................. .... 
ŞİŞLi TERAKKİ LiSESİ 

MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
9 ve 10 ncu sınıfların Askerlik kampları 7 Hazi

randa, on birincininki 1 Temmuzd~ başlıyacaktır. 
Kampa iştirakleri mecburi olan erkek talebeler bu 

PERTEV : ~~t•a•r•ihl-e•r•de-m•ek•t•e•p•te-b•u•lu•n•m-al•ı•d•ır•l•a•r•. -•; ____ ., 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı 1 
tu tar v e akmasına m ani O-

1 

lur . Yağlı ve yağsız olan 
tüp ve vazoları vardır. ·----

Safiyenin 

Son Çıkan 
Plağı 

"AOtG 1'01'D 

221., ... - -
Benliği aldım kaçaktan 
Bu vefa bir çemi bidAd 

COLUMBIA 
' Plaklarında arayınız_, 

Sarıye r Sulh Hlklmliğl n den : 1 

Andan Çekiçyan terekesine ait Ye
nimahallede iskele başındıı Cevahirci J 

köşkü namile maruf gayrı menkul 1 
:ıso lira ile yazlık kiraya verilecek
tir. Fazlaya talip olanların ilan tari-

1 

hinden itibaren bir hafta içinde Sa- j 
rıyer Sulh hlıkimliğine müracaatları 

ılan olunur. 

TAKSiTLE 
BİS İ KLETLER - VANTiLA

T ÖRLER - Ü T Ü LER - ZEN

Gİ N AVİZELER - KADIN 

ÇANTALARI - H ED İ YELER • 

CEB, KOL, D U VAR SAATLE· 

Rİ • HAVAGAZI OC AK VE 
FIRINLARI VE SAiRE ••• 

İkinci devre birinci ve ikinci sınıfların 
Askeri Kampları 7 Haziranda 

ve U çüncü sınıfın 1 Temmuzda başlıyacakbr. 
Kampla alakalı talebelerin bu tarihlerde meld;epte 

bulunmaları. 

#Ct\ ~z vH!' 
Cazip ve sehhar kadın güzellik ve letafetinin ideal muhaftıl~ 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU, İSTANBvr 

, HEYBELiADA PLAJ 
1 En ucuz, ~aha~ eğl!nce ~ri. ~is !emekler ve >' 
'9 türlü meşrubat 

İlan Tashihi 
Gazetemizin 31/5/940 tarihli nüs

hasının 6 ncı sayfasında inti.şar eden 
1 

hava okulu komutanlığına ait ilanın 
' B ve C fıkraları yanlış neşredildi
ğinden aynen tekrar ediyoruz: 

1 B) ortamektep (lise sekizinci sı - 1 
nıf) tahsilini bitirmiş en az 16 ve en 
ç-ok 20 yaşında olmak, evli bulunma-

' mak, 

ı C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta vt 
uçuş işlerinde kullanılmağa elverişi 

j olduğuna dair mütehassısları tamarr 
olan bir hastanede sıhhat heyeti ra
poru olmak. Boy 1,65 den aşağı ol 
mıyacaktır. 

RENKSİZ 
Ve 
CANSIZ 
SAÇA 
ELVEDA 

10SMAN SAKAR 1940 İKRAMİYELERİ: - Alakadarların maltımu olmak üze 

1 adet 2000 lira lık = 2000.- tı rıı 1 re tashihan ilan ol~ur. 

ve şeriki 
Galata Bankalar cad. 59, T el: 
42769, Beyazıd Elektrik İdaresi 
karşısı No. 28, Kadıköy İskele 

caddesi No. 33/2 

T. IS BANKASI 
1940 

CARİ 

KÜÇUK 

HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

3 .. 1000 .. = 3000.- .. 
6 ,. 500 • = 3000.- " KA YI P: Ziraat Bankası İstanbul 

12 .. 250 .. = 3000.- .. 
40 .. 100 • = 4000.- .. 
75 .. 50 • = 3750.- .. 

210 .. 25 .. = 5250.- • 
Keşl deıer: 1 §Ubat, 1 may ıı 

1 ağuıtos, 1 lki nclteırl n tari hlerinde 

Şubesindeki 3239 numaralı tasarruf 
hesabımda kullandığım tatbik mühü
rümü kaybettim. Yenisini yaptıraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur . 

Saniye Öner 

verir, 

~·--··---..... KİRALIK , 
Yeşilköyde, Mobilyalı ."e f. 

Konforu havi bir vılla j}e J! 
zel bir bahçe, çamlık ve~ 
kısmen veya tamamen ıd ';p 
tır. Saat 14 ten 17 ye ~ J 
43207 No. ya telefon e<Jjltıl 

Matbaof~, 
Kitap, gazete, :nıe~jll ~ 
ve her türlü tabı, 

1 
,. ı 

ve klişe işleri yaP1 :9ıt' ~ 
TAN Matbaası - t~ıO ~ 

bul. Telef on: :!I ,l _____ ........... 


