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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr Oaııaon dipor ldı 
"'Her tacir ba kitapta c6ıterc!iftm asa11erf tatbik etme~ 

suretiyle bir Od ıene cibl bu bir oman [cinde mnıterile. 
rinin adedinJ lılr misli. arttırabilir. Ben ba ltitabmıda eiz~ 
ba sanatl 6frettyonım_ Pinti so lmnlf. 

~ .............................................................. f.jfj 

mal Harekitının Bilanços 
hurchill, 335 ·Bin Kişinin 1 Italyanın Kararı 
urtarıldığını, 30 Bininin Ha!p Hazırlı~ı ile 

K b d·ıd· w. • e·td . . d. Alakalı Tedbırler 
e ay e ı ıgını ı ır ı Tamamlanıyor 

=-ı 

~ ~ • • 
1Reynaud "Müzaker 

~ Tek'ifimiz Cevapsı 
Dunkerque'in fi
Tahliyesi Dün l 
Tamamlandı 

Müttefikler Tedafüi Değil, Tecavüzi 

Harbe de Hazırlanıyorlar, Mütearrızdan 

.Kurtulmuı Yeni Bir Dünya Doğuncaya 

Kadar Harbe Devam Edilecektir 
Londra, 4 (Hususi) 

Başvekil Mister Churchill, 
bugün · Flandres harbinin 
neticesini anlatan nutkunu 

Askerleri kurtarmanın bir muci· 
ze, fakat hadisenin "büyük bir 
askeri felaket,, teşkil ettiğini an. 
lattı. 

... ~söyledi. 
1 A L Y A Avam Kamarası, müstesna 

Mister :Churchill, bu çok ağır 
ve son derece ciddi beyanatını. 
İngilterenin azim ve iradesini nn. 
latan kati sözlerle teyit etti ve 
bilhassa, tedafüi harp değil, teca. 
vüzi harp yapmak lazım geldiğini 
tebarüz ettirerek bu yoldaki bil· 
tün teşebbüslerin azami sürat le 
ilerletildiğini bildirdi. 

giınle-re mahsus bir manzara için. 

Qrbe G•ırerse.I de idi. Bütün mebuslar mevki. 
!erinde idiler. Lordlar locası dolu 

l'azan: JI. z. SERTEL idi. Süfera locasında Türkiye. 
Belçika, Sovyetler Birliği, Brezil. 

"arihlerde garip bir teker. 
( rür: İtalya 25 sene evvel 
0n ay tereddütten sonra ma
'Yının son haftasında harbe 

Ilı. 

lı ~ti. 
il defa da dokuz aylık bir 

ütten sonra harbe girmek 
e bulunuyor. 

~tl farkla ki, geçen harpte 1. 
• müttefiklerle beraberdi, bu 
Alm.anyanın yanında harbe 

l or. 

ya ve daha başka devletlerin se
firleri bulunuyordu. Belçika sefi
ri, Kral Leopold ile rabıtasını ke· 
serek Pierlot hükümetine sadık 
kalmış bulunan Belçika sefiri dt 
bunlar arasındaydı. 

335,900 Asker Kurtuldu 
Mister Churchill, Flandres ha

rekat sahnesinden 335,000 askc. 
rin lrurtanldığmı, 30,000 askerin 
öldüğünü, yaralandığını ve zayi 
olduğunu, Şimal ordusuna ait 
1000 top ve bütün zırhlı malze. 
menin terkolunduğunu söyledi. 

"Yeni Haberler Beklenebilir,, 
Bununla beraber Churchill, şu 

noktalan da açıkça anlattı: 
"İngiliz seferi kuv\'eti yeniden 

teşkil edilecektir. Fransız ordusu 
zaafa uğramı~hr. Bel~ika ordusu 
kaybedilmiştir. Bu darbeleri yeni 
darbeler takip edebilir, ve bu dar 
beteri beklemek lazımdır.,, 
· Fakat Chuchill, bütün bunla. 
rın dahi İngiltere ile Fransayı yıl 
dınnıyacağını, İngiltere ve Fran. 
sanın boyun eğmiyerek sonuna 

- (Sonu; Sa. 4; Sü. 2) 

) 

General Mittel Havaer dUn AtatürkO,. muvakkat kabrine çelenk koyarken 
(Bu resım tayyare ile gondenlmlştır) 

Yakın Şearktaki Fransız 

Ordusu Başkuma 
Ankaraya Geldi 

1 

GI. M. HAVSER DÜN CÜMHURREISlt .. 11Z 
TARAFINDAN KABUL EDiLDi 

Ankara, 4 (TAN Muhabiri bildiriyor} - General 
Weygand' dan inhilal eden Fransanın Yakın Şark orduları 
Başkumandanlığına tayin edilen General Mittel Havser, 
dün ziyaret maksadile tayyare ile Beyruttan şehrimize 
gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. Cümhurreisimiz İs
met İnönü, bugün saat 16 da misafir Generali kabul bu-
yurmuşlardır. · 

General Mittel Havser. bugün öğleden sonra Ebedi 
Şef Atatürkün muvakkat kabrine bir çelenk koymuştur. 
General, yarın şehrimizden Beyruta dönecektir. 

Kalıyor,, Dedi 
italyadaki Askeri Tedbirlerin ltalya 

Afrikasına da Teımili Kararlaıtırddı 
Paris, 4 (Hususi) - Başvekil M. Reynaud, bu 

Ayan meclisinin hariciye encümeni karşısında harici 
yaset hakkında beyanatta bulunmuş ve Fransa ile İ 
a~·asındaki münasebetlerden bahsetmiştir. M. Reyna 
''Italya, harbe girerse, sırf harbetmiş olmak için, h 
iştirak edecektir,, demiş, daha sonra Fransanın 
eylfılden başlıyarak İtalya ıle ı-
anlaşmak için müteaddit teşeb- •••••••••• 
'biıslıırcie bulunduğunu ve arada- ı 
ki meseleleri hal için müzakere
lere başlamayı teklif ettiğini söy 
lem iştir. 

Reynaud, sözlerine şu şekilde 
devam etmiştir: 

"Fakat bu teklifler karşılıksız 
kalmıştır. Fransanın hattı hare. 
keti İtalya hükümetince malüm 
olduğu halde, İtalyan matbuatı 
bu meseleleri bahis mevzuu et-ı 
memişlerdir. Bununla beraber 
yeni bir teşebbüs yapılmış ve 
Sin) or Mussolini bu demarştan 
haberdar edilmiştir. Bu teşebbüs 
te henüz bir cevap ile karşılan. 
mamışt1r. Fakat muzakere kapısı 
kapanmamıştır. Bilakis bu kapı 
açıktır.,, 

İtalyanın Karan 

Reynaud'nun · Nu 

ltalyada 

iyi Karşdanmadı 
Londra, 4 (Hususi) - Fra 

Baş' ekili 1\1. Re) naud'nun 
gün ltalyadan bah eden bey 
tı da, ltalyada İli karşılanma 

Popolo d'ltilaia gazetesi: ''ita 
tutacağı yolu bilir. lngillzl 
rrımsızlar cömertliklerini b 
bir uman göstermeli idiler, 

taıYanın harbe ginneğe ka
• "ermesi ihtimali şu suretle 

>.{ 1!dile bilir: 
Ussolini yeni Roma fmpara
lliunu kurmak için muhtaç 
~iu sabalan müttefiklerden 

, Müttefikler harbin so. 

ALMANLAR f Parisin Bombardımanına Mukabe!e 

Roma, 4 (Hususi) - İtalyan 
kabinesi, bugün Duçenin riyase
ti altında toplandı ve toplantı 
saat 10 dan saat 11,30 a kadar 
devam etti. İçtimaı müteakıp 
neşrolunan tebliğden, kabine iç. 
timaında beynelmilel vaziyetten 
bahsedilmediği anlaşılıyor. Bu 
akş.ım toplanması beklenen bü
yük faşist divanında Duçenin be
yanatta bulunacağı söyleniyor· 
du. Fakat divanın bu akşam 
toplanmıyacağı ilan edilmiştir. 

~ or. Kritika Fa ista gazetesi 
"Jliilit birkaç ay bekleme 
bahsedenler \'ar. Ha::ıuid 
harhe müdahaJe etmezsek, 
ale) himizde olur. Harbe gi 
sırasını tay;n etm •. işi, en 
tcdir ellerdedir, di3or. Diğer 
zetcler de lta~yanın istikiilü 
mulrnrebeye girmek lüzumua il muzaffer çıksalar bile 1-

'J'a istediklerini veremezler. 
il emperyalist emellerini an
-Abnanya tatmin edebilir. 
~ellaleyb İtalyanın Almanya 
~anyana yürümesini tabii 

l ek lilzmıdır. 
~Yanın. dokuz ay tereddüt
&onra şimdi harbe girmeğe 

'rb· .vermek üzere oluşunun 
l ı ıse şudur: 
~Ya uzun bir harbe taham

edemez. Fakat az zamanda 
fferiyetle bitecek seri ve 
bir harbe katlanabilir. Bir 

""1eline kadar harbin sene
sureceği tahmin ediliyor

~albuki Almanya bu yaz 
~·· bitirmeğe karar vermiş 

Uyor. Hitler, yaz sonuna 
~~harbi bitireceği hakkında 
"lUssoliniyi ikna etmiş bu

ıılıl'or. Binaenaleyh, zaferin so
> ~a pay.mı alabilmek için 1-
~rıın harbe girmesi zamanı 

iş addediliyor. 
~Yan matbuatının neşriya. 

il anlaşılan budur. 

~arp arifesinde İtalyanın va-
2iyeti nedir? Bir de bunu 

t trı geçirelim: 

Avusturyada 
TAHŞIDATA 

Baıladdar 
Nevyorık, 4 (A.A.) - Reuter: 

N evyork • Times gazetesinin 
Belgrat muhabiri bildiyor: 

''Maribor hudut şehrinden alı. 
nan, fakat teyit olunıruyan bir 
habere göre, Viyana civarınaa 
Alman kıtalan tahşit edilmekte. 
dir. Belgrattaki fikir, bu kıtala
rm, İtalyanların cenahtan Fran. 
saya karşı yapacakları hücumda 
İtalyanlara yardım için İtalyan 
hududunu geçmeğe hazır bulun. 
duklan yolundadır." 

Muhabir, şunları da ilave ey-
lemtktedir: 

"İtalyanın, Almanlara, Fran. 
saya karşı yaptığı hücumda yar. 
dım etmek temayülü, on iki a
da üslerinde Alman müretteba. 
tını hamil Alman denizaltı gemi. 
lerinin bulunmakta olduğunu 
bildiren haber ile de teeyyüt e
der gibi gözükmektedir.,, 

Yuıoılavyadaki Almanlar 
Split, 4 (A.A.) - Havas: Al. 

manlar, son zamanlarda, ı;>al. 
ma ili üzerinde faalıyet 

l\ıYanın bugün silah altında 
~an muallem kuvveti 

Ooo dir. Ayrıca 5,000,000 
~ ihtiyat kuvveti oldu 

<Sonu; Sa: 4; Sil:~ • 

~ 

süs surette art
ıcı- Yugoslav

. 4, Sü. 5) 

Fransızlar Münib ve F rankf urt' u 
lngilizler de Ruhr Havzasını 

Şiddetle Bombardıman Ettiler 
Bugünkü kabine içtimaında 

kabul olunan idari tedbirler İ
talyanın harp hazırlığını tamam
lamaktacıJr. 

Bu tedbirlerin biri, !talyada a
lınan askeri tedbirleri İtalyan 
Afrikasına teşmil ediyor. Diğer 
bir karar, erkeklerin askerliğe 
alınmast yüzünden boş kalacak 
yerlere kadınların tayinine dair
dir. Bir karar da, disiplini boz
m1ya teşebbüs edecek efrada ve. 
rilecek cezalardan bahsetmekte
dir. 

hah edi3 orlar. 
1' evyorktan gelen bir ha 

göre, Italya ile Fransa ara 
ki telefon \ 'C telgraf muha 
leri bu a'iişam inkıtaa uğr 

tır. J<'akat harbe dair bu 
yoktur. 

• Londra, 4 (Husu i) - lngilt 
nin Amerika sefiri Lord Lot 
bugiin söylediği bir nutukta 
yeti şu şekilde tarif etmiştir: 

Alman hava hücumlarına aık aık maruz kalarak kısmen harap olan Fran· 
11& hudut ıehirlerinden Nıncy: Bir bombardımandan aonra enku altında 

kalaft yar•lı lar kurtarılıyor 

Pariste 254 
Kişi Öldü ve 
652 Kişi de 
Yaralandı 

Anlaşılan İtalyanın harbe gir. 
(Sonu; .::)a . 4; Sü: 2ı 

"Hitler, lngHiz donanmasınm 
indedir. ÇunkU İngiliz donanm 
ımha etmekle yalnız Avrupaya d 
bütun dünyaya hAltlm olacağına 
nıyor. Hıtler bu yolda muvaffak 
!ursa, Amerikanın du§eceği va 
çok elim olur. Amerika bunu d 
nUrse bize yardım gerekleştığinı 

lar. Hitler şimdiden 7 devleti kur 
etti. İngiltere ile Fransayı sil 
bırakacak olursa o zaman Amerika 

K V • • Hıtlere kar§l bir tek soz söylıy 
Paris, 4 (Hususi) - Parisin GZGftÇ erglSI cek hale gelir. Onun için Am 

dünkü bombardımanı hakkında vardımı çabukıaştınnalıdır." 
bugün yeni tafsilat veriliyor. Bu· Hakkında Bir Tebliğ • 
gün resmen bildirildiğine göre Londra, 4 (Hususi) - Y 
bombardımanın kurbanları 906 Haziranın birinde mer'iyet la\'ya ile İtalya arasında bir 
dır. Bunlardan 254 ü ölüdür. Ö- mevkiine giren ve kazanç vergisi caret muahedesi akdi için m 
Jülerin 195 i sivil, 59 u askerdir. kanununun bazı hükümlerini de: kereler bugün başladı. 
Yaı:ah miktarı 652 dir. Bunların ğiştiren yeni kanun dün Resmı • 
545 i sivil, 107 si askerdir. Bom. Cerid~.e ne~edilmiştir. ~~ ka· Ne,·york, 4 (Hususi) _ 
bardımana iştirak eden Alman nuna g?re •• m_uesseselerle mu.stah. Roose,·elt. üçüncü defa 0 
tayyarelerinin sayısı 240 ile 300 demlerın tabı olacakları yem şart Reisicümhurluğa namzetH 
arasında idi. Bomba isabet eden ları bildiren MaHye Vekaletinin ko,•mafa karar vermistir. 
binalar arasında, bir erkek ve kız tebliğini üçüncü sayfamızda bu. • 

(Sonu: Sa: 4. Sü: 1) laeaksınız. ·-···••1111•• 



törlü nakil vasıtalarının yıllık muayenelerine de\•am ediliyor. 13 Ha
kadar sürecek olan bu müddet, otobWlere tahsis edilmiştir. Gerek 

de, gerekse şebl.rle civar lta:ı:al:ır arasında işleyen otobüs sahipleri bu 
det içinde Belediyeye müracaat ederek otobuslerini muayene ettir
e mecburdurlar. Bu müddeti tccn viiz eden her oto'ı:ıils sahibi, otobüsü
muayene ettirinceye kadar beher gün için bir Ura n:ıkdi ceza vere-

. D!ln akşama kadar, muayenen :n ikinci lifinü olmasına rağmen pek 
btis muayeneye gelmiştir. Hazi rarun 13 ünden fUbaren de hususi 

tak i otomobıllerliıln muayenesine bailanacaktır, Resim, bir otobü-
muayeneslnl göstermektedir. • 

tikc1rla Mücadele İçin 
ütün Devlet Teşkilatı 
lbirliğile Çalışacak 

Eşyasının 

Bank 14 

P ahafı Satıf maması lc;in 

Satış Şubesi Ac;ıyor 

İhtikarla mücadele için hazırlanmış olan talimatname 
yat tesbit ve murakabesi hakkındaki esaslara göre, 

t Müdürlüğü faaliyete geçmiştir. İhtikarla mücade-
·n çok şiddetli hareket edilecektir. 
at tesbit edilirken tüccara ı DDIİR BEYANNAMELERİ 

cak meşru kar nisbeti Ellerinde demir bulunduranla?' 
da bazı esaslar göz önün- bugün akşama kadar Mıntaka Ti

ulacak, ihtikarla mücadele. 
caret Müdürlüğüne giderek mü

uvaiiak olabilmesi için dcv-
•ıtıtı kollektif olarak İaa- temmim demir beyannamelerini 

geçirilecektir. İhtikar yap. vermelidirler. Mütemmim beyan. 
lan tüccar ve esnafla 

endeci ve topdancılar der
liyeye verilerek kısa bir 
içinde cezalandınlacakhr. 
ERBANKIN TEDBİRİ 

ecek eşyasının da pahalı sa
üzerine Sümerbank Yerli 
Pazarı şubelerinin çoğal

ı kararlaştınlınıştır. Halk 

name müddeti her ayın beşinci 
günü akşamına kadardır. Beyan
name vermiyenler Milli İktısadı 
Koruma Kanununa göre cezalan. 
dırılacaklardır. Piyasada demir 
satışlan durmuştur. Demire ihti
yacı olanların Ticaret Miidiirlii. 
ğüne müracaat etmeleri lazım
dır. 

