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Churchill'in 
Nutku 1 Durup dururken bu güzel ıe~ir :akİlıp yıkılır mı ? 

Harbi sona kadar götüreceğiz, 
hatta yalnız kalsak bile 

1
/:335 bink işi kurtardık 30 bin kişi kaybettik, hin to-:>ı 

ve bütün teçhizatımızı terkettik 

Londnı, 4 (Hususi) - İngifü: Başvekili bu gün 1 
Avam Kamarasında FJandrcs muharebesi ''e mütte -
fiklcrin irkap arncJi~·esi hakkında uzun bir izahatta 
bulunmuştur. 

ChurchilJ bu muharclıelcrin kısa bir tarihçesini 
;\'3pmı~ ve kral Lcopold'un ordusuna teslim emri ver
dikten sonra tahaddiis eden \1aziyeti, miittcfik kuv - ı 
vctlerin içine dfö;ımüş oldukları iimitsiz hali ye 
bunu müteakip ~·arattıkları mucizeyi anlatarak ~(;ylc 
demiştir: (Devamı sayfa 3, sütun 2 ôe) 

r Vaziyetin Hula~ası '"' Avrupanın felıirciliktelıi medeniyet lrabiliyetini ve z•vlıi Hlimini en mü•te•na 
surette temsil ettifinden dolayı (Beldeir.ur) namını almıı olan ve bu defa Alman 

bombalarile çok inşafsızca tahribine teı•bbüş edilen 
Paria'in Umumi Manzarası 

P..ıı i:;in üç \üz Alınan tayyn
ı esi tarafından bin bomba atıl
mak sure>tile tahribine teşebbüs 
edılmiş olmasının bütün cihP.'1 
efkarını he>yccana _getireceğin: 

de hiç şı.iphc edilemez. 
Bu. harp icabı bir i:; dci!ıldiı·. 

ncak münhasıran tahripkarlık 
hırsile irtikiıp cdılC'n fC'ci bir 
t<.c ı\·uzdıir. 
Parısin hc.rp mıntakası olma

dığını v' olamıvac ... ğını bütün 
düm·.ı bi!ir. Almanlar bunu c
i!cr Fran<;ızları tethıs maksadile 
\.Pi\ orlaı ı:;a cok ;.ldanıvorlar. 
Bu luı;umsuı. tahrıpkiırlık Fran-
ızları korkutmak ,.e mevus et

illck de~ıl, bılakic; onların va
tanlarını rnüdafna azimlcrıni 
bir k ·t daha takvive edecektir. 
Fransız mılletiııin tarihini az 

cuk tE'tkik etmiş olanlar, bu 
milletin. vatanı tehlikevc düş· 
ti.ığü vakit nasıl sayanı hayret 
ga levan ve feveran la avaklan-
dığıııı \'.:? nasıl fevkalfıdelıkler f :m;nı:! {ukbarıdaki güı.el payitahtı bir kaç g" 
yrıpaı..ık en büyük feUıketlcr ·• ç n c 0"! c ir. harabeı.ara mı çevirmek istiyor!~~ 
den bile kurtulduğunu bilirler. Alman bombb~a.rı~e ta"!ıp, ~dilmiı Fransız fehirlerinden 
Jt'ı ::ınsız nıedeııı\·eti, ,J?arp me • ........................... ~~!~!~ ... ~~rr • ~r yakıcı hali 
dc~ivetinin tem~l taşlarından Af . u·.. ..k ....... ~~ .. d ........................... . 
b ridir bu ınedenıvet yarın or- erın s ' 
tad..ııı 'kalkarsa. A\TUPa medc- u ara 
nivcti de ortadan kalkmış olur. N•h • 
Bö-,Ic frci bir akıbete .ise dün- .. ı ayet (Adliye) sini lstanb ld 
\ ... da razı olacak bır mıllet vok l "" . u an 
tur. Bu hakikati, bu.J?ün anla.· evve yapmaga muvaffak oldu 
mak istemi\ enler. :\arın ne a-
kı bet~ uğrl\ acak larını kendile-
ri düşiın.:.ünler. ı 1 Harp hakkında~i so'! telp~allar 

3 üncri •ahıfemızdedır. 

Türk - Rumen kliring 
' heaabında peşin para 

verilmiyecek 
ı Ankara. 4 (Hususi Muhabiri
mizden Telefonla) - Kat'i bir 
7.aruret olmadıkça, Rumanva -

' a sipari~ edilen bır mal için 
Turkıvl' Cümhuriyet Merkez 
Bankasındaki Türk - Rumen 
klirin,g hesabına peşın tcdiyl' 
vaptırılmaınası kararlas\~rıl - . --------'lr bir tlüımona lrarıı f•vlcalbeıer bir lra'Jaramanlıkla 1-uıüne kadar j mıstır. 

.Ounkerque•i çolt faı mulıafaza den üc Franırz lrumanJanı Dahiliye memurlarının 1 
müdafaa ve Amiral Abri~I General BlancharJ kıdem tablosu . 

Üskudaraa, yanan adliye dair•ar' t ~ d 
b d E • ... arann an 

u era ınıa edilmiı ol 
Y • Adi" an 

General Prioux f t l . p ·ioux ve denizden müdafaayı Ankara, 4 (Hu:msi Muhnbiri-r 
., fına' müdafaa ve muha aza. e ~e erıı 1 

. • • • 
1
, . mizdcn Telctfonla) Dahili ve 

Bu satırları yazclı_gımız 1 k'katen şayanı takdırdır. Bul temın eden Amııal Abrıa dır, 
1 

. 't 
1939 1940 

k j 
Fransızların ıa ı b t G memur nı ına aı - ı-

kadar Dunkerquc 1 bu }i .' miıdafaavı yapanlar aşa 
1 
e - ki üçünün de resmi yukarıya dem tablosunun hazırl~ı bit -

elindeydi. f ~a~sız ~~an kuv- ııeral Blanchard ile...J?nu~ ko 
0~j dcrccdilmiştir ı mıs olup tablo tabettirılerek a-

manı, .cok a oban .. c k dar du kumandanlarını..uın ener ' • ıtı.kadarlara gönderilmislir. 1 
vctlerınc karşı u ~un 

enı ıye Dairesi 
!stanbul adllyeıl bu reııme bakı d 
ibretle parmafı'ını ıııuın Osk"dn a hem imrensin, hem de 
ndliycslnden çok ıonrn · u ar adliye binası, lstonbul 
M. (Prost) karışmadığı, orad~nb~ını· hf akpt Osküdara galiba 
olmadığı veyahut ta Osküd l I rıl ım nşa sarayı efsaneııl 
dan iyi takdir ettikleri ~çl ar 1 ~h (ndllye)nln ltıymetlnl lstanbul
meydana çıkarmışlardır OskUd n Bld h adliye binnlnrını yapıp 
lstanbula ibret nünıu~esl aös~~dl ~I dlmmcdtlnl den ve . bilhassa 

6 i n en o ayı tebrık ederiz;, 



Alman Radyosuna Cevap 

Şövalye Babanın 
Hain Oğlu 

Biz Türkler, ancak ve yalmz kahramanlığı 
takdir eder, alkışlanz. Şerefaizliği asla 

Yazan: Samih Nafiz Tansu 

l 940 harbinin tarilıi hıya 

"' t ni yapan Leopold 

Birinci sagfemlzde resmini gördüğünüz Üsküdar
daki güzel adliye sarayı maalesef bu möble 

ile tefriş edilmiştir. 
•ıtt • - - -

ı Eşya Fiyatlar ı 

1 

Tesbitine Başl ndı 
Etiketle Satış Mecburiyetinin 

ruf ve scvı1en. ou. 1111 _.,...,.._._..- -- canım. saıı" •. 

r
Mütekait, Dul Ve 
Yetimlerin Maaş 

Tevziatı 

tnt.'t!I 

-
• 
ıman z 

egrüsefer l • 

Dün Vali Muavininin riyasetin
de bir toplantı yapıldı 



lf 5B3lf:r,j :JjEI ! #1 ;J K o M şu MEMLEKETLER IM;iiye VekAlelindan 
....... ~ ............................................. : Churchill'in Nutku B J O 1 --· -

)Avrupa harbı (1 U.ci .. yfammdandevam? • u gar rdusu K:iak:d:.~rg!1~~e fn:::: .. telerlndeki 
B k t Juc: mucizesi Fransız ve lngıliz askerle- 'il" . vatand J 2:9 .. I « u uru !( • d .. k'' 1 b'I . ı, ustrasgon mecmuası neşrettıği bir tetkikte aı ara Zenginlik 

_ ncu gun rini~ kahrama~lıkl~rı ~a~esın e mum un ° a 1 mış: komşumuz Bulgaristanın ordusu hakkında Ankara, 4 CA. A.) - Maliye 
1 tir. lrkap amehyesıne ıştır.ak ede~ 1~00 parça gemı maldmat vermektedir, Bu yazıyı takdim edi or. Vekaletinden_ bildirilmektedir: Ali.metleri 

· 335 bin askeri memlcketlerme getırmege muvaffak ol- g 1 - ! hazıran 1940 tarihin- Gazeteler.in ilan sahif 1 . b 
Fransız teı.,1ig" i ' · de mer t k . . "h' e erı, azı 

il du. Bu arada 30 bin kişi k~ybettık. . Bulgar ordusu..... - rtazari kuv - lan 384~v~n ':1ı~v ııne girmiş o - ~~~7 ~nl8:1"~a, milletlerin 
Paris, 4 {A.A.) - 4 haziran Tarihte misli görülmennş bu p~rlak çekılme hare- 1878 denberi or .1 vetler 100 000 ki \'erı?isi k Y kanunla kaz~.nç h t •. vdazbıyetlerını, huzur ve ra-

aksanı F bı · -. k d - ·ı· ç·· k"' { t k 1 ' anununuıı bazı hu 1 a ıçın e ulunup bulun dıkl T ransız te ıgı: ketini süphesiz zafer sayaca egı ız. un u za er çe- ava cı mış o - şi raddesinde o- kümleri değiştirilmiştir K - rmı ilk sahifeler· d k" ?'ha a-
esbit edilmiş olan planlar · k k · tl 'dd' d du_ğuna .... 1 i d 29/5/ 19 · anun ' ın e ı ın uruflu ınuc·b· kilmekle kazanılmaz. Fa at şunu atıye e ı ıa e e- .,.ore up on P ~ya e . 40 tarihli Resmi Gazete haberlerden daha vazıh 

D ı ınce, müttefik kıtaların bı'Jı'rı'z kı' hava kuvvetJcrinıiz hakiki bir zafer kaza. n· Balkanlardaki 4 fırkası, serı na- ıle neşrolunmuştur gösterir. surette 
lıih.unkerq:ıe'den irkabı bu gün ordu arasında mı verilmekte 2 G · f · B 

avete ermiştir. mışlardır. İngiliz. ha. va k.uv\•etler. i d.ü~.man hava kuv - en venisidir. . . .. . -:- ııyrı sa i irat üzerinden u noktai nazardan, İngiliz ve 
S olaJ? ıkı suvnrı j :'erjZı veren ve dükkan ve ma- Fransıx gazetelerinin, bilhassa bu-

\· on dakikava kadar, evvela \.'etlerine dört mıslı zayıat verdırnııştır.» Bulgaristan fırk'.iaskı tve
1 

hdu - R?Zal~rını J!ayri safi iradı iki günlerde mukayesesi hayli fayda-
h?roslarda, bilahare bizzat se- Churchill, Almanların bu muharebeler esnasında kendi kendisini sus ı a ar an bın Iıravı ııecmiy"n büt" .. 1ı oluyor 
dırde, hatta evden eve düm - b h tt'kt idareye 1878 mürekkep dört k ıı fl · nl ... un mu- • 

arla ' verdikleri müthiş zayiatı mevzuu a sc ı en sonra, den sonra bas - d d 'b t c e errn ya arında calıstır- Fre.nsız gazeteleri zaten Al v rınıızın kahraman muka- . I or u an ı are dıkları k k lf . 
1 

. • -
ncı:ıe!i kendisini .ı?Östermistir. miittefik orduların zayiatına temas ctmış \'C şöy e de- lamıs ve tam bulunmakta - k d çı:a. , .. a a, tez,gahtar. man ar Lehıstanla harbe giriştik-

<ıırrı 1 • d ?Sa ar Rıbı mustahdemler ve- ten bir müddet sonra ··h'ıfel r· . 
d .. 1 surette takviye edi en miştir: manasile istik - ır. nı kanu 1 ·· d l"k . d" d . . - e ını 
Uşnıan d d k k .1 .. ı·ı· · · Pr . . ~ a ~un e ı ııavrı safi or c ındırmiılerdi, harp kendi 

dar it . urma an ıs acıru ccİnsanca \'erdiğimiz zayiat az<]ır dcncbı ir. Olü, a ını ı.se ens ~ır pı,:ad_ e fır kazanç uızerındcn \'('r.ı?ive tabi cephelerine sirayet ettı'kten sonra 
b. a ıvor ve durmadan muka- k b 'k y ı F d d k d k t t ı ıl h'· va•·alı ''e ka'-'ıp olarnk otuz hin kisi ay cttı . ara ı- k e~ .ın_an ın asın a 1 1 ve · ı u u muş.ardır. Yrni kanunun bu dört sahife g·· 'k' . d' ucumlara maruz kalıyor - A ·' • e d B 1 , ·· · d . . . . _. . .. .. , unaıın ı ıye ın 1, 
d · • · · l b'I · t' K l 1 n ısını u - :\ a uc pıya e a-1 mC'rl\ ete gırdıgı tarıhe kadar Boyle dort sahı'fclı'k h ı 'k' h' t .~· Son irkfıp, Alman makineli Iarm mühım htr kısmı kurta.n .a l n.ll!i ır. ayıp ar - "ar Carı ı·ıa·n et 1 b' t d""kl·A _ . , e e ı ısa. ı-
u~ekJ d ı 1 l tt F k t ... ayı, ır _opçu u. ~ •. ın Vft mngazalarının navrı" fclık gazetelerdevse ı'lııAna çok yer 1 

erinin ate.si altın a vn - dan bir roklarınm <Wnmc • ı ıtıma ı mevcu ur. a a ti.Ti rnoa tarı'hı"n 1 b d r "" 
nıı- G « ~ "" a avı ve ır e sa ı ıradı 500 liravı geçmiven verilmiyecegı-"ni hattA b' t k ·1-

