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Çörçille Eden 
Fıansada 

Londra, 12 (A.A.) - İstihbarat nazı 
bildirdiğine nazaran, Çörçil, refakatinde b 
ye nuırı Eden ve Genel kurmay reisi Gene 
Dil bulunduğu halde, dün ve bugün Fransa 
Reyno, Mareşal Peten ve General Veygand 
görütmüşlerdir . Tanklara karşı en muess;r 

silah 7, 5 luk top ._ ""; ... - ~. .. - - - - . Aıkeri vaziyetin inkipfına karşı koymak 
çin alınması icab eden tedbirler hakkında 
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imali lf alva, Habeşisf ari, Lib 
va ve Erifredeki hava üsler 
bombalandı 

Romada, Marsilyada, lskenderiye· 

Parisin müdafaa mu 
harebesi başladı 

de hava tehlikesi işaretleri verildı Reyms mıntakasında Almanıa 

Mısır, Italya ile siyasi makineli bir kolordu ileri sürdüle 
, ....................... "" 1 """"""''\ 1 

münasebatını kesti ı ınono ı 
1 

Vekiller Heyetinin top· I 
~1edeniyet aleıninin 
is\ikhali FransanıPı 
ınukavemetindedir 

1 Yazan: ASIM U~ / 

Ct. ';oılovak n Lehiıtar dan 
tQ:ıiyeu liir h··ilfiin M.cirU 
taua ve ı emanyaya, diier taraf 
bır Danimarka üzerinden Norve· 
~u ~imal mıntakalanna kadar ir 
ti!a elini uzatan Almanya bu derz: 
liolancia ve Belçikayı itıal ettilı · 
ten sonra Fransanın ıimal sdı:ı 
lerine yayılmak, aynı :r.ama.'lda · 
~uh. doğru dönerek Pariı üze· 
tine yi:..-ümek ıuretiyle seneler 
denberi üzerinde taııdıiı mazlum 
hlillet kıyafetinden çıkmıı, artık 
hakiki hüviyetini teıkil eden 
nıüteamz çehreıini cihan efkin. 
umumiyeıi kar§mnda açığa vur
nıuı oluyor. 

italyanlarm tevkif!ne baslandı 
v • .. ~ 

Bir lnııtlz zabiti Uıaıılı !IU°,:\~ Jnrft ders \'eriyor 

Londra, 12 (A.A.) - R. A. F. 
mensup ağır bombardıman tayya· 
relerinin İngiltere.den İtalyaya u· 
çuı yaparak Cenova ve Todno· 
daki askeri hedefleri bombardr 
man ettikleri reımen bildiril~k 
tedir. 

Londra, 12 (A.A.) - Hava ne· 1 
zareti tebliğ ediyor: 

İngiliz• tayyareleri, dün gece 
Cenubt İtalyanın üzerinde keşif 
uçuıları yapmıştır. Bazı hedefle· 
rin üzerine bombalar atmıılar4ır. 

(Ve. amı 4 üncüde) 

Hitler, Orta Avrupadan bütün 
cihana tahakküm etmek için ha· 
&arlawiı planlan V cı:aay muahe· 
deaini kaldımıak perdesi altmda 
ıizlediii müddetçe yqamak hak· 
&arından mahrum edilen bir Al· 
"*nyarun ııtırabım temıi) edi· 
~ordu. 
Almanyanın zahirde tahammü· 

lü imkanıız bu map)um millet 
~ .,_i efkanumwniye karı11m· 
ela kendiıi için bir kuvvet idi. 
Hitler bundan aumi derecede İı· 
lir-ade etti. Almanyanın e· .. -atın· 
~ memleketleri iatili için beı· 
led"ii emelleri bu sayede gizleye· 
hildi. O kadar ki Führer her ye· 
ni taarruza si.rerlten ''Almanya 
kendini müdafaaya hazırlanıyor.'' 
diyordu. Fakat Alman ordulan· 
"&n etraftaki küçük memleketle~ 
Üzerine taart'Uz için yaptığı ha· 
ıır)ıJdan 111tidalaa tedbiri göster· 
inenin bir haddi nrdı. Bir gün 
hakikatin çıplak manzaralı elbet· 
te ıneydana çıkacaktı ve cihan 
-ocahllmumiyeai de o zaman Al· 
ftıanyayı hakiki hüviyeti ile anlr 
1•cakb. 

40- Italqan vapuru 
batırıldı 

lıte timdi Hitler Almanyuını 
F'ra11sa topraldtı:-ında etrafına a· 
~ •e ölüm saçan tanklan ve 
~nareteri ile harp ederken Ver 
~1. muahedeıinin zulmundan 
:"llrtUlmak cleiil, bilüiı Alman 
lltiliıınm her tarafa yayılmaıına 
etııel olduiu kanaati ile lnıiltere 
"e F ranaaya taarruz ettiiini sö· 
f'\i J'CC'UZ. 

• Alman taarnıza ...... doiru 
liddetini arttırdlkça Amerika .,.. 
~,..inde lnsilt.. n 
.... ran..,. ~ etmek yolunda
.. P1Ntlerİn U1mUI hiç fiİphe 
hlc handmd~. 
~ A.......-Jı tahüı· 

kG.nü alt.. alacak bir Almaa:ra· 
ftl;ı keedilsi için çok pçmetlen 

ı De. amı • ltnclJdeJ 

2 vapur mürettebatı tarafından karaya oturtuldu 
Londra, 1% (A.A.) - JngUlz radyo. 

au mUtte!lkler tara!ında.n kırk ltal· 
yan tUecar gemisinin batırıldığını ve 
ya hasara uğratıldığmı bildirmekte
dir. 

C'Alht!IUttank, 12 (A.A.) - Reamen 
bildirildiğine göre, PAzarteat alqamı 
burada mürettebat tarafından batml. 
mak istenen fakat muva!!aktyet el· 
vermtyen ltalyıu:ı gemilerinin Lllmlerl 
şunlardır : 

Cellna, 6608 tonllAto, Polenzo 6470, 
Libano 1:192, Lavoro 7888. Oltera 4995 

Yalnız Taga ismindeki İtalyan va. 
puru, rnUrettebab tan.tından batını. 
mrştrr. 

l\folbum ıı (A.A.) - 9780 tonluk 

Remo İlalyıuı vapuru mllaadere edil· 
mlştlr. 

Dlltı Durbandan hareket etmlıı olan 
Jerusalem ve EtUmaro İtalyan va. 
purlan, mürettebatı tarafından ka. 
raya oturtulmuıtur. 

M.adrlt. lZ ( A..A.) - Dört Italyan 
kargoau, bitaraf Umanlara iltica için 
verllml§ olan emre tevfikan La Coru· 
nada demlrlemi§lt:rdlr. 

Londr&, 1% (A.A.) - 'Mllaadett 
edilen İtalyan gemilerinin mUrette. 
batından mUtqckkll tayfa ve kap 
tanıardan yüz ki§!, lngllterenfn ıark 
aahmerllıde blr Umana ihraç edlhnlf· 
tir. 

İsviçre üzerintJe uçan 
\ 

yabancı tayy1areler 
Lozan ve Canevraye bo~balar attılar 

Bern, 12 (A.A.) - Loıan ve 
Cenevre civarlarına bombalar ı· 
tılmııtır. 

Bera, H ( A.A.) - Ordu erkbı 
b&rblyeainln tebllj1: 

Bu aabah erkenden C.Uvn ,oıo 
mmtakumda birtakım ecnebi taya 
reler, hududu ıeçmı,ıer Te bomba 
l&r •lmıfJ&ı'dJr. 

Bu ana b ' bir bombutm Renena 
yakınına Of oldQIU an••ı'1•q 
tır. Ce'Dnre e b8f bomba" atıL 
llllfbr. Bir aak rle bir kadın telef ol 
muıtur. On iki klfbıbı butab&Deye 
kaldmlmaıarma \ ltısum h.ud olmut 
tur. 1 

Bomb&lann ~ pldilfnl 'ft 
ne Up bomba! old\llUDU ta)'lla 
lçJn teknik bir t ~. 

\ 
\ 

l 
lanllsma riyaset etti 1 
Anhara, 12 (A.A.) -ı 

Vekiller Heyeti, bugüı i 
f öğleden evvel, Reis! f 
: cumhur tnönünün riya· i 
! seti altında toplnnmıt· J 
?~~ t 
.1 ................... ~ ........................ 1 1 

"Vaş:ngton,, 
vapuru 

Bir Alman denizaltısı 
tarafından çevrildi 

Berlin, 12 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Atlantikte faaliyette bulunan 
bir Alman denizaltı gemisi, 11 
haziran sabahı şefak vakti ,timal 
iıtikametinde seyreden bir vapur 
görrnü§tür. Alman kumandanı, 
bu gemiyi, evvelce tevkif etmiş 
oLcluğu ve hukuk kaidelerine tev· 
fikan seyredeceği yolunu tesbit 
eylediğini bir Elen gemiıi un· 
mıttır. Kumandan, o zaman, va· 
purun aldığı emirlere muhalif ha· 
reket etmekte ve ka~maya teıeb· 
büs eylemekte olduğunu tahmin 
etmittir. Optik vasıtaıiyle mesaj 
teati edilmiı ve bunu müteakıp, 
kumandan, vapurun Elen vapuru 
değil, fakat Vaıingtcn Amerikan 
ıvapuru olduğunu öğrenmiıtir. 
Bunun üzerine mutad selam tea· 
ti edilmit ve Alman denizaltı ge· 
misi vapurun serbestçe hareketi· 
ne müsaade vermiştir. 

Vaıington hariciye nezareti. 
bu mesele ile alakadar olarak, 
Vaşington vapurunun Irlandaya 
seyrini, denizaltı gemiıi ile teli· 
ki vaki oldı.lğu zamandan evvel 
muharip mtmleketler hilkömetle· 
.tine bildirmit olduğunu beyan 
etmektedir. Almanya bahsinde 
şura~ını müşahede etmek icabey 
ler ki Amerikan hariciyesi yan'ı1 · 
maktadır. Zira, Berlindcki Ame 
rikan bilyüJ( elçiliği, Alman hUku· 
metine yalmz vapurun Bordauex· 
ya, oradan Lizbona ve oradan da 
Ameril(aya ıgideceğini bitdirmiıti. 

t Alman hUkürl:ıeti, Va§ingtonun 
Irlandaya gitmekte olduğunu, 
yatnız 11 ha}iran öğleden sonra 
yani denizaltı gc=.misl ile telaki· 
den sonra öğrenmiştir. 

Fran~z ~veplet 11\iİa· 
tef-rl, ıdfirhnizle 

gÔ~t, 
• Fransa. 11 (A.l.} !--- UkGJnet • 
at lT Tde Tur oebr!Jcle eyeli nktle 
hallnae toplanmqtır. ftıO'Donun gay. 
bUbeU dolayulyte, iaşvfktlet mlltte. 
tan B&udola, TUrkl,te ~ kabW 
etmlftlr. \ 

BI; F~eız ıenenJI r,slr e:JI~ Alman zabitini dinliyor • 

Paris, 12 (.\.A.) - Paristeki 
<ıhalinin çekilmesi devam etmd • 
tedir. 'Birç-;>l( m ğazaıar kapan 
mıştır. Banl:atar henüz l('ıktır. 
Milli müddaa iç:n c2 ı;:ın fabri 
hlardaki ar:ır.k)t' .. le esa::h direr 
iılerde çalışanlar vazife~erini da· 

ha büıük bir ıüratle ifa ede~ 
i§Obaşı.1da butunma:..tadır!ar. So 
kaklarda tam bi:- stikun ve in · 
zaın vardır. Resmi C:evairih önü 
de müscllah rnuh::ıfrzlar bulun 
maktadır. Şehrin iaşesi temin o 
dilmiştir. 

Ruzveltin 11:eşrettiği bir 
beyanname ile 

Amerikan gemilerinin Akdenize 
girmeleri menedildi 

Amerika ordusunun ihtiyacından fazla 

. silahları müttefiklere veriliyor 
Vaıington, l2 (A.A.) - Dev· 

Jet makamatının bildirdiğine 
göre, Cumhurreiıi Ruzvelt, harp 
mıntakasını temdid ederek, bir 
beyanname ile, Birleşik •Anıerika 
gemilerinin Akdenize girmelerini 
menctmi§tir. 

Portekiz limanlanna ve hpan 
yanın Atlantikte bulunan liman· 
!arına, gemilerin girmeıi ser 
besttir. 

Associated Press, bu ıuretle 
Lizbonun, AQlerikan gemileri için 
en mühim limanı teşkil edeceğini 
ilave etmektedir. 

Vaşington, 12 ( A.A.) - A~·an 

meclisi, Amerika ordu u miktaı'l 
nm arttmlması iÇin ıaruri gôru 
maşarife müteallık layıha) ı ittı 
:ak'a tasvip etm; ştir. 

Bu Jaylha, mullcfıklcre n 
harp malz~mcsi sntmağ:ı mezun o
•an fabri kalara ~eni harp malze-. 
sine mukabil eski horp malzcmMto 
Je lediynnlln bıılun:ıc:ığını derPİf 
den bir maddeyi ihliva etmekt • 
dir. Ford, killle halinde ıoyya 

imali meselesi hakkında milll rO 
da ra:ı encümeni ozasilc görii 
rnuştiır. 

Romanyada italyanın teminatı 
nt S!I karş,landı ? 

Bükrcı, 12 (A.A.) - Havas: 
Duçe tarafın.::1an ltalyanır 

komı·.ılanna verilen teminat 
Balkanlarda hakiki kıymeti ile 
ölçi.\Jmekte ve Balka!'\ memleket· 
lerine verilen miihletin ancak kı 
aa olacağı ve Fransa ortadan 
ka!ktıfr zaman bu memkketl:rl
Alman • İtalyan tah:ıı!.t!dfır.U a! 
tına düteceklcri çok iyi anlagü 
maktadır. 

Romanvac!a hiç kimsenin 
hesi yoktur ki Macaristan, 
ver m::nleketlcrinden, tadilci 
teklerinin tatmini için sarih 
'nİnat almııtır. 

Anlaşmazlığın vecheıinin 
Balkanlar r. anla"11azlıktan 
•abilmcleri 11ar~ı,,rn t"1•mini 
Akde:1izde il!: lur:!;c.!:r 
ile beklenmektedir. 
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N~.a)'f't 1 tnlyn da mı,;l14:.·iplcr 
~"'a airdi, İtalyMm harbe İ~· 
tir : :tc d'"'bx ayc!Lr sulh ve &Ü· 
kCm msn:ru'"ım muhafaza ecle::ı 
Al:~ ~ atcf hntbnıı karıtmıt 
l:u'ur..uyor. 

Dü.ny m bir köıesinde harp 
bo:lndı mı onım nered~ ve nasıl 
n'~cyr.t ln.ıhc::ığını tah "n her za 
m n ko-lny değildir. Akdeni:u de 
ızaye~ oo-:n ;ıteıiiı harabeler hu· 
di!&ux n .:de.re lı:~d r ce."liılcte· 
c • i.'l~ ~eıin nerede cıın verece
&'İlf İ bil::r.iyor:.ız. 

Alt "z kıyılarmda oturan 
Türk mi•Jeti bu manzara kartı 
ssn~ b~<Jri)•ctin geçirmekte ol· 
cuf u feliJ.-et hududunun b:raz. 
d 1ta eeniı emcsini bir sürpriz 
saymamn!d beraber teessi:r: duy· 
rnı.ı~tm-. 

I l~cHsolerin inki14lf seyri Türk 
miiletini da.ııa müteyaldcn:, daha 
mükemmel bir f9lcilde mukavim 
cl.nora davd etmektedir. 

C\.:rcl:ıuriyet Türkiyesi eşaaen 
bu tr.;akl: z ve mukavim olma· 
nm hizNı.t yarnlrnı§ olduğu bir 
('~r&. Bu Nerİn bnilulı'ın oaun 
m Hi ıciaak hudutlnn içinde inki· 
~; ve milli hudutlar içinde me· 
ıut bir vatan yaratmayı kendine 
ı.ar cdi · ı olması ve bu ııan 

ıç ve dıt palitikaıımda mütemadi 
bir ıehif de, ıntmadan tahıddnık 
ettirme)'e çalıemuıdu. 

Cuın!:uıriyet Tiirkiyeei buman 
içindil- ki iıtiklili ile ıulbu bir 
tulımıfİlli'. D ~· i inlDıef eaa.alr 
nnı muhafaza etmek için kuvnt
ı· o!mayı, e bsrici ıiyuetini bu 
hatta cıüvazi tutmayı asla ihmal 
•tmemıiftir. 

Culft!ı.uriyetin harici ıiyaaeti 
mmcıratcrlufun harici politika
a.ı ııc?.a fU iki noktada tanmmeo 
bam bir- tekilde ayrılır:. 

Bimn harici aiya bmizde, bi
zi avantiiı-e ıüriildeyecck hiç bir 
haı-e!tet ve tefekkür ta1'JA ~aut 
d ifidir. 

IQ,?Dratoriuk bilh•ua &On M:· 

n 'cri:ıde avantarii bir nevi kiy.· 
t ve polilllm kuO-eti aanırdı. 

!un•a acı teeriibelerinin feci ne· 
ı rini taa6ye edwtık cumhuri· 

)eti kurduk. 

HaGeki h tahanesinde 
ziyaret9}erden 

alman p ra 
Haseki hutatıanulnde ziyaretçi· 

l•nkn on kuruJ alındığı valiy~ ;ilu\
vet edllıxıiJtir. Keyfiyet tahkik edil
ıu~. bu paranın haatahan" ic'iD alm· 
mçıp Kıulay için yıırdım §eklinde 
aıun olunduğu aulllfllmı;tır. 

H r ziyarct~t lohı ayn ayn mak· 
bUE ke.ilmenbı mGfkUlltt karwımıd 

ııuretıo yardım toplanmam uııuıu 
T«H tarafmdall menedllmlf Ur. 

Y apurlar fazla yoicu 
lmıyacak 

Vıllye• tarat.ındnn Aka7 ve ~rke
ayri;ı eye tebl.itat yapı:lmlf, baddi

Ua.bi<kn tıızla yolcu aıınmamas son 
d"tıl iht.ar edilml§t.tr. 

Emnl,.vet mUdUrlQğü.ııe de tezkere 
ıwı;ılmr.ıı, iskelelerde ubııa. emur· 
vı bu.Lundunılı.rak vap\Ulann kon· 
rol edilme.& bllılirUm11Ur. 

Sürp op e 
mahalle · kurulacak 

SUrp&f."OP :ınwırhfınd yapılacak 
l:ıiD& inıaatr !qkı belediyece bir tali· 
ma.t:ume huuı&zımakt&dır. :euradakl 
biııalann :irtila1an, mlmart laman, 
ıı talimatM.me ti tubit edileoelctir. 

rpagop roahallest :numune mahal· 
m oJact:.ktır. 

Şeref İhtilali 

B(ıil..<taş jimntutil: klübii. bn;/.:an
ı'Jilntian: 
IOübfimfrı: yııpıcılıınndan ve mü

s aznlnnndıın merhum ŞercHn 
""?umünun yedinci ~,ld&nümii mü. 
a~Ulc 15 Jbziran ilıfO cu

da Serer stıı.d_ 
1 tmıu k11~1sındnki Yabyaelcndı 
ılbcisto.mttd2 1'11.P'1ac::k ihtifale 

Şerefi eı:ılerin, ıalchclcriftin ve 
tm r aıahınnın 1eirl0eri rica 

Miiıet ll4eclisinin 
dünkü topl ntıun 

1940 

~ """"~ r 

v ziqe'i 
iz Vapur anm z Akdeniz seferlerini ~:ON~rt 

muntazaman yapacaklar ~~ 
Fiyat mura abe . 

om~s onunun 
toplantısı 

Gıda maddelerinin stok 
lan <la tesbit ediliyor Kemal vapuru bugün Ayvalığa kalkacak 

dlln bcnUz aJAkada.rlardan bir cmlr 

''Sanki yed!n1 ,, 
us:ıl ünün tatbi!cine 

Avantür politi.kassnın yarattığı 
hava ne istiklal harbini yapanla· 
rın, ne iatiklô.l harbinin yc;ane 
kalesi olan Büyük MiJlet Meclisi· 
nin ruhunda b!r saniye bile iz bı· 
ralcmaınııtır. lıtiklal harbi ve 
cumh· ;yet bizzat avantüre karıı 
bir hnrcl:etin ta kendisidir. 

liiyat mürakLbe komisyon\! 
•ün t:krar vali mı:avini Haluk 
Nihat Pepcyinin reisliğinde top 
lanmıştrr. 

