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5 KURUŞ 

Mısır, Filistin Ve 
Maltada Emniyet 
Tedbirleri Alındı 
ltalya Mısırdaki Tebaasını Çekiyor 
Roma, 3 (Hususi) - Kabine, yarın (bugün) saat on
Sinyor Mussolininin riyaseti altında toplanacaktır. Ka
e, evvelce söylendiği gibi "mühim meseleler,, üzerinde 
lluşacak ve "mühim kararlar,, verecektir. Kararların 

iyeti malum değildir. Fakat İtalyanın harbe girmesi 
a girmemesi ile yakından alakadar olduğu gayet sa

___ 1 rihtir. 

1 A 
Anlaşılan İtalya, harbe girme-T A L Y 1 nin en münasip sırası hulUl etti. 

ğine inanmıya başlamıştır. 

b G• Bütün alakadarlann talebi tize. ar e ırerse rine beynelmilel serginin inşaatı-
nı tehire karar verilmesi de İtal-

_U e-- Olur 7 yanm harbe girmek meselesi bar 
"1'9 • knnmdan ehemmiyeti h,ız bir 

\l. .. ---~--. • • karar sayılıyor. 
•ıtaun harp 1ıarıcıyız ve Jtalya Harbe Girecek mi? 

.,,le kalmak istiyoruz. Fa-1 Fakat vaziyetin tahminlere 
'-ı bilmelisiniz ki dışarıda 1 mi.ısait olmadığını ve mühim ha-
~ d" h' l kl diselerin vuku bulmak üzere ol. 
.,. ema ıyen az~r 1 ar duğunu söylemek en dürüst hat-
tnıakta ve ne vakıt nere- tı hareketi teşkil eder. 

tt karfı kullanılacağı belli İtalya harbe girecek mi, girmi
Ol1pazyan tedbirler alınmak- yecek mi? 
f'd B be l t .. Bu sualin cevabı günün mese-

ır. u Be P e va an mu- lesidir ve bu meseleyi hal için 
~aası için silaha sarılmak bugünkü kabine toplantısmı bek. 
ftteeburiyeti bir an hatırı- lemek lazımdır. Bu toplantı, 1-
lftııdan çıkmamalıdır. talyanı_n mukadderatını tayin _e-

,, decektır. İtalya yarın harbe gır. 
-Baıvekilın Nutkundan- miye karar vermediği takdirde o. 

l'azan: M. z. SERTEL nun bu kararı talik etmesini, İ-
talyan siyasetinde bir inhiraf say 

b alkanlann ve Akdenizin m.ık doğru olabilir. 
O sulhünü bozabilecek, har- İtalya harbe girmiye karar ver 
°llirkiyenin emniyet sahasına diği takdirde onun bu hareketi 

l:,.Yet ettirebilecek devletlerin müttefikler hesabına harbin bü. 
~tıda İtalya vardır. tün ehemmiyet ve büyüklüğünü 
Onun için İtalyanın her sözii, kazanması demek olacak, mütte. 

l.ı". hareketi, aldığı her tedbir filelerin bu muharebede karşıla
-,.. Yakından alakadar eder. şacaklan bütün güçlüklerin bir 
8oıı zamanlarda İtalyanın dai. araya gelmesi telakki olunacak. 
l\ırette tetikte bulunduğunu tır ve müttefikler, bütün bu bir

ren emareler çoğalmıştır. leşen güçlüklerle savaşmak, kuv
' tlnareler İtalyanın harbe gir- vetlerini bu güçlü~ler~ göre a
~ ı&manının yaklaştığını gös- yarlamak mecbunyetınde kala. 
~ektedir. caklardır. Müttefiklerin kuvvet
laılütere ile ablokanm tahfifi lerini hadiselere göre denkleştir-

başlıyan müzakereleri kes- meleri, sonra kuvvetlerini üstün 
i; getinniye uğraşmalan, belki de 

.. Uasolininin Amerika Cüm- harbin daha geniş sahalara ya
iaine İtalyanın milli emel- yılmasına sebep olur. Fakat bu 

in tahakkuku için icap eden ~hti~alleri şimdiden kestirmiye 
t.ketten çekinilmiyeceğini bil. ımkan_yoktur. . 
esi. Italyan Gazetelerınde 

11..~ın~ gazetelerinin harp saa- Bu~ün ilk. merh41leyi tak.ip et. 
~ çalmak üzere olduğunu i- mek ıcap edıyor ve bu ~erhale 

tdip durmaları· (Sonu: Sa: 4, Su: 4) 
Lltitıerin karargahta İtalyan se. 
'<llıt kabulü· K. de Chambron 
tııı~çre ve' Fransadaki İtal?'an 
-~ilerinin geri donmelerı; Amerıkaya 
~ihayet Faşist Meclisinin Du-

İı~ emir beklediğini bildirme- Gönderiliyormuı! 

~~\aıyanın kati karar arifesinde Nevyork, 4 Hususi) - PariS-
1 ... liııduğuna bir delil telakki e- ten gelen haberlere göre, eski 
~ektedir. Bu sebeple Musso~i- Fransız sefirlerinden Kont de 
-.ı1;1l bugün söyliyeceği tahmın Chambron, Fransa hükumeti ta
~ll nutku ve İtalyanım kararı rafından fevkalide bir vazlfe ile 
~ ve ehemmiyetle beklen- Amerikaya gönderilmektedir. 
~ir. Kont dö Chambronun Miater 

... ... Rooseveltle görüşeceği ve tayya-r- alnız unutmıyalım ki, t. :.e ile Ame__rika!a h~reket etmek 
' talya bu tedbirleri ve ha- uzere oldugu soylenıyor. 
4.ı:etlerile harbe girmek · TAN: Paris ve Londradan bu 
~yaya azami dere _ eri teyit eden hiç bir malü· 

(Sonu Sa: ~;tsti: lınamamıştır. 
J'-: 

\ Harbin 

-------------------------------------------........ 

• 

Sıcak havalarda midenisi 7ormalrtaa u.. 
kınauz1 Haatallk setirlr Her 7cmelııt• bir 

tabak Anbra'na 

• ..... ~ Y ~!.~n ~!:.ası 
Bütün bakkaliye mağazalannda araymız. BuJacaksımz. 

_,... .............................................. -.. . 

ikinci Safhası Başlıyor 
~~----------------------------------

Almanların Yeni Bir 
Taarruz Hazırlığı 
Yaptığı Anlaşılıyor 

Paris . Bombardım 
Edi~di, 46 Kişi öld 
200 Kişi Y araland 
Dunkerque'de TahRye AmeHyesine 

Harp ve Nakliye Gemisi lıtirak E 
Cephelerde SükGnet Hüküm 

Londra, 3 (Hususi) - İngiltere Amiralliği bu 
Dunkerque'den müttefik askerlerin nakli işinden 
seden uzun bir tebliğ neşretmiştir. Tebliğ, geçen h 
çok geniş ve müşkül harekAtından bahsetmekte ve 
harekatın bütün dünyayı hayrette bırakacak tarzda 
şanld.ığını anlatmaktadır. Bu tebliğe göre, do,naıa 
mensup 226 gemi ve donanmaya ____ _._ ___ ..,. 

mensup olmıyan 660 gemi, asker-\ ••••••••••• 
lmi ~liye1e ittirak etnıij, 800 
gemi gönülıuler tarafından idıı 
re olunmuştur. Butün bu hare 
kat esl\asında Almanlann müb 
addit bombardımanı yüzünden? 
gemi batmıştır. 

Almanlar Dunkerque'e kar· 
taarruza devam ediyorlarsa da 
cok mühim zayiata mukabil an. 
cak birkaç adım ilerliyebilmişler. 
diı 

Alman taarruzu bekknigor, 
Karada nisbeten sükClnet hü. I 

kum süruyor. Fakat bu sükunet 
mı.ihim bır hareketin başlangıcı 
sayıhyor. Butun keşif tayyarele. 
ri Alman cephesi gerisinde miı. 
him faaliyetlerden bahsediyor. 
lar. Ve bu yüzden yeni bir Alman 
taarruzu beklenmektedir. 

Bugün, Fransız Başvekili Rey. 
naud ile Mareşal Petaine Somme 
cephesini ziyaret etmişler ve va.. 
ziyetin mükemmel, orduda ma. 
nevi kuvvetin çok yüksek oldu
ğunu görmüşlerdir. · 

Londra, a 
) amn umumi vaziyetinde 
değişiklik yoktur. Gu 
müttefikler aleyhinde n 
yapmata devam ediyorlar. 
torlar, kimyagerler, ba1 
ihtiyat zabiti olarak vazife 
şına davet edilmişlerdir. 
haberlere göre, Roma p 
deki kışlalar tahliye olu 
ta ve bazı hilkümet 
başka yerlere nakledilm 
dir. 

ltalyanlar Mısırdan a 
mıya devam ediyorlar. 
de Portsald'den ltalyan 
tcplilerini taşıyan bir v 
hareket etmiştir. 

General Blanchard ile General 
Almanlar tarafından bombardıman edilen blr Fransız ıelırinde ıarri askeri hedeOer alevler içinCle Brioux bugün Lejyon Donör ni. 

şanlarile taltif olunmuşlardır. 
1 -, Dunkerque'in tahliyesine de. 
1 R u M E N vam olunuyor. Ve bugün de İn. 

Mısır Başvekili Ali 
Paşa, bu akşamki beyana 
lngiltere ile Mısınn be 
olduklarını ve aralarındaki 
rikl meNllnin azami de 
sıklatUğını söylemiştir. I NÖ N U 

Y. Papen'i 
Kabul Etti 

Milli Şef Dün de 
Millet Meclisinde 

Meşgul Oldular 
Ankara, 3 (A.A.) - Reisicüm. 

bur İnönü bugün öğleden sonra 
Almanya büyük elçisi Von Pa
pen'i kabul buyurmuşlardır. 

Bu mülakatta Hariciye umumi 
katip muavini Numan Tahir Sey. 
men de hazır bulunmuştur. 

• 
Milli Şefin meıgullgeti 

Ankara, 3 (TAN Muhabirin. 
den) - Reiaicümhur İnönü, bıı
gün öğleden sonra Büyük Millet 
Meclisini teşrif etmitler ve geç 
vakte kadar dairelerinde me11ul 
olmuşlardır. 

Britanyadan Fransaya geçirilen 
i ncili• tanklara 

Harici 
Siyaseti 

--o-

Dün işe Başlıyan 

Yeni Hariciye Nazırı 

B~yanatta Bulundu 
Bükreş, 3 (A.A.) - D. N. B. 

Ajans• bildiriyor: Yeni Hariciye 
Nazırı Gigurtu bugün vazifesine 
başlamıştır. İstifa eden nazır Ga
fedko, vazifeyi devrederken yap. 
tıiı beyanatta yeni Nazır Gigur. 
tu'nun Romanya dış poliükasınıtn 
tabii hattının devamına tama-
men itina edeceğini kayıt ve meln 
leket istikbalinin ezcümle buna 
bağlı bulunduğunu ilave eylemiJ
tir. 

Yeni Nazır Gigurtu, verdiği 
cevapta, siyasi hedefierinin Ru. 
men dış siyasetinin müstemir he
defleri, yani herkesle iyi anlaş. 

(Sonu; Sa: ..f; Sü: 2> 

giltereye birçok Fransız askerle. 
ri getirilmiş bulunuyor. 

Parla bombardıman etllldi 
Günün en mühim hadisesi Pa. 

risin ilk defa bombardıman ediL 
mesidir. Bombardunana 200 Al. 
man tayyaresi iştirak etmiş, 16 
tayyare düşürülmüş, alert 45 da. 
kika devam etmi,tir. Paris içinde 
4 mektebe, Paris civannda da 4 
binaya bombalar isabet etmi§tir. 
Parisin içinde altı bina harap oL 
muş, 45 kişi ölmüş ve 200 kifi ya. 
ralanmıştır. Tayyare dAfii toplar. 
la Fransız tayyareleri mukabele 
f'tmiş ve Alman tayyareleri kaç. 
mışlardır. Bu harekat esnasında 
binden fazla bomba atılmıştır. 

(Sona Sa: 3, Sü: 2) 

Amerika Fransaya 
Tayyare Sevkini 

Halandırdı 
Nevyork, 3 (A.A.) - Verilen 

maltlmata göre, 250 den fazla 
bombardıman ve avcı tayyaresi 
Fransaya hareket etmiştir. Bu 
aevk.iyat, harbin bidayetindenbe
ri müttefiklere yapılan sevkiya. 
tın en mühimmldir. 

• lngiltere Kralı, Mister 
chill'e gönderdiği bir 
Şimali Fransadan rlcat 
kuvvetleri çekmek hmm 
gösterilen cesaret ve 
manialı takdir ile karıı 
tir. Hükumet, bugün itç 
yerin daha kaybolduiulUI 
diriyor. Bu ıuretle kay 
tnıiliz destroyerlerinin 
ZO ye varmıftır. Bundan 
24 mayin tarayıcısı kay 
mİ§tlr. 

Zlbruı limanı çimento 
yan cemilerin batın1ııaa1111 

seddedilmiftir. 
Londrada hüküm ıilrea 

naate söre, seferi 
betşe dördü kurtanlmqtar. 
vekil Mister CharchiD 
(buıfin) bir nutuk söyll 
vasiyeti izah edecektir. 

İqiliz ve Fransız tayy 
ri bucfin Almanyada mfi 
dit aıkeri hedefleri bomb 
man etmitlerdir. 

Almanlar Parlse 1000 
lnfilil ve yanıın bombalua 
mıtlardır. Son haberlere 
ölüler arasında 10 me 
vardır. Parisln içinde 8, 
da it bina harap olmqtn 
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Dün derBlere başlıyan Gülhane gönüllü haslabakı .. ·ı kurRu JJJ aslakta parralanan ·otom obil ve yaralılardan ikisi 

Fiyat Tesbit Ve Murakabe 
Komisyonu Dün Toplandı 

·····ı·o···p~~~H••K;ti;·a~-ı Maarif vekili, Dün v ekilet. 
Maıi~Yeni 1 Umumi Müfettişlerile Görüştii ~: 
Emir Bekleniyor ! I d 

t Tetlcikatın Neticesi Beklenmeden! Feci Şey! 
uhtekirler Hakkında AdU Takibata 

Tramvaylarda bilet üc- Yine Orada! Bugün de Üniversiteyi Ziyaret Edece• 
retlerine ıo para zam ya- Olan Hasan Ali Yücel, Eleme 

-o-- pılmasından sonra mete-
Muhtemel Görülüyor Dün Sirkecide Sütle lik kıtlığı başgöstermiş- Dün Maslakta Altı imtihanlarında Bulunacak 

tir. Piyasada ihtiyaca kii- 1 ,. J t 
yat Tesbit ve Murakabe Komisyonu, dün akşam 

ve Belediye Reisi Lutfi Kırdann reisliğinde toplan
:r. Komisyonda Emniyet Müdiriyeti ve Müddeiumu
namlarına birer .mümessil ile kaymakamlar da bu

16 Kişi Zehirlendi 
Dün Sirkecide 16 vatandaşın 1 

zehirlenmesile neticelenen bir 
vaka olmuştur. Tafsilat şudur: 

1 k F K"ıc."1 · Ag"' ır Yaralandı Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Hasan illi Yu~ fi 10 para ı vardır. a- ,. uıııJ l"' 
kat bu paralar tedavülden dün sabah Maarif Müdürlüğüne giderek Vekalet Um r 

Dün sabah Maslak yolunda Şo- Müfettişleri ile iki saat kadar hasbihalde bulunmuştııt• 
çıkıp Merkez Bankasında förle yolcuların sarhoşluğu yü. .Je'JI 
t 1 t B k d zünden 6 kişinin ağır yaralanma- Vekil, sözlü imtihanlan teftiş etmekte olan müfettişlero 1 
op anmış ır. an a an sı ile neticelenen bir otomobil imtihan neticeleri hakkında iza- ---- ~ il~ ....... -----·-----ı lunmuştur. 