İnhisarlar 
• 
Memurin 

Kursu Bitti 
İnhisarlar Umum müdürlüğü 

memurin kursunun 15 nci dev
i resi sona ermiş ve imtihanlar 
1 yapılarak kursta tahsil gören 24 
memur vazifeleri bnşına dön
müştür. 

Kursun 16 ncr devresi onu
rnüzdekı hafta zarfında baştı.ya. 
caktır. Bu devreye de 24 m~
mur iştirak edecektir. 

İSPİRTO SATIŞI 
İnhisarlar İdaresinin 1938-39 

mali yılı zarfındaki ispirto satı
şı 1.196.780 litreye baliğ olmuŞ
tur. Bir sene evvelki satış 

1.169.513 litre idi. Bu seneki sa. 
tışm 330.973 litresi saf ispirto, 
861 litresi kiıulü mutlak 2.148 
litresi kolonya, 355. 151 litresi 
kolonya ispirtosu, 17 .295 litresi 
tuvalet. ispirtosu, 5.275 litresi i
odlu ispirto, 485.057 litresi mu
gayyer ispirtodur. 

SlGARA KAGIDI GELDİ 
Teofil Gotye vapurile limanı

mıza inhisarlar idaresine ait bir 
miktar sieara kağıdı gelmiştir. 

Fabrika ve Havuzlarda 
Yapılacak Yenilikler 

Devlet Denizyollan idaresi, 
fabrika ve havuzlarla istinye va
pur tamir atölyelerinde ıslahata 
başlamak üzeredir. Hazırlanan 
ıslahat projesi Münaklat Vekile
ti tarafından tasvip edilmiş ve 
ye:ıi sene bütçesinden bu iş için 
icap eden tahsisat aynlmıştır. 

Yapılacak ıslahat işlerinde fab
rika ve havuzların tevsii, istinye 
tamir atölyelerinde de amele i
çin lüzumlu tesisat yapılması ve 
A vrupadan malzeme getirilmek 
suretile doklann takviyesi esas 
tutulmuştur. 

lia1tleki Satışlar 
Dahiliye Vekaleti, satışı hal

de yş.pılan maddelerin de . aza
mi perakende fiyatlarının halde. 
ki toptan fiyattan ancak yüzde 
elli fazla olabileceğini ve bunun 
da tevzi mahallinden, yakrulık 
ve uzaklığa göre değişmesi icap 
ettiğini belediyeye bildirmiştir. 

k, eşyayı bu pazarlardan 
fiyatla temin edebilecek. 

ımdilik mevcutlara ilave. 
14 şube açılması mukar-

Sumerbank fabrikaları 
lere satışı da tahdit edecek.. 

Ortamekteplerde Eleme 
imtihanlarının Neticesi 

İKTiSAT VEKİLiNİN 
TETKİKLERİ 

kaç gündcnberi şehrimız· 
unmakta olin İktısat Veki. 
nu Çakır, dün akşam An

a dönrnuştür. Vekil Sümer. 
teşkilatı ile müesseselerinin 
eti hakkında tetkikler yap· 

FABRİKATÖRLERi 
rap fabrikatörleri, Sanayi 

e toplanarak Sümerbank 
alarmın piyasaya 60 numa. 

plik vermemesinden dolayı 
olan vaziyeti tetkik etmiş· 

Sanayiciler bu fabrikala. 
fyasa ihtiyacını hiç olmazsa 

temin etmesi için teşeb· 
e bulunacaklardır. 

er · G. Saray 

.. 
Umulan Randımamn Alınamaması, imtihan 

Kağıtlarının Tekrar Tetkikine Sebep Oldu 
Ortamektep eleme imtihanlarının riyaziye sualleri yü

zünden umulan neticeyi verememesi üzerinde tetkikler 
yapılmaktadw. Lise müdürlerine yen1den riyaziye, tabii
ye ve türkçe imtihan kağıtlarının tetkik ettirilmesi bil-

dirilmiş tir. çok çalışkan talebe bu yüzden bir 
veya iki numara alarak Eylül im. 
tihanlanna kaldılar.,, 

MAARİF VEKİLİ 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

dün öğleden sonra saat 15,30 da 
Üniversiteye gitmiş ve geç vakte 
kadar Rektör Cemil Bilsel ile bir 
çok meseleler etrafında konuş. 

muştur. 
Üniversitede yapılmakta olan 

eleme imtihanları dün sona er· 
miştir. 

Bunun üzerine mudurler ınu
meyyizleri ve bu derslerle alakalı 
oğretmelerl dün sabah saat sekiz. 
de mektebe davet etmişler ve ev· 
rakın 1ekrar okunmasını istemiş.. 
!erdir. Bundan sonra muallimler 
grup grup toplanmış ve bu mese
le üzerinde noktai nazarlarını 
münakaşa etmişlerdir. Kabataş 
Erkek Lisesi, Gazi Osman Paşa 
mektebi, Beşiktaş ortaokulu, NL 
şantaş Kız Ortamektebi riyaıiye 
mümeyyizleri evvelce verilmiş o
lan notlan muvafık görerek hiç 

Rakip Pazara bir tadilat yapmıyacaklarını bil

'I' AN 

IViYeü;-00n-· 
1 Yapılan içtima 
Şehrin ve Limanın 

lnzıbat işleri 

Görüşüldü 

1 

Dün öğleden evvel vilayet
te miihim bir içtima yapıL 
nu~tır. içtimada liman mil-

i 
diir \'e reisi, fiimrükler, mu
hafaza ve emniyet müdürle-
ri, jandarma kumandanı Zi
~ a ve \'ali muavini Hahik bu
hmmuştur. 

Vali ve Belediye refııi Lôt. 
fi Kırdar da bir arahk vila
yete gelerek, içtimaa iıtirak 
ve müzakereleri takip etmiş
tir. 

içtimada, şehrin ve lima. 1 
nın inzibat işleri me'\"ZUU 1 
bahsolmuı, alakadar zevatın 
bu husus hakkında ayn ayn 
mütalialan tesbit edilmit'tir. 
Şehrin umumt inzibat ve se- 1 
Jimetlne taallUk eden husus. 
)ar için bazı tedbirler ittlhas 1 
olunmuıtur. 

Bir müddettenberi Anka. i 
nda bulunan belediye moha. 
sebe müdürü Muhtarla sular 
mildiiril Ziya teb.rimiu dön. 
milılerdir. 

Zehirli Süt 
Sıhhi Tetkikata Dün 

de Devam Edildi 
Evvelki günkü zehirlenme ha. 

disesi hakkındaki tahkikata dün 
de devam edilmiştir. Sütçü·Ö
mer tarafından satılan bu sütler, 
Beykozda Şeref çiftliğinaan alın 
mış ise de, ayni çiftlikten daha 
birçok seyyarlar süt alıp sattık. 
ları halde başka zehirlenme va. 
kasr kaydedilmemiş, zehirlenme
ye Ömerin güğümlerinin sebep 
olduğu anlaşılmıştır. Maamafih 
bu cihet belediye kimyahanesi. 
nin vereceği rapordan sonra ka
tiyE:tle tavazzuh edecektir. 

Hastanelerde bulunanların sıh
hi vaziyetleri düzelmiş, hepsi de 
evlerine iade edilmişlerdir. * Evvelki gün Boğaz açıkla. 
rında boş bir sandal bulunmuş
tur. Sandalın içinde bir çaydan
lıkla bir erkek yeleği vardır. 
Sandalın her hangi bir yerden i
pini kopararak bu tarafa sürük
lendiğine ihtimal verilmekle be
raber, tahkikata devam olun
maktadır, * Son 24 saat zarfında ikisi 
Amerikan, üçü Alınan, ikisi İ
talyan, biri de Macar tabiiyetli 
olmak üzere 8 ecnebi gidi§ vize
si almıştır. 

Ücretli Memurlann 
Tekaütlükleri Meselesi 

Cümhuriyet Halk Partisinin 
de teklifi üzerine Dahiliye Ve. 
kaletinde yeni bir kanun layiha
sı hazırlanmaktadır. Bu kanun 
proJesınc göre, belediyelerde 
ücretle çalışan memurlardan te
kaüdiye namile yüzde beş nisbe
tinde bir para kesilecek, bu pa
ralar belediyeler bankasuıa tev
di edilecektir. 

Adliyenin 
Yeni Terfi 

Listesi 

5- 8 - 940 

Adliye Vekaleti hAkim ve ı 
müddeiumumiler arasında bir 1 
terfi listesi hazırlamıştır. Liste 1 

1 

şudur: 
llAKİ1\1LER 

Eskişehir ağır ceza mahkeme
si reisi İbrahim Etem Ertem, Js
tanbul ceza hakimi Ömer Cemil 
Güzey, Samsun reisi Ali Afif 
Akan, Kastamonu reisi Nuri 
Toksöz, Bursa ceza hakimi Nu
ri Ölker, İstanbul asliye hukuk 
hakimi Suphi Tolon, Bursa haki
mi Mustafa Erdem, Afyon hu
kuk hakimi İsmail Hakkı Ergfi
v~nç, Kayseri reisi Yusuf Sait 
Ada, İstanbul üçüncü ticaret 
mahkemesi reisi Ahmet İrfan 
Elgin, Çanakkale reisi İsmail 
Hakkı, Özkan, Antalya hukuk 
hakimi Rauf Kural, İstanbul as
liye ceza hakimi Reşit Maykut, 
Konya ağır ceza mahkemesi rei
si Süleyman Sakip Kınaglu, An
takya ağır ceza reisi Sadık Er
dem, Bursa hukuk bakimi İbra
him Şeyh Aslan, Aydın reisi ML 
tat Bibaoğlu, Tekirdağ reisi Su
zi Gürbüz, Trbazon hukuk haki
mi Mehmet Özbilen, adliye baş. 
müfettişi Bedrettin Kökur, An
kara ağ.ır ceza reisi Hüseyin A
rif Gözgören, Gaziantep reisi 
İbrahim Etem Sandıkçıoğlu, İs
tanbul asliye hukuk hakimi Ze
ki Ferel, İzmir ceza hakimi İs
mail Kemalettin Aksut, İstanbul 
ası iye hukuk hakimi Hilmi Kış.. 
la!Ağlı, Kütahya hukuk hakimi 
Salahattiıı Tuğlacı, Ankara asli
ye hukuk hakimi Vehbi Gündüz, 
Babkesir hukuk hakimi Arif Gü
ven, Ankara hakimi Talat To
kuz, İzmir ticaret reisi Galip 
Kınoğlu, adliye başmüfettişi A. 
laeddin Sabih Alpay, İstanbul ti.. 
caret reisi l'aiz Yürükoğlu, Ça.. 
nakkale ceza hak.imi OSman 
Yümnü Altınel, Zonguldak reisi 
Ekmel Kanur, İstanbul ağır ce
za reisi Refik Omay. 

MUDDEIUMUMILQ 
İstanbul müddeiumumisi Hik

met Onat, İzmir müddeiumumi
si Kemalettin Samu, Afyon müd 
deiumumisi Tevfik Erinç, Anka
ra müddeiumumisi Arif Yazar. 

Yüksek iktısat ve ticaret mekttlıln de, ders senesi sonu rnünasebetne, 
talebe resim sergisi açılmıştır. Sergt, bu sencnfn en muvaffak bir mekt 
sergisidir. Maarif Vekili Hasan Alı ;Yuccl de yüksek iktısat ve ti 
mektebine giderek sergiyi gezmiJ, tak cllrlerinf beyan etmişUr. Sergide bil 
hassa sanat tarihinin tektımülünü ~eren örnekler, eski mimarl.yi -
lnndıran resimler, kwnaı resimleri, afisler, Vitrin mankenleri, serbelt 
sitnler, ~biat dersini resimle ifade eden örnekler, muhasebe vesaJtfn(ICl'lllllrl 
mektup, antet, şifrelere ait müsveddeler, kont.rpUlk i~eri teşhir edilın 
tedir. Resim, sergiden bir köşeyi gösterlyor. 

Sirkeci Yolcu Salonun 
41 

ı. 

Taraçasında. Sandıkto 

Bir Hırsız YakalanCb 
Bir Sandık Fincan1 Çalıp Kaçarken Tutul 
Suc;lu, Dört Ay Hapse Mahkum Edildi 

Evvelki akşam Sirkeci Yolcu Salonu binasında liir 
dise olmuş, binanın taraçasında bir hırsız kov·aı.ııınıılJH9. 
tabanca atılmış ve nihayet hırsız taraçada bir sandık i · 
de yakalanmıştır. 

Bu hırsız, Yenişehirde kahve-[ tur. Fakat arama netlcestnde 
ellik eden Alidir. Yolcu salonu hayet bir sandık içinde y 
binasında beşinci ceza mahke.. mıştır. 
mesinin bulunduğu kısımdaki Ali, dördüncü asliye 
bir gümrük ambarına girmiş, .tnesinde 4 ay 10 gün hapse 
bir sand.ık fincan çalmıştır. Fa- kOm edilıniştir. 
kat kaçarken gec~ nöbetçisi ta- C'QMHURİYET GAZETESi 
rafından görülmüştür. Nöbetçi ALEYHiNDEKi KARAS 
hırsızı yakalamak istemiş, hırsız NAKZEDILDİ 

sandığı bırakıp su borularına sa. Afı::odit davasında ehli 
ralarak taraçaya çıkmıştır. Tara. t1lyin edilen İbrahim Hakkıl 
çada bir müddet karanlkta ko- tisin masebakından bahsede 
valanmış, arkasından silah atıL bu adamın ehlivukuf tayin 
mış, fakat o baca arkalanna sak lemiyeceğjni yazan Cümhur ~e 
}anarak kurşunlardan kurtulmuş gazetesinin neşriyat müdtl 
ve nihayet gözden kaybolmuş- Hikmet Müuif, altıncı asliye 0 

==========================...:~ za mahkemesinde dört ay 20 

Bir Taraftan Gidiyorlar, 
Bir Taraftan Geliyorlar! 

hapse, aynca para cezasına 
İbrahim Hakkı Atise 7f> lira 
nevi tazminat vermeğe m 
edilmişti. Temyiz mahkenı 
bu karan nakzetmiştir. Da-v 
yakında nakzan rüyetine b 

Dün, Dört Macar 

Mürekkep Bir Grup 

Kadm Artistten 

Limammıza Çıktı 
Barlarda ecnebi artistlerin çalışmaları yasak edildik

ten sonra ilk defa olarak dört Macar kadın artistten mü
rekkep bir grup dün Yunan bandıralı Traki vapurilc 
lstanbula gelmiştir. 

Grupun başında Peşteli bir ko
mik bulunmaktadır. Bunlar, tat
bik edilmekte olan memnuiyet 
kararının kendilerine şümulü ol
madığını, diplomalı komedi ar. 
tisti oldı.lklarını, plajlarda çalışa
caklarını söylemişlerdir. 

Macar artistleri burada bir ay 
kalmak niyetindedirler. 

7 TALEBE GELDİ 
Bunlardan başka, dünkü Av

rupa trenlerile Belçikadaki tale
bemizden Tahsin Palabıyık, !.: 
mail Tiner, Münevver Epirden, 

Ömer Eskici, Fransada stajiyer 
sulh bakimi Kemal ve ailesi, İs
viçrede Mitat Özşahin ve Necip 
Tolun memlekete dönmüşlerdir. 

Belçikalı talebeler arasında, 
Brükselden Fransaya geçerken 
ikı tarafın ateşi arasında bir 
müddet kalan ve tayyare hücum
larına uğr.1yanlar da vardır. 

Brüksel elçisi N ehil Batı'nın 
yakında avdeti bekleniyor. 

