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VAKiT KlTAP K UPONU 
're1 liu ı dm so a kn.dar bir sır& kupon top. 
_ :l ln;np idaremize gt>tlttn olmyoculamnn 

1
- Diln ve ı·nnn Tercüme J<tllllyatının Udn

I ·~ ci ııerl ~ kitabını yfü:de M eksik nat_jla 
'......:::::: alablllrler. 

Almanya harp malzeme· 

Mısırda askeri mal1-
kemeler kuruldu 

Kahire, 31 (.A.A. ) - Şimdiki ahval dola· 
}'ISile parlamentonun haziran başlangıcında hi· 
t.:m bulacak olan i5tim::ı devresi uzatılmıştır. 

Kral ile hükumet erkanı bu sene yaz mev
simini geçirmek üzere İskenderiyeye gitmiye
ceklerdir. 

sini israf ediyor ~ 1W> ~ Bir emirname ile Mısır'ın bütün idari mrn· 
takalarında askeri mahkemeler teşkil edilmiştir. 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) IDARE l!:Vt: Aııkara CıuUR'TANBUL •Telıtrat: VAKJT• Pnııta kutuını : 411• l'PIP!nn· 21413 C Yazıı 24~70 ı ldıır(>l 

Müttefik kıtalar Dünkerk'te toplanıyor 

~ı. Prui ordusunun bir kısrrıını 
~iman işgali altrndaki t epeler-
tlen geçirr11eğe rnuvaffq~ o ldu 
ltalya, Ingiltere ile 1t 

_,·., ......... -· 

l{ontrol anlaşması 
tnüzakerelerini kesti 
Dün Romada 10000 italyan tarafından 

"---müttefikler aleyhinde nümayiş yapıldı 
, J Moı;kov:ı, 81 (Husu11l) - Sofyada rl 1sp&nya tarafından da tutulmak 

lr 
çıkan Utro gazetesinin Roma muha· tadır. 

a 11 fa har b fl bir1 tarafından bUdirilditfne göre diln Londra, Sl (A.A.) _ lta!;ı·a geçen 
~ \1 10000 İtalyanın lştirAk ettiği bir nU. hafta prensip itibariyle, kabul etmllj 
J mn)il ynpılarak lnglll~ \'e Franatı olruuına rtı~en 28 Mayısta Ucnrl ftt nleybtarlığt avazelerI tekrarlan®şt..ıF kontrol aıillrmu'i mtl:akuelcrini n. 

~ır ecek mi ? İtalyanın bu aleyhtarlık hankeUe. kıt.&4 Ufratmııtır. 1euam• 6 iırırilf' 

ı~ ~azan: ASIM US /' 
~ ~:~ ~rbc gircce~. mi? .Y o~-
~ '~ku harp hancı va-ıyetı" 

• 
VAKIT·m okuyucularma hizmeti -

!\ ~az:ayo c'evam edecek 
t " ordulannın Belçikn· ı 

t~ tç~ek şimale Fc-ansaya 
~ )'aYıldıfrı ve İngiliz ve 
~ ~kuvvetlerinin geri çeki- ı 
~ t ve Dünkerk liman ve 
~ •ıtı mevkilerini Alma.1 
~ 'lt.tc.r-k için hazırlanc!ığı bir 
~ b~tnada D uçenin riyaseti 

s: •r takım fevkalade içti
~ ~aı:ııl:ıcağmda!l bahsed t· 
~ l tlanıruısı bütün ehemmi 
\'d ta)Yllnın kat'i bir kanr 

ı.. t'ti ~ olması ihtimalini ha 

s:d' tıyor. 
•a~ı 

~ t" ~e bakıncn ltalynnın 
, ~llı~i mümkündür; ~e: 

!\ t:'~ ıç~n hazırl~~ım.t gıb~· 
~ tıı~l' t ıırmcmesını ıcabcttı· 
\._~~hazaıar da vr.r.dır. Eğer 1 
~""): • Avrupa hnrbi y::.!n:z 
• .. ~, ıle Fransa arasınd:ı ol- , 
\ ""-ı-;~lrnan orduları §İmali 1 
~ '" ••tila ederken ltalyanın , 
~·~tan Fransa huduthnnı ı 
t:l'i "· kuvvetle hükmcdilebi 
~ .,., .. 
~ lil'i • •, Korsikayı, Tunusu, ! 
,-., ... •~eyen ltalya Fransanm ı 
~~111• c.n.."llak için tclat gös 

··-nya şaheser eri 
nin ikınci serisinı 

e 5 Q _ tenzila la erı oruz 
zUnUn ölmez eserlerlriden olan "Dlln ve Yarm.. ercUme Ktllll-

yatının ilk seri.si olan beı kitabı, okuyucularımıza bUyUk bir hizmette 
bulunmak Uzere yUzde l'lli tenzilttııı. vermeyi kararlaştırmı§, ancak bu 
tenzııa.ttan yalnız daimi okuyuculanmızm ıstıfade edebilmesini temlnen 
Mayısın b8.§ından itibaren gazetemizin bil§ tarafında kupon neşrine 

ba,,lamı11tık. Bu kuponların sonuncusunu dUn verdik. Bunları blrlktlr!'n 
İstanbullu okuyucularımız bugünden itibaren sekiz gün zartmda küttip· 
haneml7.e gelip kitaplarını ıılabilMer. Taıralı okuyucularımızın ise on 
be§ gUn zarfında kitaplarını aldınnalan ltzımdır. 

E\•velce de !Uın ettiğimiz gibi Dün ve Yann TercUme Külliyatının 
ilk seri kitapları hakiki flatlariyle birlikte §Öyledir : 

Saf o 100, Aile Çenberi 100, Ticaret, Ban· 
ka ve Borsa 75, Devlet ve ihtilal 75, Rasin 1. 
Külliyatı 75 kuruştur. 

Bu hesaba göre beş kitabın !iatıannm yelronu 425 kuruş tutmaktadır, 
Kupon biriktiren okuyucularımız bu 00§ kitabı % 50 tenziJAtla ala· 

cal<lanndan 212,5 kuruş ödeyeceklerdır. Taşradan kitaplarını aldırmak 

lstlycnler 212,5 kuru~tan maada aynca posta ücreti olarak 27,5 kuruş 
göndermelidirler. 

~~.. 1 

~'h ~Vaziyet böyle değild:ı:-. ı Be ı·ncı tertıp kuponlarırı ~ '..:.t l'llnsız imparatorluğu 
~ ti)ı11 

kadar 1ngiliz lmpıı.ra· l • ~ k 
"" ~-..._~hele muhariptir; l tnlya· 1 r * ~ ,P ud ti d F Okuyucuları ı ın ~nya. pheııerlerlnd(>n olan ı apılanınıza göııter. e t u arın ıı.n ·ransa 

"- •tavüze geçmesi aynı 1 dikleri rağbetten ce!lllret alarak "Dün ve Yarm,, Tercüme KUU!yatmın 
f\k l:c.:disini İngiltere i~e lklncl serisi olarak yine yilzde elli tenzilatla yeniden be§ kitap daha •;e. 

"e i:' der.ız havzasında lngıl· receğiz. 
~ll 'i'ansanın müttcfikl~rilc Vereceğimiz pheııerler ııunlardır: 

~~ "~iYete gefrcccktir. 1 - İşçi Sınıfı ihtilali Lenin - Tercüme eden: 
'l.!~ekY•. ile ltalya Birleşerek Haydar Rifat 
\~ Oiı bir taarruz planı tatbik 2 - Ruhi Hayatta Laşuur - Yung. Tercüme \ "1("" t lnÜdafaaC:a kalacak o 
~ '~li bir Fransız ordusu· eden: Profesör Hayrullah. 
~ t~~t\i kaldırmak güç, hem 3 Isfahana Doğru. Piyer Loti - Tercüme 
~o{ Nihayet en zayıf bir eden·. İsmail Hakkı Alişan. 
~ t lrak Alır.anya ile ltaJ· -