\ Komisyon milli iktısadı kanı-
Sirkecinin Növbethane cadde

si ile Darüssaade, İstasyon arkası ı 
ve Serdar sokaklannda oturanlar 
sabahleyin bir seyyar sütçüden 
aldıkları sütü içtikten az sonra 
müthiş sancılar içinde kıvranmı
ya başlamışlardır. Snat 12 de 
vakayı haber alan zabıta Ystan
bu ldakl bütün cankurtaran otomo 
billerini harekete getirmiştir. 

metelik tedariki daima 1 kazası olmuştur. Vaka şöyle ce- hat almıştır. Vilayette, Vali ve 1 la 
mümkün olacaktır. Tram- reyan etmiştir: Beled~ye Reisi J?o~tor Lütfi Kır-' Denizyolları b Sabah 

Sem:plon ve Konvans. 
trenleri çok gecikmiştir. 
res on buçukta, Konvans. 

on iiçte gelebilmiştir. Bazı 
memleketlerde askeri ha. 
dolayısile hatların fazla 
olmasının buna sebebL 

ftliği söyleniyor. 
TALEBELERİMiZ 

eki talebelerimizden 
Serpil, Vedat Erim, 

a ve Hasan Kefeli dün 
ete dönmüşlerdir. Bu ta. 
Lozanda devam ettikleri 
ite profesörlerinin sefer. 

dolayısile askere alınması 
en tahsillerini yanda bı. 

mecbur olmuşlardır. 
YADAN DÖNE~LER 
ada Hariciye Vekaleti 

müdürlüklerinden birine 
.ıunan Milano başkonsolo. 
Fuat Carım da ailesile 
İtalyadan gelmiştir. 

anın muhtelü yerlerinde 
miz ve ayrıca Türk ta. 
e 50 kadar Musevi bu. 

tadır. 
ON ALACAKLAR 

müddet evvel memleketi. 
iyaret ederek beş milyon 
tün satın almağa karar 
ritiş _ Amerikan Tabako 
yası mümessillerinden 
ep üç kişilik heyet de dün 
ir. 
gelenler arasında Polon. 
i kişilik bir muhacir ka
vardır. Kafile, Suriyeye 

ve orada yerleşecektir. 

uiryet lUerkez 
ası Umumi Heyeti 

uriyet Merkez Banknsı 
heyeti üç Temmuzda An
fevkalade bir toplantı ya. 

ir. Bu toplantıda fevkala· 
lalin icap ettirdiği iki mad. 

lzamnameye ilavesi teklif 
ı r. Bu maddelere göre, 

Bankasf hususi kanunl:ı 
VekAletine verilen mezu
ddl dahilinde kalmak ve 

:'terhin edilmek suretiyle re fevkalade ve muvakkat 
te avans verebilecektir. 

Odun Pahalı ! 
ve mangal kömürü fiyat. 

yükseklik göze çarp
. Geçen sene bu mevsim 

un çekisi 225 kuruştu. 

fiyat 325 kuruştan aşa. 
emiştir. 

ma kanunu ile fiyat mürakabcsi 
kararnamesi hakkında hazırla

nnn talimatname etrafında bazı 
esaslar tesbit etmiştir. Bu esas. 
lara göre bu hafta içinde ihtika
ra karşı geniş bir mücadele faa. 
liyPti başlıyacaktır. 

DERHAL ADLI TAKİBATA 
GEÇİLECEK 

Zehirli olduğu anlaşılan sütün 
kimin tarafından satıldığı tahkik 
edilmiş, nihayet bunu Nöbethane 

Son vergi zamlarının bazr es. 
naf tarafındnn ihtikar vesilesi 
addedilmesi yolundaki şikayetler 
çoğalmaktadır. caddesinde aşçr Ömerin sattığı tes 

İhtikar mevzuu dahilinde ih. ' bit olunmuştur. 
tikar komisyonunun fatkikat ve Aşçı Ömer, sütün Beykozda 
kararlan beklenilmeden doğru. Şeref çiftliğinden geldiğini söyle
dan doğruya adli takibata geçil. miştir. 

mesi muhtemeldir. Adliye tetkL Zehirlenenler şunlardır. 
kat yapn;ıya baş~a~ştı.r. Nöbethane caddesinde 33 

• Zahıre komıtesı bır toplan. 
tı yaparak Macaristana gönderi. 
lecek bin ton susamın tevziatını 
yapmıştır. Toplantıya ihracatçı. 
lar da iştirak emişlerdir. 

• Dünkü ihracat 179 bin lira. 
yı bulmuştur. Fransaya 134 bin 
liralık kendir gönderilmiştir. 

• Almanlara satılmış olan al. 
tı yüz ton zeytinyağının Sirkeci. 
ye getirilen sarnıçlı vagonlara 
doldurulmasına başlanmıştır. 

• İWyaya satılmış olan ar. 
palar kliring hesaplarının doL 
muş olmasından dolayı sevkedil. 
memiştir. Bu arpaların piyasada 
satılmasına başlanmıştır. 

Resmi Otomobil 

. Plakaları için 

Yeni Bir Karar 

nu
marada Luna ve Sara, Darüssaa
dc sokağında 151 numarada Ha. 
nife ve oğlu Enver, Teltaşı apart
manında Sabahat ve çocuğu, 26 

numarada Fatma, 12 numarada 
Yılmaz ve Yüksel, 20 numarada 
Ünal, Kargılı sokağında 16 nu. 
marada Seniha ile çocuğu Kan-
can, 11 numarnda A vram, İstas
yon arkası sokağında Nuri ve 
Yüksel, Serdar sokağında 20 nu. 
marada Sami ve annesi Donna-
28 numarada Tarkaya ve Reha. 
mi. 

Yekunu 16 yı bulan hastalar, 
hastahanelere kaldırılmış, bir 
kısmının mideleri yıkanarak ev
lerine iade edilmiştir. Diğerleri. 
nin de tedavisine devam ediliyor. 
Zehirli sütler toplanmış, beledL 
ye kimyahanesine gönderilmiştir 

vay İdaresi, Bankadan Evvelki gün fzmitten şehrimi. dan zıyaret etmıştır. O sırada ge- bi 
lüzumu kadar on paralık ze gelen Zeki, Tahsin, Sami ve len üniversite rektörü Cemil Bil. KadrOSU 'd 

Ahmet isminde dört arkadaş ge. sel ile de konuşmalar yapmıştır. Ilı 
alacaktır. ce Taksimde bir evde sabaha ka- Öğleden sonra Yüksek İktısat 

Yeni bronz onlukların dar eğlenmişler, saat altıda arka- ve Ticaret lisesine giden vekil, Denizyollan idaresinin e5Jf 
basılmasına devam edi
liyor. l\fecmuu 160 milyo
nu bulacak olan onluklar- ı 
dan şimdiye kadar 20 mil
yon basılmıştır. Bunların 

da piyasaya çıkarılması 

için ·Maliye Vekaletinden 
emir beklenmektedir. ........... __ , _______ _ 

Heyecanh 
Haberler 
Yayanlar 

Ankara, 3 (Tan Muhabirin. 
den) - Halkı heyecana verecek 
haberler yayanlar hakkında y.- pı

lacak takibata dair ceza kanunu. 
na eklenecek hükümlere dair 
hükumet yakında Meclise bir la
yiha verecektir. 

Motörde Yangın 
Ahmet Kaptan tarafından ida. 

re olunan 135 ton maden kömürü 
yüklü bir motör, dün saat 16 da 
Kuruçcşme sahillerine yanaşır. 
ken birdenbire yanmıya başla. 
mıştır. Polis tarafından haberdar 
edilen itfaiye derhal vaka mahal 
line gelmiş, bir kısım kömür yan. 
dıktan sonra ateşi bastırmıştır. 

imtihanlarda bulunmu~ ve mek- kadrosu ay sonuna kadar haııt' 
daşlar Sofya ve Şakeyi de yanla- tebin resim sergisini gezmictir. lanmıc bulunacaktır. Ankara~ 
rına alarak Ahmedin 1 numaralı -ı -ı •• 

Hasan Ali ,müteakıben Devlet dönen umum müdür bu hustJ!W' ve İzmit plakalı hususi otomobi- Ja 
matbaasına giderek yeni basım Münakalat Vekalet1le temaslar~ 

line binerek Büyükdereye doğru işlcrile meşgul olmuştur. bulunmuştur.Yeni kadroda hiçbit 
yola çıkmışlardır. Tam Tuğla Vekil, bugün de üniversite ele- memur açıkta kalm1yacak, ya~ 
harmanlannın bulunduğu yerde- ... 

me imtihanlarında bulunacaktır. bütçede idari bakımdan bazı ... ki virajı dönerken otQmobil bir 
. . . . sarruflar yapılacaktır. 

ağaca çarpmış ve ön kısmı tama- * Ün~.versıte eleme ı~tıhan. ı TERSANE 
men parça parça olmuştur. Biraz lan bugun sona ermekt~dır. E- Büyük Türk tersanesinin ~ 
sonra vaka mahalline gelen jan- lemelerden alınan_ 12e.tı~eler. l O pılacağı Pavli adasında mont-1 
darmalar yolculardan altısının hazl~an pazartesi gunu ılan edıle- ameliyesine başlanmıştır. Netic" 
da yerde kanlar içinde yattıkla. cektır. ler pek yakında Münakalat ..;11 
rını görüp, hepsini hastahaneye 1 b • ka~lctine arzedilecektir. Tersall~ 
kaldırmışlardır. Tahkikat yapılı. * Bir çok üniversite ta e esı- nı·n ı'nc•sına da bu sene bacı-~" 

nin askerJ.ik muayenelerine git- ır:" ., "'' 
yor. İ 1 !" * Beşiktaşta Haşim Bey apart- medikleri görülmüş, talim tabu- caktır. nşaatı ngiliz firmaları 
manında hizmetçi Menekşe, ateş runca bu talebelerin 10 hazirana dan biri yapacak, bedeli İngilt00 

uh kadar müracaatlan bildirilmiştir. reden temin edilen kredi ile öde" 
yakarken elbisesi tutuşarak m necektir. 
telif yerlerinden ağır surette ya. * üçüncü talim taburunda 
ralanmışt.1r. kay.ıtlı üniversite t alebesinin bu * Galata nhtunında bağlı ti. sene kamp yapmamaları karar
careti bahriye motöründe maki- laştırılmıştır. 
nist Rizeli Yusuf, güvertede sar. 
ho~ olarak uyurken denize yu- Adliyede: 
varlanmış, boğulmuştur. 

Kuyuya Düşmüş, Boğulmuş 
Dün Kasımpaşada Kulaksız ma 

hallesinde bir kuyu içinde genç 
bir erkek cesedi bulunmuştur. 
Yapılan tahkikat neticesinde ce
sedin Kulaksız sakinlerinden Zi. 
ya oğlu 17 yaşında Fethiye ait oL 
duğu ve zavallının kazaen kuyu
ya düşerek boğulduğu anlaşıl· 
mıştır. 

Kız Kaçırma 

Davası 

Sigala Yağı 
Muğla, 3 (A.A.) - Sigala Y''' 

tarının istihsaline başianmış~~ 
Bu sene yağlar 70 - 75 kuruş gı 
şimdiye kadar görülmemiş yiil'
sek bir fiyatla satıldı. Vilfıyet o~ 
manlanndan yeni· yıl Sigala ys~· 
istihsalinin 100 bin kiloya b~ 
olacağı umulmaktadıır. 

Başvekil, Sefirlere 
Ziyafet Verdi 

Büyükçekmecenin Tepecik kö. 
yünde Tevfiğin kızı Müberrayı 

zorla kaçırmaktan suçlu Hüseyin 
ile Saban ve Mehmet ile Mümin 
hakkında İkinci Ağırceza mahke
mesinde yapılmakta olan duruŞ-

Ankara, 3 (Tan Muhabirin- maya dün de devam edilmiştir. 

Ankara, 3 (TAN Muhabiri!" 
den) - Başvekil bu akşam A~ 
dolu Klübünde Balkan sefirle! 
şerefine bir ziyafet vermiştir. "IC· 
killer de ziyafette hazır bulufl' 
muşlardır. 

den) - Resmi otomobillerin kuL Dünkü duruşmada iddia makamı 
lamıcaklan plakaların şekil, renk Hüseyin ile Şabanın cezalandırıl. 
ve al8metleri Vekiller Heyeti ta· 1 malarını, Mehmet ile Mümin 
rafından bir kararname ile tesbit hakkında beraet kararı verilme. 
edilmiştir. Bu kararnameye göre s - "Tenasül hayatımız:" adlı nnı 1darehanemlzden tedarik ede- isminde birisinin teşkil ettiği kum- sini istemiştir. 1 
nakil vasıtaları kanununda yazı- mecmuanın 6 • 16 arasındaki cüz· bilirsiniz. panyaya verilmiştir. Balkan harbin- Hüseyin, müdafaa şahidi gös. 
Iı otomobillerden vekillerle şahsi 1 feri ne zaman çıkacaktır? s - Bayan Sabiha Zekerlyanın de tramvay beygirleri nskerl ma- termiştir. Muhakeme bu şahidin 
otomobil kullanabilecek büyük C - Birkaç gunc kndar ne~edi- "Ahllk buhran ı nereden doAuyorf" kamlar tarafından alınınca istan- dinlenmesi için başka güne bıra-
mak:ımlara ait olan otmobU pla- ı lccckUr. batlıklı makalı Hrlılnln birinci vı bul bir sene kadar tramvaysu kal- kılmıştır. 
kalnrı, yine şimdiki gibi, kırmız.ı e ikinci yazıları hangi tarihi! nUıha· mı~. Kabataşta yapılan kfü;ilk bir TEVKİF EDİLEN HIRSIZLAR 

s _ Muıul petrollerlnden TUr· ların ııda lntltar ıtmlıtlr7 elektrik fabrikasının yardımlle ev- ı 
renk zemin tizerine beyaz ile işa. klyenln aldığı hlue miktarı nedir? C - Muharrir arkadaeımız Ba- vclfı Tilnel - Şişli, biraz sonra da Sahipleri ta~afından bekleme 
ret edilen numaralı olacaktır. c _ Irak'a dilsen hissenin onda yan Sabiha Zekeriyanın "AhlAk Karaköy - Ortaköy hattında elek- l yerlerinde bırakılan otomobllle. 

Bu karara göre bir numaralı o- birini biz nakden alıyoruz. Irak'ın buhranı nereden dofuyor?" ba~lık- trikll tram\ nylar işlcmeğe başla - rin bazı aletlerini sökerek çalan 
tomobil meclis reisinin iki nu. hissesi y{lzdc 10 dur. Bu hesaba gö- lı makale serisinin birinci ve iki!\- mıştır. İsmail ile İzmitte mahkumiyeti. 
maralı araba da Başvekilin ola- re, bize dilşcn hisse yüzde birdir. ci ya~ıları 4 ve 8 Nisan tarihli nUs- "' ni bitirip İstanbula gelen ve Üs. 
eak ve Genelkurmay reisile ve. Bu d:ı 3 milyon Türk lirası etmek- halannuzda çıkmıştır. s _ Yetim kızlar için ı eylf mec· küdarda Bağlarbaşında, SuadL 
killerin otomobil numaraları iki tedlr. • cani ilk ve ortamektepler var mı· yede ve Karagümrükte üç ev so. 
numarayı takio edecektir. • S - lıtanbulda tramvay ve TD· dır? Varsa nerededir? Kabul ıart· 1 yan Kör Ali, Eyüpte, Boğaziçin. 

Valiler, ordu müfettişleri, ko- S - ''TAN" ın eski nUıhalarını nel arabaları ilk defa hangi tarihte farı nelerdir? de, şehrin diğer semtlerinde hır. 
lO'l'dU ve fırka kumandanlarnnın bulmak mümkün müdür? Na11l 1 ve ve klm ler tarafında n ıııetllmlıtır? C - İlkmektep yoktur. Ancak, sızlıklar yapan Salahattin, dün 
arabalarının plakaları limon kü-ı nereden?• C - İstanbulda tramvay işletme imtihanda muvaffak olmak şartlle, l Sultanahmet birinci sulh ceza 

(" - Ga7.ctl'ml1in r~kl rı lbh:ıl:ı- lmtlvA7.t. IPAll !ll'nrıılncfo J<nro Ynno kı7. munlllm mrkt,,nkrinc 91,.11,.billr kif 
fil renk zemin üzerine beyaz rak- •----------------------------------------• hakimi tarafından tev · edil. 
kamlı olacaktlr. mişlerdir. 

Bugünkü Program: 

12.30 Program 
12.35 Ajans haberlerl. 
12.50 Alaturka milzik. 
13.30 Kal"Şlk hafif müzik (Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Senfonik mQzlk (Pl.) 
18.30 Çocuk saaU 
19.00 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Konuııma (Çiftçinin snntf) 
20.15 Küme ıes ve saz hcyeU 
:?1.00 Konu oma 
21.20 Serbest saat 
22.80 Ajans haberlen -22.50 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki program. 