TALEBELERiN iÇTiMAI 

Belçikadan şehrimize / gelıniş 
bulunan talebenin yarın bir top
lantı yapmaları muhtemeldir. 

nacaktır • 

KIZ KAÇRMA DAVASI 

Sütlücüde Betül isminde 
kızı zorla kaçırmıya teşebbüS 
mekten suçlu ve mevkuf t1 
sın duruşmasına dün de iki 
ağır ceza mahkemesinde de" 
edilmiştir. Betül rahatsız old 
için mahkemeye gelemem!§, 
disini avukat Cemil Kıv 
temsil etmiştir. 
nyasın sabıkası için 

suale cevap gelmediği 

mış, muhakeme bunun için t 
edilmiş, İlyasın tahliye taıe 
de reddolunmuştur. 

BURADA YAKALANDI 

Zonguldakta Emine · 
bir kızı kaçıran İbrahim İl 
bula kaçmış, dün burada y 
lanmış, birinci sulh ceza m9.hl' h 
mesine verilmiştir. Hakirn lt el 
disini tevkif etmiş. ve mahf\IZ t'lı 
Zonguldağa gönderilmesine 1' t, 
rar vermiştir. 

arşdaşıyorlar 
dirmişler ve eski notlarda ısrar 
etmişlerdir. SUAL CEVAP 

Bugün de on kişilik bir talebe 
grupu gelecektir. 

DlGER GELENLER 
Kendilerine müracaat ettiğimiz 

küme şampiyonasU'lda en 
rolu oynıyacak olan Fe- bazı öğretmenler şu mütalaada. 

S - Hukuk FakUlteılnln tahsil 
- Galatasaray karc.ılaı:.. dırlar: r :..- mUddeti kaç senedir ve fakülteye 

pazar günü Kadıköy stadın- "- Riyaziye suallerinin 3 un. na 11 ı oirlllr7 e 
Spondilite hastalıl!le malül olarak 
yaşamak.tadır. 

yapmak göbellnlzin erimesine kl
fayet eder. 

• 
Bugünkü Program· 

12.30 Program 
pılacaktrr. Şimdiki halde, cüsü bir bakalorya suali mahiye. C - Tahsil müddeti dlSrt senedir, s- Gl5beklenmlve bati.adım. VD· ' 8 - Bir Alman kızını eevlyorum 
liler, Galatasaraydan bir tı·nde idı·. Talebenın' sevı'yesm· e llse mezunu olmak ve olgunluk im- cudDmDn gDzellP'lnl bozmak late· 

1 İsviçrede tedavisini yarıda bı
rakmıya mecbur olan bir Türk 
taciri ile iki Polonyalı muhacir, 
altı Çek mültecisi de dün gelen • 
ler arasındadır. İtalyanlar, Fran
sız ve İngilli: yolcuları hudutla. 

12.35 Ajans haberleri 
12.50 Muhtell.f şarkılar (Pl.) 
13.30 Küçilk orkestra. 

• Evlenmek latlyorum, fakat Beledi· 
farkla başta nitmektedir. _ l tihanını vermi;J bulunmak şarllle mlyorum, ne vapavımT 

Fo nazaran ks k olan bu sua talı 1 1 yede memurum, bu kızla evlenlr· 
B h ftak. ı· · yu e · fakülteye girmek mümkQndilr. Fa- C - Beden harekeUerf 7apmız. U a ı maçın ne ıcesı . . . tem memuriyetime devam edemez 

onu yuzde doksan bir ih- mln ettiğımiz gıbı talebe tarafın_ kOlteye girme zamanı 1 EylQlden 30 En kola7 hareket aabahlan 7atak-
d d _.,__._ mlyhnT 

meydana çıkaracağından, dan güçlükle karşılandı ve bir EylQle ka ar ır. tan kalktıktan ııonra _ ... ~ 
e uçlan Qakların parmak uçlarına C - J'.cnebl kadınla evli olanlar 

rakip karşılaşması bu nok- c _ ittihat ve Tel'akkl fırk1eı· değince;,• kadar 6ne ctoltu ellllP buı devlet memurluklanm 7apa-
ehemmiyeti haizdir. ._ __ ._ ---•-- ____ _,._...,_ •--

1 rından geçirmiyorlar. Bu yolcu-
1 lar ancak Fransadan tayyare ile 
İsviçreye geçerek Avrupa tem
lerile yollarına devam edebil. 
mektedir. 

Du 
•• ,;ı,UN•• ~·Tfn.i nıtt ilk ve parlak devirlerinde fır· doğnılmaktır. Bb asnıaeU ;yapmak ,.._,...., _. &ııac-.- 99._._. u-

alatasaray • Fenerbahçe 1 U '.!~ ka kahl'llmattları meyattında bulu- için eneli baDrol ~ du- dm 'l'Ork tlbl.b'etlnl lktllap etmlt 45 · Gün Hapis! 
Mısırdan advetinde Bayan Rene Sinay ile Bay tz- 1tatt MUl&aımevvel Atıf, timdi ne- runnmuz. 8cınra kD1lm'ı ... doinl olur. Ancak buna nlmea ele._.. 

çıkarak dönmiyen Bodu- zet Kaldam'm 7 Haziranda w- rededlrT uzabnlnlJ, claba 9CllU'a bacaklarını- bl kadm1a wll •Dk kammcla taa- Denizyollannm Tan vapUl'Ull-
lerde İstanbula gele- 1ru bulacalı bildirilen dülün rne- C - Atıf blr aralık Blıa mebus- zın blrbh1nden ayrılmamasına dik- rlh edllmlı olan memurl~ ka- da kamarotlara ait elbise ve a-

leniyor. rasimi haatahk sebebiyle telı1r lujuna inUbap edilmiıtı. Elyevm kat ederek öne dotru ejillrsinlz. bul edilmez ve o mernuri1ette de- yakkabılan çalan M 
ırda iyi dereceler yapan edilmi,ılr. 1 Kadıköy Kızılay şubeal reisidir. Her sabah b6yle 10 - 115 hareket vam edemez. I da biri, dün sekizniCLtı.ılJ 

Yunanldar tarafın- ........................ ._ .............................................................................................................. 1 mahkenıesinde 4S 
ya davet edilmişlerdir. mahktlm olmu§turı 

18.00 Program 
18.05 Cazband (Pl.) 
18.30 Türk müzili 
19.00 Konuşma 

19.20 Alaturka müzik 
19.35 Halk türküleri 

Ajam haberleri. 
Fuıl heyeti 
't'emsll 
Serbest saat 
Riyaseticümhur bandosu 
Ajans halterleri 
Cuband (Pi.) 
Yann1d progranr. 
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Churchill'in ' ·ıs ter 
~tku 

ô. Rıza DOGRUL 
I ngiltere Başvekili Mister 

n· Churchill, dün Flandre 
ınin neticesini anlattı. Bu 

k, göre, 350.000 asker kurta. 
. llıış, 30.000 ölü, yaralı ve ka. 

1. \lerilmiştir. Fakat bu kuvvet. 
tı techizatını kurtarmağa im. 
hasıl olmamış ve bunlan ter. 

Dunkerque' deki 
Tahliyesi işi ikmal Edildi 

Kıtaların Amerikanın 
Müttefiklere 

/ Yaptığı 
1 Yardımlar 

KAZANÇ 
Vergisi 
Hakkında 

Bir Tebliğ 
Ankara, 4 (P..A.) - Mali' 

Vekaletinden bildirilmektedir: 
1 - 1 Haziran 1940 tarihin 

meriyet mevküne girmiş ol 
3840 sayılı kanunla kazanç v&l 
gisi kanununun bazı hüküml 
değiştirilmiştir. Kanun 29 5 9 
tarihli resmi gazete ile neşrolu 
muştur. 

--o---
;tek icap etmiştir. Onun için 
'here. seferi kuvvetini yeni. Alman Tebliiiinde, Çetin Bir Harpten Sonra Zaptedilen 
hazırhyacak ve yeniden tec. ":il 

Sulh Teşebbüsü için 2 - Gayri safi irat üzerind 
vergi veren ve dükkan ve maa 
zalar.ını gayri safi iradı iki be 
lirayı geçmiyen bUtün mükellf[ 
lcrin yanlarında çahştırdıkl 
çırak. kalfa, tezgahtar, kasad 
gibi müstahdemler yeni kanur 
gündelik gayri safi kazanç ü 
rinden vergiye tabi tutulmu~l 
dır. Yeni kanunun meriyete gı 
diği tarihe kadar dükkan vem 
ğazalarının gayri safi iradı 5 
liray.ı geçmiyen küçük sanat 
hirfet erbabından maada bu 

~ı~!~:ek~~:Uchm, bu işin bir. Dunkerque'de 40 Bin Esir Ahndığı İddia Ediliyor Yeni Şayialar 
Londra. 4 (A.A.) - Amerika 

Birleşik Devletlerinde, İngiltere
ye gönderilmek üzere büyük mik 
tarda çelik vapurlara yükletil. 
miştir. Bu çelik, Lüksemburg çe. 
liğinin yokluğunu telafi edecek
tir. Maamafih. Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltereye gönderile_ 
cek çelik miktarını. İngilterenin 
harp gayretlerini müessir bir ha
le koyacak nisbette tahdit eyle. 
mektedir. 

ay içinde başardacağını ve Londra, 4 (Hususi) - Mütte-
~·ü.zden İngil;z satvetini Al. fiklerin askeri mahafili, bugün 

' • 11Yaya göstermek işinin bir Dunkerque'in tamamile tahliye 
yıl td.det gecikeceğini söylemi,tir. edilmiş ve son irkap harekatının 

• 11huı-cbill'in i;izerinde ehemmi. tamamlanmış olduğunu bildiri
e, bı· I!. durduğu bir nokta, İngil. yorlar. Yalnız General Briyonun 
ıcte9 e ıle Fransanın harbi sonuna 1 kurtulamadığı da ilave olunuyor. 
~~ lt götürmek azminde olduk. İngiltere harbiyesi, Haziranın 

t bil ,dıt. Hiçbir hadise, hiçbiY 3 - 4 gecesinde tahliye amel!ya. 
caJl .ıuhi:ret bu iki memleketin tının tamamlandığını ve harbin 
ıt ~ k• Üzerinde tesir etmiyecek, en güç ve en çetin harekatından 

e1"' ıs AJmanlar yeni muvaffa. olan bu tahliyenin muvaffakı. 
~tler kazansa.~ar ve İngiltere.- yetle neticelendiğini, müttefik 
'11rale teşebbus etseler dahı, askerlerin bu sırada fevkalade 
arebe devam edecek ve İn. dövüş kudreti, disiplin ve vazife
~e İmparatorluğu düşmanın ye bağlılık.eserleri gösterdiklerini 

1 

0 
ndan gelinceye kadar can. anlattıktan sonra İngiliz kuvvet. 

1 

.~ aş(a harbedecektir. lerinin Somme'un Cenubunda 

O 
~k t' Amili" • • • Fransızlarla yanyana mevki al-

e m • dıklarını ve bugünün sükunet 
içinde geçtiğini bildiriyor. 

ister Churchill'in saklama. 
ğa lüzum görmediği, bila. 

karşılamayı tercih ettiği mü
hir nokta, Flandrc muhare. 

et-inin müttefikler için büyiik 
. felaket teşkil ettiğidir. Ve hu 
ketin en mühim amili Beki. 
ltralının ihanetidir. Bu ih"a. 
olmasaydı, ''aziyeti kurtar. 
a imkan hasıl olarak, bun. 
baska Belcika da, Holandu 
l>oJ~nya da J daha kolaylıkla 
1arılabilecekti. Fakat bu iha. 

\'aziyeti güçleştirdi. İngil. 

1~ hn güçlüğe rağmen yeniden 
:tı sıvıyacak ve işleri yolu. 
\ .nYınıya balışacakttt. 
11ster Churchill'in söz.leri. 
he yok ki, acıdır ve ağtrdır. 
disi 2ecen hafta da sözleri. 

btt mahiyette olacağını açık. 
">ylemişti. Fakat bu sözlerin 

"e ağır olması, yeis ifade et. 
. llilakis azim ifade eder. Ni
l 'll Mister Churchill, mütte. 

edİ ~tin yeni darbelere de hAzır 
i)·e 11k1arını, fakat hiçbir darbe 
iİ ~ısında yenilmiyecklerini söy. 
0~ ~kle bu azmin daha karanlık 

gıı ltlıır içinde de sarsılmryacağı. 
Il1 1-11btıruştır. 
• 

1
1a:rbin başlamak üzere olduğu 

e · .a~ılan ikinci safhası da müt. 
•kıer aleyhinde tecelli edecek 

hu da müttefikleri sarsmıya. 
"eı müttefikler mukavemete 

'rn ederek biitün satvetlerini 
1ı ~liz ettirebilecekleri zamanı 
ef l·eceklcr ve Almanları da 
1'J 1~tııeğc mecbur edeceklerdir. 
·rıcı 

~ Devam Edecek : 

~ 
1' 

ister Churchill, "Katiyen 
... teslim olmıya. 

"ııt ı z " demekle bunu an-
191' .ak, kısa bir harbe, şe. 

' ·~ bir sulhe imkan bulunma. 
· ~ı, İnı:iltere ile Fransanın, 

elJI t~ ltı ilk göz yıldırıcı tecell~le~i 
~ ısında şaşırarak boyun egmı-

. ~klerini izah etmek istemiş. 

ot ~~i~ter Churchill, vazi~·eti hu 
~.de izah etmekle zayiat ver. 

ıY ~ •ıt, arazi kaybetmenin, harbe 
eı ~Yet vermekten uzak tı)duğu. 

&' ' hıu·bin her şeye rağmen ıfo. 
# (~edeceğini anlatmış olny01. 
( lı.tchilJ'in bu sözleı ini ha~i