Dlln ak,am O:r.erl Münakale VekL 
le~n Devlet ~nizyollan umum 
mUdUr~ne ge~n bir mirle Akde· 
nlz \•c diğer bUt1ln sahillerde yUk ve 
yolcu vapurlarrmızm muntazam ıru 

rette scterlertn" devnm etmeleri bll 
.ilrllmiştir. 

gelmedl#f ıçın Ayvaııga kaJkacaıı dac 
Kemal ' punı Denlzyollıın idaresi ~ 

Ha~ici ııiyaae~Pn:zin ikinci vaı· 
fı h.:.diseler kar9ısında asla 7.aaf 
göstermemektir. 

?.!Uttefıl,lerln Almaı:ıyaya harp llAıı 

•ttlklerl zııman Akdc::ılz ıahlllerlnde 
d vapur ae!erlerlmlz ır.gndildi#inden 

tanı.tından ihUyaten hare.ket ettiril. 

mcmlşUr . .l!~mlr geldlğl için vapur bu· 
gün sant 15 te Ayvalık seferini yapa 
caktrr. Vapur 11e!crlcrlrqi:r.ln mu.nta 
zaman devam etmesi her tarafta 
memnuniyet uyandırmııtır. 

imparatorluk son asırlannda 
burıu birçok defalar tecrü~ et 
mitti ve bazı devletler hila bu 
zaafı gödt•:nektedirler. Çünkü 
onların iman halini almıt ve mil· 
lcti bulunduğu halden daha iyi 
bir hale aevkcdecek vazıh, sarih 
bir politikalan ycktur. Onlar her 
rüzaara göre hareket eden gün· 
delik hayatın üste düşmüş top· 
luluklardır. Hnlbuki Cumhuriyet 
Türkiyeai avnntfı:-dcrı olduğu ka· 
dar zaa.f tnn da uzak bir ıi)·nıet 
kudretine sahiptir. 

Dünkü toplzntıya gıda madde· 
leri satan toptancı tüccarlar da iş· 
tirak etmişlerdir. Bunlarla bü· 
tün gıda m~ddelerinin ayrı ayn 
fiyatları llıerinde gör"" ülmüt ve 
stoklan ile imalat vaziyetleri U 
zerinde malfunat alınmıştrr. 

Komisyon bu toplantılarına 
fasıla!lız surette devam edecek 
ve krtıa bir zamanda bütün mad· 
delerin toptan ve perakende fi- 1 
yatları tes~it olunacaktır. Diğer 
taraftan dün alakadarlara gelrn 
bir emirle bil'l-:a ta gıda ve giye· 
cek maddeleriyle !Uzumlu mad 
delerin stoklarmın tesbitinc giri 
şilmiştir. 

Limanımızdaki Yunan 
vapurları geri çağrıldı 

Çünkü o politikanın millet kuv 
veti ~en muazzam ıiliı.ha da· 
ynndıiJını ve bu ıilaha emniyetle 
istinat ettiğini her zaman realist 
bir ruh idrak eder. 

Dün limanımızdaki Yunan va 
pur acentelerine Yunanistandan 
bir emir gelmiş ve liJtün Yunan 
bandıralı vapurların dt"rhal geri 
dö:neleri ve en yakın Yunan li 
manına sığrntnaları bildirilmittir. 
Bu:ıun üzerine limanımızda bulu· 

nan ve Karadenize çıkacak olan 
Yunan vapurları derhal program· 
lannı değ:ştirmişler ve tekrar 
Akdeı ize dö:ımüşlerdir. Karade· 
niz<le bulunan vapurlar da geri 
dönmek emri almıılardır. 

Türk milleti dünya hadiseleri· 
ni böyle bir zaviyeden tetkik c· 
der. Bunun içia sulhu sever, bu 
sebepten istikllllini kcr·umak için 
her an emre amtıledir. 

Milletimiz sulhu ae,,•diği kadar 
iatiklAline de düfkündül'. Ona 
uzaktan, yakından selebilecek 
t · ere insan ıöisünü siper 
etmeyi tarihi bir inaiyalda bilir. 

Güzel s,.. nallar 
şOrgsı toplanıyor 
Şura hazırlıklarına 

haşlandı 
Geçen yıl umumi maarif me· 

sclelerini görüşmek üzere toµ)a· 
nan Maarif S1ıraıoının kararları 
sırasiyle tatbik edilmektedir. Ma· 
arif Vekaletinin verdiği bir kara 
ra göre bu yıl güzel sanatlar şO 
rası toplanacaktır. Buna ait ha· 
zırlıklar Maarif Vekaleti müfet· 
tiş ve teknik tedrisat umum mi.ı 
dürlüğü tarafından hazırlanmak 
tadır. Sanat işlerimizdeki muh· 
telif yıllara ait tekamüller ve 
bilhassa cumhuriyet devrinden 
tonraki 1;aziyeti eser halinde bas· 
tmlacaktır. Ayrıca şurada ı-örü· 
şülmek üzere bir de ruzname ha· 
zırlanacak. önümüzdeki yrllarda 
sanat sahıuanda yapılması dü\ü· 
nUlen de i me er, il ve er ve ye· 
nilikler şürada görüşüldükten 
sonra teabit edilecektir. 

9 yaşında bir çocuk 
arkadaşını öldürdü 

Dünya umulmaz kan,ıkhklar 
içindedir. Bütün arzular, ümitler, 
temeoniltt bilifma fevka!ide ha· 
dltelerle kaı-Jılaf&bili.riz. Böyle 
bir anın TUkuww iıtemiyonı:ı.. 
Fakat - yanm ıeçinnekte oldu· 
iu buhran prtlanna ıöre bu ih· 
timali de hatırlamak, hD.diaelerc 
Jurıı hazır olmak ~tir. 

Din,,a fCrilan bize ıulh da, 
harp de cctiriı-.e vazihmiz Milli 
Şef lnönü'ıriin etrafında sal ha· 
~~ t~ v~ ~p-a~ ~ğı 
ındırmemcktn-. biz, una· 
n, inpya, i . A ·, yrağı tek 
bir kelime ile ifade ediyoruz: 

Vatan! SADRI ERTEM 

işçiler gece 
çalışabilecek 1 

Aııkaı-a, 1lt (A,A.) - İklrMt VekA· 
letindon tebliğ cdllmif Ur: 

İ§ kanununun 6 Uncu maddt·ıi mu 
clblnce su.aytden sayılan işlerde 16 
dan yukan )'a§ta kız ve erkek çocuk. 
ıarıa. her yafta kadın lr;lltrln gece. 
leyin çahştrnlmalarme, rıo lnrl mad· 
denin ikinci bcodt h\lknıUne tevfikan, 
17/6/19'1 taribtne kadar dnam et· 
rne.k ibere, lktıaat Vekt\letlltce umu.· 
mı izl1ı Yedlrni Ur. 

Ni4anlıs ı vuran genç 
tevkif edildi 

Birkaç giin evvel Kumkap>da 
Tülbcndçi mahallesinde oturan 
nitanbaı Parihanr ikn;kançhk yü· 
ztiııden dokuz yerinden )'arala· 
yan Sadık, dün adliyeye teı:ılim 
edilmit, birinci ıulh ceza mahke 
mt5inde aorgueu yapıldıktan son· 
ra t~kif oh:ınrnU§tur. 

Y ardmıcı öğretmen
lerin ma şı 

Ot-'8 okW ve liselerde vazife 
gönn bazı yardımcı öğretmenler 
henüz velc!tettcn tahsisat gelme· 
c:litinden maa1lannı alamaırIJıRr
dır. Maarif .. ·ekilliği buna ait tah· 
aiaatı Jbir iki güne kadar göndtre· 
cektir. 

Doğum 
Merlı:r.ı: Bankası memurlarından 

~ QUnor"in bir kız çocutu doğmuş· 
tur. Çaflar ııdr konan yavnıyn uzun 
6m6T dtlms. 

-> 
Perşembe 

13 Hazı. 

Cuma 

14 Hıızi. 

Dolar düştü 
Liret üzerinde de 
muamele durdu 

Dolar dün 130 kuruıa kadar 
düşmüştür. Haber verildiğine gö· 
re, doların kıymeti bu miktar il· 
zerinde kalacaktır. Diğer taraf· 
tan İtalyanın harbe girmesi üze· 
rine liret Uzerindeki muamele ta· 
mamen durmuştur. Çl.inkü liretin 
kıymetinde ne gibi değiıildikler 
olacağı belli değildir. Bunun için 
harici borsalardan haber beklen· 
mcktedir. 

Evvelki ı;iln Ortaköydıı bir ve k.ı 
olmu§. 9 yaprıdA bir çocuk 11 )'&§m 

dakl nrkadaJUU öldUrmUetUr. 
Yapılan tahkikata göre '"akn §ÖYk 

oımuotur: 

9 yngında NAı:ım sokakta çenbeı 
çevirirken Yaact çenbcrlnl cılmak 111 
temi§, bu yQzdcn aralnnnda bir l<&\' 
ga çılnnıotır. Nurm daha kUçQk ol 
duğundan dayak yiyeceğini anlnmqı 

ve hemen elindeki tenber tellnl bOtün 

Katil Çatalcah 
yi K 1 y 

Dün idama mahkiim 
oldu 

Evvelki ıene Çatalcanın Occün.nU 
ıwytındc muhacirlere \'erilen hUJ..~ 

met.in tarlMmı muhac1rluc bırakma
mak için muhacirlerden İbrahim, NI 
:razı ve Mtıbmedl mavzerle vurup Ol. 
c;Urcn, Uı; ktıiyi de yarnlay&ı:ı HU8e· 
y1n K!lıyıı ile kendi.sine yardım&ın 
suçlu babcuıt Ali KMya ile J.to.r4P-§l 
Ha.san Kl\hyıınm birinci ağırcczadı1 

yapılan muhakemeleri dUn lıltlrllmlş 

haklarında verilen karar blldlrilnıle-

tlr. • 
Hll.ııeyln KAlıyn idama mllhkOm e 

dilmiş, babası .A 11 K4l13 a ile karılrıı 

Hasan KAhyanın suçlan aabU olma 
dığrndan beraetlertnc karar ,-ermiştir 

İnhisarlarda SpOr Mahkeme salonundan 
çıkınca kaçm k istedi 

ınükellef iye ti Dtin Dördilncll ullye ceza ntl\hkc 
mcslnde ıı ny hapis cezuma mah 

Cib li fabrikasında bir kcım cdlllcn Mustata admda btrht dı· 
1 ~anya çıka'l'Jldıtr ııırads birdenbire 

salon ayrıldı polblerlnden ellndf'n kurtulmli§, mer-
8530 numaralı baden terblycııı kil· d;,·enlerdcn ıı~n~·a koymayo baf1a· 

nunu mucibince, memur \"C mUstah rnıttır. 
demin yıaı 600 den fazla olnn mu. l{açak, aokaltlll pollııter uırafından 
esae.ııelortn memur ve mU.Stahdemleri· bir hayli ko\'alnndıktan sonra yRka. 
ne beden terb1yc1>1 yaptırmnlt ınccbu. 1 l:tnmış. te,·J.tlfhaneye gönderıtmı,ur. 
rlyeUnde olduğu ma!Clmdur. Bu ııene Dıter taraftan Mwıta!ıının birinci a~ 
diger mUess t mcyanmdıı Jnbiaarlar grr ceta mahkemesince de dört ıf'ne. 
umum mUdUrlllgU btltçeaioe bu iş I· denberi TllrklUğ'U tahkir Jıucundan 
çln icabedcn tahsisat konulduğu ha arandığı anlaşılmretır. 

ber aıınm~tır. tnhlsarhır idare bu 1 Beyoğlu halkevinde 
huauıta lfı.zzm gelen haztrlıktııra b~. • 
lamıı. Clbalt tabrlkasındaltl b0y1fü sergi 
ııatonlardan blriııln spora teh!!lı edil· Beyoğlu halkcvinin açmı ol· 
meııl telmrrOr etml!Jtlr. duğu muhtelif kurslarda yapılmış 
Bir seneki tuz satışları olan dişlerini ihtiva eden sergi 
31 Mayıs 1940 tnrlhlnde hitam bu· önümüzdeki cuma günü halkevi 

ıan ııon mali yıl f;artında memtcl:ctı. salonlarında açılaeaktır. Bu hu· 
mi%in dahlll tuz satı§ı. Inhlııari3r tela· susta hazırlıklar ikmal cdilmittir. 
ruince tcsb1t rdllen lhzart rakkam 
tnro. nazaran, 176.585 tonn bal'ğ ol 
muştur. Satı§ bcdtll 6.054 .913 liradır 
Bundan bir sene evvelki tış miktarı 
169.993 ton, sattş bedeli l!!e 5 7t3 469 
lira idi, Satııı gerek mlktnr \•e gereli 
bedel IUbarllc hi.Medllect>\.: dereced,. 
nrtmııı bulunnuıktadır. 

ltalQm olduğu l\7.cre, ıo:ı:; mali yıl 
:ımrtrnda tın. nalı kiloda 6 kuru~tan 

---0--

Dünkü ihracatımız 

~ 
< ._ 6 Cemı C\ el ı ı ı , ~·\ el 3 J.ııru;,n tenzil cdllmlşU. Bu fiat in· 

dirilmesi satı~l.Ar lh:erfnde derho.l le. 
lııııı 11 

h ~rlnl gosterm~. erte.ııl ~r;e satı' mıu. 

Dün Karadeniz ve Balkan 
memleketlerine ancak SO bin ti· 
ralık ihracat yapılmıştır. İthalat 
hiç yoktur. Tabi2tile bundan son· 
ra da bilhassa Amerika.dan r;etir· 
diğimiz malların gelmesine he.· 
men hiç imkan kalmamıştır. 

Bu ara.da kahve, çav. otomot>:t. 
motör aksamı. ve tiemir artık 
memlel;etimir.e gelemiyecektir. 
Bunlardan kahve vt çay üzerin· 
de bir sen llk memleket ihtiyaeı· 
·1a vetccek miktarda stok Vi!.tdır 

\akWer 

tarı r, :''l n!Jıbetlndc artmr,, buna 
\-ıaNıU &7.anı \.a.&n r;.,,,.,., ''ı muk3bil ynn yıınya flıt tenzmnc 

1 
rajmen \'&rıdat an ı:• k ' 34 ntıı~tnı 

Geltf!tlılfl 4 ıs 3 47 4 ıa 8 46 
de azalmı tı. O zamandanberl satıı 

~ı Lt<U 
Yatsı JJ 4' 
hM•k ::ı 

"n 12 u 
• u 18 :ı.; 

11 Ot 11) 4% 
!03U.U 
41 %8 z t8 ' 2G 

lar her S"ne r.rtmakla dc\·nm t>derel. 
.lat tcıızlli dolayı lyle \'nl"I tta busu· 
le geolen noltsan!?k ımtrı r.rtouurlle her 
seac biraz d.'\l1a t~' il.fi cd imiş ve 1934 
mali ytlnııı. nuarıın 10'35 te vnridat 
nol:sam ·~ Z4 lk!'n 1939 mıtll )'!lır.da 
bıı noksanın rbbetl yO"'M -.trmi dôr

"" dlı Orlllmtiftur 

Eleİ:trllc malzemesini M~cat is 
t3nda., ted:ıri~ etmek nıümkü,1 
dür. Diğer bazı maddeleri de 
Rı:c;\·adan alm !T. t~in edile· 
cektir. Ruaya yoluyla ~imal me-;n· 
lcketleriylc .de tica.rctim;fin inki 
şaf ctmcıine çalı tacalmr. 

gtl<'Jyle Yasefln bqına inGh1lllftlr 
'l"el ~ocutun bıl§ında derin bir ynra 
açm!f ,.e kaldınldı8'ı 1 :tfal bastaM
ne11lnd~ blrıuı sonra ölmU§tür. 

\•aknya müddeiumumi muavinlerin 
den C<ı\'at el koymu,, takat NAzım 
henü:ı.: 9 yıı.~mı.la olduğıından hak!;:ın. 
da bir takib3t yapılıımıyarak serbest 
brrakılmııtır. Yasc!in cesedi adliye 
doktorunun muayene.!inden sonra def· 
nedllmtıUr. 

Bu dera yılı başında 
maarife geçiyor 

Ankara hukuk fakUltesi önü· 
müı:deki den yılı batından itiba· 
ren adliye vekiletindcn maarif 
vekfiletine devrcdileeeğini yu· 
mıştıl:. Maarif vekill!ği bu hu· 
ısusta hazırlıklara başlamıştır. 

Faklilte ilk olarak İstanbul hu· 
kuk fakültesi gibi dört yıla çıka 
nlacaktır. Hcızırlanacak planda, 
tedrici surette diğer fakültelerin 
ilhe edilmesine imkanlar bı::akı· 
lacak bir surette yavaş yavaş An· 
kara üniversitesi vücuda gelecek· 
tir. 

Talimatname İstanbul hukuk 
fal.illteı;i talimatnamesinin aynı· 
dır. Yıılnrz her iki fakülteye de 
ait olmak iizere mevcut talimat· 
raı:cde baı:r ufak dcğişm•ler ya 
pılacaktır. Talimatname bilhassa 
eleme imtibanlanrım kaldırılması 
ve yerine ba•ka bir şekil ihdas 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Kütüphaneler için 
yeni tahsisat 

M arif vek!leti halkın istifade· 
sine açılan umumi kütüphaneler· 
le üniversite ve okul kütüphane• 
!erinin mevcut mündcrecatı ve 
no';sanları Ü%erinde umumi mü· 
fettişlcr vasıtasiyle tetkikat yap· 
trrmaktadır. Bu tetkikata göre 
urr.umi kUtüph.,nelcrde eser ye 
niden taımi! edilecek ve lcatalo~· , 
ları vücuda getirilecektir. 

Bu kataloğlar yıllara, muhar 
rirlere ve eserlere göre sıralana· 
caktır. 

Bundan gerek ilk ve gerekse 
orta tedrisat müesseselerindeki 
talebenin istifadesine kurulacaı. 
kütüphanelerin zenfinlcştirilme· 
si için tahsisat aynlmıştır. Bu 
tah~itatın mühim bir kısm!vle öğ· 
retmenlerin istifade edebilcce~i 
meslekt eserlerin alınmuını avn 
lacaktır. · 

-o
Kavgacı kadınlar 

mahkcm oldu 
KU;Ukpazıırda Yenibayı1.t &Okağın. 

da oturan J.1evınde ile kOJlllU.!lU UI· 
viye dlln mUth~ bir kavga yapmqlar 
ve blrblrlorlnl dövnı~lerdir. J{avgo.· 
nm •ı:ıbebl Ulvlyenln. lievtQdenin ko . 
cnsınl\ 1111< mektupları g6ndt'rmutdtr. 

Her lkt kadın UcUncU &:llh cez:t 
m'lhkcmc~ine ''erilmlılcr, MevlOde 
16 lira GO kuru , Ulviye de 9 lira pıt· 

rıı. ceZ.'ll!Jnll mııhkOm eOilmi~lerdir 

Ya ~an: Hikmet IY1 ÜmT 

A rkadaşımız (Va • Nu) iki 
gündür gayet mühim bir 

mevzudan bahsediyor: Kendimid 
harp iktısadiyatma alıştırmak! ..• 
Yani, sulh zamanının şartluı içe· 
risinde bulunmadığımızı dikkate 
alarak, maaraf ve yqayış ölçü· 
müzU ona göre tutmak. 