... ıştır. Amirnl Abrial ve e- sunu itiraf etmek mechuri~·etindcyim ki silah ve mii- de dde etmts - irtibat müfreze- küçük sanat ve hirfet erbabın- nın bile yer b 'ı 8 1~ e 1 a-ııeral Fa .. a!de"n kumandası al- · · . . · " d. 1000 t• · tt ı d . u amıyacagım ber-t "' ı hı'mmat olarak vcrdıt!ımız zayıat azım ır. top, ır. sı mevcu ur. an maada bu kabil mu·· kellef- kes takdir eder. ında vapılan bu şiddetli mü - ~ E ı 
dafaa t?eniş oldui?u kadar ı?Üc bütiin nıotörli.i kıtaatımızı \'e mühimmatımızı kaybet- vve ce, Bul: Bir p~yade ala ı:r .. yanlnrındaki müstahdemle- lngilix gazetelerine gelince bun. 
~areket, mücadelenin inkişafı fk B ları tclfıfi etmek için çok, pek çok calı~mak ~ar . ~u;rv:t~erı Bul6ar Genelkurmay Baıkanı yında ıse üçer r~ ıc~n bor~ro vermek mecbu _ ~ar, Garp Cephesi harbi ba,ladı-
tlzerinde muhakkak tesirini 

1 
• u~ , · d .· • • ~r bırısı hızım General Petltof bölüklü !ki veya rıve~ı~deydıler. Yeni kanun gındanberi hemen hiç istiflerini 

Jröstereccl;tir. Şirr.alden gelen mecburı~ etm C) ız. bır kolordumu - üç piyade ta - ı mucıbınce bu mükellefler müs bozmadılar. Vakıa onlann d 
Ve eneriisi tam olarak kalmış Düşman yeni bir taarruz hazırlama~la ~e~ı!ul - za tek~bül eden üc ordudan mü 1 burile bir de makineli tüfek !a~dem.~erine haziran 1940 ayı sdı~fe!erinde eskiye nisbetle bir.: 
h
hulunan askerlerimiz. veni mu dür. Bt! taarruz Fransaya kar~ı olduğu gıhi bıze karşı r~kkep olup dörder alaylı on bölüi!fi mevcuttur. ı;c-ınde odcyccekleri paraları da eksildık var. Meseli on altı sahife 
l}rebelerc hazu·dır. Bu hare - da vukubulabiJir. Bütün lm taarrqzları her zamanki pıyade fııkasından ibaretti. Bir topçu alayı üç tabura ay- ·;/ t~mmuz .1940. a~snmına ka - çı.kan "!eş~ur. Yimes timdi 12 sa-
~.at esnasında. kara, deniz ve 'b' Fra ·ızlarla mfü~tercken ve her zamankinden da- .. 1500 mevcutlu olan her alay r.ılmaktadır: Sahra, daR, oMis.I ar

1 
ordro ıle bıldırdikten son- h~feye ınmııtır. FPkat ona muka- . 

hava orduldrımızın sıkı isbir - gı 1 
•• •. ns . . ' _ · . dort taburdan ve dört tüfekli Bunlardan herbiri dörder toplu r~ tC'mmuz 1940 tarihinden i- bıl bu gazetelerin ticari, maJi ve 

liiH fevkalade bir derecede ken ha hu)·uk hır sıddctle karsıhyacagız. Ingılterede her bir makineli bölüjfünden müte- üc veya dört bataryadan m .. t _ tıbarcn müstahdemlerine öde - iktısadi ilinlan eskisi gibi mebzul 
~isini _göstermiş ve bu ordulara zamankinden faıla askeri kuvvet mevcuttur. şekkildi. · sekkildir. u e vecekleri naralar için bordro ve mütenevvidir. 
ln ·1· d · h k · • 1 ··d f Süvari kuv tl · d'' d t \'ermivec"klerdir s · h ft l k h ı?ı ız kara. enız ve ava uv Fransız ve Jngiliz mi lletlcrı va tan arını mu a aa . ve erı or er a- Ayrıca, mevcutları \'e silah- .3 B ~ · . .. . ır a a ı teah urdan sonra 
VetJeri yorulmaz yardımlarda için ölünceye kadar müdafaa edeceklerdir.» kı~lı _o~ bırkalaya ve topcu ku_v !arı muhtelif bulunan üç müs- tal1d~Je unt tmukabıl b9u mu~- ~ıh~ye! .dün gelebi~e? son günle-
b:.ılunmustur. Amiral Abria1, • . · . . . l . • .. ve ~m e ırk bataryalık hır tahkem mevki topçu alayı var- . . ~ emm~t7. 1. 40 tarı- rın lngılız gazetelerını görünce, a-
İ~giliı.ledn yaptığı hareketle - Churchill, bundan soııra lngılız mıl etın~n azamı yekun tutan ~n sahra topçu a- dır. hır~den ıtıbaren bı.r av irinrle. caba bu sıkııık vaziyette olsun bir 
tı~ fevkaliicle oldu_ğunu söyle - encrJ'ivi göstermesi lazıma clcliğini tekrar etmış ve: lavına ve on ıki batarvahk bir Bir süvar·ı al .. a·· b_aglı oldukları vnrıdat dairele- değişiklik var mı diye hemen 
rn t· · · · h •• v • h tt" d yekun arz d ·· d v t ayı uc veva ort rıne veva maliye b 1 · h'f 1 . . ' F' ış ır. Düs!11an. ihata ettiği ccBu harbi sonuna kadar göturecegız, a a a a- , e en uç aı? o~cu a- hücum takımile bir de ·maki _ı müracaat d . .. su .c erıne sa ı e ennı karııtırmıya ba.şladık 
:ansız ve Jngiliz kuvvetler i - mızın bir kısnıı i~gal edilse, hatta yalnız. kn~s.ak bile,,, ~ar,;'1~~s~=h~~r:~a;;:id~~pcı~a~:~ nk7Ildi. tüfek takımından müteşck ri safi kazc~ne;e~ze~ıiı~~;~ıkver:?ra:i~ :eemhgaayzreettleelegrögrdereükk, ki o ~u~~e-111.ın bir cevirme hc:reketile tes- f h dakı tımadının ı ır 11 · . ... y , umumı mun-
ını olmasını elde -etmek arzu- dedikte.u sonra. nihai 7.~ e ~ ususun 1 buru~a .malik bulunuyorlardı. · . . ~rını vı;-rccekle~ ve fotoğraflı derecatlan, gerek ilanlan itibarile 

su
1 

nu ı!iitmüştü. Bu kuvvetler, daima bnki olduğunu soyl ıyerek nutkunu alkı§lar ara· istıhkam kıtaları üçer bölük- . Top:u kuvvetl~rı ıse muhte- hı~ v:rı;tı karn<.'.:<;ı nlaraklardır. on, on beş giin evvelkinden hi 
'arşısında ı?ecilmez eneriileri sında bitirmiştir. lü on t?bur il; bir tel~af ta- lıf sılahlara malık olup bunlar n_ukkan ve maıra.z~ sahipleri. 1 farklı değiller. Hatta harp haber~ 

savesinde cemberden kurtul - buru, bır demırvolu taburu ve arasında en f~zla 7,5 luk ~rop, a.ı?ustos 1940 tnrıhınden itiba - lenne bile, bizim gazetelerde ol-
llluslardır'. 11 • .. k bir otomobil bölül?ünden ibaret 7•5 luk ~~hnc.ıder ve 10,:> luk re.~. ,ge:ek 1940 vılında, ı?erek duğu gibi, sahifelf'.r dolusu yer 

Bu sabah asai?ı Somme'da car Mut tef 1 k 1 er Dun Dun er q u e- ti. H~va kuvvetleri laşey me - sah~a Jbuslerı mevcut bulun - m~lea~ıo vıllar~a ~linde malive vermiyorlar. 
~ışnıalar olmustuı. Burada e- sabesınde bulunuyordu. ma ta ır. daı:esınden verı.lmı~ vergi kar- İngilizlerin, kendileri de itiraf 
sır aldık. . d l · ı e c ek ·ı ı d ·ı Umumi Harpten sonra mec -

1 B~l,gar ordusunun nisbeten nesı olmıvan kımseleri istih - ettikleri veçhile bugün bir hayat 
* * * en a m a m 1 huri askerlik usulünü kaldır - yenı olan silahları Almanya ta d~m. edemezler. Rc?erlerse ver- ve memat harbine giriımit olmala 

. Paris, 4 ( A.A.) - Fransız A- mak mecburiyetinde kalan Bul raf ı.nd~n . mahsul mukabilinde g~Je71 ve karne. harcları cezasile nna rağmen, ticari hayatlannda 
'nırallık Dairesinin tebliği: . . . ,garistan zabitler ve memurlar verılmıştır. ı bı_:lık!e kendıle;inden alınır. hemen hiç bir deiifiklik göster-

~iınaldeki müttefik orduların Londra, 4 (Hususi) - Ami-ı hesıne, şımdıye kadar . ~ullanıl· d_a dahil olduğu halde 20.000 ki- Bu sayede bugün Bulgar or- Du ~kım . \·e mat?aza sahipleri memeleri ve mesela gazetelerin 
f~rı çekilmesini ve irkabını müm- rallık Dairesi bugün netrettiği mamış olan uzun mentıl~ı _mu;r ş~yi geçmiyen ,gönüllüler kütle- dusunda kafi miktarda zırhlı 

0 
v.enıdc~ ışe aldıkl~rı ''.e'·a isle- süslü boyunbağı, metin kundura, 

1 \ın kılmak üzere, Amiral Abria- fevkalade bir tebliğde, Dun- zam Alman toplan ge mıştır. - sınden ibaret bir askeri kuvve- tomobil, tank d&fii toplar. tay- rıne nı~ay_e~ \'er?ıkle~ı müstah. halis dudak boyası veya sert in
krı kumandası altında Dun- kerque limanını müdafaa etmekte ":1~nların bu toplarla u~aktan Pa· te malik bulunuyordu. Mecmu- vare dafi bataryaları mevcut d<'mlerın ısımlerılt: ıse basla- giliz viskisi gibi ilanlarla dolu bu
lt erque'i müdafaa etmekte olan olan son Fransız lut'alarile deni% rısı bombar~ıma~ etmıye. çalı~a· un yirmide biri zabit ve on bulunmaktadır. İki sene evvel d.ıklar! veva .~sd~n. çıktıkları ta- lunması, bu milletin memat tehli
tt'ra ve deniz unsurları, kaleyi is- kuvvetlerinin buradan ayrıldıkla- cakl~rı t~h~ın edılmektedır. beste biri de küçük zahitti. Bu bir hava kuvvetine malik olmı- rı~)era ~5 ~un ı~ır.de vrıridat kesi karşısında bile ticaret haya
,0rrıaı edilmez bir hale koyduktan 1 nnı bildirmektedir. Liman kulla- Parıs 11uncı Def~ ~ombardıman orduya intisap eden zabitler van Bul)?arlar buıı;ün ücte ikisi daırclerın.:? vazı ıle bildirmei!e tını nası) herıeyden üstün tuttuğu-
lıy nra, 3 haziranı 4 hazirana bağ- 1 nılmaz bir bale ıetirildikten son- . Edıldı. ·ı yirmi senelik bir müddet fcin birinci sınıftan olmak üzcrej de mecburdurlar. na bariz. bir misaldir. 
lta an 8'~ce, tam bir intizamla İr· ra terkedilmi,tir. Parıs. ~ ~.Hususı) - .~1!'1.an -yani kırk yaşına kadar- ve kil- muhtelif tipte 480 tayyareye 4 - Yeni kanunlr: bt'ynelmi- Dünya biribirine cine, A,,,....,. 

p edılmişlerdir. PARISTE tNSAN ZAYIA Ti t~yyarelcn dun akşam Panaı .ılun· çük zabitlerle neferler de as - malik bulunuyorlar. Balkanlar- lel ccn<:>bi ve transit naklive topraklannda günde binlerce, 
lrıgiliz ve Fransız donanmaları 906 KtŞt cı. defa bo1'?bardı?1an. etmışl~r- garl on iki senelik bir müddet da en fazla tayyareye malik o- kumpanyaları defter tutmal!a hatta on binlerce insan ölecek 

İıkı işbirliklerile Müttefik ordu- Paris, 4 ( A.A.) - Dün Paris dı~. ~O 1 .mutecavız hına tahrıp ıcin vazifo almaktaydılar. j Ian ordu. Bulı?ar ordusudur. Pi-/ ve b.u ~;.rteri kanunun merivP- mukateleler vukubulaa, hatti 
tdarı 300 hinde~ fazla insan kur- mıntakasının bombardımanı neti· fdılm~, bırço~.ylrlhr~k yan~~"..j B_ulı?ar.istanın .~lde bulundu - !otlar son derece iyi vetiştiril -

1 
te ~ı~dı~ı tari~ten itib~ren ?ir Londra semalanndan Alman tay. 

ll~ılnıa11ını mümkiin kılan tarihte cesinde ölen ve yaralananların ~r. ~1 1'?'ş~~r. ıvı .. 8 tan rabılmesıne rnusn1ıde olunan mektedir. 1 ay ı_cınd2 varıdat daırelerıne yareleri bombalar yağdırsa, erte-
~1•li olm b' h k · f miktarı resmen bildirilmektedir. j kışı olmuştur. 600 kıtı yaralı var- tüfek miktarı 33000 olup bunun BulJi?aristan bu teçhizatla bir/ tasdık etıirmc~e mecburdur - si gün yine fnciliz gazeteleri aan-
akiyeıc .'Y~n 1~ arl'. etı muva · Resmi rakamlara göre, bom- dır. . . 20.000 i orduya ve 10.000 i ian- likte Almanyadan askeri mual- lar. ki her yer aulh ve sükun içindey-

B\ı h ısa etmı§lerdır. bardıman kurbanları 906 dır. ölenlerın arasında bırçok mek- darmaya, polise, gümrük teşki- limler de ithal edivor mu? Bu-ı 5 - Beyanname usulile ver- mit gibi, hiç tekillerini bozma-
J:'tarı81:ı: hekete h~r hacımd": ?OO Bunlardan 2 54 ü ölüdür. ölü- tep çocukları bu~_unmaktadır. !Atına, 3000 i de hudut muha- na herhalde müsbet cevap ver- !!İye tfıbi olan vevn bevanname dan, hele bir tek iJinı bile eksilt-
birç0Jc dar~ ve tıcaret ~emısı. v_e l . 195 · sivil 59 u askerdir. ~ransız radyosu şoyle demek- fız kıta]arına tahsis edilmisti. mek lilzımdır. usulilc Vf'r,ı:?iye tabi olmavı tah- meden int:şar ediyorlar. 
tak e 1 e.nı~ tayyare fılosu ıştı· ery lı ~ikta;ı 65 2 dir. Bunlar- ted~!: . . Top ve ı~kineli tüfek mik - Bulgaristanın seferber ede - riren talep etmiş bulunanlar, Zavallı Fransızlann bir yaprak. 