lel'it eder ve müttef'kler, za. 
~ ~tnilini lehlerinde . k~lla1:1. 
~ •trıkanını ve kudretını haız 
~~~la.tını gösterirlerse, harp, 
litı:~n biitiin makus şartlarına 
lııetı rniittefiklerin lehinde bir 
~lltı alabilir. 

~illi Şef, Dün 
~esim Sergilerini 

~iyaret Ettiler 
~ltara, 4 (TAN Muhabirin
'• - Milli Şef İnönü, öğle
Soııra Halkevindeki amatör 

Slrllann açtığı resim sergisi. 
11

1
.:!'gi Evindeki güzel sanatler 
~~?te mensup rcssamlarm 
tı'sırı.i ve Belediyeler Bankası 
. cıaki resim galerisini ziyaret 
Herdir. 

Tahliye dolayısiyle İngiltereye 
gelen askerler arasında 3 Fransız 
Amirali ile 3 Fransız Generali de 
bulunmaktadır. Bunlar İngiltere
nin Cenubu Şarki sahiline çıktık
tan sonra Londraya gelmişler. 
dir. 

Dunkerque'in tahliyesi ile 
Fransız sahilinde dört liman Al
manların eline geçmiştir. Fakat 
Cherburg ile Lahavr Fransızla. 

rın elinde bulunduğu ve bu li
manlar en geniş harekata müsa
it olduğu için, müttefikler ara. 
sındaki irtibat bu limanlar vası.. 
tasile ve donanmanın yardımile 
temin olunacaktır. 
İngiltere kralı bugün Fransa Cüm

hurrreisi Lebrun'a bir telgraf 1:önde
rerek büyük kahramanlıklar gösteren 
Fransız askerlerinin büyük bir imti· 
hanı muva!!akiyetle geçirdiklerini ve 
bu muva!takiyeti takdirle karşıladığı
nı bildirmiştir. 

Dunkerque'delti tahliyenin son saf
halan sırasında müttefik askerler so
kak sokak harbetrnişler, en son as
kerlerin çekilmesi üzerile Almanlar 
mitralyöz ateşlerini son gemilere çe
virmişlerdir. Dunkerque'den en soıı 

ayrılan zat, Amiral Abrial olmuştur. 
Fransız amiralliği bugün ~ tebliği 

neşretmiştir: 

Amiralliğin Tebliği 
"Şimaldelti müttefik orduların ge

ri çekilmesini ve irkabını mümkün 
k.ılınak üzere, Amiral Abrialin ku
mandası altında Dunkerque'i müda
faa etmekte olan kara ve deniz unsur
!arı, Dunkcrque kalesini istimal e
dilmez bir hale koyduktan sonra, 3 
Haziranı 4 Hazirana ba~lıyan gece, 
tam bir intizamla irkap edilmişlerdir. 
İngiliz ve Fransız donanmaları, sı

"1 işbirlikleri ile, müttefik ordularda!l 
200 binden fazla insan kurtarılmasını 
mümkün kılan tarihte misli olmıyan 
bir hareketi muvaffakiyete isal et
mişlerdir. 

Bu harekete her hacimde 300 Fran
sız harp ve ticaret gemisi ve birçok 
deniz tayyare filosu iştirak eylemi~tir. 

Jaquar ve Chacal torpido muhrip
lerini, Adroit Bourrasque, Foudroyant. 
Orage, Siroco torpldolarını ve Niger 
malzeme gemisini kaybettik. Diğer 

bazı ~emiler de hıısara uğramış ise de 
bunların bazıları yeniden denize çık
mıştır. 

Amirallik dairesi bu hareketin bir
çok deniz ve hava cüzütaml:ırının f'!'

da edilmesi pahasına muvaffak olabi
leceğini biliyordu. Pas de Calais filo
tillası da bunu bilmekte idi. Bunlar, 
her zaman olduğu gibi vazHeler!ni 
yaptılar." 

Han Nezaretinin tebliği 
Fransız Hava Nezareti bildiriyor: 
2 Haziranı 3 Haıirana bağlıyım ı:e

c:e. şark cephesinde. ağır tayyar~
lerden mürekkep filolarımız. Alman
yada, müteaddit tayyare ıııe.vdantarı
nı bombardıman etmiş ve bu meydan
lar üzerine otuz tondan fazla bomba 
atmıştır. Şimal cephesinde. hava ku\·
vetlerimiz, düşmanın motörlü kıtala
rına birçok defa hücumlar y:tpmış v~ 
bunlara çok mhasüs kayıplar kaydet
tirmiştir. Cephenin birçok noktaların
da müteaddit istikşaf ve fotograf al
ına uçuşları yapılmı:ıtır. Tayyarelerı
mizin hepsi üslerine dönmüştür. 

Diln öğleye doğru, arazimiz üzerin
de faaliyette bulunan kuvveUer bir • .J,J, 
man bombardıman tayyareleri koluna, 
avcı tayyarelerimiz hücum etml~ ve 
hava dlfi bs.tar:,.alarımız ateş açmış

tır. Şiddetli çarrıısmalar olınuş ve bir
çok tayyarel!ll' yere indirllmistir. Pa· 

RESMİ HARP TEBLi.GL-ERI-
Fransız Resmi Tebliği 

Paris, 4 (A.A.) - 4 Haziran tarihli Fransız sabah tebliği: 
Gece, Dunkerque mıntakasında, kı talarımızın mukavemeti ~ayt-~inde 

ve düşman tazyikı neticesinde durmadan artan güçlüklere rag.nen, irkap 
ameliyesi, faal bir surette devam etmiştir. 

Paris, 4 (A.A.) - 4 HazirJ.n Fransız akşam tebliği: 
Tesbit edilmiş olan plAnlar mucibince, müttefik kıtaların Dunkerque

den irk~bı bugün nihayete ermiştir( 
Son dakikaya kadar, e\'\·ela varoşlarda, bilahnre bizzat şehirde hatta ev

den eve, dumdarlarımızın kahraman mul<a\'emeti kendisini göstermiştir. 

Daimi surette takviye edilen düşman, durmadan kıskacını darallıyor Ye 
durmadan mukabil hücumlara maruz kalıyordu. Son irkap, Alman n1a
kineli tüfeklerinin ateşi altında yapılmıştır. Amiral Abrial \'e General Fa
{.(aldein kumandası altında yapılan bu $iddetli müdafaa geniş olduğu ka
dar güç hııreket, mücadelenin inkişafı üzerinde muhakkak tesinni gös
terecektir. Şimalden gelen ·ve enerjisi tam ilıırak kalmış bulunan askerle
rimiz, yeni muharebelere hıızırdır. Bu harekat esnasında, kara, deniz ve 
hava ordularımızın sıkı işbirliği fevka 1ade bir derecede kendisini göstermiş 
ve bu ordulara İngiliz kara, deniz ve hava kuvvetleri yorulmaz yardım
larda bulunmuştur. Amiral Abrifll, tn gilizlerin yaptığı hareketlerin fev
kalade olduğunu söylemiştir. Düşm;.ı n, ihata ettiği Fransız ve İn~iliz 

kuvvetlerinin bir çevirme hareketi :1 e teslim olmasını elde etmek arzu
sunu gütmüştü. Bu kuvvetler, karşm na geçilmez enerjileri sayesinde, 
çemberden kurtulmuşlardır. 

3 Haziranr 4 Hazirana bağlıyan ~ece, Milnih \'e Frankfurt'un hemen 
yakınlarında kain ha,·a meydanları ve endustri müesseseleri bombardıman 
edilmiştir. Tayyarelerimizin hepsi geri dÖnmüştür. Bu harekete müvazi 
olarak, İngiliz hava kuvvetleri, mü hinı filolarla, Ruhr mıntakasına hti· 
cum etmiş ve burada endüstri hedetleri ve tas!iychaneler bombardıman 
edilmiştir. 

Düşman hava kuvvetlerinin dün Pa ris mıntakaşı üzerinde yaptığı hare
ket esnasında kaydettiği kayıplar, asgari 25 tayyareye baliğ olmaktadır. 

Ciddi surette yııralanan birçok bombardıman tayyareleı'inin hatlara dö
nerken güçlük çektiği göı·ülmii~tür. 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi karargahı, 4 (A.A.) - Ordu yüksek kumandanlığı 

bildiriyor: Dunkerque'in zaptı için yapılan muharebeler aona ermelt üzP.
redir. Kıtalar1mız şehre girmişler ve kendini nevmidarie müdafaa 'eden 
düşmandan For.t - Louis'yi almışlardır. İngiliz askerlerinin vapurlara 
doğru ricatlerini setretmeğe memur olan Fransız kıtalarile yapılan sokak 
muharebeleri devam etmektedir. 

Evvelce de ayn bir tebliğde bildirildiği gibi hava ordusu 3 Haziranda 
muhtelif cesamette birçok tayyarelerle Paris civarında Fransıı: ordusunun 
üssüne taarruz etmiııtir. Taarruz be~lenilmedlk bir zamanda yapılmıştır. 

Düşmanın hava müdafaasını uzaklaş tırmağıı. muYa!lak olunmuş ve yük
sekten ve alçaktan toplu uçuşlarla Fransız hava ordusunun liman ve en
düstri fabrikaları üzerinde pek müessir neticeler elde edilmiştir. Birçok 
yangınlar çıktığı ve infilakler vuku bulduğu müşahede edilmiştir. Hava 
muharebeleri esnasında 79 düşman tayyaı esi düşürülmtiştür. 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman Başkumandanlığının tebliği: 
Dunkerque kalesi, şiddetli bir çarpışmadan sonra alınmıştır. Kırk bi:'I 

esir alınmış ve henüz miktarı bilinme:ven ganaim, elimizde kalmıştır. Bu 
suretle, bütün Belçika sahili ve :Manş'cian Somme mansabına k;ıda~· Fran
sız sahili, tamamile Alman kıtaları tar.ı.f!.ndan işgal edilmiş l)ulunmak
tadır. 

ris mmtakasında 16 tayyarenin dü~tü
ğü tesbit olunmuştur. 

ikinci Taarruz Noktalan 
Reuterin askeri muharririne 

göre, Dunkerque müdafaası 15 
Alman f.ırkasrm meşgul etmiş, 
General Weygand Somme cep
hesini kurmak için bu müdafaa
dan da istifade etmiştir. Somme 
da ve her yerde muharebenin i
kinci safhası için kıtaat tahşida
tr devam etmekte ve herkes Al
manların ikinci taarruz noktası. İnfiratçılık.tan Gayrimuharipliğe 
nın neresi olacağını araştırmak- Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork 
tadır. Herald Tribune gazetesi, infira-

Fransrz mevzileri denizden dın yerine şimdi gayrimubaripli
·Maj:no hattına, yani 320 kilo- ğin kaim olduğunu yazarak, müL 
metre tulünde uzanmakta ve 
manialar teşkil eden birçok akar tefiklere yapılacak yardımın, gö-
suların mevcudiyeti dolayısile ııüllülerden müteşekkil bir do. 
kuvvetli bulunmaktadrr. Som."le nanma vermek suretiyle olmasını 
ile Aisne arasında takriben 20 ileri sürüyor. Ayni gazete, baş. 
kilometrelik bir gedik ve Aisne makalesinde, ordu ve bahriyece 
ile Mcuse arasında da takriben verilmesi mahzursuz olan bütün 
29 kilometrelik bir gedik daha tayyarelerin, derhal müttefiklere 
mevcuttur. Daha garpta, Abbe. verilmesini talep ediyor ve kısa. 

·11 A · d d b" ca diyor ki: 
vı e ve mıens arasın a a ır H k k. t dd··n ı 
taarruz ihtimali derpiş edilebiJ l u uı ı elrdc u zerı·rea meş. 
1' d b b ·· ı · - · h ·· gu o marna ı rr. bun. 
ırse e, u .0 genın arazısı u- ları Hitler her zaman kcn-

cum arabalarile yapılacak hare. d. · . tr ~ · t kd · 
kfıta pek müsait bulunmaktadır. dısınceb b.ıcatp e ·ımıgıd ad. ıbr-

. . . e se e ıye verı e en ar e 
Belkı de General Weygand ıçın · d' k t· l b t f t ~ • ın ırme sure ıy e er ara e • 
taarruza ~grama.yı beklemek la- miştir. Eğer Hitler Arnerikaya 
zırn gelmıyecektır. tecavüz etmek isterse, muharebe 

nin herhalde bize geleceğine e. 

SARACOGLU min olabiliriz. 
Kanadanın Yardımlan 

P. Grupunda 
Siyasi Vaziyeti 

İzah Etti 

Ottawa, 4 (A.A.) - Milll Müdafaa 
Vekil Muavini Janes Ducan, Kana
danın müttefiklere, tayyare ve perso
nelce mühim yardım yapmış olduğu
nu, ve pek yakında diğer irsalat da 
yapılacağını beyan etmiştir. 

Sulh Teşebbüsü l\feı;elesi 
Vaşington, 4 (A(A.) - Beyaz evin 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. B. M. 
M. Grupu bugün (4-6-9;l0) saat rın A\'rupada bir sulh teşebbüsünde bu-
beşte reis vekili Seyhan mebusu :mı- lunmak fikrinde olduğuna dair şayi
mi Uranın reisliğinde toplandı.. dar hakkında sorulan bir suale ceY:ap 

Celsenin açılmasını müteakip kür- veren Hull, böyle bir teşebbüsten ha
süye gelip on beş günlük dünya siyasi 'o"!rdar olmadığını bildirmiş ve maa
dun.ı:nunu ve siyasi hadiseler seyrini mafih hiçbir surette Reisicümhurun 
izah edım Hariciye Vekili Şükrü Sa- namına konuşmadığını ilAve etmiştir. 

racf)ğlu, ayni za~anda bu ır.evzu et-
rafında sorulan suallere de cevap ver- lngilterede Şüpheli 
mek surellle grup umumi heyetini 
tenv_ •. etmis ve ruznamede başka mad- Şahısların Tevkifine 
de olmadığından riyasetçe 18.30 d& 
celseye nihayet verilmiştir. Devam Ediliyor 

bil mükellefler, yanlarınd 

müstahdemleri için bordro VEi 

mek mecburiyetinde idiler. Ye 
kanun mucibince bu mükellefi 
müstahdemlerine Haziran 19 
ayı içinde ödeyecekleri paral., 
da 20 Temmuz 1940 akşa~ 
kadar bordro ile bildirdikt 
sonra 1 Temmuz 1940 tarihind 
itibaren müstahdemlerine ödet' 
cekleri paralar için bordro VA 

miyeceklerdir. 
3 - Buna mukabil bu m 

tahdemler 1 Temmuz 1940 ta 
hinclen itibaren bir ay için 
bağlı oldukları varidat dairele 
ne veya maliye şubelerine ~ 
racaat ederek gündelik gayri s 
fi kazanç üzerinden vergiler· 
verecekler ve fotograflı bir ve 
karnesi alacaklardır. Dükkan 
mağaza sahipleri 1 Ağustos 19 
ta:-ihinden itibaren, ger$ ls:'.: 
yılında, gerek müteakır yıllart> 
elinde maliye dairesinden ver 
miş vergi karnesi olmıyan kı 
seleri istihdam edemezler. Ed 
lerse, vergileri ve karne harçl 
rı cezasi1e birlikte kendilerind 
alınır. Dükkan ve mağaza sahi 
lcri yeniden işe aldıklan ve 
işlerine nihayet verdikleri mu 
tahdemlerin isimlerile işe başl 
drkları veya işten çıktıklan t 
rihleri 15 gün içinde varidat d 
relerine yazı ile bildirmeğe 

mecburdurlar. 
4 - Yeni kanunla beynel 

lel ecnebi ve transit nakliye ku 
panyalan defter tutrruya ve 
defteri kanunun mcriyete gir 
ği tarihten itibaren bir ay içi 
de varidat dairelerine tasdik E 

tirmeğe mecburdurlar. 
5 - Beyanname usulile verı 

ye tabi olan veya beyanname 

sulile vergiye tabi olmay.ı tıl 

riren talep etmiş bulunanlB' 

kanunen tutmıya mecbur oldu 
ları defterleri. her ticari yıl 

ASKER GÖZU İLE VAZİYET 
Londra. 4 (A.A.) - Scotland 

Yard, milli müdafaa kanununa birinci ayı sonuna kadar varid 
muhalü hareketlerde bulunmak. dairelerine tasdik ettirrneğc m 
la suçlu birçok kimseyi tevkif burdurlar. Defterlerini ertesi l 
etmiştir. Tevkif edilenler arasın- dahi kullanmak istiyenler ay 
da, Hamburg radyosunda ingiliz- müddet içinde son muameleleı B İl' Paris telgrafı, Almanların 24 saatten he-