SUAL CEVAP 

(3) AYLIK TEKAÜT VE YETİM, MAAŞLARI TEDİYE CETVELİ 
Beştktaı MalmüdilrtOfünden: Beyoilu Malmüdürlüfünden: Uslı:üdar Malmüdürlüfünden: Eyilp MalmildUrlüfünden: 

MUlldye Yetim Aılı:eri Yetim Mülkiye Yetim Aılceri Yetim Mülkiye Yetim Askert Yetim Mülkiye Yetim Aılced Yetim 
ve telı:aCltlerl ve telcaütlerl ve telcaütleri ve TelcaUtle.ri ve tckaütleri ve Tekaütleri ve tekaütleri Ye Telı:aüticri 

Pertembe ı- 150 ı- 350 ı- 200 1- 600 ı- 300 1- 600 ı- 40 1- 100 
>Cuma 151- 351) 351- 700 201- 550 601- 12(10 301- 600 601- 1200 41- 80 101- 200 

Cumartesi 351- 500 701-1000 551- 800 1201-1800 601- 900 1201-1800 81- 120 201- 400 
Pazartesi 501- 650 1001-1300 801-1050 1801-2400 901- 1200 1801- 2400 121- 160 401- 500 
Salı 651- 800 1301-1600 1051-1300 2401-3000 1201-1501) 2451-3000 161- ili 501- 600 
Çarlamba 801- il! 1601- ili t301- ili 3001- ili 1501- i11 3001- nı 150t- ili 

6/6/940 Perıembe 
7 /6/940 Cuma 
8/6/940 Cumartesi 

10/6/940 Pa7.artesl 
11/ 6/940 Salı 
12/ 6/940 Ça..1'1amba 

EminönU Malmüdürlüğünden: Kadıköy MalmüdürlüfUnden: Fatih Malmüdürlüğünden: 
Mülkiye Yetim Askeri Yetim MUtlciye Yetim Aıkert Yetim Mülkiye Yetim Askeri Yetim 
ve telı:aütlcri ve Tekaütleri ve tekaütleri ve Telı:ailtlerl ve Tekaütleri ve Tekaütlcri 

1 - Ki,e, 
1- 400 1- 500 1- 250 1- 500 ı- 500 1- 500 

401- 1000 501-1100 251- 500 501- 1000 501-1000 501-1000 
1001-1400 1101- 1600 501- 750 1001- 1500 1001-1500 1001- 1!\00 
1401- 1800 1601-2100 751- 1000 1501- 2000 1501-2000 1501- 2000 
1801-2200 21Ul- 2600 1001-1250 2001-2500 2001-2500 2001-2500 
2201- nı 2601- mı. 125 ı- ili 2501- itl 2501- ill 2501-3000 

Askeri Yetlıtl 
ve Tekaütterl 

2 - Kişe. _., 
300J-40o0 
4001-4So0 
4501- sooO 
5001- 5so0 

5501-600° 
6001- ili 
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lya ve Harp . 

~cızall: Ö. Rıza DOGRUL 

1 talyan kabinesinin bu~, 
l\fussolini'nin riyaseti al. 

a toplanarak miihim karar. 
\'ermesi bekleniyor. Bu ka. 
llrın mahiyeti iizerinde keha. 

le hulunmağa Iiizum yok. i. 
llllın vereceği kararın mahi. 
ili, daha önceden verilen bir 
~r tavzih etmektedir. Bu ka. 

hiil iik fedakarlıklarla inşa 
lılckte olan beynelmilel ser. 
il tal"kına aittir. 
lıılyanın galTİ muharip vazi. 
h~-kalacağına ve bu siyasetten 
·"lllıl acağına dair ileri sürdü. 
eıı kU\ vetli delil, bu heynel. 
:~ serg"nin inşaatına girişme. 

1• hatta Sinvor l\fussolini de 
Serginin ins~atını ileri siire. 

t llncnk sulh içinde haşartla. 

e tek olan bu eseri, 1tnlya ta. 
111~an takip olunan sulh ~iya. 

•n kati bir biirhanı olarak 
1 •' C1'Jnisti. 
· ıı ~tı ı·h . • • su eserının ınşaatını te-
" ettnek İtalyan siyasetinin ge. 

ekte olduğu tahavvüliin açık 
delili sayılabilirse de Avrupa. 
harp içinde yüzdüğü bir sı. 
hu sulh eserinin mu\'affa. 

. tle başarılması beklenmh•c. 
ı . . 
ıçin bu kararı tevil etmek 

~Ilı da mevcuttur. 

~ce1 ttefikler ve İtalya : 

ltıJllİ P akat müttefikler ile İtalya 
~tııtı arasındaki miinasebetle. 
·del' 

1
.gerginJc tiği, yahut gergin. 

__.,; 1;rildiği de göze çarpmaktadır. 

1 
1 

ittp kaçağı kontrolü üzerinde 
~Şn\ak imkfınları başgösterdi. 
h·ıtttfı anlac;manın esas Whari. 
tr emrivaki mahiyetini aldığı 
da miizakerelerin inkıtaa uğ. 
tısı, İtalyanın müttefiklere 
1 takip etfği siyasetin sulh 

~Seti olmaktan rıkmak üzere 
ğnnu ifade ve -ihsas ediyor. 

~İfekim miitt~fiklerin, hugiin 
anacak olan ltalvan kabinesi. 
tckaddiim ederek son yiik ek 

h.. konseyinde İtalyanın harbe 
11eııt ihtimalini tetkik ettikle. 
e ona göre tedbir aldıklan 
!\'ılıyor. 
~tittefiklerin ş;mdiye kadar 
LCl'fne vurulan en miihim ku. 
"'tı, hadiselere tckaddiim e. 

lllek ve hu viizden feci em-
1 ltilerle karşılanmaktır. 

rıl1• 1111Ynnın harbe girmesi hah. 
ıt~ de de müttefiklerin tekrar ga. 
;de' !'ıll\~anmamak niyetinde olduk. 

Şıındiden her tedbiri aldıkla. 
1 anlatmalarından tavazzuh 
~()t'. 

~ Tedbirler: 
ıı.~· • ---------
~Jfi I hgiliz ve Fransız donanma. 
rıb kd 0 

•• d 0 1 ° ~ , 4 sı A cnıze gon erı mış 

i.il< ~hı gibi l\fısırda. Filistinde, 
ot• 1Yede, Tunus ve Maltada mi.i. 
sC1 

1 
nı. Udafaa tedbirleri alındığı 

uı Oı}dirilmekte \'C her İhtima. 
hesap edildiği de iddia olun. 

lı ladır. 

1 tııın mukabil italyanın da ha. 
1klı olduğu ve hu sırayı, har. 
~ ıtirınek ve maksallarını ta. 

l!'' ltuk eUimıek irin on derece 
ıtl' lıllasip g(;rdüğii ~nla~ılıyor. 
~ti lıgiinkü gösterişlere j?'Üre 
·e- llef:iklerle İtalya arasını"~ 
11• ,ıı, çok yakla nu!?tır. Fakat, 

t lseliın, hazan en son dakika. 
da harp ihtimallerine galebe 

,...,. thilir. Onun i~in ok yayından 
11tıındıkça harp hakkında kati 

th"k 1 ~iim ver~ek doğru o maz~ 

~lınan T ayyare!eri 
ls"eçin itarafhğını 

'fi e lh al Etti 
~tokholm, 3 (A.A.) - Lapp
::l eyaletinin şimalinde İsveç -
l\>eç hudud mıntakalarında 

1 
l'abancı tayyareler şid_detli 
l'ette bulunmuşlardır. Isvcç 
ranığını muhafaza teşkilatı, 
kaç defa harekete geçmiştir. 
ntd ye kadnr yapılan müşa
lere nazaran. iki Alman tay-c . 

~ '. dun ogleden sonra Isvcç 
•nde yere inmiye icbar e. 

l tır. Bu tayyarelerden birisi, 
'l' ntile tahrıp olunmuştur. 

YYarelerin mürettebatının 
tk. srnı, paraşütle atlıyarak 
h1!lrnuştur. İsveç bitaraflığını 
~ <lfaza kıtaları, iki subay ve 

• eri esir almıştır. 

~ "'York, 3 (H~susi) - Bir İs
t Razctesinin istihbaratına na. 

il Norveç kralı Haakon ümit
cl recede rahatsız bulunmak
~. 

A.lmanların Yeni Bir -Taarruza Amerikanın 
· Muhariplere 

~azırlandıkları Anlaşılıyor Müracaat. 
(Başı 1 incide) 

Amerika sefiri Mister Bullitt 
büyük bir kazadan zorla kurtul
muştur. Sefir ile arkadaşları se. 
faretin balkonundan bombardı. 
YJıanı seyretmek istemişler, bir 
Alman bombası bu sırada civara 
düşmü§, fakat infilak etmemiştir. 
Fransa, Alhan şehirlerini bom. 
bardıman ederek mukabele ede. 
cektir. 

Alman ajansının bildirdiğine 
göre, Alman bombardıman tay
yareleri bugün öğleden sonra Pa. 
ris, İssyles - Monlincaux ve dL 
ğer tayyare meydanlarile Faris 
civarındaki hava tesisatını bom
bardıman etmişlerdir. 

Diğer Cephelerde Vaziyet 
Diğer cephelerde vaziyet hak. 

kında şu mallı.mat veriliyor: 
Dunkerque bölgesinin plajla. 

rmda, hava bombardımanlarına 
ve Almanların uzun menzilli bü. 
yük çaplı toplarının ateşlerine 

rağmen. gece gündüz binlerce in. 
san irkap edilmektedir. Kıtaat tn 
giltereye silah ve bağajları ile, 
murı:ıbbalar halinde karaya çık. 
maktadır. Bu suretle karaya çt. 
kan kıtaatın mikdarı daima ço. 
ğalarak devam etmiştir. 

Fransız askeri mahafilinde bu 
mesele hakkında büyük bir ketu. 
miyet muhafaza edilmektedir. İs
kan edilenler miktarının hayli e. 
hemmiyeti olduğu ve bu ameliye 
nihayet bulunca - ki henüz nih:ı. 
yet bulmamıştır • rakamların 
resmen bildirileceği söylenmekle 
iktifa edilmektedir. 

Dunkerque'den hariç mmta. 
ka larda, Aisne neht inin üzerin. 
den olmak üzere iki taraftan ya. 
pılan yalnız otomatik ateşler tea. 
ti cdilm;~tir. 

.\1 oseHe bölgesinin garbında, 
topçu kıtaları da faaliyet göster. 
mistir. Bunlar, sırf mahalli ve. 
kayi olup, bilahare husule gele. 
cek vaziyet hakkında hiçbir fikir 
verebilecek mahiyette değildir. 
Yine bir intizar devresinde bu. 
lunulmaktadır. 

Fr:ınsanın cenubu şarkisi üze
rindeki Alman tayyarelerinin a. 
kınlnı hakkında salahiyettar ma. 
hafil tarafından, Alman tayyare. 
lerin!n dün birbirini müteakip. 
b~risi sabah, diğeri akşam olma!t 
iizet'e iki teşebbüste bulundu1da. 
rı bildirilmektedir. Tayyareler 
Marsilya'ya hücum etmişler. 
Rhone vadisine inmişler ve deniz 
üzerinde yarım bir çarh çevire
rek Marsilyaya avdet ederek, bir 
saş\rtma yapmak istedikleri bariz 
bir surette anlaşılmıştır. 

Bugün cenubu şarki üzerinde 
bir üçüncü Alman akını kayde. 
dilmiştir. Düşman tayyareleri 
hemen hemen aynen bir gün ev. 
velki noktalara hücum etmişler. 
dir. 

İkinci Safha Ba~larkcn 
Reuter Ajansının askeri mu. 

harriri yazıyor: 
Fnınsız yüksek kumandanlığı 

kazanılan muvaffakıyetleri mü· 
balağalı bir şekilde bildirmeyi a. 
det edinmemiştir. Alman kıtaları 
nın iyice hırpalandığından ve 
düşmanın gerek insan gerekse 
malzemece ağır zayiata uğradığı. 
na dair Fransız tebliğinde yapı 

lan beyanata doğru nazariyle ba. 
kabiliriz. Bununla beraber şimdi. 
ye kadar bu büyük muharC?b<:niı. 
nncak bir safhası nihayet bul. 
muştur. Herkes şu sual karş:sın 
da bulunuyor: Almanlar :zimd; 
dikkatlerini hangi hedefe tevcih 
edecekler? Çünkü düşman te 
sebbüsünde sebat edebilmek icin 
hareket muharebelerine de\'~m 
etmek mecburiyetindedir. 20 gün 
devam eden muharebeden sonra 
Alman ordularının yeniden bir 
araya toplanması lazımdır. Ta. 
arruz etmek için !htimamlı hazır 
lıklara ihtiyaç \·ardır. Almanla
rın Fransız müdafaa hatlarına 
karşı sevkedecek henüz kullar.ıl
mamış bir çok motörlü kuvvetle· 
ri yoksa aradan hiç olmazsa üe 
harta geçmeden geniş mikyasta 
bir düşman taarruzu beklenemez. 
Bununla beraber Somme üstün. 
deki müdafaa hatlarının kuvvet
lerini denemek üzere az çok ufak 
taarruzlar beklenebilir. Herşey 
Alman motörlü kıtalarının verdi. 
ği zayiata bağlanır. Emin bir 
membadan verilen malllmata gö· 
re, muharebe esnasında bir çok 
zırhlı arabal9r1 tahrip edilmiştir. 
Muharebenin ikinci safhası hasla 

RESMİ HARP T.EBLİGL.ERI . 

Fransız Resmi Tebliği 
Paris. 3 (A.A.) - 3 Haziran sabah tarihli Fransız tebliği: Gece yeni hiç 

bir Mdise olmamışhr. 

* Paris, 3 (A.A.) - 3 Haziran akşam tebliği: Düşman Dunkerque'ln et-
rafındaki mevulerimir.e ısrarla hücuma devam etmiş ve kıtaatımızın şid
detli mukabelesı ve mlıtemadi ve mu kabil hücumlarile karşılaşmıştır. 

Fransız ve İngiliz donanmaları düşman ateşi altında Dunkerque'in müda
faasına müzaheret etmiş ve her dakika en büyük kahramanlık cesareti
ni göstererk kumandanlıl:ın emrettiği irkAp hareketini muvaHakiyeUe 
yapmıştır. • 
Dıişman bugün Sen Ovold bölgesin deki ileri karakoTianmıza karşı mu

vaffakiyetsiz bir meV%ii taarruzda bulunmuştur. Dil$man Aisne nehri şark 
kıyısında takviye edilmekte, Sar'ın b tısındaki mevzilerimizde temasını sı
kıştırmaktadır. 

2 Haziranı 3 Hazirana bağlıyan gece bombardıman tayyarelerimiz düş
man arazisine ve münakale yollarına muteaddit taarruzlar yapmıştır. 

Paris bölgesi bugıln ögleden sonra avcılar tarafından kuvvetle himaye 
edilen mühim bir Alman tilosunun ta :ırruzuna uğramı~tır. Bu filo, a\·cı 

l<ıyyarelerimizle hava dAfi toplarımızın müdafaası ile karşılaşmış ve azim 
zayiat vermiştir. Avcı tayyarelerimizin ekserisi en modern makınelerle 

mücehhez bulunuyordu. 
Şimdiye kadar gelen malUmata göre, 17 düşman ta:ryaresinin dıl~ürul

dlı~ tesbit edilmitşir. 

lngiliz Resmi Tebliği 
Londra, 3 (A.A.) - Hava Nezaretinden teblig edilmiştir: Mütten;.. or

dulara muzaheret eden İngiliz orta bombardıman tayyareleri Dunkerque 
mıntakasında dün bütün glindüz düşman kıtaatı üzerine, duşman topları
na, cephe gerisindeki yollara Ye demiryollarına taarruz etmişlerdir. Bu 
harekata gece ağır bombardıman tay var<'lerimiz devam etmı~tir. Ayni za
manda diğer ağır bombardıman filo !arımız Almanyanın batı - ~imalin

dekl tayyare meydanlarile diğer askeri hedefleri bombardıman etmişler
dır. Bütün tayyarelerimiz Ü$lerine dö nmıi:<lerdlr. 

A\'CI tayyarelerimiz Belçika ve Dun kerque ıizerinde taarruz hareketleri
ne devam etmektedirler. 

Narvik belgesinde 1 ve 2 Haziran da altı du~man tayyaresi dü~ürül

müştur. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi karargAhı, 3 (A.A.) - Pazarte~i güniınün harp bül

teni: Garptan cenuptan ve şarktan D unkerque'e karşı yapılan taarruz be
taatle ilerlemektedir. Sular altında kalan ve birçok kanalların telfı;..i nok
tasında bulunan Arızalı arazi harekA tı güçle,.,tirmekte ise de tayyarelerle 
birlikte hareket eden Alman kıtaları iyice tahkim edilmiş olan Bergnes 
şimallne girmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Dunkerque'in henüz düşmanın elinde bulunan kısmı Alman toplan ta
rafından bombardıman edilmektedir. Harp ve pike uçuş tayyarelerinden 
mürekkep filolar, pazar günü Dunkerque'e kar~ı akınlarına de\·am etmiş
lerdir. 

