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. Bir Kısım Kıtaat lngiltereye Alındı 
Son Harp Vaziyetini Gösterir Harita 1 

haberlere göre, Yser n cassel mıntlkasında çok şiddeUi bir 

devam etmektedir. Fransız membalan, General Brioux'nun kuman

lldaki ordunun Ulle mıntakasını tahliye ederek Şimale dotru çekiı
'Vc r icat hattının kesilmesine mAnl olmak için büyük gayreUer 

ıni bildiriyorlar. Alman tebl lğine nazaran, Garptan ve Şarlçtan 

Alman kıtalan Cassel ile Poperinghe hattının cenubunda birle$-

\"c cenuptaki Fransız kıtaatı mahsur bir vaziyette kalmıştır. Son 

!er, Alman Deri hareketinin Ys er nehrinin bazı kısımlarında dur-

Şimal Sahillerindeki Harekata 
lngiliz Donanmasının iştiraki 
Almaıilara Çok Zayiat Verdirdi 

r Müttefiklere Göre : Almanlara Göre : 
Şimaldeki Kıtaatm Bir Kısmı Tahliye Flandres'lerde Düşman Kıtaları imha Edilmek 
Edilmiştir, Deniz ve Hava Kuvvetleri Üzeredir. Poperinghe - Cassel Hattının 

Düşmana Zayiat Verdirmişlerdir Y ser Ve Cenubunda Garp, Şark ve Cenuptan 

Cassel'de Muharebeler Devam Ediyor Gelen Ordularımız Birleşmiş l erdir f 

'----------------------------------------------------------~----~ 
Almanlar Flandres Belçika Kabinesi dün 
Havalisine 500,000 Kral Leopold'iin 

• 

Asker Sevkettiler Hal'ine Karar Verdi 
Hava Muharebeleri Korkunç lir Safhaya 

Gr dl, Almanlar Fransız GeneraD 
gu merkeundedır. (Burada geçen isimlen harıta üzerinôen ta- Brioux'un Esir 

kip edebilirsiniz.) 
Edildiğini Bildiriyorlar 

Fransız ve lngi6z Gazeteleri Krala 

Şiddetle Hücum Ediyorla r, ihanetin 

Musammem Olduğu Anlatıllyor 
-ı Londra, 30 (Hususi) - Şimali Fransadaki İngiliz he•k s •• l 1 yeti seferiyesine mensup askerlerin bir kısmı bugün İnme T l Q Ur at e giltereye döndüler. Flandres'te sahile doğru ricat eden İn

giliz ve Fransız kuvvetleri adım başında muharebe ederek 

' Paris, 30 (Hususi) - Belçika hükumeti, bugün Fran-
sanın bir tarafında toplanarak şu kararnameyi neşret
miştir: 

"Belçika Kralı Üçüncü Leopold. müstevlilerin elinde 
bulunduğu için hükumet. Belçika halkı namına Kralın 
hükümran olmasına imkan bulunmadığına karar ver
miştir.,, 

~ ll k düşmana ağır zayiat verdiriyorlar. Evvela yaralıların va-
Q ııyar e ı o ama purlara bindirilmesine ehemmiyet verildiği için en evvel 

3 ~ hastane gemileri hareket ettirilmiştir. Fakat bunlar da 

Tedbir Aldı 
tıdra, 30 (Hususi) - Amerika Hariciye Nazın Hull, 
fiklere fazla miktarda ve süratle tayyare teslimini 

~ etmek maksadiyle, ~er'i nizamnameyi tadil etmiş: 
'1.ndan böyle tayyareciler hududa kadar tayyarelen 
'le idare etmek hakkına malik olacaklardır. Mütea
tayYareler, Kanada arazisine sevkolunacaktır. Bun-

Amerikalı tayyareci- ı 

Udu geçecekler ve tayya. ASKER-
"-\'tupaya götürmek üzere 1,,-- 1 -
e irkap edilecekleri lL f 

götüre_cek.ıerdir. Ame:. VAzı· YETi N taY'Yarecilerın tayyarelen 
Ya götürmeğe haklan 

ı ~~n. tayyare irsalatının 
.~ bir müddet zarfmda ile. 

ui lı:()}aylaştıracaktır. 
t da Göndermeliyiz" 
"Umumi Harpte Ameri

'un 27 nd fırkasına 
eden General Oryan. 

erikan tayyaresinin pi
ile birlikte müttefiklerin 
it~ gönderilmesini teklif 

l Oryan hukuku düvel 
n bu hareketin Al

a ilanıharp ctmeğe mua. 
iunu ve fakat bunun 

noktasından bu mik. 
&.teyi 6 ay içinde üç dört 

.~ ~0ndermekten daha .,.ıya-
1 ~~anın menfaatlerine 1.ıy. 

lıgunu beyan etmistir. 
tı• • 11•ıı Müdafaa Masrafları 

l\ıilyara Varıyor 
11rk, 30 (Hususi) - Mis
~~\'clt, müdafaa hazırh~

r •lamak üzere, bir mıL 
t daha istemiştir. Bu pa

""- - , top , tayyare vesair 
.. ıateryel alınacaktır. Bu 
i A:rnerikanın müdafaa 
~ ?nilyara varmaktadır. 
~ osevelt yarınki mesa-

lllilyon adamın askeri 
llskeri işler için ,talim ve 
Rorıncsini istir ~ ir. 

1 11lde büt Am 
<Sonu: S 

HULASASI 
Müttefikler Flandres'i tahliye

ye ba•şladılar. Fakat Dunkerque 
sahilinden 12 HA 20 mil mesafe
de sahile asağı yukarı muvazi o
larak akan Yser nehri lle yine 
Dunkerque'in cenubundaki Cas
sel'de muharebe devam etmekte
dir. Almanlar müttefik lruvveUe
rin çekilmesine mAni olmak ve 
bu kuvvetleri tuzağa düşürmek · 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Kısmen muvaffak oldukları, Ge
neral Briou:ıc ile arkadaşlarından 

bir kısmının esir dilşürülduklerl
ne dair verilen, :fakat henüz res
men teeyyüt etmiyen haberlerden 
anlaşılıyor. Diğer taraftan İngiliz 
ve Fransız kuvveileri dümdar 
muharebeleri yaparak ricat edi
yor ve gemilere binerek İngiltere· 
ye donuyorlar. Bilhassa İngili:ı: ve 
Frnnsız donanmalan ve hava kuv
vetleri bu harekatın muvaffakl
yetle başarılması için yardım et
mekte, ve Almanların ileri kolla
rına karşı gelmektedirler. 

İngilizlerin Calais'yi mudafaa
ya devam etmeleri de seferi kuv
vetin Dunkerque'e ricat etmesine 
ve buradan çekilmesine yardım 

etmiştir. 

Fransızlar Somme üzerinde '-"R

ziyeUerinin daha iyileştiğini bil
diriyorlar. Artık Fransadaki cep
he mme ve Aisnc nehirleri uze

Maj inoya uzanmaktadır. 

Dün öğleden sonra toplanan 25 Alman tayyarelerinin tecavi.izi.i. 
ne maruz kaldığı ıçin Çl"•ğu bıı:.:a. 
lan delik deşik bir halri~ İngiHe. 
r~ye varabilmişlerdır. 

bı._iııllılııiiiiiiiİll!lillı Bel~ıka mebusu ve ayarı azası. Kumandanı 
cuma gunü yapılacak parlfünen. ------------

Son Harp Vaziydi 
Havas'ın verdiği tafsilat.t güre 

vaziyet şu merkezdedir: 
Almanlar Flandres'Jerde müt. 

tcfik ordulara karşı 40 fırka, ya
ni yarım milyondan fazla asker 
kullanmışlardır. 

Buna rağmen müttefi~ Kıtaat, 
müdafaa etmekte ve adet noksa
nını cephesini daraltm:.ıkl~ telaii 
~tmiye çalışmaktadır. 

~" toplantılan şeraitı üzerinde ' 
g(ırı.işmı.işler ve ilerde yapılacak 
cı°ğer bir toplantıya 1"ransa v<
lq~ilteredeki bütün Bel~ika :ne. 
bu~ ve ayan azasının dn çağırıl. 

n.nsı arzusunuizhar eylemişlerdır 

1 
Calais'i lngilizler 

Müdafaa Ettiler 

Pierlot, son on günün tarihçe
sini yapmış ve Belçika hükume
tinin m tlttefikan ve Kralın dip. 
lomatik ve askeri düşüncelerini 
reci mecburiyetinde kaldığı şe. 
raiti anlatmıştır. Londra, 31 (Hususi) - İngiL. 

tere Harbiye Nezaretinin bu ak. 
Kralın Diyaneti Etrafında 

şam neşrettiği bir tebliğ Calais. 
Londra, 30 (Hususi) - Belçi. nin son günlerde ingiliz bahriye-

Bugünkü vaziyet, Lıtle civarın. 
da Dunkerque'e kadar imtidat e. 
den bir umumi mihverı:ı her iki 
tarafından tam bir hareket ha
linde bulunmasıdır. Dunkerqı..e 
limanı, metin bir 3urette tutul· 
muş ve donanmanın büyük çaplı 
toplannın ateşile ta!<viyc t>di1-
miş müstahkem ordugahlarile, 
dc.niz üstünde bir nevı kapı, cc- ı 
nup ve şimali şarki cidarlarında 
muharebeler cereyan eden bir ko ı 
ridor teşkil etmektedi~. 

ka Kralı Üçüncü Leopold'un hi- lileri tarafından müdafaa edildi. 
yaneti ve bu hiyanetin mahiyeti ğini anlatıyor. İngiliz bahriyeli. 
bir taraftan Londra ve Paris, dL lerı seferi kuvvet ile teması te.. 
ğer taraftan Berlin ve Roma ara. sis için limana çıkmışlar, fakat 

• sında mühim bir münakaşa ze- Alman motörize kıtalannın ar 
h A • • k d .. 1 .. k t 1 d b' mini teşkil etmektedir. Berlin ile . .. .. d t t Son arekata ıştara e en Fransız motoru ı a arın an ır parça R K 

1 
.h t t ec1· -· . ya gırnıesı yuzun en eması e. 

oma, ra ın 1 ane e m ıgını ~i" etmiyerek, limanın müdafaa 

Müttefik ordular adet!l çifte 
dıvar vazifesi görmektedir. Bu 
duvarla r bir taraftan Yser ve Ni
e:ıport - Ypres imtidadınca, di
ğer taraftan da Gravelines'den 
Cı:ssel civarına uzarımaktndır. 

1 iddia ediyor ve onun ancak or - sına girişmişlerdir. Bu sayede 
1f 1 ı • • 1 • ş jdusunu ve vatanını en feci akı. seferi kuvvayi külliye ricat içia 

lV.l usso ın l n ın u ı~:t!~7a;.yu:~~:;ıak için uğraştığı. Dunkerque limanından istifadey 
imkan bulmuştur. 

Roma radyosu ve matbuatı bu 
R~smi tebliğ Calais'nin bu mfl 

G •• l d M •• h • davayı bilhassa benimsemekte dafilerini fevkalade methetmek. un er e U lm ve Bel~ika Kralını müdafaa eL tedir. 
mektedır. Roma radyosunun bu . 
günkü neşriyatına göre, Kral. 

N tk B k l • verdiği kararı , kendi hükumeti. 

U u e en ıyor ne, müttefik ordul~rının başku_ 
mandanlarına, İngıltere Kralı

. na, Mister Churchill'e ve daha 
başkalarına bildirmiş. müttefik. 
lerden vaziyeti kurtarmak için 
yardım istemiş, menfi cevap aL 
dığı için teslim olmaktan başka 

* Donanma ve nakliye gemileri 
ricat eden askerleri nakletmeje 
devam ediyorlar \'e donanma ile 
hava kuvvetleri ardı arası kesil 
miyen faaliyetle mümkün merte. 
be az zayiat vererek askerleri 
kurtarmıya çalışıyorlar. 

Almanlar tarafından hedef it. 
tihaz edilen ve Flandrer; tepeleri
ni işgal etmek suretile ikiye a. 
yırmak için çalışan bu ikı müs
tahkem mevki, başlıca Ingiliz kı.. 
taatı tarafından müdafaa edil
n;ektedir. Mezkur t~p<!ler, Causse 

Duc;enin Riyasetindeki Nazırlar Meclisi 

Toplantısında Mühim Kararlar Alınacakmış 1 
dağ

1

arı ismini taşıyan 100 metre Roma, 30 (A.A. ) _ Ge- ıiranda Romada beklenmekte. 
kadaı irtifaında tepeciklerden i- R · hf 'll d be 

çare bulamamıştır. 1 
Leopold'a Şiddetli Hiicumlar talyanın Bir Harbe 

Iecek Salı gu .. nü toplanacak dir. esmı ma ı er e yan e. 
b:trettır ki, civarın dümdüz mın. dildiğine göre, Alman Nazırının 
takc•arında ve büvuk Flamand olan Nazırlar Meclisine Mu- bu seyahati Alman _ İtalyan te1-
ovcıı.:ında kuvvetli mevzile1

• teşkil solini riyaset edecektir. riki mesai çerçevesine dahildir. 
etmektedirler. Bu tepeler in işga- Gazeteler bu içtimaın aktedil. Bazı Fransız diplomatik mu. 
li, Almanlara, Lille b.iıgesile de- mesine Mayıs başlangıcında ya. harrirleri, ezcümle Epoque ga. 
niz &rasındaki geçidi sıkıca ka- pılan Nazırlar Meclisi toplantı.. zetesinde Ker illis ve Oeuvre ga-
pamak imkanını bahşeder. , sında karar verilmiş olduğunu zetesinde . Ta~~is.: Mussolininin 

Yser Havalisinde Vaziyet yazmakta ve ruznamede "mühim halen vazıyetı duşunmekte oldu. 
Cepheden son alına~. haberle- meseleler,, bulunduğunu ilave ğunu ve düşüncelerinin neticesi-

ı e .ızöre, Fransız _ İngılız _kıtala. eylemekted irler. ni avdetinde, muhakkak bu cu. 
(Sonu: Sa: 4, Su: 1) Almanya Ticaret Nazın 6 Ha. (Sonu; Sa: 4· Sil: 4) 

İngiliz ve Fransız matbuatı , 
bilhassa Fransa gazeteleri Kra. 
lın ihanetine mühim bir yer a
yırmakta ve şiddetli mütalaalar 
yürütmektedir. 