ri Dukerque mevkii müstahkemine $id. 
detle taarruz ettiklerini bildirmektedir . 
Fakat mütemadiyen püskürtülen hu ta. 
arruzlar, Almanların ~ok ağır zayiat ver
meleriyle neticelenmektedir. 
Müttefiklerin o cephede kazanabilecek
leri muvaffakıyetin, bugünkü ricati müm. 
kiin mertebe az zararla tamamlamalarıa. 
dan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır . 
20 gündür . bilafasıJa dövli$en, çok faik 
bir dti<::man kar$ısında bulunan, ia~esi 
muvaffakıyef~e temin edildiğ'i halde, taze 
krtalarla takviye olunmıyan o mahsur 
kuvvetlerin ricatte gösterdikleri intizam, 
müttefiklerin çok iyi talim görmfü~. itaat. 
kar ve cesur askerlerden müteşekkil bir 
orduya malikiyetlerini anlatmaktadır. 

* * B n noktanın tebarüzii ise, bilhass~ İngiliz 
askerlerinin acemiliklerini iddia edenle· 

ri bilfiil tekzip etmekte, ve İngiliz ordu. 
sunun askeri kıymetine karşı bir emni. 
yetsizlik uyandırmak istiyen Alman pro. 
pagandasını bilfiil cüriitmektedir. 
Şiddetli Alman hiic~munun en esaslı he
defi. müttefiklerin en yıkılmaz miidafaa 
silahı olan maneviyatını perişan etmekti. 
Halbuki. bugün, Dunkerque'ten İngiltere. 
ye gec;irilen yorgun Fransız askerlerinin 
bile, düşmanla çarpışm.ıya can atmaları, 
ve bir an evvel Fransada yeni cephelere 
gönderilmek istemeleri, Alman ordusunun 
müttefik kuvvetlerin üzerinde hiç bir ak. 
si tesir yapamadığını göstermektedir: Bu 
da, Frans12 ve İngiliz ordularının, berhan· 
gi bir orduyu nihai zafere götürebilecek 
olan en mühim silahtan nıahrum edileme. 
diklerini ispat etmektedir. o· cepheden ge. 
len zabitler: 
"Alman hava kuvvetleri, bizim hava kuv. 
vetlerimize adetçe çok faik bulunmasalar· 

dı, Kral Lepold'ün ihanetine rağmen 7a. 
fer bizimdi!,. Demiştir. 

* * Cephe içinden gelenlerin bu kabil şehadet. 
!erinden de belli ki, müttefiklerin tak. 

viyeye mecbur bulundukları en zayıf 
noktaları, hava kuvvetleridir. 
Vakıa, hemen bütün askeri miitehassısla· · 
rın kanaatlerine göre, çok şiddetli bir 
lıarp yapmış bulunan Alman ordusunun 
Somme cephesinde yeni bir taarruza ge. 
çebilmesi, en az bir hafta sürebilecek esas. 
lı hazırlıklar yapmasına miitevakklftır. 
Fakat bu kadar zaman, İngiJtere ''e Fran
sanın, hava kuvvetlerine kendilik]erinden 
yeni hir sey ilave edebilmelerine müsait 
değildir. Eğer hu f!e<:ecek zaman ic;inde, 
Amerikada müttefikler lehindeki cereyan 
artar da, miittefiklerc pilotlariyle bi.rlikte 
ta;o,•yareler gönderilmesi hakkında eski bir 
kumandanın yaptığı teklif kabul olunursa, 
müttefiklerin yeni ba~h~·acak muharebe
lerdeki zafer sanslan büsbütün artacaktır. 
Geçeceği sanılan bu bir hafta icinde, AL 
manların, Fransız müd3faa hatlanna vok. 
lama mahiyetinde ufak taarruzlarda~ bu. 
lunmaları beklenebilir. 

* * Bir İtalyan askeri mütehassıstnın iddiasın:ı 
göre, "Dunkerque'e yapılan taarruzun 

daha fazla ~iddetlendirilmemesi, zayiatı 
ınüthiş bir hadde vardırmamak arzusun. 
dan~ır.,, Aynı mütehassısa göre, "Alman. 
Iar. Şimalde işbrini cabuk bi!irmek için da. 
ha fazla adam ve malzeme ziyaına razı o1sa. 
Jardı, kuvvetlerini tekrar organize etmek 
için, üç dört haftadan çok zamana muhtaç 
kalırlardı. Halbuki, Alman Erkanı Harbi. 
yesinin gayesi, müttefiklere daha fazla 
toplanmak fır1<atı kazandırmamaktrr ... 
Bizce bu görii~iin. ~imal hart>kntırı1 1l7a•nn 
schenler arao;ırıd~ki miihim mcYl.ii de ka. 
hili inkar dej':iJidiT . 

ce neşriyat yapan William Joyce 
in kardeşi Frank Joyce de var. ni varidat dairesine işaret 
d 

tasdik ettirirler. Sene içinde y 
ır. 

Diğer taraftan ikisi Brighton niden işe başlıyanlar, işe başl 
ve diğer ikisi de Hull'da olmak madan evvel defterlerini tasdt 

ettirirler. 
üezere, faşist hareJ..~rna mensup 
dört aza tevkif edilmiştir. BunJ Şimdiye kadar defterlerin n 
dan başka İngiliz faşist birliği- tere tasdik ettir.ilmesi kafi ıc 
nin Canterbury şubesine mensup Yeni kanun, defterlerin, note 

1 
iki idare azası ikametgahlar.mda den rnusaddak olsa bile, var.id 
polisçe yapılan araştırmalar es. dairelerine tasdik ettirilmesi 

1 nasında mevkuf tutulmuşlardır. mecburi kılmıştır. 
Singapurda askeri talimlere Ötedcnberi kazanç vergisi 

daha büyük bir hız verilmiş ve mükellef olanlardan 1940 tica 
her ihtiale karşı sıkı tedbirler a- j yılı başında defterlerini note 
lınmışt.ır. tasdik ettirmiş olanlar.ın kullıu * makta olcf uklan bu defterl 

Paris, 4 (A.A.) - Bcsanson ı 1941 ticari yılı başına kadar 
! Deimi Askeri mahkemesi Ce- rıca varidat dairelerine tasdike
l nevreli Marcel Verry isminde bir tirmelerine lüzum yoktur. 
şahsı hiyanet ve casusluk cürum Sayın vatandaşlara 
!erinden dolayı ölüme mahküm üzere tebliğ olunur. 
etm,i§tir. 

Litvanya • Sovyetler 
Almanlar Narvik~i 

Tahrip Ettiler 
Londra, 4 ( A.A.) - N Ol'Vf 

Ajansının bildirdiğine nazara.ı 

Kaunas, 4 (A.A.) - Litvanya. 17 Alman tayyaresinin di.ın o 
da Sovyet ordusuna mensup cü- lede sonra yapmış olduğu bo 

1 zi.ıtamların bulunduğu mıntaka- bardrman neticesinde, Na~ ı 
lnrda polis kontrolü fazlalaştırıl- şehrinin yarısından fazlası t 1 

ınıştır. Litvanya makamlan, bu rip edilmiştir. Yangın bomba 
mıntakalarda otuıanlan dikkatli rile, yüksek infilak kabiliyet 
bir kontrol altında bulundur bombaların yapını~ olduğu ta 
maktadır. Hük(ımet, Sovyet no. ribat birçok m·lyonlara bahg o 

Münasebatı 

1 tasında yazılı Sovyet askerle:-i- ma~;:kdır. 

1 
nin kaldrrılması meseleleri ÜZl'· Hücum tayya"elcri 
rinde tetkjkatta bulunmak üzere ı gecmiş, birçok düşman 
bir komisyon teşkil etmiştir. sini düşürmüştür. 



4 

"PAR I S 1 N 
Bombardemanına 

uı•abele 
(Başı 1 incide) 

ı iki ilkmektep ve Paris ci· 
nda ayrıca bir çok mektep 
ır. Hastane haline ifrağ edil-
olan bir mektebe de bomba. 

du mtistür. Burada hastabn. 
olmustur. Diger bluler ara. 
, bır de Amerikalı vardır. 

ransızlnr l\lukabclc Ettiler 
u un Fransız hava kuvvetleri, 

n tayyarelerinin hareketine 
bele olmak ı.izcrc Mtin!h ve 
forttaki sanayi merkezleri
mbardıman etm · şlcrdir. 

imanların Paris bombardı· 
ı hakkında şu malumat veri. 

nun iki mıntaknsında, kız 
t p talebeleri arasında bir 
zayiat yapmıştır. İlk mınta. 
-Şarki Paris banliyösü

b< mba bir mektep yakınında 
sı ınağa isabet etmiştir. 12 ya 
an aşagı 1 O kız talebe ölmüş 
ı !erinde pek ağır bulunan, 
lehe yaralanmı!'>tır. Ayni za. 

da 15 kilometrelik bir mesa· 
bulunan 6 kız talebe ölmtis 

muteaddit diğer talebe yara: 
tır. :Qun oğleden sonraki 

hucumunda ceman 16 kız 
be olmuştur. 

anlar, bilhassa, Parisin cL 
nda bulunan bir çok hava 
danlarına isabetler yapmağa 
mışlardır. İkinci hedefleri 
ın etrafındaki münakale 
rı olmuştur. Nihayet, birkaç 

aya hucum etmişlerdirBiızı 
n pılotları her türlu askeri 

eften uzak olan binaları tah. 
etmışlerdir. 
arısin bombardımanı, Paris 
takası etrafında yapılan ge. 
mıkyastaki hava hücumunun 

bır safhasını teşkil ediyor· 
Alman bombardıman tayya. 

bir çok avcı tayyareleri ta. 
dan himaye edılmişlerdi. Al. 
hucumu kuvvetli bir Fransız 
abelesi ile karşılaşmıştır. Bu 

ta, salahiyettar mahfıller ı 7 
n tayyaresinin düşürüldüğü 

kaydetmekte ise de, sonradan 
haberler düşmanın zayia. 

daha yüksek oldugunu ispat 
ir. 

yni mahafil, Alman bomba. 
isabet noktalan hakkında 
bir ketumiyet muhafaza 

ekte olduğunu ilave etmekte. 
r. Alman pilotları, umumi. 
, bombalarını tesadüfi ola. 
atmamışlar, askeri veya ya 
keri hedeflere nişan almış. 

adüfi vaki olan noktaların 
erinin neşri, pılotlara müşa. 

elerini tashih ctmeğe yarayıp, 
daha scf ere daha muvaffakı
bombardımanlar yapmalıı. 

temin eder. Alınan tedbirler 
mda aynı ketumiyet muha· 
edilmektedir. 

ü baskın esnasında 25 
tayyaresinin düşürüldı.i~ü 

a bildiriliyor. 

• gün verilen malümata gö-
Almanlar bugün Hovre lima. 

bombardıman etmişlerdir. 

re infilaklı bombalar isabet 
tir. Enkaz arasından öhi ve 
ılar çıkarılmıştır. 
ıUz Tayyarelerinin Faaliyeti 
ltere aHva Nezareti de, bu
buyük bombardıman tayya
nın mühim harekatta bu. 

unu ve harekatın devam 
i bildiriyor. Ağır bombar. 

n tayyareleri filoları, gece 
li Almanyada hava mey

na ve diğer askeri hedef. 
hucumda devam eylemişler. 
T yyarelerin hepsi uslerine 

u tur. Avcı tayyareleri ta-
zi karakoJ faaliyetlerine de. 
etmişlerdir. Narvik bölge. 
, 1 ve 2 Haziranda düşma
ltı tayyaresi duşi.ıriılmiıştur. 
ma, 4 (A.A.) - Havas: Pa

gunu Cenubi Fransa üzerin. 
hucumlara iştirak etmiş o

bır Alman bombardıman tay 
Torino üzerinde uçtuktan 

Milano civarında Forlani-
yyare meydanına mecburi 
ı yapmıştır. Tayyare, va. 
urette hasara uğramış bu. 
tadır. Tayyarenin Al· 

aya dönebilmesi için bura. 
mır gormesi icap e) lemek. 

vi re nzerindc l\liisodcmc 
d a, 4 (Hususi) - İsviçre-

1 len haberlere göre, bugun 
tayyareleri ile Alman 

r lerı arasında muhim bir 
me olmuştur. İsviçre top

z r'nclen uçan Alman 
1 rine lsviçre devriyeleri 

b le etmiş ve yabancı tay
ın bir kaçı düşmüştur. 

viçre tayyaresi de duşerek 
u olınustur. 

TAN 

1 Şimal Harekitınıri li TAL YA 

B
•J A Harbe Girerse! 

ALMANLAR 
Avusturyada 
TAHŞIDATA 

1 an ç p su tahmin edilebi~.aşı B1
u i~~~~~er 

Habeş, İspanya ve Arnavutluk 
harplerinde tecrübe görmüş, iyi 
yetişmişlerdir. 

(Başı 1 incide) hm-ekfıta iştirak etti ve l>u askerleri· 
kadar harbe devam edeceklerini nılzi feci bir ölümün pcnçesL'lden kur
ve bu harbi en karanlık, en kor. tardı. Bu harekete bir ''z.a!er·• diye
kunç şartlar içinde sonuna götü· meyiz. Çilnkü zıı!erler tahliye ile ka
rcccklerini, sahiller üzerinde, zanılmaz. Fakat bu i:ıte de bir zafer 
caddeler içinde, elhasıl her yerde vardır ve bu zaferin şerefi hava kuv
harp ederek kurtuluşb tahakkuk vetine aittir." 
ettirinciye kadar dövüşeceklerini Kayıbı Telifi İçin .• 
anlattı. Misler Churcblll, hava ve de'1lz 

Bu yüzden nutuk mecliste çok kuvvetlerinin büyük gayretini kay
iyi tesir etmiş ve memleketin a- dettiktm sonra maktul, mer..ruh ve 
zim ve iradesi yeni bir hamle ~l~ Kayıpların 30.000 tuttuğunu, fakat 
hızlanmıştır. 1000 topla bGtün naklıye ve zırhlı a-

Son llarhin Ta(silatı rabaıarın vesair vasıtaların k~mflcn 

l\Iister Churchill, Mayısın ikin. terl:cdıldlgini anlatmış, d:ıha soma 
ci haftasında Sedan ve Meuss üze ~unları söylemiştir: 
rinde vuku bulan muharebeler. "Fabrikalarımıı.m en mükemmel 
den bahsetmiş ve şu sözleri söy· ımrıliıtını seferi kuvvcUm\ze göndcrl
lemiştir: yorduk. Bu kayıp, Almnnya:ra karşı 

"Şimaldeki kuvvetler ancak tcb:ırllz ettirmek istcdl~lmiz kuvveti
Amiens ve Abbeville'e süratle rL mlzi göstermemize mftnl olncnktır. 
cat ederek kurtulabilirlerdi. Fa. Buna karşı bGtiln fstihc:alatımızı hız

kat Fransız kumandası, açılan ge !andırıyoruz ve kaybımızı birkaç ay 
diğin kapanabileceğine inanıyor. ıçinr!e telllfiye çal&ıyoruz.. 

du. Sonra bu ricat Şimali Fransa Fakat bu kayıptan daha mühim hlr 
ile Belçikay1 tcrketmeyi icap et· ~ey, stratejik neticedir. Çunkn askcr
tirird i. General Veygand'ın ku. lerımiz.l kurtarmakla ber:ıber mntte
mandayı deruhte etmesi üzerine fikimiı. Fransa zaafa uğradı. Bizim se
Belçika ile temasın idamesi is. ferl kuvvetimir. hırpalfnc?ı. Belçika 
tendi. 8 - 9 zırhlı fırkadan mü. llrdusu kaybedildi. Manş limanları 

teşekkil Alman kıtalan kuvayı düşman elindedir. Elhasıl buyilk bir 
külliye ile aramıza girmişti. Kuv- askeri !elfıket vuku bulmuştur. Yıı.

vetlerimize gıda ve mühimmat kında biz veya Fransa Giddelli bir 
gönderilmesi müşkülleşiyordu. darbe beklemeliyiz." 

İngiliz ve Fransız kuvvetleri İnglJiz adalarının müdafaası hak-
Calais'yi müdafaaya ehemmiyet kında Churchill şunları söylemlııtir: 
verdiler. Müdafaaya 4,000 İngiliz "Şimdi bu adada bu h:ırbin ve ge
ve 1.000 Fransız iştirak etti. AL çen dGnya harbinin hiçbir lınlle mu
rnan lar buradaki kumandana bir kayesc ed!lcmiyccek kadıır çok askc
saat mühlet verdiler. Fakat ku- rl kuvveller vardır. Bununla beraber 
mandan teslim olmadı ve harbe bir müdafaa harbilc ikt.iCa ed.:.•ck de
devam etti. ğillz. İngiltere imparatorluğu ile 

Buradan kurtarablldlklerlmizln sn- Fransa cümhurlyeti iki iyi arkadaş 

yısı 30 kişıdir. Eksersinin akıbeti meç- qibi .kuvveUerlnin sonuna kadar bir
huldür. blrlcnne yardım ederek vatan top-

Fakat Calals müdafilerinin kahra- raklıırını ölünceye kadar müdafaa 
mcınlığı sayesinde Dunkcrque'i Jrnr- .;tırıex: hususundcıki azimlerinde biı

artık Kral hakkındnki hükmü tehire leşmişlerdlr. Adamızı her ne pnhasına 