Alman hava kuvvetleri iki muhari r. bir karakol gemiı;i ve 500 tonluk 
bir yiık vapurunu batırmışlardır. Bir harp gemi~i. iki muhrip ve 10 yuk 
vapuru tayyare bombalarile hasara u j?ramıştır. Faaliyete devam eden Al
man hava kuvvetleri Rohone vadic:ine ve Marsilyaya taarruzlarını teşmil 
etmiştir. • 

Fosbach'ın iki tarafından ilerliyen kıtalanmız düşmanı Maginot tattına 

doğru tardetmişlerdir. Düşman sahada esir, silfıh ve harp malzemesi bırak
mıştır. Artois ve Flandre'da cereyan eden büyük imha muharebesinde esir 
edilen Fransız ve İn&ilizlerin mikta n muvakkat tahminlere göre 330 bin 
kisiyi bulmaktadır. 

Narvik etrafındaki dağlık mıntaka da Alman dağ kıtalarile harp g<'mi
lerinden çıkarılan kuvvetler dü~maru ıı büyük faikiyetine rağmen müdafaa 
harplerine devam etmektedirler. 

Norveçln şimalinde Vadsoe'deki verici telsiz istasyonu ile istasyona ait 
mııkinelerin bulunduğu bina bombalarla tahrip edilmiştir. Lofoten fyor
dunun garbında bir düşman yük gemisi batırılmıştır. 

Pazarı Pazartesine bağiıyan gece zarfında düşman Almanyanın garbın
da ve cenubu garbisinde gayri asker! hedeflere karfl akınlarına devam et
miştir, Hasarat pek mühim değildir. Düşman dün ceman 50 tayyare kay
betmi5tir. Bunlardan 27 si hava düelloları eı;nasında, onu Alman tayyare 
dafl bataryaları tarafından düşılrulm üş, üst tarafı da yerde tahrip edilmiş
tir. 15 Alman tayyaresi avdet etmem i~lir. 

dığı zaman bu cihetlerin nazan 
itibare alınması lazım gelecektir 

* Roma, 3 (H usu si) - Ber linin 
yan resm i mahafili tarafından 
anlatıldığına göre, Somme -
A isne nehri üzerinde yapılacak 

Alman taarruzu pek )'akında 
vuku bulacaktır. Taarruz hazır

lanmıştır l"e süratle yapılacak. 
tır. BerJin m aha fil i, yeni taar
ruzun yeni sürpriı:ler yapacağı. 
nı temin etmek tedir. 
Londra, 3 (A.A.) - Sussek 

kontluğunun Şark kısmında ka. 
in bir mıntakaya bugün atılan 
bombalar hakkında verilen ma. 
lıimata göre adetleri ikiyi geç
miyen bu bombalar Ashdown or· 

1 
manı civarında bir mektebin ya. 
nına dÜ§müştür. Hiç kimseye bir 
şey olmamıştır. Maddi hasar e
hemmiyetsizdir. Orman civarın-
da bulunan köyün sakinlerinden 
biri demiştir ki: 

"Evvela bir tayyare motörü
nün gürültüsünü işitik. Bunu mü 
teakıp takriben 3 kilometre ileri. 
de iki infilak oldu. Biraz sonra 
muharebe tayyareleri havalara 
yükseldi.,. 

* Londra, 3 (A.A.) - Yüz kadar 
tren Şark ve Cenubu Şarki şehir. 
!erden 48 bin çocuğu Gal eyale· 
tine ve Orta İngiltere eyaletleri. 
ne götürmüştür. Bu, evvelce Lon 
dradan Cenubu Şarki sahillerin
deki şehirlere götürülmüş olan 
çocukların ikinci tahliyesidir. 

Harp Konseyinin Kararı 
Londra, 3 (A.A.) - Yüksek 

harp meclisinin içtimal hakkında 
tefsirlerde bulunan Times gaze· 
tesinin diplomatik muhabiri. müt 
tefiklerin sıkı bir iş b•rliği ile za
fere kadar mücadeleye devaına 
azmettiklerini tebarüz ettiren 
yüksek meclisin tebliğinı İngilte. 
re ile Fransanın arasuu açmağa 
çalışan Alman propagandasının 

iflas ettiğine bir delil addeyle· 
mektedir. Yüksek meclis gelecek 
günlerin belki çetin olacağını te
mamıyle müdrik olarak hali ha
zırdaki askeri vaziyeti düzeltmek 
için her türlü tedbirleri almıştır. 

Geçen hafta Flandres mıntaka· 
sında Fransız kıtaları İngiliz diım 
darlarının hareketini himaye et
mişlerdir. 

Almanların İddiasına Göre 
Bcrlin. 3 (Hususi) - Berlin 

radyosu, İngiliz dretnotu NP.lso. 
nun 11 mayısta Almanlar tara
fından batırılm.·ş olduğunu ısrar 

ile bildirmektedir. 

* Cenevre, 3 (A.A.) Gazette 
de Lausanne, bitaraf Berlin mu
habirlerinin gönderdikleri haber 
lere atfen Almanların ancak bir 
kaç hafta sonra İngilterede kara
ya çıkmağa teşebbüs edebilecek. 
]erini yazmaktadır. Bu intizar 
devresi içinde Alman kumandan. 
lığı Parise yaklaşmak ve İngilte· 
reye taarruz etmeden evvel Fran 
sayı mağlup etmek ümidiyle 
Fransız ordularına karŞ'i taarru. 
za devam edecektir. 

* istihbarat nazırı Duff Cooper 
Paristen İngiliz milletine hitaben 
yaptığ! görüşmede, demiştir ki: 

İki millet sağlam bir surette 
birle:şmiş kaldıkça. korkmak için 
hiç bir sebep yoktur. Böyle iki 
memleket birlikte yürümeseler 
dahi mağlup edilemezler. Hürri. 
yeti seven herkes bizimle bera
be:dir. Muharebenin bu nazik a
nında herkes rolünü oynayabilir. 
Tarihimizin en büyük saatlerin. 
den birini yaşıyoruz. 

- h 

ASKER GÖZÜ iLEj Y /(·zi.YET 
Buıiınden itibaren bu sütunda harp vaziyet:nın 

askeri bakımdan bir tahlilini bulacaksınız. 

* * Ş iınaldc muhasara oluna n müttefik kuv-
vetlerin kurtarılabilmesinde en bti)·ük 

hb:meti. İngiliz tayyarelerinin ı:österdiği 
hiiyük faaliyet başarmı~tır. Bu net ice, tu. 
~iliz ta:vyarelerinin ve l ngiliz tayyarecile. 
rinin Alman tayyar elerine ve Alman tay. 
)'ıtrec ilerinc iistünlüğünü de m eydana 
koymu!? olu yor. Bu hususun anlaşılması, 
ileride kopabilecek çok dah a büyük hava 
harpleri hakkında nikbin tahminler ya. 
yapılabilmesini kola~ laştırmaktadır. 

* * clçik a ordusun un teslim oluvermeı.inden 
sonra, o cephede Almanların bird en

bire ne kadar fa ik vaziyete giriver dikleri 
dii"?iin ülürse, mahsur m ütte f ik kuvvetle. 
rin en az zararla oraları t ahliye edebil. 
melerinin ask eri ehemmiyeti daha kolay 
:ınlaşılır. Oradan kurtarılabilen askerle. 
r in yekunu hakkında muhafaza edilen 
ketumiyet , b ir tahmin yürütülmesini zor. 
laştırmaktadır. Tahliye ameliyesi neti
lenince, alakayla beklenilen rakamların 
bildirileceği vadohınmaktadır. Bu vaade 
nazaran , yakında öğreneceğimiz rakamın, 
muvaffakıyetle yapılan tahliye ameliye. 

' -- . 
sının değerini biisbiitün yiikseltecck dt'. 
recede büyük olacağı kestirilebilir. 

* * F ransız askeri mahafiline göre, Alman or. 
ordusunun yeni \'e ciddi bir taarruza ge. 

ç°ebilmesi, en az bir haftaya miitevakkıf. 
tır. Söylenildiğine göre, Alman or
dusunun Liiksemhurgta, Belçikada, Ho
landada, Fransanın Simalindc uğradığı 
zayiatın çok biiyiik olması, Alman ku. 
ınandanları arasında ehemmiyetli bir ilı. 
tilaf menuu teşkil etmi~tir. Teknisiyen. 
ler, Alman ordusunun, bu za~·iat yiiziin. 
den icine diistiiğii mab:eme buhranından 
a~gari bir hafta içinde kurtarılabileccii 
kanaatin dedirler. 

* * 
İ Ik hızı kcsilmis bulunan Alman faaTru. 

zunun Şimal kuvvetlerinden gördi.iğ'ü bu 
uzun mukavemet, Som cephesindeki mü· 
dafaa hattının takviye edilmesi için muh. 
taç bulunu lan fırsatı ve zamanı hazırla. 
mıştır: Bunun içindir ki, müttefiklerin 
bilhassa Belçika ordusunun teslim olması 
yüzünden Şimalde uğradıkları ~erefli 

mağlubiyet, Cenupta ,kazanacakları zaferi 
temin ctmistir. 

Tebaasını A frikaya 

Taşıyacak Gemilere 

ilişilmemesin i istedi 
Berlin, 3 (A,A,) - Amerika hü 

kfı.meti diplomasi yolu ile muha
rip memleketlere müracaat ede
rek Washington vapurunun 30 
mayısta A vrupaya hareket ettiği. 
ni ve Fransada bulunan Ame. 
rikalılan hamilen döneceğini bil
dirmiş ve gerek azimetinde ve 
gerek avdetinde silahlı olnuyan 
bu vapurun yolculuğuna zorluk 
çıkarılmamasını istemiştir. 

Alman hükumeti, Amerika hü. 
kıirnetine cevap vererek bu şart 
lar altında seyahat eden bir va 
purun Alman kuvvetleri tarafın 
dan hiç bir tehlikeye maruz bu 
lunmıyacağını ve fakat bugünler 
~ Berline gelen haberlere göre 
Avrupaya doğru yolda olan muh
telü Amerika vapurlarına azimet 
ve avdetlerinde suikast yapılma. 
sı muhtemel bulunduğunu bil
dirmig ve Amerika hükumetinin 
gerek kendi tebaasının selameti 
ve gerekse Alman - Amerikkan 
münasebetleri namına bu cinai 
tasavvurların akim kalması için 
icap eden tedbirleri alacağından 
emin bulunduğunu ilave eylemiş 
tir. 

Amerikahlar 
Müttefiklere 
Vardım Edilmesini 

istiyorlar 
Vaşington, 3 (A.A.) - Bütün 

Amerikan mahfillerinde, Ameri. 
ka Birleşik devletlerinin mütte
fiklere yardım etmelerini talep 
eyliyen yeni tezahürler vukua 
gelmıştir. Üniversite talebeleri
nin büyük bir kısmı, müttefikle. 
rin zaferini istemekte ve ekono. 
mik yardım talep eylemektedir. 

• 
Amerika hükümeti, ordu ve 

donanma tayayrelcrinden verile
bilecek kısmın derhal müttefik
lere satılması hakkında demokrat 
partisine mensup ayan azasından 
Pepper tarafından yapılan teklifi 
tetkik eylemektedir. 

Devletlerile 

Sovyetler Arasında 
l\Iosko\·a, 3 (A.A.) - Tass: 
Letonya Harbiye Nazırı ve or. 

du başkumandanı General Bcr
kys, dün Moskovaya gelmiş ve 
askeri meras~mle karşılanmıştır. 

General Berkys, dün, Sovyet 
l\lüdafaa Halk Komiseri Mareşal 
Tımos:enko tarafından kabul e
dilmiş ve Mareşal, misafir gene. 
ral şerefine büyük bir öğle ziya. 
feii vermiştir. Ziyafetin sonları
na doğru, Mareşal Timoçcnko ve 
general Berkys, nutuklar teati et
mişlerdir. 

Sovyct Halk komiserleri mec. 
lisi reisi Molotof, Letonya harbi. 
ye nazın general Berkys'i kabul 
etmiştir. Bu kabul esnasında Le. 
tonya elçisi Kocins de hazır bu
lunmuştur. 

Litvanya Hariciye Nazırının 
l\lühim Temasları 

Helsinki, 3 (A.A.) - Litvanya 
Hariciye Nazın Urbsys, dün İn
giliz elçisile bir görüşmede bu. 
lunmuştur. Buraya gelen haber. 
lere göre, Urbsys, Sovyet ve Al
man elçileri ile de müteaddit gö. 
rüşmeler yapmıştır. 

Holandanın Kliring 
Anlaşması 

Amsterdam, 3 (A.A.) - D. N. 
B. Ajansı bildiriyor: 
Holandanın Almanya, Bulga

ristan, Şili, Romanya, İtalya ve 
Türkiye ile olan kliring anlaşma. 
smm yeniden meriyete girdiği 
resmen bildirilmektedir. 

İspanya, Daı;ıimarka ve Norveç 
ile olan kliring anlaşmalarında 
dcği~iklik yoktur. 
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(fCifK 
istanbula Radyo 

istasyonu Lazımdı 
Yazan: B. FELE}. 

• Yeni l\latbuat Gmum M 
diirlüğiiniin Baş,ekal 

bağlı olarak kuruluşundan bıl 
tifade ötedcnberi hükumetten 
ca ettiğim bir keyfiyete te 
döneceğim. 

lstanbul radyosunu tekrar 
letmiye başlamak Jfızımdır. Ha 
buna bir de kısa dalga ekli.) er< 
Çünkü: 

Her :ieyden evvel radyonun 
elin bir müdafaa silahı bir m 
müdafaa vasıtası olduğunu ar 
çocuklar bile Rnlanuştır. Şu h 
de istasyon adedini imkan b 
dukça arttırmak bir ihtiyaç < 
ğil, adeta bir zarurettir. 

Ikincİ!ii Türkiyedc mevcut 
bin abonenin yarı.:;ı Istanbulc 
dır. Istanbul Türkiyenin en l: 
yük şehri olduğundan ha 
memleketin ilim \'C fikir mcr) 
zi olduğu için burada bir mah 
radyo bulunması bir ihti.) aç 
duğu kadar bu merkezden çıJ 
cak ilim '\'e fikir propagand 
sanat ve edebiyat yayımı ba 
mından da elzemdir. Kaldı ki 
nede 400 bin lira '\eren bir § 

rin eskiden mevcut bir istas 
nun işletilmesini rica etmesi 
görülmemelidir. 

inkara mahal yoktur ki, 
kara radyosu programının da 
ğından sarfı nazar, bütün so 
ne;?riyatın başka istasyonlar t111 
fından kasten bozulması bu n 
riyattan memleketin garp ~ar 
nın ıstıfade cdemerncsınc se 
olmaktadır. Istanbulda bir ist 
yon olursa yabancı paraziti 
mahalli neşri.) ata tesir edem 
ğinden bütün bu kısım raha 
dinler. 

E<;asen dnhili propaganda 
ktmından Istanbula rahat ra 
dinlctmiye de mecburuz. Çiı 
40 bin abone en az 200 bin d 
le~·ici demektir. Bilhassa şu g 
lerde bu 200 hin kişinin ge 
havadise, gerek fikir \e sanat 
kımmdan tatmin edilmesi bir 
zi{e oldu~u kadar bir ihtiya 
da. 

Jkt akşam evvel Sayın Ba 
kilinıizin radyoda miUetc ~ ap 
hıtabesini yabancı parazitler 
zünden güçliikle dinlerken bu 
zumu daha derin kavradım v 
anın bana verdiği ilham üze 
hu ~abrları yazmağn karar " 
diın • 

Avrnpnda tiirkçe neşriyat 
ı:ıan istasyonlnrm adedini bilm 
kariler biliyorlar mı? 

- Alman radyosu bir ur 
bir orta, iki kısa dalga üzeı 

den; 
- Ingiliz radyosu iki kısa c 

ga üzerinden; 
- Fransız radyosu, bir 03 

bir kısa dalga üzerinden; 

- itnlyan radyosu iki kısa 
ga üzeriu'en; 

- Belgrat radyosu iki l 
dalga üzerinden her gün bir 
defa neşriyat yapmaktadır. 

Buna mukabil biz, bir tek 
ta yonla <;alışıyor ve Ankar 
eh ar olup ta yabancı parazitl 
nin tesirinden kurtulabilen 10 
15 bin aboneden gayrisine ral 
ç:ı söz dinletemiyoruz. 