J y eınııtır. arB. ivil 107 si askerdir. Duşman Parası b_om~a.rdıman e: tarı aavet az olup hava ordusu bilecei!i asker miktarı 500.000 kanunen tutmai?'a mecbur ol - lık gazetelerine bir tek ilin koya-
tİJ)f ll~uar ve Chacal torpido muh· rın 545 1 9 

' H 1 - derek _Fra.n~ız mılletıııın k~v.~eı teşkili ise memnu bulunuyordu. den fazladır: yalnız bütün bu/ dukları defterleri. her ticari yı- mıyacak kadar sıkııtıklan bu elim 
dr erıni, Adroit Bourraııqul". Fou- Almanların az~ ıgı manevıyesını kırmak tetebbusun- Bütün bu memnuiyetlere 31 mevcudu Jeslih ve teçhiz ede- lın birinci a ı sonuna günlerde, Fransadan topu 40 ki 
tı oyan, Orage Siroco torpidola- Stokholm. 4 { ~u.ııusı) - B~· de bulunuyorsa yanılmaktadır. temmuz 1938 tarihine kadar ri-1 cck levazıma henilz malik olup ridat dairrl: ·n t d~adar .va- lometrelik bir boğazla a l -
l:ı Ve Niger 'malzeme gemisini ra as~eri mah~ill~.rını~ kanaatle~: Fransa kendi t_opraklarında mu- ayet eylemiş bu~unan Bulg~ris- ?~m~dıRı sarih surette bcJli de-/mckc ·mecbu;~u~ıa:.s ~rt!~~~ = lan ve tehlike de ta kapıi.:ı:1a" :: 
h Ybettik. Diğ b miler de ne gore, denız uslerınden ma . kabcle edecektır. tan, mezkur tanhte SeJanıkte gıldır. rini ertesi Y 1 dah' k 

11 
k lip dayanlJUf bulun i Tzl ~ 

"•ara uğranı er daz~ gel ba- rum bulunan Alman kuvvetlen Bombardıman Nefret Balkan anlaşması devletlerile Askeri harekat yapacak olan . . 1 • .~ u ~n:rıa so~·kkanl lık an ngı 1 erm, 
~ıları . ışsa a un arın imdilik İngiltereye karşı ancak Uyandırdı imza etmiş olduP;u bir muabe- ordu mevcudunu teşkil eyliye -ı ıstı yenler aynı. n_ıudde.t ıcınde 15'" 1 ~nnı bu kadar boz-
A:.enıden denize çıkmıştır. : e hücumları yapacaklar ve p · 4 (A A ) _ Havas A- de neticesinde yeniden bir ordu cek efradın mühim bir kısmı ~on. muamelelerını varıdat da- mamalan halukaten çok dikkate 

birço'~ ırdallık Dairesi, bu hareketin b~~~ar kuvvetlerini Fransız ordu- . arbı~l·d. . ·. . ı tt'şkili hakkına· malik oldu. henüz kışla görmemiştir. Ku - ıresıne işaret ve tasdik ettirir- şayandır. 
t ıc en. h .. .. 1 u un ki d' ıansı ı ırıyor. 1 1 S . . d 1 il' l • 'llııı f d ız .ve ava cuzutam a- farına kartı tevcih edece er ır. F z merkezi hükumetinin Bulaarlar derhal işe başlıya- manda heyeti bu noksrını telafi rr. • ene ıcın e yeniden işe ngı ız gazete en ilk aahifelerin-
"llffak coı'1 ~dılm:_si_ P~~nsınıı mu- Almanların Somme .cephesi ~~- ı bo,:~:;~ımanı, bütün düny.ıda rak iki seneli~ ?ir z~man zar- ı?a~esile bu gi?il.er için üstüste baslı yanlar. i.se. bnsl~madan ev- ~e. «l~gilter.e ı.öyle kuvvetlidir, 

Pile d abıl«'c~gı?ı ~ılıyordu. yunca tahşit ettiklerı çok mu ·'büyük bir .,ksülimel uyandırmıı- fın~a oldukça ıvı netıceler elde t~lım devrelep ıhdas etmekte- vC'l dl'fterlerını tasdık ettirir _ ı~!ısadı vazıyetı böyle düzırün-
tıu bil e Calaıs fılotıllası da bu- h"m miktarda motörlü ve zırhlı l ettıler. dır. . . ler. dunı tarzında sütunlarla yuılar 

Burı7elcte idi. k:taat Alman Erkanıharbiyesinin, tır.Alman tayyarecilerinin sivil a· Mecburi askerlik usulü veni-j Bu vazıyette Bulgar1stanın Simdivı' kadar cleftf'rlcrin no yazımı olsalardı biz belk' b 1 
'll~ifet a~, .her zaman olduğu gibi d "" m~n kısmı külliııini muhtelif h ı·ye hücum ettikleri kafi bir den vazolunmuş ve müddet te derhal harekete gecirebileceği l<>re tasdik E't tirilmt'si ka!i\•di okumaya bile 'lüzum 1 

•• un an 
erını 1 uş k a 1 "k' 1 k t b't d"l . k tl .. .. . gormez, Yaptı ar. • .. • noktalardan sarar~ a~·rı a:rı surette ispat edilmiş ~ul~nuyor. ı . ı se~e .. o ara . e~ ı e ~ mıs - ~vve .. er. mecm~unun ~c vı.:7 Yeni kanun. dC'fterlerin, noter- «Kimse yoğurdum karadır, el. 

't;ı,,. Alnıan teblıgı mağlup etmek ıeklı~dekı mal_~~ Almanya, bir yanlıtlık ıddıa ede- tır. Kucuk zabıtleı hususı .n:ıek bın kısıyı tecavuz edemıv~cegı den musaddak olsa bile varidat meu fehvasınca, «Aksini aöyli-
( A • · ~hrerı·n • . 1• tekrar tat bık edecegını Çünkü bombardıman tayya- teplerde veya alaylar dahılın - ve bunlar meyanında da nısbe- dairelerim' tasdı"k ett'ı .1 .. yec:ek decriller ya'» d- dik 

<l. A) umumı kararJ?ahı 4 p anını b mez. d k" 1. b' k 1 t 1 f t b ı - "ht' rı mesını ... • .... seçer d · · _ O d .. • .. ktedir Almanların u 1 · biribirini takip eden daJga- e ı ta ım ve ter ıye urs arın en yaş ı e ra u unacagı ı ı- mC'Cburi kılmıştır Fakat t 1er· . b' • 
arı1ı~1 bPd~. u Yuksek Kuman ~?.st.~~~e uza. 20.000 paraşütçü r er~alinde gelerek bombalarını da l\lllvaffak olanlar meyanın - mal dahilindedir. Harbin Bal - Öted b . k . . . Belçika ış~. ~nın, tlb~sa 
l:>unk • ırıyor: uyu aarr .. t üleri muhtelif nok- ı ;r ·s üze-ine bırakmışlardır. Al· dan seçilmektedir. ı kan Yarımadasın:ı sirayeti ha - .. en erı az~ınc vergısıle nın dev::. t ._.ı .~anaa fac:aaaı-

lan l'l'ıuhrque'in zaptı için yapı- vj bu P~.ra~l ç evkedecek 2,000 arı 1 n ' bu barbar hareketini Muvazzaf zabitlerin ekserisi
1 
!inde Bul~ar ordusunun rolü mf kbllef olanlardan 1940 ticari gazet 

1 
.. e ~~ gun1~de çıkan 

~eredir arebeler sona ermek ü- ta ara sura he. 
5 

ttikleri söylen· ~a~ arı tbu· tı takbih ediyor. Bu cHarbiye Mektebi• nin üç se - ne olabileceğini trıhmin etmek/ yı 1 • aşında defterlerini notere .. e erının, .. ~n aldıgımız son 
trıişier · Kıtalarımız şehre .ırir- tayyar~. ta sıs e harı~ ~ah rbin bidayetinde tay- ne11k tahsil devresinde yetişti- külliyen imkansızdır. Filhaki - tasdık ettirmis olanların kul- nusbala~~~ı ilan sahifelerini bir 
lqİidaf Ve kendini nevmidane mekte .'!· ft Somme cep· arcı e .' ~v·ı halka hücum 'etmi- rilırıektedir; bir kısmı da ev - ka komşularından hic birisi o- !anmakta oldukları bu defter- gaze!ecı ~ozıle tetkik edince bük-
~Uis·:~ eden düşma~dan Fort- D~er ~ra an, ı Y:::~l~~ns; ~ai, muharip devlet· "\felce tahdi_~ ~dilmiş. ola:ı. eski nıı tehdit et'!le~e~te ve ona ta ı leri 1941 ticari vılı bnşına ka- mettık, kı lngilizler yer yüzünde 
!terleri . almışlardır. Jn_giliz as- . 21 d .. man tayyaresi r . R sevelt'e verdikleri resmi ordunun kucuk zabıtlerıdır. arruz ctmeyı duşunmemekte -ı dar ayrıca varidat dairelerine (Mal canın yonıasıdır) düsturu-
latıeri:ın vapurl~ra doi"!ru ri- h~z~~an?.a1 dir uş Bu fevkaliıde ı :~~na~: bariz bir tezat tcıkil et- İhtiyat zabitleri lise ve vük - dir. D!ker taraf~an. Sof ya hü - tasdik ettirmelerine lüzum vok n~. en iyi ~~vnyan ve bunun hük-
all F' 

1 setretme.ı?e memur o- duşurmu~. er k Alman ha-
1 

k <l ' Hitler bombacılarının sek mektep mezunu olan ı;tenc kumetı de harbın ıptJdasından- tur. 1 mune en ıyı uymayı bilen bir mil-
ı:.oltak rall.iız kıtalarile yapılan muvaffakıyet~ arşı are kav _ me teb_ır. h .. umlarının ilk kur- lerden yetiştirilmekte olup bun beri tam bir bitaraflık muhafa- !ettir. 
lllelttedz:nuharebeleri devam et- va k~vvet!erı 9 tayv 

1
tu fe ınce ucklar teıkil ediyor. Jar askeri hizmetlerini ihtiyat za edecewni beyan eylemekten/ r SF~LtM SABiT 

:E:.. ır. bctmışlerdır. .. an aArını • .._!~~cu Ak u··ıameli zabit mekteplerinde üa etmek- ,geri durmamaktadır. 
t vVeJ l . ..ecesi duşman menaanın s a· 1 GEORC~ES OUDARD :.•'""'""''''""'"""' ~ıld · . ce de ayrı bi t bl'-d 3 - 4 rnzıran ,., . • Al N k 4 (AA) - Amcri· te ır er. z • 1 :y • """""""''"""""'''"•""'""'"' h lrı}dj-. · ·. r C ı.'! C d d cenubu j!arbı - evyor ' 0 

• ,.. - ecızel • h• :; 
b~İl-ana~I gıbı hava ordusu 3 Jlolan a a b· l"rla taarruz·a kan a:ızetesi, ezcümle New-York - - - ;; erın •er JE-~------
ır a m ht l'f anyada bom a ., ' "' d · '"" ... ""''"""""'"'" Y = ~ok u e ı cesamette m . . Elde ettiği mu Times gazetesi, cGarp me enıye- V·· • '""',"'-"'""'""""'""'"'"'' 

~tıda ~avvarelerle Faris civa- devam. etmıstır. k" sribi tinin pırlantahırından birisi olan> n..or ıhtıras, medeniyetin özünü 
ı. e taar ansız ordusunun üssü- vaffakıyet h_er z?man J~uştur· Parisin bombardımanı karşısında emen ve kemiren b · ht tt 
"(lkle · ruz etmiştir. Taarruz pek ehemmıvetsız 0 bi h ccan duymakta ve şöyle de- • ır a apo ar 
bıJl'tıı nıJrrıed~k bir zamanda va- Rotterdnm civarında v~ gar _ ey teclir: Raıf Necdet Kestelli 
dafaa~tır. Duşmanın hava mü- Almanyada tayynrc daf1 batar m~- r Paris ve Londra hnıabe ~uphcstlz buyük ııdam olmaların:ı hamleler büyük fetihler ise, fethet 
\•affak ını uzaklaştırma.i?a mu - vaları 1 ve gece. a.:cı .~al~~~I:- hali:: getirilkse medeni milletle- ;;o;;~~ ~ıc:nde~, Anlbal ve Napo. tikleri, yahut mutlaka !cthedecel:b 
\>e al olunmuş ve yüksekten leri 2 tayyare *du*şurmus . rin hiddeti o kadar 'büyük lc.uv· Bir"ok ~lk rıer_ ıhtlrns sahlbıydiler diye uğrıı:;tıkları ulkelerdckt ümrar 

r ~akt * b l ı k' b ~ c erı sırf nefıslerlnın bir • t 
t" lltısız h an toplu ucuslarln B 1" 4 (A A) - Alman vctle yanmıyad aş hıyı:-ca,~tırı · ı .u: köşc:sinde &:izli duran dinmek bıl- ve ana eserlerini, blitün faydalı 
·1 " en .. ava ordusunun liman er ın, -· A • bl"-i· dünya üzerin e ta np aa ıyetmı ı mt>z anularını unsurları yakıp yıkmaktan ibare 
f .., De~Uı::tri fabrikaları üzerin- baskumand(lnlıgını~ t~d:ılf b.ir harekete getiren Alman sistemini mişlc:rdır. tatman için fethet- kalır. Tarıhteki misallerinden bn 

•1.,.. .lJltiessir neticeler elde Dunkerquc kalesı, şı l t · I yok edecektir. K lh . ka, bugun böyle kor bir ihtira~ 
·•ııştır B d sonrn a ınmıs ıı. d'ld' or tirııs, di~<'r bir tabirle has- .,. •tıı;1 · . ir çok yanjZınlar çarpışm_ a a~ . ' . h u··z Havre da bombardıman e ı ı kurban olup, yanıp yıkılmakta blı· 