kurtannıya çıı.lıştık." olursa olsun muda!aa edeceğiz. llıç-

Mlstcr Churchlll, Belçika kralının i:ılr zaman teslim olmıyacı;ğız." 
bu sırada m!ıttefiklcre ihanet ettiğini Bnı.vekfl netice olarak demiştir ki: 
anlattıktan ve kralın hiçbir kimseye "Şimdıkl halde böyle bir şey varit 
hııb~ \'Ermeden teslim olduğunu t;İiy- nlmamakla beraber bu adanın büyük 
lcd'ktM sonra bu hareketin m{ıtte- bir kısmı isülA edil•e ve açlıfa mah
fiklcr cenl.'hını apaçık bıraku/!ını ve küm olsa dahi silfıhlanmış olan ve do
ert~k Kral hakkındaki tıiilmııi tchlre nanmn11 tnrafından himaye edilen 
lürJm kalmadığını bildirmiş ... e §U şe- lmp&ratorluğumuz, almaia devam e
k[ de devrun etmiotir: dcceği 1ilddctli tedbirlerden ve kuv-

"Geçen salı karşınıza çıktığım za
man ancak 20 - 30 bin kişi kur+.ara· 
bildlğlmf7J sanıyordum. Fakat kııra, 

deniz ve hava kuvveUcrimiz.ln hariku-

vct Pn ı;erbest ve mQtaarrıı.dan kur
tulmu: yenl bir dilnya doğuncaya ka
d:>r müt'adeleye devam edecektir." 

Mister Churchlll, sefcrt kuvvetin 
lfıde bir tarzda teşriki mesaisi s::ı:;e- yeniden tanzimi ile ona alt mesclele
slnde bir hal!ıs mucizesi başardık ve ıin gclet'ek salı gunü hafi bir celsede 
335.000 asker kurtardık. Bin ı::emı bu görfısuleceğini bildirmiştir. 

Harp Hazırlığı ile 
Alakalı Tedbirler 

(Başı 1 incide) 
mesi takdirinde Roma açık bir 
şehir ilan olunacağı için şehirde. 
ki askeri müesseseler başka yer
lere naklolunmaktadır . 

İtalyanın harp veya sulh kara. 
rını ne zaman vereceği mallım 
olmamakla beraber, bu karan 
vermek sırasının yaklaşmış ol. 
duğu umumiyetle kabul olunu-
yor. 

Bugün kabine içtimaından son 
ra İ talyan transatlantiklerinin 
tekrar Amerika seferleri yapa
caklarına dair neşrolunan ilan
lar sulh lehinde bir alamet sayr
lırııa da, bu alamet sükuneti sağ. 
Jamlıyacak mahiyette değildir. 
Diğer taraftan Romadan Lon

draya birçok siparişler yapılmış 
olması da, vaziyetin daha ümitli 
bir tarzda mülahaza edilmesine 
imkfın vermektedir. Fakat vazi. 
yet sulh lehindeki bu alamete 
biiyük bir kıymet vermeğe mani 
oluyor. 

Gene " Korsika V c Nis,, 

İtalyan gazeteleri, İtalyanın 
metalibi hakk.ında neşriyat yap. 
mıya devam ediyorlar.. Gayda, 
bugün yazdığı bir makalede Kor 
sikn ve Nis üzerindeki İta~an 
emellerinin haklı olduğunu ispa
ta çalışmakta ve şöyle demekte
dir: 

"Savoie, Nice ve Tunus, Mal. 
ta ve Siiveyş te 'dahil olmak üze
re, İtalyan çemberine dahildir. 
Bu çember 1!)19 da Suriye ve 
Fılıstin ile ikmal edilmiş bulu-

Casablanca'da İtalyanlara fena 
muamele edildiğini iddia etmişti. 
Yapılan tahkikattan harp fabrL 
kalarında sabotaj teşebbüsünde 
bulundukları için on kişinin tev. 
kif edildiği anlaşılmıştır. Bunlar. 
dan bir kaçı sonradan serpest bı
rakılmıştır. 

İhtilafı haklı göstermek için İ· 
talya son zamanlarda harbe mü. 
racaat etmek suretiyle denizler. 
de serbestliği temin edeceğini 
bildirmiştir. Parisin salahiyettar 
mahfillerinde İtalyanın ihtiyaçla 
rı nazarı itibare alınarak abloka 
nizamlarının diğer bitaraf dev. 
letler hakkında olduğu gibi ken
disine karşı şiddetle tatbik edil· 
mediği hatırlatılmaktadır. 

Mayıs ayının nihayetinde f n. 
giliz ve İtalyan eksperleri Roma. 
da itilaflar imza etmişlerdi. İtal. 
ya hükumeti sırf siyasi sebepler
den dolayı bu itilafları son daki
kada reddetmiştir. İtalya "tarihi 
taleplerine,, bu taleplere resmen 
muayyen bir mahiyet vermedf?n 
riayet edilmesini istiyor. Fransa 
ve İngiltere hükumetleri müza. 
kereye girişmek istediklerini bir 
kaç kere Mussoliniye bildirmiş.. 

lerdir. 
Reynaud'nun beyanatı son za. 

manlarda İtalyada başka bir akis 
bırakmıştır. Eğer İtalya harbe gi. 
rer.se bunu kendi arzusile yap
mış olacaktır. 

Mı!'ımta Yeni Tedbirler 

Kahire, 4 (A.A.) - Mısır hü. 
kiımeti memleketin müdafaası 

için alınan ihtiyat tedbirlerini 
nuyordu.,, 
Fransa - İtalya Münasebetleri bir kere daha gözden geçirmek. 

Paris, 4 (A.A.) - Alplerin bir tedir. Bu sabah 1\.-1.ısır Başvekili 
tarafından buraya gelen haberle. polis ve gönüllü müfrezelerin 
re göre, İtalya Almanyanın ya. şeflerini davet ederek kendileri-
nmda harbe girmeğe karar ver- ne son talimatı "'.ermiştir. . 
miştir. Şimdi yapılacak şey bu· 4000 to~luk Italyan C~lıtea 
nun tarihini tesbit ve planını tat vap~ru, dun yolcu almak ~zere 
bik etmekten ibarE!ttir. Fransa Surıycye hareket edecek ıken, 
bu kararın alınmasına sebebiyet ı yolcu almaksızın doğruca Napo. 
verecek hiç bir şey yapmamıstır. liye müteveccihen h areket ede"I 
ttal'la.n..mııtbuatı. ~OU!lmanlarda cektir. 

İtalyanın 6,000 tayyareden 
mürekkep bir hava kuvveti ol. 
duğu iddia olunur. 

Denizlerde ise 14 z.1rhlısı, 35 
kruvazörü, 14 destroyeri, 133 
denizaltı gemisi ve 300 ile 400 a
rasında denizaltılarına, diğer 
harp gemilerine karşı kullanılan 
seri motörbotu vardır. 

Maamafih İtalya Hariciye Na
zırı Kont Ciano, harp başladık
tan bir ay sonra verdiği tarihi 
nutkunda, İspanya ve Habcşte 
az, çok yıpranmış bulunan İtal
yanın büyük harbe girecek vazi
yette olmadığını söylemişti. 

İtalyada halk harbe taraftar 
değildir. Fakat butün milletin 
Mussoliniye itimadı vardır ve 
faşist teşkilatLl şeflerinin her 
emrine itaatı vazife bilir. Bu ba
kımdan da bugünkü İtalya ge
çen harpteki İtalyadan kuvvet. 
lidir. 

Buna mukabil İtalyanın zay.ıf 
tarafları çoktur. 

Evvela İtalyanın bugünkü ma
li vaziyeti 1915 teki İtalya ıle 
kıyas edilemiyecek derecede fe
nadır. Harp hazırlığı, ve harp 
sanayii İtalyanın bütçesini fena 
halde sarsmıştır. 

İktasaden de İtalya uzun bir 
harbe tahammül edemez. Harbe 
girdiği gün hariçten bir dirhem 
petrol, kömür, ve diğer maden
leri alamıyacak, bütün sanayiini 
mevcut stoku ile idareye mecbur 
olac&ktır. Stok mevcudunun ne 
kadar olduğu da belli değildir. 
Yalnız bugünden kömür sıkıntı
sı çekmekte olduğunu, haftada 
üç gün et yenmediğini, sabun 
bulunmadığını zikretmek kafi
dir. 

Başladdar 
(Başı 1 incide) 

yanın idaresine bırakılmış olan 
Split'dcki Alman fahri konsolos
luğu, çok miihim bir konsolosluk 
haline getirilmiş ve bu konsolos
luk, Belgrat elçiliği müsteşarı 

Willy Unfcrfchrt'e tevdi olun. 
muştur. 

Bir Alman Tayyaresi 
Liublinna, 4 (A.A.) - Havas: As

ker! nakliyata mahıus biıyilk bir Jun
kcr tayyaresi, dün sabah Maribor ci
varında yere inmisUr. Hava çok açık
tı. Fakat buna rağmen tayyarenin pi
lotu, yolunu &aşırmı~ olduğunu söy
lemiştir. Alman tayyaresi serbest bı
rakılmış ve bunun üzerine Avustur
yaya doğru havalanmıştır. 

Yugoslavya üzerinde Alman tayya
relerinin sık sık uı;uşları kaydedil
mektedir. 

darbe vurmak, bir yıldırım har
bi yapmak mecburiyetindedir. 
Seri netice alabilmek için de Ad. 
riyatik ve Balkanlara harbi teş
mil etmemeğe itina edecektir. 
Yapacağı şey, Korsika, Malta, 

Cebelitank, Süveyş gibi deniz 
üslerini imha etmek, müttefikle. 
rin Cenup ordusunu meşgul et
mek, ve Alplardan Fransızlarla 
harbe girmektir. Bu esnada tabii 
Akdenizi ikiye ayırmıya çalışa. 
cak, denizaltı ve hava kuvvctle
rile müttefik donanmalarını atıl 
bir hale getirmeğe gayret ede. 
cektir. 

Mussolini Akdenizde az za
manda bu muvaffakıyeti temin 
edeceğine inanmıştır. 

Fakat bütün askeri mütehas. 

B ütün bu sebeplere ~inaen sıslar İtal~a.nm ~arb~ girmesinin 
İtalya harbe girmege ka- ı Almanya ıçın bıle bır zaaf ola-

rar verirse, Hitler gibi seri bir ı cağına kanidirler. 

SATILIK EŞYA 
Kocaeli Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
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1 

2 
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1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

2 

2 

7 
1 

17 

6 

1 

1 

1 
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1 

1 

3 
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4 
1 

1 
2 

11 

2 

3 

16 
9 

32 
36 
7 

11 

10 
l 

1 

Sandık lçfnde cl@ktrik m otörQ 
Betonyere alt demir kapa gı 
Muhtelif eb'atta tahta çerçeven kum eleği 
Demir çerçeveli mQeedd et çakıl eleği 

Demir borudan mamül careskal sehpaları 
Dişli vinç el makinalan 
Seyyar demir ocağı 
Kaynak aport maa hortum \'e teferruatı 
Dcmrl örs 
Alafranga demirci ocağı 

Mankap makinası 
Elle mahruk mnkap 
Blri kilçiik biri büyük mengene 
Müstamel büyük lüks lfı mbası 

Çelik kalem bOyilk kıtada 
Kilçük elektrik motörii 
30 luk demir vida 
250 kilolenakanta hurda l!emtr 
Allı adet otomobil makası parçelerl 
Bir çift elektrikçi eldiveni 
Conta lfıstiği 
İki kilo kaynak teli 
Ahsaptnn mamôl toprak tecrübe kantarı 

50000 

, 

Vlnı;lerde kullanılan k6şebcntten mıımıll on fn@tre 
tülande bir adet biğa ve buna ait ekll bir adet yu
varlak on metre tülilndc çam direği 
5-20 Kavulin binası için altı adet demirden çerçeve 
Bina 36 ya alt sürme demir kapu 

Kuçilk demir kapı 
60-10-ilç adet demir çerçe\•e 
Santral binası için lmnl edilmiş demir kapular 
Demirden mamül tczgtıh sehpası 
Demir makas 
Demir hurda makası 
Trnnsfor motöre ait dem ır Kapu 
Demir kasalı çerçeve ve demir kapu ve kasatar
Çift kanatlı 2,25-20 ebadında iki demir kapu 
115 kilo İngiliz beı.ir yağı 
85 kilo iıstilbeç 

400 kilo ufak fıçı içinde pılak boyası 

Üç metrelik elektrik kablo boyası 
32 teneke bezir yağı 
36 otomobil ı:amlı elektrik an:ıhtan 
Ham bezir 
Porselen annhtarı 

Tek dilli muhtelif boyda makara 
Bir adet barometre 
Elektrik tecrübe makinesi 

1 Akimotörhi radyo 
11 512 kilo iistübcç 

11 fıcı içinde Yıldız marka 

500 -
15 -
20 
2 

120 
100 

4 

55 

20 
20 

130 
40 
~o 

20 
25 
10 
3 

25 
6 

1 

1 

1 

'6 

100 
200 
100 
30 
15 

800 
20 
15 

5 
30 
50 
90 
51 
43 

1000 
4 

320 
10 
2 

2 
100 

10 

15 
60 

203 

Ve ayni günde adı illınla 140 muhteli! parça eşya ve malzeme müzayede 
ile satılacaktır. 

Terekesi Beyoğlu 4 ünciı sulh hukuk mahkemesince resmen tasfiye edU
mekte olan İzmitte ikinci kAğıt fabrikası inşaat milteahhidi Vahit Akpa
kın mez.kılr fabrikadaki anbarlarında mevcut bulunan yukarda cinsi ve ev
~a!ile miktar ves:ıiresi gösterilen eşya ve malzemenin açık arttınlmıı.sına 

lJ.6.940 cumartesi günü saat 11 den ro a kadar devam olunacaktır. Muhammen 
kıymeUcrlnln "'o 75 i bulduğu takdirde satıl:ıcağından s:ıtın almak iste
yenlerin alelôsul depozito tevdiinden sonra artırılmasına mczkılr gün ve 
saatte iştirak edcbileccklerl fü\n olunur (27429} - -
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~-·•• Neı'eye can atanlar ... Eğlence ve heyecan arayanlar ... 
imtihandan kurtulanlar-

~ 1- A L E 
Gene g!Srülmemlş 2 bilyük fi llmle müstesna bir progam yapıl 

1 • YAŞASIN TAT iL Fransııc' 
Filmi 

Monte Karloda milyonerlerin hay:ıtını gösteren en buyük 
neş'e ve zevk :f'ılıni 

2- CiNAYET MEKTE Bi 
(Fransızca Amerikan filmi) Amerika g ngstcrlcrinin hayatını gös 

HAMERİ BOGART'ın hcyecnn kaynagı 

\.-Yanndan İtibaren L A L E Sinemasında 

r Bugünden İtibaren M E L E K 
Yaz Programlarına başlı~·or. 

bu 

1 • M A R 1 2 • Zorla Güze 
ANTUANETTE O L M A % 

NORMA SHEARER LORETTA YOUNG 
TYRONE POWER \VARNER BAKSTEI' . ! ...................... . 

~--·----, ÇEMBERLITAŞ 
SİNEMASI 

İstanbul'un en serın sinemasıdır. 
Program BugUnden itibaren: 

Şarkın biricik biılbülü ve 
ses krallçesi 

Üınınü Gülsüm 'ün 
yarattığı 

Yanık 1-VEDAT Esire • 
TUrkçe ıazıo Arapçı 9arkılı 

Osmanlı Bankası 
f LAN 

Osmanlı Bankası hisse ııabl 
dahili nizamnamenin 29 uncu 
sine gorc, 25 Haziran 940 Sıl• (, 
saat on iki buçukta, Londrada, t. 
Old Broad Strect, Winchcstcr Jl 
da topl:ınacak yıllık umum! i 
davet edılir. 

MUzakere Ruznamul! ..ı 
1) - Umumt komitenin llJ"" 

nesine alt raporu, 
2) - 31 İlkkftnun 1939 

rüyet edilen hes::ıplarııt 
dikı, ~ 

3) - TemC'ttn hissesinin ta~ ~;. 
2 • KATIL BENiM 

LEVIS STON • BARBARA 
READ • TOM BROVN 

Hissi, içtimai ve ahlfık1 büyük 
film. 3 - Aynca İstanbulda ilk 
defa olarak ı;ok enteresan renkli 

4) - Umum1 komiteye tsa ı 

1 
h~~ h 

Banka dah!U nlzamn:ımcslnln tf 
maddesine göre, hey'eU umurnf1fı 
az 30 hisse .senedi olan hisse ssııJ 
rinden terekküp eder. Ancak ı 

MIKİ MAUS 
Tavşan , .e Kapluml:iağa 

• 
Kiralık Apartman 
Satılık Mobilya 

yevmi içtlmıı olan 25 HaziraO 
dan en az on gOn evvel• hissel 
zirde gösterilen Merkezlerle ŞU 
teslim eden hissedarlar bu içtinl-' 
1irak edebileceklerdir: 
Parlı'de (IX e) Mcyerbccr sok 

7 numaralı Banka 14 
zine, 

Maçkada beş oda SJcak suyu, Frl- t.ondrada (E. c. 2.) Thro 