İstanbulda bir istasyon çalı 
sa bütiin Marmara, Trakl a, 
cacli, hatta Ege denizi sahil 
yabancı parazitlerin tesirin 
masun olarak bu istasyonu c 
li\'ebilir ve iki istasyonu boz 
bir istasyonu bozmaktan daha 
ve külfetlidir. 

Hadisatın dili, benim bir, 
elli makalemden daha beli 
Göriincn köye kılavuz iste 
Cihan radyo ile dövüşüyor. 

En mühim fikir mcrkezimi 
lan lstanbula ve onun clva 
bu müdafaa salahından mahr 
bırakamayız. 

isimlerini saymak istemedi 
bir kısım yabancı radyolann 
radan rahatça dinlenen tür 
nesrivatı me .. ·dandadır. Bunl "' . .,, 
hiç olmazsa bunlar kadar ra 
dinlenen bir istasyon neşri~ a 
mukabele etmek manevi ku 
lerimizin diriliği namına clz 
dir. 

Memur okııyuculanma: 

Memur maaşları hakkında b 
gün evvel yazdığnn makale d 
siyle memur oku~cularnnd n 
teaddit mektuplar aldrm. Hakk 
ki lütufkar takdirlerıne 

!er ederım. 



Yazan: ULUNA y· 

Ebu Şüca! Niçin 
Sükut Ediyorsun? 

Tekrar harp etmek zarure- tile onu davet ettik. So,-a silaJı-
ız. la çıkardık. Şimdi tekrar mua-
Yıne Etabek Mısıra mı ta. venete lüzum görürsek ve o da 
ettı? buna icabet eylemese hakkı yok 
ver, dtişundü. Bir insan mu? 

da bulunduğu memleketın - Etabek davetinize icabet i
mden bu derce~ gafil olabi. çin tereddüt ~tn \Jecek. Koşa ko
idı? Halife denilen bu a- p gelecek çünkü.- O da Mısın 
bütün hayatı sarayı ve ca. zaptetmelı: ve ülkesine ilave et. 

rinden ibaretti. Nazar. mek istiyor. 
çeganenin hududunu ge- - Böyle olduktan ve memle. 

ordu. Azıd tekrar sordu: ketin hakimi biz olamadıktan son 
Halbuki onların memleket- ra ha ,Nureddin olmu§, ha Amo

tardedildiklerini söylemiştin. ri ne çıkar? 
Efendimiz, Etabek Nureddin M ütemen: 

dan bir tecavüze maruz - Emirülmümlnin ben. 
dık. denizi mazur görsünler! dedl Me 
O halde hangi devlet taar. sele öyle değildir. Haçlılar Mı. 

:ediyor? Ben y!ilnız Etabekin sıra girerlerse yapacakları zülüm 
ünden korkarım. Başka ile halkı kendilerinden ve bilhas

olursa ordumuz onunla ba. sa bizden nefret ettirirler. Etabc-
acak kadar kuvvetlidir. kin kuvvetleri ise İskenderiye 
er, bir daha yutkundu: müdafaasında olduğu gibi ahali. 
Ya Emirülmüminin! Bu se- yi kendi taraflanna celp için zu

ıra hücum cdcıı Kudı.is 1 ıümden çekinirler ve bu ısuretl! 
• 1 halk daima hillfete bağlanır. E-

Kudüs kralı mı? ( ta bekin buraya göndereceği ku. 
Evet kral Amori. mandaı&lardan kurtulmak Haçlı-
Nasıl olur? Sen Kudüs kra. !ardan kurtulmaktan daha kolay. 
müttefikimiz olduğunu söy. dır. 
lf mi idin? Onla;: nasıl bi- - Öyle mi zannediyorsun? 

ederler? Mütemen ayni kati tavırla ce. 
Kral, Mısırı istila etmek is. vap verdi. 
Fikrince o istila etmiyecek - Evet efendimiz öyledir. 
Mısır muhasım bufunduğu İki adam biribirlerine baktılar. 
letin eline geçecekmiş. Bir anda ikisinin de düşündülde-

Tabü mukavemet edeceğiz, ri fikiT bir halife ile bir kölenin 
mi? arasındaki nisbetsiz mesafeleri 

cevap vermedi. Azıd bu aştı ve ikisini de birleştirdi. 
mahiyetini sis gibi etra. Azıd Mütemenin ne demek is-

n sefahat bulutlarının a- tediğini anlam~ştı. 
n farkeder gibı oldu. Biraz süküttan sonra halife: 

Ebu Şüca! Niçin süküt et. - O halde Etabeke derhal mü. 
racaat etmeli. Bunun için Şavere 

cndimiz. Biz Haçlılara mu lazım gelen emri vereceğim. 
t edemeyiz. Çünkü zayı. Vezir, Azıdın huzuruna çıktığı 

Kralın son derece paraya 
olduğunu söylemiitin. İt

lim. Bizi rahat bıraksın. 
tedbire de ba§ vurdum. 

ktur. Mutlaka Mısıra hi
hnak istiyor. Şayet teklifi 
ıcfilecek olursa hilaf ete ta
etmiyecek ... 
, Abdullah Ebu Muham
ve Muizeddinullahın bu 
runu birdenbire vaziyeti 

endişelerinden hal ve 
içinden çıkılamıya< ak 
berbat bulunduğunu 

, halifenin Kudüs kralı. 
· ini kabul edeceğini ü. 
ordu. Azıd ise hadım a-
ba§I Mütemen'in fikr.ı.ni 

istiyordu. 
, saraydan çıkar çıkmaz, 

· çağırttı ve bütün vıı
anlattı. Hadım ağası: 

endimiz, bu hadiseyı dün 
im. Gece Emiriılmümi. 
tsız etmek istemedim. 

da vakayı bizzat vezirden 
· i istedim. 

alife sabırsızlıkla ayağını 
vurdu: 
halde ne yapacağız? dedi. 

teklifini kabul mü ede. 

muavenetini jstemenin 
bdar ağıra mal olduğunu 
Buna tekrar nasıl baş e
? 
ye muvafakat cevabı gön 
memleketi Haçlılara tes

tir. Bu yolda bir hare. 
bize bütün islim aleminde 

kaybettirir. Köleniz 
venini ihtiyar etmek la
. ji fikrindeyim. 

ani? 
ar Etabek Nureddinden 
talep edelim. 

rahat bir nefes aldı: 
akit acaba kabul edecek 

al kabul edecektir e-

zaman halifenin iradesine itiraz 
etmedi.Yalnız Mısıra gelecek kuv 
vetlerin kendi mevkiine dokun
mamalannı temin için muavenet 
talebinin kendi tarafnndan yapıl
dığı hissini vermek imkanını 
hazırladı. 

Sultan Nureddine mektubu gö
türen s~ Etabeki bu daveti bek
ler bir vaziyette buldu. 

Şaver, halife namına yazdığı 
mektupta: 

"Haçlılar Mıısır ve clvannda 
Müslümanlara karşı yaptıktan 
zulümle memleket hakkındaki e
mellerini açıkça gösterdiler. Böy. 
le bir istila tehlikesi karşısında 
bütün İslamin biribirine muave
neti farz olduğundan .. " diyordu. 

Sultan Nureddin mektubu o
kumıya bile lüzum görmedi. Ha. 
lifeye hitaben bir cevap yazarak 
tehdide maruz kalan İslam diya
rmın derhal imdadıına yetişeceği. 
ni bildirdi. Yalnız kurnaz Türk 
hükümarı bu mektubunda hedef 
olarak bir İslam ülkesine yardım 
meselesini ileri sürmüş, halife A
zıda muavenetten bahsetmemişti. 

(Devamı Var) 

Rumen Harici 
Siyaseti 

(Başı 1 incide) 
ma çerçevesi dairesinde ban~n 
memleket istiklal ve hudutları
nın müdafaası alacajını söyle
miştir. Bu siyaset munhasıran 
coğrafi icaplardan ve Rumen ha. 
yati menfaatlerinin tarihi inkişa
fından mülhem elmalıdır. 

• 
Belgrat, 3 (A.A.) - Avala A-

jansı bildiriyor: 
Bütün gazeteler, Balkan antan. 

tı ekonomik konseyinin sekizinci 
ictima devresinin açılışına geniş 
sütunlar tahsis etmektedir. 

Vreme diyor ki: 
"Bugünkü politik ve ekonomik 

vaziyet ve bugün Garbi Avrupa. 
yı tahrip eden korkunç harp, 
Balkan antantı ekonomik konse. 
yinin bu toplantısına huamt bir 
ehemmiyet atfetmekte ve bu, 
Balkan devletlerinin tesanüdüniı 
ve sulhperver temayülünü isbat 
eylemektedir." 

... ,,, ...... 
iT ALYA ltalya Kat'i Kararını' 

Harbe Girerse B .. V k KIZILAY CEMiYETI 
Ne Olur? ugun erece 

Umumi M•rkezinden: 
!C'unabsa suretile aşaiıda yazılı altı kalem eşya satın 
eaktır. Nümunesi ve prtnamesi için alak:adarlann her 
İstanbulda Yeni Poatahan(! civannda Kızılay hanında (Bap 1 incide) 

dım etmekte, müttefiklere zarar 
vermektedir.Çünkü ltalyanın her 
an harbe gireceği ihtimalini göz 
önünde bulundurmıya mecbur o. 
lan Fransa, İtalya hududunda 
bir milyon askerlik bir kuvvet 
bulur.durmakta ve müttefikler 
cenupta hazırladıkları yarım 
milyonluk orduyu, İtalyanın Tu
nus ve Mısıra bir tecavüzü ihti
maline karşı kullanamamaktadır. 
Ayrıca Akdenizdeki İngiliz ve 
Fransız donanmalan da daimi su
rette istim üzerinde beklemiye 
mecbur bulunmaktadır. 

Bugün için İtalyanın Alman. 
yaya yapmakta olduğu bu yar
dım kafi görülebilir ve İtalyanın 
mütemadiyen harp havası yarat
mak suretile müttefiklerin mü
hlm kuvvetlerini atıl bırakması 
harbe girmesinden daha faydalı 
olabilir. 

Bu sebeple İtalyanın harbe gir
mek üzere olduğu hakkındaki de. 
lil ve emarelerin bir blöften iba. 
ret olması ihtimali hala mümkün 
ve varittir. 

* * Fakat bir an için ltalyanın 
harbe girme saatinin gel

diğini kabul edelim ve İtalyanın 
bugünlerde harbe gireceğini far. 
zedelim. 

İtalya, harbe nereden ve nasıl 
girebilir? Ve İtalya harbe girerse 
ne olur? 

İtalya harbe girene, ltati zafer 
ve neticeyi temin zımnında Al
manyaya yardım için girecektir. 
Dünyaya paylaşma siyasetini an
cak kati neticeyi alabildikleri 
takdirde tahakkuk ettirmek im. 
klnını bulabilirler. Şurada bura. 
da yapılacak münferit işgal veya 
teşebbüslerin umumi netice üze
rinde tesiri olamaz. 

İtalya, Almanyaya bugün mü. 
essir surette ancak Cenuptan 
Fransaya hücum ederek Fransa
yı iki ateş arasına almak, Garbi 
Akdenizde, Afrikadan Fransaya 
asker nakline marn olmak, Mısır 
ve Tunusa hücum ederek mütte
fiklere Şimali Afrikada yeni bir 
cephe açmak suretile yardım ede. 
bilir. 

İtalyanın bu tarzda bir hareke
ti, harbi, Akdenizin Garp kısmı
na sirayet ettirebilir. 

Fakat şarki Akdeniz ve Bal. 
kanlar yine harp tehlikesinden 
uzak kaJ.ır. 

Zaten son zamanlarda üşa e. 
dilen bazı malfunata göre, Al
manya, Balkanlarda sulhün bo
zulmaması lüzumuna, Sovyetleri 
de, İtalyayı da ikna etmiş gibidir. 
Sovyetlerin Yugoslavlarla anlaş. 
ması karşısında İtalyanın ses çı
karmamış olması da bunun deli
lidir. İtalya, Fransaya hücum e. 
derken Dalmaçya sahillerini iş
gale teşebbüs ederek kuvvetleri. 
ni dağıtmakta bir fayda göre. 
mez. 

Onun için İtalya harbe girse 
bile. ıimdilik ancak Garbi Akde
nizde faaliyete geçebilir ve harbi 
Şarki Akdenize tepil etmemiye 
çal.ışır. 

Halbuki bizim emniyet saha. 
mız Balkanlar ve Şarki Akdeniz. 
dir. Avrupanın bu kısmında bi
zim emniyetimizi t~hlikeye ko. 
yan bir vaziyet hadis olmadıkça 
Türkiyenin harbe girmesine lü. 
zum ve sebep tasavvur edilemez. 

Fakat Başvekilimizin dediği 
gibi, alınan tedbirlerin ne vakit 
ve nereye ka!'§ı kullanılacağı ma
lum olmadıjı için, Türkiye. uya. 
nık bulunmakta ve müdafaa ha
zırlıklarını tamamlamakla meş. 
gul olmaktadır. Bir gün harp bi. 
zim emniyet sahamıza da sirayet 
etmek tehlikesini gösterirse, o 
vakit vatan müdafaası için silaha 
sanlmak mecburiyeti hasıl olabi
lir. 

Başvekilimizln söyledikleri gt. 
bi Türkiye böyle bir ihtimal kar
psıncja uyanıktır ve her türlü 
müdafaa tedbirlerini almıştır. 

Sanyer Yoksullan Koruma 

Yurdu Başkanlığından: 
Yurdumuzun senelik konıresl 

9-VI-940 Puar cünil saat 10 da San
yer Halkevl salonunda yapdacaktır. 

Sayın üyelerimizin teşrifieri. 

(Bap 1 incide) 
İtalyan kabinesinin verecegi ka. 
rardır. 

İtalyan gazeteleri İtalyanların 
Cezayir ve Fastaki vaziyetlerin
den uzun uzadıya bahsetmekte 
ve bunlara yapılmadık zulüm bı. 
rakılmadığmı anlatmaktadır. 

Rcsto del Carlino gazetesi di. 
yor ki: 

"İtl!lyamn harbe girişi, pek ya. 
kın olmakla beraber' 4 haziranda 
vukua gelmfyecektir. Fransız ba
sını, İtalyanın yürümek üzere ol. 
duğunu nihayet anlamıştır. Bu 
nokta üzerinde tamamile mutabı. 
kız. Fakat, muhasematın bu sah 
günü başlayacağı hakkında Pa
riste neşredilen haberi tekzip e
debiliriz. Düşmanlarımız, kati 
müdahalenin tarihini keşif ve tah 
min edemezler.•• 

Londraya Göre Vaziyet 
Londra, 3 (Hususi) - İngilte

renin Roma sefiri Sir Percy Lo
raine hafta sonu Kont Ciano ile 
görüşmü§ ise de görüşmenin ne. 
ticesi henüz anlaşılmamıştır. Lon 
drada hüküm süren kanaate gö
re, İngiliz _ İtalyan münasebet. 
!erinde hiçbir tahavvül yoktur. 

İspanyaya gelince bu memle. 
ketin tam bir bitaraflık muhafa
za etmek arzusunda bulunduğu. 
na inanmak için bazı ciddi se
bepler vardır. 

İtalyanın müttefikler aleyhfn
de harbe girmesi ihtimali, tees
sürle ayni zamanda cesaretle kar. 
şılanmaktadır. Mısır, Malta ve Fi 
listinde icap eden bütün tedbirler 
alınmıştır. 

Mısırda 700 kadar tevkifat ya. 
pılrruş, memleket, her ihtimale 
karşı hazırlanmıştır. 

Vaziyet, Mısırdaki İtalyan ce. 
maatini gittikçe artan bir telaşa 
düşürmektedir. İtalyanların Mı
sın terketmeleri umumi bir ma. 
hiyet alacak kadar artmıştır. 

Bir çok İtalyan mektep çocuk. 
lan Portsaid'den bir İtalyan va
puruna binmişlerdir. Bunlar İtııl
yaya gönderilmektedirler. 

İtalyan sefiri Maızolini Mısır 
makamlarına vapurun asker ve 
büyük yaşta olanları değil, sade
ce çoculdan naklettiğini bildir
miştir. 

Filistinde muhasematın Filisti
ne sirayeti ihtimaline karşı her 
türlü tedbirler alınmı§tır. Halle, 
itimadını, metanetle muhafaza 
etmektedir. 

Karada, denizde ve havalarda 
bir güna sürpriz yapılmasına im
kan yoktur. Fransa ve İngiltere 
tarafından fiili yardım yapılacak. 
tır. 