(Va • Nu) bu husustaki mUta· 
lealannr daha ileri götürerek 
"&anki yedim" usulünün tatbiki· 
ne kadar tavsiye edebiliyor. 

Biz bu "sanki yedim" usulü· 
nün tatbik şeklini ~yle mülaha· 
za ediyoruz: 

Evvela "'sanki yedim" tarzında 
değil .. Yenecek şeyi. yemelidir. 
Ancak, diğer hiuı sahalar için. 
bu tcı kibi, - ifade ettit':i zihni· 
yet itibariyle - değiştirmek mü· 
nasip olur. 

Meseli. kadınlan nazarı itiba· 
re alarak söylüyorum: En ycı;i 
modaya göre yapılması mutad o· 
lan yeni bir tayyörü "sanki giy
dim" diyerek giymekten vazgeç
melidir. 

Yahut iki tane yapılmak mu· 
tad iae, bir tane ile iktifa edip di· 
ğerini "sanki giydim" telakki ey· 
temelidir. 

Keza, yeni bir kokorozlu ıap· 
kava .. sanki giydim" diyerek fu· 
zuli para sarfından tevakki etme· 
lidir ... Kabilse o parc:ıyı, daha ha· 
yati bir şeye sarfetmeyi düşün· 
melidir. 

iskarpin, blüz, el çantası, çeşit 
çeşit eldivenler, kC'rner, k~ Jye. 
türlü diğer ziynet eşyası gihi Jc· 
vazım hakkında da, aynı idareyi 
gözetmek muvafıktır. 

Kadınlcira yüzlerinin taraveti 
için sarfettiklcri parayı da tut· 
mayı bilerek daha u makyaj yap· 
malarınr tavsiye kabil miclir bil· 
meml? Daha doğrusu bir kadın. 
sabahleyin temizce bit sabunla 
gıc·r gıcır yıkadıfı yüzlinü kuru· 
!ayıp sokağa çıkarak "sanki sii· 
rün.düm" diyebilir mi?... Bunu 
tahlile c~aret edemiyorum. 

Erkeklere gelince, onları da 
bugünkü şartlar içinde kendileri
ne göre "sanki giydim, sanki 
yaptım, sanki gittim' 'gibi eksilt· 
me ve azaltma prensipine uy~un 
hareketlere sevketmek mümkün 
dür. 

Hatta, "keyif verici içkiler' 
hus:.umnda, strf daha sağlam kal 
mak için, "sanki içtim'' diyerek 
daha imsakla hareket edebiliriz: 
sanıvorum. 

Lakin ''sanki yedim" bahsinde 
"yemek" mastarı billiil "tagad· 
di" manasına geldikçe, fazla ta· 
sarrufa cevaz olamaz ... 

Bununla beraber zanneditme· 
sin ki "Kuşkonmaz" ına varınca· 
ya kadar &oframu:da bulundur
mak gibi mübalağalı itiyatlar u· 
sulüne devam etmek lazımdır. 
Hayır ••. Vücuda lazım olan - ve 
en müşkül zamanlarda bile dai· 
ma teminine sahplan - kalöri 
niııbetini bcsab ederek. ona göre: \ 
gıdalanmaya, fakat her halde 
doymaya, hinci hastası olmama· 
ya, manen ve maddeten fcwda 
uğramamaya bakmalı 1 

Harp içinde bulunan memıc· 
ketlerde bizzarure "vesika uıulü'' 
tatbik edilirken, bunun faydaaı 
bile olduğu görüldü. Zira herkes. 
vücudun ihtiyaçlarına göre, ıcy· 
yanen taayyüşc başladı ve binne 
tice hayat miyarının, srhht bir öl 
çil üzere tesbitinc ~ritilmiş ot· 
du. 

Mütehassıs bir doktor, ta.gaddı 
için yalnız bir ni•bet kabul cdi" 
yor: Vücudun ihtiyasJ.arrnı karoı· 
layacak miktar 1 ••• ''Bunun a ağı· 
aında tagaddi, tagaddi değildir. 
Yukarısı iac oburluktur." diyor· 
Şu halde. "'anki yedim" pren· 

&ipine, ycyecek haddi mU9te'fla 
olmak üure, bütün weer u~· 
!arda auımi fedakarlıAa kendiffll. 
ıi alıjttrmalıyız. 

Yiyecek bahsinde de. lpret et· 
tiğimiz makul nisbcti, çimdi:lon 
araştırıp te bite ve hatt tathike 
giri~mek, memJekcti:ciain. ber 
türlü ahval ve erait i ind,. fa•·· 
dn~ını rmıcip tedbirlerden oıııcı~:· 
tır. 
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'"'(lerek bu hiİClifenin hlılrA:i 
'i>lerj aranması ~-
~;e b-..a sebeplerin taı•y• .it 

~.lı::ıl.ktan ziyade mektep i
l!aı;ıt1e ''e tedriateki ıiatem ba

ır,.,''lttieeıi olduiuna itaret edi· 
'I i._~11 yoldaki aiıt_, hatum· 

Bir Fransız topçu zabitinin anlattıkları 
~.:ıa a;s.n11ıwı cirip ...... __ 
dıwı ~rk. 

Jl'akat !fWIU da wı-u ki, kamvay 
bU""'61erulln idi._. ~. Ollla. 
1'l .9e\'O .eve mOddaa •etmek de o 
n•~ kolaydır ve )"t~r. 

,....._ *-'i ! .• 4iMtıı ...,. """'*" ! 
~.-.,.onuıı&& ,...~ ~ Wi. 

le bir ltMm altıma da ..... tedir. 
Ne delıllı: 
- l'lfrıı:a • .,..... ba;rmı; toplanı

yor, ,.fte04lftm. 

, ~~:?den bir do.tumulDUft da 
il: a ~aiıı-rr.nta •Öre mesela 

· ~~ ıua 1in güç olduğu ve iN
. o ~nleriıı ele tasdik ettik-

&.)• ı -L d' •ı · ~~~"'te ır. 
: tfı:er:b bu st .-etle menfi ol· 

"ı.;ıp,ll •• L- • 0 h -1' . &->re acaUll ımti an t .. ı-
~~eai c!eğiıtirilcmez mi:rdi? 
l'dllt ~ yıl için tehir olunamu 
·' 

t r.ı.~ı· • ti.., a talimatnamede yazabya 
b: •ten ginnek liınmdır. Fa· 

~1 il liyaziycnin )'Üıbdan iıU.
t'ı.:11r~~iyle ni~iı:ı iki dern iır 

"~i. Her ne katkı· talimat
:~ ~ir yaama b:>znu tahta11 

~.~• de neticenin bu kadar 
ı,,.1 olutu ve bunun saikinin de 

~ ~erde ve tedris ıi,te· 
. deiil, 1'ir de verilen sualin 
:--~e olduğu nazan dikka-
dı~ak pek ala yapılamaz ... 

Bir İspanyol 
t~eteıinin m:!.kalcsi 
'lt 1d, 12 (A.A.) Rruter bildi 

.ı.. 
lz r gazete.si hn b'n ymi saf
~ tahsis ettiği tıır makalede 
~le ı~or kil 
ııı~~ırı olum halinde bııluı.an bir 
~·~ ıon darbenin u:ıdlrılmck uz_ 
~ Ufunu dUıuncbılırler. Bu böyle 
~· llugUn İtalyanın kaışıamda 

le ın mevz.llere yerleşm.ş taze 
~ il ınUttcfık kuvveUcri vardır. 
' h •cl:.ıdundakl Franııı~ ıuıltcrleri 
J\'\"Ui, en parlak bir asker ad

r. 

............................... ....._ 

~·ağlı/, 
ilcııı ısl eri 
Sıcaklar nerede ise 

tielmek üzere ı 
~ .. , ı hl·n111. lııısJaıııııdı. Fıı~at 
1 

n J,1\alha~c ınüdurlıniin 
~ z c ol..uı.hığunıız ızalıatı- J 
t.ır,, hu hi\' hır \•ak it h:n a_ 

tın gidcrl'iiınc dcl:ılet et_ 
li lilıs lınıııııiııdc 1 °ru sı-
~ ~ •k z.ııııan terle~ ip lıunııl
ır h ıJc ~clccc•ğimiz günler 

~~ 
. •t al..Jarına k.ırşı ne ~ aı>-
• ıl hnrekct cımeliılir: 
aı ~ey 'ııPhl·~ iz C\ ılc ı:alış_ 

il 'c ~abaı:ıı yin cı·kı•n işe lı:ış_ 
h 1 1 ~ -l t'ı en sonrnkı en sıı·.ı.: uç 

Deyli Meyi gazetecinin harp 
cepheaindcki muhabiri Harold 
Kardozo çarpıtmaları töyle anla
tıyor: 

Şimdi topların gümbürtüaü, 
bomb3ların miltlıit tarakası gece 
gündüz, durmadan cepheleri ıar
aıyor. 

7,5 lulc bir Fransız bataryası· 
nın, Almanların bir tank alayı ile 
yapını' olduğu mütohi§ muharebe
nin sureti cereyanını timdi öğ
rendim. 

Te>pçu zabiti töyle anlattı: 
Cephenin bir noktaaındı küçük 
bir kasabada tutunmu§ bulunu
yor.duk, o sırada orta ve ağır 
tanklardan mürekkep bir Alman 
tank alayı zuhur etti. Alman tank 
ları bir tepenin üstüne varabil· 
mek için yolkrınrn üzerinde ne 
v:.:-sa yıkarak kendilerine geçit a· 
rayorlardı. 

Adamlarımız yarı çıplak bir 
vaziyette derhal topların başına 
ge~mişler ve şayanı hayret bir 
sürat ve isabetle tankları dövme· 
ye baslamışlardı. Ateş:mi.T.in kud
reti miithişti. on~n-ıın tnnkları
na, tesir !.ahasına girmeden ev· 

vel müeesir bir darbe vurmamız 
lizrmdı. 

Ateıi idare ederken güllelerimi
zin Alman tanklarının kuleleri ü
zerinde paralandıklarmı ve Al
man tanklarının ateşimizin kuv
veti altında sallandıklarını, dar
beyi yedikten sonra ikiye bölü
nüp ate§ aldıklarını görüyordum. 

Hatta ağır tanklar bile ateıi· 
mizden müteessir oluyorlardı. 
Fakat bu arada biz de her iki ta
rafımızdan mermi ve gülle yağ
muruna tutulmuştuk. Bazı ba
taryalarımız tahrip olmuş ve a· 
damlarımız yaralanmıştı. Buna 
rağmen faaliyetimize devam et
tik. Yaralıların yerlerini arkadaş
ları işgal ettiler ve kısa bir du
raklamadan sonra yeniden ateşe 
batlachk 1 Az sonra i:erimizde bu
lunan Alman tankları tesir saha
mızdan kurtulmak için gerilemiıt· 
!erdi, fakat şunu da ilave edeyim 
ki bu, o:ıları felaketten kurtar
mış rleğildir. Çünkü tam o sıra· 
da bir bombardıman tayyare filo
muz görünerek tankları müthiş 
bir ates yağmuruna tutuyordu. 

Garp cephesi hareka
tını H ıt l er idare ediyor 

.Frnııı;ı:ıca J>ııri Su\ ar ga:ıetesiııin ..\.lm:ııı hududundaki rnuhıılıiri 
)UZl)Or; 

Hitural g:ızctclcrin Cerlin muhalıirlcri Alman lıııı t·l..'ılınııı inkişa
fını ıôıtermcl..te ihtlyntlı t.la,·rannısL:tndır. Haslcr N:ıhrihtcn gazetesi
nin muhabiri Fransızl:ırın l(İllıkçe fıızlalıışan müthiş lılr ınuka\'emcl 

göstrrıliklcrini im~ detınckleılir. 

Doktor lıöhch'ııı prop:ıgıındıı ınelwııizın:ısı \\•yg:ınd h :ıllınııı yo_ 
rılnıı~ ı)\dıığıııııı ilcri)e slirıııckll· isr ılı• .\lın:ııı a~kcr1 nınlıafı li Frun
s-ıır mii<l:ıfAA hnllının bir tını d.eiil deriıılenıe~ine lıiı· nıfülnlııa ıerliba_ 

tı oldııAııııa iş:ırel cılerek, hir hııt l arılnın"ı mc~cle~lnin nıc\'ZUU Lınh

ı;ol;ımıyacıığını tcı.lim elıııektcdirlrr. 

mm ~ı: PAHASI:\.\ Ol.l'HS.\ 

B.ıl ıı:uete.,inin ıııulı:ıhiri .A.lın:ın ('rk:ınılınrlıi~c~ i nin, en :rnkın lıir 
1.:ıın:ınrla netı<'c ıılabilmck için ıız:ııni gayret sarfctmekle olduğunu kn\· 
dclmel.:t~dir. 

Gclrn biitfın hRbcrlcrılc llıtlerin l'rkiınılıarbh esini cepheye n:ık_ 
Jetmiş oltlııi(u Ye hnrl'L.ı\tın iılarc inde ~ece giınıhi r. çnlışlığını tr~ it et
mektedir. Hat!H ikı ı.ıiiıı C\ vrl kuınıındnnlara lio;tiistc emirler vererek 
hı-r ne • pahasına olıırs,1 Fr:ııı~ır. hatlarını ~:ırmııl:ırını bildirmiştir. 

ll:ıl'de rıkan '':\:ıs~ on:ıl Zeytuııg" ~n7.etesı: "Bfıtıııı hıı eınil'lerılc 
llilll'riil imza.~ı 1mluııdııi'.;ııııu leslıit etmek hiç şiiphcslz lııırplen Sonra 
kolav olıl<'aklır.,, ılcıııı·ktı·tlir. 

Xu\·cl (;a1ct'ıc Ziırilı 11ııılıahirleri lııı s:ılı:ıhk i ~ :ızıl:ırınd:ı, Frııı1sn_ 
nııı !tkilıiıır lı:ırlıi k:ıı şısıııd:ı, Alınaııyıının lıir k:ıç 1:!iıı içinde, ıne\'
cuı hiiıiin kıı' Ylleriııi tn:ırrıız:ı sc' kedcrej'.:ini k:ırdctıııı•k!C'dir. 

~ih:ıyı.•I şu d•1 k.ıyıl.ı dc~cr ki, :\lııı:ııı ıpzctrll'r dt• C:ırıı C:ephesln
lle cereyan eden lınreı..:11111 acı 'c kırıı•ı olllıı~uııu y:ızmnkt:ı,dır. 

tfıııııa d:ı dınlcnrnl'l<lır. Fa
lı, herke, için kahil d('ğil. 1 
1
1 lı i, s, h:ıhlr~·in lı:nn serin-, 
1 

lı ı peııcelcn :ıçıırrık c' i i Sovyet Elçili Kordel 
lldıı nı.tk, ~on r.ı d:ı ot uru- ! 

ı·r 1 ırı~ olnı.lk tızcre lıiitün f Hul ifo gÖrÜ!tÜ 
Romen vapurları Akde

nizden geri çağırıldı 
kı, kırın pcııcerelcrini ı.a_ ! Ne,·york, J2 - So\'yct Rusyanın 

r. Oturul ıcıık oıl.ul:ı hıı\'a İ Amerika ıelirl, Amerikan hRr,ciyc 

1 
1 h sı 1 etmeye • ~·1 ) ret 0 • r uzırı Kordel Hu! ile ı;orllşmllştür 

"~ r. Sırıı~ı Jıelmisl..en. h:ı- ı• . Gortıımede dünyrnın umumi \'m:lyet 
"~ nının anca!.: çok tcrlı hakkında nokta! nazar tenlisi ynpıl 

~ ~ rtırlı oldııAıınıı da k:ıycle- 1ı mııtır. 
~ • 1 

t • k ! ~ ıl Hı, lılr knç litre sogu · 1 
ı ~rlo1ı1 hircr knp ~ erlc~liriniz. İ 
-ı hhur <'llikçe hn\'a) ı ılıı : 

" 1•terektlr. Balkonlnrın ' 't' J 
"reı k ~ ' ~· rrııı kcnarl r. rınıl:ı, ·ıı_ ! 

l:ırcı:ın. çiçek ~:ınılıkl:ı - ı 
ıı. rın:ı5ıklıırd:rn miirekkrp l 

~ tı hçl'lı-r tertip ediniz. Bö' 
~ h 'h' ~ nı kırcl:ı otıırıırmıış Jll ı 

' tflınrct>k.,in i r., hem rle ni-
1 Ph:ılların ı;crinli~indl'n 
"" "'iercktlr. • 1 

lrr<' lwr::ıcıı;!ınli': tıırı111-
' ı ıl'nl..tr ııerrlrlrr, C\l-
ılıııll'nılırıci hır l';'Jid:ı 

E. ('!" hararl'I çok 
"if'ı- :ıı:ın 

iınıinr ~ll\'a lıatırılnıı"i 
11"tıni1, , alrnl in ıırrıll'lcri

ı 1k .rn ıııiilrM"İr olnr:ık 
ıı .. 

••rlM~r. lıtınlnrı ı~lntınız. 

~rı ohilyıılar ıla ill'illlll İer- r 
fr , e~ ıı kıımas knplı ka- : 

~~ rlı,·:ınl ırın İİ7.erine nı:ık i 
t' nnct.ın kılıflar l(t•('İrini7.. J 

~ ll'ı ın,ıe hıılılıır ıln İn'lanıı, : 
rl't hi•mnl \'trir. Bunu : 

·' iı in rn lı:ı'iil ç;ıre, halı_ I 
ınnı..ıır. Hu n~ile ile de, ı 

• 'ı la'·"iYt' Plnırden geçe- l 
7, f 

1 ı 
1 r lıu~un. yarın hıı.,tırıı_ l 
, ' lıılh:ı<;-;:ı şehirde oturan. 

--o---

Franıada hazırlanan 
Belçika orduıu 

l'arl8, 12 - 17 ile .ııo ya:ı arn.sında. 
ki blltün Belçlkıtlılnr sllll h altına ça. 
ğ'mlmışlardtr. Bunlardan teşkil edile· 
cek olan ordu 200.0C.l kışlllk olacak 
tır. 

Halen Franaada maden ve zlralll 
i1'çlsi olarak çalt§anların yekflnu 
150.000 kişidir. 

Hiilire,, 12 (.\.A.) - Devlet Deniz 
şirketi, şnrkl Akdenlzdekl \"azıyet ta· 
\•azzuh rdtncrye ltadRr muv.ıkkatcn 
,er\'lslrrtnl tn tıl rtml tır. Seyrl!!cfcr 
de bıılun:ın grnıllere derhal Roman 
yaya a\'det etmeleri hnkkında tallmıı.ı 
vcrllmtııtir. 

Amerika 45 bin tonlul{ 
zırhlı yapıyor 

\ ıışiııxton, 12 (A.A.) - Bahriye 
iRlre.si için bir milyar :ıoo milyon do_ 
!arlık bahri tahsisat kabulüne müte
dair kanun proje.sinin B. Ruzvelt ta
rafından lmzMmı müteakip 45.000 
tonluk iki zırhlı ile 20 harp •;e yar
dımcı geminin tezı;-lhlara konulmuı 
hakkında t'mirlt'r \'Crllml~tlr. 

. .1 de tb •k SICak htr rllnll ılliflMerth. &ğuk 
ıngı f(r J ta ı :_ır::.:1 ==--~ 

- Süredeyim a-. llMcetlm y-cr 
7&kJ8ityor. 

d•ı ki *aklan maplU6t, lt--.ıct ~am.e e ı en yasa ar :ır:· ;::.:.~":~--:; :.: Bu, ır..-1 ~11 • b.alıa 
etıut·je çahft&tı haNe lau'fılatm:ı!i • 
ta., kurtıulamıMlıtı m61J)dUAtm a.nc~; 

eıı hatV, '" u)'8lll blr 70Jua t:u1ıhn • 
dalı .. tMk edlt8l ..ı.llalr. Tramrn) 
da dwup dururlnıın liç _,. 1111 rcı. n. 
kır mi &r.1\1'81111L.. öa ta.na )"C\.J' ı, ·
JunıJutu balık\ göderinl Yerde Ur 
noktaya dikerek olmp ye.rılo mıh! ıı 

nuı SIN ıılur&ıı ve Wr 1Mbm lteı1 CI!· 
.... ~)'- •-ı.r _, 

Ecnebilerin aece yarı- itıt.e4Mi1 I:~ aWınıW&ir: Tiartll 

k - lna~ıllidar, cakalar, bi ... rwUktflı 
sından sonra ao aga gelmeler, çec9.k ve kadın kaprblf'rl". 
çıkmaları memnu Evet. 8lc'ak Vt'ya aopl( bir g"in ... 