gidaire ve Telefon biltilnü yahut bir Strect'de 26 NumaralJ 
kısmı mevsimlik kiralıktır. Fevkalade kn Merkezine, 
kanape tnkımı, yemek masası, divnn, istanbul'da Banka idare Mcrkedl" 
koltuklar salamandra ve saire satı· Bankanın muhtelif Şubelerine. 
lıktır. 81345 !iC Telefon. " 

BEŞİKTAŞ iCRA MEMURLlJU 
lıttanbul ikinci İcra Dalrealnden: 
Bir borçtan dolayı 40/1695 N.lu 

~cıııla mihcuz bulunano gardrop, 
komodin. yemek masası ve sandalya
ları, büte ve diğer çekmeceli dolap 
ve tuvalet 10·6-940 üırihine müsadif 
Pazartesi günü saat 12 den 13 e ka
dar Beyoğlu Yağhane sokak N. 9 a
partımanın 5 N.lu dairesinde satıla

caktır. O gün muhammen kıymetin 

% 75 bulmadığı takdirde ikinci art
tırması 13-6-940 tarihine milsadif 
Perşembe günü ayni mahal ve saatte 
icra olunarak en çok arttırana ihale 
ediJccektlr. Taliplerin satış zamanla· 
rında mahallinde bulunacak memuru
na % 7.5 pey a çasiyle milracaaUan 
rnın olunur. 

DAN: 10/768 - Bir alacağın 
için haciz altına :ılınan pontiya!C 
ka 936 model an ve arka 
lAstlkleri eski bir adet tenezz{llt 
mobili 12-6-940 tnrihine karşı 
Çarşamba günü saat 9 dan 10 ı 
:ıçık arttırma sureUle halen bulll 
ğu Şişhanede eski karakol kar ıit , 
nus gnrajında paraya çevrllecel' 

Mahcuz otomobil s::ıtış sırasınd11 O 
hammen kıymeti % 75 nl bulJ1l9 

takdirde 17.6.940 tanhlne tcsadilf 10 ~ll 
Pazartesi günu yine saat 9 darı 
kadar ikinci arttırmaSl yapılaCll ı_h 

Vergiler alıcısına ait olmak . r 
müşterilerin yukarda yazılı ıUJl 
saatlerde orada bulundurulae91' 
rnunına müracaat ilan olunur. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE 

Hakkı Katran Pastilleri de vardı~ 

TÜRKiYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Podima Madenlerimizden 4000 - 5000 ton kum Paşabnhçe Fabrf1c'; 
mıza nakledilecektir. Taliplerin Şnrtnameyl görmek üzere en gflC 
Haziran 940 Cuma akşamına kadar Sosyetemiz.in Galata, PcrşeJ!l~ 
Pazarı, Samur sokagında İli Hanındaki İstanbul Bürosuna mnrııct• 
eylemeleri. 

Hava Okulu Komutanbğından: 
ııt" Hava okulları talimatının 86. maddesinde yazılı ııarUnn haiz fstclt ,,. 

dilek kAğıdı ve vesikalıı.rı ile Temmuz başlangıcından Agustos sonunııdll,J 
dar okula başvururlar. Okulun bulundugu yerin dı ında bulunanlar __ AS 

kftgıUan ile vesikalarını posta ile ok ulıı gonderirler. Ve nlacaklan p-· 
lığa g<ire hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartlan GUnlardır. 
A) Tilrk olmak. 
B) Orta mektep (Lise sekiz.inci sı nı! tahsilini bitirmiş, en az 16 .,e 

çok 20 yaşında olmak. Evli bulunmamak. etfİ. 
C) Sıhhi vaı.iyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa eh' ., 

olduğuna dair miltehassısları tamam olan bir hastahanede sıııııat 
yeti raporu olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dışarda bulunanlar: ti' 
Bulundukları yerin askerlik şubcsl~e müraeaaUa muayeneye gorı" ~ 

lirler. Tam teşki14Uı sıhhi heyet bulu nan yerlerde o yerin en b~ 
mandanına muracaalla muayeneye gönderilirler. rr-'' 

D) Ahlakı saf:lam olduğuna ve hiçbir surette suçlu ve mahköm.~11 • 

dığına dair bulunduğu yerin emniyet müdilrluğılnden ve polis aw"" bıa 
ginôen tasdikli vesika göstermek. ~ b 

E) Okula alınacak olruyucuiar, Gedikli erbaslar hakkında 2505 S ~ 
kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi blUrdiklC'rindcn 1 it 
mbddeUe hava gedikli erbaş olarak v ıızife gereceklerini taahhüt etıı1 

F) Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. ~ 
H) istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mi!<U 

fazla olacak olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve 1~ 
cı dil bilenler yenlenlr. Hava okulları okuyucuları askeri liseler o ';.:! 
cuları gibi yedirilir ve giydirilir. Ki tap ve dığer ders için l!ızım ol• 
parasız verilir. 1" 

V) Talipler anısını;la 16-18 yaşında olanlar pilotluğa ayrılır. JCnbl 
görulmlyenl:rle 20 yaşına 'kadar olanlar ihtisas gediklisi olurlar. :1'tif' 
llyetlerine gore makinist, telsiz, foto, ntıeı, bombardımancı olarak ye 
rilirlrr. (2116) (3741) 
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BEDELi 

Ecnebi 

1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 "' 
3 Ay 800 ,. 
1 Ay 300 ,. 

Uerarası posta ittihadına 
obnıyan memleketler için 

e bedeli muddct sırasiyle 

ıe, 9, 3,5 liradır. Abone. be
Peşindir. Adres değiştirmek 
Uru tur. Cevap için mektup
ıo kuruşluk pul il~vcsi 

lftzımdır. 

imtihanları 

lesi Tetkik 

tale
belere sorulan sualleri, ni. 
biz de gördük: Ve bu sual. 
l'iince, onların güçlüğün-
• yet edenleri haklı bul. 
elimizden gelmedi. Bu. 

' dir ki, bugün, bu meyzua 
• daha dönmek lüzumunu 
~ 
if Vekilimizin, sorduğu· 

~ere verdiği cevap şu ol. 

, 'l'etkikat yapıyorum: He. 
karar verecek derecede 

~inmiş değilim!,, 
tıki, o suallerle, talebele· 

anndan anlaşılan bilgi 
!'İ arasındaki nisbetsizlik, 

boylu tetkikata lüzum gös
ecek derecede aşikardı. Fa
, , Maarif Vekilimizin, lli
len hususatı daha dikkatle 
gecirmesini, neticede en 

li karan vereceğinden emin 
bekliyoruz: Çiinkü azami 
niyetle yapıldığından şüp
erniyecek olan bu tetkikat, 
erin ve talebe "·elilerinin 
haklannı meydana çıkar. 
başka bir netice vereme• 

0

lldeyiz: Bunun içindir ki, 
'n, ve velilerin, neticeyi 
olarak beklemelerini te-

ediyoruz. ~ 

• 
Zehirlenenler 

'8tten 19 kişi zehirlenmiş. 
Bu acı havadJsi okur o

' geçenlerde, süt güğiimle
Çıkan eski papuçları hatır-
0 eski papuçlann gUnün 

l bizi bu neticeye götüre. 
ıo ~lli değil miydi? 

bu son hadiseyle, o eski 
. rın verdiği dersten liyıkı 

ilde edememiş bulunma
sını ~ekmiş oluyoruz. Ne-

\ı'erilmesi lazım gelen en 
karar, siit satışını menet-

' d' • • ı· ç·ı . ., ıyesımız ge ıyor. t n. 
\'aziyet karşısında: 

SUtsilzlilk yüzilnden ufri
ız zarar, sütten uğradığı. 
rlara müreccahtır!,, der. 

ilbaliia etmiı sayılanuya-

a,. Askerlik Subeainden: 
ilıbemizdc kayıUı yedek ıu.. 
"«eri memurların senelik yok.. 

Haziran bidayetinde ba,_ 
•e IODanda nihayet verile_ 

let.nbatda bulunanların btr._ 
armı yapbnnaları, hariç_ 
taahhütlü mektup yolla_ 

icap etmektedir, 

L.11.ziran nihayetine kadar yok.. 
~ nıüracaat etmemiı olanlar 

1076 No in kanuna tevfikan 
h,. cesaa~ hiıkmedilecektir, 
l'olı:Jamalard& nüfus hüviyet 
•ılı:eri hizmet vesikan (nr. 
· sıhhiye raporu, lıhhl n.. 
da anıca diploma n ihtiau 

~· bazubentlerl sörü1ccetin.. 
ltte setirilecektir. 

lier yedek ıubay ve memurun 
llıernuriyetini, mühendis, kim.. 
•e doktorlarm ihtisaılarmı 
taıdildi vesaik te iıtenccek.. 

' illa yoklamalarmt yaptıra_ 
' bıa .. esaiki de ıönderecektir, 
a.ıı_hıılundufu mahallin şubesine 
~ bir dilekçe ile de miiracut 

Ur. 'it-. ..... . .. 
~•kertfl< Şubetlnden: ......., 

nuntakasında oturanlar
lelif gedikli erbaş okullarına 
iatekll ve kanunda yazılı 

~lll:t ve on sekiz yaşını tamam
lunanıarın knyıt ve kabul 
lerı yapılmak üzere 7 Hazi
larlhıne kadar tubemiu mil· 

ilin olunur.. 

TAN 

( ROMA MUHABiRiMiZiN MEKTÜ.iiU -) 

Bugünkü iT AL YANIN 3 
Ayrı Cepheden Görünüşü 

Roma, 28 Mayıs 

I• ngiltere ile olan müzake· 
relerin birdenbire İtalya 

tarafından kesilmesinin bir mü
zakere manevresi olduğu müta
laasında bulunan ve vaktiyle 
çok ehemmiyetli mevkiler işgal 
etmiş olan bir İtalyan dostum 
bana şu sözleri söyledi: 
"- İtalya, "Ben bu esrar do

lu tavnmla Avrupa harbinln 
mukadderatı üstünde' ağır bası
yorum. Benden şüphe ettikleri 
için, müttefikler, en az bir mil
yon 300 bin kişiyi, bir çok tay· 
yareyi ve gemiyi bugünkü harp 
sahnesinden uzakta tutmıya 
mecburdurlar,, diye övünüyor; 
ve "Korsika! Tunus!,, diye hay
kınyor. 

"Yani, acaba müttefikler bize 
buraları taviz olarak verseler, 
biz Almanyaya karşı harbe mi 
gireceğiz? Yahut, bizim için da
ha kolayı: Buralan alsak müt
tefikler bize karşı ihtiyat olarak 
tuttuklan kuvvetleri Almanla. 
rm üzerine sürebilecekler mi? 

"İtalyadan yükselen iddiala.. 
nn başka manası olamaz: İtalya 
tavizini alabilse müttefiki Al
manyanın yenilmesine demek 
yardım edecektir. 

"Bu güzel dostluğa Almanla
nn içerlemediklerini zannede
bilir misiniz?,, 

İtalyanın emperyalizm emelleri vardır. Bu emelterln tahak
kuku bugünkü harbin neticesine bağlıdır. Onun için bugfin 
İtalyada bütün zihinleri işgal eden ıual şudur: "Almanlar 
her türlü kombinezona hazırdırlar, hattl ''Bütün Akdeniz se. 
nin olsun!,, ' diyebilirler. Fakat, Alman zaferi acaba ne vakit 
ve nerede doyacak? Bütün ı\vrupa~·a hakim bir Almanyanın 
ayağı dibindeki İtalya İmparatorlukmuş veya değilmiş, bu. 

nun ne hikıneti olabilir? . ., 

t talyanın içinde bulunduğu 
vaziyetten, bu dostum 

kadar acı acı şikAyet etmiyen 
belki aeş on kişi bulunur. Fa· 
kat İtalyaya dışarıdan ve uzak
tan bakanlar için bunu anlamak 
biraz güçtür; çünkü İtalyanın 
üç türlü görünüşü vardır. ve 
bunları ayn ayrı tetkik etmek 
lazımdır: 

1) Faşist Partisinin İtalyası; 
2) gazetelerin ltalyası 3) İtalyan 
balkının İtalyası. 

1 - Hüktllrıet, yani Faşist 
Partisinin İtalyası, istikbal kay
gusu ile günün müthiş tazyıkle
ri arasında bunalmış bir halde
dir. Ortada kurtarılmak iste
nen Faşist emperyalizması e
melleri var. Bu emellerin tahak
kuku bugünkü harbin neticesine 
bağlı. Müttefikler tavizlere ya
naşmıyorlar. Almanlar her tür 
lü kombinezona hazırdırlar; 

hatta "bütün Akdeniz senin ol.. 
sun,, diyebilirler; amm' Alman 
zaferi acaba ne vakit ve nerede 
doyacak? Bütün Avrupada ha. 
kim bir Almanyanın ayağı di· 
bindeki İtalya İmparatorlukmuş 
veya değilmiş, bunun ne hükmü 
olabilir? 

Mussolini işte bunun için şim
di az konuşuyor; bunun için 
kararsızdır. 

2 - Gazetelerin ftalyasına 
bakmayınız. İtalya gazeteleri, 
(Kont Ciano'nun dostu Ansal.. 
do'nun Livomo'da çıkardığı Te
legrafo, eski Parti katibi 1''a
rinacci'nin Cremona'da çıkar
dığı Regime Fascista gibi çığırt
kan vilayet gazeteleri de, Mus. 
solininin kendi gazetesi olan 
Popolo d'İtalia da, Hariciye Ne
zaretinin dikte ettiği makale!eri 
Virginio Gayda imzası ile neş· 
reden Giornale d'İtalia da, niha. 

L ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA ) 

Metelik Kalmayınca ! 
T ramvaylarda birinci mev • 

ki uzun mesafe bileti o
lan yedi buçuk kuruf son vergi 
kanunlan mucibince yedi otuz 
paraya çıktı. Bu yüzden tram. 
vaylarda metelik buhranı baı
lamış. 

Şimdi ne olacak? Herkes bi
letçilerin yakasına yapışmış: 

- Metelik te metelik! diye 
hakkını arıyormuş. Alelhusus 
kulaktan çınlasın! Celal Muhtar 
üstadımızın: 

~ 
~ 

- Bir meteliğin kıymetini 
bilmiyen Türk değildir; sozu 
herkesin. kulağında küpe oldu. 
ğu için, metelik avı fiddetlen
miş. Şimdi buna karşı iki çare 
var: 

Birisi piyasaya bol miktarda 
metelik çıkarmak. 

Bu biraz müşkül ve masraflı 
olacakmış. 

İkinci çare daha basit: 
Yedi otuz paralık biletleri se

kiz kuruşa çıkarmak. Kolayca 
tatbik edilebilecek olan bu çare_ 
nin birinciye tercih edileceği 
kuvvetle umuluyor. 

Ne diyebiliriz. Halkı !!!ıkıntı. 
dan ve piyasayı metelik buhra. 
nından kurtarmak için yapılan 
bu fedakarlığa can kurban. 

Dua delim ki; kuruş buhranı · 
yok. O zaman sekiz kuruşluk bi
letlerin sıkıntı çekilmesin diye 
on kurup çıkarılmuı düşünü. 
le bilirdi. 
Yolcuları muzayakaya düşür. 

memek için fedakarlık mı yok? 
Nasrettin Hoca merhum bir 

gün camide vaaz ederken: 
- Ey Ümmeti Muhammet! 

Dua edin ki Cenabı Hak deveye 
kanat vermedi.. Demiş. 

- Neden? Diye sormuştu. 
- Vallahi damlanmız ba~-

mıza çökerdi. Cevabını vermlf. 
Rahmetli sağ olsa idi de açık 

şehirlerin bombalandıtını görse 
idi, acaba ne derdi? O da ayn 
bir bahis-

Olıİcak mı, Olnuyacak mı? 

D lkkat ~iniz mi! Şu ku
ruyasıca harp başladı 

başlıyalı, kaç JÜZ türlü tahmin 
yaptık!. 

•••••••• Yman: ....... -

1 B. FELEK. j 
........................ 

Harp Garp cephesinde olmı. 
yacak dedik. Aksi çıktı. 

Almanlar İsveçi i§gal edecek 
ler dedik. Öyle bir şey olmadı. 

Sovyetler harbe giriyor de
dik. Girmediler. Balkanlara sar
kıyor dedik. O da fos çıktı. A
merika bugün yann ilanı harp 
edecek, dedik, haia seı sada 
yok. 

Nihayet, her ay harp kah 
Balkanlara gelecek dedik, kah 
gelmiyecek dedik. 

Ve bütün bu söylediklerimizi 
de elden geldiği kadar mantıki 
deliller üzerine bina ettik· Ol
madı vesselam. 

Bunun sebebi bizim kısa gö. 
rüşümüzden değil, bu harp de. 
nilen bellnın divanece bir Jş o. 
luşundandır. Deli işini, akıl öl· 
çüsü ile ölçmek mümkün mil? 

Zehirli Süt Bahsi 