(Times) Kral Leopold ile tes. 
liminden evvel görüşen ve müt. 
tefiklerle beraber kalabilen yük_ 
sek rütbeli bir Belçikalı zabitin 
beyanatını neşrediyor. Zabit dL 
yor ki: 

(Sonu S:ı. 2 Sü. 1) 

Hazırlandığına 

Hükmedilebilir mi? 
Roma muhabirimiz, lıu mel..tu 

bunda ltalymı gazetelerinın müt. 
tdikler aleyhindeki şır'.detli ne,_ 
rh·ab ve son günlerıR devamlı 
nümayişleri ka!Şısın(i.ı Italynnın 
vaziyetini tahlil ediyor. Beşıııc:i 
sayfamızda okuyunuz. 
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31.1-HI 

Fransada 
: O. Rım DOCRUL 

lııaau Framada iki hafta

'1ır devam eden harbin IO.. 
hğı muhakkaktlr. Mu. 

iki taraftan her biri, anu. 
lllutabık bir netice almak i

yor. 1'1üttefikler usarl 
~kilmek için çalıııyor ve 
krabnın ordwile birlillte 
olnıasından sonra yapılL 

bir şey kalmadıjını 
rlar. Müttefikler, döviife 
ıerilemelde ve 18hllden 

binerek Şimali Fraua
ayı istihdaf etmekte-

lar da, müttefiklerin ha 
rinl kimilen imha ede. 

a&...._ ve Fransız mildafaa
·....r zayiata utratmak için 

Ol'lar. Alman!ar bir .rahk 
etlerin teslim olmasını 

itin çahpnışlana da buna 
olunadlkları anlqıh· 

•nla beraber Almanlar, 
eri tf.!detle takip et

"9 Od taraf aruıncla ka. 
'- havada mübım mulıare
'-ku bulmaktadır. 
!l!mllıarelbelerin bir kaç sUa 

edeceii anlapbyor. 
belerin nihayet bul· 

oldutu lkı tarafça da 
:-a.1m.ıanıe ve muharebe 

e Almaayanın lmııll 

bir laanuaı lga1 etmit 
sahiline wa111111 olacail 
ettiiine &Öre daha llOn• 

\'Uku bulacatı, all:C.dar 
tlmdiden mQ&lll et. 

pzetelerınden Popu
lıdı., bu noktaya ipret e

da Fruw.s cephesi.. 
ve Aiıne nehirleri L 

llajinoya iltisak edeee
)'or ve Almanlann da. 

.._ yapacaklarım tetkik 
•Almanlar Parh Useriııe 

ek, yoksa pyretlerlai 
berinde mi teblf ede-

Narvik İşgalini 
Müttefikler 

Tamamladılar 
lıCJale Büyük 

Bir Ehemmiyet 
Yeriliyor 

otokholm, 30 (A.A.) - Mutte. 
fikler Narvik harabesini dun ol
leye doğru tamamile almıılardır. 
İngiliz harp gemilerinin şiddetli 
baraj ateıi himayea nde mutteflk 
kıtalar şehre iki taraftan, timal. 
den Bolsf jord uzerinde Fogrnes. 
den ve tarktan Rombarkfjord u. 
zerinde Staumnes'den girmişler. 
dir. Rombarldjord, flmdi mutte. 
fllderin elindedir. Karadan mu. 
kıavemet, havadan yapılan muka. 
vemetten çok az olarak tecelli et. 
mittir. 

TAN 3 

f iE 
Bu 

Çok Uzun Bulgaristana YineN•ye r"::.,& y We sekseni t .... tlf, 

MENZiLLi Alman Turistleri ::t=:~=.: 
1NG1 L I Z ::..:=:!:bima 

G •• d •1 k e rlleeetlnl arkadaşlara 
Tayyaresi OR erı ece mış :7~~=~,::;.• 

79da • 7tibek kumandaa 
ta malim itil. Yap, blemi; 

i'N.K~~~,.~ 1 Yugoslavyaya 

Bir Sovyet 

metl n ikti•an itibarile 
INafkamandaa olmuı lama 
llrkea, knli7et taraftari, 
tanuMlıiı Atla IOl ceaala 
nma teslrUe Udnci pllaa 
llllf, 7..a.. Gamelia ptiirib .. 
Fnaunın Mn harplenle 

Heyeti Gİff•ı lesef daima ita lıata7a d 
nfi siNQilm lçia, ilk m 

Sof 30 (Hususi) _Alman- ID7etslslikte ka•anuablda 
ya, lifUdlk olacaiuu ve iMi 

ya, Bulgar hükdmetinden. bu yaz matlaka We7 d' 
Karadeniz üzerinde V~ya .. bir Aanlıp ptlril:-eli: tahmhl 
çok turist aondermek içm musa- tlm4i. &adlaat, tesad&f 
ade istemif ve Bulıat hükumeti larak iMDi teblp etmedi. 
de tunu kabul etmiftir. Bu turist. Şimdi, ltirçok arkaUflar 
!erin bir kaç bin yaralı asker ola- _ s. w87pM'ıa 
caj'ı tahmin edihnektedir. ••adan olacalnu en..._ 
SoY)'et Be7eti Belpada Gidiyor dbı. Banla .. Hlaa M7• 

Sovyetler Birlilinin ~ eL calmı k•tlr hakahm! dl 
cbti Lavrentlev ve elçıltt mUSte- Ba teldlfbı, aan4.ıia 
pn Kirov, Molkovada imzalanan nıa hlD4Uil Olı keMrkea, 
Sovyet - Yugoslav ticaret an- ala: 
lafftlalannın muaaddak nfıshala. - y alıa! Dtifeeebbı! 

ineç lgall Çok Mühim Görüyor nmn teatisi için bugün öileden et! tlemesllli mitealup 
Stokholm, 30 (A.A.) - lsveç lqllizler Belçika ve Şimali sonra Belırada ıeleceklerdir. Bu dllt•Md tberiae, 0 ..... : 

sallhiyettar mahaflll, müttefik 1 Fransa üzerinde cereyan e. s 
1 

ıki diplomata Tu ajansmuı bir - Sea, ltellim aiaçtan 
kıtaat tarafından Narvik ve Hin. I den harekitta Vlcken w~ı- OV t B • ı • v • muhabiri de refakat eylemekte- eellml ltlWba. e samaa 
terland'm alınmasını pek ehem. linıton tayyarelerlnio yeni ye er ır ıgı <lir. Bu muhabir, Yqoslavyaya mitle hlllnia! Söyle .. 
miyetli olarak telAkki etmekte. dplerinden kullanmıılanbr gelen ilk Sovyet pzeteciliclir. dl1e asnnaa lteuemlyor -
dlr. Evveli madenlerin nakline Yukardaki resimde uçaq ha- L • t A llomuJa Petrol Mm•eka•arnada Buctbı lıarp uhaııaa 
yarayan Narvik ile İsveç budu. liade &örülen bu tay3 areler 1 va oyaya gv ) r TedWrler AbJor " iki tarafıa sanp •ttıiı 
du arasmdaki demiryolu, muha. j uzaa memilli -tar ltombardı. BOkrefte dun intlpr eden bir nt ve ıi1'hlan 
rebe esnasındaki tahribat tamir ..... tayyareleridlr. Banlar e· N v d ı-oU. nbamnameü, yalan haber- ..... iJi mtltalh fınatuaa 
edilir edilmez istimal edilebile- ......... lleme Hhrl ........ 1 r ota er ı· lf'r yayan veya Romanya haricf .... askeri malıarrirler 1riJe, 
cektir. deki ............. AlmaD polltikuı bakJnnda kaide mÜI- ti ltlr 191 li1U7ememekte 

Saniyen, Norveçln bütün fi- IPtalaraıa mlJaim u)iat ver. Molkova, 30 (Hususi) _ Sov- tenit tefslratta bulunan veya Ro- ,....._ Mnaç stla ileriü 
mal lmmı. Narvik cephesile mu. dlrmlfler ve Palt mlk,.uta ve bir kaç g0n sonra bitkin bir manya tarafmdan ittihaz olunan laUlaelerln talualaile iktifa 
hafua edilmlf bulunmaktadır talıriltat yapm1flardu. y1:tler Birlıji Hariciye Konuaer. halde donmüflerc:Ur. Diler bir Kı- politik veJ• uterl tedablr hat· mektedirler. Ancak 1tea .. 
su cephe, ayni zaman• ce. lili, buıün nefl'ettijt bir teblil zılordu mensubu da tubatta or. laı:ada muaheucle bulunmakla it. amla, lıaDma eklerleiatle 
nuba dolru yapılacak harekit he Sovyet Hariciye Komileri Mo- tadan kaybolmUf ve bilibare oliı ham edilen her phıaı bir aydan eat bir ralal haleti mlltalla 
için bir üs de tefkll edecektir. lotofun Litvan1a hükılme ·ne b!r olarak bulunmUflur. ild seneye ka,dar varabilen hapis rek lkıhet b•klDDlla ne ti 

İsveç hududunda, Narvildn is. l11CJilfere Müdafaa nota verdiğtni blldiml\ftlr. Lit. 18 mayısta kaybolup 26 ma. cezasına mahkUın tutmaktadır. le•Uecettnl yuauya çah~tlllll 
tirdadı dolayısile geri çekilmeğe vanyanın Moskova elçisi vasıtası. yısta dönen Sovyet asken, kendi- Yeni nizamname \»ugül'\den iti. tnklra Ulzum 7oktur ki; ft.lllllmDll 

mecbur kalan Almanlann, grup T-...n..:..t-..:-t Blffr• le yapılan bu deklarasyonda, Sov sinin zorla bir evin mahzenine baren mevldl meriyete airiyor ve Holaada istllWle batb7an ve 
grup gelmeleri beklenmektedir. ...,.-...-.... yet hijkUınetl, Sovyet - Litvan- kapaiılclılım ve bir kaç IÜD aç la\llfma hanlket edecek olanlar wua lamme" Alme nebllWI 
Narvik'i muhafaza etmek azmin. Londra, 30 (Huauıd) _ lngiL ya karphkh yardım paktı dola- bırakılarak kendisinden mensup askeri mahkeme huzuruna sevke. mal ltı7ılannda duran ilk m 

de bulunan Almanlar, pçen haf. tere hükWnetl, dahiU mudafaa yllile Litvanya arazisine yerlet- oldutu Sovyet tank livası hakkın dileceklerdir. =~ ~aı:--= 
talar zarfında, babnlan veya ve emniyet tertibatını ikmal et. Urilmif olan Sovyet garnizonla. da ma16mat almaja tqebbüs e- Petrol mıntakalarmda almdılt vahimleten l'ranaız ve tq111z 
musaclere edilen 191Dller ve pa. mlftlr. Bütün sivil müdafaa lef" nndan bir çok askerlerin kaybol. dildilinl sôylemiftir. dün sabah bildirilen emniyet ted ıan da eter denlldili sfbi aemı 
UfÜtçüler vuıtulle takviye kı- Jdllb her dakika fa•liyete ıeç- malan vakaları kaydedllmekt~dir 24 mayısta kaybolup 27 ma. birlerinin tatbikatından olarak, lannın h ına719i altında ubllde 
taatı aöndennlflerdi. Ancak miye hazırdır. Hallun iltica ede. Sovyet Hariclyemıln teblltıne yısta cüzütamma donmui olan 7anndan itibaren bu mttakalarda mOdataa hattı tem edemezlene 
müraeut eclebllecekleri panf(it celi 11pwklar tayin olunmuf, gore, Molotof, 25 mayısta. Lit. etiler tofor de, bir IJtvanya pıya. b'"lunan ıuphell evvelı;de polisce men Ol'87l tahlb'e7e, kısmen de 
vasıtaıile takviye gondererek f!Vlerin bombardıman eanaamda Vkllyaya yaptıiJ ihtarda bu hare. de alayının kovupannın da bu. taharriyat yapılacalı bildirilmek· harid kaim~• mecbur olacaktır 
mukab~ taarruzda bulunmak Q. muhafazası için tedbl:ler alınrnıı. keti, Sovyetler Blrlijine karp, lı:nduğu bir kamyon parkında ü- tcctir. Yine ayni mıntakalardan Bu maJGmat:a tnıtllz ve Fraıms 
zere müfrezeler tefkil etmeleri tabliye olunacak çocuklar nakle- vahbn netlcelerle dolu bir tahrik zerine hücum eden altı kifinln geçen bütün trenlerle demiryolu llll.-lnde aldslun için fllphe 
muhtemel be de, müttefikler, ctilecekleri yerlere ıötilrillmüft\Ar olarak tellkki .ylemlftlr. kendlaini bir mahzene ıötürüp istalyonları da polla nezareti aL m~ " l'ransızlan ıerek 
Narvik'de, pek sailam bir ıuret. Parqütçü kuvvetlerl'l derhal Sovyet hükWneti, IJtvanya hO- kapattıklannı ve burada üç gün tında bulundurulacaktır. 
te yerlepnlf ~!duldan cihetle. imhası için ve memleketin her ktlmetinden, bu tahrik vakaları- ıç, suauz birakarat ma16mat ıs.. Otomobil ile Hyahat edenlerin !:e~.:~:-:;~r::'~-;1':_ 
Almat. tetebbuslerinin akamete tarafında muvualanuı muhafaza na bir nihayet vcmek için derhıl tedilderinl söylemlftir. Bu fOfor, huud bir millaadenameleri ola- m11 l&ndılınuz çin milttefıklere 
mahkıim olacaj'ı tabiidir. ıı için tedbirler almmıftır. ŞL tedbirler almasuu ve kaybolm bir ıu yolu tarikile .kaçabilmiştir. cak bu mmtakalanLı ikamet eden fi bu ilk Alman muvaff k 7etinln 
Şehri Bir Fnuıs Generali Aldı nıalt Fransada Almanlar tarafın. Sovyet askerleri hakkında d'rhal Sovyet hariciyesi, elindeki mev butün yabancılar, ikamet tezke- binlerde bir (Acaba') d turm 

Londra, 30 (A.A.) _ Narvikin dan iyal olunan sah.' müttefik- araftırmalarda bulunmasını talep zuata istinad ederek, bu hareket- relerini tecdit edeceklerdir 3 ba· tunu da lnklra mahal yoktur. 
istirdadı hakkında henüz fazla lerl bir miktar kömürden mah- eylemlftir. Sovyet hükUmeti fU lerin IJtvanya hüktlmeti organ- zirana kadar tecditlen reddolu- Anlaplan 1Udur ki bu (Aca11a' 
tafailit alınamanuftır. Muma- rum ettiii için lzııi:!terede ifletiL ümidi izhar etmiftlr kı, Litvanya lannın himayesi albnda bulunan nan ecnebiler memleketi terke- yalnız bizde delil. l'ranaada ve 

Norvetteld ar· fih, febrin bir Fransız Generali :ııiyen kömür madenleri açılmı1t hülrikmeti, Sovyet hükCımeti.,in bazı ethu tarafından organize~- decelder, terketmctikleri takdirde terede de bllMdilmlf "n ha79t 
.. aınıda igal et. tumandumda bulU!JaD müttefik ve on bin amele yeni ocaklara bu teklifierini kabul eyllyecek ve dilmif oldupnu iddia etmektedir tabaffUt kamplarına nakldilecek- :~= ~!!.~e 7-::,n k:: ve 
lama lncl1tere7e ordusu tarafından, mahirane bir sevkolunmUft\11'. Sovyet hukıimetini ba~ka tedbir- Lltwaaya Entlited~ lerdir. lamlllardır . 