Saeıianıa ~. k..._bk n ..ı_ 
Franuzca Pariauvar gazetesi- Jan&ııı bir haJk ktttlwıl lçjade lııelkl 

nin Lon.dra muhabiri yazıyor: yetnıif, ylb 41efa yakarı •takı ~I· 
Londrada oturan bütün ecne- nerok laerkeee Wkt .. .,...; para ••

biler Franıızlar da dahil oldukla- n119; ~ ut..,_., lııHet ke.mlo; 
rı halde birçok kat'i mahrumiyet- &IJ çekmlı; .keatrole ~vermiş; tu_ 
lere mecbur tutulmaktadır. Bü· zuli ııuallfı!re ~'&p ye*iftlrmit; llu a
tün ecnebiler her gün mahallele- !'&da keoıtı.ile IUç aJAka-. olmıyıuı bir 
rindeki polis mevkilerine uğra- lkJ zabıta \"&ku111a peUa P*l'll'mlf: 

aynı zamanda e\1nl diflilten; laüra • 
maya ve gece yarısından evvel la&Uııi beldlyM; ktrkl.*; yorı;un: 
evlerine dönüp, saat 6 dan evvel hararetten cııu ~rna Y•J"I""' ,.e 
sokağa çıkmamaya mecburdur. bir tek •l&'&ra eı.un Jtmep tınıat ııu-

Diğer taraftan ecnebilerin bi- lamadıtı için ''Jikrt v.aut gözleri bu. 
siklet, moto&iklet ve otomobil, tulanaıı keyfi k•~mlf zaY&llı tram,·ay 
tenezzüh gemisi ve hu&usi tayya· lıüe~ial y.-u.a a-eıı1or: 
reye sahip c:>lmak da memnudur. - Bilet.!' ... Bllee almıyan!' ••• 

Yer .değiştiren ecnebiler der- Bu keHmeleri &<-a._, &ünde kaç 
4efa tcknu- etmlttlr! "Bffet': .. .DHet hal zabıtaya haber vereceklerdir. 

. . d d • &11111J 1111 '! ..... 
Geccyı evın en ışarıda geçıre- Sizde bir can aıkıntlın... Saakl bu 
cek olanlara gelince, misafir ka- tramvay be .. va olarak emrilılze ıu_ 
bul edenin en yakın zabıta mer- ala edllınlı ek-, bu adltmc-tı:r. MrJ 

kezine vaziyeti ihbar etmesi şart lüzunwuı yere t&d&e ~-a.Mr. mı -
konulmuştur. •lıd atır atır ceW..lze 1191ünyor ve 

Ancak bazı kimselere hususi ltlr lflk•r atılMmılan ~•nnlt gibi 
müsaadeler verilmiştir. Meseli ay•ı atırlılda ç~ ··~ kurut o
müttefik milletlerden bazı şahsi- tu paralık" bir bilet için, •'bir lira,, 
yetler ve müttefik ecnebi i:Uete· ınatryo,..nuı.. 
ciler her saatte sokakta kalmak - ~ıtim, bezuklufunuz yok 

mu! 
ve otomobillerini muhafaza et- ııat.hual \ludır da, aırf ona tabak-
mek haklarına maliktir. Fakat kim ~ tırwıtmı bulclutunuz ifim, 
umumiyet itibariyle bu yeni ted- "yoktur!., di,rf'..rek kNlp atly•nMlllUZ 
birler büyük bir muvaffakıyetle \"e bafını:ıı çe,·ırıp gelttı 8'tııf•I aeyre 
tatbik olunmaktadır. .....r•,.....u:ı. 

Garip Teaaclüfler IMIM(We bir dlifliace: 
Vinston Çörçilin damadı olan - ll'-41bn •.• 

meşhur Amerikan fantazist'lerin- - BfNuUM.t fıLla.ıı yok .. boıuak pa • 
den Vik Oliver dinleyicilerine ram yok lıtt~ .. Sarraf ckıtlllm ya.. 
ŞÖ}'lc hitaQ etmektedir: - Ya ben ııarraf 1•"'111 efendlnı ! 

"Madamlar JDÖ•.xiiler~b-ir.,-a~z-ç._,~~-~ı ..;;....~ ı.u...... •--•--.. 
buk gülünüz, çünkü gece yarısın· _ Aıılına b&karaanız, ~bur de-
dan evvel evde olmaklığmı icabe- ııu-... Fakat ... 

diyor." Si& &'eRe ~ ya- tı.lıı~or 
Kırk senedenberi Londrada ~ işin IHitlin kiU~t ,.e ~ bl

yaşayan ve bir bar işleten meşhur çal'i' "da~ağnın ü.r.crtne ytkle~lp 
Viktor Berlemon gece yanımdan 1N:tyort1UM1r4 

evvel evine dönmeye mecbur c- Fakat hitti mi ~a ... ~yır,_ 811d-

Çoc.kJan, 11.......,..a. nw. w.,:l 
oldup lııaWe "ı... YllfllUla" clt,ye ld. 
dlalılra &'irlfenler :.11 
.B~, pek tıaaııtf olaMı< bik~PrlDi 

.. *'-k Jçbı ıı.rı rwı &'ittik~: C&nım 
etenllbn; k&c ~ gqiyort1Una;ı?, 
diye, aaakl tram\'&1lll ltinckı ~3·. 
1'e mahıNs Kiı.a lılr yol v.,.._. WUıf," 
OllU orala eevket:ı-ıc ıeteyô.ler 1'11: 

HllJkUl Crt dtUI j laJp bbleltlerin l~V
eekUii; tramvay ..._tu luıWe tela" 
ne IMluılete • Vllflll'.larla utratmaf,İ;.,.. 
dıflU'dM\I clMıd.rkapılan - ttza ~ 
kule - her clıüdl11M1mda ka~. 
.e bu.an klUUemıac:ıe, a.aalııarla aç • 
....ı için ....,Jaıı lwyatlara k~
nfak Wek tıeknlk Amalar.da tnlm -
'H7aa üırUlnılMI fenhertn tdlal 9iwi 
..... ~: makHlara inl8flk; da
vew.ıı.Jler, ~ ve Mir amm llZ
pula 1ea-mata •"•yarak • llritk 
ltunusndakl lliaetl ktıV&llU)"-.k :Mr 
Alo r&mlf, lı1"kin _ bil~ ._..._ 
,,_., oyat)'an lla.) lü çOCİ*lnn J11. 
dll'm&ğa t•l...-k da caba ... 

Bu ,eralt ılılllllillde tr&m\'llY ~ 

~e ~ eWe Hjiııttr. Hflr 
~ aldıılı.f& ..n.a ...na. .. mupa -
IMr g'f&önhe ~l"llWk, Wt.arc lıllet

l)llerin bisdf!rı ne sıekUilnl öf ttWllf'_ 
jıe :kathllr ... 1lzf'rin4aki ~ ıa,.. • 
~ t•kanp keJNllelıle ....... ~. 
;raptııj'!maz Jıir&&..,_ \'e ~tlan oku· 
~!ara • üç IMıt ıünHik lııir lattnı
ıliiMen .-.. JM'ldııl6 cevap vercblle _ 
Olık b6r )ıaMllyette tNıMt za\-a\lı tram. 
Yay lıUetıçHerinı>, Mrf bl1Mtl Tı:zifO 
~ ..... • hh" '-"' ... k ..... ,..ıi<
llı11mmk, ~ Mr 111tır.arı altılı. 
raa o ~il ~r ichıd;o ~· 
tı..ee kalııtr MAbl ~ Jıe\R 
J~! .. 

Hele w .. tl8 111•fi=: 
Btır.lm 1111 Mİriellrrılea, ~rlı 

mi 1ıWMl ~yMP. hıııWn .~;.? 
RtaJIET :MONJli 

dildiğinden §Öyle demektedir: ---------------------------

"-Fransız ordusunda O<ivü- ~~ölıtOP DO.~WDl}KÇE S 
şen iki oğlum var. Üçüncüaü ~ ~ ~~....-"""""""~ 
yakında İngiliz ordu•una intisap 

edecek. Buna rağmen gece yarı· A Cl bı·r alın gazı' '~l sından evvel eve dönmeye mecbu· • 
rum. İşin en fenası elimden oto· 
mobilim alınmıt olmasıdır." 

. Sovyetler 
Baltık üzerinde 

hegemonya kuruyor 
Jlt'lı.lnkl, 12 (A.A.) - Havaı blldı

rlyor: 
Sovyet Rusya hUkflmctıle Baltık 

memleketleri araııındn yapılmRkta o· 
,an sıyası ve nskrrl müzakereler Sov
yet Ruııyanm bu havall üzerinde tam 
bir hegemonyasını tesis edecektir. 
Rusya bu suretle Baltık memleketle_ 
rinln askerl kuvvetlerini kendi htsa
bına kullanmak aalAhlyeUnl lstlhsaı 
etmektedir. 

İngiliz sefiri 
Moakovada 

l\loekova, l! (A.A.) - İngllterenln 
yl'ni Moakova büyük elçiıl Slr Stal. 
• or bugtın MoskovRya muvaaalt et_ 
ml§tlr. 

Alli/llllf.t:Q= 

Şimdiye kadar gelen reımi teb
liiler, LoRdra, Peds, Berlin dam
plıydı. Dündenberi, bunlara bir 
de ''Rcıma'' karııtı. Gece yansını 
hir dakika geçe, ltalya, ıiliha aa
nlnuı bulunuyor. Dü11lrü ıazete· 
lerde "Kanada, Avustralya, ve 
HiRdiıtan" ın da faıiıtlere harp 
açtı(ını okuduk. 

Amerikanın ıa-çelden büyük 
"Ruzvelt" i, IMitiin ray.-etİRe rai
men, yeryüzüıMfeki yanıının A&..
rlı:nize yayılmasını önliyemedi. 
\ruerika menfaat hudutlan, Ren· 
d,n Sen kıyılanndan geçtiii ıe· 
liti •Üzel ıöyl•ıe de, Ruzvelt 'in 
candan çalıı ... smdak! sebf'p, a~· 
la yalnız bundan aret deiil.iir. 

Onun sakin; fakat nrdt arası 
keaihıeyen asıl •ayretinde, m~
niyeti, insanlıi1n milyarlarca c· 
mek mulaabilinde knuıtulr.ları 
seviyeyi kurtarmak a,kı, men· 
"'"tten çok üıtündü . 

Ru ı-üael ve olrun insan a..uü 

) 

c:linkmeyenler, yarın pi~ oln
uUar nu? Bilmiyenaz! Flllii~F
ra1>1 wnua..kük, ki '"1 yellİ~ 
rebe sahaıiyle arzın viicatkı ~:r 
yara daha alnuı ilııulunıayor. 

B'"'lan görüp -=slıiUca.ı M(llU'a 

inaaA1n .i1a~, ~.Wltı 
hınç du,..wu lu.IMI · ~~
bet topınıldaın ltaı,.ya - ..-:.i 
reislerini. ifadeeiM sön - etwz 
MIMlik t,:~ aiilc\in ftl'e09lı: ..-i!
likte icfi. O ~ Wm., oh~ 
senelik lıııir hunn wwwms ._h
taç s9riiniiyordu. 

Fakat ~tünden dUa İıi ~ 
bile ıeçmed.,, nelerle lııiırt*t· 
trlc? •• 

Şimdi L~a, MDlr ''lf1:k; 
dan lııatlıywak Wtia ı 
çevreai alHffn Wr ı A lllD "-· 
.. tJac:ak. 0-. ..... llr \: r Si ' r 

- .................. pat-
laiı. 

"Malta" ad. a da lıı f l3· 
,.. ...u..iı 1r--.ı.n ~- Qmj 
Mr yaNYOf, ............ Mi· 
yor. Yarın t.if ~· ' \;oaw, 
ki ''Armact.• '-~ •e 
<lnıia bftrut ~ ke· 
fenlerle örtateeelc. 

Demiri. yerin altından fedM 
rlen, çıpl~ •6catlan .....ııian 
iKiler, y(lJrMll '1nnlar kwpecaıh 
teri~· terle,.. aGl.t-f ...,_ 
itciler INaaa iç:hı mi ı•s t')v
dı?._ 

Fransa~ 
-Anuaadı....._.D.W

le4'il._. hlt ......... ,cMıwl 
der. 

1 •c~ltere: 
- halya '9ıla k .. trol ..-.

rnrM.. ~ HeAarW 
H ... lnl..tr .. "-Den 

i ... t •4-11-. w • "& itin 
........ ~- .. ilim 
, ı+-. 

\.. '~ı·.: hi7.lm yarıııhllecf'Ji
~l~rl 

Bir glinJe ıcki: defa ltulua11 tauua rtltrfnin lanrrımına ulr.,,an Jlallo tlan unıuınf bir giriinüı. (Limanda ln,lllı harp ,.,,,H,,.i '6rtlt11or) ~IOKA~ 
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• • ar sın müdafaası başladı 
(IJaş tarafı 1 incide) 

Paris, 12 (A.A.) - Paris as· 
kcri valisi General Hcring, hüku· 
met merkezinin müdafaaSirun bi· 
zatihi münferld bir stratejik ha· 
reket teşkil etmediğini ve bu mü· 
dafaanın, Fransız oroulanrun u· 
mumi bir manevra çerçevesi dahi· 
linde kalmakta olduğunu beyan 
etmiştir. 

Parisin Müdafaası Ba§ladr 
Paris, 12 (A.A.) - Beyanatta 

bulunmaya memur bir askeri mü· 
messil, bugün Parisin müdafaası 
muharebesi tam bir surette ba§la· 
mış olduğunu ve Fransızların 
şehriQ şimaline çekilmiş hulun· 
duğunu bildirmiştir. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Bir A· 
merikan muhabirinin gazetesine 
bildirdiğine göre, Hitler kararga· 
hını Parisin 128 kilometre şimali 
şarkfoinde Saint Kantende tesis 
etmiştir. 

Paris, 12 (A.A.) - Ruen ci· 
varında bir Polonya avcı tayya
releri grupu l 00 kadar Alman 
tayyaresine rastlamış, 4 Alman 
tayyaresi düşürmüş ve diğerleri
ni dağıtmıştır. 3 Polonya tayya· 
resi kayıptır. 

Paris, 12 ( A.A.) - Askeri va· 
ziyet hakkında Havas ajansı saat 
13 de a:.c;ağrdaki malfunatı vermiş· 
tir: 

Seri .bir netice elde etmek için 
Almanlar büyük gayretler sarfet -
mektedirler. Yalnız aşağı Seine 
bölgesile Argonne arasında yüz 
fırkadan faz•a asker ileri sürmüş
lerdir. Majino ve Ren hatları üze. 
rinde hiçbir faaliyet görülmemek -
tedir. Saffıharbe soktukları yüz 
fırkadan maada, bütün zırhlı mal 
zemelerini Almanyadan celbetmiş
lerdir. Hatta kamplarda kullan • 
dıklan talim tanklarından bile ele 
geçirilmitşir. Fakat, ilerlemelerine 
rağmen, Almanlar, umumi müda -
faa tertibatımızı yaıınağa muvaf. 
lak olamamıslardır. 

Vaziyet şöyle görülmektedir: 
Evvelki gün zarfında Almanlar 

~ne nehrine yakl~~ başl.a -
dı1ar. Dün Rouen ile Vemon ara
sında nehri geçmeğe teşebbüs et -
tiler. Bu teşebbüs hususı~e LoU\i
ers yakınında icra edilmiş ve bu • 
nun için de başlıca duman bulutla· 
rı istimal edilmiştir. 
Kıtaatnnız, nehri geçmeğe teşeb 

büslerine şiddetle muhalefet et -
miş ve V ernon yakınında Seine'i 
geçmiş olan Alınan kuvvetlerini 
nehre dökmek için mukabil taar -
ruzlara geçmiştir. 

Fransrz yüksek kumanda he· 

yeti, Oise mıntakasında, kıtaatı, 
Parisin ileri hatlan üzerine çek· 
meğe karar vermiştir. Senlis böl· 
gesinde şi.ddetli muharebeler vu· 
ku bulmaktadır. 

Vie • Sur · Aines bölgesinde, 
ırmağın cenup kenarlarındaki 
yaylalar istikametine doğru Al· 
manlar terakki etmektedir. ~ 

Reims'i kıskaç içine almak 
maksadiyle, Almanlar cenuba 
doğru tazyiklerini ilerletiyor, ve, 
beş fırka ve iki zırhlı fırka ile 
şehir istikametine yürüyorlar. 
Reims büyük meydan muharebe· 
si şimdiye kadar lehimize olarak 
inkişaf etmi§tir. Almanlar Ar· 
gonne üzerinde hattı yaramamı§· 
tardır. 

Söz söylemeğe salahiyettar bir 
askeri muharrir, muharebenin 
belki birkaç gün daha süreceğini, 
ve fakat, herhalde düşmanın kati 
bir neticeye varamıyacağmı ıöy· 
lem.iştir. 

Ayru şahsiyet 9unlan ilave et· 
miştir: 

İtalyanlar henüz taarruza geç· 
memiştir, fakat taarruz ettikleri 
zaman, Nite yollannr ve Alpes 
geçitlerini seddetmekte olan pek 
kuvvetli tahkimat hatlarında, çok 
miiessir bir mukavemete tesadüf 
edeceklerdir. 
Fransız Hava Nezareti

nin tebliği 
Parl!ı, ıı- Fransız Hava NezareU 

tebUğ ediyor: 
Son yirmi dört saat za rlmd& atır 

va hafit bombardıman tayyarelerlmlz 
d~man haUan gerilerindeki mtlııa. 
kale yollarmıı, kıtalann toplanma 
yerlerine taarruz ederek bombalar a.. 
tarak dU§manm barekllmt bozmu§
tur. Bir Fransız bombardıman tayya· 
re.si Alman avcı tayyareleri.ııin ta.ar. 
ruzuna uğram~. iki Mesc-rtmlt dll§ür. 
mU§, bir dlğerlnl de haaara uğra~
br. A ver tayyarelerimiz kara kuv
veUerlmlzi hlına.ye vazi!w g6rmll§. 
tUr. 

İngiliz Hava Nezareti
nin tebliği 

Londra, lJ - lngilf:: Hava Neza.. 
reU Tebliğ ediyor: 

Orta bomb:ırdıman tayyarelerimiz 
Sen mmtakasında ve bilhassa Ruan
m oarkmd& dU,marun moUSrlU naklr 
ye noktıılarma ve zırhlı ctlz.lltamıa.n
na ta.ıı.rnız e~tk. lkl Alman, dört 
1ngtliz tayyaresi zayi olmll§tur. Gece. 
leyin denizden Möz'e kadar uzayan 
saha.da yollar ve mUhlmmat depoları 
bombalanmı§tır. Sen mmtaknsmda 
yeni me~ kilere geceleyin bir daha ta
arruz edllml§tir. trson Jlvi ormanı 
ateşe verl.lml§tir. Garbı Almanya ve 
bilhassa. Kolonya bomb:ılanmI§tır, 

J Resmi Tebliğler j 
Fransız Tebliğleri 

Pati&, 12 (A· A·) - 12 Haziran sabah tebliği: 
Muharebe dovam etmektedir· Vaziyet cephenin heyeti umumi· 

yeai üzerinde değişiklik göstermemi§tir· Düşmanın. Reims istikame
tindeki tazyikinin ik1 zırhlı fırkanın da i15itra.kile çok kuvvetli vasıta
larla yapıldığı tceyyi.i.t etmektedir· 

Paris, 12 ( A.A.) - Fransız akşam tc-bli~i: 
Cephenin be~cliumumiyesinde muharebe daima alnı derecede 

şiddetlidir. 