1 ~~naay~ isti!a edeceklr·:-i 4 Rasin Külliyatı il. H. Nazım "Bu kitabın 
'd..,_ae bıle yıne harp de· b• . • • • b d Ik• •d d.k 
~~ 7ktir-. Avrupanın mer- ırıncısını un an evve ı ıerı ever ı ,,. 
~~ ~ t~rbinde denizyolhri· 5 Goryo Baba. Balzak - Tercüme eden : 
~ '"e •:llardan ayrılacak Al· Haydar Rifat. 
~~~tık talya sonu gelmeyen BeılncJ seri olarak vereceğimiz bu kitapların Uimleriyle müellif ve 
~ ~k~· alt~da kalacaktır. mUterclmlerlnln kimler olduğ"unu öğrendikten sonra okuyucularımızın 
~~k~;;:.1 ç~~ f.!~Ç'r;~:tn J eserlerin hakiki değerlerini takdir edeceklerine tam IUmadımız vardır. 

J 

~' İtıtiLıı gıbdı mukt~e 1 
lelkr 1 Yeni serinin l<uponlarmı bugUn toplamaya ba§laymız. 

•• ~~ e ece tır. · 

'r, l:c:nür ve pe!rol ~--------------------1m1 ___ _, 
(Devamı 4 üncüde). 

I ' 

nir Frnrısı: hnHa tinli lnpıırııırı mermUeri şnrjüle ııe nnm lıı(Jn IJl'rlr~llriltuo· 
1 • 

Dünkerk'in etrafı sulara boğuldu 

F'lf ©llfil~n~ lknt©lD~ıru 
Ab>~~Ö09~ <götr<dlö 

lnönü 
Dün yeni Letonya elçi

sini kabul buyurdu 
ı1 ııkıım, .1 ı (,\.,\.) - Jkisiı-11111. 

lıur lsın<"l lnöııii hıır;ün saat 16,30 
tla ) eni l.ctonyn elçı i ekselans L. 
Ekis'i kııbul etmiştir. il. 1.. Ekis, 
Heisicunılıura ilinıatıınmesiııi l:ık. 
dinı e~ lem iştir. Kıılıul esna5ınd:ı. 
harici;yc umumi kiılilıi büyük l'l~·ı 
:-\uman )lencmencioğlu ılıı hazır 
buhııımu'lohır. 

Milli Şefimizle Arjan
tin Reisicumhuru 

arasında 
Ankara, .'Jt (A . ı1.) - ,\rjnnliıı 

milli hn:rraıııı miinııselıelilc Jkisi _ 
cumhurumuz, Arjantin Heisicumlıu 
runa tebriklerini ıclı;ır:ıfl:ırnışlar \'C 

miişnrünıleyh le ıeşekkiir ,·e teh:ıs
<iÜslerini Milli Sefimizc telgrarıa 
bildirmişlerdir. 

Parls, 81 ( A.A.) - Havas bildiri. 
yor: 

Dilnkcrk, filonun mUzahereU saye. 
sinde mükemmel bir şekilde muka· 
vemet etmektedir. 

DUnkerk bölgesindeki kıtaattan bir 

kısmı tnhllyc edilmiş bulunuyor. 
Tuğyanlar beklenilen tesiri yap-· 

mıştır. Son saaUcr zarfında binlerce 
ton su memlekete yUrUmUştUr. Su. 
yun derinliği 50 santimetre ile iki 

(Devamı 4 üncüde) 

lngiliz - Sovget ti
caret müzakereleri 

Krips yakında büyük elçi stf atile 
Moskova'ya gidiyor 

Londra, 31 (A:A.) - iyi ma· 
lumat almakta olan mahafil, 
Stafford Cripps'in yakında husu· 
si büyük elçi sıfatile Moskovaya 
gönderileceğini beyan etmekte • 
dir. Bu mahafil, halihazırda mev· 
cut müşkülatın pek yakında hal· 

)edileceğini ve bu suretle Crlpps· 
in İngiltere ile Sovyet Rusya a· 
rasında ticari itilaf akdetmek üze 
re derhal Moskovaya gideceğini 
iJave etmektedirler. 
Aynı mahafil, Sovyetlerin ta • 

(Devamı lı i:.ıcü<le) 

Macaristan Hariciye Nazırına göre: 

Harp Balkan-
lardan uzak 

• • 
Başvekil T eleki Macaristan ıçın 
tehlike mevcut olmadığını söyledi 

I Y tı.."'1.cn lı ilnr.ilde ) 



2-VA 

Avru a harbi ve Amerika 
cumhurreisi seçimi 

Auup:ub lıarıı kıyasıyn devam f ıılcyh•ue lcabcttığf fRkllde mıuıC11 bir 
ediyor. Amı•rllmnın hlrlncl pUlnıb cr.pho ıılm:ıyı tccriıbe etmiştir. 
meşgul olduğu mesele eumhurrclsl llllha sa naı.I Alıııan)nı>ınıı ve onun 
Jntllınbıdır. fjCfino karşı tnkındığı ta\'tır onun te-

Aın:!rlkada bugün için denebilir ki mayüllcrlnl :ınlatnuıl• itibariyle dllt. 
bUtlin .A \'rJJM h!\t'lisclerl, ıın.,ta hnrp lmte IA:ı1ıttır. Net.ekim Almanya ıtuz.. 
olm:ık U.rel"I' t ek bir z:l\'lycden, IntL \·r.Jtln bu hal eti nılıl:ı t..'2.ltıl pek I~ 1 bil. 
hap za\'lyl'lfilndcn u•tkll< olunnınkt:ı. dlği frln UuneJUn yeniden cuınhur
dır. Amcrllındnl'1 cumhurrelsllğl lnU. reisi ı;t>Ç!lınesl aleyhinde bir hayli 
h:ıbı A:ncrilmda p:ırtllcr, ltendlslnl mesai urtctmlştir. 
or.umhurrclsllğlnc n::nuct gören ı;:ı.h~i· J>olonyu.da bulunıluıtıı iddia ool. 
yctıer \ "C Anupadnkl ıslynset nd:ım. len vcslkalıır. l<uzvelUn alc)·hl
lnrı için ııyn, n~TJ mAnalan ifade et. ne ynpıla.n mücndclC1ılıı bir nUmu. 
:mcktcdlr. nC61 ldJ. Bu mücadele ile Ruzvclt Av. 

Amerllrn cumhurrolsl lnUhnbmda rupa hnrblnl te~vlkle ıttJham oolllyor. 
A\TU(la mesele-sinin blrlncl pHlnı al. \'e Jtul.\'eltln Amerll<ayı h:ırbe allrük-
nuısı sebepsiz. değildir, lcmck lstedlfl I,an cıllllyor:lıı. 

muh•-ııt J?uz.\ 'Clt aloyhlnc yııpılan b·ı neşri. A\'rtıpn lııırbl Amerikayı ..., 
bakımlardan tıılad:ı.n sıltryn ııl!ıluıdnr yat, lcıı.t edilen bu Vl'ISlkalara oıuka.. 

bO Amrrilaıda h sıl olnn hn\1' nıı.ı.l 

lstilAsmm AmerlklM.in gerçekten bir 
nefret doğurduğunu göstcrmd>t<-dir. 

f'der: 
ı - A' rupadııkl harp Amerikayı 

ın:ill \'e llttısııdl mekanlı.ınası ve al
ynsi faaliyeti balmnmdnn ııonuna ka. 
dar bltn.raf bırnl<nm:ız. ~lün.l<U Ame. 
rllaı mcnfaatıcrlnl sı:ıdece Amerika 
hndutlan içinde mUtalea edemez. A.. 
mo:rlkıınm lktıs:ıdf bünyesi Fmnsa \"e 

İngiltere ile blrllkt.e bir kili lqkll et
nıektedlr. 

Vakıa bu ktil tetkik edlldlğt uunıuı 
'.Amc.rlka Uo tnglltero ve (i'nuıJQ ara.. 
r;mda da de\'Dm eden bir rekabet 
ınevcattur. Bu relınbetln daha keskin 
lılr bale gelmemesi lt"ln Amerika Av. 
:ruıın harbinde mUttcfUdere yaptığı 

ynrdımlan WUA dlMz Uo kar,ı.lıımak.. 
fadır. Amerikanın tcdlyııtı bu ııeldlde 
tn.nıJm etmcsl mUstnld>cl dllnynda 
• Unc.rfka UatUnlllğtlnU t.emln lçlndlr. 
J;uJmt kapitalist rcJlmln umum! mon
fn.ntlorl mevzuu bahsolduğu zaman 
Amerika kondlnl tngllt.cro \'e Fnuıaa.. 
um yanı OO§mda görmektedir. 

Amerika dUnya plyasasmdnkt a,.. 
terle \"e dUnyn &lya.ııt coğnıfyasm.m 

tebeddll.Uerl Ue de alAkalıdır. llolanda 
mtatemlelmlerl meselesi Amorlk.anm 
ı.rta harlclııdo kuwctll olması iktiza 
dtığtnl, yani Amcr1karun dUnya lele.. 
rllo alAkah bulıuıınasmı mnırilcttlrcll. 

Amerika bu sebeplerden dolayı Av
nıpı\d.akl hnrbl dlklcatlc tıılılp e:tmelt. 
te ve Avrupa hnrb!nln lnld3flflnn yn. 
kında ynpılacıık cunıhurrolrıl &eçlmlo· 
de müblnı bir nıovkl almaktadır, 

il - A\·nıpadn.kl muharipler de 
Amerika camhurrelsllğl lntlhabmı 

lccndl davnlan için blr mcsned aay. 
rnnktndırlıır. !MUterQ \"c Framaya 
göro nuı:\•ett eenelerdenbcri tuncııuı.. 
l!Lrını • ecmıın tilerini lıh:ı.r etmıa tır. 
Onun Uçllncll defa cumhurrclsl seçil. 
mesl mUtt.c.flldcrln bir wcrl m:ıhf. 
~·etinde olacalrtır. Çünkil Ruı.l-clt mil. 
tcaddlt dcfıılar mlh\·cr dovlctlcrl 

ili - Amerlkndn ~-nlnıı. ltıır.\'l'lt 

değil cın:ı rakip olanlar da Amerika. 
nm bir lı:ırbo luı:ıır olnuı.ııı lktir.a et
t.ığlnl, kun·ctlenın 1 lcab3ttığlnl bir 
tez olı\rak ileri Urınel(tcdlrler. 

Ntrteldm yeni eunıhurrelsllğlnc 

nAmzct olnnlardruı llu~r RuuelUn 
akslno olarak Amerlknnın bitaraf 
kalması te-.ı:lnl ileri slirmlyor. BlllUd• 
b.:ırp lhtlmallnl birinci plAndıı muta. 
lca ediyor. 

Huvcr'ln rn.dyolnrla neşredilen bir 
nuUm Amerlkııd:ı lııtllıııp propııgan. 

dasının pıılkoloJl!!lnl anlatnınk ltlbo... 
rlyle dlkkate değer bir mahlyr.tt.edlr. 

Hu\•cr Amerlknnm harbe ha:ıırlnn
maaı ltlıı sa.ıın,>iln l<uV\-etlcndhilme.. 
alııl ilk teklif olnmk llerl sllrtiyor. 
Amcrlluıda. harp endUstrlelnl takviye 
etmek cmell bU,:11U' ııanayl muhitle. 
rindo her halde fena ak.laJer hııaule 
getirmez. BHAliliı hnrp ııanayUne eer. 
mııye koyanlan memnun eder. lıım
llto kar,ı bir prııntl gibi görtlndilğtl 
itin işsizleri de rabu t&ıı. etlll('z. 

Uuvcrin Rw.vclte raldp ol:ı.rak or. 
taya attığı ıtlar, Amerlkanm bir barp 
ocpheslne doğru hnzulanmaaı tema. 
yWUnUn lfad~l olmak ltlbarlyle Al. 
manynıun ynlnız Ruı,·eltle d<'ğil A
merUtanm temayUllcrlylo kal'flı kar. 
eıya geldiği nctlocslnl çıkarmak pek 
te ldUı1nllk sayılmaz.. 

Amorikada muhalif, muvabk bir 
bava var ki artık Amerlkanm dllnya 
~eriyle eıkJ bir ııurdtc alil.kalanına. 
IUll tnbJI buluyor. Amerikan emper. 
)'Dllzml dUny~l dhıamlk bir halde 
bulunan :r~nl cmptf') allst hamlclert 
kendisine tlmdldcıı dUşman tcıAkld 
edebiliyor. Bu tomt bugUn Amerlka
da cunıhurrelsUtt ııcçlmiDln be.lkeml. 
ğlnl ~kil et.:moJ.-tedir. 

SADRl ERTEM 

Faydah bilgiler, merakh şeyler 
... mi ................................ 1:mıımm ............ ..... 

Havanın nasıl olacağım bilmek istiyorsanız 

Bulutların dilini öğreniniz 
Hava hakkında 

,-------=--"',tahminler yapı· 
l lır ve ya hüküm· 
l ler verilirken bü· 

11 yük bir bilgiye 
sahip olmağa lü
zum yoktur. th· 
tiyar çobanlar 
ve balıkçılar bi· 
le kendi dar sa· 
halannda bu ne· 

u.ı.:=~~::::::-..ıı vi hükümleri ver 
dikleri zaman ekseriya isabet 
ıederler. Çilnkü onlar da ekseriya 
gayet basit olan tecrübe kaidele· 
Tinden istifade ederler. Bu kaide· 
lerin belli başlılarından bir iki 
tanesini burada anlatacağız. Yük· 
sekte bulunan sirus bulutlan or· 
t;ıya çıktıktan sonr;ı eğer biltün 
Gcmayı kaplayacak olursa hava 
rüzgarlı olacaktır. Batı ufkundan 
yükselen sirus bulutları ekseri· 
) etle 24 saat zarfında yağmur 
geleceğine delalet eder. Aynı bu
lutlar doğu ufkundan yükselirse 
hava güzel olacak demektir. 
Eğer büyük güme bulutları 

gôkü kaplarsa ve güneş batarken 
ve battıktan az sonra kaybolmaz· 
sa hava bozacak demektir. Gök· 
yüzü kısmen açılır:.c:en sema~a 
iki tabaka bulut bulunursa ve ön · 
deki renkli bulutlar da enginler· 
dekilerle aynı istikamette hare
ket ederlerse hava bozulacal: ve 
yağmur gelecek demektir. 

llkbaharda, yazın ve sonbah1r 
da gökyüzünd.:: münferit bulutlar 
görünürlerse da~ma havanın gü· 
zel ve kurak clacağını düşünmek 
icabeder. Eğer sabah sa:ı.tlcr:nde 
gükyüzü bulutsuz olur ve ö1,1cye 
doğru sema ·a b":Jlu~lar b:: ı:r:r ve 
sonra ~a çoğalır, akşama <lo~ru 
tekrar kayıbolursa havanın gü~el 
olacağına hükmedebilirsiniz Gü 
ne§ batarken gökyüzü berrak is• 
o gecenin ~babında havanın gü 
neşli olncnğmı anla:yara1: s: vine
bilirsiniz. 

• , Hayvanların da 

\
~' havada olacak 

. ~, tahavvülle~ fark 
, . ve temyız et· 

mek hususun· ' , , ffı :!aki hisleri çok 
\ ~~ mütekamildir. 

...., Hayvanlar için· 
de en meşhur 
hava peygam • 
berinden biri kır· 

langıçtır. Kırlangıç uçuı dairesi· 
ni havada yükseklere kadar tef 
mil edecek olursa hava çok iyi 
olacak demektir. Eğer yerden 
çek fazla yükselmiyorsa yağmur 
geleceğine işarettir. Bozuk hava· 
nın yaklaşmasile başlayan asa· 
biyet ve rahatsızlık hemen, he
men bütün hayvanlarda kendisini 
gösterir. 

Arılar kovanlarından dt§arı 
çıkmazlar, örümcekler ağlarım 
örmeği bırakırlar ve saklanırlar· 
sa hava muhakkak fena olacak· 
tır. Yağmur ba§ladığı zaman ke· 
diler mütemadiyen yalanıp te· 
mizlenirler. 
Havanın iyi olup olmayacağı· 

nı anlamak hususunda balıklar 
da gayet hassastırlar. Onların 
yaşama adetlerini tetkik eden 
bir insan için balıklar barometre 
gibidirler. Her oltacı kendi tec· 
rübesile balıkların yağmurdan 
evvel caba kuvvetli l!ardıklarını 
ve dalı:ı canlr olduklarını bilir. 
Ku .. lıağalar, kaplumba~allr kır· 

brda nc·l:lardn dola"ırhrsa hava· 
nın fc ; a olacağı ~uhakkaktır. 
Çün:;:ü bu hayvanlar normal ola· 
r a'c ~Ur.düzleri yuvalarından çık· 
ınl::l:ı::-. 

Albn fiyatı 
nir miHılettenbcri düşen altın 

sen iki giin içinde tekrar hirden
lfre y<ıkselmiş ve C:Un 23,SO ku· 

Fakir çocuklar için 
yatıh oku il ar 

Ayda 7 ,5 lira ile ilk 
tahsil yapılacak 

İlk tahsil çağında bulunan ço· 
cuklar için yatılı olaral: geçen 
yıl tesis edilen İstanbul birinci 
yatılı okulundan başka bu yıl ay· 
rıc:ı Kağıthar.ed'! ik:nci bir yatı 
okulu daha kurulacaktır. Bu hu· 
susta hazırlıklara başlanmıştır. 
Okula çocukl:ırını vermek iste 
yen anne ve bahalor ayda i bu
çuk lira gibi az bir i:crct verecek· 
terdir. 

Okulun ç:ılışm::ı.sı re~mi okut· 
larc1:ın farklı olm;ıya"a~:tır. Tale 
benin bütün istirahati ve yet:şrr:e
si için icnLe.:e.ı çalı~m:ıları ihtiva 
r.Jen bir ckul taliır.atn:ımesi ha· 
o?ırlanrnal:tad.r. 

U ni versite tr.lebesinin 