..._. bere olduldan lıar. manevra neticeli latlrdat edildi- hnpantorluğun hemen her ta. lere bafVUrmai• mecbur llll'ak- Protestonun IJtvanyada enclite Gemilerde Alet YakıhnlJllUk Bunun sebeb nı tqtllz tstlhı.m..ı 
-.bir almak iıtediler. il anlaşılmaktadır. rafında da buna mümasil tedbir. mıyacaktır. uyandırdıj'ı bildirilmektedir. Romanya Hava ve Bahriye Ne- Nazın Dutt Cooper birkaç 1 

~ bava tini ricutle Bir Nakll1e Gemisi Rattnldı ler alınmış, İrlanda bük6meU Sovyet notumda, notanın ve.. Litvanya hükmneti, bu protes- zanU, bir taramam~ netretmit- rad7oda verdltl fra a b 
~ Ye ba hava U..üae Dün Sergende bir lncWz ke. ılvil müdafaa tertibatını hasır. rilmesine sebep olan hadiseler toya verdiği cevapta b:.ı if için tir. Bu kararname, Kostence ve ta 167led1· 
terlıepn Jqtlb kav. tif tayyarell tarafından batırılan 1aımf, Cenubi Afrika hükıimeti hakkında verilen tafııllta ıore, hu'ust bir tahl•kat komblyonu Yerkokü Umanlannm petrol tah. - Almanlar harbi H"Verlet' 

ederekAlmanlana nakliye vapuru üç bin tonluktur. Beflnci Kolona karp tedbir ala- bir tank livasının toforlerlnden teıkil edildijiııi ve mesullerin mili mıntakalarında vapurlann ıctn 171 hazarlanmı tardır. Bla 
"'1b bulacak t-bhtla· rak 200 kip tevkif etmlttir. ikisi, kıtalanndan kaybolmuflar, tecziye eclilecelinl bildlnniştir. demirlememesine muteallilt ~zı harpten nefret ederiz- dedL -.,..- _._......1:- B ·· Görülen 1Udur: İneiltere ve 

le -..11--'-dr. Sovue+ HHLA--&1 ahklmı ihtiva etm-K\,IU. ugun --- • , _ .... WTI 1ar ll U.. uda b rçok sanat 1Ubelerl 7enl 
et Narvlk'ba •a 11nL • den itibaren vapur ' anc harp techlaatana çahftınlm17a ve 

ehemmiyet yeril- I__.._ M 1811 -. man makamatının hmıısl muaaa- ,.. ekiple fabrikalar 24 saat çalılılllift 
..... ini :..-L _... ........ desi ile demirliyeceklerctir. bqlanuftar Yeni bqh7an bu b 

..... cuer. Bunı. __ ..... ~. m-ı..1'.- mınt• ......._.______ K~··I Efm.. aan ~ -w- - h faalf7et AlmaDJ'•da aen.e1erc1..-

Komünist 
hkGmlar 

~ kada vapurlar bulunduğu zaman mevcut idL 
• SOll Ztllllll1ıllırU ltalllfllla, Fflfld tanbmttır. Bfida •• hareketler netice. ıemilerde ne cinsten oluna olsun t,ıe hep bu "harpten nefret 

Moskova, 30 (A.A.) - Crippa'· in Moskovaya muvualata bak- ~rin FGflal riiauuan lallrik- ılatle, Papt Partisi, Fatiat paçlen, hU)t ateı yakılmam•• ve müretteba. Din wnend olarak ıevlÜ tu 

kında tnglllz pmtelerinde bir krl11le, lkltle 6lm "harp lelılnde,, lelalade nfimaylfler yapbnnamak kara.. tın karaya çıkarılmall memnu- olan itin ctddl7etl ve 7ent 

I 
nm Yermek mecburiyetinde kalmııtır. dur. Bu ahklmm ıayeal. mezkdr kaplan onlarda ancak l'landrtl 

çok yanlıf ve biribirini nakzeden ~ l/fJlllllOlan, tallJGll lıal- • • mıntakanm emniyetini takviye bi bafladıJLtan 10ma ant•plmq 
havadlaler çıkmıf oldutundan. lıında 6iıtlk 6lr aabll/d w ndrel A etmektir. nQ7or. 111' barblnln blr kısmı ba 
T1a11 Ajansı, apjıdald beyanatta 7 Romatlan blllUriUiğine l/Öre, Ud J. tma olnldulum 8IJd Fransız s.,,ıa11 
bulunmal• saWıiyettarda: Ul/fllUlırıneldaılır. loll/Gll Geıwrall UfJldl olıınnuqtıır. Metaxu Bir atü Si1l..U 1-lndeD lföq6 Tardieu, pliba ili 

Cripps'i Moıkovaya fevkallde Bati, llll ""'-r ala maluıllltl.en a- Gençlik konferansın• kapa.. bircOk l'raw toplanna 
hususi murahhu ııfatfle gönder. zan ,,..,,,,_,

8 
- ·-•, _ - ::--. llaUUrullll' il, ltal11an onlıa11111111 nıp münuebetlle Yunan Saf"- mmıtmmat 7etlftlrilemedlli için 
·--· -· 111111R1 '-· · -- Lı wl Et,,..,,_. kW Metakaal. Atmada bir nutuk l8Dlll b07Gk bir tılbllk979 marua 

mek hakkında 1naUis hük6metL 111fkrden blrlalntl., laallı, nlbnalJiKI .,......._, fll.r an efJ .. ~ anaaan trad eclenık, bf'lblM8 dem'flir ki: iDii oldulUna )'Ul1'0l'du. 
nin teklifine cevap olarak, ha- -: L '-'i M __ ,,_, .:-..ıın. ge•,.lere lalieıun •l- '•*ir. -o-·'·' •r- ·~·rıne" ~ 11en llt.uıHIN, Oellf "Hepiniz eyaletleı'llme d-u. ~ t4-1 idanli olan riciye halk komiseri, Mailki'yi, ·~· ~ ••-r- .. ..,... ~ ... ..___u ... ıun.- ..o.de )---" '""-le llkUICltİ 

İn Wnı, or--'-- L .f- L~L-t · · -·-- F~·'·' ıabitlerini ıünd'- ·~ı -4. lün6z uman her HıUlll9&& uu- r m•• - wvı ıev •u ciheti giliz hükumetinin ıttı- 1rURNC uw ~AC •-· ..,_. "" ı.cn c• kalblmlzle, haJdld Yunan bJbJe. olQor. Bu bal chmokrulnln 
lama koymaia memur etm!ftir ki 6ıı #dk.,,.. P.,,.,.i neduunın lirlnwite w 6u luılc•zlıi, °"'"""" rtmWe 1mrpıw19mm, daha c1e1D. tatbik edlı.a parllmento 

lia~~~= ::~ Sovyet hükümeti, • Crlpp1'i ne parnwıj& 6ulunduğw hnüllr; Bu Ftlflal olmı11an zabltanı tırUUUla kuvnW o1aret ae1ecek ...ıert. adnba Qlllldlr. 
de herhangi bafka bar ,ahsa fev. 

11
::-J-,., Pı--•·L __ .___ , ... _ Et-·'·* sulh MDelerinlu,mntnmiLklrlk eclecMll•bi ~~ ~ ... ~~ 

\'e Montreal Soua ka1'de ve yahut hUIUll murahhas tuae"· ....--• ,.....,,. • ..., r ~ lıaldı 6lr inlüıl lllJfllUfu--ı..-• ..ı· L-""'-'• ..a.w Ba --- - u... 
• lal So _., tile '-·.bul ed EA.. 1-..& -L~ ----'-Lı --'-llL L:-• _..,... -w.ı- _,,, •lb•ek .........,,,ırt.a da lltifa 

re uque ve aa&a - emez. •"· ..... ~·MUM ..-..w1UU1A 11~• ,, ... _" fit.• - Söglenlltllilne göre, teıildf ~ auJh ~ Yuaalatanm mlfllr. Bap ba ...&rm beubmı 
l'ort belediye relai l1z hükümeti, bakikatım. lngilıe- daha ~lr. "--~H.-J_ .... .ı- L .. • - ·-'- '-- büytıklqi w pm için lal'fettL dl J'larıdrJda ........ ., olan ontı-. 

~leri mevcut ba. re ile Sovyetler Birllli münue- e • ~rwnn -t'_,.., uu ,,.,,,__ ilmi& pJNller'de dıenm .....,._ .. .,.-. 
betlerinde mevcut olmıyan bir • Jlwollabıla .. U.. ltahml-a... Wı .._ mi,, terfilere 'llUlluıldd d...ı.rulr. llmls bltOn yvmnfetnn 1ımlll1 ._,_ 111ınld ...,...._, 
delifme hakkmda müzakereler -- _.., a. Bbre'clea QlrlcUa ı---rulmde, o-1e laltap .._. A••- ' "--~••--3-, , .. _.,_ •--a._ wua)OI~ ~n ma ..._,1r etmt,_.. ., _.__._ yapmak arz1111DlU ,arüyor ise, -s- •'" uwıen1&1Cnn ..... _. ,,.,,, • .,... IOD ·~-kadar ve Jtorfu... aa..ı L -... LA.. .. mwlW "'- tkl otlama .. _ .... ,-edbıb: Gldatb -.--- ..- aawww ____ ,..._ ÇI 
b11nu, Molkovadakl büyük elçisi -r-- lanna Alman zabit ve uhrlerlnln hlllerlnden Syclade lahll1erine idi nla pa 

-le <TAN)_ Bingolde Se~ ve yahut ta eter Seedı de- 8~actls8nde mi!,, diye haykıran lıe7e_ L .. • - --- - ,., __ ,_ L•-- ,.,_ --.1.L tadar bizim, birbirimDe bir tek • -..ı •-Wrrll.ıinde 
Olduğu haber oWriL ~ıtirilecekle onun yerine Mosko- eanlı ltir kadınm hayab' kendisine lıilcum IO~ uu UM:ll,...,- -VTlllllMA- kalb, bir tek nıh, bir tek zeki, mek t• ......... 1llnmat ol 
Jılulmlf, birçok..,. va büyük eJç!Jillnıt tayin oluna. etin Fqist pnçlerin ellerinden ur kur. lan ltldltı oluıuıtaldflllır. bir tek heyecan w bir tek..-. miti....., ......... ter Mit 

çatlımıpır. ha. eak bqka bir pJm vuıtuile 1• '----------------------~-------------' kat lle ballı •uıundutamum ....... ---.. .. ... 
oktur. Dabilir. IQrdiiıa\IL." 'l...,_ IUlul.-ıJ.iniıd. 



'J.' A ~ 

Bir Kısım Kıtaat 
lngiltereye Alındı 

Amerika Süratle 

Uçak Gönderiyor 
(Ba~ 1 incide) 

fabrikaları teslihat istihsalini :L 
zami hadde vardıracaktır. 

Amerika Kanunu Esasinin;n 
imzasını gösteren bir. tablonun 
teşhiri münasebefüe bir nutuk 
söylemiş olan Roosevelt, bilhas. 
sa şöyle demiştir: 

(Başı 1 incide) 
ekseri noktalarda 

ezcümle bütün Yser cephe_ 
de Alman ileri hareketini dur-
rmuşlardır. 
Başka yerlerde bu kıtalar her 

da muharebe ederek yavaş 
vaş çekilmiştir. Ezcümle tepe

e böyle olmuştur. Buralar. 
Almanlar Cassel tepesini al. 
tan sonra General Brioux'nun 
andasındaki ordunun deni

doğru ricatini kesmek için dL 
tepeleri zapta teşebbüs et. 

ektedirler. Lille mıntakasını 
keden bu ordu, çetin muhare. 
ler pahasına yavaş yavaş Dün.. 
rque müstahkem kampı isti

etinde yükselmektedir. Kam 
batı, cenup - batı ve şimal 

tı yüzleri boyunca sevkedilen 
lann tevlit ettiği feyezanlar 

di çok müessir olmaktc.dır. 

• 
Diğer taraftan D. N. B. Ajansı 
şamba günü birinci Fransız 
usu kumandam General BrL 

ile diğer birçok yüksek rüt
li subayların Fransrz Fla~dre
. deki Casselin doğusunda 

voorde yakınında esir ediL 
lerini bildirmektedir. 

Tayyarelerin Büyük Faaliyeti 

İngiliz - Fransız hava kuv. 
tleri, donanmaları müttdikle

ricatini kolaylaştu,nıa'.c ,,.e dÜ.f 
tazyikini hafifletmek için 

Ütt>madi faaliyettedir. 
İngiliz tayyareleri dün 52 AL 
an tayyaresi düşürmüştü. Bh. 

de 17 Alman tayyaresi tah. 
p edilmi§tir. 12 İngiliz avcı tay_ 
aresinden mürekkep bir grup 

bir zayiata uğramadan 37 Al. 
an tayyaresini düşürmeğe mu_ 

affak olmuştur. 
Diğer taraftan bombardrman 
deniz tayyareleri de mütema. 
faaliyettedir. 

• 
Reisicümhur Lebrun dün şi. 
al ordulan grupu kumandanı 

eral Blanchard'a bir mesaj 
··ndetlffek kumandası altında 
giliz kuvvetlerile birlikte ve 
üttefik donanmalann teşriki 
esaisi ile askerlik tarihinde ön 
• da yer alacak bir muharebe. 

devam etmekte olan askerle. 
erkekçe cesaretleri ve zapto. 

unınaz enerjilerinden dolayı bil
'n Fransızların hararetli takdir 
hayranlık hislerini ve yurdun 

lam ve minnettarlığını bildir. 
'şir. 