Denizden Uaz'a kadar, düşman, Sen'in cenubunda tesis etmel."'te 
muvaffak olduğu kopru başım genişletmek icin, ga)Telerini Ruen'den 
Vcrmona kadar Sen nehri üzerinde fazlalaştırmıştır. 

Dllşm:ın, fü·rö ,.e Parüurör istikametinde ilerlemek isti:ror, fa
kat düşman cuzutamlarımız tarafından şiddetli surette tutulmuştur. 

Di~er taraftan, d~mıın, Sen'in şım:ıl sahili üzerinde Kodhek isti_ 
kametinde k°'if mfifrezeleri sevketmiştir. 

Aşağı Uaz üzerinde duşman, Feranhomon mıntakasında kıtalan
mızla temasa gelmiştir. 

Uaı: ile Urk arasında, düşmanın PİJdarlan Kresiyan.Valua ve 
Beb: mıntakalnrında şiddetli hücumlara başlamıştır. 

Marn üzerinde Şaıoteri civarında, şimalden gelen düşman kütlele. 
ri, cenup sııhili uıerinc bazı unsurlar secirmcğe mu\'affak olmuştur. 

Rems mıntnkıısında, düşman muh:ırebeye, yeni tank eüıülaml:ır 
ve motörlü cüzfitaml:ır sokmuştur. Üc i11 dört zırhlı fırkayı \'C iki ilii 
üç motörlü Cırkıı:rı ihtiya eden bütün bir makinell kolordu mücacleleye 
müdahale c~ lem iştir. Bu hücum karşıc;ındn, rırkalnnmız çok şiddetli bir 
mücadeleden sonra, aldıklnn emir üzerine, adım adım Rems claRına 
do~ru geri cekilmişlerdir. 

Rems'in şimali ş:ırkisinclc. müteaddit esirlerden alınan h:ıberlere 
göre, duşman makineli cüzutamlarımızm mukabil hücumlan Te hıtTa 
kuV'>etlerimiz tarafından mükerreren yapılan bombardımanlar netice
sinde, cok a~ır zayiat 'ermiştir. Tnn·arc filolanmııın b3Zısı, bugün 
beş defa muharebe meldanına dönmüşliir. 

Alman Tebliği 
FiJhrerin umumt kararodhr, 12 (A.A.) - Car~amba tebliği: 
5 Haziran M:ınş denizi ile Lnon'un cenup bölgesi arasında başlı_ 

yan yenı taarruz tam bir muvaffnkıyetle tetevvüç etmiştir. Som neh
rinin cenubunda Yeygand hattı tesmiye edilen mustahkem hat ı.apte_ 
dilmiştir. l\liile:ıkiben geri çekilen düşman ordul:ırı muhtdif noktalar
da delinmiştır. Diişrn:ının muazzam zayiata uğrayım mötebakisi aşa_ 
~ı Sen'in ötesıne atılmıştır. Rueıı bir kaç Si.in cV\"d Almanlar fara. 
fından i~g'.11 edilmiştir. 

Paris ile Sen nehrinin mansabı arasında Alman L:ıtalan nehri 
muhlclıf l erlrrden gecmi~ buhınu1·orlar. Bir dü~an grupu l\fanş Ü
zerinde Scn.V::ıleri :) Jkınındn çevrilmiştir. 

Pnrisin lıatı-şimalinde Alm:ın fırkalıırı t:az uzerinde Parise 20 
kilometre ınesııfcde, Paric;in Senlis yakınındaki istihkliml:ınnın önfin. 
de bulunmaktadırlar. 

HicıılıavCT 1918 müt:ırekt' diktasının sahnesi olan Komyen n Vi. 
lcr-Kotert Alman kılııl:ırı tarafından 1şgal edilmişfır. 

Urk'un do~usunda, Marn nehrine geniş hır cephe üzerinde lı."UV. 
\•etli mOfrezelerle varılmışlır. 

9 lladrnnda t'az - En kanalı Te :\töz arasında yeni taarruza baş
lıyan Alm~n fof:l rı dıışmnnı şidclctll muharebelerde mnğltip ed~rek 
tardetmişlerdir. Reinıs Alınan kıtnl::ırı tnrnfınclnn işgal edilmiştir. Şam. 1 

Bombardıman edilen Amerikan gemilerin·n Akrienı 
İtalyan hava üsleri girmeleri menedildi 

( B(U/tara/ı 1 incide) mi§Ur. İki dilfman tayyaresi dllfllrW· 
(B~ tarafı 1 incide) Naivobi, 12 (A.A.) - İngiliz mUştUr. 

Kenya'sı: Mısır ltalya ile müna- AllERlKA ORDUSUNUN FAZLA 
Cenubi Afrika hükumetine ait sebatını kesti SlLAJILARI 

duğunu bildirmekte \'e bu rl 
dan itibaren, Amerika rı 1 

devlellcrinin hesapsız kunt'1 

ıliktntörlere karşı harekete 
'iinin önüne geçilmez bir n 

ağır bombardıman tayyareleri 
Habeşistanı Kenyadan ayıran 1• 
talyan Noyali arazisi üzerinde 
uçmuşlar ve Banda tepesiyle di· 
ğer askeri hedefleri bombardr 
man etmişlerdir. Bütün ta~are· 
ler üslerine dönmüştür. 
Cenubi Afrikanın ilk 

harp tebliği 
Protoria, 12 (A.A.) - Bugün 

cenup Afrikasının ilk harp tebli· 
ği ne§redilmiştir. Tebliğde §Öyle 
denilmektedir: 

Cenup Afrikası hava kuvvetle· 
rine mensup ağır bombardıman 
tayyareleri dün Habeşistanda as· 
keri hedeflere hücum etmi§lerdir. 
Yol, inşaat ve malzeme üzerinde 
yeniş mikyasta hasarat vukua gc
tirilmi§. birçok kimseler ölmür
tür. İçerisi askeri nakliye vaart.a· 
Iariyle dolu bir hangara doğru· 
dan doğruya bir bomba isabet et
mi§tir. Hücum takriben 250 met
re yükseklikten yapılmı~tır. Sü
rekli mitralyöz ateıine rağmen 
tayyarelcrimizin hepsi salimen 
üslerine dönmüşlerdir. 

Londra, 12 (A.A.) - İngiliz 
radyosu, büyük Britanya hava 
kuvvetlerinin Libyadaki İtalyan 
üslerini bombardıman etmesi, sa· 
babın ilk saatlerinde vakiolduğu· 
nu bildiriyor. 

Romada Alarm 
Roma, 12 (A.A.) - Stefani a· 

jansı, bu sabah Romada 37 daki· 
ka süren bir alarm işareti veril· 
miş olduğunu biJ.d~ktedir. 

Paris, 12 {A.A.) - Saat 16.23 
de Marsilya mıntakasında alarm 
işareti verilmiştir. Alarm 1 7 da· 
k:ika sürmüştür. 

lskendcriye, 12 (A.A.) - Bu· 
rada saat 19.31 de 10 dakika sü· 
ren bir alarm işareti verilmiştir. 

T obruk üsleri 
bombalandı 

ı.ondra_. 12. - lııgiıtz ha-ra kuv
Yetleri ltalynnın J.ibya sahilinde 
Tobruk deniz ,.e hal'a ü !erini bom. 
bardıman etmişlerdir. Limanda bu
lunan İtalyan zırhlı~ınıı ,.e iki de. 
nizaltı gemisine i abet vaki olmuş, 
zırhlının kıç tarafında yangın cık· 
mış ,.e batınasır.a mani olunmak ü. 
zere zırhlı daha aı derin sulara 
alınmıştır. lki denizaltı gemisinde 
de ateş cıkn11şlır. 

Tobruk Mmr hududuna 110 kilo_ 
metre mesafededir. ltah an avc1 
tayyareleri İngiliz bomb:ırdıman 
tayyarelerinin faaliyetine. mani ol
mak istediler, fakat ınU\·affak ola. 
madılar. Bir 1tall an a\·cı tayyare· 
~j dilşürüldü. 

İngiliz ha\·a ktt\'\'<'llcri Erilre'yj 
de bombardıman etmişlerdir. ltal. 
yan bombardıman tayyareleri .\. 
dcn'c taarruz etmişlerse de belice 
olamanıı~fardır. Bulun bombaları 
denize. düşmüştür. 

İtalyan Tebliği 
ltaıyan orduları umumi karargll· 

hmd:ın: 12 (A,A.) - 1 No. lı tehllğ: 
10 hazlran tnrfhlnde gcccyaru;ı 

kara, deniz ve ha"'a kU\'Vetlerinin ev· 
velce dcrp1§ cdllml§ olan vazlyeUerL 
nin tanzimi lş1 tama.men ikmal edil· 
mıa buJunu:·nrdu. 
Bombardıman tayyareleri ve bun

lardan a)~ı olarak avcı tayyarelerin 
den mUrckkep bir kuvvet, gün doğar. 
ken ve gUneş batarken Maltndakt as· 
keı1 tesisatı ı;fddetlo bombardıman C· 

derek aş1k4r bir tainm neUceler eld" 
etmişler ve sonra salimen hareket 
Jslerine dönmU§terdlr. Bu eanııda df 
'fer cUzUUıml3r şimali Afrika &raz!ııl 
ve llına.ııları Uzertnde keştt UM!an 
y lpmışlardır. 

Bln<:tıızi 'ıuc!udwıd& İngiliz tayyare. 
terinin bir :ı:Cm teşebbllaU t.arded~ 

Londra. 12 (,1.A.J - Mısır hü
kümeli bugun öğleılcn ~onra ltal. 
yaya harp iltın edecektir. 

Kahire, 12 (.ı\.A.) - Röl·ter bil· 
diriyor: 

Mısır resmt mahaffli l\lısır hü. 
kümelinin lıalya ile kati surette si. 
yasi münasebetlerini katedecdini 
bildirmektedirler. 

Dün akşam kabrne fçlimaından 
sonra Baş,·ekil Ali Mahir Paşa ga
zetecilere beyanatta bulunarak Mı. 
sır ahalisini ,.e ecnebileri azimkık 
\'e fakat sakin durmağa da,·et et· 
miştlr. 

Başvekil demiştır kl: 
Herkes gerek kralın ve gerek hü. 

klımetin memleketin menfanllerini 
\"e emniyetıni müdaC:ıa fcin hiç 
bir gayreti esirgemediğini bilme. 
lidir. Herkes iş ba$ında bulunacak 
,.e hiikumelin hic bir mücrimi tec
ziye hususunda hlc bir tereddül 
~östcrmiycccğini bilerek vazifesi 
başında kalacaktır. 

Kahire., 12 ( A.A.J - Mısırın ltı:ıl. 
rn ile münıısebatını kateden Bıış,·e
kil Ali Mahir Paşanın kararı, l\lısır 
mcbusan meclisi tarafından tasdik 
edilmiştir. 

ita/yanlar tevkif 
ediliyor 

Kahire, 12 (A.A.) - İtalyanın 
harbe girmesi Portııalıte ,.c hken
deriyerle sükônla knrşılanmışlır. 
Portsaille bulunan lıalran tebaası 
tc\'kif olunmuştur. hkcnderiyede 
polis \"e nsker kuvvetleri eıi;enrlen 
!Jütün 1tnlrnnları toplamak üzere 
akşıımclan emir almışlardır. Söy • 
lendi~inc göre fngiliz hna kunet
lcri tarafından dün yapılan hücum. 
lardn İtalyan tayyarelerinin tahrip 
edilmesi İtalya hna kuvvellerine 
hissolunur bir darbe teşkil elmiş. 
lir. 

Süvey§ Kanalı bomboş 
Londra, 12 (.-1.A.) - 1.ondrıının 

iyi hııber alan mahafillnric me\•cut 
m:ıliımnta nazaran, ftalpının harbe 
girnıesl dolnl•ısilc. A'ltd'enızden cı. 

karken Yeye Akdeni~e girerk~n 
Süverş kıınalınd11n geçen gemi a
dedinin tahdit cdilmiyece~i zanne.. 
dilmektedir. 

Bu sabah bir çok Yunan YC Yu
roslav gemilerine P3lenta verilmiş. 
tir. 
Suveyş kanalı bomboştur. Bun

dan sonra yalnız Akdeniı,de \'e Kı. 
ııldenizcle karakol '':ı7.ifcsini ifa 
eden İngiliz harp serinf'lcri kan:ıl. 
dan geçecektir. 

iTALYANIN İSPANYA 
SEFİRİ NEREDE 

Madrid, 12 (A.A.) - İtalya 
nın Madrid büyük elçiııi bulunan 
ve 15 gün evvel buradan ayrıl· 
mış olan General Gambara, hal· 
yanın Alp dağlarındaki ordusu
nun sol cenahına kumanda etme~ 
tedir. 
FRANSADAKt iTALYANLAR 

Paris 12 (A.A) - Fransız hii· 
kumeti, bugün, Fransada oturan 
İtalyanlardan bir sadakat beyan· 
namef:i imza ederek Fransrz aske· 
ri makamlarının emrinde kalanla· 
rı mevkuf tutmıyacağını bildir· 
miştir. Fransada oturan İtalyan· 
!arın ekserisi. şimdiden bu tarz 
da beyannameleri imzalamışlar· 
dır. 

ROMADAN AYRILAN 
MUTTEFİK SEFİRLER 

Ancone, 12 ( A.A.) - Geçen 
gece hususi trenl~rle Romadan 
ayrılmış olan fngiliz ve Fransız 
sefirleri, sefaretleri erkanı ve 
gazetecilerle iki memleket tebca
sı, bu sabah Ancone'dc bir vapu· 
ra binmişlerdir, 

Bu vapur, kendilcrini Li:ıbona 
götürecektir. 

pany:ıdıı Alman kıtaları Sulp ırmağını geçmişlerdir. Fr:ınııızl:ır kısmen 
tanklara dnyanan bir cok mukabil hücumlanna rağmen Şampanyndakı 
Alman ilerlemesini durdurmağa muYarfak ol:ını:ımışlardır. 

Düşman }eni harekiıt esnasınd:ı pu cok ölii, yaralı, e lr, simh ve 
malzeme bırakmı:ştır. Şimdiye k:ıdnr verdi~ı za);at hakkında muvıık· 
kat te olsa bir tahminde bulunmak mümJ...-ün değildir. 

FasılMız foaliyelle [i hazir:ındanberi ordunun muvarrakıyelinl ge
n~ bir '"Urette hüdim olan hn:ı kuvvelleri dün de kara ordusu ile 
leş-n"ki mesai31e devam etmiştir. Bundan başka, tayyareler Han Iim:ı_ 
nın:ı ve Manşın batı sahflindeki d~man n:ıldıyelerine yeniden hü
cum etmişlerdir. Biri beş bin tonluk olmak üz.ere yedi n:ıkliye Taporu 
batınlmış ve üc tane•ı on ve on beş bin tonluk olmak üzere dl~er on 
n:ıkli)e vapuru bombalarla h:ı~ra uğratılmqtır. Bir k:ıç v:apur lizerin. 
de de y:ın:;nnlar cıkmıştır. 

20.000 Fransız esir edildi 
Führcrin umunıf kar(Uotıhr, 12 ( A.A.) - Alınan ardaları Nşkuman

danl:ğının teblıği: 

Sen \"aleri civarında muhaS3ra altına alınmış olıın Fransız kıta. 
lan, hır çok defo npurl:r:ı binmeye teşebbüs ettikten sonrıı, teslim ol. 
muştur. Bir kolordu kum:ını:lanı general, bir İngiliz fırka kumandanı 
genernl ,.e dört Fransız fırka kum:ındanı general teslim olmuşlardır. 
Esirlerin mil.ı:ırı şimdiden l irmi hini seçme!,tedir. lrnrp ganalnıi 
sarılamnmıştır. 

Nevyork, 12 (A· A·) - Ameri 
ka çelik birliğinin harbiye nezarc
tile akdettiği bir ltilifa nazaran 
milttefikler ordunun cephane, as
keri levazım ve top mcvcuUan a
rasmdan ihtiyaç fauası miktarmı 

alacaklardır· Bu miktar 38 milyon 
dolara baliğ olmaktadrr· Nevyork. 
tak! çelik sana}ii mahafili bu tcd· 
birin çok mühim olduğunu -e milt
tefiklere azamt derecede m~ • •· 
yardımda bulunulacağına dair 
Ruzvelt tarafından vr-'' .. sözfhı 
bir neticesi ol·'··~'"u söyl"-~'-t .... 
dirler. Bu aat;ş ilzerlnden hiçbir 
lı:" alm.mıvacakbr. Bu .... .,,•add~ 
!iatı harbiye nezareti tarafmdıı~ 
tayin edilmiştir-

PEPPER BİTARAFLIK KANUNU
NUN İLGASINI lSTlYOR . 

Vaşington, 12 ( A.A.) - Ayan 
azasından Pepper, harp borçlan -
nr tediye etmemiş olan milletlere 
kredi açılmasını meneden kanu • 
nun ilgasını teklif etmiştir. Bu • 
nun s.ebebi de Londra ve Parise 
ikrazatta bulunmak imkanım te _ 
min etmeh."tir. 

Pe.pper bundan başka yeni dün. 
yanın müdafaasını daha iyi bir su· 
rette :tıiman altına almak için bi. 
taraflık kanununun ilgasını da tek. 
lif elmi~lir. ' • 

AMERİKA EFKARIUMUMlYESl 
NE DüŞONUYOR? 

ldığını ilıive etmektedir. 

İtalyanlar 
Fransız hududunda 

köprüyü attılat 
Paris, 12 (A.A.) - :RôY"' 

jansı bildiriyor: 

İtalyanlar, Roya nehri a~ 
Fransız • İtalyan hududu 
kilometre mesafede bulunan., 
mille'de bir köprüyü berb• 
mişlerdir. 

YENİDEN SİLAH AL1'l 
ÇACiRILANLA~ 

D Jf. 
Trun, 12 (A.A.) - · 

ajansı bildiriyor: 

Buraya gelen bir rrıal 
nazaran, 1890 ile 1894 ar 
ki sınıflar, derhal ahzıaskc' 
beterine müracaat etmeye 
edilmişlerdir. 

Abluka ltalyaya J> 
te§mil edildi 

Londra, 12 - ltalyayn. 
olan her türlU ihracatın bal'P 
çılığı sayılacağına dair kaXluıs 
kral tarafından lmzalanınrt •e 
kilde AJmanyaya tatbik oluJJ: 
ka alııteml 1t.alyaya teşmil 
tur. 

\'qlngton, 12 (AA.) - RuzvelUn 
ıon nutku Amerika efkAnumumlyesl· 
nln bUyük bir ekserlyeU taratmdan 
kayıtsız ve oartsız bir surette tervl<: 
edilmektedir. Yalnız kongre biraz dn. 

ha 1hUyatkA.r. Filhakika kongre ma. it l ·ıı t• ıı-d 
hafill bu beyanatta blt.aratlık yerine a yan mı e 1 
bir gayri muhariplik ikame etmek su- istemiyor 

1 retne binnetice Amertkayr harbe sU· N ~. p l 
rllklemesinden korkUlma.kt.a.dır. Ayni evyor~ os • 
zamanda B. Ruzveltin e!kArr umuml-

yedeld heyecan dalga.smd&n tsutacle • Eıı.ı"r makaleSI 
ederek kendi kendine bazı aalAblyet. lj; 
ler verme.sinden ve kongrenln ro!UnU Jj 
zaata dtl§Urmmnden korkulmaktadır. Slukiıolm, 12 ( A.A.) -
i'aka.t,, ~u ıbeYtuıAta Juı.rıı doğrudan Roma elçisi, Dagı;n• m·hcdef 
do"'"1y& mUlebcvvlç blçblr tenkit ya• tcsiıı~ yaptıgı bt'v:ınnllo, s:ı 

pıl.mamılstadır., Ve Jtfrazlar JQ.,luı.,zi· tar İtalyan m:ıknmlarının çO~D' 
yada umum! bir mahiyettedir. B. Ruz_ ri lt:ılyanın 1d' hazir:ındn h 
veltln yeniden fntihabr meııeluinde receğini bildıklerini ve J;c!1 
ılyaa1 maba!ll Amerika Birleşik hU. de 20 mayısta bunu ö~ C'nnt 
ldlmeUerlnin tarl.3te son derece mu- !;•unu söylemiştir. El ·ı, tı 1 . 
lılm bir dönUm noktasına geldlklerlnl ıetiııin harbi i'tlt'mc • ı ı 
\'e bu halin umumt atyaaette devam lta:ıt elliğini ithc e) kıni,' r· 
ve teyakkuzu lcabettirdi~lnJ söyle· 
mektedirler. 