Yüksek komiser Halord Mac 
Michael'in ziyareti Şarki Erdü. 
nün müttefiklerin davasına olan 
merbutiyetini takviye için bir ve
sile olmuştur. Herhangi bir ta
arruzu defetmek için Araplar kan 
larını dökmiye hazu: bulunmak. 
tadır. 

İspanyanın Vaziyeti 
Nevyork, 3 (Hususi) - İspan.. 

ya hükumeti, bazı talebeler ta
rafından İngiliz sefareti önünde 
yapılmış olan nümayişten dolayı 
İngiliz hükfuneti nezdinde itizar 
etmiştir. 

* Roma, 3 (Huıuıt) - ispanya 
gazeteleri Cebelitankın istirda. 
dı için açtığı mücadeleye de. 
vam ediyor. Madrltteki" İngiliz 
sefareti muhafua altındadır. 
A. B. C. gazetesi bugün yazdığı 
bir makalede, 1nıilterenin ti
caret yola olarak Kap yoluna 
kabul ettikten sonra Cebe!ita-
nkı lapanyaya iade etmesi la
zım geldiğini, iade etmemt'!si. 
nin ispanya namına bir haka
ret teşkil edeceğini yazıyor. 

Paris Gazetelerine Göre 
Paris, 3 (Hususi) - İtalyanın 

vaziyeti, aktüalitenin birinci sa
fındadır. İtalyanın harbe girece. 
ği, hiçbir gazete muharriri için 
fÜphe götürmemektedir. Nite
kim, Petit Parisien gazeteıinde 
Charles Morice diyor ki: 

"Mussolininin karan beklen
mektedir. Londra ve Vaşington, 
bu kararın pek yakın olduğu ve 
bittabi müttefikler aleyhine bu
lunduğu kanaatindedir. Bizim gi
bi 1917 ve 1918 de İtalyada har
betmiş olanlar, İtalyan generalle. 
rinin ve askerlerinin eski silAh 
srkdaşlan üzerine ateş açmıya 

muvafakat edeceklerine inanmak 
istememektedir. Eğer Üçüncü 
Leopold'ün hıyanetinden ıonra 
İtalyanlar da bize karşı harbe
derlerse, bu anla§mazlıkta ·çok 
k 0 dcr verici şeylere şahit olaca
ğız demektir." 

Bayan Tabouis, Oeuvre gaze
tesi nde diyor ki: 

"Bütün Nevyork ve Va§İngton 
gazetelerinin dün sabah yazdıkla. 
rına göre, Mussolininin hazırlık
lann.ın ve müttefikler aleyhinde 
kışkırtma faaliyetinin hedefi, biı 
sulh taarruzu için hava yarat 
maktan başka bir şey değildir. 

Fakat, Duçe tarafından herhangi 
bir ültimatum tevdi ~lldikten 
sonra, Mussolini için geri çekil
mek güçtür. 

İngiltere Tarafından Alınan 
Türk Tütünleri 

Londra, 3 (A.A.) - Son Türk. 
İngiliz itilafı mucibince İngilte
re tarafından mübayaa edilen 
Türk tütünlerinin sureti taksimi 
hükumet murahhaslan ile İngiliz 
sigara fabrikaları mümessilleri a
rasında müzakere edilmektedir. 
Müzakerat yakında intaç edile
cektir. 

Aıllye DllrdDnc!I Ticaret Mıhkımı
ılnden: 1140/268 - Galatada Büyük 
Millet Hanı 40 No. da lstefo Yeniaaraf 
oğlu vekili avukat Haydar Türegün 
tarafından Taksim Panaroma Palas 
No. 1 de Koko Berlsbek aleyhine altı 
kıta emre muharrer senet mucibince 
800 liranın faiz, masarifi muhakeme, 
ücreti vekalet ve tazminatla birlikte 
tahsiline mütedair açılan dAvadan do
layı müddeaaleyhe gönderilen dAva 
arzuhal sureti mumafleyhln 25-4-940 
tarihinde mezkru' ikametgAhım terke
derek Budapeıteye gittiği ve Buda
peştedckl ikametgAh ve adresi meçhul 
olduğu teblil mazbatasına verilen 
meıınıhattan anlaııılmakla ecnebi mem 
lekette usulil dairesinde tebligat tera
sı mümkün görülemediğinden H. U. 
M. K. 141 ve 142 inci maddelerine tev
fıkıın bir ay müddetle i!Anen tebligat 
ifuına karar verilmiş olduiundan 
teblij makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet llAn olunur. 

latınbul 4 UncD icra Memurlullun· 
dın: 939/211114 - Harbiye Süleyman 
Nazif sokak 4 No.da mukim iken ha
len ikametgAhı meçhul olan Nihat 
Teke: Avukat Haydar Türegüniln üc
reU vekiletten bakiyye zimmetinizde 
alacağı olan 800 liranın maa masraf 
tahsili hakkında 19 Haziran 939 tari
hinde takip talebinde bulunarak tan
zim ve tarafınıza berayi teblil eön
denlen 39/2694 No.lu ödeme emri fka
metgflhınwn meçhullyetl dola,.Wle 
bili teblif iade edilmesi Qzerine ya
pılan zabıta tahkikatında da nerede 
bulunduğunuz. blllnmemiı olduitundan 
bu husustaki ödeme emrinin bir ay 
müddetle ilAnen tebliiine karar veril
miştir. 

Tarihi ilAndan iUbaren bir ay için
de borcun bir karnına veya tamamı
na bir itirazınız olduitu takdirde tah
riren veya vffahen dairemize bildir
meniz blldirmezaeniz. hakkınızda cebri 
icra yapılacağı ve yine bu müddet i
çinde mal beyanında bulunmanız, bu
lunmazsanız hapis ile tazyik olunaca
ğı.nız ve hakikate muhalif beyanda 
bulunursanız bapia De cezalandınla
cağınız malömunuz olmak ve mezkdr 
ödeme emrinin tebllii makamına ka
!m olmak Uzere keyfiyet il4nen tebUI 
olunur. 

Deposu direktörlülfuıe mümcaatları. 
1 - 700 Adet Silecek 
2 - 1600 ,, Peştemal 

3 - 12000 ,, Havlu 
4 - 140 ,, Kasıkbağı Sol 
5 - 140 ,, ,, Sağ 
6 - 140 ,, ,, Muzaaf 

İhale 10.6.940 tarih ve saat onda yapılacaktır. 

.ı. ı<ı<ısı u..uıııooıııerıruıı tabı oldugu v csnıu nukUye resmi üz.erine * 
zam suretile istifa edilmekte olan Ga zl Mustafa Kemal Köpril!il irıp 
rafı karşılı~ının nisbetinde % 50 ve müruriye resmi nisbetinde de 
% 50 tenziltıt icra edilmek suretlle bu vesaitin aylık rüsumunda 
derecesinde tenzilat yapı1mıştır. 940 senesi için bu tenzilfıili tarifenbı 
blk edileceli alAkadarların nazarı ıttı lama arzolunur. ( 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce Almanya'dan getirilerek hAlen Sirkecide 4 No. lu An 

mevcut idaremize ait (30702) kilo ga zete ve mecmualara mahsul 
ranlı kAlıtlı (385) kilo mürekkep yalnız ardıye ücreti idaremize, 
rük vesaire resimleri müeterlye ait olmak üzere sif olarak kapah 
satıea çıkarılmııtır. Muhammen bedeli (4951) lira (31) kuruş mu 
teminatı (371) lira (35) kuruıtur. 

İhalesi 17/6/940 tarihine rasUıyan Pazartesi gQnQ saat on bePe 
lata rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan alım. 
tım komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplanm 
len vakitten bir saat evveline kadar komisyon relsliiine tevdi e 
lAzımdır. Şartname ve nümune sözü geçen komisyonda her ıün 
bilir. (4474) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta, 
Okul ·Müdürlüğünden: 

ı - Bu )'11 Deniz Gedikli Erbaş Or ta Okulunun her üç sınıfına C!a 
be alınacaktır. fstanbuldan isteklller dofruca Kasımpapdaki Mektep 
dürlüğ{lne, diler mahallerde bulunanlar Aakerllk Subclerlne -...a~. 

edeceklerdir. 
fstidaya şunlar baflanacakbr: 

a) Fotolraflı nüfus cüzdanı veya noterlikçe fnQsaddak sureti. "(Tll 
Zıeltenle •eya tuhJh ett1rllmlı n ütus cüzdanı kabul edilmez.) 

b) Beı ıınıtlı ilk okul phadetnam esi veya orta okul tasdikn 
(Dolnıdan dolrun sınıf geçmek ve şahadetname veya tasdik:Dlll .. ,ıııl 
nin üzerinden bir seneden fazla zaman geçmemls olmak l6zıJD 

c) Üzerinden bir sene geçmemiı çiçek aşısı kAfıdL 
d) Gerek kendisinin, gerekse ailesi nln Tilrk ırkından olmast, kftttl 

lAk ve fena Jl)hret sahibi olmadıklarına ve mahkılmlyeUeri .... ıllll'll"lııl 
madıflna dair hQmü hal kAğı.dı. 

2 - Birinci sınıf için yaş 12 )'i bi tirmiı ve 16 yı bltirmemfl M.11111111 .. ~ııl 
iklnd ve üç(lndl sınıfiar için de birer yaş farklı bulunmak 14 ..... dl•M 

3 - Bu yaşlara ait boy ve atırlık hadleri Mektep Müdürlüjünde W 
kerllk Şubelerindeki Askeri Lise ve Orta Okullar talimatının 71. 
Mlerlne uygun olmalıdır. 

4 - lıteklllerin bu prllardan mıada Deniz hastanesinde yapılaed 
hl muayenede ul1am ı:ıkmaaı ve 7apılalak seçme sınavında 
da lAzımdır. 

5 - Yukardaki prtlan halz talebe ]erden blrind sıhfa kayt 
iste7enler 1 Hazirandan !tı"baren ve ik inci, OçüncQ sınıflara kayt 
ısteyenler - Bu sınıfların 940 tedrlsa tı erken ba~lıyacafından • hem• 
rakile birlikte Mektep MQdilrlül{lne mUracaaUcrl il.An olunur. ( 

Elcmğ Nafia Müdürlüjünden: 
1 - 37666 Un H kurut bedeli kef}fll memleket hastahanesi fldnd 

lnpatı 16-5-940 tarihinde !halesi yapılmak Ozere kapalı zarf usultıe 
siltmeye konulmut ise de mevcut taliplerin teklif mektuplannı 
kanuniye dairesinde imll etmediklerinden mezkt"ır i§in 16·6-KO 
den itibaren bir ay içinde pazarlıla konulmu~tur. 

2 -Bu işe alt evrak IUJllardır: 
A - Hulhal keşif 
B - Tafsillt keşfi 
C - Vahidi flat cetvel! 
D - Huırwd •e fenni prlnıtfte 
E - Ba)'Uldırlık illeri ıenel ve 1apı lllcrl 940 fenni ı~ 
F - Mukanlename projesi 
J - Eksiltme prlnammL 
3 - .Ekailtmeye ıirebilmek için tsteklller 2825 lira muvakkat 

vermesi ve bundan bqka aşağıdaki vesıkalan ibraz etmesi lAzundıJ'. 
A - Eksiltme7e &irebllmek için nafia müdllrlüiünden a1ınmıJ a1t111J11-. 

vesikası. 

B - 939 yılına ald ticaret odası vesikası. 
D- İnşaat müddetince tı baflnda diplomalı bir ıen memuru ..... ,ı..ıtl! .. 

racaklarına dair teahhQtname. 
Verilecektir. (4209) 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

KIRALIK EMLAK 
lımtl Mahıneal lokal• No. Sil Clnıl •ylık kll'PI 

Lira K. - --
BeyoAlu Kuloğlu İıtiklAl !97 Apartman 158 H 

" 
,. 

Tomacı bBJI 1 CÜ Vıkıf 3 ci1 daire 33 00 
ban 

'" Kamer Hatun Catıkltao il Apartman 2 el ıs 00 
Da. 

Şlııll Mc~rutiyet Ebelnz 16/28 Ap. 3 cil Da. 23 00 
Buyilkderr Cayır bası 13/23 Han ve m~te- oH 00 

mil.Atı • 

Kasımpa§a Camll Kebir Camii Kebir 8-8-10 Ev. dükkAn .. Bedrettln Havuz kapın 41 300 arşın arsa 18 00 

Pangaltı Koca tepe Elma dal 7 Ev 

Beyoğlu Hilseyin Ağa Yenişehir 5 Ev 
Nişan taş Muradiye Cami Şehit Mehmet M il "' 

arkası 

Galata Sultan Bey1Z1t .Mumhane kapıaı S/1 Ev 
K. Pa:ia Nalıncı Hacı Hasan Kulaksız 61/53 " 15 00 " 

Yukarda yazılı gayrimenkuller tealiml gününden 81-5-941 günQ sonu na kadar kiraya verllecektir. İ;ı,.ı 
10-6-940 pazartesi günU saat 10 da komlsyonda yapılacafından isteklilerin yüzde yedi buı;uk pey akçeleriyle ~ 
likte mezkür gün ve saatte Beyoğlu Vakıflar Dlrektörlülil Akarat kalemi ne müracaatları. (411 

MAZON MEYVA TUZU 
INKIBAZ. HAZIMSIZLIK, MiDE IULANTI ve BOZUKLUGUNDA. BARSAK 

TEMBELLl<\INDE, MiDE EK$1LIK ve YANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

Müferrih ve Mi devidir . MiDE w BARSAKLARI temizler alışbnnaz ve yormaz. llAZON isim ft BOROS marbmıa tUkbt. 
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BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Ki". 

" 
" .. 

rası posta ittihadına 
0lıruyan memleketler için 
bedeli müddet sırasiyle 
t, 3,5 liradır. Abone be

~lndir. Adres değiştirmek 
ıtur. Cevap için mektup-

10 kuruşluk pul illvesi 
Utzımdır. 

ekteplerde 

ye imtihanı 

lesi 
intişar eden 

tihanlardan bahis yaı;ı 

k bir alaka uyandırdı. 
•&a gelen, bize telefon 
ktup yazan bir çok tale
talebe velileri, bu nok. 
de ehemmiyetle durul. 

iaternektedir ler: 
n da yazdığımız gibi, 
plerin eleme imtihan. 
gönderilen riyaziyeye 

--··- suallerinden bazıları, 
altından kalkamıya-

derecede zordur. Hatta o 
tordur ki, ismi bizde mah. 

ilan bir mektepte imtl. 
n 40 seçme talebeden, 

'1 tanesi muvaffak ola. 

a, 1'1aarif Vekilimiz Is
' bulunmaktadır. Alaka. 
lu takdirde, sorulan im. 
ilerinin, talebelerin bil. 

eleriyle mütenasip hu· 
lını görmekte güçliik 

etektir. Kendisinden, bir 
belerin mağdur olmaları. 
iyet veren bu nisbetsiz. 

dan kaldırmasını, ve es. 
tle yapılmış imtihan ne· 
i hükiimsüz saymaınnı 
te hakkımız, ve vazife. 

•• 

Maslakta vuku bulan 
\orkunç kazanın taf sila

upunuzd ur. Vakıa, bü
banlannın sarhoş olduk

tan bu kazadan dolayı, 
daşlardan başkalannda 

ya ve bulmıya imkAn 
· 't alnız, bu kazanın bize 
lbUhim bir ihtar var. Yaz 
e, ve Maslak bermutat, 
ıahne olmıya başlamak-

tltııen tş, bu kanlan azal. 
it her tedbiri almaktır. 
~lerden en mühimmi de, 

ttaki seyrüseferi çok sıkı 
trole tabi tutmaktır. Me. 

elki günkü kazaya ui-
Otomobil, ti Büyükdere. 
aı.nın vuku bulduiu yere 

>e kadar, kimbilir ne müt. 
•Uratle uçarken, hiç bir 
en geçmemiştir. Çünkü 

rJcen, yahut ta gelirken, 
kontrole uğrasaydı, me. 

' §oförün sarhoş olduğunu 
~ ve lazım gelen tedbiri 

iti, oradaki otomobillerin 
silratlerini bllhasıtft 

l etınek lüzumu aşikardır: 
tedbirin zahmeti, alınacak 
.re nisbeten hiç mesabe. 

• 
Kim? ______ .. 

hı tarihli gazetem.izde Eyijp. 
Ctırnede halkın bir aksam ek.. 

ll.ldıiından bahsetmi:t. saat 
'°'ıra ekmek bulunamadığına 
~ek bu hususta biıre hahıt 
~ zatm sözlerini neıretmiıtik. 
~ IÜn Eyüpte Abrçctı:orde 
~:lrır imzasiyle Galatadan pos. 
L "'111ıılı bir mektup aldık. Tanı. 

di • bilmediğimiz ba meçhul 
l J>or ki: 
~ "ıdıents ne cuetenizin ve nı: 

r hsetenin muhbir ve muhar. 

t~edim. Hiç bir suretle 
bıahuunadım. Sahsnna ait o_ 

nqri)'&tm tekzibini talep 

\ ~- cZSnden1meaindeld mi. 
~ tekzip edilditini anhya.. 