"Bu, Kati Netice Değildir" 
İstihbarat Nezaretinin parla. 
ento sekreteri Nicholson, dün 
kşam imparatorluğa hitaben rad 
oda bir mesaj neşretmiştir. Ni.. 
holson demiştir ki: 

"Her. şeyden evvel bu netice.. 
in kati bir netice olmadığı ha
rdan çıkarılmamalıdır. Haber. 

ler fenadır. Gelecek günlerde 
aha fena haberlerle karşılaşma. 

mız ihtimali de vardır. Bunda.-ı 
evvelki harplerde mevcut ol.mı. 
;yan usullerle Almanlann İngiL 

ereye birkaç bin asker çıkarma. 
lan da ihtimal dahilindedir. Fa. 
kat, 5 milyon insanın merdane 
ve eğilmez cesareti bunların İn. 
gilterede çok kalmaları imkanını 
errn~z. Esasen filolarımızın e.. 

zici kuvveti karŞISında Almanlar 
uzun müddet barınamazlar. 

"Fransamn büyük orduları 
fimdi başlıca harp mıntakasının 
cenubundaki müdafaa hattında 
toplanmakta ve Weygand ku. 
mandası altında Almanların, ka. 
unmak istediği tam muzafferi. 
yeti hiçe indirmeğc hazırlanmak
tadırlar." 

Nicholson şu sözleri ilave et. 

RESMİ HARP TEBLIGLERİ 
Frans1Z Resmi Tebliği 

I'arls, 30 (A.A.) - 30 Mayıs tarihli Frtnstz tebliği: 
Dün akşamki tebliğde bildirilen m uhteli! harek1'ıt, gece devam eyle

miştir. Yser üzerinde ve Cassel m.ıntakasında ~iddeW muharebeler vukua 
gelmiı;tir. 

Somme üzerinde ve cephenin geri kalan losmmda yeni Mdiseler ol
m~tır. 

·o· 
Faris, 30 (A.A.)' - 30 Mayıs aks:ım tebliği: Şimal kıtalan kumandanlık 

tarafından kararlaştırılan harekatın icrasına fasılasız muharebeler orta
sında ve tam bir intizam içinde devam etmektedirler. 

Somme cephesinin büyük bir kısım üzerinde milsait muharebeler cere
yan etmektedir. 

Aisne üzerinde ve doğu cephesinde v:ıziyet değişmemiştir. 
Çavuş Guillet'nin kumandıısındaki bir Fransız piyade ıraım evveosı 

gün mitralyözle bir Heinkel, dün de bir Jwıkers tayyaresi d~ünnü~tür. 

Jngiliz Resmi Teb6ği 
Londra, 30 (A.A.) - Bahriye Nezaretinden tebliğ edilm.fştir: Kraltyet 

donanması, düşmanın ağır tazyik! al tında Fransız ve Belçika sahilleri ci
varında harekatta bulunan İngiliz ve Fransız kara kuvvetlerine mümk\ln 
ofan bütün yardımı ve müzahereti yapmaktadır. Kıtaatı ateşile setrebnek
te ve düşmanın hareklHına miini olmakta olan harp gemileri ileri Alman 
kuvvetlerine çok büyük zayiat verdirmektedir. Yaralılar ve diğer kıtalar
dan birçokları şimdiden tahliye edilmi~ ve halen emniyet altında bulun
maktadır. Bilhassa düşman tayyarelerinin şiddetli muhalefeti karŞlsında 
cereyan eden bu harekat gece ve gündüz fasılasız bir surette, soğukkan
lılıkla ve azimle yapılmaktadır. 

Alman başkumandanlığı. deniz kuvvetlerimize ve bu kuvvetlerin hhna
ye ettiği nakliye vapurlarına çok ağır zayiat verdirildiğini iddia ediyor. 
M'lltad olduğu vechlle bu iddialar hakikate asla uygun değildir. Hakikat 
şudur ki, bu kadar mühim ve geniş h ahekAt hiç zayiat vermeden yapıla
mıyacağından, Grafton, Gredane ve Welkeful destroyerlerile az miktarda 
muavin gemi kaybedilmiştir. Nakliye vapurlarından yalnız 689 tonluk 
küçük Abukir vapuru batmıştır. 

Bütan bu harekata iştirak edenlerin kuvvei tnaneviyeleri her türlü 
sltayilin wtündedir. Harekata devam edilmektedir. 

Alman Resmi Tebliği 
Berlln, 30 (A.A.) - Alman umumt karargah1, Flandres'lerde ve Artols

de cereyan eden büyük muharebenin bu havalide çarpışan İngiliz ve Fran
sız ordularının tamamile imhası suretile neticelenmek üzere bulunduğu
nu bildirmektedir. İngiliz seferl kuvvetleri dilndenberl, tam bir inhil~l 
halindedir ve harp malzemesini terkederek denize doğru kaçmaktadır. 

Bu malzemenin ehemmiyeti hakkınd e şimdiden bir tahminde bulunmak 
mümkün değildir. Düşman, gerek yüzmek suretile, gerekse ufak sandal
larla limanda bulunan İngiliz gemilerine çıkmağa uğraşmaktadır. Alman 
hava kuvvetleri İngiliz gemilerini bombardımana devam etmektedir. Bun
lardan, 60 dan fazlasına mermiler isabet etmiştir. Bu meyanda, 3 harp 
gemisi ile 16 nakliye gemisi batırılmıştır. 1-0 harp gemisi ile 21 vapurda 
yangın çıkmıştır. Hava bataryalarınm at~e de bir vapur batırılmış, 5 
vapur ve 5 motör hasara uğratılmıştır. Alman tayyareleri bu gemilere 
yapılan taarruz esnasında düşmanın 60 tayyaresini dilşürmüştür. 

Cassel - Poperinghe hattının cenubunda, garptan, şarktan ve cenup
tan taarruz eden Alman ordulan birleşerek dağınık bir halde bulunan 
birçok düşmıın gruplarını muhasara etmişlerdir. 

Cenup cephesinde, düşmanın zırhlı otomobillerinin Aşağı Somme'da 
yaptığı bir taarruz tardedilmiştir. 

Amiens'in cenubunda ve cenubu garbisinde tahaşşüt etmekte olan düş
man kuvvetlerine ormanlarda bombalarla taarruz edilmiştir. Düşman dün 
49 tayyare, Almanlar 15 tayyare kaybetmişlerdir. 

Narvik civarında muharebe şiddetle cereyan etmektedir. Alman kıta
lan şehrin civarındaki dağlarda bazı mevziler işgal etmişlerdir. Alman 
tayyareleri bir d\lşman hava meydanı na taarruz ederek birkaç tayyare 
tahrip etmiştir. Trondheim'den şimale doğru faaliyette bulunan Alman 
kıt<.ları .Bodge'nin garbında kfiin Fauske'yj işgal etmişlerdir. 

Bir Alman tahtelbııhiri ceman 38.500 tonluk yedi düşman vapuru ba-

«Tebcil etmekte olduğumt~z 

vesıkada parlak bir sul'ette tarif 
edilmiş olan hayata, beşer tari.. 
hinde misli mesbuk olm•yan bir 
kuvvetle tecavf~ edilmiştir. Bu· 
günkü merasim, memleketimizde 
hürriyet meselesinin asla sönme
mesi kararını almamıza bir vesi. 
ledir." 
Avrupaya Bir Filo Gönderiliyor 

Amerika hüktim.eti. Vincehnes 
1 

kruvazörü ile iki torpido muhri
bini Amerika filosunu takviye et
mek üzere Lizbona göndermiye 
karar vermiştir. 

Bu filo, Trenton kruvazörü ile 
iki torpido muhribinden mürek- 1 

kep olup A vrupadaki Amerikalı. 
lann memleketlerine nakledilme. 
lerini himayeye memurdurlar. 

Amerikalılar, Cenovada WaS
hington ve Manhattan adındaki 
gemilere bineceklerdir. 

Cenubi Amerika Silahlamyor 
Cenubi Amerika devletlerine, 

devlet tezgahları mamulatının 
satılabilmesi hakkındaki layiha.. 
yı bugün her iki Meclis te kabul 
etmiştir. 

Bu suretle Cenubi Amerika 
devletlerinin yeniden silahlan.. 
ması kolaylaştınlmıştır. Bundan, 
bilhassa, Brezilya istüade ede
cektir. Çünkü, kendi tezgahla. 
nnda inşa etmiş olduğu destro. 
yerlere lazım olan malzemeyi 
mübayaa edebilecektir. 

• Nevyork, 30 (A.A.) - ArnerL 
kanın Vaşington vapuru bugün 
A vrupaya hareket e:miştir. Va
pur Fransada oturan v~ memlc.. 
ketlerine dönmek istiyen Ameri. 
kahları alacaktır. Vapur sıhhi 
malzeme nakletmektedir. 

Harpte Olen Amerikalılar 
Londra, 30 (A.A.) - Amerika 

sC'firi Kennedy, Umumi Harpte 
ölen Amerikalı subay V'? erler i
çin yapılan bir merasimdec. sonra 
m~hul askerin mezarıno. çelenk 
koymu~tur. Bu münasebetle Pa
riste de merasim yapılnııştır. Bu 
Merasimde Fransa Başvekili 
Reynaud ile .Amerika.aın ET.ınsa 
~ebri ve bir çok Fran1•zlurla A
merikalılar hazır bulunmuşlardır. 

Mussolininin Nutlr.J 
Bekleniyor 

(Bap 1 incide) 
martesi veyahut pazar günü bir 
nutukla bildireceğini işaret et
mektedir. 

tırdığını bildirmektedir. 

miştir: 

Bir Roma Gazetesine Göre 
Giomale d'İtalia, Daily Mir

ror'uıı bir makalesine cevap ve
rerek, İtalyanın hatb. hareketini 

faa N ezraetinin bir kararnamesi kendisinin tayin eylem.ekte ve 
·~Almanlara karşı nihai zaferi 

kazanacağımıza şüphe yoktur. 
Biz onları bir kere yendik, bir 
kere daha yeneceğiz." 

• 
Fransız İstihbarat Nezareti de 

şu tebliği neşretmiştir: 
"Alman Ajansı, bir taraftan 

yere inmeğe mecbur kalan biri 
teğmen, biri küçük subay iki 
Alman tayyarecisinin kurşuna 

dizilmiş olduğunu, qiğer taraftan 
esir Alman ·subaylarının mütte
fikler tarafından rütbelerine la
yık olmıyan bir tarzda muamele 
gördüklerini ileri sürmektedir. 
İstihbarat Nezareti, bu iki iddL 
ayı da kati surette tekzip eder. 
İstihbarat Nezareti, şurasını bil~ 
dirmeğe salahiyettardır ki, bu 
sözde barbarlık hareketleri mii
nasebetile mukabelebil -nisil har<'
ketlerine geçildiği Fransada öğ
renilirse, ayni tarzda hareket o
lunmakta tereddüt edilmiyecek
tir. 

Belçikalılar da harp 
ediyorlar 

1 - 10 : 919 ve 31 - 921) tarihleri kendi iradesile ve müttefiki ve 
arasında doğan gençleri sınıfının dostu Almanya ile mutabık ka. 
son grupunu 8 Haziranda silah larak hareket etmekte olduğunu 
altına almıya karar vermiştir. yazmaktadır. 

• Ottawa, 30 (A.A.) _ Kanada Bundan evvelki harpte, İtalya, 
Mebusan Meclisi, Kanadamn 700 müttefiklerin en müşkül dakika
milyon dolarlık harp bütçesini lannda onların yanında mevki 
tasvip etmiştir. almış ve üç buçuk sene içinde 

lsviçrede Harbe 

Karşı Hazırlık 

680.000 maktul vermiştir. Fakat 
iş olup, bittikten ve müttefikle
rin zaferinin mukaddemelerini 
ve şerefini teşkil etmiş olan bun. 
ca fedakarlıklardan sonra Fran
sa ile İngiltere sulh konferasın-

Beoı, 30 (A.A.) - Ordu baŞ- da İtalyaya ihanet etmişlerdir. 
kumandanlığı, tahliyesinin ha. İtalyan milleti, müttefiklerin 
zırlanması icap eden bazı yerleri bu hançer darbelerini hatırla_ 
ve büyük şehirlerin bazı mahal- makta ve bugün de acısını duy
lekrini tayin eylemiştir. Maa. maktadır. 
mafih başkumandanlık, şeraite Moskova Gazetesine Göre 
göre tahliye edip etmemek kara- Bertin, 30 (Radyo) - Mosko-
nnı vermek salahiyetini kendi. vadan gelen maltimata göre, Kı.. 
sinde alakoymaktadır. Zira, mu. zılordunun gazetesi Garp cephe_ 
haceret esnasında düşman hü. sinde askeri vaziyet hakkında 
cumlarına maruz bulunmaktan mütalaa yürütürken, şunları söy
ise halkın olduğu yerde kalınası !emektedir: 
bc1ki de şayanı tercih görülebile- - "Garpta bundan böyle muha. 
cektir. rebenin bu ağırlığı Fransaya yük 

az Almanlar kadar ciddi sanı. 
nuşlardır. Bundan ötesi, artık 
Somme cephesinin mukaveme
tinden başka bir şeye muhtaç 
değildir. Orası dayanırsa, mütte. 
fileler galip gelirler. Çünkü za. Londra, 30 (A.A.) - Bazı Be1-
man, mideleri zayıf olan Alman_ çika kuvvetlerinin Flandre'de 
ların aleyhine bir unsur olurken müttefik kıtaatın yanı başında 
•kilerin hazırlıklanna imkan muharebeye devam ettikleri res-

men bildirilmektedir. 

Dolfusun Karısı İki Çocuğu 
İle Kanadaya Gidiyor 

Ottawa, 30 (A.A.) - 1929 ka.. 
nunusanisinde Naziler tarafın. 
dan öldürülen Avusturya Başve
kili Doliouss'un dul kansı, ild 
çocuğile Kenadaya muhaceret 
etmek talebinde bulunmuş ve 
muhaceret bürosu buna müsaa
de etmiştir. 

lenecektir. İngiltere de istila 
tehlikesile yüz yüze gelmiştir. 
Bu yüzden İtalyanın müttefik
lerle olan münasebetlerinin bu 
sırada gerginlik geçirmesi bekle
nir.,, verecektir. Almanlar hazırlan. "k .. b r b B l ik 

mazlar mı? Eğer ablokadan ham Yu sek rut e ı azı' e çı .a 
madde geçirebilirlerse... İşte subayları Kral Leopol~ u~ emn. 
harbi akıbeti hakkındaki en. ıe teslim olmaktan ımtına et-

n · 1 d' kuvvetli ihtimal ve onun dayan. mış er ır. 
dığı sebepler .• 

tist tarafı validenin dediği 
gibi, artık ömürle sabır meselesi 
olmak istidadındadır. 