Ruzveltin yeni sözleri 
l'aşiııoton, 12 ( A.A.) - Gazete 

ciler ıoıılanlısında, Hu?.\"C'lt, nıiiııc: 
fikfeı e yardım ~ııretiJe Am<'rika~ ı 
müd::ıfo:ı komıte<tinln Uırle~ık de\"_ 
fellt'ri ~iındı lfitleı i clırrdıırııı:ı-; ı 
cl;wet eden afışi ta~vip r.tmışlır. 

Bu :ıFişte u:ı~lıea 
dır: 

şunlnr razılı-

Hız Amerikalılar, tabii bu ınuha
rt'heoin haricinde lı:nlm:ık \e bızi 
sı;rukleyebılecc~ tcıfüirlcr illnınmJk 
arzu eıkrdık. Fi1kat ~ımtlı bıli~ o. 
ruı. ki, İDg Hzleıin ~e Fransıxl:ırın 
ler geri tdımı bizi harbe 'e br 
.-ıhan lhtıliHınc ).ıJ..Joşlırmaktadır. 

\Cişio mulılevilal.ını ldsir eden 
B. Rııl\ eli dcnıiş!ır kı: 

Bu !:Ok gtizcı ve son dcrcco (aydalı 
bir 6eydir. 

B.ışka suaJlere cevıı.p veren B Ruz. 
veıt, mUttetiktcriıı erurine tunndc bu 
tundı:nzlabilcc•k J\mrrikan ordusu 
malzrmr. stoku f!'Zl!ISınm h!lkQmct 
tn.ra!md:ın tctldlt C'dllmftlctc oldu~ınu 
söykmlştlr. Hnll b z•rda bıtaranık 
kanununda hlc; bir değL'Jlkllk yapmak 
muuın:wvcr ~dir. Amertkan ~
mlll."rlne memnu olan harp mıııtakn.. 
laruu ı;cııişlele:ı. bcynnnamcniD n ri 
yakm:ia bcklcnıncktedir. 

B. Razvelt Porukfzhı bu mmtaka
y& dahil ecfıl~g1.ni z.uı.netmedlğiiıı 
s&ylemf~Ur. 

fle!aicumlııır. Birictlk Amerika dev 
letıertnı fimd1 bit.arat mr yoka gayrı 
muharfp mi tellkld eWğin! s6ymnck 
ten imtina etml§tfr. 

Amerib •mt""çıam ı·antınm 

v........, U (A.A.) - A)'llll mec. 
11.u. tndl ettı&f bir yazıda B. Ruz.. 
Telt. demtfUr kt: 

- Aımapada harpten mtıt....ır o
lanlara yardım etmek gayalle Ame· 
rDcu Jazdlsaçma birkaç milyon dolar 
verllmf§tlr. Fakat b!uat htlldlmetin 
de kızıllıaça Tertlmlf olan mebaliğe 
flmdl bO;rWc meblA.tlar ll&ve etmesı 
~ kanutlndeyim. 

'ft"evuork. 12 ( A.A.) - Ne•york 
Post gazetesi, neşrettili bir maka
lede İtalyan miidahalesi nt'licesin. 
de hnrbin bir A\·rupıı anlnşmnzlığı 
halinden çıkıp bir dünya harbi ol-

.edeniyet alernı 
isUkb li Fransa 
ınukavemet"nde 

(/Juş la ruf ı 1 f rı(I 

bir tehlike olacağını şirndidd' 
famışlardır. Nitekim So 
birlifl'inin İtalyaya yar>tıi1 

rm sebebini de l>a no'rltı~ 
malıdır. Moskova hüküınC~ 
fmdnn Romaya yapıbn . 1• 

dolayısiyle Bcdinc gittiğrtll 
lcmcye hacet var mıdır? ,# 

Almnnyanın müttefiki ol 
tal.>a §İmdiye kadar hnrP ~ 
vaziyeti ıi muhafaza celiye · 
bu suretle Almanyanın b~ 
siyasetine fren olnk1k rol" J1" 
b:lccck mevlüde bulunuyor ..,. .A 
ğer llalyıı islC$eydi henı . ı.":. 
ni:zde kemli milli emeller;~ ~ 
siz olara!I elde cdebilccelıt.İ. ~ 
de mc~eniyet alem:nc de~~ 
hayırlı b-'.ır hizmet görınÜ~ c L~ 
b. Fakat şimalden Pari•~ 
yürümekte olan Alman 
kar~smd Frı:nsanın mo&ı• 
kahili yeti artılı: scnuna. ~ 
zannı İtalyanı.. Akdenıı ,.cif 
mcllcrini artbrd;kça arttı• 
bu fckilde itiraf ve ifade.ki 
mez b ·r: dereceyi bubn t•!""' 
zulan F mn:ıayı tamasneıı 
le elde edebileceği funidi.ıı' 
tü. Arbk Avrupanın rnuk . 
tı medeniyet nleminiıı k~lb1r~ 
disi ile beraber obn bii~~lı~ 
sız milletinin gösterecegı •

1 vemete kalmışlır. Ba!vckı 
1 nuo dediği gibi Fnn a il 

mucizeler yaratımı! bir 111 • 
Ondan bu defa ela yeni P111 

beklenebilir. ASl~ 

, ----
il Dr. NECAETTt~ 
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Harp 
8101 

ahte Sultan 
Tarilai qk ~ macera biki.yeai 

'- ~111 nedir kardef-
0..,. _. 
Glı 8'lllhnsedl: 

ltlze1 ad- Nicl• deli 

lltfedeJH bu adamı ku. 
-.._ a.ı.celrtl. Güalerdlt hn • 
~"eden kalp ıntınlısını u

Oldu •e baharı, bahann 
llt derin derin içine 

llalilın kanınyun ... Yeni-
1t..:·•ll olJu Halilln ..• 
~· Htlill tanıtnamalda 
-tiııi olutturdu.: 

lb)it şimdi strayh ol
oJur. Çlinlıü ... 

'- C&ı söıünü kesti: 
tııı Yenl~riltt llatırd.ıtır .. 
..... düklerini bflniyorıını. 
"ı •tıııar. nefiy ml etti. 

ft..._>.tuın ... 
.:"'erin yele yele alnına sark 
'- dikJeıir tlbl olınuıtu. 

a -Fatma Gül Omeriıa 3·anıua dön· 
dfttö Taklt bitkin bir halde idi. 
KoYnanda çıhrdılı bir keseri d• 
ha deli Omere maltı: 

- Kardeş, dedi. Al bunu-. Beni 
sadrazam haztetıerinin sarayına ıö. 
tür._ 

Deli Omer keseyJ elinin tersi ıle 
itU: 

- Artık decll beni )'llt>mncı f6r
meyiai1.. Ne emrederseniz bo1nu. 
mon borca bilin. 

- Benim için çok yoruldun .. 
Omer bıyıklanıu ıı•aaladı: 

- Daha bir fe)' yapmadık. de· 
di. Halill bulmak için canım feda 
olsun- Jstanbul it.inde elbet onu 
bilen birint raıtlarıı. Öküıiln boy. 
auunda elsa cıkannm.-

Patma Gill bu söılerdel\ büyük 
ltlr memnuniyet duyuyor. Omere 
karjf allkası büsbütün artıyordu. 

Hava karannııtı. Şehir botalı. 
yor, herkes e\"Jerfne dönüyGrdu. 
Arkaları zembilli ihtiyarlar, hatları 
ııanklı nineler emekleye emekleye 
yürfiyor, PncJer, orta yaşlılar lı:a
ranhk basmadan evlerine olafmık 
icin adeta koıuyorlardı. 
Faıma Gül ile deli Ömer, Aksan.. 

ya kadar ıreldiler. Genç kadın, :re
ni arkadatına e,.lni tarif etti. 

- LAlı:in sen eTe •elme .•. di-
ye tenbih etti. Gene cami >-.palan 
yvde huhı~ealtlar, ııadnıamı ıör. 
mele. itin saraya gldec.'ekJerdi. 

• • * 
P'atnıa Güf, sanıyın en ~•İŞ o

dasınan dıtındaki büJ'ik ROfaJa •
hadı. Raftan bap lbrlılnı lıahJar· 

sakal 
• 

yıne 

moda
ıkardı 

~ ,,...,... 

Tarihte ıaluzllı kadmlar da JHndır. 
lıte Madam Lo(ort onlartla.ıa biridir. 

Birinci büyüt harbi takip e.den 
senelerde sakal ortadan • tamamen 
kalkmı,lı. Fakat bundan on ıe.ne 
t•,·vel yeniden ıurada, blıtada ken. 
dini g6slermele baıtadı. Baıı mem 
lekeUerin talebeleri arasında uka\ 
moda oldu. Jtalyada ,ene tayyare. 
eller "trkek" görünebilmek ıç ı n 
sakal bıraktılar. Bu harpte de Al
man denizaltı tayfaları kf'ndilerine 
denizde çok faik olan düşmana kar. 
şı cesaretlerini kaybetmemek ister 
ıibi kendilerine IJÜYenmek ihtiya. 
cile olacak sakal bıralrtılar. Fakat 
ner 11eferden döı:rii~te bu sakalları 
traş etmektedirler. 

Bu son harp son sakalları da or. 
tadan kaldırdı. Gaı maskesi içinde 

aakala 3·er olmadıiı için harbeden 
orduların efradı arasında traşı 11-
zamış olanlara çok fa:ıla r.ıstgelin

dili hallle tam manasile sakallılara 
rastlamak imkAnı ortadan kalkmış 
bulunuyor. 

Halbuki bir umanlar sakal, er
kek ıhelliliniD ilk prh SQllı. 
Yordu. 

O kadu ki Berlin operasının mq 
har mupnnisi Albert Nienonn ona 
Zıafrid rolü oynaması için sakalını 
kesmesi teklıf edildili ıaman bu 
bürik rolden TaqetU de kaba sa
kalını kesmeli kabul etmedi. 

Bü:rüt Alman piri Dudema
onn 'un ~ ~ında iken ltocoman 
bir sakalı TardL Ba sakal o zaman 
ona ıiirlerinclen daha falla ti)u'et 
temin etmiJti. Şair elli yatına pi. 
dili uman modaya uyarak sakalı. 
nı kestirmiıti. Çünkü o nman bu 
tüzel sakalın içine fazla ak teller 
aimüıU. 

B"8fin diinyada bulnua ea mn 
sakal Tolı)'oda yaşıyaa n 72 yaıın
da bulunan bir maden tüccarınn 
aitlir. &t sakal (ift utaldır. 1,&8 
umnluıtundadır. Fakat sakal meT· 
~uu bahsolduğu zaman Madam ı.e. 
fort'u unulmanıak iti11 1139 da meş_ 
h11r ressam Baldiseroni'ye ıeı1adüf 
eden hu. bayanın zamanındaki er
kekleri kıskandırabilecek kadar RÜ· 

ıel bir sakalı Tardı. Ressam bu sa
hih tadına o kadar hayran olmuş_ 
tur ki kadının bir Portresini yapa
rak onun aüzclliiini &bedlleılirnıek 
istemiştir. 

Dünyanın meskun olan en 
soğuk yeri neresidir? 

Ounya üzeriııde içinde insan yafıyan en ı.oğuk kö:\ Sibiryadaki 
Verchnoiını1k kö)üdür. Bu köyde soRuk derer.esi tklncikinunda 
- 33'1, şubatta - 46'3, nıartıa - 44'7, nisanda - 15'8, mayı ta - 9'1, 
haziranda + 9'6, temmuzda + 13'8. alusıosıa + 6'4, eylülde - 1'6, 
Ukteırinde - 26'2, ikinciteşrinde - 40'1 \"e birinciklnunda da - 49'9 
derecesindedir • 

J 

Sebehf aalaşılm.ayan bu müthış Konsıans bir tek keltıne söyJ«. 
racıa pek bih•iık bir telaş ve hale. mek izin l\lat)ÖUÜn )ÜZÜne haltı. 
can uyandırdı. )loranj, 11iriflar ol- Jlir lalız:ı guzı§Oze kaldılar, ,.e oouıı 
dulu delilik !.:inde ıreli!Si güzel ynp. tı0zıin ılcn l\l:ıl) o her şeyi anladı. 
talı bu adaletin sırrını beraberin. - Bedbaht! .Ne çirkin bir emele 
de B6türmüttü. Cürüm aletini orta- kat:ııldınu:, \'C sizin için ııe kadar 
dan kaldırnıakla muhtemel cürmün kan dôkiıldül 
6aiine secmiıti. Gururunun verdi~i büyuk IJR)Tel-

Saat allı!'• dofru, Matyö fabrikıı. le Konstans irkıldi, büyüdü \'e ci_ 
nayeti ıı i itiraf ederek ııa\'aJıudaıı 

)'a geldili :aman, tiyler ürperrki 
muzaffer çıkacağını b~ırmak i:sle

k:ıznnın dehfetile ursıldı. Moran-
jııı mektubunu alır almaz lıiiyük bir rli. F:ıknl Matyönün son bir ilfa~ı 

onu kahretti. 
feliıket olacaiını sezmiş ,.e içi st-
kılmışıı. Şimdi, fabrika adamlann. - Biln1iyor musunuz ki, o sefıl 
dan aldığı malumat ona kazanın Aleksandr, bir .kış akşamı zu-allı 
mahiyetini bütün sarahatile belli arkadaşınız l\ladıım Anjcleni bo~ııp 
etmişti. Oğlu Blezin ne kodar iğ- p:ırasrnı ça n şcı irlerden biriydi .. 

Size olan ınerh11.ııelım dolayısile o rene hir anz:ıba kurban olduğunu 
görerek TÜl'f'li sı:ıladı. Bununla be. nltit bu sırrı saklamıştım. Eler 

hildilimi SÖ) leseydim o dndana gi. raber, gene kıınaalinden şüphe el-
meAe çalışara.k Konstansı ıörmek deceJcti. \'e şimdi bildiğimi söyler. 

sem siz de onun ~anına gidersiniz. İ5tedi. 
Dlı sözler bir satır darbesi tesiKüçük salonun orlHında, :ı.rıık-

ı:c, hareketsiz, yüzü balmumu kn. rini yaptı. Kökiınden kesilmiş 1'ir 
dnr san, Konstans bekli:rordu. On alac sibi Konstans hirdeabire yen 
dört sene e,·Telki intizar tekrar lU\ılrlandı. Bu defa hezimeti la. 

mam olmuştu. Ötedenberi feiekltn başlanırştı, ve de\"3m ediyordu. 
Fabrikatfa henüz hft gürültü olımı- beklediği kun-et ale)hine dinerek 
yordu. Acaba ne 'ardı 1 Korkulan onu ) ere ''UITllUŞlu. Se\'da~ım ltir 

tek evlıid:ı h:ısre1mişken coc:.ub11z o müthiş facia l.ıoş bir kfıbustıın ibıı. 
krılan, ve analık duy41ularırun t.C· ret miydi? Halhuki Moranj yapa-
min edılememesi ~iizünden tıkiı. 

cağı işi SÖ)lrmişti, ve fikrinden 
dönnıi)tteli gözlerinin deli bakı- ran, kuduran ,.c cına)ele kadar ,u .. 
1ından anlaşılıyordu. Koustans ne_ rllyım bir ana daha yanlış bir ı;;,ı
reo;ini tutarak halecanla elrafı din- zarlyemn kurbnııı oluyordu. \ r 
leıir. Ate:fyelerden hen(iz bir ses şimdi, t:ıtmin edilemiyen şefi.al n ıı 
çıkmıyordu. ~f:tkinelerin lıorulda_ zehirlediği rn;Jrn \'Ücudile yere ~ 
ması hill' durmuştu. Fabrika öl· rilmiş y:ılı)'ord11. 

Matyö •tt<lı· .... ecler-•· ı'htı· ... -r 'ıı· 
ıniiş, soğumuş, onun için kaybol- " ...... .... .1" " 

dırı hı'.,nıatrı'yı' ,.nnırcrı ve O"'ıııı 
muştu! Birdenbire kalbinin çarpın. .... " " ., .. ., .. 
tısı durdu. U:ıakıan acele acele ge- yardımiyle Konslansı yataıın.ı kal
len bir ayllk se.•i iıitmişli. Matyö dırdı. Fakal Kanlansın ölü niuı nr _ 
içeri Birdi. (essiı kaldıjını görerek calm:. uul..

lor Bulanı çnjtırm:ığa ş:iıtL \' ~ 1;'1.is 
Kon!tln" bir hryulii RÖrmüş gibı 

iirkerek 1teriledi. llahi 1 O burada ne iki J :ışmd:ı ol:ın Bulan :ırtıl.. tin&.. 
torluğu bırnl:mıştı. Yrunır. :ırl aıtaş 

nrıyordıı, .. K:ırşısrna en e\'vel ni. 
mesabesinde olan e'iki mü•tLr11cri

ı;in ° çıkmıştı? •• Bütün fcliket h:ı- nin da,·ctlerini kahııl rdenli. J\ons. 
bercilerinden en nt. bckleıli~l o idi. 
Blez dirilip gel eydi o korlar le. tnnsı mU&lJ ene cttıtli Z.1IJ1111 limit • 
,·ahlıuş etmi)·ecekli. :m:liğı im:ı eden osle s:ınh H' mıı-

M:ıtyö sadece: ııldar bir harekette bulundu ki, en. 
- fkisi de yunrlandılar ve Blez dişesi büsbütun nrtan M:ıt) ö, r.oşc-