J.9 kişi zehirli süt içip hasta
lanml§lar. Hemen hastaneye 
kaldınlmışlar. 

İneklerde ıütü bozuk olan 
yoktur. Herhalde zehirli deni.. 
len ve içenleri toprağa değilse 
bile döşeğe düşüren süt mutlaka 
insanların eline geçtikten sonra 
bozulmuştur. Gerçi aklı başına 
geldikten sonra insan kendi sii. 
tünü içmez. Yalnız pek küçük 
iken içtiği sütün ne tehlikeli bir 
mahlUktan çıktığını takdir ede. 
mediği için emer. 

Bence r.ehirli inek sütnnün 
zaran, sütü bozuklann ötekini 
berikini zehil'liyebilecek sözle· 
rinden çok daha az tehlikelidir. 
Nihayet -:-sözüm meclisten dı.. 
pn- bir kay eder. Bir iki sür
gün olur. Vaziyeti düzelir. Söz. 
le zehirlenenlerin böyle kolay
lıkla iadei afiyet ve bilhapa ik
tisabı sıhhat ettikleri görülmüş 
değildir. Bilhassa ona dikkat o
h.mat 

Den Sana Ne Yaptım? 

N urullah Ata ve yeni ünv~. 
niyle Nurullah Ataç, bır 

atak çocuk değildir. Hatta bir 
çocuk ta değildir. Severim. Sa. 
mimidir. Gizlisi kapaklısı yok
tur. Yani büsbütün çırılçıplak
tır demek istemiyorum. Gizli 
kapaklılığı ancak zaruret mik
tarına münhasırdır. Üst tarnfı 
varı yoğu meydandadır. Ondan 
dolayı sözlerine, fikirlerine, ta· 
rizlerine ve telmihlerine kıymet 
veririm . 

Dün İstanbul gazetelerinden 
birinde çıkan bir makalesinde: 
"Felek! Ben blıneden hAk ile ycksAn , 

olduğun görsem!" 
Diye bana beddua ediyor. ,\_ 

yol Nurullah! Ben sana ne yap. 
tını. Tercümelerini mi beğen
medim, fikirlerine mi iliştim . 
Yoksa kendisine mektuplar yaz
dığın Kezibana ıcni çeki§tirdim 
mi? 

Nedir benden istediğin a gö. 
ıümün nuru! 

Yine Yükseliyormuş! 

A llah versin! Yükseliyor di. 
ye haset edecek değiliz. 

Yükselenler daha mı iyi. 
Bizim kimsenin rifatinde gö. 

zümüz yok. Herkes boyu kadar 
değil, kısmeti kadar yükselir. 
Ne kıaa boylu müezzinler, ne u
zun boylu kuyucular tanırız de
ğil mi? 

Yükselmesine içerledığimiz 
şeyler yalnız yiyecek fiyatları
dır. Kuzu, koyun, hele sığırın 

yükselmesidir. 
Bazılan yüksek sesten, bazı

ları yüksek binadan, bazıları 
yüksek yükseklikten hoşlanmaz. 
Ben bunlara aldırmam, onun 
için Eminönünün yükselmesini 
hOf ıörenlerdenim. Alelhusus 
kendi kendine yükselmediği için 
bunda büyük bir hüner de gör
mem. Hüner bundan sonra baŞ
hyacak. Bakalım bu yükseklikte 
kalabilecek mi? Yoksa günün 
birinde o da oturacak mı? 

yet İtalyanın en eski, en çok sa
tılan gazetesi olan Corriere del· 
la Sera da) hükumetin, o yuka
rıda bahsettiğim "günün müt
hiş ta.zyiklerini11 hafifletmiye 
yarıyan politik organlarıdır. 

Tazyik yüzünden bu gazeteler 
Alman ordularını alkışlarlar 
Tazyik arttı mı, yüksek ve orta 
okul talebelerine bir iki nüma
yiş yaptırılır, bir iki organizas
yona kararlar aldırılır; bunları 
bu gazeteler şişirip yazarlar. 
Zaten bu gazeteleri halk kültürü 
nazırlığı (eski matbuat ve Pro
pagada Nazırlığı) nin İtalyan 
matbuatı bürosundaki resmi 
muharrirler doldururlar. 

Mesela bu sabahki gazeteler· 
de Korsikadan, Tunustan iilan 
bahis yok. Fakat sayfalar Alman 
ordularının Flandres'teki zafer 
havadisleri ile dolu. (Bir de, İn. 
giliz askerlerinin Belçikada hal
ka zulümler yaptıklarına dair 
bir haber). 

Arada, tek sütuna küçük ser
lavhalar altında Par~ ve Lon. 
dradan gelme harp haberleri de 
var. 

İnsanın, bu serlavhalara ba· 
kınca, Flandreste muharebeyi 
kazanan orduların Alman değil, 
İtalyan olduklarını zannedeceği 
geliyor 

3 - Bu hallerden İtalyan 
halkının f talyası mustariptir. 
Bu halk, bugünlerde şöyle bir 
hsabın üstüne eğilmiı, düşünü. 
yor: 

"Sovyet Rusya engeli olduğu 
için Balkanlara doğru değil. 
Fransaya karp taarruza geçecek 
mişiz. Fakat Fransa ile aramız.. 
da sarp Alplerin tabii Majino. 
su var. Buralarda Fransayı sı · 

kıştırmak için insanlanmızı kır • 
makta Alınanlardan da hesapsız 
davranmamız lazım. Korsikayn 
karşı, Tarablusgarpten Tunusa 
ve Mısıra karşı bir harekette 
bulunmamız Akdenize hakim 
bir donanmaya malik olmamıza 
bağlıdır. Hatta deniz kuvvetle-
rimiz, Akdeniz aşın münakalft.. 
tımızı temin için Süveyşle Ce 
belitarıkı zorlıyamadıkça biz hı 
kapalı Akdeniz havuzunun için 
de ne yapabiliriz? 

"Fakat Almanya mutlaka bL 
rim yardımımızı istiyor. Yar. 
dım ettik ve Almanya muvafiak 
oldu .. Sonra biz ne olacağız? Bu 
muharebe memleketler arası bir 
muharebe değildir; kıtalar ara· 
sı bir muharebedir. Alman ta. 
arruzları, bütün Avrupayı, Uk
rayna ovalarından Batı Akdeni· 
zi kıyılarına kadar dört yandan 
istila etmek istiyen eski barbar 
akınlarına benziyor. En iyisi is. 
tikbal için yıpranmamış kalmak 
değil midir?.,, 

İstisnasız her sınıf halk böy
le düşünüyor; fakat derdini içi
ne akıtıyor. Niçin mi diyorsu. 
nuz? Size bir fıkra anlatayım: 

Çenesi filiın sarılı bir İtalyan, 
Fransaya gidiyorınU§· Hudutta 
pasaportunu muayene eden 
Fransız polisi sormuş: 

- Seyahat maksadınız? 
İtalyan ağzını göstermiş: 
- Dişlerim ağrıyor da.. te. 

davi ettirmiye gidiyorum. 
Fransız polisi şaşmış: 
- Tuhaf şey! Sizin İtalyada 

dişçi yok mu ki? .• 
İtalyan: 
- Var, -demiş- olmaz olur 

mu? Amma orada ağzımı aça
mam ki... 

F akat böyle ağzını açamı· 
yan, istırabı artan ve 

böyle hesaplar yapan bu halkı, 
Faşist hükumet, gerçekten ni
yeti varsa, acaba bu müthiş kı:u 
denizinin içine sürebilir mi? 
İnsan düşünüyor: "Bu mem. 

leket bin yıldır Almanlığa düş
mandır ve bu halk, tarihi se· 
beplerden başka, turistleri için 
İngiltereyi ve yüz binlerle fta1. 
yana vatanlarını unutturacak 
kadar bol geçim veren Fransayı. 
hatta yalnız bu kadan için, öyle 
seviyor ki .. Hem de bu milette 
akliselim vardır.,, 

İnsan böyle düşiiniiyor VC' 

böyle bir delilik yapılacağına 
bir türlü hükmedemiyor. 

E. c 

Yazan: Sevim SERTEL 

13 Milyon Frangm Seyahati • 
Bardaki GizU işaretler 

Almanların Belçikayı işgali 

üzerine, buradaki halkın 
büyük bir kısmı can havlile ken
dilerini sahile, oradan da ilk bul
dukları vasıta ile İngiltereye a. 
tıyorlar. Bu kafilelerden biri a. 
rasmda Belçika dcmiryollan ida. 
re müdürü mösyö Fernand De
Iory de vardır. Beraberinde ild 
de geniş ve su geçmez bir deri
den yapılmış bavul getirmiştir. 

Bavulun içinde Mösyö Delory. 
nin Alman işgali esnasında Brük 
seldeki kasasından kaçırdığı 13 
milvon frank vardır. Mösyö De
lory, seyahatini şöyle anlatıyor: 

"Vaziyetin vahimleştiğini gö
rünce, hemen ötemizi, berim\zi 
bu meyanda memurin maaşı o
lan bu 13 milyon frangı yükle
nip yola ç1ktık. Deniz kenarına 
vardığımız zaman, burada bula
bildiğimiz yegane vasıta, motö. 
rü bozuk bir mavna idi. Can hav
lile iç"ne atladık. Biz denize açı. 
lırken, artık liman.ı bombardı. 

man ediyorlardı. Düşman ateşin
den kaçabilen en son kayık biz
dik. Geriye baktığımız zaman, 
liman ateşler içinde yanıyordu. 

Akşama kadar yolumuza devam 
ettiğimiz halde, hiçbir yana var. 
madık. Siste kaybolmuştuk. İki 
giin deniz üzerinde kaldık. Bu 
sefer motörün benzini bitti. Ar

bi etrafa dağılan Belçika devl 
demiryolları memurinine ilk f 
satta tediye günü ilan cdilecc 
tir . ., 

* Bardaki Gizli İşaretler 

Gözleri, bir Beşinci Kolo 
tehlikesine karşı falt 

gibi açılan İngiliz polisleri, he 
gün meydana birçok acaip vaka 
lar çıkarıyor1aP. Geçenlerde 
vil polislerle dolu bir barda şöy 
le bir hadise olmuştur: 

Duvar kenanndaki bir masa 
iki delikanlı oturuyor. Müzik 
lıyor, daru;ediyorlar, şarkı 
söyleniyor; bu h a v a için 
bu iki genç şöyle konuşuyor 

Esmer uzun boylusu bir ke 
rq.c mırıldanıyor: 

- Hava hazırlığı! 
Kumral, orta boylu 

parmaklarile şifre halinde 
şeyler yazıyor. Zahirde müzı 
tempo tutuyor gibi ise de, on 
verdiği işareti polisler şöyle 
lıyorlar: 

"Bu, bizim tayyarelere, y 
inmczden evvel aşağıdan veril 
işarettir. Bununla her hangi 
\ayyareyi yere indirebilirsiniz.,. 

Artık vaziyet sarihtir, po 
ler de hemen bu açıkgözleri 

t.ık kendimizi dalgalann ve rüz. kalayıp, karakola götürüyor 
garm cereyanına bıraktık. Tay- Vaziyeti anlatıyorlar. Kumr 
yarelerln hücumuna uğradık. genci ordunun $ırları.ııı ve 
Kurşunlardan bir tanesi bizim diğerini de almakla itham 
bavullara isabet etti; derisini sı. yorlar. Gençler hüviyetlerini 
yırdı, gitti. Nihayet bir İngiliz pat edip. vaziyeti izah ea:"ıncıtrı 
balıkçı gemisi bizi kurtardı. Fa. hekesi bir gülmektir ahyor. 
kat gemide hepimize yer yoktu. Adları Peter Roberts ve La 
Bana: "bu bavulları bırak,. diye rence Wagstaf olan bu iki g 
tutturdular. Ben "lçinde ne ol- üçüncü, dordüncü derecede 
duğunu bilseniz, böyle söylemez· l ler oyn.ıyan iki sinema artisti 
siniz,. dedim. Uzun münakaşa- Son zamanlarda her ikisi de b 
lard.an. sonra. niha!et güç ..• bela aleyhine yapılan bir propagan 
hepımız gemıye sıgdık; tabu sar- fili . d 1 lmıc:lardır Bu .b. b" b. . 1 . .. nın e ro a :o- • 
dalya balığı gı ı, ır ırım zın u. kl .1 dikl • if le 
zerine istif olmak şartile. Tam ma arı e ver erı ş re r 
beş günlük güç bir seyahatten filmde.ki rollerini tecrübeden 
sonra İngiltereye vardık. Bugiin barettJr. Fakat fazla hassas o 
bu para bir İngiliz bankasının hemen meyda 
kasalarında selamettedir. Çil gi-

SINIRLININ MiDESİ 
Sinirlilerin midesi pek karı

şık bir meseledir. Onların he. 
men hepsi midelerinden şikayet 
ederler, fakat şikayetleri biribi
rine benzemez. 

Kimisi midesinde ekşiliğin 
fazlalığını anlatır: Sık sık gaz. 
lar çıkarır ve bunlann daima 
ekşi olduklarını, çıkarken giiğ
siinU ~·aktıklarını söyler... Ki
misi de midesinin tenbelliğin
den şikayet eder: Ne yese mi. 
desinde kalır. Her yemekten 
sonra midesinin şiştiğini sö~·ler. 
Bu türlüsü de gene sık sık ıta7.· 
lar çıkarır, fakat ekşi değil. 
Yalnız fena kokulu gazlar. 

Mide ağrısından şikayet eden 
sinirliler de çoktur. Bazısında, 
mide ağrısı yemek yer yemc1 
başlar, bazısında yemekten bir 
kaç saat sonra. Gece tatlı uy. 
kusundan mide sancısiyle uyan. 
mıya mecbur olanlar da var. 
dır. 

Hemen hepsinin dili daim:ı 
paslıdır, ağzında daima bir acı 
hk ... Onun için bir çoğu cebin 
de bir ayna taşır, arada sırada 
çıkararak dilini muayene edn. 
Sinirli bayanlar da çantalann. 
daki aynaya bakarak tuvaletle. 
rinl tazeledikleri zamanlardn 
dillerine bakmayı unutmazlar. 

Bir çoiu da cebinde midf' 
ilaçları taşır. Kimisi nane şekl.'. 
ri, hem mide sancısını geı;irir 

hem de midenin ekşisini arttı · 

rır diye... Kimisi de karbonat. 
Midesine sancı geldiğini hisse. 
dince ondan avuç avuç yutar. 
sancıyı eeçirir, diye. Halbuki 
karbonat çok olunca sancıyı ge. 
çirmez, ondan dolayı tekrar bir 
avuç ~·utar. Sancı gene geı;ml'z. 
zavallı sinirli artık umudu ke. 
ser. dövünür durur. 

Gene hemen hepsi iştahsızdır. 
Bazısı yemeğe oturunca biraz 
yer, fakat istahı ı;ahuk ke.,.ilir. 
Bazısı ~·eıne~inden iptidasınrl:rn 

iştahsız kRhr. Yemekleri seçrrek 
yer, şu veya bu yemeğin kendi 
sine dokunduiuna anlatır.-

İşin karışık olması, mi.del 
rinden §İkayet eden sinirliler 
rasında doğru hissedenlerin 
bulunmasıdır. Sinirlilik mid 
nin gerçekten bozulmasına 
ni olmaz, aksine, sinirlinin 
desi daha çabuk bozulur ... 
dede ülser yahut kanser b 
lunması icin de sinirlilik hi 
mini değildir.. Hele karacig 
hastalıklarından gelen mide 
zukluğu. Sinirlilerin pek çoğu 
da karudğer zaten yorgun b 
lunduğundan onların midele 
de gerçekten \'e çabuk bozul 

Fakat böyle mideleri ge 
ten sadece bo7.uk yahut hasta • 
!anlardan başka gcrçckten mi• 
rahatsı7.lığına tutulmamış si 
tiler de \"ardır· Onların şikiy 
ettikleri hal, başka tiirlii kor 
!arda olduğu &ibi, herkes i~ 
tabii olan bir halin miibal 
ile devamlı bir korku hali 
gelmesi neticesidir. Herke 
midesi bir defa, bir kaç def 
bozulur, herkes u \c~a hu y 
meği yemez. Sinrli olunca i 
san hu tabii hali devamla b 
hastalık zanneder. 

Dilin paslı olması da mut1a 
midenin de\•amlı bozuk olduit 
na delalet etmez. Dil mideni 
aynasıdır, sözü her \'akit do 
değildir. Dil mideden başka 
beplerle de paslı olabilir. 

Onun ıçın. sinirlinin k 
kendine en zararsız zannetti 
ilaçları bile alınası doğra 
maz. Karbonat, nane şekeri d 
\•amlı surette alınınca tiirlü tü 
lü ve hepsi zararlı marifeti 
yapabilirler. 
Doğrusu, mide bonıkluğ'und 

da, viicudiinii tekmil mua:'I e 
ettirerek, tedavisini hckimind 
istemektir. Mide hozuklutu 
nirlerden gelebileceği fibl, 
reklerden. karacij?erden d 
lardan, hoTmon cıkaran e-ud 
lerrlcn 'e ''crcm hno;f11lııY1"" 
da gelebilir, nıide iilscri 'e 
kanseri başlaııocını Kösterm 
de ba,ka. 