Bu satırları bitirirken şu meş. 
flur kırk haraminin kırkıncısın. 
tla hiddetlenip, ortalığı kasmış. 
kavurmus olan kabadayı fıkrası. 
nın hatır~mdan bir türlü çıkma. 
iığını yazmaktan da kendimi a. 
lamadım. 

• 
Berlin, 30 (A.A.) = Eupen. 

Malınedy ve Maresnet arazisinin 
ilhakına müteallik olan nizam
name, neşredilmiştir. Bu arazi_ 
de sakin olan bütün ahali, Alman 
tabiiyetini iktisap etmtkte olup, 
1 eylülden itibaren Alman ka
nunlarına tabi olacakla~. 

Fransada Yeni Davetler 
Paris, 30 (A.A.) - Milli Mü.da.. 

İzmirde Yıldırım 
İsabetiyle Ölenler 

İzmir, (TAN) - Yağmakbt o. 
lan dolular sebze bahçelerile bağ 
lara çok zararlar vermiştir. Yıl
dırnn isabetile Kuşadasında iki 
kişi ölmüş, üç kişi yaralanmı~tır. 

MISmDA 

ı eni Tedbirler Alındı 
Kahire, 30 (A.A.) - Hükuıııet 

memleketin pasif müdafaasını te
min için hazırlıklarına devam et
mektedir, neşredilmek üzere olan 
iki kararname güneşin batmasın.. 
dan fecre kadar başlıca barajlar. 
dan gçilmesini ve gece esnasında 
Nil nehrinin bazı mıntakalarında 
vapurların geçmesini menetmek
tedir. 

Kadın, erkek binlerce genç öğ-

Bu Basit ve Kolay 

GÜZELLiK 
Reç~tesini 
Tecrübe Ediniz. 

Ayni genç kızın te. 
daviden evvel ve son.. 

raki resimlerine 
bakınız. 

'

, _, 
MEİN K,AMPF 
Alman Devlet Reisi Hitler'in 

KAVGAM 
İsimli eseri Hüseyin Cahit 
Yalçın tarafından tercüme 

edil dl 
İki cilt 225, ciltli 250 kuruş. 

Ahmet Halit Kitabevi " _, 
Dr. Horhoruni il\ 

Hastalarını akşama kadar Sir
kecide Viyana oteli yanındaki 

muayenehanesinde tedavi eder. 
Telefon : 24131 

, Dr. SUPHİ ŞENSES il\ 
İdrar yolları hastalıkları mUte- ı 
hassısı. Beyoğlu Yıldız alneması 

k"rı.ısı tramvay dura6ı L~klf!r 

•••apartımanı Tel : 4392 -

KAYIP - Bodrum askerlik şube_ 
sinden aldığım terhis tezkeremi kay. 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi_ 

A R 
Şapka mağazasında bu 

leceksiniz. Beyoğlu İngiliJ 
rayı karşısında ve Otel 

'-• ring yanında No. 81 

Beyoğla Uçüncü Sulh Hu~ 
kimliğinden: Holantes bank l1l'i 

V. tarafından Hazine ve Ustril 
laban caddesi Uncular sokak 
da mukim ve U sküdar yeni 
Ja kavaf saraç Ahmet oğlu ~ 
aleyhlerine ikame edilen 100 • 
c-ak davasının muhakemesinde: 

1 
edilenlerden Abdullahm · 
nm meçhııliyeti hasebile ilindi 
gat ve glyap kararına rağınell 
maya gelmiyerek gıyabında 

eden muhakemenin sonunda 
varakayi nakdiyenin dava 
den adliye emanet memıırl 
almarak davacı bankaya ve 
ve dava edilenlerden Abdutıatı' 
üzerine vaki müdahalesinin 
ve meblağı müddaabih üzeriıı 

• nin hükmü yoktur. Bodrumun Faralya 
köyü İsmail oğlu İbrahim AJkancak 
1320 doğumlu. 

2 ücreti vekaleti ve masarifi 
me 960 kuruşun dava edileni 
miline dair 20 _ 4 _ 940 
temyizi kabil olmak üzere d 
!enlerden Abdullahm gryabtıl,_ 
len işbu karar dava edilenl 
dallaha hüküm hulasası 

Bayan M. 
S. diyor ki: 

•Kendimi 
aynada gördüğüm vakit, ade
ta gözlerime inanamıyorum. 

Cildim evvelkinden daha gü
zel, daha yurrıu~ak ve daha 
nermin, bütün arkadaşlarım 
tenimin güzelliğine gıpta na
zarlariyle bakıyorlar.» Siz de, 
yeni ve taze bir cilde, şayanı 

hayret bir tene malik olabi
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 
basit ve kolay güzrıllik re<.t'
tesine başlayınız: Bu gece yat
mazdan evvel yuzunuze ve 
boynunuza cilt unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kre. 
mini sürünüz. 
Terkibinde Viyana ÜniversL 
tesiiıin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve •BİOCELıı 
tabir edilen kıymetJi ve cazib 
gençlik cevheri vardır. Siz 
uyurken, cildiniz bu kıymet.. 
li cevheri mas edecek ve her 
sabah daha genç görüneceksi
niz. Ertesi sabah yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kremini kul. 
lamnız. Bu da, siyah benleri 
eritecek ve açık mesamcleri 
sıklaştıraeaktır. Ayni zaman
da cildi yumuşatıp beyazlata
caktır. Bu tarzı tedaviyi tat
bik eden (günde 3 dakika) her 
kadın, kendisini bir çok sene 
gençleşmiş bulacak ve yeni gü. 
zellikte bir tene malik olacak
tır. TOKALON kreminin müS
mir neticeleri garantidir. 

~ ............... .... 
İHTİRA İLANI 

"Sabit ve uzvt hadit mürek

kebatı imal usulü" hakkında a

lınmış olıın 13-5-1938 günlü ve 
2484 sayılı ihtira berah bu dete 
mevkii fiile konmak üzere fillere 
devrilferağ veya icar edileceğin

den talip olanların Galata'da 
İktısat hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatları ilAn olunur. 

Doktor ÇİPRUT 
Cildiye ve Zührevlye M Utehassısı 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 
karşısında Posta sokağı köşesin-

de Meymenet Apartımaru. 

Tel: 43353 

Beş Mamut İskeleti 
Bulundu 

Moskova, 30 (A.A.) - Öğre. 
nildiğine göre, Poltava civarın. 
da yapılan hafriyat esnasında beş 
Mamut iskeleti meydana çıkanı.. 
mıştır. 

retmen, intizam ve asayişi muha
faza hususunda zabıta kuvvetleri 
iJe mesai birliğinde bulunmak ü
:ıere gönüllü kaydedilmişlerdir. 

İskenderiye askeri valisi, lokan 
ta ve içki satan müesseselerin 
sahiplerine Arap lisanında neş.. 
riyat yapan radyo istasyonlarını 
açmamalannı tenbih etmiştir. 

Çünkü bu istasyonlar, uydur
ma haberler vermektedirler. Yal. 
nız Kahire istasyonu bitarafane 
1-ıaberler neşrettiği için dinlene
bilecektir. 

Bu talimat haricinde hareket 
edecekler için ağır para cezalan 
konulmuştur. 

İstanbul İkinci tnas Memurluğun_ 
dan: Müflis Galatada kunduracı Jo_ 
zef Barliyarun tasfiye muamelesi bit. 
ıniş ve mahkemece iflism kapanma. 

karar verilmiş olduğu ilin olu_ 
. (27262) 

kaim olmak ve tarihi ilandall 
müddeialeyh Abdallahın sekli 
zarfında temyiz edebilcceii 
tebliğ olunur. 

Emekli Dul ve Yetimlerin ve Harp 
Nazan Dikkatine: 

ve Eytam Bankasınd 
Eski tekaüt kanununa göre maaş alan emekli, dul ve yetim ay 

yüzde 25 nisbetinde zam yapılmış ve hava kurumu vergisi % 4 11' 
nlmış olduğundan EylUl - T. Sani 940 liç aylıklarına aid vize 
Malmüdürliiklerince teehhür le hazırı anabileceğinden maaş 

ellerinde bulunan hesap puslalarmda: f 
1 - 1 Haziran Cumartesi günü müracaat etmesi yazılı olanlaı:1'.0 

ziran Cuma günU. 
2 - 3 Haziran Pazartesi günü tnilracaat etmesi yazılı olanlarDI 

ziran Cumartesi günQ. 

3 - 4 Haziran Salı gO.nil ~üraca at edeceklerin 10 Haz!ran 
günü. 

4 - 5 Haziran Çarşamba günü. müracaat edeceklerin l1 
lı günü. 

5 - 6 Haziran Perşembe günü müracaat edeceklerin 12 ~ 
§amba günü. 

6 - 7 Haziran Cuma günO. müracaat edeceklerin 13 Razft'IJ 
şembe günü. 

--:;-=: 8 Haziran Cumartesi günü müracaat edeceklerin 14: Haıtı', ' 

martesi günü. 
9 - 11 Haziran Sah günü müracaat edeceklerin 17 HazirSJS 

tesi günü. 

ıo - 12 Haziran Carsamba günü rn üracaat edeceklerin 18 H 
lı günü. 

11 - 13 Haziran Perşembe günü müracaat edeceklerin 19 
ı,ıamba günü. 

12 - 14 Haziran Cuma gilnil müracaat edeceklerin 20 H~ 
ıiembe günü müracaat etmeleri ve bu tarihlerden evvel hiçbir 
yapılmıyacağı ilan olunur. 

Harp Malullerinin Nazan Dikkatine~ 
İlk tediye günü olan 7 Haziran Cuma günü maaşlarım ıenıJiJ 

isteyen harp malüllerinln nihayet 3 Haziran akşamına kadar ~ 
danlarile birlikte müracaat ederek isimJerini kaydettirmeleri. 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - 37666 llta 84 kuruş bedeli keşifli memleket hastahanesi ~ 

inşaatı 16-5-940 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf _..., ... ......, 
siltmeye konulmuş ise de mevcut taliplerin teklif mektuplarını 
kanuniye dairesinde imlA etmediklerinden mezkur işin 16·5-~40 
den itibaren bir ay içinde pazarlığa konulmuştur. 

2 -Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Hulıisai keşif 

B - Tafsilat keşti 
C - Vahidi fiat cetve1! 
D - Hususi ve fennt şartname 
E - Bayındırlık işleri genel ve yapı lşlerl 940 rennı &artnaı!tdl 
F - Mukavelename projesi 
J - Eksiltme şartnamesi. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler 2825 lira tn:uvakk•t 

vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ibraz etmesi lA 
A - Eksiltmeye girebilmek için natia müdürlüğünden aıı.nınJI 

vesikası. 

B - 939 yılına aid ticaret odası vesikası. 
D- İnşaat mUddetince iş başında diplomalı bir fen memuru 

racaklarına dair teahhütname. 
Verilecektir. (4209) 

Gedikli Erbaş Hazırla111d 
Ortaokullarına Talebe Ahn• 

1 - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun J. Jt,,, 
nıflarına Kınkkalede Sanat Gedikli Erbrııı hazırlama ortaokulıl 
karada Musiki <?edikli Erbaş hazırlama ortaokulunun yalnız .~d 
rına önümüzdeki Eylülde başlıyacak olan 940 - 941 ders yılı iV' 

alınacakt'1". 

2 - istekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin .,e 
kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlaın 
yapılacak seçme sınavında kazanması ııarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenlll 
Sınıf Yaı 

Gedikli Orta I 14 : 17 
" ,, n ls : 1s 
,. ,, IlI 16 : 19 Olmak 

Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri askerlik şubelerindeJf 
liseler ve orta okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygurı 
~~ ~ 

4 - Her üç okulun I. Sınıfına istekli olanların beş sınıftl 
lu bitirmiş olmaları ııarttır. Orta II ve III. sınıflara gireceıc: 

sınıfiara terfi ettiklerine dair tahsil vesikası veya şahadetnat01 

ceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun, iki yıldan fazla ~ 
m~ olanlar ve evvelce gedikliden veya askeri okullardan 
lınamazlar. 

6 - Kayseride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun ttft 
ile Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun J, j. 
köylü istekli, Ankara Musikl Gedikli Hazırlama orta okulunUSS 
na musikiye hevesli şehirli istekliler alınır. ~ 

7 - Yukarıdaki eartlan haiz istekliler 10 Hazirandan itl~d, 
duklan yerin askerlik 1Ubeslne milracaat ederek diler k81"" 
~artlarile müracaat yollarını öğrenmeleri ilAıı olunur. (173S) 
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1 nnı 2800 Kr. 
,. t Ay 11100 11 

4Qo • 8 Ay 800 '" 
1lo • 1 Ay 300 ,. 
lrnıetıerarası posta ittihadına 
4aıın olmıyan memleketler için 
~e bedeli müddet sırasiyle 
~ 11. ı, a,11 liradır. Abone be
-ı peşindir. Adres değiştirmek 
~kuruştur. Cevap için mektup
_.. 10 kuruşluk pul lllvesl 

lAzımdır. 