,:ibi öldüler, dedi. ni buldıırmıık tel"~ına dU,•ti. Miti. 
~~~~~~~~-~~~~~-~-~~~~~~~~~~~-~-~--~~~--~-~~·Jonu~ nerede bulunıb le~ ~n. 

,, latnadı: 
•ltak b1111'1ar. diye H-

Ja sQıdll olan bu daiR,e hasır o
dası diyorlardı. Halının zemini kır. 
mın cutı., dört k&fesJ .. n ııırrna
dan «ft)Jerle işlenmişti. Gene kır. 

mııırr çuha muine sarı i~lemelerleo 
yapılan otonnı ,.erınin iki tnr..., ı • 
tındaki 'Minderler inei ..,.. rimrit. 
)erle ııüW 'htr. .:Pitffı# "GOlr'~ 
dikkatle süayor, içinden: 

Sönmigen ümit 
ılı si ,ıe soruldllHll 7.nınıın. i'ıı;yv 
hizme ci kollarını 'ul\':ı:wı kıthhr~ı .. 
lllosyönun nıırt>de nl ılı:l:ı:nı bil
mezdi; usyö 1 r t ) n giclccrf;i yn; 
sö~ lemczdi. Maıımafılı ndyrt'n 
vahametini görerek derflllf 1'f'T'llfi 
nin C\'lne Sltıniş \'C onu ıerl:ı ulı 
otomobile bindirip gt'tırmi~ti. 

'ktamın kml ı'ıklart lle 
'trllmiıtf. Oe cifle k• -
~n ıularda Uerledik. 
lıtuı olmuyordu. Deli Ô· 
Güı, Bahariyeye ıelmi$. 

~'altlar. 
ların hepııi Fatma sulla· 

t~ ıultanın ~ alm da tHı. 
• sultanuıld şu bahçe. 

' ha Ullanı ııorebilttelı: mi-

" hrdım edene ... 
'~,. yaklaımıslardı. f'at-

~ beııı burada bekle.. Ben 
kadar aynlma ... dedikten 

Pa:nıa Sultanın yaluo· 
1lerıedi. Şarabın nrdill 

ft~Ôttnıe~i hAll denm edi
"de korku ,.e çekinme. 

:Oktu. Halil! bulmak letn 
•tıınajta hazırdı. 

~Yalının önünde ıöıe 
~ Ja irklldı. Renk renk 

'l\llı,ı. insanı bir cen
~11de imiş ıibl hH:rülll. 

~ k•dın: bahçede kar· 
ıı:•laıardan birine yakla~. 

lôrmek htedllini ııör. 

~•ıı, nl('ln ıörmek isti-.. 
larr 

"• sultana ıınlatacatım, " ... 
~~h11n dt'rt dinlemez .• Hl\. 

'lll "'- nrın ... 
IUltanla ı,im nr ... 

~eııiniı. .. 
"t bu meram anlamaı a

)'ll• arhyarak lçerl dal. ,:u d113du. Bir iki adım 
... ııert bir •e~le: 
··ı .~ le 0rnıek lstediliml ken. 

•· •:ıbeue bealmle ıö. 

• tanım:ıdıltı klmııelerle 
O.rdlnlz Tına, aadr• 

~ erıne arzedebllirıiniı. 
~I drııı•m haıretleri ... 
.:: Paşa efendimiır. .. 

,.. ... bulurum! .. 
llldıı .. . 

- Cennet hUTadan daha mı iti. 
rel! .. diyordu. 

Oturma yerinin iki larafındakı 
kenar yastıklar dı pembe atlaıfan 
yapılmış, bunların da etraflnı Jn
cl Ye zümrütlerle işlenmitti. 1'11pı 
Pf!rde.\i battan h.- sırma itleme 
idi. 1bnıhirn paşanın oturdutu n. 
rfn arkasına elmaslarla itlenmlş bir 
Yastık konulmuştu. ônftnde inci it· 
lemeli ipek örtü, Mtında bir mü. 
cevher Uiıt kesesi, yakut Ye ıilm
rüllerle parlayan bir diTit nrdı. 

( Daluı "47' ) ----------------------
l:tl ·l1·] 

13.&.940 Perıembe 

12.80: Procram Te memleket •at 
a~. 12.a&: .A.Jau " meteonlojl 
haberleri, 12.IO: MIDik: Olruyaa 
lltbıenwa &.nar, lUO/H.00: llOStk 
Kanfık baııt JDU&lk (Pi.) 18.00: Pro.. 
(l'&Dl ""IDenılelret aat ayan, 18.06· 
lılt\zik: lolo'lar <Pl.ı 11.30: Mtımk: 
Radyo caz orkeatraaı (Şet: lbrablm 
özCUr>, Soprano Bedriye Ttldn'Un 
lfUraklJle, 11.10: MUaUc. Oku7&11 
Mftfbaret &palı:. ll.30: MO&fk: Hallı 
uırkWttt. <San "-cep), ıua: Kem· 
ıelcet nat ayan, Aj&u, 20.00: ML 
'ilk, 20.330: Koautma. 20.'3: Mlzik: 
Faarl beyetl, 21.JO: Koautma (Sıhhat 
aaU). 2uo: Mllallr: Radro orke11· 
truı. <Şef: Dr. S.. Praetortaa), 22.20 
Mlbilı: Ludenne Boyerta pl&klan. 
22.10: Memleket aut ayan, Ajana, 
22.10: Ktıslk: CUlııand (Pl.) 21.261 
23.30: Yarınki Prosram ve kapan"' 

14.6.940 Cuma 

12.30: Proıram va IDemlelset ... t 
ayan, 12.35: Ajana ve ıneteoroloJt 
baberlert, 12.50: JlllsUt: Mubteltt 
f&rJnl&r, (Pl.) 13.30/H.OO: Mtısik: 
Kal'lfdl mlDik (Pi.) 18.00: Propun, 
H memleket •&t a,an. 11.0IS: 1111.. 
&1k: SeafCIDlk mtıstk (Pi.) 18.30: JılU
llk: Cazbaad (Pi.) lt.10: Mlzlk· 
19.U: Kllslk: Zeybek Havaları, ıt.'6. 
Memleket aut yan, A.jıma. :J0.00: 
MQslk., ll'url beyeU, 20.30: Kıpnqma 
30.'3: lllDik. 01ru7U: Melek ToqGz 
2t.OO: lltlslk: Halk turkUleri, Jluaaf
fer Fıratlı " San Recep, 21.10: Ko
•utma. (BlbUot'raf>'a) 21.80: Jlbik: 
KüçUk orkeatn, 22.IO: Meıpleket aat 
ayan. Ajam b&berlert, 22.IJo: K1mlk: 
Cubaad (Pl.) D..211/23.30: Yarmkt 
prognm ve kepaıuı. 

Kı$'f t\tiıfıp 1fabnc1t e,·1enecek. 
!erdi .. 

- Mayısla düA.üdlimiizü 'yaparıL 
Diyorlar, n hi~erln hıceldiRi, 

kanların kaynadığı, kırların lısh

çelerin bir aşk cenneti haliue gel. 
diiı bu meTsimde ya~ıyaeal.:ları 
tallı balayı ıünlerini düşünüyor· 
lardı. 

Kışı çıkarıp baharda el'lenecek
lerdi •. 

Bir haziran güniı KÜDefi kıskan. 
darın sıtak bir buse ile slizleşmit
IHdi. 

Büli.ın bir yaz kalpleri kadar ber _ 
rak ~malar nltıftda ııeınıişler, il· 
mitleri kadar J)ü~·ük denizlerde, ha. 
yalleri kadar vasi çayırlarda a,k. 
!arını dlftlendirmişler, seceleri 
mehtapta se,·ıilerinin ı~ıihnı ara
mı,lardı. 

Aşk zaman mefhumunu kamçı. 
!ar .. Bir yaz nedir ki'?. İki bu~ a· 
r:mndaki tahammlUsüz fntiııır ka
dar 11zu11 deitil :ra ! .. Nihayet en kı. 
sa bir nşk lılkA:nsinin c,erçe\"esi" 

Fakat onların aşkı bu çerçe\"cnln 
çok dı~ına çıkı:rordu.. Onlar için 
atk RÜneş :rüksellnce can veren hir 
şebnem kadar ömür.süz deıtıldi .. 
Onlar atkı bir de,·re detn, bir ha
)'at ölçüsü olank kabul elmi-şterdl .• 

Bir mcvııim Oftlarm müşterek 

h:ıyallarında bir gün mli:nlii, yok. 
sa bir an mı? 
~ipnh olar:ık ge('irdikleri ilk 

)'lU sona erdiği ıaman, dııdaklann
da hiill buselerinin nemini hlı~e
ıliyorlardı .. 

Ôliı yaprakların yolları doldurdu. 
Au bir gün ~nbahıırın geldiAini an
ladılar .. Haıift bir akşam başlıyor. 
ela.. Gent kıı sethı akşam rü:ıd· 
rının titretıiti 0111uılarını kaldır. 
dı, ldela korkarak, o,üyere.k erke. 
line M>lıuldn: 

- Ne rena detil mi dedi, bütün 
c·anhhklarını yaım ateıine feda e
clen yaprakla!' şimdi yerde siirünü_ 
yor .. 

t;zaktan, ı1Athıı:ı donen bir sürü
nün çan ıeslt'ri ııeliyordu. 

Genç erkek cevap ,·ermedi, tit
ı~yea bu aayır vücudü bir11:ı daha 
'cendine çekti .• 
Gamlı sonballar ıkfamlarında ya. 

palan bu masum f(Hintiler uıun 
müddet de\·am etmedi" Gent kıı 
)'alala düfmü1ffi .. Hastalık uıl>dık
fll endişe artı1or, ıcnç kız )'ll\"llŞ 
yavaş eriyordu.. Nihay~t doktor. 
tar "T"erem" dfye kaU kıırnrlarını 
bildirdiler. 

Erkek feryat etmedi, çırpınma
dı. Onun atklarına imanı Tardı. 
SeTıri:Ji ona yaşamak knntlni '"'· 
recek, )"akında arata kalkacak, ha. 

harda e,.Jentp saadet dünyuınr 
uçacaklardı .. Gene kıı da kendim 
bedbaht hissetmiyordu- lllesutıu •. 
Onun saadeli için ıııhhatterı eV\ el 
ı•rkrğinin l.ıağhlıj:iı l:'b.ımdı .. lınıın· 
\arı milşterelili hu iın:ııı oııu ra$u.. 
tacaklı .• 

Fakııt bir felaket hiç bir zaman 
yalnız ıelmez_ Bır müddet sonra 
harp çıktı le erkek hasla sevıili· 
ini bırakarak cepheye f(itnıek 

mecburi)eliude kaldı.. \'ino umidi 
kmlmış deillldi, dünyanın yeniden 
sulha knu~ca'1na, sel'gllisinira 
sıhhat bulncajına iman ediyordu. 

Ayrıl:ıcaklan ıün 5e,•gilisiniıT 
lıaı.ta yatağına geldi. enelA hisle. 
ri, sonra güzleri -.e nihayet alı:ılıı· 

rı birleşti.. Kararlarını ta.5'\ ip et
mişlerdi .• Her zorluit.ı gölfts gcrl'_ 
«"ek, saadet giinünü ümitle be.klc3 e· 
reklerdi .. 

Harp çok şiddeffi oluyorcfu. İlk 
hallarda ibthıat zabiti olarak döt"ü. 
~n •enç, huta yala~ında bıraklıAı 
se,·ıufüinl bir an dü~ünÜl'Or: 

- O eceJı, ben de düşmanı H. 
ııerel!inı .. 

Diror \"e hic bir uman s:ı"ıl
mayan inmanile aslanlar 1rlbı dit. 
\'Üşüyorrhı. 

Harbe iştirak ettiğinin ikinri 
haftası iıli. O 1ıcce se,·gilisinc bir 
rııelctup yazarak göndermele mu· 
\'affak olmu,tu.. Sabahleyiıı erbn. 
den taarruza kalktıklıırı zaman bir 
şarapnel pceleyin mektubu yazan 
kolunu götürmüştü .. Daha bir tok 
yaraları da nrdı. Naklolundutu 
hastanede bir harta kadar kendine 
Relemedi .. Sağ göıiinü ,.e sağ kolu_ 
nu tamamen Jcaybetmiş. yüwnde 
korkunç siyah bir çukur açılmıştı. 

Ruhunda bir ııtırap hisselmeje 
f>a,Jamııtı. Ümitsiı ddildi, fakat 
ne de olsa karşısındaki kadındı" 

Kendini toplar toplamaz bir ar
kada'' Taaıtasile nişanlısına bir 
meklup yazdı .. İçini yakan acı, ıar_ 
riihtiyarl kiltda dökülüyordu. Şöy
le diyordu: 

"Sevgilim; 
"Bugünkü ileri ı~deniyetin ya. 

ralamadığı beşeri, bl13ünün ileri 
medeniyeti harap ediyor .. Hnrp be. 
ni 5Ür11klenen bir külçe haline :;o
kam:ıdı. f:ıkat hugün bencle dünkCi 
insanın blr harebesl yaşıyor. Göm. 
h:jtinıln sağ kolunu omuz hizasın
dan düfümlüyoruın .. Sol göıümüıı 
)erinde siyah 1.ıir çukur var .. Ru 
vaıi~·eıimle senin kar~rna nasıl çı. 
kacağım .. Bir aylık izinim nr .. Dü. 
~üyorum yine cepheye mi döne
j'iM. • ., 

Gen(' kıı lıasta idi.. Her gecen 
tun onnn gijJ, yürünü soldurmu$, 

•(islerini blnır daha tferinlere im. 
1;1rmı~tı. O )'nlnı:ı ümidıle y:ı,t)Or· 
du. Se'lfilisinin lıu :ıcı mektubu 
rökiık yanıtkl:ırını, p:ırlaklığını ka) 
lıeden göılt'rinden akan ynşlarla ıt
lattırdı. 

Şu cevabı , ·erdi: 
''Dııydujun maddi ıztırnba işti. 

rak ederim. Harp senin kolunu ko
pardı, .cöıOnü §Öndiirdü, sö}le ba. 
na içindeki insanı da öldürdü mü? 
'\'aşıyorsa Rel bana, ben hl'r ıcun 
biraz daha .öne.~k onu bekliyo
rum . ., 

Delikanlı şehri' ıJirerken şafak 

lıeniıı atıyordu. Bu onun hayatına 
)enıden do~aıı bir gündü .. 

Jo:cndlni cephenin giirultu~üııden 
uıak ~ayn·ordıı .. Fakat hayır .. l~c 
at:ınn İ'iareli 'eı;liyordıı.. Pnsir 
konıma nıemıırl:ırı lılitıin nııınıan:ı. 
atine ra;?tneıı kendisini bir sığıı111. 
l:ı soklular. Bir çc~ rck sn:ıt soıır.ı 
düşııı:ın la)~ nrclcri şehrin usl iınc 
Rclmişlerdi. Dışarıdan inkilif eden 
hoıııbalann korkunç larakalnrı. ) ı
llılıın t•,·lerın müthiş gürultüleri. 
kııftın ''e çorukların inc;af i~ter gibi 
1rö1<1ere yııkselen feryatları gelı. 
) ordu. 

l\laUil erkek derhal lınsfn 5e\·gih· 
sini düşiindü. Hayır ona bir şey o. 
Janınzdı .. Kalbindeki iman onları 
.raşalıyordu. ynşalac:ıkıı da .. Bir nn 
((eldi ki artık lnhamınül e<lenıcıii, 

sıAınakıan fırlamak ko,mak SC\'gi_ 
füini aramak istedi. Fakat ~olunu 
L:eo;tiler: 

- Hayır, dediler, tıkam:ızsııı .. 
Rıı strnd:ı dı~arıd.ı bir lıonıb;ı 

Jerlcri Rokleri ~:ırsarak infiliık et
ti. O zaman delikanlı :rüreiinin e. 
ıildiAini, kinde sanki bir şe~·in 
kırıldığını hissetti_ 

Tehlike f(eçip le dışar13 :ı cıklık· 
l1rı zaman küçük şehrin lıir harn • 
be haline f(eldiğini gördüler.. ı:n_ 
Iraz altından kuik ferJaUar, inilti
ler geliyordu .. 

Delikanlı derhal ~VRiföıinin e'l'"i. 
ne doitru koşma~a bıışladr.. 811 ne 
bitmeoz lükenıııe:ı bir yoldu. Koşar· 
keıı kendi kendine: 

- Pmtı •. ümit •. 
Diyordu. 
Köşe) 1 döniip, sevf[ilisinin evini, 

her 7.:ıınıın kendisini heklcdii!ı pen. 
ecre)! nrııılıih :ı:anıım çivilenmiş 
RiLi !'erinde kaldı, nin yerinde 
Ü5ıünden duman çıkan bir enkrız 
vardı- Derhal koştu sönen oca~n. 
duman tütt-n en'<nıa yal:l3şlı ... 

Fakat tek kolu hu enkaz altın. 
dan seTllilisinin ceııedin1 tıkarma
la klff -.inledi .. 

Ye o zaman anladı ki: t'mit bir 
51rt"a köşktiır... .Vnza/fu Ar.nr 

Bulanın çahıık çabuk yf'Ciştlroiii 
ilaçlar beyhurlıı oluyorUu. Jlan1 
ı:ıııs, kendine gelince bir .ttlu9 dok
tora dik dik lrn'..tı. Şiıpheaiı oııu ta_ 
n ım ı~lı. Fal.:ı ı hemen goı!t'rini ka.
PQ :ırak sorulnn !'mailere ceTap •H'. 
mcme.1..'1e inal t'lti. So:1leıwn ker ım· 
zü ışithor ~<.' cırafında ıunıler ol
du»unu pek:ıJ.i nnlı~ordu. Fa\:ıt 
hiç lıir şey istemıyerek ötti gibi 
durmakta dn,ım ediyordu. 

( BolM- '*" ) 
ZAl'l 

Çcnberlitaş Mutt~ııt or~'\ ok.Wcs
d1111 nldrfım 41 nı.mırab ,.., ..... 
ınf zayi ettim. YentaııJ &ı.lua~ 
e islıtlıı ı:uı.rnu yoktu:-. 
ikinci 91111f %06 ~ llMMı& °'11ı• 

(!:!:IWI 

VA/\17 
Ua:ı:etl'dl' ı;ı 'ııuı tmtUrı ' r ... 
ree mlıı.rin h ukuku nı~mıı 

-'KON 1: 1 A N1~vı 

Mıomlrkel IJl'mlt'4'rt 
u:.ııo.ı ~,.a~ 

"·\""' iM ı:.:. liı 
M a~ ilk ! .. O C!'l 
il a~ Irk 11.'\ Ke41 
ı ,,ılık !l'ln r:: :n 
farUeden BalkaD Blr..,-ı t.an il,\ 

da otuz kuruş otışUIUr. r•o:ıta ht1'1 
ğine glrmt.-en yerlt-re a)'ıf• Vf'Lml\ 
bf>jer kur:.ıj :ı.a121a1e ıl;r • 

A l'()n"' kl!ydmı tıU~ ~l'n !ıtek\IJI. 
ve l lgrat ucreUnt ıobeM p&raala-. 

posta ''eyıı l\aııV.a 1,. ro!:ını a ı .r 
reUnl td."re kıındl l\7ıerfne alır 
MM-ki) pRJa hrr po•t. lllM7!a"dn., 

\ .UUT'a abıaole ,_.., 

4dreıı detlftlrrne l•ctr~ı ~ h."' 

il.AN VC:.KP.:Tl.P.AI 
ııeattt llln'armm Mnttm • n.. 

arı aonda::ı itil.ar en lıt&ıı •li'aJ• 
rmda 40, iç suyratarda :!O kuru'f 
dördUnctı 88yfada 1. tkbıel ,.,. ft. 
çUncUde 2, Mrlncide 4; ~ık yarır 

J kesmece .. liradır. 
~ BUyUk; çnk dt:vaınh. IJCM..,t 
.nınkll ıı:ı •. ~rt'nler~ ayn a:rn bl
dtrmeJ~r yapdır. Keulıt MRlaf 111 

•nUaı •tn ı 40 kun11t•ır 
fira'i ~bllh.Ut' C 11111)'&• 

K~Bk 12 .. lar 

Bir detı so· tiri dt-mı H. - ... 
flASl 6~. dllrt detuı 11 Ye Oll ,.,... 
100 kuruflur. Uc a)llık ilAa veno
·enn bir 1etan beda.,.a.r. Nrt .._ 
tın ge~en lltuılarnı .- ....,._, 
ııeş kunı. tan be:ıap eaHir. 

Vıı.kıt hem roğnıdMI ~ 
1<eudl idi\,. yertnde. "9111 ,_..,._ 
caddeıtladl' Orhan~ ~~ .ıill. 
~LEDDIN lRBN j ... ~~ 
f'ltyle ntn kabuJ ...... - iıcia• I t.eiP.I••= .. ,. 
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1 1 

sırı 

• omo1en 
Snçlan bcılcr, kök· 

ıerini kuvvetlendi· 
rır, dökülmesini ön. 
er. kepeklen giderir. 

ngilız Kanzuk 

Eczanesı 