ı.ııı. .... Ve r·1· k b r aıınmı!; \ e en IJ ta ıhtlrııs demt!ktır E ıısen ihtiras ~u .. ın 1 aklar vukubul - Kır ın .e~ı . ' . Jı"- LJavre, 4 (A.A.) - -ıavre ' hınan Avrupa m__,,enlveti, ı~te mny. 
\>a ll'lu h b l yen ııanaım e ~ / 15 1 1 arzunun ıfratıı varml$ mnrııı:i bir ''" ., v " . l'tıuh şa ede edilmiştir. Ha- nıiktarı ı ınmı . ' tl bü takası gece saat 22 i e ki d dnnda, gözlerimizin önündedir . 
. ~$ıtıo.n art'beler: esnrısında 79 mizde ka_lmışt)r .. ~u su~aı~;tan 7/~o arasında bomb:ırdımnn e-, 1 ~:li~~rıı:ı~::ır~r e~ıı;:~a~. b:ısk::ı bir Beşeriyet ve medeniyetin dahal 
lir. lla tavvnrc-si düşürülmii~ - tün Belçıka sahılı ~c d Fran d "lmişt:r. Evlere infilliklı bomba- DO l bl tok ilerlemesi insanların daha ço 
~t l'ü n.garlarda ve yerde i.icl Somme manc:l\bın.~ ~)aran ]r lnır isabet etmiştir. Enkaz arasın· h Ye r ihtıra a m:ıllk olanlar refah ve saadete karnşmnsı için 
l~ttr. z tayyare tahrip edil -, sız sahili, t:ımdamı _o trQ.} ~dilmis dan ölü ve yaralılar çıkanlmıştır. I Bir molacla neferler •ı'/a"hlarını muay•n... •d,yorlar ru ı~~ . malul kimselerdir. Ruhan hnsta ihtirasları değil, muh::ıkkak l'a, taları tarafın an ış • (Devamı sayfa 5, sııtun 4 te) ... ... ... m ın nlıırın Yll'>:ıcııkları büyük 
~are dafi bataryaları 3 bulunmaktadır, şuurlu ve asil ihtiraslara muhtastır 
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Dünyanın En Büyük 
Kapah Stadyomunda 

BiR FAKiR 
KIZIM l-lrKAYt;S~ 

Edebi Tef rika No. 35 
- _Sacide, ~crdesin? • Haydi yaptığı bu i§le tam bir aile kızı 

soka_ga çıkaca~z. mantonu ıdv. olduğunu ispat ediyordu, dokto· 
kardeşlerin bekliyor. run fincanını alıp yıkamanın bir 

Geliyorum, mürebbiye ha hizmetçi vazifesi olduğuna ehem
nım, babamın kahve~ini veri - miyet vermiyerek, sanki doktor, 
yordum. . akrnbasıymı§ gibi onun hizmetini 

Behire elinde manto kaınya görmeyi de l<cndisi için bir vazife 
yakla.stı, babasının tekrar ye - addeylemişti. 
ıe indirdi~ kilcilk kıza manto- B h' f' ı· d 

b "yük b' ihti 1 1 d' e ıre ıncan e ın c uzakln§ır-yu u ır mn.ın a a y ır- k d k ı d' 
ai "rlilü d kı' ahi dil en, o tor ses en ı: , ~o yor u, z ren - . . . 
~nceli ve lakayt tavırlı olan . -. - Be~ıre h~~·.~· az ~elır. mı
Behire çocuklara bakmak vazi. ıınız) Sizınle goruşmek ısterım. 
fesinde qakikt bir itina gösteriyor- Behire birdenbire olduğu yer
e ı. Ondan sonra doktorun oda-ide mıhlanmış gibi kaldı. Sanki 
•ına girlp çocuğun bırakbğı knh- ani $urette bir tuzağa dü1müş ve 
1\ soğumuş fincanı alarak dı§arı lcnnıldanamı; acak bir hale gel
'ıktı, Behire. gayet tnbii eurette mişti. Doktor tekrar seslendi: 

MEMLEKETTE 
Tasviri - Ef ka-~ 

r 
ardinde akrep imha 

cemiyeti kuruluyor 

Mardin (Hususi) - Mar
din müddeiumumisi Bav 
Aşir Aksovun riyaseti al
tında vilayet merkezin
de bir okrep imha cemi
yeti teşekkül etmiştir. 
Kazalarda ise birer şube 
açma~a teşebbüs edilmıs. 
bu kazalar knymakamla
rile temasa başlanmış -
tır. Ayrıca merkezden 
ızönderilecek para ile de 
Hasan Ke! nahiyesinde 
akrep satın alınacaktır. 
Akreplerin imhası ıcın 
hummalı bir şekilde !a
alivete ba~lanmıstır. 

H A R P 
MATIRALARIM 

Samsun 
Gençleri 

Halkevi 
Köylerde 

1 

YAZAN: GI. Ali Ihsan 
( Eski Birinci Ordu Kumandanı ) Her hakkı mahfuz.d~ 

Rusya Bizimle Kafkasyada 
Karşılaşmak İstemiyordu 
Birin ci Kısım - Cihan Harbi 

ikinci Fasıl - Cihan Harbinin zuhuru 
ve •eferberlik ilanı 
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_Az buraya gelin, Behire ha- maddi i~lerindc daimn aciz kalan de kat'i bir hüküm vermek em- !erde nezle oldum, ondan boğa- yeyim, nisbeten zayıf ve nahif ol• 
nım. bir kı zdı. Müikülat ve manilerle m&resi yok tu, bilakis sual daha zımda hafif bir gıcık .kaldı. mnnıza şaşıyorum. 

Behire elindeki fincanı oradaki cidal ederek onları yenecek kud- .dyadc acıyarak sorulmuş gibi gö- - Evvelce hiç bir hııstnlık ge· - Esasen znyıf bünyeli deği• 
iskemlenin üzerine bıraktı. Rengi rete kat'a malik değildi. Bir bü- rünüyordu. Belliydi, ki bu insa- çirmediniz mi~ lim, doktor. Yalnız son zamanlar• 
kül gibi ol muştu. Ağır adımlarla yük dertle knrşılaştığı vakit onun- niyetçi adam. genç kızın kül gi· _ Kat'iyyen doktorl Hattu da biraz fazla yoruldum. Def.' 
yürüyerek tekrar doktorun odası· in uğraşacağına derhal boynunu bi olan benzi karşıSlnda geçirdiği ~imdiye kadar kuvvetli bir gripc '\'erdiğim talebeler, lstanbulu11 

na girdi. Genç kız bir birkaç sa- büküp teslimiyet gösterirdi. Şim- korkuyu derhal anlamış, bu acze bile tutulduğumu bilmiyorum. muhtelif ve biribirine uzak seıııt' 
niyelik müddet zarfında kendini di de öyle oldu ve doktorun söy- düşmüs kızı suallerile büsbütü~ _ Ailen!zin sıhhatleri nasıldı, !erinde oturuyorlardı. Bir günde 
toplnrnnk, metin görünmek iste- liyeccği acı sözleri rnutavaatla ürkütm~k d~ğ~I. belki de tcsellı onlarda da mesela göğüs hasta- hepsinin evini dolaşmak güç olu; 
mişti. Halbuki metanetini muhn- dinliyccek bir tavır nldı. Zaten etmek .ıste~11ş~ı. . A • lıklarınn uğrıyan var mıydı} yordu. Bir de bugünlerde ken~ 
fazn edecek kudreti kalmamı.,tı. t t tm · te ne k Behırc, ıntızarı hılafındakı bu • . . d .. k · b ttı. 

# mu nvaa c eyJp yapacn • "I" . 1 .. . e kendi - Hayır, doktor, pederırn de, evımız en goç yapmo. ıca. e 
Doktor hiç şüphesiz kendisinin tı} Hn ... ·atta yapayalnız kalmıQ bir mu ayım munmc e uzerın • d 1 . d .. d b · b. .. ) d' 

~ " · b' 1 d d d' ki. validem de, kar eş crım e agır o a enı ıraz orse e ı. 
hizmetine nihayet vermiye azmet. kızdı. Ablasından fazla yardım nı ırnz top n ı ve e ı, · b' , 1 k . . d • · ı · E • . · ·ı d 0 u• 

b 1 k .. . •. d · d ' D d' . S hh . d b' 'k" tı' ır naısta ı - geçırmış egı ız. - vet, ışıttım. nı e yur u 1 mişti ve şimdi unu söy iyece ti. gormıyecegın en emın ı. er ını - ı atım en ır şı aye m . k h k b · t.i d ,kıı • 
Bununla beraber Behire hafif su- dinliyecek, kendisini tescili ede- yok, doktor bey. h ]."' E.ket, ~edşirbız. c;~ 6d · zu satma mec urıyc n c 
rette tebessüm ederek tabii gö. cek ve icabındn muavenet eyliye- _ Belki kendiniz farkında de- hat 1

'. ço . ~an~ ır. tl' t~. en . e mıssınız. • • ri 
rünmek için cebrinefs ediyordu. cek kimse . oktu o halde t kd' ··1 . . F k k 'k k 'k "k .... emşırcııızın uvvc ı unyesıne Bu satmak sözü, demindenbe 

k . h"k" slı Y. k ' d w·ıa kı· gı sınız. n ot esı ·e1sı bo ·s
1
uu- baknrak siz.in böyle... ô.ciz ve mazlum vnziyette durıı1' 

Fakat bu tebessümü o adar is- rın u um e::ı ar§ı.sm a egı me • yorsunuz. Bu öksürük er aş an- .. .. .. . . . h de 
h k 1 ). · D kt k stı bellıydı Behircnin hem yüreğine, em teksiz, o kadar ncıydı, ki zaten ten, o Ü ·üm ere tcs ımıyct cös- gıçta ehemmiyetsiz gibi görünür, . .C: • or ~~unu. e . ' ' bit 

k b k k k 1 c kelımeyı arıyor ve onoruna dokundu, derhal tok meşakkat ve kederle yıpranmıı terme ten nş a çare yo tu. fnknt sonra birdenbire çok ciddi- ~ soy ıye c:,gı . . 
1 · b" b" .. h '' ·· Doktor her vakı"tkı· nafı'z nn 1 · O · · · · 1 b ' ngzındnn a 0 u hır kelıme knçınp sesle cevap verdi: o nn sımasınıı us utun uzun ve- • • eşır. nun ıçın &ızı esas ı ır mu- "' 

riyordu. Dudaklarındaki tebessü- znrlarile genç kızı bermutad süz- nyene edeyim. Bugün vaktim ta, knrşısında znten ku"-vei mn· - Hayır, aile yurdumuzu &llt• 

me ve bütün gayretine rağmen dükten sonrn ağır ağır .s~rdu: yok. Hnstalnrı çok beklettim, ya- neviyesi kınlmış olan genç kızı madık. Bazı şeyler vardır, ki iıt' 
doktorun karşısında adeta idam - Behire Hanım, siz sıhhatçe rın dn size baknrım. büsbütün ürkiitmek istemiyordu. san n" kndar ihtiyaç içindi"' 1.al~ 
hükmünü bekliyen suçlu bir inrıan pek ?.lam görünmüyorsunuz... _ öksürüğüm hakikaten e- Sözünde devnn.ıa: onları satmaz. 
gibi d urdu. Zaten Behire haya un Dbktorun sesinde de, sözünde hemmiyetsizdir, doktor. Son gün- - ••• sizin böyle, naııJ söyli-

- canım. deyın<:t!• 
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lr:YENi NEŞRJY ATTQ:::~~:~:ende M:::fi~~~~~~,~~uef..?:: •A~:::.~'i 
_ On paranın 3üncüaahiFedendeoam Fark ~ 

Tabii hukuk nazariyeleri ve Kadrini bil:liml' ~~~-:.ı~=-::2?!~~ m~ı:~'?JKOF .CARI 
moderne doctrine (Baımakaleden ev':'"" Vaıington, 4 _(A. A.) -. ~· mütereddi, ahlakan miiteerddi, ---~ 

. t R ·ı Erim teenni ve inaalla hareket kifayet Rooaevelt. Amenkanın Pans Bu- bedenen mütereddi bir Delil tipi.. K rf ) S • 
Yazan: Loai• le Far - Teraime eden: Dr. MAa "' -... Bu .....ı..un ilrinci büyük Eiç;n B. BulJ;ıt ;ı~ tdelonla Dört ,..e ,;;... """' ı...,, ydla- - U U Uf aatı Çaldı,,, 

Avrupada üç beı ıene- safhası da vardır, ki o da Devlet görüşmüştür. B. Bullıtt, Hava nnda analannı babalarını kaybe- H d. s·ı-h 
.,.AKkuada (Hu~uk .Dmin; 'I'. •Y· 1 d..z:~had devm;ne .;,?';' ol~ varida- oarleded<•n b":. d• ( ... Nazın B. Ey!"ac ile öile yemeğ;. den çoculd.r, 'evlitlann• kaybe- ay 1 1 a Başına 
ed; .•mmu) del~letile te.'.."?'.~,b~h'""' h=• münuebet•l• (;•'!> para)" bile~>. ~mt~ulru !"'ken bu bom~·~~· - tavam den aileler, kard ... .,., alaabalu 0

• Ln,. ~lan hu k•tab.n ':"uelbfi 
1 

.. f kk' !erinde (Dône •ucu) vazed.,.ek Devletin buyük, kuçuk del•p yanobaı•na duıt6gnu, fakat bepsi bUibttlerinin baya- ı... 
h'.", hugunkü hukuk '1emmde ,.. mute ~.1 .. '~ok barız ..,elle göze bütün dUrelen..ı bu düaturu lal· patlamad,ğ>n• b;Idfrm;f ve hu'3· "fh Öfle handan ı...,, ....,..., Pavlof oapoan ke•Hm;,fü, .. ç., !Gk yok galiba Bu k k 

•b;. ~elam ( autoriıe) added;I. temay\uıad•<. ı. .. nlu böyled;<. bil<e mecbur etmekti<. da k;m•eaU. ya•alanmad•iim• OÖy· devri.in müteredd; nesi; doğdu. onu yakamndan ,.,.makta devam kc,..an geçm.;; • baykı~! onmaz, ?l'ıesı fb 'l ı_· 1 d d çarpma w d ki b .. , akik b' b dan l · · d" d K k l' -L ~ yuvasını 
do<f • ' '. an ~· ana :"''"P "' ~· a_ büyük ;,ıuaplua ..... ' an, U· H ··~ .. • .. •aman ......... . • 1914-18 ba•bile ,.ı ... in..rua. e "?' •• • • • • .,.,~ cevap da k;m tav,,;ye eu; ..• 
ol · ~nnye lay•k bu k•"."'•" ha~z yilk •feılede kaq•lathkl~.n za· Dyade bugun ayagunw >-,~•· F.....,. layyarelennm nn ... blan da deifümôt olmadL ve<d" - Sen ne nnlamn be avanak ... duı:unu mukaddemesmden og· 

1
., lil<<en ne kadn mutcrak- moza eö<e uza'-1< mccbur.,etm- bomba•duruun Dünyadalci ;ktuad; ,;..,.; bey. - Evet ç., hnuetleri .•• Bu Bunm T•oyça manastırıdır B 

:renrni. b l man ' 1 h t k · Za ( w anma P · 4 (A A ) H N ' ' ·ı · 1 · k 1 ki ... u-~ u unuyoruz. . ki olurlarsa olsun ilr'.. ya u . en- deyız. ten a~a!ını. yor~ • a.rı~, ·w·. • - ava e- ndmilel ne varsa, hukuk, Y8§8.ma gece verı en cm~~ e~~ ·~ a ıuım- rası kaç patırdı atlatmış bilir 
Bu mukaddeme,.; fikfr ve ulan dHerin; ne kada. mute<~k~! f.,. gÖtt uzatmak) '°zu b'.""' ~ya· za<etmm. tebbg., . _ oelcilleri, ber fCY kökünden dev· in duydum ..• Mo.'l'o s,~ona "ko· nll,ön .•. hayab~z.n çok değe<IL özlü ve zede<le<tt eınnl~'.· ~~'.,Yuzunden ne ?!malda beraber, lükmeh •da. 2 hn"'""' 3 ha~uana b.!'gl•yan rile...ı. yepyen; bfr dünya nizam,. şuak hnhe< ve.d•m ..• B.,..z son- _ BHMm znhô .... BW de at. 