·ye ihtikara mı 
an Oluyor? 

liyat ve ıtevziabm geçen 
11Saniden itibaren Beledi.. 
•ermişti. Elinde ba işi ba. 

yetecek derecede ve-
1.uıunmıyan Belediye ise, bu 

60 bin lira mukabilinde, 
• ay müddetle kasaplar fir. 

devretmişti n 1 Hazi. 
(yani yanndan) itibaren, 

keneli üzerine alacaktı. 
araya harp girdi. Ve Be.. 

muhtaç bulunduğu vesa
lllDPt.._ edi. 
.aıa.... olarak bu işi becere

• için, kasaplar flrketile 
anlaşmayı uzatmak iste

bukl, Dahiliye Vekaleti, 
kasaplar prketi üzerinde 

istemiyor ve BeledL 
1anndan itibaren, et nakli 
~ işini üzerine almasında 

edtyer. Bu ısrar tızerlne, 
Ye yine kasaplar şirketine 

yor, ve onun elinde bu. 
•esaiti satın almak istiyor. 
ise, Belediyenin müşkül 
te kaldığını görünce bu 
kabule yanaşmıyor. Bele. 

lir kete: · 
?ie olarsun? eliyor, bari f1I 
bana yalnız bir a7 içha 

!" 
lJu ikinci teklif kup. 

lfıtfen merhamete (!) ıeU. 
t• chabı veriyor: 

\?ereyim: Fakat buna ma
IS bin lira isterim!" 

l J 

'-.n, lnı vaziyet ka11111nda 
belediyenin ne yapacaiı

yoruz. Belediye, bugün, 
şirketine 65 bin lirayı 

mecburiyetinde kalabi.. 
' bu takdirde, halkı lbtl. 
brtarmasım beklediil

"1;diye, bir ihtilir kurba
·ne dü~r. 
kasaplar firketi: 

tfendim- Bu işin nere
llatiür var? Mal benim 

Onu bir ay kiraya ver. 
~ 15 bin. veya 650 bin U. 

benim haklam delil 
'eıı kimseyi malımı satın 

lllecbm etmlJ'01'1111l ki?" 
sözler aöyliyebiIU. 

1- iştıı bu ınıretle kana. 
gösterilmeai, yapılan 

hakiki mahiyeti 
verilecek makul hilE 

olurdu. 
bugün, muharebe daha 

~lemiı bulunduğu hal. 
ye, bu vesaiti blr ay 

Jetlrtebileceğinden emin 
°"J kasaplar şirketile böy. 
'-!aşmaya girişmek isti-
Ja.we, başanlmuı miim. 
ı.. İfİ, bugünden daha 

llltlar içinde ıeçen _altı 
niçin yapmadı? 

eler bu 15 bin B
ek mecburiyetinde ka. 

fhmalin.bı ceAllDl 
~tir! 

~, J,u fevkalade şart. 
~ itinde, bu fevkalade 

'-Valide bir tedbirle 
~m bulun8JD1'Z mı 
1e, bu fırsatçılara, ~ 

da mazur görebile. 
41ers veremez mi? 
... dersin verilmesi "ka. 

uz", veya 1'BeledL. 
Jetleri lstilnde" gö. 

, tıatulması 1bmı selen 
.,. » J>ol, Dahiliye V .U. 
~lediyeye bir ay daha 
'terınesini temin etmek.. 

Belediye bütçeainden 
uı aokala atılmasına 
cek tek çare, bu ka. 

• 

TA.1'11 .. 

(, __ ıo_M_A_M_u_H_A_ı_ıı_ı_M_ız_IN_M_E_KT_u_ı_u ____ J 
,taly~nın Harbe Girmek Yazan: Sevim SERTEL 

UZere Bulundllğuna 
Hükmedilebilir mi? 

Ken•slnl Unutan Kumandan • Jülr 
Bebeği • Şahitler Kaybolunca! 

Holandadan İngiltereye iltica 
edenlere çok yardım eden 

vasıtalardan biri de İngiJi-z harp 
gemileridir. Bunlardan bir tanf'Si 
de Zuyder Zee, mmtakasında bü· 
yük bir deniz harbini muvaffakı
yetle bitirdikteıı 10nra artık sa.. 
lıilden ayrılmak ilzereydı. Ku. 
mandan, işi sağlama bağlamak Ü· 
zere Holandanın buradaki ordu. 

Roma, 15 Jesti uı1 mabadının ifadesidir: lan kumandanile telefonla konu.. 

Size §UracrKta. ttaıyadan Qç Bomadald "Alman dostlar" İtalyanın 10 rtıne kadar harbe İngilterenln mümessilleri ile prak ona İngiltereye dönmek Ü. 
dört levha çizeceğim: pneellnl kulaklara fısıldıyorlar. Bu devlet nrnnı (!)etrafa yapmakta olduğu görÜfmcler mi zere olduklarmı bildirdi. Aldığı 

ı _ Gazetelerin müttefikler yayan propagandanm "belki Fransayı paniğe vennefe yarar'' yoka gazeteleri ve çocukları cevap şuydu: •Aman buralan a-
aleyhlndeld ıiddetll yazılarına dflffineeslni takip ettiii ,uphe götürmez bir hakikattir. Yok- tahrik edlyormuı gibi görünen teş içindedir. Hepimizi alıp götü. 
son bir ild haftadır yer yer ve 1a İtalyada halk da, ordu da harp aleyhtandır ve İtalya, bu hali mi? bil" · ·yı· olur Bilhassa fi.. 

h '-" - 1 • b' • d n--- bu fü.ua..ı--. tablo da re re ırsenız 1 
• ' .zaman zaman sokak nüma1ifle- arum Zillenu: 1 tmesı arzusun adu. ...._..~ "~..... linca mmtakada müfrezelerini 

ri de karıştı. Hatta bir ka,. -- ====================== el olmıyan, fakat bir realiteyi L k bed b İngil" f · ır •- iade ed- •İstik'"'-'- do._• dl· ay en eş ız ne en var. 
birde müttefiklerin konsolosluk '"06 .UllMJ ... .. dır. Diğer bir mm takada müdafa. 
binalanna mürekkep §iple.~ a- J'8Pılmakta olan \!nar itlerini hlldmdir. Belki de Balkanlar kile blmq bir enditeli IÖZ• asız fU kadar Holandab vardır 
tıldı. Bu patırtıların uzaklara udece bir ziyareh olduğunu denince hatıra Rusyanm gelme. dür: İtalya harp ohmsım tneme ve iWı. 1 Böylece yardıma muh-
giden ıcsi, İtalyanlarm, mütte. IÖylüyorlar. ıi tarihin doğurduğu bir tedai- mifdr. İtalya bu harbin zafersiz 1 · 

bltm__._. ı..&-ektedir. F-,,. ... t taç olan tekmil uker erm mev-
fikler aleyhinde lurbe girmeyi Fakat yan resmi mahfillerde, dir; ama her halde, Vistül bo. ııımuu ıın.c&&& -· kilerini bildiren kumandan ll88l1-
istediğini bağırıyor; halbuki göz blr Dıtimal halinde, Hariciye yuna yerle~ ve Ballıkta ken· Drl taraftan blrlnin zaferi mu.. 
ile görünen hal pıdur: Nazınnın Arnavutlukta bir Yu. dini emniyete alan bugünkü kadderse, bu İtalya için ienadır, sa kendi yerini söylemeyi unut· 

Bu batırtılan ..,a ...... 1 ... mek- s R i bari harbe girme"''" tükenme- tu ve telefonu kapattI. Kuvvetli 
-1 ~ goslav hükfunet adarnile görüş- ovyet usya, kendin göz gö- ...,, ta bo ""'--~--·-- ~ 

blt miş, kmlmamıt alınanın kin yyare m~ ra66Men 
tepDçun··ocukdelandırRoma· ünfve--'te-t-•n tüjii söyleniyor. Bu mahfillerde re göre cenuptan teh İ~ye dü. o'-- kurt• ... lmaJ1:a.-. İngilizler herkesi bulup kurtar. 

S M
llP •1~ Kont Ciano'nun seyahatine baş. şürecek değildir. Bu, talyada MtFuu-'--t, ttaı-·;-a--:,;_~'melrpdmı dılar. Fakat bir türlü kumanda.. 

fa§ist talebesi lnyor ussolioL ta türlü bir mana verilememek. bir kanaattir. -- -1 uu ld x... • k-.ı- ecliler 
bir J - d ri Akd l a,.,~a vuramaz. Almanya yanı nın o Ue .. yen -wur~ • 

ye. mesa gon e P " en • tedir. Deniyor ki, Fiywne'deki ra Telefonla yapılan arqtumalar. 
zfn hilrriyetb için harp istedik. nümayişlerden sonra, Hariciye Görüyorsunuz ki, ttalyarun bapnda: dan bir netice çıkmadı. İster is-
lerini bildirdiler. Nazın, Yugoslavyaya, 0 nü- manzarası, bu hali Uf', - Haydi, başlasana! diye bo- temez, arkalamıda duman ve a. 

Hatırlıyorum: Almanyanın mayiflerin asıl neyi ifade ede- bir fütürist ressamın tablosuna yuna kolunu dürtüyor. teı içine gömülen bir diyar bıra.. 
Avusturyayı işgal ettiği gün, i benziyor. Tabloda bir çok ele- İtalya da, başlamak üzere L ,_ __ .,.hareket ettiler. 

· İtal -...r. Ort A b leceğini izah etmek, son va. ~-yanı yallll! a vrupa po. mantar, bin'btrlerlne girmiş bir mlş gl.bi yapıyor. Nasreddin Hocanın e-ı. bikL 
li~~,_ ··1- d b · ziyetler üzerine Rusyaya doğru t ~ 

ı.ıa.asına o um ar esını vur. haldedir. talyanın ne yapaca- •- Kim bilir, beDd bu jest --' gı"bi '-:mandın da 0 .. _ı.;,. • 
d ğ - · t• k kayan Yugoslavyanın bu kay- .,_ au_ -- --. 

u u gwı, vazıye ı urtarmak, ğım bu elemanlann hangisin. bir zafeniz sulhe de yarar.• ruında kendisini saymalı unut. 
İtalyanın, Almanlann bu ha- masını durdurmıya teşebbüs et- den istimzaç edebiliriz: İtalyan devlet adamı böyle mUflu. 
reketini meşru bulduklanıu mek ihtiyacını duymuştur. Ellerindeki mürekkep hokka. dü§Üllüyor. • 
göstermek üzere Vlrgbıio Gay. Her halde efkan umumlyede, larmı savuran çocuklann hare- •- Bu. Framada paniğe ya· Jülyanm Bebeği: 
da'yı Roma üniversitesinde bir İtalyanm Yugoslavyaya karp kelinden mi, s.enç subaylann rar. ı 
konferans vermiye memur ei. bir harp hareketine geçmesinin sızlanl§lndan ve halkın Alman Ejilfp elilfp kulaklara devlet Son zamanlarda hıgilterede 
mişlerdi. Bugün Almanya ile İtalya için, hatta Fransaya kar- düşmanlığından mı? Bir yandan sırn f191ldayan Alman aaıeteci 
birlikte harp lstlyen o talebe. p harp açmaktan 'daha tclılikeli da azametli, kendinden emin bir ile böJle dü,anü,or. Krzılhıç fÖJle · bir ilin 
Gaydayı o gün aJlatlanııştı. Bir ihtllAtlar dojuracaiı kanaati tavır takınan hükılmetiıı hangi c. c. yaptı: d!Hnime yaralı ukerle. 

•Gelemiyecejiz, 
dık, mesut ol!• 

Bunu okuyunca Jack, 
yalvarır: 

ı Benim tanıdığım kimle 
olanlar da gitmiı. Artık 
bizi evlendirlver.• 

Kitip cidcil ve inatçı bir 
dır. ı Şahitsiz nikah olmu, 
kasını getir• der. Jack: 

- Kimseyi tanımıyo 
de bizi evlendir, diye ısr 
vam eder. Nikah memuru 
v&mh mar üzerine fena 
air.irleniverir ve polis 
Büyük bir caka ile Jack'a: 

- Polisler gelsin de sen 
siın, der. / 

Polisler gelince §Örlo bir 
se cereyan eder: 

Memur polislere: 
- Şu münasebetsizi 

türün, diye emir verir. 
Jack'a ya1da§8!1 zabıta 

lan birdenbire: 
- Ah. Jack, sevgili 1 

nerelerdesin diye bağırır 
J ack da dikkat edince. 

rin senelerdenberi göıl'llM!ldll 
ki mektep arkadaştan ol 
farkına varır. Hemen o 
zlyeti anlatır. 

Bu sefer Jack'ı tevkif 
len memurlar, ona phltllk 
ler ve J ack da böylece hem 
tine, hem de eski. dos 
VUfUI'. 

Daha Nelerden 

Korkarlar '1 
Dk okul gibi disiplin altında o. r---------------ıı~------------·------ rtn tetelllaine yarayacak ne ka-
lan Roma i)mversUeslnde bıı. dar lüzumlu eva nna b~ Anemopho'ble: Rilzglf 

hareket büyük nilmayiftlr. B 1 • k s y il d vuıtamızla onlara gönderebilir- fırtınalardan korkan 
2-Halk, her sınıf halk bu e çı anın on 1 ar a siniz• ŞimdiKızılhaçmerkezleri- de haylice çoktur. Bu :::n ür~~~:~!\r; ~na ~1: . :!~~~~f~U:~~::ı::: d-:.::h::m~~lar, 

tabii halinde bir Alman düş. daj, ecza, elbise gıöi kullanltlı pek garip görillı\irse de, W 

manlığı hakimdir. G • d • "" • B h 1 191lerdir. Fakat ıeçen tün gelen lülfl de. vardır. 
3 - Ordu harbi istemiyor. t.. eçır ıgı o ran ar ı-ketler arumda K•ıılbaç me. Anthl'opopho'ble: ~ 

talyanca biliyorsanız, kahvede, murlannı pprtaıı bir teY çıkmı1- anlattığmı kalabalık 
trende harpten bahseden her tir. Bu paketi küçük Jülyan gön- nun bir adıdır. 
ıubaym aözleriııclen bunu an- denniftir. İçinden çıkan açları Aph6phobie: 
1anmız. L ld san bukleli, mavi gözlfl bir tq dokunmasından korlmıat, • p • , J t bebekUr. Bebeğin göjsQne i1ifti- nlrll korkulannm en 

4;...8!::~.:. ~ eopo ve ıerıo :::,if,,='nuqöyleblrmek- ~-..!':ı.-
azza Colonna'daki kahvede, ya. •Müterem Kndhsc; dokunmadan geçmek için 
nıma bir Alman gazeteci arka- l!rama n İngiltere bükO. nasebeUe verilen bfr ziyafette dlea bet 78flJldQmı, adım 1111 yerlm:len gider. En fena 
dqım geldi. Alman bCiyük eL r metleri. Lokarno mua. iradettili bir ıautukta Kral Le- 7a'dar. Geçen sÜD annem P. terzinin prova ederken 
çilijinde resmi dostlannm yan- hedesile, Belçika d~an istila. opold, nflfuslan yekQnu 100 seteyl okurkn aizin • ......,. .• düne dokunacalı kol'."-··-.. 
lanndan geliyormu§. Bana so. sına uğradıjı takdirde yardım- milyonu .bulan Avruparun tıı. aeW oclecek tefler •tediiinbi i· yeni esvap yaptıramaz. 
ğuk heyecanı ile: da bulunacaklanm vaadetmiş. çük devletlerinin el blrllllle flttlm. . ~ ~r Aatnpbobie: Şimfelcten 

- İtalya. on güne kadar har. lerdi Fakat, geçen sene ortalık auih için ~ahpnalan Dıdyaeın. &11n lflttiiım Iqilb askerlerine ma.k, utroplaobie, ~ 
be giriyor, beklediği. Alplerde kanpıağa başlayınca Belçika. dan bahsetti. Bu devletlerin ik- böyle bir teY IÖ!1dennek istedim, m.e.inden korkmak. Bu .. 
karlann çözülmesidir, dedi. tamamiJe bitaraf bir devlet ala.. tJladea ve siyueten birlepne- dilftlndttm. Bem ea çok teselli e- görülen korkulardan blrL. 