kampı 

İstanbul üniversitesinin kamp 
faaliyeti ba~lamıştır. Kamp!arm 
bu :ıene de ge~ n yıl gibi Yedek 
Subay oku!unda yapılır.ası düşü
nülmektedi... Ka:np il:i devrede 
tafT'aml:?•ac.,k•ı:-. 

İlk devre hukuk, edebiyat, 
ikinci devreıl: tıp ve fen fa!-:ülte· 
lcridir. 

Eu yıl çadırh kamp ancak yük 
sek okul talebeleri kurabilecek
lerdir • 

Yatılı okullar için kamp 
Muhtelif şehir yatı okullarında 

okuyan talebelerin yaz tatilinden 
istifade etmelerini temin için ta· 
!ebeye yatı okulunda bir kamp 
açılmıştır. Talebe tatil müddetin
ce bu kampta kalacaktır. 

Eleme imtihanlarının 
neticeleri 

Yüzde 63 
Orta okullarda yapılan eleme 

imtihanları neticelenmiştir. Sözlü 
imtihanlarına ayın beşinden iti -
baren başlanacaktır. 

Orta okulların Türkçe eleme 
imtihanında muvaffakıyet yüzde 
10, riyaziyeye yüzde 62, biyoloji 
yüzde 60 dır. 

Bu vaziyet karş1sında eleme 
imtihanlarının muvaffakıyet de· 
recesi yüzde tiO - 63 arasında ol· 
duğu neticesine varılmıştır. 

Resmi oton1abille
rin tahdidi kanunu 

Bu sabahtan itibaren 
meriyete giriyor 

Resmi otornobilleri.1 tahdidi 
hakkındaki kanun bu sarohtan i· 
tibaren mer'iyet mevkiine gir· 
mektcdir. Vali, İstanbul kuman
danı ve polis müdüründen başka 
diğer erkan bu sabah otomobille· 
rini defterdarlığa teslim edecek· 
terdir. Şehrimizde kalkan otomo· 
biller arasında inhisarların umum 
müdür ve müdürlere mahsus iki 
otomobili belediyenin tramvay, 
elektrik ve tünel idaresinin oto· 
mobilleri, ır.üddeiummr.inin ve 
defterd:ırlığın otomolıilleri var
dır. 
Mü~d~itımumilik emrinde bulu· 

nan ve cürmümeşhut işleri için 
tahsis edilmiş olan otomobil dün 
defterdarlığa teslim edilmemiştir. 
Zira müddeiumumilik bu husus· 
ta hcn:.z t:r tebliğat yapılmadı -
ğını sJyle'1':ektedir. 
Diğer t.,raftan bu otomobilin 

acele cürmÜT.eşhut vakaları için 
lüzumlu old!ığu gözönilne alına • 
rak bırakılırası için bir karar ve· 
rileceği sanılmaktadır. 

Bir suçlunun beraeti 
istendi 

Süzan adında bir genç kadın 
iie nişanlanarak 14 00 lirasını do· ı 
!andırdığı, iddiasiyle sekizinci as
liye ceza mahkemesinde muhake· ı 
me edilen inhisar müfettişlerin · ı 
den Ekremin muh!!kemcsine dün 
de sekizi'lci asliye ceza mahke· 1 
mesinde devam olunmuştur, 

EI:rcm vakıa Süzanla tanııttığı 
nı, fakat kendisile ni§anlan::nı:ı.clı
ğı gibi parasını da almadığını id" 
dia etmiş, genç !tadın dn aksi. i 
söyle'niştir. Müddeiumumi mua· 
vini de mutaHi3sını serdederek 
Ekremin suçu olmadığını ve be· 
raet kararı verilmesini arzu et" 
mirtir. 
Duruşma mildafan ve karar i

~in başka bir güne bırakılmı_ştır. 

isf an bul radyosunun açılması 
için hazırlıklar 

Senelik radyo taksitlerinin fah
sıline bugün başlanıyor 

Posta ve Telp:raf Umum Mil -
dürlüğü tarafından İstanbul rad· 
yosunun i~letmeğe açılması hak· 
kında hazırlar.an proje, radyo i· 
daresile birlikte Başvekalete dev
rolunmuştur. 
Öğrendiğimize göre, tsaslı tet

kiklere istinat eden bu proje, !s· 
tanbul radyosundan çok istifade 
edilebileceğini ve bu işin kolay· 
lıkla tatbik olunacağım göster • 
mekte olduğundln yeni teşkil olu· 
na, ve raJyo ve turizm müdür· 
lül:lerioi ihtiva eden matbuat u
mLlm müdiirlüğü tarafınd::n ya· 
kınd'l tatbikata geçileceği anla • 
şıl-naktadır. 

P.adyo abonelerinin ye.ni sene 
iıcretlerinin bugünden itibaren 
tahsiline başlan2~al:t r. ücretin 
taksit!e ödcnme:i yolunda Anka· 
rada yapılan teşebbüslerden şim· 
diH:C bir netice cıkmart•ğı için 
yarın <.boneler. eddsi gibi defa· 

ten on lira vermek mecburiyetin 
dedirler. Haziran sonuna kadar 
bu parayı ödemiyenlerden yüzde 
20 fazla ücret ahnacaktır. 

Temmuz içinde bunu vermi 
yenlere o:-ı bcll gün zarfında mek 
tupla tebliğat yapılacak, buna 
Tağmen ışı geciktirenler olurs· 
mahkemeye verileceklerdir. Mah 
kemenin takdir edeceği nakdi ce 
za 25 liraya kadardır. 

Bundan b:ışka bu resimlerin 
ruhsat:ıamel:ri de iptal olunacak· 
tır. 

Şimdiye kadar şehrimizde üç 
radyo sahibi böyle cezaya uğra· 
mışt r. 

Mülga radyo şirketinden hü 
kumete devredilen a\:one miktarı 
6000 den ibaret olduğu halde 
timdi 80,000 i bıılmuştur. Bunun 
46,000 den fazlası 1stanbulda 
bulunmaktadır. 

~~----------~------~---------

Mali sene dün bitti 
Gümrükler başmüdürlüğünde bazı 
nıanıuriyetler tasarrufa tabi tutuldu 
939 • 940 mali senesi dUn niha· 

yet bulmu§tur. Kadro ve bütçe· 
leri tebliğ edilen dairelerin ma· 
aşları bugün tevzi edilecek, geri 
kalanların memurları maaşlarını 

birkaç gün geç alacaklardır. 
İstanbul gümrükler başmüdür· 

lüğünün yeni bütçesi dü:ı bildi 
rilmiştir. Bazı memurlar tasarru· 
fa tabi tutulmuş, bunların 30 ya· 
şını geçen memurları mecburi te· 
kaUde sevkedilmişlerdir. İ&tarJbul 
gümrük teşkilatında iki müdür 
ile iki müdür muavini ve 16 me-

mur bu şekilde mecburi tekaüt 
edilmişlerdir. Bunların yerleri 
tasarruf edilecek yeni memur a· 
lınmryacaktır. 

Muhafaza baımüdlirlüğünün, 
inhisarlar umum müdürlüğünün, 
limanl.:ır işl::tmeıi umum müdür 
lüğüniin, denizyolları umum mü· 
dürlüğünün yeni bütçe ve kad· 
roları dün akşama kadar gelme
miştir. Bu daireler.in memurları 
bugiln maii§larını alamıyacaklar 

dır. 

----------------------------------

ilk tahsil çağında bulun~n 
.çocuklar tes~il edildi 

Şehrimizde 120,574 çocu!< var 
İlk tahsil ça(;ında bulura., ç.,· 

cukların tespit ediln·eııi için ma· 
yısın ilk haftasında bir sayım 
yapıldığmı yazmıştık. Sayınun 
neticeleri kaza kaza tespit edile· 
rek netice alınmıştır. İlk tahsll 
yaş çağı olan 7 • 16 arasındaki 
çocukların ıayıs[ ıehrimizde 

Gümrüklerde bekliyen 
kahveler yine 
çıkarılmadı 

Aylardanberi gümrüklerde 
bekleyen 40 bin çuval kahvenin 
çıkarılması yine geri kalmıştır. 
Kahvenin kilosuna 20 kuruş is· 
tihlak resmi zam edildiğinden 
tüccarların ellerindel:i stoklar 
kontrol euilerek tespit olunacak, 
bundan :;onra gümrüklcrdaki 
malların çıkarılmasına müsaade 
edilecc kti r. 

Şehrimizdeki İtalyanlar 
Dün bir gazete şehrimizdeki 

bütün İtalyanların 6 haziranda 
bir vapurla İtalvaya hareket et
mek Ü:?ere emir aldıklarını yaz -
mı~~ır. Yaptığımız tahkikata gö· 
re bu heyecanlı haber taır.amen 
yanlıştır. Şehrimizdeki İtalyanla· 
rm memleketlerine çağrıldıkları 
yoktur. Yalnız her sene olduğu 
gibi bu yıl da İtalyan mektep ta
lebeleri ve profesörleri tatil mti· 
msebetile ltalyaya gidip gelecek· 
lerdir. 
Tatlıcıyı öldürenler 
Ş:hzadebaşrnda Şnmlı tatlıcı 

Hacıyı dükkfı.:nntla öldüren Ro· 
manyalı ımı.b<:cı Moll;ı dördüncü 
s::rgu lı5.kimliği taraftr.dan ikinci 
ağır ceza n ~:ıkc:nesine sev?:ec;i!· 
miştir. 

Dördilncü sorgu hfikimliği ka· 
rarnamesinde Mollanın ceza ka· 
nununun 448 inci maddesine gö
re 18 t:ene müddetle hapsine ka· 
rar verilmesini istemiıtir. 

120.Si4 tilr. Bunun 63,749 u er 
kek ve 6G525 kızdır. 

Bu tal:benin 23675 i okulu ilk 
tahsil çağındayken terketml§tİr. 

Geri kalan 96,999 u okula de· 
vam etmektedir. 

Hazırlanan cetveller dUn ak 
,am maarif Vekilliğine gönderil· 
miştir • 

iç ticaret umum mü
dürü şehrimizde 

Ticaret V ekileti iç ticaret u· 
mu-n mülürü Cahit dün ankara· 
dan şehrimize gelmiş. derhal tet
kiklere başlamıştır. Cahit öğleye 
k:.dar baş kontrollük dairesinde 
mesg(ıl olmuştur. 

Bir matbuat davası 
Son Telgraf gazetesi sahibi 

Ethem İzzet. muharrir Nizamet· 
tin Nazifin istiklal gazetesinde 
yazdığı bir fı1<rada kendisine ha· 
karet ettiği iddiasiyle aleyhine 
bir dava açmış. bu davanın gö 
rülmuine dUn asliye birinci ce· 
za mahkemesinde devam edilmi~
tir. 

Ethem İzzet mahkemeye gel 
miyerek yerine vekilini yollamır 
tı. Maznun Nizamettin Nazif o· 
kuna:ı iddianameye karşı şunlan 
söylemiştir: 

··- Ben Ethem İzzete hakaret 
etmek istemedim ve etmedim. Bu 
aütı.:n eğlence ıütunudur. Bura • 
daki fıkralara \:en E. Bülend 
imzasiylc yazarım. Faraza, Et
hem fzzeti yabancı bir devlete 
mütemayil hisli gibi göstermek 
isteseydim, bunu başmakale ile 
yazardım." 

E.hem izzetin vekili Mahmut 
Even ise, aksini iddia etmiş ve 
hakarete uğradıklarını müekkiti· 
nin haysiyet ve şerefinin halel· 
dar olduğunu ileri ıilrmUştUr. 
Neticede mahkeme kararını pil · 
dirmek üzere duruım•yı N§l<a 
bir güne bırakmt§trr. 

__,,/ 
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beklenen 
yeni bir siga~~~ 
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Türk l ..-. )"aca meşhur ·ıer •-

. çe~nı d,1 
;-t>ni harınanlarl:ı yenı ·cıti r 
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keyirıcr temin ederken ·ıiı ft~, 

• lnS1 ıııu• ti unutuyor sanırım· ,ar 
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1 ıııııe 
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lslanbul radyosu 
açılmak uzere 

ll•iiiiılı•~liilr.iii~~~ı Ha/tanın Kitaplarına Bir Bahq: 

Almanya harp m. alze- Garp cephesindeki harp ve 
iken .. 

~dyo idaresinin 15000 i 
eo.ooo . abone mıktan bugün 
' dir. Bu nuktann belki he· 
te İkihrın 100,000 olacağı, belki 
~ lene içeriıinde 150 bini 
~ leçeceğine biç fÜpbemiz: 

~Yonun abone mıktan art· 
~ IÜpheaiz: ki abonelerine 
~ 0 l&n borcu ve yerine getire· 
lıt. 11ttJ.ler de o mıktarda faz:lala· 
~~datı az bir Radyoevi din
~n arzularını yerine geti· 
' il' bir dereceye kadar hak· 
b, ' .•kat abone mrktarı arttı· 
~ ~~tı çoğaldığı niıbette tr· 
\it h~k düzenlikten çıkıp yeni 
Oıı Yet almaya mecburdur. 
~ ::' için olacak ki radyo ida
Sllll•ra rıdyoıundaki bazı 
' 11\ahzürleri de bertaraf et· 
~ lrıaJcaadiyle tıtanbul Radyo· 
s:r1~~ iıletmeğe karar vermiı. 
~ '«Qn bir projenin Baıve· 
~ t&kdim edildiğini ö(reni· 
~&'.. ~akat radyo idaresinin ya· 
'd 5' .ıı bununla kalmamalıdır. 
)Q !_0 t~resi senelerdenberi rad· 
~ında birçok mütahassıs· 
~ n söylediklerini nazarı 
~te alarak proğramına yeni 
S lar ili ve etmeği; ve hele 
s;~~ musiki meselesindeki 
IİJ • , 1Ci ve onunla beraber tem· 
~ni kökünden ha11etmiı bu-

lfeı,ıdıtr. b 1 'b. k"'l U 
~~ stan u gı ı u t r ve 
'ide •~anıları bol bir menba da 
~dildikten sonra Türk rad· 
!Mi; ,un bütün radyoların en 
lıt ,,l'inden birisi olacağına ıüp· 
~r. 

-ill-et_m_e_cl-isi-ni-n 
~nkü toplantısı 
~--t Vekili devlet it
~eıinden verimli ne-

ticeler alındığını 
" söyledi 
~ka 'I ra, 31 (.\,,\.) - B. M • ., ec-
11Ctın Ş~ınsetılıı Gftnaltayın baş 

, •tında toplanarak <le\"let hava ,,. . 
• orm:ın, \"akıflar ''C lı11ıl11l 'e 

ef' sıhhat ıınıunı miidiirHikleri 

1 
ıh lıuıçelerini ımizakere ,.e 
tlınıştir. 

bl rdan orman uıııuııı ıııüdiir
Ulc;r•;ınin he) eli uıııuıııb e~i 

1 
' soz alan halı pler orman _ 
hpıtıııakJ:ı ol:ın tahdit, ı;ı. 
•, Amenajman, ka•lıı tro ,., 

1 llın orman hlrri İİ7.<'rinde, 
•n suallere ce' ap ,·eren zira. 

,~kı)j Muhliı; Erk'rııen 93i de teş
•len iki h<"ycl vasıtasile H.500, 

ıtlıJınıta ~·:ılı'iınl'.7 ol:ın iic; heyet 
,~•ile 114,700 ve 1939 da ıla 13 
k . Yasılasile 317.800 hektar oL 
t Üzere şiıııdi~e kad:ır 4t6.400 
llar ~orıııan talıdil <'ılilıııiş olılu. 

11 
•o) lem iş Ye anıcııajııı:ın işle-

il de rhcmmi)clle göz oniınılc 
tı dutulrhı~unu ,.e son seneler. 
ın hektar orıııanıla hu işlerle 

11 llıJıgını, ancak bunun çok rl<' 
ıa 1 ihli>ac ghslerdiltini Ye lıu 

da onuıııüzdcki ;} ıl içinde le-
~ •ılılec<')füıl iliı,·c t'~lenııştır. 

l'aaı \ekili ıle,·lct i~lctıııcsin
"erıırıtı ncticdcr :ılıııılığını, hu 
ltıtJerın iki ) ıl "'''t'l 20 :rn hin 

~r: lttıkahı işlrıli~i lı:ılıle 1inii. 
ltı 'kı sene zarfınrla :rno hin nıl'l
l~kAhı i~lcnrce~ini kayıt ,.e lıu 

ile bu iı>letnıclcrıJe ~ıılışan 
llrl;ırın ıııc aiı;lnl takdirle işa-

\ 'lııııştır, 
~ırıa • ı·· l···- 1 00 1 
11 

r uınuııı ıııuı ur ugu ıtı çc. 