,."Yeh menouplanndan olan Bay ümôd; kc~ck gokyuzune !evce· nmm e...,m t.,kil e.d~ çok ku~- gece, Şa.-k cephe,.nde, ""'' tay- n• kunnU§ oldulu. llqeriyet, ta- •a mutlak hn<cket edccckle<... ı lntacak galiba ı .. 
Etern Menemencioğlu yazmıştır. ,cüh ede<lc<. Bu ôhı;yaçtan f."'"~· vetli kanunla,~an bmnm balk ,,. ya.ele.den mü<ekkep filolnnm'2. rihônin en büyük ha.binô gönlü ve ç., bağ,'.d". Bu •nada kap•ludan b;,; g,cu. IC;ı.pın •ynea b;, de ,.b;ı,; •· .,z1., g;b; A-.ur"?"'. en hu•. f,. nesôn~~ ve l~dan udD' ol· Almanynda, mütcadd•t tayyn'.e en büyük ;nlolibm, geçüd;. Hey. - Bu hı.çb~.r zaman olamı~n- ~adı ... Elinde bir mum aiyn!:ı, sim-
,.rin mukaddeme.; ~•dn. k; mü- kfrH olan '."~!etlen bile ken~~l": mUf bw ;ıa~~'d". • . • • mcydaulanm bom~ud•mnn etm•Ş hat! Bu fololip, hup evveli ah· cak. Bu cmn yuzba~yn ve<en lom oynh b;, cübbeye bü..nnmü be-
ell,f bu mukaddeme,.; k;ıabmm ,;0

; mÜ•lngm tutam.,o•l••· N.ıc Şunwn• >loraf •"!!•!,'Y~ k•. h!"· ve bu meydanla, uzennc 30 ton- la!nm •ukut etfüm;şti. Pavlolı yaz oaçh bembeyaz "'kalb bl, •· 
tü,kçcye te<eümcn münattbetHe k;m •on zamanla•da Fmn•ada, de '°" """elenle bulun. •ı!enmn· dan fazla bomba atm•ştn. Büyilk zekil8', eğe• bundan T;.,;yen Pavlof dovam eıu, dam göri;ndü ... 
>'azm., ve bunda em;nde !"";m başta hükü.~et ,.;,; oldu~u hald~ le ;.,aıa, .~zul; ma..,af •hbyan~, ş;~1. ce~he,;nde, ha~? .kuv. '°"'" dünya uzun müddet ci- - Çu;çe Sofi, Hnomelpenahl. . - Allahaokma bmadan g;d;. 
olan fikirlerin veciz bir hulasasını 1 he•ke,;n k•h•cl"'e koştugunu •• baluu"' luz~·~ ve h.,.p,,, 'f vctlcnm•z.. ou,mnmn mot?du k•· dal ve boğu,madan uzak kal,,.., - Çn,;çe S

0

f, ha ı .. (D;,1.,;

0

; "'.z. •• Bu,.da ancak bu dünya ;Jc 
>•Pm""'· zctelc.de ok~yo.ruz. .Bu hn.I ,.. yapmoya do.,. b" meyi bas!! o!· tnlanna b"çok defa hucum!~, beıenyeHn n;•beten ;y; bU- yola goe,,dalan Per.o dovnm eıı;) Bu ••~• moynnla. otum" .. 

Bu h ı~ arnn müeII;fin çok ibret ve mtıbah ıle tetkık ve muştur. Bu meyılden dola>; ıse ı- ynpmış ve bunlara çok mahsus dogru· yürüyeceğini tahmin edi- ona pek pnhalıyn mal olacak. O sırada sert ve herkesin tam-u asaya naz d · d b 1 d w ı dev k 1 k d · · · f d w b · h k d 
""'8 f;k· k nti ıudu" Bugün teemmüle ,ayan "· . . çm e •un ugumuz Y••. • ·•Y'P "' ·ay ett"m""" y0<lanl•. Heyhat! Bu da maal"'e (Son•n ötokHe<e döne<ek bağ,,. ••• '"•• ay " " Avn.p:~:.\.İk~ de bütün mede- Bu .,erin, h?kuk mü?.tc•nplc'.'" rin yenö h_ükü!"eH olan Ref•k Say. _Cephe.n;~ b;,.ok nokta!n•mdn olmad•. do) A•kndn•la" .. Ku•tuluı ~nri -;- Hey ke

0

;

0 

••• ~enden na,; • 
.;,.et ôlem;nde ,.hôd; olduğumuz m;z, hauü alelumum ~utefckk"· dam kabm...,e kn.bahat bulma~ mutendd•t "bkı;af ve fotogmf al· Umunll hupten tam y;nn; ;ı.; çnld•... lbyd; •Hôh ha.,en ... hat "'•moyo.um ... K.npdnn aç ... 
ke•mekeoJe•, muvazen .. W;kJ.,. Jer;môz ;ç;n ·~•h nn~ kotap~udnn ".fo!..run hatmna bde gelmez. 8;•· m~ uç~la" Y~P!lm"!'" T?.yya:.•· rene •on'" Öklnd b;, müıhg hup Tehl;kcyi bUtün bWm çocuklam flcyd; do,ıbnm g;,;.;, .•. 
•hlük buh,anmdan ve bu buhm· madut oldugunn fuphe .' 0k~~~i lakôs muhterem Dok_to~. Refik J~,.mwn hep" u.Jcnnc donmu .. daha .•. Hem bo sefedri ha<p, ge- habe, ve,;

0

;z, Köye. evie.e dağ,. He,k~, Pe1'~yU ~munuşo ••• O, 
••n hukukun he,.ube.ıae ı.,,,;,.,. Müte<e;m, .,.,.~c. ICJeb~u~ et,. Saydamın ıahsan her türiu ~olsuz tu<. . • _ . . .. çen ••ferldnden çok fukh .•. Fa.k hnn. Şmmeı;yef, Menç;kof. ,;, guzel b''. aı.n uzennde dumyo,, 
">Öf bulunmamndan Heri geByo•. ;,. lamn.~He "."h'p ve ~alahoyet~'. ~•.,allan?, fayda'!" oarf!yahn Dun Ogley.e dogm, •mzomoz U• ıu ;ı;b.,.Ja k;, ötek;ne nÖ•betle da- ntla<a b;ne<ek bfüün kuvvetle,;. genç dd,kanhla<d~n mü<eUep 
Su halde ge.ck beynclmHel huku- olduğu •çon k"ab• ~kul ~e •ela çok ale~h!"de • oldu~u bn de zen?de foahyette bulunan kuv- ha fcd, daha çok ko•kunç. m;,; köy>;n d•şondak; haman ye. •.ke<Ie,.nc •m.<cd•yo•du... y •· 
k., ayakla, alı•n• alan. gmk ;ç ~tle ı;oammoza nakletm""" he<k., .,b, !alon':" biliyo'.~z.. Bu. vetl• Alman bombn<d•mnn tnyy~- Heyhat! Bu ba,b;n net;ccoin- ,;nde toplaY,mz... Ben annem; mnda Şe<emehyef. Mençôkof .. , 
Lukukta fertlere, haldanna oaMp Buna •ağmen k.ıopta ka~~·1.•k nun ... muall.erm.den bunu de ,.ıe,; koluna, ava layya.cl·:·: den de, ko•kulu• k; bütün dünya- ve bfac .. d.k adamla" alarnk O· atla,.,, Ü•IÜndc ;da ..... B;, .... 
olarak yaşamak ;mknmm h•rak- cümlele<. !:1'~,.ı., yok dcg•ldu. akhna ""'" dan•en".' .!'eçenl~de m;z hücum eım;, ve hava d~h da bö. me...,. kalacak. A•hk in-:,aya gcl;yorum. S;mon ve Pavlof. hada b;, çok gcnçle.;n muhafaza. 
">\Yan bu buh<an• faale ;ç;n ona· Bu. da_ıabudu. • . Ahmet .. ~- .T ~k~ozun çok "a· ba~'YOlanmoz alCJ açm•ştu. ~d · nnla"n bu yen; boğuşmadan •on •Özle<e teşckkü, ederim. , • Rusya mnda ç.,;çe Jllaınl; de geı;,;ım;,. 
nev; hukuka avdetten baıka ça.e Ilm• "''l~hl~'.~"'" .•zom b., betle soyled•g• "'b" <Devlet Ha- detl• <a•p•omala. ol~uo. ~· bo'. • ,.. ahlikan, "'han, cismen ne halel ku•tuldu... Hayd; a•kadaşla" .• ı; ... 
Yoktu<. buhrnn. geç"d•g• "< ı.,.mmmn z;ne•ine el uzata"'k~ ~l kMeden çok. tayyucle, Y••• ondmlm"t'." geleceklerin; düşünün. Allah ve- SHHh ba~nn... Daha b;•kaç a.aba va•d• ... B;,. 

1\1" ll'f • • hukuktan kendim;zde ıınlıyamıyacak kadar tcullandığı otomobıllerı ortadan Pans mm takasında 16 lnyyarcnın re de her harabenin Üzerinde bir T M t çokları atlı idi... Miktarları iki uc ' • an anevo . d ·ı • b" 1 t kil der d" ..... b' 1 •oyça ana,"' 
">akoad,., ;,. pek aÇ>ktan •<•iia lumşhğ> ~"zaman. a' m• "CM· kaldmmı o .m•u. eı be · k nştugu •~ ''. 0 unmuşıu." . met, he• med;n üm;nde b;, ha. Mo•kovadon on beş vmı öte· yüzü bulan bu ;.,..ı., Petrnnun söylemeınelde beraber zımnen ri dilha zıyade selasetlc naKıcae-j Fakat, yı~e bırh.ml e(Omun "bı Weygand lçm He• Sanoyen•n <abe ;le ka•.,laımoyahm. de O•la znmnndan knlm•ı yük•ek to<afta,lnn ;dL.. Onun çocuklan, 
anlatmak istiyor mesela (Fustel bilmiye imkan yoktur. isabetJi tavsifi .veç 

1 
e toekmob.

1 Kıymetı Var R Herhalde çok feci, beıeriyeti su;ların ve mazgalbrın kuşattığı onun delikanlıları ... Onun arka-
d C 

' h ld .. · · Bav J•-natma) mhayet verm , ır Londra 4 (AA) - euter h ed k b' b b d l H · l · d 
• oulomge) nammdald F,.n,., He, a • mute<e>m• em .. · '"~ . eki b . ' • ' · . . l ma v ece tT up u... 0,,.,ı. b;, mMa.ıu duruyo•dJ... aı a"··· •P" ye. e.m en oy. 