Ben bu Alman ıazetect ile bir rak kılmak ümldile Lokanıo leri ·ve auih ulnma bütün l•Y· den, eamm ôldıia •••· Ha: gürlerken başlarmı 
yıldanberi tanıprım. Buraya ilk muahedesini ~adığını !lan retlerini sarfetmeleri arzu.sunu ta olduimn zamma beni en i)'I nm arasına sokan ahılıw.I 
geldiğinde ona hiç tanımadıiı etti. öne sürdü. etlendlrea 'behilm Zozo'dm. B• kalaklan çınlasın. .. 
Roma hakkında olduğu kadar, Buna ralmen, İngiltere ile O zamanlar, kralın küçük nua 1aralı bir uk-. • bi bir Automyasphobie: Usttbıtl 
hiç tanımadılı İtalyanlar hak. Fransa, bir tecavüze uğradığı devletler arasmda Balkan dev- teae~ vasıtası ola~a eminim. !etmek korkusu· Bunun da 
kında da faydalı oldulum için takdirde muavenetine gelecek- !etlerini de kasdettilinl, zira Zoso Y11 size ı&nden~rum. Sa. kadar çok olduğunu herbl 
beni sever. Benim ne (fil) oldu- lerlnl Belçlkaya garanti ettiler. 100 milyon gibi büyük bir nü- bahlan :::rahm çay •ç.er, pazar lir. 
ğumu, AnglofU mi, yokla Ger- Bu vaziyet karpsında Kral Le- fusun ancak bu takdirde elde silnleri bey~ elblae!Unl giyer· Baelllophobieı öt 
manofil mi olduğumu bllmez; opold'Qn resmen müttefiklere edilebllecetini ileri sürenler de KDZ11Dl hu iki mUhlm nokta11 ti• bilclijimiz, mikrop korkun 
yalnız italofil oldutuma kani. hiçbir angajmanı yoktu. Fakat oldu. Vilhelmina bu sulh ve an· autmayuı. mektir. 
dir. Ona göre ise bu kadarı ba- 10 mayısta İngiltere ve Fransa. laşma ittifakına çoktan razıydı. ı1tl11a• Ballstrophoble: Bom 
na açılmasına yetiyor. dan resmen yardım istiyen kra. Fakat bu davetten hiçbir netice Bu hldisenin gazetelere ıeç. fitekten korkmak ta 

Sordum: · im o günkü acı feryadım batır. çılrmıdı, mi§ olduJuna bakıhrsa Zozo'ya aUmetlerinden biri 
- Ali, ama İtalya nasıl bir larsak, kendisinin resmen değil· Jül1a'nın umdujundan daha da,, bu harp batladığın 

harp yapacak? sebile vicdanen pek büyük bir 9elçikanın son defa taamı. çok itibar ediyorlar. linJ.rli olmıyanlara da b 
Bir devlet aımna ftrilen bir ~tırüde girmi§ olduğu muhak. Bel,.lb r-L tl'çüncG .Leopold za uğraması üzerine, ver. • bir korkudur. 

ehemmiyetle kulağıma dolru e- ..... s ~- Fransızlar, Lokarno muahedesi. Şahitler Kaybolunca! Basophoble: YQril,~--' 
ğileret cevap verdi: • Leoi>old'iln kamr. İsviçre ve Dolanda Kraliçesi Wilhelmlna nin yırtılml§ olmasına raimen. korkusu da pek acıklı bir 

- İtalya, Frama7a harp ._ Prensesi Astrld, 1935 senesin- hinesinde vild olan bir çok mü- Belçikanın yarchnuna koftular. ı .... nterecıe son -'1. .. 1-.ae bir- lur. Sinirli bu korku se·belllll9J 
•Aı. .-ı d Bu esnada tn..nu. Bıaırvekili' .._... • ...... - 6

... td '- 1'-çacaktır, ,,_at a,,..... zamanda e kan kocanın beraber geçir- nakaşa ve istiğnalarda:ı sonra ........ .... kaç sınıfı tekrar askere ça- turduğu ye en .. a .amu. 
Türkiyeye kal'fl bir tecavüz flL dikleri bir otomobil kazasında 18 Nisan 1939 da Ba§Vekil ol· Churehill; Büyük Harpteki kalı- lmhJ.ar. Bu amızın ıapılan da- Babophobie: Yer al 
ri olmadığını bir nota ile Anka- ölmüftü. Etrafındakiler, gayet muıtur. ramanlıklarile mqhur Roger vetler lldde bir tabi3tile bir çok yerlere girmekten korku, 
raya bildirecektir. llCak kanlı ve sevlmll olan kra· Keyı'l Kral Leopold'e müpvlr az 11ğınak moduı devrinde '·- B 1 tk k bin • in olarak go··nd_...,..; "'-aı- .. ~1:- plblan altüst etmektedir. • 

Ben zannediyorum ld, ona AL "" o zamandanberi dexn .. +ow ... 1, e Ç a a esın son se- -w. A.&"°· ~ ~ f rd1 J ek Adams'm "'"""· ... • •e- bir feYdlr. 
__ _.. • 09-a040 b olmasını mu··+ .... ...._ Londrava 0 u a ~ 0 

man sefaretinden verilen bir sır llCC" ve çabuk uablle§en bir mi. nelerde en üyük derdi ......... ., -1 lenler d bu yüzd" endir Adams Rromlclrosiphobie: K 
__ .._:b lisan lm dönen Ke-, ke-..1=-11- m::.ıA-;.-t e · ' değil, bir vazifedir. Belkl de bu zaç INUU i olduğunu söylüyor- meselesi o U§tur. Belçi- ,,_ llQlllUC uuıAa bundan bir müdClet evvel iki ar- dan korkmak, koku lJ,l 

saatte bütün büktlmet merkez.. lar. Maamafih bu tarihten ltL kanın yansı almanca ile Holan. yapan gazetecilere: kadaflJldan önlerindeki eumarte- olsa, fena da olsa. Baz1ll 
lerinde bir çok Alman dO&tlar baren Leopold'ün hükt1met lf- da dili arası bir şey olan FJl- •tl'mit ederim ki, bütün va- .. günü yapılacak olan nikih koku duyunca düşer bayıhr. 
böyle benimki gibi bir çok ku. lerlne olan alakası artar. İngil. man lisanmı kullanırlar. Diğer kıalar ve hadiseler meydana çı. merasiminde phltllk yapmalan· Cainotophobie: Yeni fll1: 
Jııklara eğilip bu devlet sırrını tere kralı glbl Leopold'ün kral- kısmı ise fransızca konuşur. FlA kuıeıya kadar Kral Leopold'ün DJ rica etmiş, onlar da kabul et. den korkmak. Sinirlilik en 
açmak cürmünü irtikap ediyor- lık SıBWıiyetl irsidir, meşrutldir. man Partisi Felemenk dilınin bu hareketi hakkmda hükilm mlflerdlr. Jack, Odord'dan Lan- yade Bayanlarda olduğu 
!ardır. 

1 

Belçika Kanunu Esasisine göre. remıl dil olarak kabulü için mU. vermekte acele edllmiyecektJr.• draya pleli üç.., olmuttw'· Hal- bu türlü korkunun onlarda 

5 _Ama hükdınet gerçekten onun hiçbir hareket ve karan, cadeleye ıirlflJlif> nihayet Pier- Avam Kamaruındald nut- buld ın,utere kanlll'UD8 ıöre, az olduiunu kolayca tahmin 
sır kumkuması. Bir pyler olu. en u bir nu:rr tarafuıdaıı kabul lot hüktlmetl, parliınentodan kunda Churchlll de ayal te. nlklh pbltleriDlıı 911 qağı iki se- dersiniz. Yeni şeylerden 
yor, bir §eyler yapıyor; ama ne ve imza edilmedikçe kanun o. muvafakat karanm çıkarmıya mennlyl izhar etmiftir. ııe müddetle tanıdılmm dostlar mak çok olsaydı, yeni mocldl 

. yapıyor, neler oluyor, bunu an. lamaz. Bu itibarla, Leopold'ün muvaffak olmuftur. Flaman di- Bu dakikada nerede oldulUJ:u olmalı icap eder. Ne ile Jack'ın hiçbir vakit yerleşemezlerdl. 
hyabilen yok. hiç klmseyi haberdar etmeden, il konuıulan kısımlarda bu dil bflmedijimiı Uçüntü Leopolc:l. Londrada bulunan fkl tanıdığı bu Cahoptrophoble: Aynaya 

6 _ Romada bir de cidcll. Alınanlarla yaptığı son sulhün üzerine it görülecek, fransıca- 39 yqmdadır.Uç çocuğu ymbr. yes&ne iki dost phitliil kabul et. maktan korkmak. Bu da, 
uormal, bir diplo_mattk faaliyet hiçbir kıymeti yoktur. Yani Al- nm hlkim olduğu mıntakalarcla 12 yapndald PnmMI Ja1ephine, Ulderb:ıden meeele yoktur. Cu.. ket versin, ıinirli Bay 
var: İtalya hüktlmeti tngutere manya ile sua yapan Belçika ise fransızca resmi dil olacaktı. 9 yqındakl Prenw BoucliD ve martesl •'babı Jack, nifanlıaı ıörülmeı, yoksa dünyanın 
ile abloka davasında bir anlal- hüktlmetl delil, Belçika kralı.. Dil meseleslııin halıtndenberl veliaht D yapndald Pnm Al- Anne Days ne beraber beledi~ güzel manzarasından 
mıya vanmk için müzakere ha· dır. Belçika kabinesindeki birlik art bert. Uçü de fimdi Leopolcl'ün dairesine ıeUr. l'akat meydanda kalırlardı • 
lindedir. Belçika kralmın bu karanna mıfbr. kız kardeşi olan İtalya vellahtı arbdqlarmdan e1er yoktur. Bek Chromatlphoble: Renk 

7 _ Kont Ciano'nun Ama- muhalefet eden ve •Belçika 1938 senesi klnunuevveUnde Umberto'nun karısının yanın. lerler, beklerler, ne gelen var ne kuau. Bazı renkleri görem. 
vutluk seyahati hakkında ~ hürriyet Jç1ı:ı 10nuna kadar çar- Kral Leopold ko~UIU Ho. dachrJar. Anneleri Astrid, biraz giden. Derken içeriye bir postacı o refikte rsv11n eivemez. 
mahmler, bunun •Yeni İtalyan pıfDMlkta devam ~ecektir• dj. landa kraliçesi Vilhelmina·yı evvel bahsettiğimiz üzere 19~~ girer ve bir telgraf getirir. Bu Chero;)hoble: Keyifil, n 
vatandatların Aadetlerlni ta. yen Başvekil Pier!ot, katolik ziyaret etti. 1939 senesinde ViL senesindeki otomobil kazaaı.1da arkadaşlanndan Jack'a .,,len bir l werlera• n İi.ur«mak. "'""-urt 
milı 7runndı ftpt JWklımatçe partWDe dphildjr Belçika ~ helmlna bunu tade etti. Bu mü.. ölmüştür. 1 telpaftır. -. ~lllf:rin korkusı• -.nn&ı 



klerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor
ı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 

nı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini gi. 
• Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesanede taşla. 

rın teşekkülüne mini olur. 
HELMOBLÖ idrannızı temizllyerek mavileştirir. 

Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her Eczanede 

idaresi ılanları 
ammen bedeli (6616) lira (50) kuruş olan kaynak işlerı içın altı 

den ibaret muhtelıf şekil ve eb'atta (4700) adet hususi Iorma kö
(25-6-1940) Salı gOnu saat (15) de Haydarp şada gar bınası dahı-
komısyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
e gırmek isteyenlerin (496) il ra (24) kuruşluk mu\ akkat temınat, 

un t yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün sa-
4) on dörde kadar komisyon reisliğine \'ermeleri lAzımdır. 

işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
'4282) 

• • ammcn bcdeli (1166) lıra olan 22 adet maa teferruat kadranlı ve 
nı • fo forlu 6 anahtarlı bekçi kontrol saatı ( 18-6-1940) Salı gil-

t (10 45) onu kırk be te Hayd arpaşada Gar bınası dahılındekı ko
tarafından açık eksiltme usu ille satın alınacaktır. 

ı e glrmek isteyenlerin (87) 11 ra ( 45) kuruşluk mu\ akkat teminat 
unun tayın etUğl vesalkle birlı kte eksiltme günu saatine kadar ko

na mOracaaUarı IAumdır. 
ait liartnameler komisyondan paras.z olarak dağıtıl-

(4531) 

SÜMER BANK 
Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
Müessesemizin İzmit vesair gümrüklerdeki <Malın 

jl\imruğe vürudundan cıkanlmasına ve buna müteferri 
butün muamelatın ikmaline kadar olan) işlerinin tedviri, 
nakliyat veya bu gibi işlerle iştigal eden bir müesseseye 
tevdi edilecektir. 

Bunun icin : 
1 - Turkiyenin her yerinde ~mrük komisyonculuiu 

yapabilmek. 

2 - Sellüloz sanayiine ait iptidai maddelerle inşaat ve 
makine aksamı üzerinde - gümrükcülük bakımından. 
ihtisas sahibi elemanı haiz bulunmak. 

3 - Müessesenin işlerini istenilen her yerde ifaya her 
an amade bulunmayı kabul etmek. 

4 - '.Nakdi veya itibari (banka mektubu) olmak üzere 
asgari iki bin liralık kefalet verebilmek. 