11 ltıuzakeresi ınünasehctile h~~a IJtılunım hatipler iıhidelerııı 
r "111ı1e t:ıkip edilen mullerle tıı. 

• ~d hnesi liır.ıın ııclcn ahiıleler 
b;ı fa :ıit isler U7.crinıle be\"aıtat. 1 • • 

1 tınıuşlar ve vak ı rıar umum 

11 
'"ı f."alıri J\ipcr, vrrtlil:i re· 

i' ilhıtleleriıı t:ııııirinılf' \'akıf. 
k ıc ince t:ıkir> edılcn u~ııllcr 

1 ırı ır iıl.n·e~inı·e ~ :ıııılnıakta 

11
1 l< ri i7.·ılı r~ lrıııiştir. Mrdi~ 
~ 10 da toııt:ınaraktır. 

~ 0•t&da yeni tayinler 
"-~ 

mesini israf ediyor 
Fransızca Etransijan gaz:etesinde okun· 

muştur: 

Alman taktiki muhtemel zayiatı dütünme
den taarruz etmektedir. 

Eğer muvaffakıyet derhal elde edilemezse, 
mağltıbiyet bu taktiğin tabii neticesidir. Biz 
buna bir misal vere biliriz. 

Meseli Almanya harbin ba§ladığı ilk aylar 
zarfında denizaltı kuvvetlerini hesapsızca sar· 
fetti. Denizaltı donanmaları tamirler kabul et" 
mez ağır zayiata düçar oldu. 

Bu zayiat karşısında Almanya şöyle mu· 
hakeme ettiı 

- Ne olur sanki; her ay yeniden otuz de· 
nizaltı gemisi inşa edebiliriz .. 

Ayda otuz denizaltı gemisi!. Bu biraz faz
la 'işirilmiı bir rakamdı.. Fakat bir müşkili 
izah etmek için yalnız malzemeden bahsedecek 
değiliz .. Diyelim ki aynı sür'atle ayda otuz de· 
nizaltı gemisi hazırlatabilmiş olsun, fakat aynı 
sür'atle mükemmel tayfa yetiıtirmek imkan 
haricindedir. 

Almanların denizaltı filoları düçar olduk· 
lan zayiatı yerine getiremiyecek vaziyettedir .. 
Bu düşüncesiz sarfiyatın neticesi ne olabilir? 
Misaliyle cevap verelim: Amiral Rudr Norvç 
harkatı sırasında tekmil denizaltılarını seferber 
etmişti. Bunların vazifeleri İskandinavya sa· 
hillerinden İngiltere karasularına kadar yayıl
mak, İngiliz gemilerini torpillemek İngiliz do· 
nanmasının harekatını Alman tayyarelerine ın· 

------ bar etmekti.. Derhal kaydedelim: 

R it A 
· 1 H ı · t • 1 Bu harekatın neticeiıi sıfır oldu. uz ve m 1 r a o r 1 ye 1 m z a 1 rm~~z~:~~d!~m~e~~~~ bude;!:ı1ı~;~~ 

mürettebatı denlzaltılarm attıkları 

• 1 aı · d • torpillerin au üzerindeki izlerini gor. 

re S m f n 1 o on er m 1 ş dUler. Fakat en ufak blr lngillz nak. 

1 111 ~1~e b~e~~~~~~(~ı~::u:::Z:e!ıı:_ı_-

Mesajında da sulh lemen
nisinde bulunmuş 

Badapeft49dea yazılıyor: 
Amerikan Reialeumhuru Ruzveltin :Macaristan kral naibi Amiral Hor. 

tiye g6nd•nnft olduğu ıah.st mesaja büyük bir ehemmiyet atredllmektedlr. 
Bu mHaj geçen Cumartesi &1lnll Amerlkanm Budape§te elçlPi Montegomerg 
ellylı Amiral Hortiye verUml§tl. 

Sudape§tedekl Amerikan mahatilinin ııöylcdiğ!ne göre Ruzvett Amiral 
Hortlnitt 1d!t'"f! m'Wlfiftitl~ bu1unmasmm 20 tfıcl ryildBntımtfnU tebrik etmıe. 
ur. 'ftiıiat- meırt-dpta a:ybl samanda euıiı temennilerinde ae 1'1.iliıhiftf,ltta lmlı. 

Ruzvelt ayni zamanda brr de ımz&n rbıfüıit Yoııa.ı'h'ııtır. Amenk.n Rei
ılcumhurunun bu hareketi Macarlıtanda çok iyi bir his yaratmııtır. 

Cenubu Şarki AYrupuı mesclc.slt.de Maeaıiıt.&n Sovyet Rusyanın ılya
ıtetlnl yakından taltip etmektedir. RuPların slyascU Balkanlarda sulhUn mu_ 
ha!aza edilmesi eml'llnt gösterir mahiyettedir. 

Düdüklü 
sirenli 

bomba 
tayyare 

ve 

Almanlar harp sahasında bu yeni 
icatlarını da kullanıyorlar · 

111.'r zaııııınki ıııeloıllarına sadık I Ga\'cl seri bir karlon iizerine le<;. 
kalan Alınanlar h:ıı P 7.aınanınıla bit oİıınan bir diiıliik honılıaya rarı
hilc ilk ol:ır.ık rnkıpll'riniıı sinir le- tolımıııu~tıır. Boııılıa diişrrkeıı ruz
ri iizcı ine te'iir <'tıııci::C haknı.ıktıı. .ıt:'ırnı tc~iril(' ıliiıliik le fcrrncl.ı h:ış-
dırlar. hıc iki misal cliııliıklii ht)ln laıııttkf,ı 'e lıomha ~ <'rf' Hınıncay:ı 

ha Ye sirrnli ta~ yarr.. kaıl:ır ~·ık:ırdığı ırnriiltıi ile panik 
Bclı,:ikıılılar \C Fr.111'117.l:ır \lbrr r:ıratın:ıkta \"e lıiliıh:ır:ı tcc;iri ıl:ılı:ı 

kanalını ı:rı.:ııu·I.. için kiillr lıaliııılr fıızl:ı lıi'l'IOl:ınm:ıkl:ıılır. - /'ııri.mnr 
yarıııkhrı Jıü, iik t:ııırnıztla ıııııllıı. 
~ıı .\lrıı:ın t:ı~) :ır('lcriııiıı siılılrlli 
hıırrk('line ıııııruz kaldılar. ilk Al 
ııı;ın tıl\"\':lrl'l('rİ ~ ii1lcrrc ııirrııi 
frry:ıl l'rtir('rek llrlt:ikn ''" Fr.rn~ız 
kıt:ıları İİ7.('rirıl' -;·ılılırılıl.ır. Run • 
ıl:ııı •onrn siılılclli lıir mitrıılyiiı n. 
l('si ,.e 1ıor;ılıarılıııııın lıııslaılı. Bıı 
şekilıle Alnıanl:ır sinir h:ırhi .rııııırı 
ınanf',·i~·atı ho11lııkt11n ~onra mil. 
ral.)iiz \e lıomlıa ile l:ıarruz l'lrnek 
i o;I em i .. ıertl i. 

l>iiıliiklii hoııılı:t \'cya ıliiıliikliı 
torııillcr Alm:ınlıırın yl'ni ,e, tanl 
ıicatlarınılıın hiriılir. 

Romanyadan Almanya
ya petrol ihracı 

arttırılacak 
IHıkn•şl~ıı Fnrnsıı Lö Tan ıi:ı:w 

tl'"ôİne lıilılırili~or: Tenııız iıılid:ısı
na kadar Honıany:ulan Atııı.ınya~a 
ilırııç cılilrıı petrol ıııaılıfrlrrinın 
miktarı nrll ırıl:ıcaktır. Hükümell<· 
Alınan ııııır:ıhh:ı-;ı Klodius arasında 
tek:ırriir eıll'n ırnlaşm:ıra göre ar. 
da 130,000 ton petrol ,.c ııetrol mü,_ 
lakatı \"eritecektir. Romanranın :ı' 
lık p('lrol islihsalıilı !i00,000 tonılıır. 

rar görmedi. 
Alman denlzaltılarmm ticaret ge. 

milerine karıı açını, olduğu harbe 
!:'elince bundan en ı;:ok zarar eden Da
nimarka ticaret filoıu oldu. Almanya 
Danlmarkanın biltUn varlıklarına el 
koymuı olduğuna göre Alman deniz. 
altı gemilerinin bu muva!!aklyeUerl 
kendi zararlannı tevlit etmlıUr. 

Alman denizaltı filoıu yıpranmıı 

ve hiç bir kaU muv&!faklyet elde e. 
<lcmeml,tir. 

BugUnkU harbin gösterdiği vaziye
te göre Alman tayyare kuvvetleri ve 
zırhlı kıtalarını da ayni lkıbet bekle. 
mektedlr. 

Bulgaristanda ordu 
tensik ediliyor 

17 ile 65 yaş arasında 
her Bulgar ıilah altına 

alınacak 

Fransızca Lü Tan ga:tltsinclen: 
"Sofyaıl:ın bilt!irilıliğine göre 

harbiye nazırı mebusa! ıııe<'liı;iııe 
orılıınun yeniden tcnsiki hakkınıla 
hir kanun layihası \'ermiştir. Bu 
l:\yilı:ı mucibince 17 ile 6:i yaı,ı :ı. 
rasında olan her Bulgar sil:\h altı

na alın:ıbilecektir.,, 

Litvanyadaki kaçır
ma hareketleri 

Beşinci kolun 
marifeti imiş! 

1\ıınnıı~ •. "fi (.4 .• 4.J - J.il,·:ınnı
ıla ızarniıoıııla hulunnıakta ikrıı kıı. 
\0 ırılılıklıırı iıldia cılilen Kızıl Or. 
dıını rııcıısııp askcrll'r hakkınıl:ı 

So\'~ et ter tarafınılan ''l'rilcn notaya 
dair tefsirl<'rde bulunan l.ih·:ınya 
ın:ılhııatı J.it\•anya ile Sovyetler Bir 
li~i :ır:ısuıd:tki ıııiin:ı'iehellere bir 
"ııiy:ıh el" karıştıE(ını y:ızıııakta • 
ılır. c;azeller ihtilMın ılostane hir 
'lekilılc halleılileceği kıınnatini iz • 
lı:ır elınekt('dirler. Burada lıükiinı 
o;Ürrıı k:ınaate ııörl', hu kaçırma h!'ı. 
tlio;elni "beş~nri kol" un e'ieriılir. 

t lor,,, 31 (llıısııd> - J>osl:ı. rrıı 
r ~ 8Zll!liıncfırn 911 !ıra muşlı ı:e 

~rektıa!'\O hı lııııir JlO~ta has- ı 
rıu . 1 r . 1 • • 

ıınr, tr ızı a ış erı re ıs 
ııı· f 1 Ra!ııııi Oktay 911 !ıra ııı;ı. 

1 
11 lıC\ etı ar.alıitına, F.'ikişrlılı . 

11 111fiıluni Ahılullah Zflhtü ı;ı, 
"' fen miıff'llişlı~ine, ren mü. 

~ IJtb~U!'ieyin Hüsnü iO lira ilr 
11,.i •re, Ankan posla müdür 
•nb"1 ~azmi Erkmen 70 lira ile 
bı11 111 hıüılflr muninlillne, ls. 
~I ,"'udur munini Ahdullal\ 

O lira ile Jçel posta müdllr· 
• '-:vin olunmutlardır. Garp Ceplauiriile mya ıtir•n Frdlfliıs T an1ılart 

bir Rumen sanatkarı 
Dol!uş topra~ı Romen, babası bir 

Yunanlı kaçakçı, anası Romanyalı 

olan muasır Fransız edebiyatının en 
biiyük hir sim:ı~ı diyehilereğimiı 

Paııayot İslrati'den bahsetmek isti_ 
yorum. 

Bir seıH•ye yaklaşıyor ki, dünya
nın ılört hir ucunda d('preşen harp 
yeli, garp ılünyamızı da ününe kat_ 
1111~ lmhınuyor, neden mi? nu harp 
olamaz nıı~dı' Boş ve manaıııı le
felsiif çırpınışlarının üzerinde dön. 
nıekten kaçınalım. Buııün tek haki_ 
kat var; hir vakıa halinde gözleri
mizle ııördi"ığümiiz hakikat! harp! 
Onu, in.-.anlar, hüyük fikir adamla. 
rı çt>şit Ç('Şİt izah ede ılurımnlar, 

hir defa da a.-.lında san:ıtkiır, iiç 
:ıyrı diyara -İradesi haricinde
lıııı!lanılıj:tı için "insan" a belki pek 
~okl:mnclan rl:ıha yakınılır. Son iki 
yıl içinde dilimize Yaşar Nahi in. 
rafından "Kira Kiralina" sı çenL 
]('n \'e Ca\'il \'amaç adlı bir arka
daş tarafınılan ela hakkında biyoiı. 
rarik ınnlüıııat verilen lstrati insan 
\'e sanatkar olarak kimdir? lşle o. 
mm hayatının hikayeleri demek o_ 
lan eserlerinde ııörrliiğümiiz bir kaç 
tahassii~ bu "kimdir" e ce'l"ap ve
r('cektir. 

lsırati, Akılenize seyahale çıkı. 
yor. Riilün yol boyunca kendisine, 
dostluğundan hahseden ''e kızını 
peşkeş çeken Moritz ıtrllı bir Yahu. 
diye lıiitün kalhile hailanıyor, iyi_ 
tikler yapıyor. Fakat haris bir Ya
huıli bıı; \•apurılan çıkar çıkmaz 

arkadaşına yan çizmek isliyor, ni
hayet para kazanmak arzusile onu 
ihmal l'diyor. Ya htrati? "Renim 
~lu~am!" deıli~i bu insanı bütün ha. 
yatınca gözyaşlarile hirlikle hatır. 

lıyor \'C onun şahsında düşiindüitfi 
ııörrliiiHi imaıılık için yeislere ka. 
pılı yor. 

\'ine Suriyeıle bir ııün, işiııiz ,.e 
paraı;ız dol~şmakladır. Çaresiz aç 
kalmak tehlikesi karşı~ında man • 
zara resimlerinden meydana ııel
miş kart postalları bir projektörle 
lıÜ.}Ülterck kırk paraya Araplara 
ıiııenıa niyetine seyreıtirir. Fakat 
akş:ıın iistii, sahil gazinolarından 
hirinıle kazandığı bu paralarla rakı 
iç('rkeıı birden irkilir ,.e o günkii 
eğlcnC('~I İÇ!ll )ıİr SUrÜ Za'U)lı in. 
aanı aJ.ı,lflpı~RJmf•ılJJ~erek 

Harice gitmek iıtiyen 
vapur yok 

Ecnebi sulara gitmek isteyen 
vapurlara müsaade verilmesi ip· 
ni tetkik eden komisyon dün ilk 
defa olarak hiç bir müracaat ol· 
rnAdığı için toplanmamııtır. 

dünya düzeninin bu zalim seyrine 
ağlar. 

Yine htrali bir yazısında işçileri 
metheder, onlara acır ve onlar için 
çırpınır; fakat lıiraz aşağıda: "LL 
net ohun der, onların parti ve li· 
derlerine.,. 
Bir kış günü yolcu vapurlarından 
hirınin ambarındadır. Oradaki se
faleli, Te kocaman vapuru yüriiten 
tuyfaların dayanılmaz hayatlanna 
karşı gÜ\"erte burju\"alarının bu a_ 
cı halleri gördükleri halde eksilme. 
den dC\·:ım eden se'l"inc ,.e neşele
rine şahit olur. O zaman dünya nze_ 
rindeki bütün rejimlerin adalet de. 
~il. sadece bir adalet görüşü geti. 
rehildiklerini kahul ecferek inler: 

"Kardt,,ltrinin ı:lırapları karıı -
stncla iman kalbi bu kadar mı taı• 
fnnclır? 011ltyse htr ŞtU kaybedil. 
mi, dtmtklir . ., 

Ona doktrin sahipleri bir disip. 
tin altına giremerli~i için kızmış

lardı. Onu biraz rla budalalıkla it
ham etmek istediler. Fakat o, bü.. 
tün hunlara, insanların sonsuz ız. 
tırapları karşısında merhametten 
çalla)an kalbinin tek neticesi ola
rak ec'l"ap verdi: İnsanlar için, o
ntı itham edenler için tüberkilloza 
tutulup öldii. 

Garp rephesindeki harp hakkın. 
rla onun da bir düşüncesi vardı. 
l.imon:ıları, ııiimrük hamalı, fırka 
ar.a~ı. ıaıeleci, sünııer avcısı, ıemi 
tayfası olan büyük Romanyalı edip, 
bir ııün Tuna kı~·ılarında midye 
loplamakla meşgulcfü. Götleri bir. 
elen suıılz ve cfurııun akan Tunanın 
ufkuna dalınca söylenmeye ba,ıa • 
dı: 

"Garip in.mnlar, manastz ve iıte 
bunıın irin :at•allı olan kardeıle• 
rim! Oule karııık, öyle kalabalık, 
öylt rtıifliıini: ki bu dün11a paza_ 
rtnda; hu nğı: oöult ba,ka bir ma_ 
na l111l11rd11kra, htr ağı: ktndi ma
lını .'lirmtk icin öbürluini batır
mnkla dtvam ttlikre kavga tksik 
olma11acaktır . ., 

"Garp <'ephesinde lıir şey yok" 
öyle mi? lı,te yıllarca enel lstrati 
onun için de bir şeyler söylemek. 
terlir: 

"/lep diyor, senin talihinden mi 
bu, ti/ btnim ıaf katdf~fflı.: bıı har
bi i•liutnltr •tn dtğil f/$ htp din 
adamlarının hırsı, dtrtbl'IJltrinin 
kapriıi ı•e 11ihauel sermayedarların 
k~anr kaı•gaları öule mi'! Fakat 