">üve,,.;h ve mütef ekk;rin;n cMH- Nôhad '· J. fan kü.ıüphru>c~zc b~y- mukadd~e te1kil eylem a~ ,;: Aıa~"."!" a'.ken muhamn t•• a· Allah y.,.y_üzünde ~eri k_ala'."'k Bu mana•rtu. 8 ag.,.
0

, 1689 gc- na"?•ola•d•.:. B;,. hamlede atla, l~tle,de dfo hukukun kaynağ,dou !e koymeıl; ve luzumlu hu.ese• •h· <aher! .da~len .........ı. 'f n b,Ido'.~yo: · • • l . . b • olanla,.. ak•I .ı.san et•m.. d.,ehm . ..,; nal "''leri, b;, tak•m gü<Ültü. g~nld, ... Buçok k~m•cl.,. papamn 
'°<ü - "k ·•· 'b' A "k d 

11

···nden dolay> teb"k ede•, mak '<'" k>layet etmez. lng•I" den kuv"ı ••mm ., öMER SELiM I I ld z·ı; · k 1 k l· b,,az e~el du,dugu kap.dan ma-
C nu « '°"'"' •• ' men ~ . ~ • "';'k' d ı a ıav,;ye Geçen ıün bu oötunluda Ba- ıe dö.dünün Dunke<que"den «· """"'"'""""""""'"""""" "'""'"""' •" """'"' "e "'™ '··· ' " •<an' ·•· ı 1 • d" A k 

U?1h1;1rreisi Roosevelt'in .. «içtı- ılım ;re ı ·ıra ıım nrıınız kırkö de tali bir İstasyonda, hah- kilebilmesine rağmen Fransız kı- ,- . ,. { leleri. sanki ebcdi~e!e kadar k~- ~?sb~rık av usuba b~ır ı .... rtı ınaı nı:ıamın muhafazası ıçın za- cdenz. y be k d Rusva Gnpns m aıı katacakmış gıbı sımsıkı kı- iÇ ır uvvet u ır avuç ınaan• tu,; 1 .. b da d;n r~.,;n ıab", da, frenk k;ıapla· çe yaphnnak babane,ile on f, taah Du,ke<qe m•nta "''" a J • r r d ' k l ··z1 . ;çeri g;nnekten menedemezdi ... 
gelir: ':t u_ç bsfsm n ~~ın da ileri rmda olduğu gibi itinalı ve ihti- yirmi bin lira garfile yedi sekize· şiddetle mukavemetlerine devam 1 Mcskovaya gef mBSİl10 .t ı dur~~ 1pı artı ~u derce Ansa- Birnz sonra yanan me aleler, çı-
&iirüy. emış u unm s mamlıdır vin yıkıldığını yazmJ§tık. Bu, bi- etmektedirler. Düşman taarruzla- k . 1 rık~~ -~ır ~ ~rı e Çlil ır_ u. ıl .. ·. l s~la ralnrla aydınlnnan avluda Şol-

or. · . d"f .. .. .. ·ı· · d kt F 1 muvafa at etti opru cnıım pası zıncır erı ı::esı · . """'"" '""""'"'"'""'""'"'"""""'""""""'""'"'""""""ııııııııııııııu zım tesa u en gozumuze ı ışmış rıııa c;vam etme e, ransız ar d' K h d ki . .. I man Jan Polen Çırkof Rastol '"-"''"""'"''"'"'""'''"''"''' . b' 'd' . . h' k k 
1 

urumu~ en e · erı yuz er- • ' ' ' 
r:. 00 000 olan israf nümunelennden ın ır. da ilerlcmelerını l~ ır etme ma -·- ".' 'I w Jansen, Lafor, hatta Simon Sum-1 ı d 30 B k k

.. .. k" "k ·ı " d" • k b'I - " ce ınsnn doldu... Bagıranların, . _ .... t a Bu zamanda a ır oyun uçu sadı e ınutema ı)en mu a ı ta Loııdra 4 (Hususı)- _ I hd" d l . mer ılc Pnvlof ta gozukuyordu ... a Ya hn- ;,ınsyonunda 20 metre mu- nnuzlo, yapmaktafa. Bunla,, va- Sovvt·t R'usya mlizake '"""bn~l.~r~n .•. ~d· ıt ~en erm s~- Pctronun bütün adamları. dost-
rabb., bahçe yapmak ;çÔn •ekÖz z;yefi hn,,o'ada <n müb;m amale<. • • . ' ' •. • ''.~' ' ! cg• '·' • ' ana.ı,,~n O· Ja,,, a.ke•le.; hep,; bumda ;d;Ie<. S f b ev yıkmak degwil hatta sekiz yüz den birini teşkil etmektedir. As- relerde bulunmak ıçın !bur dunyaya karışmış bırknç T . 

1 
A k ' · · · · f d · ·· · k · · · b oyça mannstın tnmnmen ı!lga S er e er er Jôra ,..ıetmek bHe tamamde lü- gad 15 Alman fnka" Dunk~•que lngıltc,.e taıa ın an ı • nunzev! 0"" ecenm. b ';;~- ed;Id; ..• Büyük avlurunda topla. 

zumsuz, hatta günahtır. bölgesinde işgal edilmektedır. Bu zam edilen Staffort J tınde ugradı~l?rı ?u gnrkıp as kn nanlnra yanan bir atesin a) dınlat 
· • fik · · M" k IAt ·· 1 b' d 'f d' '·· rsısında tırtır tıtremc ·te, ya • -·- _ _ Bızım nmızce una 

8 

a da oy ~ ır za:nana tesa u c ı- Gri11ps haklmula muva- 1 
1 

f ı · · k ~ tığı kızıllık içinde uzun boylu, ge· 
Vekileti, Bakırköy istasyonunda- yor ki, Soınme üzeri:ıde hazırlan- d 'ıklan mum arı ne es erın.ın o.- n' muzlu bir cnnnvar özii gibi ( 1 inci sayfamızdan devam) Müttefikler esasen hafifletilmiş o- k' bu ev yıkma meselesini tetkik maktn olan General \Veygand İ· ı fakat cevabını Lon ra- ı ık Vfün w le tekrar söndurmekte ış 

1

° 'k'. ~ t b' gyu''zdeki 
... 1 b" l" b'k' d . ı b'J-1' . t' k .. d.. h 1 d "le pnr ıyan ı ·ı ı ıgın ser ır 'bilrtıiıonl", bütün kışlaları tnhli· an ır usu un tat 

1 ın e yemden ettirmeli ~·e ;bunu dü,üncesizlikJe çln kazanılan her saniyenin bir ya 1 uırmış ır. /ve> ub' .ı son urbe, e ~·,caknl an °. - kudretli, e azimkar ifadesile, Pet-
l'c" L __ , b k) iki ·· t 'l d- · ı· · ed · · b ı k - - ek ır halde ny ını·nr geçır· ,,e ua'i'amıştır. azı o .ıy ı ar gos crnuş er ır. yapmış olanlara ıbtarab azım e ehemmıyetı mevcut u unma ta• • • •• ,. 1 . I d ~ B ro sciylüyordu: 

Son dnkiknda alınnn bir fi:ıbe- ftnİyan Vilpurlarındu artık nrnştır- bulunarak, şimendifer idaresinin dır. Bu esnada muharebenin ikin- Vazıyeıın Hulasası 7!.ektevclıl('f ... Ne_ o uyor uk' "ı u (De,ıımı \'llr) 

te " · · d • 1 1 1 kt· d J · · d d b 'b' fu · fh · · k h 'd t d nara ntanlnr bagıranlar ıın er- ====-===~=====--== go,. de. Po vad..,ne ogrn • ma"' Y•P• mama a "· '"" """'yonlann a a u., • • c•,.. a .. •çm .,ıaat ta " a' e· . . • , .. l . - • ~!Yan ı.hşôdato azam; dcrecesôn; Dünyanın Menokla Bekledôğ; zuı; ma.,.aflan vana onun beh~- vam etmekte ve he<ke• Almanla: ( ı foci nyf-ozdan devam) d.ı Bnknç papa• bmb" mne Y~• Ankara da tayınler ıılınuş ve burada gerek İtalyan, I lçtinuo • mehal ön~?• gcçm~I~ ve Devletm nn ;k~nc; l•anuz nokta•mm ne<~•ı ıwıa·, bunun müttefôkle • ~nnarnk _d,, meydana hn"".• J'~'. . Ankn•a,. 4. (JT~~usl) -. İzmir 
rcrek Fransız kuvvetlerinin fna- Romu, 4 (f :lususı) - hal- biidema böyle keyf> ,.,..at ve,.,. olacngm• "'"'"rmaktad'" • rin oauoatmdan cok daha nş Y••'.kt~ tarn,,udu ko~~I tıcaret mudurluJ!Une Zck, Zey-'Yeı; ""m"'"· yan hükUmcı; bugün Mu,,oHn;n;n fiyata tahanun~I etmô!~•! ve Fmn~z mevzileri dcn;zden Ma. fazla olduiiu tahmin edil· '••: · · n., takom mlc. aktt "

0
'" ~koi;lu, Ölçüler fon mü•nvirli-

Alplerin bir tarafından buraya I ,;,.,,.,; alımda toplana•ak b;, bu- yapanla.nn tecz!ye ed•ı.ce·~· ~e g;not hattına, yam 320 k.lo~·"· mcktc'1i,, Y;ne CJm,clull- ~u. . a!•• ~lnl~tva fabr>kasuıd.a .Nu.-
gelen hnb 1 ·· İtalya Al- k saat si.İren müzakerelerde bu- bir tamımle alakadarlara bıldır- tulüne uzanmakta ve manınlarj in nutkundan, parlak bır - Hey .. keşışler, kapıln~ı der- rı, Gumruk Muhafaza hakımlı-
'."""""•• •• "e l

0

}.•· be g;,m;ye f" ''"" içı;ma• miitcakip rn• melidU-. teşk;I cdeu hfrçok •kn' "''""'~, şekilde uamlan irkôn a • hal nçnuz... Yok" hep;.,, h•ı pinC' Lfıtif, İktisad ikinci hukuk 
katar v n Y.nn.m şa· ':J. p•laeak u?b~ ıcbHğ ne§<ed;Im;oıi<. Bey- Evet, tekm ed;yoruz, halk•• mrvcud;yeı; dolay,.•lc . kuvveti, melit;esi neticesinde 335 

/ 

kapıbrın önünde sallanırsınız. · · müşavirli~inC' Rasih, Ordu bcle-
§el' bu ermıştı_rh· .. ını 

1

b'yta pin- mıl ~lr 1 
0 

iy·ete asla temas etmi- bilhassa ihtiyacını güç temin eden bulunmakta<lır. Somme ıle Aisne bin ·askerin Flana'res'ler - - Siıc söyliiyoruz papas efen- diye rC'islif!ine Arif Hikmetin 
., nun t:ırı mı tes ı ve ne mı e v z · ı k · k · d k "b 20 k'l t l"k · .ld.kl • d'I D h f 1 b ki · · ı · M d. .. "

1

tıı t tb'I k ·b "t' b bl'w h"kUmcı;n ha" ka • ., • .ım., Y~• mem • ehn • .. n. am.,n • •• "' en 'ome ,. ' den taı.hue cd• t erı meıı • •"·. • • nz • • enuye tavın en, na ın umum mu • .., a ı ~ etme ten ı arc, ır. yen u te ıg, u 1 . . .. d" .. k b' d'k A' 'J M e ara k . . k d·' .. K ı· .. 
'""' - h 'd" Kamla• a<a•m· yeh ~•"""m' •ıanere topu on "ge ' ve •~e '• cu• . • dana <"k>ııor, en tomoz yo •.. uru ema m maaşının YllU! 
be.bi;' bu karnrınh.a~?m"'ona se. mla'.f?~ j"' '" lmm•ş e•kekI.,;n pua amla ;ktifa etmek çok ma- •mda dn tak<;ben 29 kHomerrehk Almnn/a, 350 bin csfr _ Burada canlı bir tek mnh- cıkarılması tasdik edilmiştir. trı.. et Verecek ıç ır şey yap da, sı a atına a . d'W .. k 1 çok hakimane bir düşünü11 C· bir gedik daha mevcuttur. Dnha/ aldıl•la11nı iddiada deva11ı .............................................................................................. ,, .. l"rı.ı«tı 1' 1 tb t son . n1i devaır ve ıgcr mu- u ' A 'il A ' ~ " r. ta yan mn ua 

1 

• yerme, res 1 · 'hd seridir Fakat hikmeti hükumete garpte. Abbevı e ve mıens ara. cdi11orlar. Bunun ne dere-y.~anla.dan Cn.ablnnca'da Ital- .... ,eladc. kadm ., .... ~·· a~ k ~vahk olan bu düıünüı bU- •mda dn b;, •••nuz ;hı;maH d.,. ;eıİe kada• doiirıı olduiju- K o z 1 u z o n g u 1 d a k "•ııar f d d"ld'gWini d·ı l . veniden gemı mşası ı- ço m ' ·ı· d b b"l . 1 . .. • 
;dd· • •na murun • e ~ ' e 'me ""· ' ·ı de (oarlederl<en de on puanm p;ı ed;lcb• •~ •· u. 0 gcn•n •· nu kestinnek bir ı.auı. ouc h ,. etm;şı;, y ap•lan tahk•k~ttan ç;n ha h•;yeye n~u•.,om hed• '."" kadrim bilmek) mecbw;yetile ~- ,..;,,; hücum ambalanle yapdacnk tür. D • y 1 y 
.. 'ı:l; .. f~b,ikalannda ,.bo~aı te· .v«ilmc>;, bahuye .!"ek~cbmon mom ed;Imme fayda"• kalmoya ha<ekRta pek mü,.ü bulunmalıtn: 11o,b;n bfr fö qün ;çiu- em 1 r 0 U a pı h yor 
J,; . ~•undc bulunduklu• •Çm on takv;y.,; ve buna mumn,.I bazo ahkümdu<. J d.,. Bclk; de Genemi Weygand ·• de başka bfr ccplıeıt,• ve , ı.,'.";J• tevk;f ed;.ıd;g; anlao•lm•ş- ka'?''"' va•d•" • . •. n m Mmluğu ~ açmakla ,. ôdare ç;n taam~ uğ'"?'"" beklemek aiilcb; U.thn.al So:m~e cen 
,. h Unln,Jan b.,ka., oonmdan Evvdcc toplanacag• h•ldmle ..ı;ım;, olmaz. Suyu topla)"p le- Iü,,mgelmwecekh•: . . lu••indc uemden mlcisaf e- ·----.;{, .. , b,,akdm.,ı." lhıHiih hakh F80;,ı Kon>ey;, meçhul bnzo ~ ;,ı; ;,le.de kullanab;Jmek ôç;n o- id<ip Amchr~m dceciji ve cvrcllcile~fadcn 
!il ~emek için ltnlyn son zaman- heplcrclen dolayı toplanmamıştır.I y doldurduğu küpün deliklerini Muvaffakıyeh . daha korkunç olacııqı mtı-n;~ a ">H,,,eant etmek '"'eıHc ~·- Alfieri ;ıe mıı.,. Tekm d:"bkamak Iizund,,. Lond•a, 4 (AA!.-. Amır~}· haki.aktır. . 

tıi h·rcl? serbestliği temin edecegı- Görüştü Ebiizziya Zade lik Dniresi, ııeşrettıgı bır te~lı~-ı Esase1L 1ıarp şı~ı:dıd"ıı Ankara, 4 (Hususi) - Jliikfimct Zonguldak istas-
til ıldırmiştir. Parisb salfıhiye~- 4 (I lususi) _ AJman- VELİD j de, dü man hava ~uv":~tlerının 1ıal11:z korkttnf' ~eqı!, nıı- d I J k K l 
>' "'•hli:Ierin<lc iı.lyanm ;hb· Rom~. h· berlcre ,ö,. H;ı. [ ş;ddotU ve mütcmnd, hucumlan ni znmanda val•st b" hal ~.oıuın "? >aş ıyara · ~z ~ya ''?rmak üzere iki milyon ı ~lan nozan ;,;ı,,,. ahna<ak ah- yadan • .. ma \ a lt~lyan İ:ıç;,; - - - - - - - - - • - • - - alımda F '"""z. Bdç;ka ve lng;. almnöa baslunustır. Bône lı ra sa rlıle normal genışlıkte hır demi ryolu iıısasınaka. 
•" • n;zamlanmn d ;ğ., bôta rn f 1 ı., bugun . •• '.~'. kabul ed«ek Büyük millet me clıstnde ı;z k,f alannm ;,kap amcl;ye~n;n 11aıan masumun kanma q; rar vererek ha.ırladığı kan un proje. ini llleelis~ vermi _ 