5 - Kuvvetli ticari referans ~sterebilmek esastır. 
Bu işi deruhte etmek lstiyen müessesatın yukarıda 

yazılı şeraiti tamamen kabul edebileceklerini ve bunun 
icin ne ~ibi bir esas dahilinde ve ne kadar ücret talep et. 
-mekte olduklarını bildirir dilekçeyi azami 10 Haziran 940 
tarıhine kadar (İ7.mit - Sümer Bank Selluloz Sanayii Mü 
es e esi Müdürlüğüne) gondermelerL 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin 
T·caret Servisine müracaatları. 

Okulu Komutanllğından: 
va okulları talimatının 811. maddesinde yazılı şarUan haiz isteklıler 
kltıdı ve vesi kalan ile Temmuz başlangıcından Aiustos sonuna ka

okula başvururlar. Okulun bulundufu yerin dışında bulunanlar dilek 
ilan ile vesikalannı posta ile ok ula ıönderlrler. Ve alacakları karşı
ıöre hareket ederler. 

adde 88 - Hava okulu gedikli kısmına ıirrne şartlan şunlardır: 

) Ttirk olmak. 
9) Orta mektep (Lise sekizinci sınıf tahsilini blUrrniş, rn az 16 ve en 

çok 20 Y•lilllda olmak. Evli bulçuş işlerinde kullanılmağa elverlşlı 

C) S hhl vaz.lyeti uçuculukta ve u unmamak. 
olduğuna daır mOtehassıslan ta marn olan bir hastahanede sıhhat he
yeti raponı olmak. Boy 1,65 den qajı olmıyacaktır. 

l>ışarda bulunanlar: 
Bulunduklan yenn askerlik şubesi ne müracaaUa muayeneye gi5ndcrl
er Tam t~kıltıtlı sıhhi heyet bulu nan yerlerde o yerın en büyük ku
danına müracaatla muayeneye go nderilirler. 

!>) AhlAkı sağlam oldutuna ve hiç bir surette sutlu ve mahkum olma
d lr bulunduğu yerin emniyet mudilrlillünden veya polıs Amlrli-

den tasdikli vesika göstermek. 
E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli erbaşlar hakkında 2505 sayılı 

un mucıbınce muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinden 12 yıl 
ddetle hava gedikli erbaı olarak vazife göreceklerini taahhut etmek. 

I') Okulca yapılacak seçme imtlha nında kaz.anmak. 
H> t teklı adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktardan 
la ol c k olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yaban
dil bilenler yenlenir. Hava okulla n okuyucuları askeri liseler okuyu

gıbl yedirılir ve gıydırlUr. Ki tap ve diler ders içın !Azım olanlar 
verilır. 

V) Talipler arasında 16-18 yaıında olanlar pflotıuta aynlır. Kabiliyeti 
im yenlerle 20 yaşına kadar olanlar ihtisas gediklisi olurlar. Kabl· 

tlerine ıore makinıst, teWz, foto, atıcı, bombardımancı olarak yetişti-
ler. (2118) (3741) 

ÜSKÜDAR - KADIKÖY ve HA VALİSİ 

HALK TRAMYA YLARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

3828 sayılı kanun mucibince nakliyat resimlerine 
1.6.940 tarihinden itibaren yapılan zamlann bilet ve 

aylık kartlarımız üzerine Sürpj olarak gösterildiği 
sayın yo1culara ilin olunur. ____ ,, 

Lisesi Müdürlüğünden: 
u \ e beııncl aını!lar kampuwa 'I Hui.randa başlıyacajı flln 

(4381) 

TAN 

NAZARI DiKKATE: 
Son piyasa yükselişlerine raimen eski hadlerini muhafaza eden bi16mum pamukla ma. 
mulitımızdan bir .kısmının satış fiatlan aşaiıda muhterem müıterilerimiz.in nuarı iatifa. 

delerine arzolunmuıtur: 

Nazilli Basması Metresi 33 Kuruş Malatya yollu 
Nazilli Çiçekli krepi 

" 
44 

" 1 yatak yüzlük 
NazilJi pijamalık ve gömleklik,, 44 ,, il Kayseri Kazalinası " 30 

" Ereğli 160 genişlikte patiska 
" 

75 " Bakırköy kaput be'Zi " 30 
" 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
:\lüessesesi Şubeleri: İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy, Ankara, İzmir, Adana, Mersin..,.. 

Harbiyede 

-----------.... ---------, Y ann Akıamdan itibaren 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESİ 
Büyük Bir GALA ile Açllıyor. 

iYE 
Bayanlar ile birlikte kıymetli san' atkairlardan 

Müteşekkil 

18 KiŞiLiK BÜYÜK BiR SAZ HEYETi 
Aynca: Zengin bir balet ve varyete numaralan. -------------' 

Bahçesi 
Şimdil·e kadar görülmemit bir saz kadrosıle açıldı. 

Memleketin çok sevimli bestekarı Tamburi 

SALAHADDiN PINAR 
ve arkadaştan 

Saz hey'eti: Kemani NOBAR TEKYAY - Kemençe SOTİRİ - Piyanist ŞEFİK 
Cümbüş CEMAL - Udi HIRANT - Kanuni İSMAİL - Klarnet SALİH 

Okuyucular: AKSARAYLI YAŞAR - HAMİT DİKSES .. 
Okuyucu bayanlar: FAİDE-SUZAN - NEVZAT-AYDA- ZEHRA- GUZİN. 

Nazarı dikkate: Yarın Akşamdan itibaren ses Kraliçesi 

HA MiYET YÜCESES 
Yeni eserlerile sahnemizi ~ereflendirecektir. 

31- 5 - 940 

RADY OLARI 
G E L M 1 ş T 1 R. 

Galata H ELiO S Mü esse satı 

OAK IK VE TAMuLAYAR 
R ı\ LCO SAATLARI. sızı SON DERECE MEMNUN EDECE~ 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Allnıyor 

l - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da ~nüm0zde1d 
lüllın birıncl gunu başlayacak 940 : 941 ders yılı için talebe alına 

2 - İstekli talebenin Turk ırkından olması, kendisinin , e an 
kotü hAI v şöhret sahibı olmaması, sıhhi muayenede sağlam cıkmd 
yapılacak seçme sınavında da kauın ması şarttır. 

3 - Bir sene tahsill terkedenler, yaşını büyültmllş veya kQ 
olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya bil 
meye kalanlar, yaşları. boyları ve ağırlıkları tafünattakl hadlere 
olmıyanlar askeri okullara alınnmazlar. 

4 - İsteklilerin, şimdi olduktan okullarda tahsillerine devam 
mekle beraber 10 Haz.Irandan itibaren bulundukları yerlerdeki 
şubesinden diğer kayda kabul şartla rlle müracaat yollanru öğrenın 
nl ve buna göre de kaydil kabul kA ğıt\annı en geç 30 Temmuz IHO 
rlhine kadar tamamlamıs olmaları ldzımdır. (4J50l 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

1 - İstinye Dok ve Fabrika Havuzlar sahası dahilinde mevcut 
riben 1800 ton hurdalar kapalı zarf usulil ile satışa çıkanlmıştır. 

2 - Arttırması 20 Haziran Perfiembe günü saat on beşte alım .. 
komisyonunda yapılacaktır. 

Pek yakında büyyük sürprizler. Tel : 80971 ... _. ........................................................ , ı 3 - Muhammen bedeli tonu fop olarak 18.- lira olup mu\•akkat 
minat 2430.- liradır. Şartnamesi komi yonda gorülebllir. 

4 - tstcltlılerin mOhurlO kapalı zarflannı yaEJlı gün ve !Aitten 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 

Marmara ~·e Adaların sularına olan fevkalade man7.a1'asile tanınmış 

KA DI KÖY • GAZiNOSU 

Y A R 1 N A K Ş A 1\1 
\lemleketin tanınmış ııazende ve okuyucularının iştira. 

kile AÇILIYOR 

Memleketin sevimli okuyucusu 

Bayan MUALLA 

Kemani SA D 1 
Cumartesiden maada pazartesi ve perşembe pnleri de sahnemizi şenlendireceklerdir. 

~ ............................................... . 
TÜRKiYE CÜMHURIYET 

25 MAYIS 1940 
MERKEZ 
VAZiYETi 

BANKASt 

i\ K T 1 
KASA: 

6-LT. SAFİ ltLG71.721.31 
BANKNOT 
UF AKI.IK 

Dahildeki Muhabirler: 

TQrk lirası 

Hariçteki Muhahirl.-r: 

F 

8 

Altın: Saf] kilogr 8.414.227 

Altına tahvili kabil ıerbest 
dövizler 
Difer dövizler ve borçl 
klirinı bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

il 

Deruhte ıedilen evrakı nak.. 
diye kar,ılıfı 

-Kanunun 6 - 8 inci madde 
!erine tevfikan hazıne tara.. 
fından viki tediyat 

Senedat CUzdanı 

TİCART SENEDAT 

100.881 769.22 
8.821.0!I0,50 
1.914.893.49 

324.416.75 

9.022.123,99 

60.396,30 

29.787 .767,03 

158.748.563.-

18.879.575,-

244.342.159.71 

Lira 

. 

111.817.713,21 

PAS 1 
Sermaye: 

İhtiyat Akresl: 
'\dl ve fevkalade 
Husua! 

F 

TedavOldekf Banknotla r: 
324.416,75 

• 

38.170.287,32 

Deruhte edilen evTakt 
nakdlyı 

Kanunun 6 • 1 inci madde. 
lerine tevfikan hazine tara
fından vlki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nak.. 
diye balı:i1e1i 
Kartıhfı tamamen altın o. 
!arak illveten tedavüle va· 
zedilen 
Ree1lı:ont mukabili lllveterı 
tedavüle vazedilen 

1311.8&8.987,- MIVDUAT: 

244.342.159,71 

TOrk Llruı 
Altın 1. Kit. 58.541.ISO 

Döviz Taahhtldatı: 

ıi Lıra 

15.000.000,-

8.118.868,15 
•.000.000,- 12. 118.&H, 1 

151.741.563. -

11.179.579,-

111.181.917,-

17.000.000,-

171.000.000,- 327.181.987,-

13.o61. 117,83 
71.124.117,90 

131.175.285. 73 

Esham ve Tahvillt Cilz dam 

(Deruhte edilen ev. 
A - (rakı nakdiyenin kar. 

•ılıiı Esham ve Tah. 
Yıllt (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tah. 
villt 

Avahslar. 
Raztneye kısa vldell ııvans 
'lbn ve Döviz Qzerlne 
Tahvfllt Ozerlne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

48.008. 784,38 

8.344.804.25 58.351.1188,81 

10.5f1.000,-
7.112,18 

7.113.773,4(] 11.H 1.815,11& 

4.500.000,-
22.325.819,IO 

1'ek6D IH.582.878,08 

Altma tahvili kabil diSvi:ıler 
Diier dövi:ıler ve alacaklr 
klirinı bakiyeleri 

Muhtelif: 

3.IHS,77 

32.801.418,SS 

ki\" 

32.805.030,30 

117.724.708,90 

139.582.878,08 

1 Temmuz 1938 tarilliaden itiharmı lakonto 
haddi 81. 4, altın liMrine &Tane % 3. 

meleri lazımdır. (4368) 

~ ....................................... ... 
Bursa C .Müddeiumumiliğinden : 

Bursa ceza evinin 1940 mali senesi içinde ihtiya('I olacak 
? 1°000 kılo ckmeğın kapalı zarf u u lıle 22-5-940 tarihinden 
l 0-6-940 tarıhine kadar milnakııs ya çıt<arılmıştır. 

Ekmeğin beher kilosu tahmini bede li on kuruş olup yüzde yedi 
kuruş nlsbetinde muvakkat teminat akçesı olarak 1576 lira 80 kurııl 
rllmesi IAzımdır. 

Eksiltme 10-6-940 tarihine tesadilf eden pazartesi gilnil saat on 

Bursa C. Milddelumumlllği binasında icra kılınacağından taliplerill • 
ihaleden bir saat evveline kadar teminat mektupları ile teklif mek 
nı mahalli mez.kQrda milteşekkil komisyona tevdi etmeleri UlD 
r:ur. (4175) 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 
ikinci devre birinci ve ikinci sınıfların 

Askeri Kamp1arı 7 Haziranda 
ve Üçüncü sınıfın 1 Temmuzda başlıyacaktır. 

Kampla alikah talebelerin bu tarihlerde mekte 
bulunmaları. 

• • 
100.000 LiRAYA 

Zon9u~akta .. Yaptırllacak 
ABiDE MUSABAKASI 

Zonguldak Valiliğinden: 

1 - Zonguldakta bir Abide yaptırılacaktır. Abidede Atattlrldln .,, 
ıet lnönuniln at Uzerinde ve asker1 kıyafette heykelleri bulunactı 
2 - Abide proje i Eylül 940 gaye 1 ne kadar milll bir mnsabaka1' 

ıulmuştur. Müsabakaya iştirak eden terin proje ve makeUerlnl 30 
Pazartesı günü akşamına kadar aka demi idaresine tevdi eylemiş 
maları lAzımdır. 

3 - Milsabakaya resmen helkelt raşlık salahiyetini haiz bu 
iştirak edebıllrler. Bu sal!hlyetl haiz olmadıkları halde mil.sabakat' 
rak edenler derece kazananlar dahi h içb.r hak iddia edemezler. 

f - Abide mahalll Zonguldak şehrinin imar plAnını hazırlayan 
ile Abideyi yapacak heykeltraş tarafın dan müştereken teıblt olunac 

!5 - Abidenin ifade etmesi istenen hususat hakkında fazla ın 
almak için İstanbulda Guzel Sanatı ar Akademisi mOdur mua 
müracaat edılmesi ve oradan lOzumlu dokumanların alınması icap 

8 - Bu Abide için ayrılan tahsisat Auıml 100.000 lıra olup inliaY• 
lacak miktar müsabaka netlcelendik ten sonra Abideler jurlsinln k 
tesblt olunacaktır. 

7 - Maketler en az 1/50 mikyasında olacak ve alçıya dökillmo.t 
nacaktır. Maketlerin Abidenin nıhal ııekll hakkında tam bir fikir 
derecede vAzlh olması şarttır. 

8 - Proje ve maketler Güzel Sanatlar Akademisinde müteşekkR 
ler jürisi tarafından tetkık olunarak birinciye 500, ikınciYe 300 Ut' 
k!fat verilecektir. (4482) 

TÜRK HAYA 
TÜRKKUŞU · 

B v,. r Rrovell taleb~lerln derhal milntcaatlan. 
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