bı1lün bıı mahlfrklart halktden ıen, 
ta ktndin dtöil misin'! Htuhat cok 
ukw atııtnmaklaııın; htuhat talih· 
siz kardtıim, yıllar .•onra da (larp 
ctphtıindt rok ıeultr 11örtctkıln.,, 

Riiştü Sardal 

VVVVVV'WVV'WWWV'VV'VVV'VV'o~~ 
Yürek benzini meselesi 

B ILMEM, dikkat ediyor 

muıunuz? Bütün lnıiliz 
reımi tebliilerinde açık kalplilik 
birinci safta duruycr. Hadise: iı~ 
ter lnıiliz orduıunun lehine, iı· 
ter aleyhine olsun, boyanmadan, 
aldatıcı metıturla-rdan süzülme
den, ıüslenmeye lüzum ıörülme· 
den halka ıunuluyor. 

Çörçil, üç defa konuştu. Oçün· 
de de hakikati yalnız bitmit bir 
hidise ribi mutalaa etmekle kal· 
madı, daha fena ihtimallerin de 
beklendiiini söylemekten çekin 
medi. 

Bu, kuvvetli bil milli hakimi
yetin, devlet makinesi üstündeki 
tazyikinden doiabileceii a-ibi, 
dürüst bir ıiyaset icabt olarak da 
düıünülebilir. Şimdiye kadar 
"Londra" yı zaman yalancı çı· 
kKmadı. Şu halde hava muhare· 
heleri hakkındaki teıbliileri de 
biMr serçek olarak kabul etmek 
liZ1111 ıelir. 

Harbin bapncla .-izli silihları· 
nı, henüz yakası açdmamıı ölüm 
vasıtalarını öne sürerek lrmuız 
fütuhata kalkıtanlarla karplaf· 
mı,tık. "Tayyare" ler, en 1-tta 
1reliyordu. 

Fakat botluklac- içinde çarpq
malar batladdc:tan soora, aörcl• 
ki, bütün o yüluekten atıflar ~ 
ele yerinde deiihniş. 

lnıiliz "Hurikanlan", ''Velias"' 
tonları", "Spirkanizleri" ile kİu"' 
ıılatan bütün Alman maıtmlan 
sapır .. pır dökülüyorlaC'. Daıha 
dün yirmi dört bombardunan "N 

yinni avcı tayyarelik bil' Alıma 
filoıiyle lna-iliz avcılan arurncla 
seçen bir muharebede Almplar, 
dokuz bombardıman ve bir aYCI 
tayyaresi kaybettikleri halele in" 
ıilizln-in biç bir tayyaresini dü
ıüremediler. 

Bundan evvelki bava çarpıpna• 
lannın verdiği neticeler de, lııana 
yakmdır. 

Demek oluyor, ki lna-iliz ha.a 
kuvveti sayı balmnınclan Alman• 
lardan aşaiı olduiu. halde, keyfi• 
yet bakrmmdan çok yük..ıc hir 
derecededir. Bunu kestinnek i· 
çin, mütaba1111 olmaia lüzum 
yok. Görünen köye kılavuz iıte· 
m-,z. 

Ancak bu üıtünlütü yapanın 
ne olduğunu bilmek bir İhtİIU 
i'idir. lnriliz tayyarelerinin hm 
mı çok, ıil&hı mı fazla, dayanık' 
lıiı mı yükıek? Y okıa havacıları 
nu daha usta, daha bilıili ve uı. 
c:eıur adamlardır! 

"Tayyare" lerin yürek henzi
nite iılecliiini evvelce de bir mü• 
naıatle söylemiıtim. Son çat"' 
pıpnalar, hu SÖZÜn içindeki ha

G lcilrati ortaya koydu. 
Y ann lrimbilir deha ne tanlı 

fAlıitl•le lcartrlatacafız! .. 
HAKKI SOMA GEZCtN 
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Harp vaziyeti 1 ısp~nya 
lBuı '"'"i' 1 "'""" Lond.a, 31 ( A.A.) - Harckô t •h rlo<. Obü•ler J>ek > »ın don p"' cebe 1 utta rı k 1 

met1reA1arasmdadırd '"ue bUtUııt .. 
1
b
11
irkböl- sahaaında bulunan ve bir motörlü bir koç yii7. mt'lreıleıı aıılııınkfndır. • 

gey man pıya ea e mo or ıta. F k t · d ı• · k ı k' k · · ı ı ı t s c 
1 

kıl ktad ransııı: 1 asını zıya ret e en ·ır ·a~· < n ı n ıı.:ınc c ıcr şcl ı ıı- "I yor 
a~:ilter~;:a çıka~'ıan ı.·ransız _ ~?yte.r. ajansının muhabiri 15 lcdilıııektl·dir. Yakıııclnn _):ıpıl:ııı a. ! 
~ll.z kıtaatmm kuvve! manevlyeJıi gun ıçınde Fransız ve Alman ıc,ıt•re zıı !ılı t:ınkl:ır bılc nıul a_ 
ve haleti ruhlyesi mükemmeldir. Bu tanklnrı arasmda birkaç kere ya 'eınct l'dememcklcdlr. 
kıtaat arasında Belçikalı :ıubay ve pılan çarpışmaları anlatmaktadır. c:cııç hlr yuzlı:ı~ı hinde lıulundıı. 
erler de vardır. Bunlar kr:ı.lın dUşnuı. Bu çarpışmalar ekseriya münfe ~11 nzır tankınııı fırkndnn :ı) rı du
na tesllm olmak lçı.o verdiği emrı rit tanklar arasında yapılmı~tır. şerek ~eri ''e faknt duha h:ıflf o 
tıayrctıe karıııladıklarını bılclirnıl§ler- Bu Fransız fırkası Almanların l :ı n 12 Almnn taııl.:ıııı bir \"C') rck 
<lir. Seclan'dan cenuba dogwru ileri ha· snnllen daha az lıir zaman lçındc 

Bunlar teslim emrine itaatten latın- nıı sıl ı 1 · ıı·w• · ı ı reketini durdurmu<ı.tur. İki hafta n ırııı <' ıı;ını an :ı ııııştır. 
k1f etmlılerdir ve binlerce Belçika ır Kiddetle devam eden muharebe 1',HA.NSIZLAU ABEYlLE 
Mk~rlnln UçUncU Leopoldun emrlnc ır ı 

nihavet sı"per muharcbesı'ne ı'nkı'. O RDlLBR itaat etmemeye kıırıır vcrdllderınl .; 
bildirmektedirler. lap etmiştir. Röyter'in muhabiri Vmdrn. sı (Hııımı;i) - lld ı;-ilıı ııtı. 

Parla, 31 (A.A.) - Havas njansı, Zabitleri ve efradı gizli mevzi· ren blı' rnulıaıebeden •onra 1' l'M3ıı 
1 

• kıUıları AbevlJ l<enarlarını t.ama ıncn 
DUnkerk et:ra!ındlıki tuı;-yanlıırm şım erındc tankların yanında istira· 

1 d 1 11 ,;.ı i~;ral etınlşlerulr. 1',ransız oomb:ırdı. 
di vaaaU 4:; kilometre b r er n ö' hat ederken ziyaret etmh•tir. 
ka 1 

.. b.... bun bl DU k k ~ man tayyarelerl :::iom ve Abcnl mm. 
P a ... ıb'"ı ve n. naen n er Almanlar taarru ,, cttiklerı· takdir· 

k k hl bl 
.. tnlmlarındakl Alman kıtoJarı üzerine 

mUatah em kampına arşı ç r de Fransız tank taburları her an hUeuın kaydedllmedlğinl l>l!dırmekte. yirmi ton bomba ntmışlar<1ır. 
piyadenin imdadıııa yetişmeğc DUnkerk'c paraşütle mühimmat ve 

di~aarnızun cenubu gnrbt yüzüne hazırdır. Fırka h"Umandaru gene· yiyecek m11.ddeleıi lndirllm!ştir. lki 
karıı gelen deıılz, sular altında kalan ral, Röyter'in muhabirine §Unla· Frn.nırız tayyaresi dönınemı,ur. 
mmtakıınm kenarlarında gelip tlur- rı söylemiştir: lNCtLTF.:REYE ÇlliAN ASKERLER 
muttur. Şimali ıarki yüzünde dU§- On beş gull dc,·:ıın eden 1ılr nıu_ ı..ondra, st (A.A.) _ Flandrl's'den 
man mUstulıkem ordugıUıırun mUda.. relıeclcıı ~onra ıJüşınnııın ınotörlti gelen binlerce lnflllz askeri bugUn 
fa& mevkilerine vasıl olmu~tur. fşrknsını geri pü~kürtıük. Alınnnla. Londradıın gcçmi§tlr. Birçok nakeı1cr 

MUttcflk kıtıı.ııt lzer kanalının ya- rın sık ık kiıllc h:ılinı.le }aptıklnrı İnglliz ııeferl kuwcUerlııln dü~mann 
kininde çarpl§maktadır, :Monts de lanrruzlar:ı nıiiıncn piyade rırkıı - bire beş nl•beUnde zayiat vcrdlrdlği
Lıuıdr böl~esinde, Pünkerlt'c varma. mır. \lmıın fırkal.ırını n#ır 7.:ıyiol· nl ve her yerde hııl'p kablll)·cti !all<i
ta çalı§makta. olan Prioux ordusunun la clur<lurrııağıı muvarrnk olmuştur. yetini göatcrdl.ğini ıoylcmektedirler. 
btr kısmı, Napolyon mubarebelertnln Bııınyn l(cldi~iıniz zıını:ınıl:ınheri "Allah •ıkına bize daha ı:ok tayyare 
kl&alk manevra usullerine müracaat I>. • k ''eriniz., sözleri herkc.ı;ln a-mcıa do. 
etmektedir: Murabba. tqkl ederek ri. ır metre arazı hile ·:ıybclml'dlk. l~mnktııdır. ı.~ 
cat ... ,,..,yüıU yapıvor. Fakat bu ıu- Tonk nıııhnrelıcll'ı inden bahseden .ıı-~ " ı 1 · ı· 1 · Roma, 31 (Hıuuşl) - Flandr ccp-
nUe "&rp••an muharipler bir ka" a- S<'ncra c rmış ır •ı: " "" " V · d besi macerası tngfllzlcre S0.000 kl;I. 
Ja'-·dan mürekkep de~n. cepheleri CL cnız e '"C hıı:ılıırd:ı yapılan t " b ye mıı.l aımu~ ur. 
b&tıerbaaya varan on binlerce ad&m- harp gibi hu tin yeni hir harp mıı. 8 '"ik ~ e.., & ve li''mııl S'el'l'ği tamamen 
dan mUtqekkil kUUeterden mUrck. lildür. Tnnkl!ırımız Alnı:ın tankl:ı. temizlenmcldedir. aıı 11 nlhıı.yote e. 
kep bulunuyor. Bu kıtaat mUetahkem rına ııelı: yal.;,ııHl:.ın t:ıarruz etıııekfc rtnee Almanya ya Parla ,·eva r.on. 
orduga.ba varınca bunların bqka mu- ve bunlnra darht'yl Yanılan lnıllre. dra Yeyahut her iklsıne bird;ıı tıı.ar
harebt bölgelerine rönderllmeal tAzım cck suretle tıınld:ırıııı kııllanmnkta- zun edecekUr. 
ıeJecektir. 

Dtlnkerk'de mnttefik kıta&tm ia§e. 
.ı mebzulen temin edilmektedir. Bıra. 
kılan sular ve topraklar dahilinde 
usaklara kadar varan bahriyenin atır 
topları, müessir bir surette bunları 

takviye etmektedir. 
Almanlara yalnız bava kuvvetleri· 

bl laUmal etmek kalıyor ki bunu da 
ka1f bir aurette istimal etmif bulU
nuyorlar. Fakat bu hücumlar da ta. 
'bl&W. hava müdafaa vaaıtaları, deniz 
kuvvıUeri ve üslerine birkaç dakika
lık mel&fede bulunan hava kuvnt.. 
lerile mukabele edilmektedir. 

Bu wreUe d~man tayyarelerine 
Dtlnkerk Uzerinde uçmak adet& me. 
nedllmıı bulunmaktadır. Bu aayede 
OllDkerk'iıı mUda!auı ic:tn JA.lım ol· 
ııuyan kıta.at metodik bir surette talı
U,e edilmektedir, 

Deniade, muhtelif toııajlarda DL 
mOteııaht gemUeriD emniyeti bUytlk 
dıl11lz '" hava kuvvetlerinin !atlına· 
uıe temin edilmektedir. 
MÜTTEFİK KlTALARIN TOP

J.ANISI 
Pariı, 31 (llusuıf) - Geri çeki. 

lerek naJdolunan mUtterlk kıtalar 
DQnkerk'le toplanmaktadırlar. Diln. 
kerk civarındaki müttefik kıtalar 
Alınanların biltün taarnızlarına mu 
kavemet elmlşlerdir. Şehrin şimali 
garp ve cenubu s:ırp hudutları su
lı:ıra boAulmuştur. Suların irtifaı 
45 santimetredir. Dazı yerlerde su 
lar 1 halin iki metreyi geçmekte -
dir. Mütıefik ordulan himaye eden 
donanmanın taallyell gece gündüı 
devam elmekledir. 
Flındr'da Almanlar mülldiklerin 

ıerl çekilmelerine mani olmak için 
billün makineli kıtalarını tepeler 
mıntakuına sevkelmişlerdir, A.l. 
ınanlann gayeleri Prui ordusunu e. 
air eımckli. Fakat general Prul ve 
erkanı harbi)·csi ordularını kısmen 
Alman işgali allında bulunan bu te. 
p.terden geçirmeAe muvaffak ol -
muşlar ve Almanlara çok büyfik 
ıayiııt verdirmlşlerdir. 

Prul ordu~mun bir çok fırkaları 
henüz Dünkerke varmış deAlldlr .. 
Bunlar harp ederek Dilnrekleki em. 
ını,.et mıntıkasında 11irıneAe gayret 
etmektdireelr. Bir çok Belçika kıta. 
lan da mlltıerikler yanında harp 
etmektedirler. 

1 Resmi Tebliğler 1 

F raruız T ebliii 
Parla. 81 (A· A·) - 31 Mayıs sabah tarihli Fransız tebliği: 
Şimalde hareklt, Dilnkerlı: mll!ltahkem ordugA.hı etrafında ayni 

ılddetle devam ediyor· ' 
Somme ve Aisne Uzerlnde, her iki taraf, bazı ınevıii piyade ha.. 

reklu yapmıetır. 
Aiane ile Meuse arumda, oldukça ıiddetÜ ~ dUellotu vukua 

gel.mittir. 
Meuae ile Moeelle ara.amda, dtltınaııın bir bukm hareketi gerf 

pilaktlrtUlmU§tUr. . 
Parla, 11 (A.A.) - 111 Kayu Alqam tebllli: 
Şimalde, kıtalarmua DUnkerk fıtıkametlndek! yt.ırtıyQ§lerfne dev&Dl et. 

mJılerdlr. Bu kıta.attan bir ıu.mı dU1ına11m gayreUerine rağmen donanma 
ve tayyarenin himayesinde vapurlara binmeye muv&!fak olmuttur. 

Bom ''Somme., tızeriııde kaJcStdileıa bUı faaliyetler b&riç olm&k llaen, 
cephenln dlter ln9Dlllanrıda kayda defer bir pey olmamIJtır. 

Ge.yr!müaalt hava şartınrına rafmen, hava kuvvetlerimiz derin istik. 
p.flar4a bulwımuşlar ve bunun ıı.tıcosl olarak bombardıman t.ayyarclerlmlz 
flma1 bölgealnde dllfm.a111 hırpalamıı ve Jutaatıınısm t.,..ı iflDde teırtklme· 
Al etmi§Ur. • 

Alman T ebliii 
Fühnr'in umumi kararıahı, 31 (A.A.) - Alman orduları 

batkumandantıtının teblili: 
Franunın •imaU .. rkiıinde bulunan Franıız kıtalannın bü• 

yük bir kısmı dalıtılmı' veya esir edilmittir. Buna rnukabil bazı 
yerlerde muhasara edilmit olan müfrezeler mukavemet etmekte 
iıe de bu mukavemt yakında kırılacaktır. Diğr cihetten sahil oo· 
yunda Fumeı iJe ~gues arasında ve Dilnkcrk'in ıarbinde İngiliz 
ordu~~un ba!ttyesıne. karşı taarruza devam edilmektedir. DUıman 
kendını nevmıdane müdafaa etmekte ve ıilihıız bile olsa gemilere 
aıamt mıktarda asker irkibma çalışmaktadır. Casael etrafında mu· 
h~a edilmiş olan İngiliz kuvvetleri ıhnale doğru Alman tazyi· 
kinden kurtulmaia çahtmıt iseler de bunlar ıeri püskUrtülmüş ve 
dağıtılmııtır. Artois ve Flandreı'de bulunan Alman fırkaları fimdi 
batka vazifelerde kullanılabileceklerdir. 

Tayyarelerin faaliyeti dün havanın fenalıiı yüzünden ıekte· 
ye uframıttır. Buna rağmen Dünkerk limanındaki teıisata yeni· 
den bir hava taarruzu yapılmııtır. 

Alman donanmuı Almanyanın eline ıeçen Holinda, Belçika 
ve Fransa sahillerinin mUdafaaaile me11CH olmuıtur. Bir Alman 