--roie encümenlerde kabul edilerek 
Büyük Millet Meclisine verildi 

~ '>Ieıı., hnkkmda olduğu g;h; 1 Dfoo. _Al r.,.,, Y'.. ddet gö•üşmüş. A k 4 (Husu i M uhabfri- gUç ,.,.;,;n; b;;dfrmek te ve den"' .en Paris bom ba•d•.manı tir. B iilçc \'C Nafıa encümenlerinde kabul edilen büt ! d!ı'::;.;ne kn•o• ı;ddetle ıaıb;k c- k~nd.,,le uzun mu möz~e:r~elefonl•) - Büvük ,.,;b;ndc b;, m•r! bulu•;."."" bu bu«r. knf
1
i bfr ~~~1°'1:· na yakında Mecliste görüşülecektir. çe 

l' .ediği hatırlatılmaktadır. ital- tur. A hfll deıı öğrenildi- M"ll t Meclisi yarın (bı..ıJrtjn) kahramanlık va nsına. utun. ~~- Alman ann 1 ıa rı ]' 1 
• """"' nnzm ,

00 

•ek;z ay za•· Rc•m• ma ' "' .. 1 za.fmda ' 1 e '· Şa;;ıdakl kanun m;l.,dek; gönüllülenn buyuk QÖ'e F•ansızlat da F,.,.,. 1 tt suretle 1manı buluıımıyan Kozlu Zongulda~a ~~d~ ltalyan istihsalatının müte- ği?e ~öreM. son!' g.u~i~:·nsıta mü- 1 t?~.~~f::ı~ı v::ıu~akere edecek _ mikyasta yardım ~ttiklerini. kayıt 
1 

buro'u .bombardımar; cdck- hağlanacnktır. b i'
14

dıy ld w .. Hıtlcr le lısso mı . ı a) ı ·ı b .. "11'.leri övmektedır. A- ,,7. sfoıZ halktar, bır C() / 
q d cm artmıf O ugunu muşa- h J' dedırler. t' , ı e U gonu U T" " ~ • •. ""'"""""""""""'"""""""'""'""' 

e e ctm' t' O zam~ndanberi temadi temas a ın ır. • mimllik gemi kafilelerinı, di.ışma- kimselerin ölümune ve ua Ü ........... '"'"'""""' ............... . • "" " ................ B ı "le! sılıh• mukavele· ' · · b b" t • "t R k 
............................................................................... ev~e ';'' d'k' ı"akkmdak; ka nm çok den;,.Jı. c•m•le'.'."• ve .alan~•alar:na " e "'' DIVersı e e tör )öğünden • Ad d •• •• den namenın. as 

1 ı 1
• . torpil motörlerine karşı mudafail vcrmışlcrdır. Her ne o w •• • • • 

C"'\ apazarında ka Jfl YUZllfi nunn ekh knnun l~v·~~sı, b~ 1- eylemiştfr. n;,.ok Hmaula•. düo- /ursa olsun. ae>k sehfrler; OOTıp ;~k~ll~shıııdc an~t?m~ do~entli~i açıktır. Namzetl€l'in 
• rem kanununa b••h. ·~ '"" ' monm ;,ı;mal;ne yamm.,.a=k b;, bomb••dımana im mıak ,,.. ya ncı ' . >mıt anı 3 h>rıncıteşrın 1940 perşembe ııünü va-h• • t • 1 fl dı cetvelin ~a~".f. ~ek al eh kıs • ı hole gcfoilm;ştfr. J\ na vntan Wo· l "" Al~a'.dar _bu hazekct- P• lae~kt":. lstekHl".rin .. s!hhat raporu, 5 fotoiiraf, nüfus tezke-

J r cınaye ış e lmında de••sıklık.''.Ptlması .. ııak •undan ccman 24 küçük vapu• ı.,;ı, butım dunvanın nef-' ;csı .o ...... ve ılm• huvıvetıni •ôsleren fişleriJe (fişler tedris 
kuıdaki kanım Iav•hnsı. _Tu•k•- baı,,.Imoşh<. relin! cclbetmel<ten başka ışler> kaleminden isten<>cektir.) 16 eyliiJ 

1940 1 

"ht k d 
"' J, • . .... e dökülüyor ve, ve - lsv~c ti<aret v" tedıyc nn- Bomba•d•mana 300 Tayya<e bir J:ô;. elde edemez~"· . ı·ekıödüite mürn<antınn. İ462~j a ar " 1 da nazarı (H ususı) - Bun • sonra ış . dovus d • bôr pı·' ıasmnla rıle merbu tla rını~ ~as • ;,ıwak eth Gunun en eh emmıvet!ı rı .~a.rı. bir kac j{{in evvel burada Fi~ri. ~elınden cıka~ ~~tına sap diki h:ıkkındaki ~nnun lavıha -

1 
Pnris, 4 (A.A.) - Pari: üze- 1ıadisel.erinö.~e~. biri de_ hıc 

t• ı."kubuJan feei bir <inayetin ça•ı ık• defa Asımı . . da sı. Türk;vc - Surıvc dostluk ve dne ynp•lan hücum. 240 ;la .300 ıriinhesız. butun tahmınıı: 
A Ulıaı,•nıesl netlcelenmis ve hyor. Asım kaçmak ıstıyorsn , • iyi komsuluk muka,.elenamc- Al an ıayym•; ;şı;,ak etm•ot•" l•Hafına olarak iuıluan hu-~?trı İsınindeki •enci öldüren bir kaç adım atııktnn ı;:ınra !~ı ·ıe merbutu olan prolokollcrle ~; membolaodan öğ•cn;ıd;ğ;.c kiimetinin bu oüulcil top-
h ktt on beş sene hapösle 1000 re düşü yor ... Ye fazla an z ~'usu>i protokol ve bu. n_nlaşm~- gfüo. bomba ;,. bet eden bu~al•; la ntısında bır cok ka•arlar 

ta bar 
1 

t etti_ğinden oluyor. Lübnana da tesmılme mu- arasında bir erkek ve kız lıaesı, metıanmda, derhal harbe ,.,. a cezasına çarpı mış ır. . k ·mıs olan nın h 'k' · · · d . · · h ·· e "ıı'msı·..,. u M '-lnay t had' . k'lde Bu esnada evmc ac t ilik beyanname ve er ı ı 2 ilkmektep ve Parıs cıvarın a ay qınnenm eııuz m v "' k • d 
Cetey ..... e t . ~sesı şu şe 

1 

1 F'kr' de vak'adan haberdar o-1 h~~kümet arasında yeni bir em-, ıca birçok mektep vardır. Hasta- olduqu kararına vanmş ol- mum J er ezın en •. ~' e mıştır: ı ı • k la-ı u . .. r • 'f • d"J . l b' ·1 t' al'dir 
d .. Cazete b i' Sarı Ahmedin lan polisler tarafından ya .. a lak itıliıfnamesi akdıne mu te - hane hillıne ı rag c ı mış .~ a~ .~r ması ı ı ım ı . M .. k 
... ultıtanınd ay ıı ıs ıa arak adliyeye teslim eaılıvor. d ·r mektubun tasdiki hakkın- mektebe de bombalar duşmuşıu. 54 kı·ş·ınin ölümüne ve ı 79 una asa Suretile 5600 Çift 'llıd a ca ışan yaş - n d büyük aı r 'h SJ ve harici- B dn hilstabakıcı ölmüştür. Qj. tan baıı a Fikri ile helvacılık va - Hadise Adpazarm at · daki k~nun . ayı ~atasıdır ı · u•~'l"l am•mda b;, de Amo· k;,;u;n y0<al•nma,,no •eheb;yet MERCAN TERLiK SATIN ALINACAKTIR. ~ >..sım adındaki •ene arasın bir teessür uyanfamıs ır. ye eneumem maz · •;; ı° u "'

1 
· I v:m,;şle<dfr. A.k.,ı hedefle,. " trı~ı-eskidenberi, avni kızı sev- h ecana vere-1 - - " • F;:~~,';İann Mukabele,; ,.bet vald olm•m""" Nümunesi. ve şartnamcs; için alfikadarlarm her gün ıs-lık ~ten mütevellit bir kıskanç- Halkı ey lar bcrleri vayanlar hakkın.d~ k~ =ı Berlin, 4 (Hususi) _ Fransız Tasviri Efkar - Bu ~a.ber doğ tanbuldn :renı .. P?.s.t~ne civarında Kızılay hanında Kızılay 

1f "e f'!ecimsizlik mevcuttu. cek haberler yayan lnuni taköbal yapılması 'r } • lng;J;z tayyuele,; dün akşam rn ;,e, Frnn .. zlann, Pan"n bom- D.cposu Dırektorlugune müraeaatlarL lııale 
7161940 

tari-

'"' iİ<lise akşamı sevııiUsile •ö· hakkında zn kanun~na bazı m.od~~::Cı~ ": f,.;bu<g. Münôh ve F<anklU<t ;Ic ba<d•m•m ü"rin:. P•.k haki, ola- İİlh•ı•n•d•e•sa•n•t•lO•diiialllliylıiniiiiıiiıilaiiciiiaiiikiitıiirıi.••••••••••••~I l{ıd ll'lek üzere mukarrer yere (H ') _ Öğre- ''esine daır hır. pr~e .. lerde Rurur müstahkem mevkilerini rnk. mukabelebılmısılde bulun-

1 
h· en Asımın' karsısına birden- Ankara, ~ uh~:~met halkı mıştır. Bu pro~e, kut' ~n 1 bombııdıman ederek, ıivil halk- duklau enla~l.tadu:. te :F'ik .. 'ldi,ğine J?ore, u • M rse sevkedılece ır. lıaJ.t ri çıkıyor. Kısa bir mu- nı düşürecek asılsız ha- ec ı 

a_şa ve ainz kav~asmdan heyecana 

KIZILAY CEMiYETi 



- TASVİRİ EFKAR 

1940 Senesindeki Harbe Tank Harbi ismi Verilecek 1 

1 •• Almanların imal ettiltleri büyük tanklara mukabil lngilizler de 
mııazzam tanlrlar yaptılar 

-2 -- Bu hic bir mania dinlemeden her fe.vr eztp ırecen 
büyült tanlc b

0

ir Framız tanltıclır. 
3 •• A.imanların bu harpte kul.anclıkları ve medhet!e ede bitiremedik· 

feri büyül. tanklnrdan bir nümune 

S Haziran Çarıamba 

12.30 Program, ve McmlckN .sa
at ayan, 12.35 Ajan ve .Meteoroloji 
haberleri, 12.50 Muzik: Muhtelif 
tnrkılaı (Pl.), 13.30114.00 Miizlk: 
K üçük orkestra (Şef: Necıp Aşkın), 
1- Rudolf Nut7.aldeı: Haydı bana 
bıı hava daha çal, 2 - Keler Bela: 

0111 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 

L.olay müessir bir müstahzardır. 
gayet 

Barsak Solucanlanna 
karşı Rayet tesirlidir. Barsak solucanl.ırının büyüklerde ve Küçüklerde 

sebcb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

J-ln-kimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
r .. t' ' 

bu 

-

ına~?~~~~~~~~~~~~~~~ 1_, _iH_HiSARLAR u. MÜDÜRLUGüHo[J 
1 dem bulunan Kızanlıklı Bav 
Galibin nerede bulunduğunu 
bilenler varsa iıısanivet namı -
na aşağıdaki :ıdrese bildırmclc· 
ri rica olunur. 

Adresim: Edirnede Sabuni 
mahallesinde 10 No. da mu
kim Kızanlıklı Ahmet Navi 

Muhasip arayanlara 
Bır cok şırketlcrdc calı~mıs 

fabrika id.ıre etmb. iyi bir mu
hasip İ5 dramaktadıı. Referan 
verir. lstivcnlcrın ilancılık şir
keti muh.ısebccısı Ba\. Samoclc
murac.ıatlorı. 

ZAYİ 
1936 ~cnesindc Burno\·a 28 •n 

cı topc;u alavından ddıi!ım ve
dek subav tcrhıs tezkeremi kav 
octtim. Yf'nisım cıkaıacai'!ım · 
don <>skı~hun hükmü voktur. 

1 - Şartnamcsı mucibince 30/V /940 tarihinde (3250) kılo 

kompresör yaj!ına talıp zuhur etmedil?;inden eksiltmesi şeraiti 
sabıka dairesinde (10) ııün temdıt edilmiştir. 

il - Muhammen bedeli (1365), mU\·akkat teminatı (102,37) 
Jıradır. 

IIl Eksiltmenın 10/Vl/940 pazartesi güniı saat 16,30 da 
Kabataşta Levazım ve Muba\•aat şubf'sindcki alım komi::.,o· 
nunda yapılacai'!ı ilan olur/'Jr. (4650) 

, 
1 

CM w 

SESi 
Ol ı ıkl Pi ıklar 

Ren nehri kı) ılaı ınd<ı (Vals), 3-
Zıchrer: V.yanalı kuçiık kız, 18.00 
Program, ve Memleket saat ayarı, 
18.05 Mu.zık: Cazband (Pi.), 18.30 
Türk mu.ziği; Çalcınlar: Cevdet 
Çagla, Fan Kopu.z, İızcttın Okte, 
Kemal N. S--yl•un· Oku)nnlar: Ra
dıfc Erten. M hm ·d Kannd.-ıc;; 1 _ 
Ok ıy n: Rad fe Erten. 1 A mı 
Bey • Hiraz ş.ırkı: (H<'ı zahmı ci-1 
ğc suz.a deva), 2 - Scınsettın Zıya 

1 
• Hıc~z mkı: (K,m gorsc s:-nı), 3-
Sebuh - 1:1.caz şaı kı: (Cıhan ziıl-ı 
fonC' vah stc), 4 Mu:;tafa Nııııf -
H.ca.z şcırkı: (Yalvardı .P,ozüm, 2 • 
Oku.} n: Mal•rrucl Karındas 1-
RıKım Elkutlu - P ;ık sarkı: (B. -

n h ç yakıc;'l ıyoı hoylc ıntı7.aı), ----------------

1329 doğumlu Manır;a as • 
keı lık şubesındc kayıtlı 

Muzaffer S<ııımn11 
~~----~---------~-~~-~~~~.~------~...;..;....-----~---

H~ ı ı Ayın 

Hamiyet Yücese• 
AX 2242 il 

Yucc dıığ başında Jlalk tı.rkusu 

K c 111 hı ıcı muyarn • 2 Faız Kapaı c.ı • U k kı· 
(~ d halı. ). 3 U.şşak urku 
(Gın:hm ~ann lmhçc ınc}, 19 00 Ko
nuşma (Dıs polıt.ko hiıdıc;cleıı), 
l!).20 Miızik; ç, lanl.1r: Ccvdl l Ç g
b. Fahı i Koouz, İzz ttin Oktc Ke
mal N. S") hun, Okus on Ncbıle Ra_ 
f; l Arıf Be) - Sız nak şarnı. 