Beyoğlu - Istanbul 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden : . 
HaSlln Fehmlnın Hazineye olan borcunun tahılllnln temin! Jçln h!S8Cdar 

liu!unclu:U Bcyoğlunda Kamerhatun mahaUeslnln §lrket sokağıdnn eski 9-ll 
yeni 11 -13 kapı sayılı bir tarntı Yanyalı Nlkoll hanesi, bir tarafı Konyalı 
Klryako veledi Yanko ve müşterek hane ve bahçesi bazan kasap Koçonun 
"Hacının , hane ve bahçesi ve bir tarıı!ı Dimltri veledi Yanl'nln hancı! \'e 
tarafı rabll Şırket sokağı ne mahdut De!terdarı esbak ya Hasan Etendl vak· 
tından ~ı lira miktannda iki bap hanenin 1/3 hissesi tahsili em\'al ka
nunu hWctlmlerfne göre satılacaktır. 

Tnllp olanlann 2/7 /94.0 tarihine rastııyan Salı günü Baat 15 ten sonrn 
Beyoğlu kazası kaymakamlığmda müte~ekkll idare heyetine mUrııcaatıarı. 

(4858) 

lstanbul Hava Aktarma Anbprı Direktörlü
ğünden: 

1 - fiOOO adet portaU! çadır dlklirllecektir. 
2 Pn:r:arlıkla ihalesi 17/6/940 Pazartesi gil.nU .aaat 14 de Yeıilköy Ha· 

\'il Aktarma Anbarı Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 lsteklilerin r,artname \•e nlimuneyl görmek Uure her gün, pazarlı. 
ğa gıreeeklerln mel'!lrur günde (56:1) lira muvakkat temlnallarile komisyona 
mUracMthırı. (48715) 

KAYIPLAR 
/ 

' "- ) 
- Ankara 12-6-940 

-- C.: E )( L t: R ---• 
1 ~rlln 

100 Dolar 
100 Frc. 
1 )i) Liret 
ı oa h\1tre F'n. 
ıoo ı lortn 
ı ııo Ra.) lşm rk 
ili-O llel;-n 
100 Drııhml 

100 l.cvn 
ıoo Çek Kronu 
100 P~l'la 
JC!I ZloU 
100 Pcn;ô 
ıoo ı .... > 
ViO Dinnr 
ıco l'rn 
100 bwç Kr. 
100 r.n!>~l' 

Altın 

6.2' 
146.-

2.9647 
7.%%75 

81.8922 

2.96875 
0.9976 
1.74'15 

1',435 

%:>.8775 
0.625 
8.42j 

37.1473 
81.COl> 

- c.shnm ve fnb'ITılil 
T~rl' lıo "«'U 1 (lf!f.;ln 18.0l> 
JIJZS "O ~ füraml3t'll 19.-
Rrır;anl 19.-
Sn as - Erı.unım 1 19.23 
• neş - En:unım ı 19.40 

l\"fl5 - r.nmnım 5 19.40 

1313 Şema! senesi İran konaolol!lU. 
ğundıı.n almı11 olduğum paaaportumu 
zayi eyledim. Yenisini alacağnndan 
caklırinln hükmU yoktur. 

Me.ltmet Haaan Ferhudl 
(321593) 

* * * 
Mülga lııtanbul ldadi!l.nden aldığlm 

1338/1834 tıı.rl?ı ve 615 numaralı §&• 

hadetna.rneml ıı._yJ. ettim, :I"cnlslni ala 
c mdan e•kllılııln hUkmU yoktur. 

IAJeJl Hea(hpap. co 1 40 
m rada 1316 ck>tllmlu ~ 

(3215915) 
• * • 

Pul müdürlUğtlnclen aldığım 1923 
numaralı pul nıhsatıı:nı zayi etUm. 
Ycn!Blnl çıko.racağ'tmdan esİdalnln 
hükmü yoktur. 

l'em!ı1: Abacılar 

dt'81 86 numnrnlı 
Şenlik oğlu. 

Zlnda.nknpı cad· 
dlikklnda Yorgl 

(82587) 

* * * 
Fatih şubcalnden aldığım asker1 

''eslkam ile nüfus kAğtdımı zayi et· 
tim. Yenisini çıkıı.racağtmdan e&kW. 
nln hUkmü yoktur. Ali Rrr.ıı 

(32588) 

* * * Fen FakUlteslnden aldıs:ım bUviyet 
varakamı zayi ettlm. Yenisini çıkara· 
cağımdan eııklıılnln hllkmü yoktur. 

S87D nuroorolı Mlljgl\n Kınl~ 
{325S9) 

'I tir ;y Cu 
• huri z 

AK T t F 
Ka • .,a: 

Altm · ~aft Klo2'r&m 71 i218 K 
Baııkrıoı 
Ufnklık 

I Jııhıldt;/:ı 11vhGIJM~: 
/< •• ·:ı · <•r ~ '{llotr.ı.n 
l'ıirk 1 ı .. '\<111 

H arırtekt M ııhabirlt'1': 
Al•ırı: ~:ıfl Kil<-.eram fiP171l:l 

100.881.769.15 
9.G)3.917.5C 
1.757.742.26 

9. 729.4SG.9S 

Lira 

112.243.128.91 

362.974.SC h 

1 

F~3!mmm:lll!!l'J!Er!m=--ma:zm==s 
1 

ı·ürk·ye Cumhuriye ı 

t• 
Kurulu f arim: 1888 

S•rmayeai: 100,000,000 T"rk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 L1ra 

ikramiye Veriver 
~irnnt Rankn. anda kumbaralı ~·e lh~nrsız tasarrııt hesapla.~ 
ı·ında en ıu 50 lirası huhınanlarn senede 4 dem çekilecek 

kur'a ile a.~nğıdakJ plQna göre ikramiye dağıtılat·aktır. 

4 Adt't ı.ooo Liralık 4.000 lJra 

4 • 600 2.000 .. 
• ı60 • 1.000 

'° .. 100 " 4.000 

100 • l\O .. :;.ooo 
ııo 40 4.800 
180 ıo 11.290 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 1 
(azlaelyle vcrllecehtir. Kuralar senede 4 defa: 1 l!}ylQI, 
1 Blrlnl"lktınun. l Mart ve 1 Haziran tarlhlPrlndP çt'kllP<"Pktlr 

Yıllık llk 
klraııı t"mlaatı 

262,00 19,60 Balatta Hı:~ırçavu~ Mah. Tahtamlnare So. 143 No.lı dUkkM 
369,00 Zi,68 Çar§ambada Klrmastl mahallesi, Çaroamba soka!• 10 No. 

Cedit Abdürrahim Efendi Medresesi. 
60,00 4,50 Balatta Htzırçavu~ Mah. Köroğlu So. 2 No.lı ev. 
36,00 2,70 Samatyada. Tramvay caddesinde 30!5 numaralı arsa. 
36,00 2,70 Fatihte Zeyrekte İbadethane sokağında 64 numaralı Zen· 

bili! Allefendl mektebi binası. 
84,00 6,30 Şehzadeba§ında Scllmpa§a Yoku§unda HUııeyinağa Mab. 

ICırıktulumba sokağında 11 Numaralı Darülhadis Bosnevl 
medresesi. 

Yıllık kira bedeli mubammenlerile ilk teminat miktarları yukarda yazılı 
gayri menkuller 1 mı. 3 sene müddetle ayrı ayn kiraya verilmek U::cre tem 
diden açık arttırmaya konulmu§tur. Şartnameler Zabıt ve muamclı\t müdür. 
1Ug1l kaleminde görülecektir. lhale 24/6/940 Pazartesi gllnU saat 14 de Dal· 
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mııltbuz \'eya mektupla. 
rile ihale gUnU muayyen &a.attc Daimi Encümende bulunmaları. ( 4872) 

8 I 6 I 1940 
PAS l F 

~ermaye 

ı htı11at akre"1: 
Adi \'f: fc\'kal:idt.
Hususi 

• • 

• • 
• 

Tetlat-'Üldef.."1 Butıl.."ttotlnr: 

Deruhte edılen evrakı nakdıve 
Kanunun 6 • R ınaddelerin tev. 
fıkan Hazine tarafından vaki 
tedıvat 

v ıCA.L-1 v 

G.188.66~.15 

s.oon oo:>.-

ıss. 748.563.-

19.310.] 96.-

(l 

ı..ıra 

15.~.MJ.-

12.138.Gf".l.i.15 

Altına tntnı!i kııhll i(>rbf:.>st 
dnvızle-r G0.422.41 k l)(.ruhte e<'ih•n ev:rn.k) nak. 
Dıı?er 'lovizlPr ~ Y.~lu 
lOırirı: h'l k;vrlrıi 

,,,. .. ,,,,. 'nl.11i1/Pf't: 
Q .. r l,tl" enilıon •V"llkl 111)t. 

d 1l't kıı r<l'";;, 
J'ıınunıın 'i . Q m1tdd,.lt>nr.f' 
lf.vfı!fıııı H"tl'lf' hrııfmtian 
vaki trdıvııt 

,f::.,...,,.drf "'iı:dnnt: 
l'•r" ı1 t"r.et lt"r • , , 

P,Jınm 1'1" tahuiltit r-flznn•" · 
( ()ı>nıhtı> .-'ii!Pn evrııln ook. 

A ~ .:hveni•ı bı~ıhtı ~hrur: t'e 
tahvıı:t ıtıhul kıvn~"t'e 

B &>~,.t ~hıım Vf' Uıhv•'M· 
A ıvın,lar: 

Hız1neyc kısa vaj('h evan! 
n•tm \•e dü\•1r. l:ierıne 
Tı!hviL<it U:r.enne 
Hıg"'edrrhr 
Muhtelif 

r • • 

7.3.4:"4. i33 • ., ~ 

1ss. 74S.563.-

19.310.196.-

~41.698.979.€5 

4 ~.M7.318.S3 
~.~59.6.t~. 7f, 

2.6:>3.Gaa.-· 
8 ".W7.1S. 

1.r.n;:;. i2".-

n jıye bakıve~ı • 

33.254.Gl 2. 70 

139.43~.367.-

241.698.979.65 

SS.326.948.t!ll l 
10.420.169.181 
4.S00.~.-

21.G:l.S2S.7Z 

sıs .. m:;J.34 ~ 

KnN?ı!wı trı.,, Men ~ıtın olar11\( 
•lii \'et~n te<lıt \.'Ü lı:- •ıaze~llen 

Ree-ılfon• !""l"l·"biU ilavten tP· 
1a VJl•"-1 

MEVDUAT 
Tiirl: lirasl 
Altın S. K'-:. Mi <;4 • ~~rı 

Döviz taa.hhüdntı: 
~ltma tnhvill ı.-At i1 dlh·ızler 
Dıver cfövb·1,.. ve ııı ıac:ı.kh t.:ıı. 
'"tno b .. ltive1eri 
Uuhtelıf 

139.438.337.-

17.000.000.-

3.593.9: 

Yek .... 

1 Te r.!ll:?l 193S tarihinden ıtibaren: bkonto hııdı!I % 4 Altm ilıerine % 3 

' 

111.245.544.63 

23.205.4ıS.32 

l I S.34S.9!}3.24 

lslanbuı Levaz.m Amirligı satınalno• 
Komısyonu ılAnları 

Kilo 

15,800 Çalı fasulye. 
37,800 Ayıekadın Fasulye. 
63,l}()() Barbunya fasulye. 
55,000 Kabak. 
17,800 nd t Hlyar. ıc.ı 

Rumeli cihetinde bulunan mU0sseııelerln yukarda yazılı bet ıJıl 
.:esi 14/6/94.0 Cuma günü saat 15,30 da Tophanede Levuım Aınır J 
alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin ııede 1 1 

~~t:~~,1~ık00~~~::~~es~:~~:y:n:u;;~~:ı~~rtna.mesl ~1o~ısyo
0~ 

* * * &000 adet yarım yuvarlak demir halka müteahhld nam ve 6t 
.. nacaktır. Pazarlıkla cksiltmesı 14/6 940 Cuma gUnll saat 14,SO 
nede Lv. Amlrllğ't satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahııtlll 

1 ıım kati teminatı 45 liradır. lsteklllerln ~ili saatte komisyona ı• 

'I< • • • 

1000 kılo pamuk alınacaktır. Hüteahhit nam ve bcsabtn• 
si itmesi 14-6-940 cuma gtinU saat 14 te Tophanede Lv·. 1 ı 
tın alma komisyonunda yapılace.ktır· Tahm'n bedeli 600 ıırs 
natı 4:5 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görUJUr· 
rin belli saatte komisyona gelm.,.lni <927) (4464) 

* • * ~ 
2000 adet tevhit semeri ııı·eleti müteahhit nam ve bes.-ıbıoa 

Paz rlı}.la cks'ltmc 1 14 6 010 Cuma gllnı.1 saat 15 de Topııarı~ 
Amirli~! Satınnlma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli & ı 
teminatı 600 liradır. Şartname ve nilmunesl komlıyonda görOIJr;t' 
rln kanuni vesiknlarlle belli saatte koml3yona gelmeleri. (Sl 

1000 Adet 0,16x 0,2.! }l.b,(ıO M. eb'ad:n~a çıralı çar.1 
li>O ,. 0,14x0,161(7,50 M., ., 
125 ,. 0,25;<'0,2.-ıx2,20 M " ı.,JP 

4350 ,. 0,0\>5X0,:lJX4,00 N. ,. " c" 
300 0.14X0,14x,2,Cı0 M. Dııı budak ,.eJa ııı •. 
200 .. o.ıoxo,1ox1.oo M. .. .. .. • t ,, 
'i ahmln edilen bedeli "S5j3S ' lir •'50., kuruş oı .. ıl cıns, cb' r.ı 

n yultarda yazılı ııltı kalem kere.oto ukcri faar ka nr uruut•1 ,,.ı 

merkez satın alma komlsyonwıcd U .o ıııo peroerııbe güuU 
kapalı zarfla ihale edilecektir. ı;; ırtnamc "'l,. lira "80,. kuı.. ııı 
komlsyond:ın ver.lir. 'lnhpıc ın tl uva;,.ırnt tem.nal oıan l•" ' ıı 

lturu,.,u havı teki f mektup.arını mezkQr gUııde aa.ıt 1., e ıuıJer ı> 
vermclcrl ve kendllorlnln do 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddeıe~ld 
ııalklc komisyoncu oımııdıklar:ına ve bu ı~ e ııl:iliauar tUccard•11 

ıııil· dair ticaret odası \'esikasllc mezkfır gUn ve eaa~te komlı:;yona -fi 
ı4• 

il< * * 
J 950 Ton Te hin Koku Alınu~l• oJ11 
Tahmin edilen bedel! (48.ı:;oı lira olnn 19:10 ton teshin "el 

Fabrikalar Umum MUdürllll;'ll meı kez satınalma komtsyonuıı 
rnıo perşembe g .. nll saat 11> uc kupalı ~..ı •• ııı ı.ı.uc ccuıcceı...ır. ,,,, 

"''"' Şartname (:lJ lira ıuı kuıuş ınukao.ı.ı.nue komlayc.nı.lıın ;J 
ıerin muvakkat teminat olnn ıaü .. d) llrd \<lJ) kuru,.u bB\1 te•• 
lannı mezh'"fır gllndc snat 11 d• kadar koml.,J'ono. ver. ne.eri ve l< 
249\J sayılı kanunun ı ve 3 madd...!cri.ıdcltl ve... ıkle komisyoncu ol~ 
\'C bu lgle aUl.kauar tUcc.:ırd.ln olduklar .. ıa dilır t"carct odnııı ":,ı 
k{Jr gtın 'l.C ııaaltc komisyona mUracaatıarı 147:;8) 

••• 
14 J"ıılcnı \ e ~cırı'o.n 16.! to11 madcu l ıığı ulınucak. ~ 

Tııhmın eclllen bedeli ı 44.2:50 ı olan 14 kalem ve cem'an ıe: ~ 
yagı Askt'r1 Fabrlknl:ı.r Umum Müdürlüğü merkez aatınalın• ıı 
ca 26-6-1940 çal'iamba günü saat 11> de kapalı zar.la ihale 
Şartname ( 2 ı lira (22) kuruş multabllındc komjsyondan verilir. 11 
muvakkat teminat olan (3318) lirn. l 75J kuru,u havi teklif ııı; 
ınrzlt(lr gUnde saat 14 de kadar komisyona vermeleri v~ keıı~ 
:!49l> numaralı knnunun 2 \'e 3 maudelerınd(lk! vulalkle koıni'' 
dıklarınn ve bu işle al~kadar tüccardan old:ıklarına dair Ticaret 
~.kasile mezkOr glln ve saatte komisyona mUrııcaatınn. ('17061 

"' "' . 
1%00 ton liunıı>ul• dokıhu koku alııuıC'uk 

6
,;, 

Tahmin cdılcn bedeli ( 25.200) lıra o:an 1200 ton KarabUk d 
Askeri Fabrlltıılar Umum MUdUrlU~ü merkez ııatınnlma ıcoı;ı 
26-G 910 çarşamba gtınü saat W da kapalı zartla ihale 
'}artname ( ı ı lira ı 41 ı kuruş mukabilinde komisyondan veril1'· 
nÜ\ ak kat t mınnt olan ı 2111>) !ıra~ ı havi teklif m ktup:armı ~' 
Je saat l 5 e kadar komi yon.ı vermeleri ve kendlforinln de 2' _.. 

ıc•st'I"', kanunun ı ve 3. madadcr&ndokl vesaikle komısroncu oımaJı 
11
, 

.,le nldltadar tüccardan olduKların:ı dair ticaret odam ve3ll<•' 
ı; ln ve s:ıattc komisyona mUracaatı:ı.n. 147571 

"' * * 800 Ton Toll'tıl Alın.ıcak ti 
Tahmin edilen bedeli (91.6!>0) lıra olan 300 ton Tolcu! ,\.ııı.e 

ıar umum mUdarıu~u racrkPZ atınalma komlsyon·ıncıı 28/6 940 
saat 16 da kapalı zar.la ihale edil • kUr. Şartname (41 lira ııısıı 

1 
ı,a'JH,nue komls~onda;ı ver.lir. Talipler.o muvakltat temlnat oıı.ıı 411 
(uOl kuru u havi te':I t mektuplarını mezkQr gUnde ııaat 15 e I<~ 
yona \' rm 1erı ve k"nd ler:n n d" 2•9') numaralı lmnunun 2 ve 
ı lndf'\kl V<'~ Kle koml!!yon<':.ı olnad klarma \'e bu i~le al8.k d!l' ıc 
oldul.larına d:ı.lr T cıı.ret Oda"' veslkaaıle m .. zk~r glln ve ıınatte 14 

mu""' atıau. ~ 

J ,enız Levwın Sat na nıa :to~onu ı •,.;.1 
M. M. \', O 11l:r. ?ılı•rl<l':r. Sntın:ılr.m liomlsyonundnn: ~ti 
ı - Müteahhit nam ve hesabına ıılınacak olan bir adet t • 

n. J"t plnnya te~"Ahının pazarlık eksiltmesi l:>-6--l!HO taril'ııı ,41 
ı um:ı.rtcsl g.ınil saat 11 de \'C!<!let b!nn:nnda komisyonda ıeı-f10' 

2 Tahnın edilen tedeli 18.000 lira olup kati teminatı ;..t'_J 
3 - Şartnamesini görmek lstiyenlerln her gün ve münal' ""' 

IKteycnlerln de belli gün ve saatte komisyona katt teminat ,-e 
:~eleıllc blrlllttc komisyona mUracaatınn. (4783) 

his ~gar 

Orl ·91 - ~ 
I Şartname ve numunesi mucibince b ra tıçılarınm ter11'1 ,J 

n lan neviden 5000 l:llo Reçlnıı paza;Iıkla ~tın almacaktır. JI" J 
11 - Paznrlık 28/VI, 940 Cuma gUnU ııant 14 te Kabsta~ f',J 

MU~ >nat şubeslnJcld Alım Komisyonunda yapılacaktır. ,....ı , , 
III Pn:ınrlıfln l;;ıUrll.k etmek lııUyen flrmııtıır nunıuıı: 'il' 

' ıra fnbrllr:ı:ıınıt \'ererek tecrübe ettirmeleri ve pazarlığa 11tJ .il''/ 
nl:naları ltı.zımdır, aı'- ~ 

iV Şart.'lllm"' ve nUmune söı:tı ge<;en fUbeden pars-tir: "' 1.~ 
V 1 tcldller!n paznrlıl· için tay!D ollillM gUıı ve ıııı.atte ı~ 

me pnrııhr.le blrllltle mezkOr komisyona mUracaaUarr. 

~~'bAf~-·~~~~~~~~~ 
~/JitBI: ASIM US 

Basıldığı ver: V AKIT Matba.u1 
Umum Neşrtyştı I~ 

Refik Ahmet Se 