motörU Belçika sahili lSnUnde bir düoman kruvazörilnU torpilliyerek 
batırmıştır. 

Evvelki ıece tnıiliz tayyareleri Almanyanın 9imalinde gayri 
askert h~defleri bombardıman etmitlerse de mühim hasarat ika e· 
dememlıterdlr. Holstdn'in cenubunda bir dütman avcı tayyaresi 
dUtilrtilmUıtUr. Franıanın timalinde 3 Franıız ve Norveçte Sta· 
vangcr önünde bir İngiliz tayyaresi dütUrillmU,tilr. İki Alman tay· 
yaresi kayıptır. 

l\lfodrit, 31 (A.A.) - Manuel 
Aznar, Flanjın or~a"ı olen Arri" 
ba gazetesinde neşrettiği bir ya· 
zıda diyor ki: 

İspanya Cebclüttarıkı istiyor. 
İngiiizlcr, bir ticaret anlaımaıı 
akde ve bir kaç milyon lngiliz 
lirası borç vermclcle aramızda her 
şeyin hallcdildigini sanıyorlar. 

hpanya çok daha fazlasını, Cc· 
belüttarıkı istiyor. 

Cebelüttank iizerinde İspanyol 
hayrağından ba.-ka bir bayrak 
dalgalanma'l'lalıdır. 

Cebelüttarık hakkır.daki bu 
itilfıfgrizllkimiı bugUnkU harbi 
istismar ederek ortaya ıUrUlmüı 
olmadığı gibi ingiltere"ın kale· 
den duyduğu bomba ıı~lerile de 
hiç bir alahsı yoktur. İngiltere 
bize ait olduğunu kendisinin de 
biMiği bir şeyi ek ait bir hareket· 
le iade edecek midir? 

Alman zırhlı kollarını 
bozmak için 

Fransanın 10000 
tanka ihtiyacı var 

J,01Ulra, 31 ( A.1.) - Dai))• Te
rcgr;ıplı'ıı\ :ı ,J.eri ınuhıırrlri ynzı-

yor: 
On lıcş Yl'llİ generalin şnh<;ıııdn 

lemşil edilen ~·cııl Froıı~ız ekolli. 
nlin, Frnnrnı orı.lulnrını modern bir 
nnzariyeye güre len ik içın ,·akit 
k:ızanm:ıy:ı r,alışması ıııııhlemcldir. 

Bu generallerin kanıı:ılinc söre, Al. 
ın:ın 7.ırhh kun·eılerinl bozmnk için 
müttefiklerin hu kollara karşı zırh. 
lı kıtıılnrla hııreket elme~i U17.1m· 
llır. Bu nı:ıks:ıtla Fransız sanayii 
gfttikr,e artan bir tempo ile t:ınk 'c 
zırhlı urnbn yeli~lirerektir. 

100 tonluk 1000 tank ile 30 ila 50 
tonluk 3000 ve 10 llA 20 tonluk 6000 
tanka ihtiyaç olacıı~ı tahmin edile
bilir. Ordunun hem ınüdafaa~ını 
hem de bir taarruza geçmek için 
kuUanabilcctAi bu kuvvcllerle, yeni 
Fransız genel kurmayı kendisini 
Almanyaya girebilerek ve mükem. 
mel ı-·raQsıı p,i)'ltde ve t().P_ç~uıwı s 
yolu açabilecek vııziyeıte hbsede • 
l'rl.lir. ~').\ 

İtalya harbe 
girecek mi? 

(Baş tarn ft 1 incide) 
belmmnftıı Almanyaya niıbetle 
çok uyıf vaziyette olan 1 tal ya 
hem memleketin en hayati nokta· 
lannı harp ateıine maruz bıraka· 
cakbr hem ele ıün geçtikçe daha 
ziyade Alrnanyanm tahakkümü 
altına ıirecektir. Bundan betka 
cihan Cennen imparatcduiu kur
mak hayali ile hareket eden Al· 
manyanın yanmda harbe girecek 
biı- ltalyanrn Sovyetler Birliiini 
de hesaba katması Ye netice iti· 
berile bir cün muhakkak surette 
Sovyetler aleyhine döneceği ıüp· 
hesiz olan iatili kuvvetlerine kar
tı bu devletin alabileceği tec.llir
leri dütünmeai l&zımgelecektir. 

Amttikaya selincıe, bu memle
kette elkinumumiyeyi temail e· 
den mühim fAhıiyetler daha ıün· 
diden "Amerikanın hududu Fran· 
sadır'' yolunda beyanatta bulun-
mağa baılamrılardır. Bu türlü 
sözler ltalyanın harbe iıtiriki ile 
yeni dünyada YUkua gelecek ak· 
ıüliıMUeri gösterir. 

Kaldı ki ltalyada harp harici 
Llytjde bazı müstahkem mevki

ler mukavemete devam etmekle -
dirler. 

Şimali Fransadaki cenup cephe. 
sinde, Som iizerindc Fraıısıılar va_ 
ıiyellerinl takviye elmişlerdir. Len 
ve Som'dıı Fransızların ,·aziyetleri 

Harp Balkanlardan uzak 
BudapeJle,. 31 _ {1/usuıl) . - ~a- 1 esaslı unsurlarından biri olılui'tunu 

car Başvekllı Kont Telekı bugün me)·dana koymuJ ve llacıırislan ih. 
ınallıuat mümessillerine verdiği tiyar ehneke oldu~ıı en clveri~li dış 
bir beyanalla beynelınllel vaziyet siyuetile h!!nı nıcmlekeli hem de 
hakkında !)Unları söylemiştir: Anupa ınenfaallerini korumu, bu-

"nugünkü vaziyet knrşısınıla Ma. lunmaktedır. 

/ YUİyetinde bir talum ıiyaıi iıti· 
fadel<r temin etmek için uyandı
nlan ıun'i tezahürabn tekli Ye 
manası, ne olursa olsun, 1 talyan 
efkimumumiyeıinin harbe müda· 
hale aleyhinde olduğu herkeıçe 
malUmdur. 

aailamdır. 
Nnyork Tribün sazetesi askeri 

bahisler ıoülehassısı şöyle yazıyor: 
"ln3iliz se(cri kU''\CllerJnin 

flandrılnki muknvcmcti general 
Veyıand:ı, Som ve l.en üzerindeki 
vazlyeli hazırlamak imkanını ver. 
nıitlr. Frıınsızlar bugün şimali Fraıı 
sada ölmek üzeredirler, fak:ıl aynı 

zamanda y<'nmek üzcrerlirlcr de ... 
HAVA J1AALIYE1'l 

Lonclra, 31 (llımui) - Plnnllr 
cephesinde f:ınliyctıc bııhı:ın ln1,1i 
llı hnv:ı kuYvctleri 12 Alman tny. 
yaresi tahrip elmiş dllter üçünü de 
hasara uğr:ııını~lar<1ır. Alm:ın\:ınııı 

ıimnli g:ırhhindekf şehırler ' 'e n~. 
kerl hedeflere de tan rrur. erlllnı is. 
tir. Bir lek lnglllz tın~ ore~i llôn
memişlir. 

carislan için endi,eye düşecek hiç En mühim meselclcrıleıı biri de 
bir sebep mevcut delildir. Macariı. 19•0 ta Balkanlar ve Tuna havza. 
tanın itleri yolunda gltmekleclir. aındaki ıulhun her ıamanklndt'n 
Son aylara kadar Avrupacla 191•- saitlım ve emin ı • • ıAuclur. nazı 
1918 de oldulu aıibl uzun ıürecet.: tahriklerin mak5aclı hu mınlnkayı 
bir harp bekleniyordu. Foluıt bugti. da horbe sürüklemek gayesini ıa~ı. 
ne kod:ır Alınanlar tarofınd:ın el- yacaklır. Avrupanın hu kıı;mıııd:ı 
.ile edllmlş olan mu7.arrrori)•efler h:ır. da Jilniln birinde silı'lh pntloynhl. 
bin bllı'ıkill kı"n ol:ıca{iını dzıhan lir, fakat şuna emin ol:ılım, bu tfö. 
gü~ıcrmektedlr. Bu h•i bir alAnıeı. vil7 hlc bir zaman için K:ırpatları 
tir. Çünkü harp hııricl ,·eya hltıı. aşmıyacaktır. 
rnf ol:ın kltçlik de' Jellerin ıııun bir 
hnrhe ikluııdl hnk ınıdnn tııhnmınlil 
c,Jclıllrııclerl imkrın~mlı. Harbin kı-
s . ı sürmesi en r.lyode A "rııp:rnııı kli. 

Madeni yağların güm· 
rük reımi indirildi 

çıık hltarıır de\•ellerlnin itine )'ora. Ankara, 31 (llu1111rJ - 270 de-
l ocnklır.,. receden en el tıılı:oıtur l!ılen JınfU 

lıte bütün bu mülahazalar gö· 
zönik?e getirilince timdiye kadar 
bütün kanrlannda isabet götte· 
ren Duçenin harbe riremiyeeefi 
tahmin olunabilir.. Zira. dediti· 
miz ribi, harbe ginnek ltalyanın 
elinde ise de ondan çıkmak artık 
elinde dciildir ve hal-be ittirak 
eden 1 tal yanın ilk 7.amanlarda 
kazancı olıa hile ımlrac:Jan ka)'M· 
decelderj ıoyleT bu kau.nçtan 
çok büyük olacaktır. Bilha11a 
harple elde edilebilecek knzançlar 
müzakere yeliyle mürnklin ola· 
cakıa böyle bir müukereye rir· 
mekıi7.İ.n fırı {>o girmek ltalya 
için te!afiıi imkAn111: bir zarar 
ve hatta felaket demektir. 

ASIM US 

!Belçika parlamentosu 
dün F ransada toplandı 
Fransanın yanıbaşında harbe 

·devam kararı verildi 
Limges, 31 (A.A.) - Bcl;ika 

pulamentoıu buıiln hilk!ımetin 
ıcraattan haberdar edilmek üzere 
re1men burada toplanmııtır. 

Belediye reisi SenaUSr B. Be· 
toullc Kralın ihaneti yüzünden 
memleketlerini terke mecbur kal· 
mJf olan Belçika parllmento i· 
zaaının bu lçtimaına belediye sa· 
lonunu tahsis etmekle müftehir 
olduğunu bildirdikten sonra pi· 
crlot'u tazimle yadetmiı ve Fran· 
sanın ve biltlin dünyanın Belçika 
parlamcntoıunun verecekleri ka· 
rars evvelden bildirdiklerini ıöy
lcmittir. 

Betoulle müttefiklerin ıaf erile 
aziz Bclçikanın da kuvvetli ve 
hür olarak kurulacatını ve hür· 
riyctin ortadan kalkmayacatını 
ilave eylemittir. 

Betcullein ıözlerl mecllı tara· 
fından alkıılanmııtır. Birçok Bet· 
çikalı §lhıiyetler anılryorlardr. 

Miltcakiben Belçika mecllıl re· 
iıi Cauweleret, lyan reiıl Guillo11 
ve ba!Jvelril pierlot ıöz alarak 
müttefiklerin davaaını mUdafaa 
milltecilerin P'ranaaya kartı min
ncttarlıklarrnr ifade ve Almanya 
tarafından esaret altına alınan 
memleketler hürriyetlerini tekrar 
kazanıncaya kadar müttc!ikltrlc 
birlikte mücadeleye devam husu 
sundaki azimlerini teyit eylemiş
lerdir, 

Senator reisi Guillon, bazı Bet· 
çika kıtalarının Kralın emrine i· 
taat etmiyerek şimalde müttefik· 
lerle birlikte muharebeye devam 
ettiklerini haber vermiştir. 

İngiliz - Sovyet 
müzakereleri 

( 8"f ta.,.aft 1 illCide) 
lebl O.erine Crlppı'in, ''ifayı wa· 
zifeye memur sefir" 11fatlle Mad· 
rit'e tayin edilmit olan Samuel 
lffottTe-.uTıifftltettne mümasil bir 
vaziyette bulurıacağ~ı iıtjhbar 
etmiştır .... .. ~ ,..,; 

İyi malumat almakta olan ma· 
hafi!. Moıkova'nın Crippe'e tam 
bir diplomatik atatU verilmesini 
iıtedifl bir sırada, ln.giltere hU· 
kQmetinin bet aydanberi •ihhi 
esbaptan dolayı mezunm Lond· 
rada bulunmakta olan Sir WiJ· 
liam Seeds'in yerine bqka bir 
sefirin gönderilmesi için Mosko· 
va'nı.n muvafakatini iıtemit oldu

. ) ?Jetçila 
Lımose,, 31 (A.A· - ,öJ 

parlamentosunun içtim.aı~da 
alan B. PierJot demigtir kı: Betsi' 

1940 Belçikası da 1914 tnın· 
kasıdır. Harbe Fransa ~c 11~· 
terenin yanı başında girdık. 1 f ıt· 
lanmızı ancak bizim de be~e rlııt 
tibaz ettiğimiz harp ga)'~ ei et 
eriştikleri ve istikl~l ve ~Ü~ 
i~inde barışı elde ettiklerı ı 
bırakacağız. . nıfUI 
Diğer taraftan Belçıka nJI 

mildafaa nazın general P~. 
iki ay zarfında ınuharebeYe 1 Jı"' 
de bir orduya matlk o1acl 
limit eylemektedir. 1 1~ıx 

Takriben 1,700,000. B~u· 
miilteci ile Belçikadaki ot ,adi 
terin dörtte iiçll halen Jfrıtı 
bulunmaktadır. ~ 

~---------~---------
ita 1 ya -in g i 1 iz ~D: 
zakereleri kesddl 

( Ba§tara/ı ı i~J. 
Be"'~' 81 (A.A.) - Corrl•~· 

t!cino gueleilne Rom~n b~ 
!in• göre, polltlk m&ııa!D• ~ 
gelecek Alı l'ilnU b(.iyUk ~ 
meclisi Mu.ollninin rtyueti .ı fi 
toplanarak, beyı:ıelmlltl dU~d' 
İtnlyamn alacağı \'azlyet ,uıed 
OuçenJn yapaca#~ beyanatsJtOll!,61 
malıııuı;a.da tetkik eı:t-cclttlt. Utt" 
dola.§An ıay1alara g6re ~ sııee 
blr ıureU hat kararı çıkat"4k~ 

Ziraat Vekilinin e.-riD' 
verilen para 

1 
ta· 

.4nkora 31 (ffuıızsf) - ?dili ddr 
runma kanununun 3~ uncu m•tipill 
11i mucibince ıiraat veiı>Al• r•''
rloiirurlın do~ruya i~leteeeli •ol°' 
de kullanılnı:ık üzere nıübal-aa ... 
nan ıiraat moklne ve aJAtı fçlll aJIP' 
zumlu yedek partaların ııllll raıı"' 
ması ve makine hangarlarile ·! ı~ 
cı m:ıdde sarnıttarı inş•"' ıcı .,ı•· 
zumlu mebalil "' lıtihsal '"'5~ ,et 
rının ltletilmesine lAıım oı~car rfl1' 
mayeyi ve a!Akalı di~er mbıe ' fe• 
masraflar i~io hükumet crur1~'1111ıı 
rilen ıcrm:o·eden gzo.ooo ~ ~ ft• 
meıkiır vek~let emrine ı:ıJısıs 
klller heyetinco kararlatmıştır· 

Zelzeleden 43 ev yıkıl~ 
Çapakcur, 31 ( A.A.) - Satı ~l~ 

burada vukua ıelen yer sars1:1yf
rında vilAyete ba#lı Sa-ncak rıı 9'f" 
sinin Mezarcık köyünde ylr1'11• aıtf 
lik köyünde 18, Simsar köyund• 
ev yıkılmıştır. ~ 

~~---~--------------------------------
ğunu söylemektedirler. 

Ingiltereye taar
ruz bekleniyor~ 
Londra, 31 (A.A.) - Hanı: Londra, ıı (A.A.) "Ha....,-;,-,. 
Sıhhıye nazırı B. Macdonald aamiral, Bir Jamea Soınmeı-riJl _,. 

radyoda söylediği bir nutukta: yoda MSyıeditt nutukta. bUl'Jll,ıurl': 
"Hap pek yalanda tngiltereye şeraiti altında kt.ıçWc Alm&ll IJirtG 
naklolunacaktır. Şark ile cenubu :.:::::~ ~::: ~ 
~kl .tngilteresi ve tıkoçya te• mı,, fakat. lııgiltereniD bUP6 p-• 
hırlerındeki çocukların tahliyesi· tem tedbirler &1m11 ve mabfUZ ~ 
ni nazarı itibara almabyu." de- dutunu da ıave eylemlıtlr. 
ınittir. .......---::::: 

--- $' 

Bugün 
IPEK'te 

•L 

2 Büyük Film birdell 

CHARLiE CHAN 
MASUM KATil Filminde 

2 - Serseri Kral 

Mevaimin en aiizel iki yeni filmi birden 

Bugün L a 1 e Sinemasında 
1 - Slnemanlft tın '°k aevilıın yıld~lan 

CLARK GABLE ve MARION DA VIES'in 

HABIL-KABiL .-rsa..-
hııenln ea fallı bclerıU•n tf.heaeri 

2 - Mahkum Kadın Hava şeraitinin ndcnıl ml\ oade. 
'ne rağmen mfiııerık hav akuvvet. 

&eri Pilnkerk fızrTindeki ku,·erliir 
uıifestni muvaffakı) elle ba,armı,J. 

Diler tnrartan Mıırnr hıırlcl)e kıs:fıı % ı J den % 25 nlıılıctlne ı.:11. 