11
61lkll biz, ne Beldrln fırmm. 

ltı t lahamdan bahaettlk. Yan.. 
,,,_1111, ,, akıam Abr~eıme 
'lrrnekıiz kaldığını alakadar. 

i\.._ k ve tedbir alınmaaım di.. 
1
"Vet olmuıtur. 

I 
!'AN 

Bu Yazı, ltalyanın Bugünkü Hava Kuvvetlerinin Ne Vaziyette 

Olduğu Hakkında Okuyucularunıza Bir Fikir Vermiye Yarayacaktır 

o o o 

ltalyanın Bugünkü Hava 
Kuvvetlerine Bir Bakış 
I• talyanın harbe girme

si ihtimalinden bah
:;olundukça onun hava kuv
veti bakımından çok ilerle
memiş olduğu da söyleni
yor. 

Habeı harbi sırasında, Ak
deniz.de başgösteren gerginlik 
üzerine, İngiltere hükumeti İ
talyanın hava kuvvetlerini he. 
saphyarak, İngiliz harp gemi
lerini Maltadan İskenderiyeye 
göndermişti. Bu suretle İngiliz 
zırhlılarının daha emin bir va
zıyette kalmasını temin etmif, 
ve Maltanın müdafaasını da ka. 
ra ve hava kuvvetlerine bıraık
mıştL 

Sinyor Mussolini, iktidar mev 
kilne geldiği günden başlıyarak 
İtalyanın hava kuvvetini birin. 
ci dereceye vardırmak için ça. 
lı§tı ve bunun için tayyare kul
lanmayı da öğrenerek hava kuv 
vetlerine ait her işi doğrudan 
doğruya kontrol etmek istedi. 
Sinyor Mussolini, ağır bombar. 
dıman tayyarelerinde pilotluk 
edebilmektedir. Kendisile bir. 
likte bir defa uçtuğum için bu 
husustaki hünerini yakından bi
liyorum. 

1914 - 1918 harbinde ltal. 
yanların bir çok pilotlan şöhret 
kazandılar. Nitekim İtalyanlar 
ta başlangıçtan tayyareciliğe e
hemmiyet vermişler, 1911 ve 
1912 de yapılan beynelmilel 
tayyare müsabakalarında mü
hiın muvaffakıyetler kazanmış. 
Iar, İtalyan fen adamlan da 
tayyareciliğin tekamülüne biz. 
met etmi§lerdL 

G eçen Büyük Harpten son
ra fafist rejimin teessüs 

etmesi üzerine İtalyan hava 
kuvveti bilhassa, Mareşal BaL 

Yazan: Charles Grey 

(İngiliz Hava İşleri Muharriri) 

/tal.yan hava kuvvetlerine menBup tayyarelerden bir grup 

bonun himmetile çok geniş te. 
rakki adımlan attı. Mareşal 
Balbo, Savoia deniz tayyarele
rile ltalyadan hareket ederek, 
Fransa ve İngiltere yoluyla A
merlkaya uçmuş, daha sonra yi. 
ne Savofa tayyarelerinden mü
teşekldl bir filo ile Garbi Afri
ka sahillerine giderek oradan 
da Cenubt Amerikaya uçmuş. 
tu. Balbo, Şimali Amcrikaya 
yaptığı seyahattan dönüşühde 

donanmasını Azores yoluyla çe
vinni§, fakat Cenubi Amerika. 
dan dönüşünde, tayyarelerini 
satmı§ ve deniz yoluyla gelmiŞ
tL 

İtalyan pilotları içinde rekor
lar kıranlar vardır. İtalyan de
niz tayyareleri, senelerce sürat 
rekorunu muhafaza etmiş, daha 
başka İtalyan tayyareleri de u. 
zun mesafelere yük taşımak re-

korunu kırmışlardır. 
Üç motörlü bombardıman 

tayyaresi olan Savoia • Ma. 
chetti, dünyanın en iyi bombar
dıman tayyareleri arasındadır. 
Duçenin oğlu Bruno, bu tayya
relerin birile Garbi Afrika sa
hiline ve oradan Brezilyaya uç· 
tu. Bu tayyareler, İspanya da.. 
hili harbi sırasında Majorka
dan hareket ederek Barselona, 
ValensiyayLı ve cümhuriyetçi
lerin elindeki limanlan bombar. 
dıman etmişlerdi. 

• J talyanın, cephede kulla-
nacağı tayyarelerin iki 

bin kadar olduğu, fakat bunla
rın baştanbaşa modern bombar. 
dımancılar ve avcılarla müceh
hez olmadıklan söyleniyor. Fa
kat bu söz, herhangi hava. kuv. 
veti hakkımda söylenebilir. Çün. 

Amerikanın Avrupa 
Harbi Karşısında 
Vaziyeti Nedir? 

"Amen1tanrn Avrupa harbi 
karşısındaki vaziyeti ne
dir? U. P. Ajaıwnm bir 
muhabiri bir ay Amerika 
içinde dolaşarak usun aza. 
d.ıya tetkikat yapmıı ve 
müşahedesini aıağıdakl n. 
raporda buliaa etmiıtir. P. 
P. Ajansı bu raporu Jstan· 
bulda munhuuan pzete. 
miz tarafından ne§l'ecliL 
mek Uaere bize göndemıls
tir.'~ 

• 
A merikada dahili me-

seleleri halletmek 
yolunda umumi nikbinlik 
hüküm sürdüğü halde Av
rupa meseleleri derin bir 
endişe ile karşılanmaktadır. 

' 
Cüınharnlsliğine ilçüncft defa 
olarak namzetliğini koyacağı 

ann.allen Mister Roosevelt 

zı müphitlere göre pyet Japon 
ya buralarım i§aale kalkarsa, 
Amerika, Japonyaya karşı gel
mek ve harbe girmek mecburi. 
yetinde kalır. Fakat Japonyanın 
böyle bir harekete teşebbüs et
miyeceği anlaşılıyor. 

Amerikada umumi alaka u. 
yandıran bir mesele de Cümhur 
reisliği intihabatıdır. 

göstermesi ise Mister Roosevelt 
in arzusuna bağlıdır. Mister Ro. 
oscvelt henüz bir şey söyleme
diği için onun üçüncü defa 
cümhurreisliğine namzetliğini 
koyması muhtemeldir. 

A merika halkının büyük 
ekseriyeti, Amerikanın 

harp harici kalması lehindedir. 
Fakat Amerikalılar müttefikle. 
rin harbi kazanmalannı mütte
fiklere tayyare, otomobil ve ip. 
tidai madde gibi lazım olan her 
şeyin verilmesini istiyorlar. 

kü her devletin harbe sevkettiği 
tayyareler hiç olmazsa iki sene
liktir. Bazan beş altı senelik tay 
yarelerin de harbe sevkedildiği 
göze çarpıyor. Almanların Nor. 
veçte asker taşımak için kullan
dıkları tayyarelerle bombardı
man tayyarelerinin mühim bir 
kısmı on seneliktir. Modern bir 
hale getirilen Savoia Marchetti 
bombardıman tayyareleri üç 
motörlü olmakla beraber en 
modern tayyarelerden geri de. 
gildir, hatta Alman bombardı
man tayyarelerinden daha iyi
dir. 

İtalyanlarıın en yeni tayyare
leri olan Breda, Caproni, Mac
chi tayyareleri en iyi tayyare
ler arasında sayılıyor. 

İtalyanın iptidai madde bula. 
mamak yüzünden tayyare istih
salini azalttığı doğrudur. İtalya, 
Yugoslavyadan tayyareler için 
lazım olan magnesite'i ve İs
panyadan demiri alabilir. Fa. 
kat bunların bedelini ödemek 
lAzımdır. 

İtalyan makinistleri dünya.. 
nın en iyi makinistleri arasın
dadır ve İtalyanın tayyare fab. 
rikaları çok iyi teçhiz edilmiŞ
tir. 

İtalyan hava kuvvetini kur
mak §et~fi Mareşal Balboya ait 
olmakla b~raber daha sonra Ge. 
neral Guidoni bu işi ileri götür
müş ve kendisi bir paraşütün a
çılmaması yüzünden düşüp öl. 
müştür. İtalyan hava meydan. 
lanndan biri onun adını taşıyor. 
Mareşal Balbonun Trablus

garp valiliğine tayini üzerine, 
General Valle, İtalyan hava kuv 
vetlerinin başına getirilmiştir. 

General Valle daha sonra Arna
vutlukta maden arama işlerine 
memur edildiği için İtalyan ha
va kuvvetlerinin başına Gene
ral Pricole tayin olunmuştur. 

BULMACA 
Bugünkü Bulmacamız 

ı 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAN SAGA: 
1 - Cefanın zıddı - Bir zamir - Bir 

uzvumuz. 2 - Ukin - Atılgan. 3 -
Beyaz peynir değil - Bir harf - Bir 
zamir. 4 - Müsaade - Ütüleme Aleti. 
5 - Bir halife ismi - Siz. 6 - Bir 
villyetimiz. 7 - Tecessüs. 8 - Ak
denizde bir ada - Bir nota. 9 - Sa-
nat - Anne. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Rakı dağıtan • Uzam verir. 

2 - Amerikada bir nehir - Hayl. 3 -
Falizme mensup. 4 - Hatırlamak -
Uzaklık bildirir. 5 - Utanma - Bir 
millet. 6 - Çayırda bulunur. - Ka
radeniz sahilinde bir yer. 7 - Mensup 
- Sanat. 8 - Eklenir - Şan, §l)hret -
Bir isim. 9 - Bir zamir - Bir kuş ismi. 

• D'ÖNKC BULMACANIN 
HALLEDiLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN 8AGA: 
1 - Calais - O. 2 - Asil - Ur. 

3 - Naz - Ati. 4 - Billbül. 5 - Hata 
- Le. 6 - Riayet. 7 - Ramazan. 8 -
Adana - Asi. 9 - Sel - Talim. 

Amerlkada iki ay süren bir 
seyahat neticesinde edind.ijtm 
kanaat bu merkezdedir. Avru. 
padaki muharebe haberleri aün 
geçtikçe Arnerikablan daha faz. 
la; alakadar ediyor ve infirat 
siyaseti taraftad11tnı günden 
güne zaafa utratıyor. Bu yüz
den silAhlanma ılyueti de 
günden ıfbıe kuvvet b"1nakta 
ve herkes deniz ve haft kuv. 
vetlerinin arttınlmuuıı iate. 
mektedir. 

Bugünkü vaziyete göre, cüm. 
huriyetçilerin ileri sürecekleri 
en kuvvetli namzet Thomu 
Devey'dir. Onun kuvvet bulma
IUUJl iki amili vardır. 

Müttefiklere karşı beslenen 
düşünceler, fertlere göre değiş. 
mektedir. Bir çokları Almanya
nın, bilhassa demokrat millet. 
leri ortadan kaldırarak müteca
viz bir siyaset tuttuğuna, Bit
ler Almanyasının demokrasi 
müesseselerini yıkmaktan başka 
bir şey düşünmediğine, İngilte. 
re ile Fransanın galibi1eti tak. 
dirinde ne yapacaklan malum 
olduğu halde Almanyanın ne 
yapacağının meçhul olduğuna 
ka11idlr ler. 

Almanyaya kaTşı sempati ASKERLiK iŞLERi: 

Nevyorkta çıkan Daily Neva 
gazetesi: "Programımız fU ol· 
mahdır: Her zırhLıya karp de
nfzüstü, denizaltı ild mrblı 
yapmak.'' demekle efkAn u. 
mumiyenin hlulyatmı ifade et-
mlftir. A merlkayı alakadar eden· 

en belli başlı meseleler. 
den biri Holanda Şarki Hint a
dalarıının mukadderatldlr. Ba-

1 - Efkan umumiye De. 
vey'ln suistimal yapanlarla mü
cadele eden bh- adam olduğuna 
kanidir. 

2 - mln umumiye Devey
in kuvvetli Meiy•lne itimat 
etmekte ve onun f1rb Uderle. 
rinin emrile hareket etml~ 
ğine inanmaktadır. 

Devey'nin gençliği ve canlılı
ğı da Beyaz Saraya girecek şah
siyet için lüzumlu meziyetler 
sayılıyor. 

Demokrat Partisinin namzet 

gösteren bir ekalliyet te var
dır. Bu ekalliyete göre, Alman. 
yarun yeryüzünde daha büyük 
bir mevkii oünak gerektir. Fa
kat bunlar da Almanyanın ırki 
ve dini sebepler yüzündN in
sanları tazyik etmesinden hoŞ
nu~ değildirler. 
Amerikanın Avrupa ile mü

nasebetlerinin mahiyeti hakkın
da hüküm süren kanaat bu mü. 
nasebetlerin iktısadi esaslara 
dayanması lüzumudur. Fakat, 
herkes harbin sonunu bekliye
rek herhangi bir taahhüde gir
mek istemiyor. 

Bqiktaı Askerlik Şubesinden: 
l - 311 111 335 dotumlu ruhsatlı 

ve ihtiyat erattan yoklamalarını yap. 
hrmam" olanlarm bir an evvel yok.. 
lamalarmı yaptırmaları. 

2 - 316 ill 335 doluınlulardan mu_ 
vusafbk hizmetlerini )'&pmam11 ba. 
laııanlann aakert muameleleri tetkik 
edilmek üzere nüfuı cüzdanlarile bir_ 
likta J'Oklama lflnleri olan pazartesi, 
çafl&IDba ve cuma sünleri nat eekiz_ 
den on ikiye kadar ıabeye müracaat 
etmeleri, 

3 - İstanbul haricinde bulunanla. 
rm bulundukları Aı. S. ıi vasıtaıile 

sarih adreslerini bildirmeleri i1ln o.. 
lanur. 
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ZUM[ CADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Ateş Altında Kahvaltı • Açıkgöz 

Garson • Heyecanlı Bir Karşllaşma u ç mayıs günü denize indi-
rildiğinin ikinci senei dev

riyesinde İngiliz zırhlısı Afridi 
Norvcçe levazım ve asker taşıyan 
gemileri bombahyan Alman tay. 
yarelerine rastgeliyor. Tabii he
men etrafa ateş saçmağa başlı
ybr. Gemide, üç kişi müstesna, 
herkes silah başında .. Bunlardan 
ikisi ı.ist güvertede oturmuşlar, 
ellerinde bıçaklar, önlerinde ek. 
mele, dövüşenlere sandviç ha. 
zırLıyorlarmış. Aşağı salondaki 
üçüncü bir nefer ise büfedeki li
körleri biribirine karıştırarak o 
günün içkileini temin ediyormuş. 
Bu üçünün bu işlerle uğraıması. 
na sebep bu hücumun çay vakti 
olan saat dörde tesadüf etmiı ol. 
masıdır. 

Malum a İngiliz ananesi ... A
teş altındayken bile saat dört ça. 
yından vazgeçemiyorlar. Derken 
gemiye bir bomba isabet etmiş. 

Sandviç yapanlardan bir tanesi 
derhal ölmüş; diğeri de boynun
dan .Yaralanmış. Bir kaç dakika 
sonra batan Afridi mürettebatı
nın bazılarının deniz içinde san. 
dviçlerini yemekte devam ettik
lerini bu hadiseyi anlatanlar ıs
rarla söylüyorlar. 

• Açıkgöz Garson 

A lmanlann Beşinci Kolonu 
İngilterede ne kadar faa. 

liyetteyse gözü açılan İngilizler 
de bugünlerde o kadar canla baş. 
la vatanlarını bu beladan kur
tarmak için çalıııyorlar. Her va. 
tandaş küçük büyük, yaşlı ihti. 
yar, bunu üzerine vazife edin
miştir. 

İşte bu bapta size bir fikir ve. 
recek olan Tereza D6nald'ın hi
klyesi: Tereza, Southampton ci
varındaki askeri mıntakaya ya. 
kın Hamble mıntakasında bir ga.. 
zinoda garsondur. Bir gün saat 
dört sularında, gazinonun gayet 
tenha olduğu bir zamanda içeri
ye bir yabancı girmiş. Bir ma. 
saya oturarak kendisinden ec
nebi şivesile, bir bardak bira, bir 
de kağıt kalem istemiştir. Tcre
za bu talepten şüphelenmişse de 
istenilen şeyleri kendisine ver. 
miştir. Bir yandan da müşterisi
ni göz hapsine alan Tereza, onun 
kağıdın üzerine bir takım acaip 
resimler yaptığını, çocuk oyun
cağı gibi iğri büğrü çizgiler çizdi. 