(Bu d;lki c ırı gam oluı), 2 !\1. 
t"uıcttıı - Sur.mı\ .ıkı· (Du m.ı-
d il as l.ıı g ~f yıll gC'çcr). 3-
.Lc-nu - Kurclılı H C<lLk.ir ~rkı: 
(N zland, blilbul), 4 Kurd Iı Hı-
cazkiır :ırkı: (Kan!.ı doku~or), 
5- Kur<lılı Hıcazknr ş:ırkı. (Klil-
cn nçılsan), 19.35 Muz k Halk tur_ 

kulcri ve oyun h<l\ .ıl ı ı. S.ıı ı RC'
c p, Hl 45 Menılcl. t t aya. ı, A

ns \'~ Metco oloj, it.ıh ı leı ı, 20.00 
Tu.zik: Fasıl heye ı 20.35 Tcrr 1. 

21 35 Scrbc t saat, 21 45 Muzik· Rı
ynscticumhur Bandosu (SC'f İhsan 
Kunçeı); 1 Mar5, 2 Popp\: En
d .us (İspan~ ol va sı). 3- 1''ıotow· 
Martha operasınn Uvcı ti. ı 4 
Sılver Ormanda U)'U'.\Dn r: İ/ 'ı kız 
op ı asından parçalaı. 22 30 \<! ır.Ic-
kct saat a) uı ı, AJ.ın hah rlC'rı. ~ 
T<ı'lt, E_ı;h, m • T. h\ ıliıt. Kamb \o • 
,Nukut Boısası (Fıyat), 22.50 Mu • .zık: 
Ca.zband (Pi ) , 23 25 23 30 Y aı ııı;..ı 
pıograın ve kapanıı;. 

4/6/19-1~ ~çılı,- Kapaaıt 

Londra 1 Sterlin 5,'lo& 
Ncv-York 100 Dolar l6:~,75 
Parh lOO Frank 2,9547 
Mllano 100 Liret 8,317~ 
Ceneuc lOO!sv. F'r. 3516703 
Amıterdam WO Florin 
Berlln ıoo Rııyltm. 
Brllk.sel 100 Bclga 
Atlııa 100 Drahınl0,9975 
Sofya ıo:ı Leva >,9850 
Prag 100 Çek Kr. -
Madrld 100 Peçeta 14,4SS 
Varıova 100 Zloti 
Budapeıto 100 Pengö 29,84 
BllkHf 100 Ley O,fi'lS 
Belırııd 100 Dinar 313525 
Yokohama 100 Yen 38,SO 
Stokholm 00 lıveçKr. 31,005 
lf.o.kova 100 Ruble 

ESHAM ve TAHViLAT 
1938 °,0 S ikramiyeli ı' 
Anadolu Dcmlryolu 

:Sıvu • Erı:urum 
1938 °lo 5 Hadnc tahvili 

---~· 

(!~;trarici aihı~eill 
Lira Kuruş 

Hıımld!ye, Reıadiyc 23 9S 
Kahn Beşibirlik 104 00 

24 ayar Külçe altın gramı ~ '7 

'i.iON MAGAZASI 
ŞIK BAY ANLARIN MAGAZASIDIR 

jsTlKLA.I~ CADDESi 2l2 - 4. 

. 
Istanbul Defterdarlığından: 

A c,.ıı ı\ ..ta ıiuo' r r 1JI -ı

nın Emır P<'n .ınC' soka(! nda 
·,.t'n 9 No. lu <!vle altındJki 7 
No. Ju dukkaııın ıcJrı. 

Btı\ ukdl'I ı de Harı O m.ın B.ı
\ ırındı;ı ve Tarabvn volu kena
rında kain 17 dör. im GOO metre 
ınuı c.ıbb:ıı m s ıh ..,ınd ki Iaı -
lanın icarı 

V.hh ~'t hiıkumet konafü kar ı
srnda hülcn hukuk mahkemele-
ı inin bulundu_ğu Slıravi Devlet 
bınusı bahçesindE>k i oda bu f ~ 

Mıılıamnıen 
cııelıı. kıra 

lıea·elı 

Lıı..ı 

ı li'! 

40 

120 

Muddetı 111 ıı rcı h.. 

icar kat lemtı at 
Srnl' l,•ı.ı Kı 

·~ 

9 00 

194~ SENESi, 
ViYANA 

O .. FU 
1~7EYEUL1940 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de bütün mükemmeliyetile 

açılacaktır 

M~m ssil : K. n. MULLER ve SERİKİ 
Te:efon : 40090, P. K. 1090, 

Telgraf ''TRANSPORT,, 
Adres : Minerva Han Galata - İstanbu~ 

SEYYAN 
AX 2240 ıl :·' ~~:: 

1 
c~~n:ı s~·. 'r S~go fu lk M Alp r 

BİRSEN 
AX 2233 il 

Gonca gul T rıgo. Mılzık Y.'chmi E 1.: 

P~ıııderı ko tı m Ruınb Muzik, Fchn ı E •c 

ZEHRA BİLİR 
AX 2245 il 

\' kte arı. m y(ktc baslırmalı:ıı denkle. 

lI:ı lk Tı..rkı.. .ı 

\.:\ cl•n tdm H lk lı ı kı ı 
NEDİME il fol •• ıt nınnı ı B · tc Ku ı F kırc.i 

AX 2243 Mı Jdl' :ın f. z rca ılı Bı' tc KuLı Fıkırci 

LA. YX. ve
2
N
2
•
44
v. il Jnd m ~· ı u t>çcsl'ıc Halk tlırk.ı u. 

M rıek ' okulı yfırım 

. K. NEZİHE 1 n }bı rtı 1 E ı cleı 1 n~; Sadctl 1 K.ıynak 
AX 2238 1 Y •ır ıı Hıl(ar çınçını • 

Malatyalı Fahri H <; ll<ınc ın ıı.. m b.ı .ı Be tc l\1.:ıl ty h Fah, 

AX 2238 11 , 

NECMİYEAvc Ço- ıı B:ı"lc 1 rdc ı 1 cı ık 
rumlu hmet 

AX 2234 1 Alm ~ ınc g tmcm un n 

H, lk tuık ı ü. 

NADİR 1 Yıll en c\ı t k Sc• h aıel 
AX 2236 ı Gug unclP b r ıık~.ım. llıcaz ne.,, C'l. 

Nezipli KADİR 1 Zı..luf ı,ı :ı )Ul! urtınrz Halk turk ı.. 
AX 2239 SC'hcrdc oktuıuı <' an 

iMDAT il Atlama h:l\ ı Karadcnıı II lk t ırkı u. 
AX 2241 Deıeniıı <lt>rıncc 

kıı a\ J \"E'ı ılmck iıZN{ :ıcık art tıı mava konulmustur. Arttır • 
Zurnacı Mahir il Şıro halayı Zurna \(' rla\Ul ılc mu 20/6 Q4Q p r emb~ ınınu ·aat 14 te Mılli Emlak mudüı lü-

ınıııdc topı nacak Komıs\ onda 'dPılaccıktıı. Senc!ık kını :iccr AX 2237 ş.ro oytı ha\a ı. ZuıNı ve dmul ılc 
Ali .ı l ılc> dört tak!;ıtte \'C: hcı taksıt pcsındir T11ıPlerın mu- Sahibinin Sesi· 302 ı~tikli\ Caddesi 

seıH'~~ki:~1:~e~:~:!:1 • :;·::~~~:~u:1ı;ı~e~~n~~-~~~~~ v7.u~~~ı:\ 11~ \ 111\~u\~~:~ı;;ıt:.arılc mua\ vu1 ~uıi \'c , ıaı ıe kom• \~~:;O) hJ· • Beyoglu - İstan:;ı.;, 
=============;:::-=-'-'==-----=-=---=-= -- ~ --~----=- - - - --~~~~~~~~~~~~~ - ~ 

ıttıhaz edılmck uzere :!6 00 

. "' ımı , •<ı .................. aı 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: i Zührev!vecilt~rn.s.talıkları i 
Eyüb, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden: :: Ur. Hayri Omer ! 

Haziran 1940 ila Ağustos !940 Üç Aylık Tekaüt Ve Yetim Maaşları Cetvelidir. • 
Befrlkta, Maluwdurluqıı Bcııoqıtı Iıfalmudtirh.iğu L°8kUdar l\1almıidtırlttaiı E11up nalmtıd1trlııqiı ı Öğleden sonra Be)oğlu A- ! 

Mulkı'Ve \etım A:,keri \etım. Mulkıy( rc>tim Askeri vetım .l\lJlkıve vetım Askuı \Ctını Mulkıve vetım A keri • rtım l\IÜLAH.4ZAT 1: ğacnmiı karşısında Hasan- • 
ve tekaütleıı vı tekautk!J._ ve tekautlcri ve tekaütlerı \ l tckaiıtlcıı \'e tPkautlcri ve tek.ıutlerı \'e_k~Jutlcrl_ ---------------- ! bey apartımanı No. 33, S 

: T€lefon • 43586 S 
1 - 150 ı 350 l - 200 1 - 600 1 - 300 1 600 l - 40 1 100 6/6/940 Per cmbc CJ"""""" ........ sı 

151 -- 350 351 700 201 - 550 601 1200 301 600 601 -1200 41 80 101 - 200 7/6/fJ.iO cum.~ 11111111ıııuıı11111111ıı111111111111111111111111n1111111111111ıııntl 
351 - 500 701 -1000 551 - 800 1201 -1800 rıoı - 900 1201 -1800 81 -120 201 - 4011 8/6/940 Cumurtcsı 
so1 - 650 1001 -1300 aoı -1050 1801 -2400 901 1200 ısoı -2400 121 -rno 401 :ıou ıo/6/940 P.ıı ırtcsi Tasviri Efkar__.. 
651 800 1301 -1600 1051 -1300 2401 -3000 1201 -·1500 2401 -3000 161 ıla soı -- 600 11/6/940 Salı 
801 - iliı. 1601 ıla 1301 ılci 3001 - ıla 1301 - ııa 3001 - ıhı o - o 601 - ıla 12/6fQ !O c r mb::ı. Nüshası (5) kuruştur 

1 Abone şeraiti /Türkiye Harıç 
EnıinQıııl !ıfalmtıdürlu(rıi 

Mülkıyl' yctım Askeri vctim 
Kadıl;oıı Malmua'ıırlui;ıı 

Mülkiye vctım Aw ·eri yetım 
'c tekati tlcri ve tckaiıtleri ve tekaütleri ve tek .. ütlcri 

1 - 400 
401 -1000 

1001 -1400 
1401 -1800 
1801 -2200 
2201 -- ııa 

1 Zat 
vcıileccktir. 

1 - 500 1 - 250 1 - 500 
so1 -1100 251 - 500 so1 ~looo 

1101 -1600 501 - 750 1001 -1500 
1601 --2100 751 --1000 1501 -2000 
2101 -2600 1001 --1250 2001 -2500 
2601 - ila 1251 - ila 2001 -- Wı 

mtlasları sahipleı inin mua :ven J?imlerde ,gic:elcre 

Fatı'ı Malmüdıırluüii 
Bırinci qişc 

Mulkr~e yetim Askeri vetım 
n +ekaı.ıtleri ve tckautlcrı 

1 500 l - 500 
501 ~ıooo 501 -ıooo 

1001 --1500 1001 -1500 
1501 -2000 1501 -2000 
2001 - 2500 2001 -2500 
250 ı -- ua 2so ı -3000 

müraraat!.ı maaşlarını ~lmalu rı 

Fatilı Malmiıdu.rlidiiL 
ikinci qicc 

Abkeri vetım ,.c. tckaü ti eri 

:3501 - 4000 
4001 - 4500 
4501 - 5000 
5001 - 5500 
5501 - GOOO 
6001 - ııa 

6/6/940 Perşembe 
7 /6/940 Cuma 
8/6/940 Cumartesi 

10/6/940 Pazartesi 
11 /6/940 Salı 
12/6/940 Çarşamba 

Ia.zımdır Ak i takd.rdc islihkaklan umumi t<:d.vattan ~rınra 

2 -- Tedjyata sabahleyin saat DOKUZDAN itıbaren ba lanac.ık 
nar ak ON YEDİDE nihnvet bulacaktır 

ve ON İKiYE k .. rl r ac \ dID edilcc.ck 'e öğle cien sonra saat ON UÇTE tc.krar başla -

3 - Maa lnrını Emlak Banka uıdan alacak olan zat m~" la ı 
d.ın cıo~u\a B:ınkava murac a•'cı • .,tık azntta b ..ın bıl c ki d r. 

ruf ve scvUen. ou. ''l.!.a-.-.---

sah1pl<•rınin cüzdanlarının l\lalmudiirlükkrincc vizt: ınc luıum voktur. Bunlar drığru-

_ canım, il•" •· 

1 için _!.ç~ 
Senelik • • • • , 1400 kr. 2700 kt• 
J\ltı B) lık ••• • • 7~0 :t 1450 » 
l 'ç ayhk • • • • • • 400 » 800 " 
RI 150 Yol< tut r aslıl• . . • . • • J) 

=-----=-· Dikkat~ 
Gıı:r.cteıııize göndcrile.n C\'rnk 'e >1~1~ (';dl. 
:LJlar ııeşredilslıı edilmesin ıaoo 1 ımu. \'C zt) aınllun mt> 'ull) et ıı:ıt.ıU 

olunmaz. 
--~~--~~~~----~~ 

Sııhıbı: Z. T. EBvZZIVA d 
- a.A•~ NC'~rıyat Mud.ırii· CiHAT OA lı 

Bas ldıuı ye MATBAA! EcuzzJY 

/ • 

' 