nazırı J~nnl Çık! de he) ıttlrpllel ,... dar olnınundnn doln) ı tarlfenJn 
zi)efi atııltıdakl ,ekllcle mütolea el- 605/ 2 pozl~yonu ınuclblnre JOO ki. 
mitllr. losunrlan 6 lln ıılınmuı !hını ge. raa '<'kôlellı1ln tekl!Ci, Ucııret, ıum. • - ifbD4111' l&aW ıanu.11 Jumallarnı e11 te-.-ıatıA.OHJ 

rUk "' lklısat \ekftletlerlnln muvı. PARAMUNT JURNAL 
rdır, 

"E\\e)A tıınu ltarel eınırlldlr ki len alır madeni :1a#lnr ve lorlula· 
tu•çrn "011 n\l r. Mal·nri~lanın Tıı. rının .ı:unıriJ!< re~minln 100 J,florl1 
na dc,·letlcri ile bırlıklc fı.\·rupanın : 100 lrnr:un hıdirllmeıl mJlll rnüdn-

fok tllc '\'f'killcr lı~j:?İlllCC kıılıul o. EogUn Mat 1 \'e :?.SO d'a teullAtls ıuttuıer. 

lunmuştı:r, J laBı••••••••••lliiım••llll•••••••••-~ 



S - YAKl1 1 HAZiRAN tSMO 

.......__ 

Memleket 
...__ Habeıleı i 

Ereğli kazasında 1 

fırtına ıahcibatı 
1CEKONDITI. 

il Q = Yazan: EMiLE' ZO/A 
tlr,;_ewren: OSMAN YENSEN/ • 

._, .... · ······--· .... ·---- - 97 -

J!ğa~ların yüzde yirmisi 
f Ere4ll, (lluıuıf) - Dlr hafta ev. 

~
-- · ET' vel Ereitli kazasında çok şiddelli •:61 L H Afilfi!l ~ il 1 bir fırtı_na old~ıtunu, mey,·ah tn~Y- -~~ _ il• ~ ~ vasıı bır haylı ajlacın hasar gor. 

• .,. • ·- d~ilnü bildirmiştim. Mahallinde 
_ 36 _ tetkikler yapan VHAyet Ziraat mil· 

bic dllril Halil Yardımcı diln ,ehrimize 
ıı_l't er .taraftan da Emil ıayanı kibar bir zat oldutunu meydana dönmüştür. 
lı.ya et b:r süratle s::ınki yeniden koymuştu. ı1Rrendiılime 11are, fırtına, Ereıt 
'oıia_.;a .doğuyordu. Kurtarıcı ak· Fakat Emilin asla tüpbc etme. ıı koza merkezlle Zonapa ve Ayran. 
lıtdc tlı tcrnin eden büyük dar· diği bir mesele daha vardı: Baro. cı nahiyelerindeki ağaçların yilzde 
hıı~n hca:ıen birkaç sau sonra nun hayatında muhakkak ki ka· yirmisine ho~ar fko etmiştir. 
~~.,~hafiye esl:isi gibi harekete rrhk bir nokta bulunuyordu. A. K:ızod:ı ,.c ınezkCır nahiye mer
ili 't;aı ve ertesi gün derhal fa· cab:ı bir gençlik sun mı vardı?. l.cılcrlııde bir koc: gün k:ılıııış ol:ın 
t 1 §tı C. geçmişti. Gerçi beraber Yo!:s;ı çift ~~hsiycte mi malikti? zi r:ıııt ıııüıHlrü B. 'i:ırc.Jınırı, z.:ıı-Jr 
r,.,c c ~I ~rkadaşları hepsi yeşil y cş: ı Jsı~eletin Barcnu yak alamı§ \C hasar ili iktnrlarınırı tesbiti işi le 
llt ~ti~ kurbanı olmuşlardı. Fa· olduğu bir tarafı vardı? Emil, ıneşgul olmuştur. Bu hususta, Zi. 
t.~r it lllılin intikam arzuıu o ka haydudun Baronu tehdit ettiğini raat \'ekdleı;ne salılh ve esaslı ına
ll:UıoildUvvctliydi ki yalnız bagına kendi kulakları ile duymuş idi. hlmat verilecektir. 

yıkıldı 
Alaşehirde vefat eden Mustafa Ru. 
şen oğlu Hayatinin son dakiknla. 
rında memleketin maarif ihtiyacı. 
nı takdir ederek inşaatı yarım ka· 
lan orta mektep binasının tamam. 
!anması için on bin lira teberru ey
lemişti. 

Hayır se,·er ailenin tnaraifimlır 
l;orşı yaptığı bu kunctli )anlım 
şehirde bÜ)'Ük sevinç ve takdir his. 
!erile karşılandı. 

Alaşehir bu !!evine; içinde iken 
buna ikincl!ıi :Jave olundu. \'ine A. 
hışehircle mukim tücc:ırd:ııı l\ııl:ılı 
5erir l'ihı rlıı hn) :ıtının son ıo:iln · 
!erinde snliıhbctli z:ıtl:ırı nc7.elinc 
ılıwelle hıınkada mevcut sekiz bin 
küsur lirasını emrühayra tahsis e. 
dilmek illere teberru ey]ecliitini bil
dirmiş ve keyfiyet mohkemece tes. 
~il olunmuştur. 

t .; ele etmekten asla geri ka'. Çocuğunu bulması için polise mü DiAer taraftan edindiğim malıl. 
~ı/· Artık bir tek fikre hizmet racaat ettiği takdirde Yeşil İske. main göre, bıızı kaznlarımııda mev. 
~r b~~u: Bu belalı haydudu tek· let de kirli çamaşırlarını ortaya sim fırtınalarının ekinlere zararla-
c,~ tuunak ve cemiyti bu bela. dökeceğini söylememiş miydi?. rı olmuştur. Fııknt me,·zitdir. Bu Kıymetli doktorlarımml:ın Bay 
t :\lrtarınak. Bu fedakftr babanın çocuğunu bi· illb:ırla hu yılki mahsul rekoltesi. 1-'aJk Muhittin, Başvekilimizin hnva 

ftrtii~ feci macerasını bütün te· le feda edebilmesi için her halde ne mües~ir olar.ak ehemmiyet "e kurumu kurultayındaki nutkunılan 
•,,, Yle arkadaşı Godara an· çekindiği bir husus vardı. derececle dcAildir. ilham al:ır::ık, lıavıı kurnnıu şehri-
··ıı,_.1 n , 
~. · u ~ekilde hem dostuna İşte asıl mesele burnda idi. ( Ç VAT.ı\:'llDA ŞI:-; TEflERTifll.AJU mlz ~ıılıe ine lıi:r.zal gitmiş \C beş 
• Ti lık göstermek ist miş Emıl vaziyeti çok güze] tahlil l:mlr, t/lusmi) - Ge~·enlerık yüz lıra teberru ('lınıştır. 

~ CtJl de eski bir hafiye olan edıyor, fakat neticeye varabilmek ---·----------·----

! ~ ~ tccrUbcsinden istifade için rasıl bir rnetod kullanmak L ~ ~.,:, , /K sa 1 aberler· 
~'ıı ~~~~t ~~~.:;~:~, E~:: ;~~~~~coğ;n; bl< tüd Ukosri«ml. : • t} 'r ( • .J -.' Bir H~~-•- -M .. iy-le Be•_ ı ... ıı. •• 
l1ı_~~eı:niyeceğini knt'i surette Uzun uzun dilşilndükten sonra _ _ __ _ - _ - Y•r- .....-

~ ! bulunuyordu. nihayet kendisinin evvelce Lcnu· dan flhrimlse gelen fak&t harp dOla. 
l.: .. a~kadaş yeniden Kolomb vara havale etmiş olduğu işe tek. 1.6.940 Cumartesi yı.styıe Belçtkadan evraklan gelme· 

hıı;.'1 tuttular ve ikisi birlikte rar başlamaya, ekmekçi kadının 13.30: Program ve memleket saat dlğl için çıkanla.mıyan demirlerin iL 
~ ;ıl ol · b · kkı: hallne mllsaade olunması için dUn '-·ı"da an vıllanın hara elen dü ı:ınını tarassuda karar verdi. ayan, 13.35: Ajanl n meteoroloja ba 
ı .. b Ankaradal:l gUınrUklere emir gelmlf. "'· l-f :r iz aramaya başlad·.. Evvelce de muvaffakıyete doğru berleri, 13.~: lıılüzik: 14.13: MUztk 
Cııı tr.taraf inceden inceye göz· bu yoldan yürümem.işler miydi? halk tUrktııert, San Recep, H.30: MU· tir. 
~ 1ıc:tçırildiği halde en ufak bir Bu karan verdikten sonra da zlk: .Rlyuettcumhur Bandosu, lltlll/ 
~"' l'll bile tesadüf edemcmit· dükkanı gözetlemeye başladı. l6.30: KUztk: Dana mUztfi (Pi.) l8: 

"" Program ve memleket uat ayan, 
\' Saklanarak, tebdili kıyafet e. .. ... 

~' ';iJ ı k l b .. ·· · 1 · • d k h Ü l kil "k 18.0~ Müzik : Hatif m....,k (Pi.) 18.30 
1 ~Ott s e et utun ız ennı ere er g n saat erce çu Müzik: Radyo cu orkeetruı (Şef: 
)dulı1eye muvaffak olmuştu. dükkanı gözetleyor, her müşteri· İbrahim Oqtlr), 19.00: Kon\lfJDa 
~ ~ t ılc suç ortağı Küçük Me. yi inceden inceye gözden gcçirL (Yurt btlgtat ve eevglet), 19.16: KO.. 

1'~~ ~1Plara kantrmşlardı. Mey. yor, bir ıeyler ketfetmeyc bakı. zik: 19.43: Memleket aat ayan, 
'l••ht ~alınıt olan sadece villanın yordu. Bu nankör çalıtma bir tür· Ajana " meteoroloji baberlert, 20.00 
c..:ll idi. ıu ntice vermiyor ve Emil artık lııl0a1k: Halk tOrkWerl, Ahmet acır. 
~~r ile Emil Yeşil İskeletin Omitıizliğe dilpneye ba§ltyordu.. ..., so.ııs: Ktıstk: Okuyan: Kelek 

"lt bah yil ğ' evin 1 Tokgös. 20.30: Koııutma (GUnUn me.. 
~'o ernin bir yer hazırladık. Fakat bir sa re s ı ç e 11lelert), 20.ııo: Ktızik: 8u eeerlert. 
~t.11!'3 izini tamamen ortadan sarsıldı: Lcnuvan evvelce Ko. ıı.oo: Müzik: Okuyan _ Necmi Rı. 
~ 01~1ftnclc için villiyı ateşle· lomba kadar ıürüklemiı olan es. ~ .A.b.uık.an, 21.20: llllztlc: KUçUk or· 

. '1ğu fikrinde müttefikti. rarengiz adam ekmekçi dilkk!nı· wtra. 22.20: Serbeıt aaat. 22.30: 

~~:ı \'aziyetin neye varabile. 
q~ ~ıUn uzun düşiindükten 
1 

le ot~r gün hakikatin muhak. 
~'tt 'bu'la çıkması lazım olduğu· 
l.~°'f nun için de araştırmalara 
""\t lan başlamak icabettiğinc 
~"ttdi. 
1,"'ı için de ilk iti Baron 
~t~ Orıu ~iyaret etmek old~. 

tilıı >'irtnı bin franklık çekın 
ı..:~ lldlarafından gö::ıderilmiş ol. 
~~ &a asla şüphesi yol:tu. Her 
'wı.~ lron onların zanncttikle. 
ıı..."lbl 1S~k daha fazla malômat 
~ di: fakat her nedense bu 
~~tı faciada garip bir rol oy. 
S ·~ daima sUkutu muhafa
~ >'i tercih ediyordu. Emile 

na cirmifti. Bu adam ya Yept- Ajana babertert; 22,80: Koııupıa (JDc.. 
iskeletin bir ıuç ortağı veyahut nebi dillerde - TalJus Kıaa dalp poe 
bizzat kendiıi idi. Zavallı Lenu. tulle), 22.80: lltlslk : CUband (Pi.) 

var bu esrarengiz adamı çok gU. (Saat 23.20 e kadar yalnm usun dal. 
zel tarif etmiş olduğu için Emil ıa Ue). 23.20/23.80: Yarınki progT&m 
daha görür görmez tanımıştı. Fil· ve kapanıf. 
hakika bu meçhul adam oldukça 
uzun boylu, fevkalire ıenit o • 
muzlu ve sağlam yapılı bir kimac 
idi. Birisinden saklanmak iıti • 
yormut gibi şapkasını gözünUn 
üzerine kadar eğmişti. Hiç ıüphe 
yoktu, Lenuvarın tarif etmiş ol· 
duğu adam buydu. Adam dükki. 
na girmezden evvel arkasına dö. 
nüyor, korku ve endlıc ile ctra· 
fma bakıyordu. Niharet geldi, bir 
rüzgAr gibi hızla dükUna girdi. 

( Uahn var> 

2.6.940 Pazar 
ı:uo: Program ve memleket 11&&t 

ayan, 12.35: Ajana, 1uo: Müzik. o. 
kuyu: Kelek Tokgöz, 13.ıC>: lıılllzik: 
Halk Türküleri, Az1s ŞenMa ve Badi 
Yaver Ataman. 13.30/14.30: Müzik: 
KllçUk orkdtra., 18.00: Program \ .. 
memleket aaat ayan, 18.03: J4Uzik: 
Cazband (Pl.) 18.30: lltızik: K&nftk 
Müzik (P1. ) 18.50: KUzilc: Radyo cu 
orkutruı (Şef: Jbrahlm ôagür), 
19.25: KonUfJDa; 19.'5: Memleket a&• 

at ayan, Ajana, 20.00: Müzik: 20.30: 

Bir kayıp 
latanbal ÖJnıtmenlerl Yardim Oo

mlyeU Batkanlıpdan: 
Cemiyetimiz bumdan tat&nbul 29 

UDCU okul ötretmenl Kelek Unrwı'u 
arammdu ma.aleaef ebediyen kaybeL 
tik. Kederli aileatne " aaym arka. 
dafl&ra tulyeUerimlzl sunan&. 

Cemal Sahir 
Bu akşam Taksim Altıntcpede 

Pazar gilnü ak,aını Tophane Ka. 
rahat aile bahçesinde, paurtesl 
OskQdar Halede. Öldllren Kim T btı. 
yllk eser. 

Halk Opereti 
4 Haziran sah akşamı 9 da Ge. 

dlkpaşa Az ak si nemasındo (Kadın· 
&ann beğendiA:>. 

llUztk: Halk tUrkUlerl, Bayram Ara 
cı. 20.40: Konugma (Tarihten sayte... 
lar), 21,00: MUztk: 1 - Okuyan. 
Semahat ÖZden.tea, 2 -ft>kuyıuı: Sa. 
d1 Ho,aeıı, 21.43: Mtızik: Oda mtlslğl 
(Pi.) 22.30: Memleket aaat ayarı, ve 
Ajana haberleri, 22.43: Ajanı 1Sp<>r 
eervlıl, 23.00: MUztk: Cazband (Pi.) 

21.25/21.80: Yannki program ve ka· 
pullf. ;: 

~'it '' 0 
da bu çıkmazın anahta. 

ta...'lttorı~ k<>fkilnde bulacağı. 
~-'tt~tdıyordu. Evveli Barona 
~.Slt ~. olduğu ıutuftan dol~
~~ ltur etti. Sonra Jcrvezın 
't~ uı olduğunu ve yakın za· 
~ tl~men iadei Afiyet ede. 
~I~ ltendisine gelince Y eıil 
~"' ilt mücadeleden hiç bir 

" Itri kalmıyacağını anlat. 
!;> 

Fraiısızların Tunusta 
lJaptıklarıMajino lıattı 

l\l:ıtyö tekrar Norlnl gördüğü za. 
man, verdiği tafsilillla onu derin 
bir ilmltsizliğe düşürdü. 

- Ah! Çok y:ıl\'Orırım, istirham 
ederim, o bir daha huraya gelme· 
sini Bir yolunu bularak bir daha 
gelme~ine mani olun ... Onu görmek 
:en muıtarlp oluyorum. 

Matyönün elinden bu husu5tn bir 
şey gelmezdi. Ve uzun mülAhnznlar_ 
dan sonra, o çocuğun Boşenl bul· 
maması için ne lazımsa yapmağa 
karar vermişti. Onun hakkında öğ. 
rendikleri o kadar i~renç ve utıınç 
verici şeylerdi ki, Konstansı bile 
böyle bir rezaleıten korumak gerek. 
il. Fok:ıt o sefili böyle büsbütün 
• entli haline lııraknıak ta ona gi 
·on ı.:eli:,•orılu. Acabo onu kurlar. 
ın:ınııı ç:ırcsi \'llr mıydı? Z:ıııııelnıi. ı 
yordu. Sonr::ı. onu ç:ılı'ilırın:ık SU· 

retile ıslah etmek ,·ozıfesini kim 
ııshine alabilirdi? 

Norine: 
- Dana knlırnı, şimdilik ona ba. 

basıııın ismini bildirmemek 11L 
ıımdır. 11erde bakarız. Fakat bu· 
gfinkü halde herkes için büyük 
tehüke vardır. 

Norin t:ısdik etti: 
- Esasen ben ona b:ıba!;ının öl

H~iln ii sö\'ledim. Zir11 netice ili. 
·b:ırll k:ıhak yJne 1 "nım h.ı ımd 
pnllnr. 

Mnl;>ö du~imceye dnlmışh. O ç.o. 
cu~u kendi haline de bırnkma;>·n ro. 
zı ol:ımıyorJu. 

- Eğer çalıımak istiyorsa ben 
ona bir it bulabilirim. HallA daha 
sonra, ahll'ıkını düzettijini görür· 
sem onu çiftliAe de ıılırım .•• Tnnı
clı#ım bir araba tamircisi nrdır. 