Şüphesi büsbtün artan Tereza, 
hemen kendisile dereden tepeden 
konuşmıya, o gün kasabada ya. 
pılacak olan güreşlerden bir haf· 
tadanberi bütün civar halkmm 
ağzında dolaşan dedikodulardan 
bahsetmiye başlamıştır. O ..,.,--... 
larda oturduğunu iddia eden b 
müşterinin nedense bunlardan 
hiç haberi yoktur. 

Tereza bir araLık kendisine blr 
şişe daha bira getirmek üzere o
radan ayrılıyor. Döndüğü aman 
polislerle beraberdir. Bu ya 
cıyı şüphe üzerine tevkil ede 
memurlar, onu sıkıştınnca iize
rinde hüviyetini isbat edecek hl 
bir 'Vesika bulamıyorlar. Faka 
elbiseleri, başındaki şapkası ~ 
si Alman malıdır. Biraz daha tah. 
kikat yapılınca bir musiki~ 
olduğunu iddia eden bu şa 
gayet mühim bir Alınan casu111 
olduğu meydana çıkıyor. 

* Heyecanlı Bir Karşılaşmll 

Belçika ordusunun, :G 
emri üzerine ansızın 

meydanından çekilmesi in 
ve Fransız askerlerini geri 
kilmiye mecbur etmiştir. Muvd 
f akıyetle ricat eden müttef"ık or: 
duları İngiltereye naklolun 
!ar.Orada trenle muhtelü yere 
ğıtılıyorlar. Bu sırada İngilte 
bir tren istasyonunda şöyle 
hadise olmuştur: 

Burada tesadüfen ilci tren 
şılaşmıştır. Birinin içerisinde 
heden dönen askerler, diğerin 
de İngilterenin cenup sahili 
den daha salim yerlere göt
mek üzere toplanan çocuklar 
dır. Birinci trenin yolculan 
rap ve perişan bir halde, yor 
argın ve bedbindir. İkincis 
yolcuları ise onlar için yepy 
bir şey olan bu seyahatten m 
nun, şen ve şakraktır. Bir 
pencereden dışan bakan küç 
bir çocuk, öteki trenden 
bakan bir askerle göz göze ge 
Ona elindeki çikolatadan bir 
ça uzatır. Sakalı büyümü§, 
leri yorgun bakan bu askere 
cuk daha dikkatle bakınca bir 
bire şöyle bağırır: 

- A, babam, babama b'aA:Ul.o• 
Ben babamın yan.ına gidece 

Küçük yavruyu bin müşk-
la teskin edebilirler. Öbür va 
daki asker de bitkin bir h 

I ğini görmüştür. 

• 

Sinirlinin Uykusuzluğu 
Sinirliliğin en meşhur alamet

lerinden biri uykusuzluk, daha 
doğrusu uyuyamamak korku· 
sudur. 

Bu korkunun tesiri altındn, si. 
nirlilerin bir çoğu herkesin uyu· 
yacağı saatte yataklar,na girdik. 
leri vakit uyuyamazlar. Sağa dö· 
nerler, sola dönerler ve uyuya. 
madıkça daha ziyade sinirlenir· 
ler. Arka üzeri uyuyamadan 
yatmak ta insanın zihnini daimn 
daha ziyade işletir. Sinirli olmı. 
yanlar bu vaziy~tten istifade e· 
drek, uyuyamadıklan vakit tat. 
lı tatlı şeyler düşünürler. 

Kimisi de uyku saatinde yat. 
tığı vakit uyur, fakat bir kaç sa
at sonra yahut sabaha karşı uya. 
nır ve bir daha uyuyamaz. 

Sinirlilerin gene bir çoğu da. 
pek ala uyurlar. Fakat uykuları 
dalma kuvvetli rüyalarla' seçti. 
finden uyumadıklarını zanne
derler. Sabahleyin kalkmıya 
mecbur olduklan zaman, kara. 
ciier yorgunluiunun tesirile ge. 
len halsizliği uykusuzluğuna 
hamlederek daha ziyade sinirle. 
nirler •.• 

Sinirlinin uykusuzluğu da. 
başka korkulan gibi, herkeste 
tabii olan bir halin ifrata götü. 
rillmeslnden ibarettir. Sinirli ol. 
mıyanlann da bir defa, bir kaç 
defa bir düşünce tesiriyle uyku. 
su kaçabilir; fakat buna ehem. 
miyet vermez. Sinirli olan bir 
defa uykusu kaçınca işi büyü. 
tür, uykusuzluktan korku ve 
ondan sonra uykusuzluk büsbil. 
tün yerleşir... Hele ötekinden, 
berikinden işittikleri uyku ilaç. 
lannı kendi kendilerine kullan. 
mıya haşlayan sinirliler artık bir 
daha ilaçsız uyuyamaz olurlar. 

Uyku, \'lkıa, herkesin lstedlti 
feyderi. Eski samanda bir pirin 

dediii ıibl, oturmak ay 
durmaktan, yatmak oturmak 
uyumak ta sadece yatmak 
iyidir. Şimdiki fikirlere söre, 
ku insanın hayahna lilzwnla 
yılır. Fakat uykusunun n 
~eldlji, neden lüzumlu olcl 
hali ispat edilememiıtir. Ba 
tın tıiç olmazsa üçte biri uy 
geçmelidir, derler. Fakat o 
dar. Niçin, kimse bilmez. 

Bundan başka, insanın ••• 
günlerce uyksuz kaldıiı 
bunun ayrıca bir fena tesiri 
madıiı ateşli hastalıklarda 
dana çıkar. Grip hastalığına 
tulmuı bir kimsenin günle 
uykusuz kalması hastalı 
geçmesine mini olmaz •• 
rebelerde de günlerce ve h 
larca uyuyamıyan askerlere ' 
kusuzluktan dolayı bir has 
geldiği işitilmemiştir. 

Onun için uyku herkesin 
ettiği bir ıey olmakla bera 
kendi kendine gelmediii vaki 
de merak etmiye, uyumak 1 
iliç kullanmıya ciddi bir 1e 

bulunmaz. Uykusuzluk vücud 
bir tarafında ishraptan ileri 
lirse, o vakit o ishrabı teskin 
dilir. Fakat belli bash birse 
olmadan selen uyk..;suzlufa 
şı ilaç kullanmak hiç u 
maktan daha fenadır. 11Açla 
yunuya ah!ıan bir daha ili 
uyuyamaz. Uyku ilaçlarının h 
si az \•eya çok zehirli madde 
dernektir. 

Benim fikrimce, viicudftn 
tarafında bir hastalık bulun 
dan, yalnız sinirlilikten re 
uykusuz.lafa karsı en iyi lllç 
gazetede yahut bir mttmua 
keyifli bir hikavc okumaktır. 
san öyle bir hika) e okudukça, 
tesirli sayılan ilaçların ve 
uykudan daha tatlı uyku ~ellr-



iLAN 
Emlak Almak isteyenlere: 

Galata Yolcu Salonu karıııında, altında büyük 
mağazayı ve arkasında üç adet kirgir depoları havi 
Fırank hanına üç ehlivukuf tarafından 

92 BİN KUSUR LİRA 
Kıyliet takdir ;dilmiş olup 

40 BiN LiRADA 
talibi uhdesindedir. ikinci ve son ihalesi 15. Hazi
ran. 940 Cumartesi saat 10 - 12 ye kadar Beyoğlu 
4 ncü Sulh Hukuk mahkemesinde yapılacaktır. Em
lik almak isteyenlerin bu fırsattan istifade etme
leri ilan olunur. 

Tramvay Birinci Mevki Sivil 
ve Subay Biletlerine Zam 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
mum Müdürlüğünden : 
Naklıyat vergisine 10 para daha za mmedflmlş olduğundan 3842 No.lu 

un muclbınce bırınci mevkiin bır ve ık! kıt'alık sıvU bıleti olan "5,50" 
lu blletı ile subay bıletı olan yine "5,50" kuruşluk bıletin "5,7~" 
a ıblağ edıldığı sayın yolcul ra bıldirilir. (4618) 

~vlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
• ~a İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo şirketinin 940 senesinde amor-

lecek • 340' adet oblıgasyona ut kur'a keşldesi yapılmış olmakla 
No.lı kuponları mevcut .olması ll zımgelen işbu oblııasyonlar için 22.44 

i ikı lıra kırk dört kurus ve dı ter oblııasyonların 68 No.Ju kupon
mukabllınde "44" kırk dört kuruş tedi,.e edilecektir. 6 Haziran 910 

be gunünden başlamak üzere ıedıyat Perşembe, Pazartesı, Çarşam
Cünleri ol:leden sonra saat 14 den 16 ,.a kadar yapılacağından kupon 
llerının mezkur aunlerde lda ı:emlz muhasebe müdurlutüne müra-

tl n ılAn olunur. (4594) 

Osmanlı Bankası 

KİRALIK EV 
Ayazpaşa Çifte Vav sokak ~ 

No. Alman sefarethane yanın. 
da bahçeli 5 oda ev kiralıktır. 
Kalorifer, sıcak su, havagazı . 
elektrik ve banyo tesisatı mev· 
cuttur. Mevkii sayfiyeyi arat. 
maz. Evin karşısındaki apartı. 
man kapıcısına m üracaat. 

t LAN 
KadıklSy Nemlı Zade ııokaf'ındalri 

muayenehanemde çalışmakta olan Ebe 
Behıce Kartal'ın görulen lüzum Qze
rine vaz.ifesine niha,.et verildilinden 

I badema muayenehanem ile hiçbir a -
1Akası kalmadığını muhterem halkın 
malılmu olmak üzere bildiririm. 

Kadıköy Doğum ve Kadın 
Hastalıkları miitehassısı 

Doktor Mukadder Dolumcu 

KAVIP : İstanbul Mıntaka Liman 
Reislitfnden almış olduium 14/6497 
sicil numaralı tayfa cüzdanımı zayi 
ettim, 1enıslni alacağımdan eskisinin 
hukmü yoktur. - Vunua Ali Kamarot 

EyO p icra Mamurlufundan: 
Nafaka borcundan dolayı satılma

sına karar verilen Eyüpte Evlice baba 
caddesinde 32 numarada ve tapuya 
kayıtlı bulunmayan ve ilç odadan i 
baret olan ve tamamına 300 lira kıy
met takdir edilen ev enkazının Ömere 
aft olan yan hl.aseai açık arttırma su
retile mahallinde 5-6-940 çarşamba 
gunü saat 10 ile 12 arasında satılacak
tır. O gün yüzde yetmiı betini bulma
dığı takdirde aatıı 21-6-940 cuma ııü
nil aynı saate bırakılacak ve o ,gün en 
faz.la verene ihale olunacaktır. Talip 
olanların mczkür giln ve saatte mı
h llinde bulunacak memura müraca
atları ilan olunur. 

1
, Dr. SUPHİ ŞENS~ ' 

11 
idrar yolları haatalı kları müt•· ı 
haAıeı. BeyoOlu Yıld ız el nemaeı 

l 
k•r•••ı tramvay duraOı L""'"r 
-apartımanı Tel : 4H2 -

iL A N 
anlı Banka ı hisse- sahipleri. 
n aınnamenin 29 uncu madde-

1 re, 25 Haziran 940 Salı gOnü 
on iki buçukta, Londrada, E. C. 2. ! 

oad Street, Wınchester House-

100. 000 Lira 
plan ak yülık umumi içUmaa 
ed 1 r. 

Muzakere Ruznameel: 
- Umumi komltenın 1939 se

nesıne ait raporu, 
- 31 İlkkfınun 1939 tarihınde 

ruyet edilen hesapların tas
d ı, 

- Temettü hlSftllİnln tayini, 
- Umumi komiteye Aza inti-

h bı. 

a dah it nlz mnamcsinln 27 nr.i 
ne gôre, hey'eU umumıye, en 

h e senedı olan hisse sahiple
terekkup eder. Ancak yalnız 
çUma olan: 25 Haz.irnn 1940 

en az on gun evvel hisselerini 
ı terılen Merkezlerle Şubelere 
eden hissedarlar bu içtimaa ıı
edebı leceklerdi r: 

de (IX e) Meyerbeer sokafın':la 

1 numaralı Banka Merke- , 
z.ıne, 

(E. C. 2.) Throımorton J 
Street'de 26 Numaralı Ban
ka Merkmne, 

•ul'da Banka idare "Merkezine ve 
n muhtelif Şubelerine. 

ada Sillhhane kar111ında 
veci KAmil ve Çarşı! kebirde 
pazarında Bodrum hanında 

iken adreslerinde buluna
kefili Cafer otlu 1smaıle: 

ul DiSrdüncU icra mam urlu· 
139/545 - Emllk ve Eytam 
n 19-2-933 tarıhli kira mu
esıle Beşıktaşta Maçkada 

ralı ıaııno kıra bedelinden 

,f2 lıra alac tının 31-12-938 
en ftıb ren % 9 faiz ve avu
creti, icra murafiarıle bera-

)'olıle tııhsllı hakkında ya

p üzerıne adreslerinize &ön
e emırlerlne mübaşir ta-

verilen meşruhat ve zabıta 
yapılan tahkikatta mezkôr 
adıgınız anlaşılarak 6de
ıllnen tebllline karar ve

hl llAnd n bir ay içinde 
)' ılı borç ma ranan öde-

Milli Payango·nun 7 Haz1raıı 

Keşıdesi Tali Kaynağı olan 

Dönen Kürelerle y~pılacaktsr 

100.000 Lira 
Bu ke4idede aynca 20 bin, 15 biıi;" 10 bin 
liralık ikramiyeler, 5 dane 5 000 liralık, 
50 dane 1000 liralık, 500 dane 60 liralık, 
500 dane 40 liralık, 5000 dane 1 O liralık, 

ikramiyeler vudll'. 

.Şansını~ tf eneyinız 

BüyU& ikramiye 

100.000 Liradu 

POKER 
Trq bıçaklannda 

Hiç zam yapılmamıştır. 
Piyaqmızda daiına mevcuttur. 

Devlet Denizyolları lıletme 
idaresi ilanları 

ı - Hallçte Camialtı mevkilnde demirli Gillcemal yapuru kapalı 
zarfla ıatııa çıkanlmış olup arttırmuı 2f Haziran HO Puartesi ıünil 
saat on bette ,.apılacaktır. 

d bır ıtır "'lnız varsa yine 2 _ Şartnamesi Umum Müdürlilk Alnı Sabm komüyonunda drü-
ıç nde i Uda ile veya ııfa• lebillr. 

em z.in 939/545 No.lu dosya- 3 _ Muhammen bedel harice es kanlacatına veya burada liSldlle-
.uauıurnıen z bildırmedıtinlz tak- cejine ıöre döviz olarak (23000) tnıWz lirası veyahut (120500) Türk 

üddet ıçınde 74 uncu mad- lirası olup muvakkat teminat (7278) Türk liruı ve1a (138e) tn.wz 
e mal beyanında bulunma- lirasıdır. 

r. Beyanda bulunmazsanız 4 _ isteklilerin 7azıh ııün ve saatten bir saat evveline kadar. kapalı 
ik olunacajmız ve haklka- mOhürlü zarflannı Jcomlqon relslıtlne makbuz mukabilinde vermele-

beyanda bulundutunuz ri lhundır. (4569) 

pi le cezalandınlacatınız, ~----
ez veya ıtıraz etmezseniz =====-=================-====c bri icraya devam olu-

eme emrın n teblili 7erine Salaibi ve Neıriyat Mildilril Halil Lıitfi DÖBD°ONC'O, Guetecilik 
ılan olunur. N.8fri1at T. L. Ş. Basıl iıiı yer TAN Matbaa11 

TAN 4 ••• HU 

• 
eı 

GELiNCiK Sl(;ARASI ·ÇIKTI. 
•ı 1 de dahil oldula balde her aınıl tGtDa E• •ltkDlpesen. er b ı nan 

tlr)'alılslal memnun etmek azmında u u 
iNHiSARLAR iDARESi 

suz GELİNCİK ••ı•r••••e; 
la• kerre piyasaya arze'CClll ·~: :~::·mevcut newllerden daba 
l~l•I tadı ~e ll•Jl•I• olqa.alda r ince bir sııara ar•N•• ti•~ 

yakl z.Omreslnl tatmlpe P-.• 
hşmıştır. 

Bu evsaf, bllhaiua Da• s yanlar taralı•~•'"! araad• 
dılı için 6ELINCIK, a,.m 
zamanda onlal'lnda •il~ 
rası olaeaktır. 