Gidip onunla ı&rilff:Celim, ve ala. 
caAım ce\'Bbı ıize yazacaAım. Size 
tekrar ujlradıilı zaman mektubum. 
da gösterccdim adrese gönderini. 
nlz, olmaz mı 1 

- Ne! ..• Tekrar buraya mı gele· 
cekl Ahi Yarabbi! Yorııbbil Artık 
biç mi mesut olamıyacajlıml 

Jo'ilhakika Aleksandr sene geldi. 
Fakat kendisine bulunan iıten bab
solununca alaylı alaylı gülerek o. 
muz kaldırdı. Parisin araba tamir. 
cilerini blUrdi. Alemin sırtından 
para kaıanmaAa ahşmıı bir ıilril 

iti Esasen sanatı da iyi bilmezdi. 
O ancak ayak l~lerinc yarardı. Bir 
büyilk matazaya katiul edilaeydJ ne 
illi 

Matyö ona iıtediAi iıi buldu. Fa.. 
kat on bef gün sonra, bir akşam, 
illerindeki paketlerle birlikte Alek· 
sandrın sırrolduğu haber alındı. 
Billhara o, biç bir itle sebat et
mcblzln fırıncı, ırgat yamaAı, ba
lık pazarında çırak oldu. Ye her 
defasında hamisini utandırdı n ıa. 
rnra soktu. Arlık onun peşini bı. 
rnkınak \'C :ır:ısıra, nç, renksiz ve 
perişan görüııdüğii zaman eline beş 
on para verip yollnmaktnn başkıı 

care kıılmamı,tı. 
O \"akittenbcri ~orin bir daklkıı 

rahat yüzü görmedi. Aleksanclrın 

tıaflalurca meydana çıkmadığı olu 
yordu. Fakat merdiven snhanhAın
da ınrültil oldukça, Norin, o ıeldı 
sanarak ürperirdi. Şahsının ne de. 
rece dehşet telkin elllAiııln farkın. 
da olan Aleksandr, annesinin çek. 
mece diplerinde saklı her nesi var
aa sızdırmak için bu vazl)·etten is-
tifade ediyordu. İkide birde solu. 
ya aolu)'a gelir, akşama kndar on 
frank bulmazsa hapbe gidecellini 
söyler, her şeyi kıracnAındnn hah. 
seder ve duvıırdakl asma saati (IÖ. 

tilrilp satmayı tosarlardı. Nihayet 

~~t her nedense içinden ge. 
';ıiıı ltac uyarak Baron ile ls· 

,lttiııi lbcıum villadaki görüt
·di. duymuı olduğunu söyle. 

T rablus hududuna kadar devam eden bu 
hattan Fransızlar çok ş9y bekliyorlar 

J Sesilin mildahale etmesi, cılız kol· 
"' larile onu tutup dışarı çıkarması 

~ıh h! tşiı ( §eyden evvel Baron 
" ı , skclet ve Madam Lab. 

~::aındaki münasebetlere 
"'ah· Yennek, bu dostlukla· 

~tı it 'Yetini anlamak lbnn ol. 
~~ .. Ut anaatinde idi. Goclar Ba. 
,.'it 'çıkça konuşmak ve ken. 

~'tı d0~iyct hakkında doğru· 
a~tuya sualler sormak doğ. 
t~~~ı tavsiyesinde bulunmuş 
~~ idi,t 'I'ine tamamen aksi fi. 
~bir t\c ~u şekilde Barondan 

'tt ~ ~Utice alınamıyacağını, bi. 
~ ~bir tahkikat yapmayı 
~· "'U. tti. Fakat bu tahkika· 
~ ~:&ad bet bir netice vermi' de. 
~ lıit tilece Baronun çok eski a. 
'~d tye mensup olduğunu, 
\ llt11: hUyük bir serveti bu. 
~Qld\lf u, lc~ndi ikamet etmek 

Miitlefiklerle lıalya ııraııında bir 
:ıarıı ihtimali giinün en miihiın 
ıne\'7.Ulnrınıl:ın hirldir. Bu mevzu 
yalnız şimdi değil tA Habeş harbi 
. uıııanıııd:ıııhcri de askeri mahafili 
işı.ı:ıl etnıekteyıli, Böyle bir lı:ırp 
esnasında ltalyo clerh:ıl harekete 
~eçecelO için hilhHı.a Fransıılar 
Tunusta l::ıhkiınat yapmışlar; ve 
'5011 znmanlarılu d:ı İngilizler Mısır 
hudullorındo aynı tahkimata ben. 
ıer eserler vücude getinnlşleı dir. 

Fransız gazeteleri Tunustaki is
tihkfımlurıııın WP1edilemiyectk kn 
dar ku..-vetll olduğunu yazıyorlar. 
lntroıısigeant gazetesi "Tunustaki 
istlhkiihlarımız geı;ilenıez" başlıih 
altında yazdığı bir makaletle di. 
yor ki: 

mış münferit i~tlhkAmlar \"ardır. 
Bu istihkalılar çok iyi t:ıhkiııı eılil
mişitr. içlerinde sonuna l:ııd:ır dö. 
AüşıneAe azmetmiş askerlrrden mü. 
rekkep müfrezelt>r hulunnıaktııdır • 

Bir hurp olursa bu mürrczert'ler 
ve istihkamlar düşmanın ileri ha· 
rekelini durduraeoktır. Düşm:ın 
bunları muhasara t'derek isk:ıı et. 
mek, bunun için de eptyce ,·akit 
kaybetmek mecburiyetindedir. 

Dlr Fronu: mı1.tfmı1eke askeri 

lAzımgelirdi. Fakat Aleksandr, iki 
üç gün sonra yeni yeni talepler ve 
tehditlerle cıkageleri, par:ı \•eril
mezse macerasını herkese anlata 
caAını baAırır ''e yalak şitlerini sö. 
kerek içinde saklı parn olup olma. 
dıAını görmek isterdı. \'elhasıl iki 
kız kardeşin hayatı herbat olmuş· 
ıu. 

Felılketin büyüğü de, Norinln en 
'•ilçük kardeşi Alfrcd ile Aleksan
drın tanışması olmuştu. ıAlfred, 

kendi tabirince "damd:ın lliişme 
veğen" inden iki yoş büyüktü. \'e 
P:ıris kaldırıınıntla onun gibi tüy. 
~nz, kirpiksiz, kıpıkgöz ve iğri a. 
iJızh ser'ieri bir daha bulunm::ızdı. 
Yedi yaşında iken kız kardeşleri. 
nin t'Ş}'Alarını çnlar, Scı;ili döver, 
elinden haftalık kaz.ancını alır n 
barearclı. 

Çalışmaktan başını kaldıramıyan 
Muono, onu ne mektebe \'e ne de 
bir işe devam ettirmel!e munffak 

taka.rı geçmek için epeyce vakit 
kaybetmek mecburiyetindedir. Bu 
müddet zarfında Cezayir n Fastan 
kilfi derecede kun-etler getirilebi-

t\r_, 11 köşkten başka Parisin 
t~ııl:rıda evleri, dükkanlan 
l~ ~ u öğrenmiş idi. Bun. 
~ '~ da Fransanın cenu. 

ı,·'-rıt ııam bir pto ve ölçü. 
>~h. ltl~l'i il ._rdı. Pariı kibar 
,'l\ ll~de Baronu tanrmıyan 
~ l'i)~~ok hayır müeıseıele· 

Tııırnsto iki miidafaa hattı var
dır. Bunlardan biri huduttan az içe. 
ride Ben Garılaneden başlar ,.e ce
:ıııbo do#lru devanı eder. Bu havali. 
de bir takım kum tept'leri mevcut. 
tur. Fakat bu tepeler haı9n mev
cutken hazan da fırtına neticesinde 
kumlar başka tarafa giltiillnden or
tadan kalkar. Dunun icln kum te
pelerinden istifade edilme!'f dftşQ. 
nülmemiş ve bı,ka bir tal:sm mil. 
dafaa nolctalın ~Mtde ptlrflmlt
Ur. Bu no'!.tıl3rcia betondan ,..pıt. 

Asıl istihkilmlar, yani Tunustnki 
Majlno hattı tlaha geridedir. Bu hat 
Marethten başlnr ve Matınaln dağ· 
!arının ccnubuna, Trablın hududu
na doğru devanı etler. Bir Fransız 
- İtalyan harbi olursa lt:ılyan kuv. 
vetleri burndan geçmek nıecburi)·e
tindedlr. Çünkü bu hattın cenubu 
Utnilen ('öldür. Uu çölii l(eçerek 
lstihkAm hattını çnirmek kabil de. 
lil midir1.. Askerlik bokınıından 

bunn imkAn görülmemektedir. Çöl· 
de ne yol, ne su, ne de insan var. 
dır. Buradan motörlil kıtaatın da 
11eçmesl kabil delildir. ÇOnkü de. 
veler bir kaç gijn su~uıız )'aşayabil· 
dikleri halde mot6rler suya muh • 
taçtırlar, 

derece müsaittir. istihkamları uzak lir, 

\"llıı?\ t ediyordu. 
~0:0Plaını, oldulu malO. 

Un fevkalade aall ve 

Tunuı MaJlno hattı eok mabkem
dlr. Btlon lıUhklmlard• kuneW 
toplar vardıt'. Arazi müdafaaya son 

tan farketmek kabil delıildlr. Geçende, Tunustaki istihkAmları 
Dir harp çıkarsa, ltalyan kuv. ve müdafaa tertibatını gezen mec. 

Yelleri ne kadar süralle taarruza lisl harbiye encümeni reisi: "Fr:ın 
aceçerlerse geçsinler hudut ile istih· ı saya müsterih olarak dönüyorum ... 
klm hattı arasındaki askeri mın. demiştir. 

olomamışlı. Ara sıra aJabeylerln
den dayak )·ediği halde, sokaklar
da, kırlipll ,.e kıtıp)·os insanlar ıil· 
ruhunun ahtaksızlıklarile OlCel kes. 
bediyordu. Annesile babası öldük.. 
ten sonra büsbiltün köpeksemltU. 
Artık nerelerde yottıAı ve nasıl ıe
çlnd:ı}i belli olmuyordu. Yalnııı, 
ablaları Norin ve Sesilden bir kaç 
para koparmak maksadile onları 
gönneğc giderdi. 

(Daha t>GT) 

Karagözle Hacivadın 
heykelleri dikilecek 

Beled iye avuknllarından Rami ile 
.o:ttor •melıus Osman Şe,·ki UJu. 
.nğ, l\arııgüz.lc Haciivudın Dursada 
. e!:ir.,ec.Je he~ kcllcriııı dikmek te. 
cbhüsünc sirlşnıişlertlir. llu iş için 

.ıOOO llr:ı lazımdır. Hami ile Osnıan 
Şc\·ki üluılnğ beşer yüı Jira vere· 
ceklerdir. Geri kalan para müsa
merelerle \'e teberrularla lemin e. 
dilecek tir. 

Et nakliyesi 
lsıanbulun et nakliye işi hudn• 

den itibaren belediye tarafından 
yapılmaktadır. Belediye kasaplar 
irkelınin kara \'e deniz nakıl va

ı;ıtal rını nydn 13.200 llrayo üç ay 
müddetle kır.ıl;ımıştır. Üç ay sonra 
beledi) enin getirteceği nsılaiarla 
et n:ıkli doğrudan doğruya beledi. 
)'ece yapılacaktır. 

Posta ıubeleri taıındı 
Yeni postanenin ilst katını adli1'! 

işgıJ etliği tarihtenberl ayn ayrı 
binalarda vazife ıönnekte olan po-. 
ta levazım ayniyat ıubesl mndıır. 
lüğü, başmilfettişlik, muamelit Te 
ren milfettişlerlle hukuk muavlnli· 
Qi ve muhasebecilik yeni Valde Ha
nının ikinci kalına nakledilerek 
dilncfen itibaren orada vazife ıör. 
meAe boşlanuşlardır. 

VilAyet mildlirlOAil ile idari, pos. 
la, telgraf ve nakliyat muavinlik. 
lerl eskisi gibi yeni pistahanede va· 
ılfe ıönnektedirler. 

Poata memurlarına zam 
yapıldı 

Posta •e telgraf memurJan, ba
reme intibak kanunu milnasebetllc 
ıll, la. 17,6~e 20 lira maaşlı ml'. 
murlar sırasile 15, 20, 20 ve 25 li. 
raya terrı eltirilmişlerdir. Bu me • 
murlar hazlf'an maaşlarını ba ıam 
nıerlnden alacaklardır. 

Arpa fiyatlan 
Yeni mahsill arpa vaktmın gel· 

meai fiyatlan düıürmeğe bqla· 
mııtır. Bu yolda ihracatın mene
dilmit olması da buna lmil ot· 
maktadır. Toprak mahsülleri o
fisinin köylerden mül:eyaata bq· 
laması kafi gclmemiıtir. Arpa 
fiyatlan bir iki gün içinde 5,5 
kuru~tan 5 kurup diltmÜftllr. 
Buğday fiyatlannda da aynı ae· 
beplcrden kilo bafmda 20 para 
diltüklilk vardır. 

Şiıli Halkevind& 
konferans 

Gazeteci arkadqlannuzdan 
Mustafa Rağıp bu alqam Şitli 
Halkevinde "Fatih gemileri nere· 
den geçirdi" mevzulu bir konfe
rans verecektir. Konferanstan 
sonra ve gösterit kolu tarafın• 
dan bir piyes temsil edilecektir. 

Kari mektubu: ------
Cumhuriyet Gazinosun· 
da üç §İşe bira 225 kuruı 

1nhisarlar id:ıresi hüyük bir hils
nüniyelle bira fiyatlarını indirdıAi 
halde bundan :ıncak sntııııların is. 
tifade ettiRini ,.e ınüstelıliklerin bu 
ucuzluktan hiç le bir şey kazanı. 
madıklarını anlamak için uzun boy. 
lu tetkikotn hacet yoktur. Biranın 
satıldığı bir yerde oturup bir şişe 
bira içmekle lnhis::ırlar idaresinin 
birayı ucuzlatmak surctlle yaplıllt 

lcdol.lırlılhn kimlere yaradığını an· 
tamnk k:ıbildir. 

Dün akşom üzeri üç arkadaş Te. 
pebaşında "Cumhuriyet bnhcesi,, ne 
gidip oturduk birer bir:ı içtik. Me. 
ze olarnk getirilen de bir .çiroz sa. 
lalası, bir porsiyon 'kaşar pe)·nirl 
ve bir:ız ekmek. Cc bira ,.e işaret 
eıtii;im, sermayesi on kuruş bile 
tutm:ıyan, mezeye mukabil bizden 
225 kuru~ alındı. Hesabın mlifreda. 
tını istedık şöyle bir hesap çıkar· 
dılar: Cc şişe bira 45 erılen 135. 
Meze de 90 kuruş. Belediyece tas
dikli listeyi istedik, henüz hazır 
olmadıAı cevabını verdiler. 

Belediye lktısat müdürlilltlnDn, 
Beyoğlu kaym:ıkamlıllının, ehemmi. 
yelle nazarı dikkatini çekerim. 

Cahil Aumerıea 
Balcırk6u Taı ftltele ttt No. dtı 
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a 1,1 an evra lılanbul futbol ajanlığından: liral·ğı Almanyaya, 128 bin lira- bayl&rm kıu. ~ amanda pbeye 
1--8-940 tarihinde yapılacak hğı Çekyayachr. Almanyaya giin· aıllnıcaatlan. 

milJI küme maçları. derilen mallar arasında bilbana Kelamet Nt,a ot. Numan Zeki 1296. 
Yeni zamlar bugünden 
itibaren tatbik edilecek 

1324 sayılı kanunun l l inci mad
desile ekleri ve tadilleri mucibince 
alınmakta olan matbu damıa re. 
sfmleri (Mezkur maddenin 38, 40, 
46, 47, 49 52, 54, 38, 61, 62, 66, 68, 
78 ve 90 1ncı numaralarında yazı. 
h evrak ile sulh mahkemelerinde 
k\Jllandacak olan ,.e 39 uncu nu
marada münderiç bulunan hususi 
vekAlelnameler hariç olmak llzere 
vekAletnameler hariç olmak üzere) 

• yüıde elli arllırılmı,tır. Kanunun 
33 üncü maddesinde yazılı evrakın 
damga re~mi de bu zamma lalıidir. 
Aynı kanunun 3, 4, 5 Ye 6 ncı 

fasıllarında yazılı evraktan alın -
makta olan nisbt resimlere yüzde 
on z11111me4ilmittir. 

Damt10 resimleri arllırılan evra
kın baılıcaları: 

1 - Her ne'ti taahhüt, borç, ke. 
raıet, teminat, rehin ve yediemin 
senetleri, mukavelenameler, fatura
lar, ordinolar, ve sair mütedavil ve 
ticari evrak ve senetler ve bunla. 
rın bordroları, borsa emirlii ve 
borsa alı' ve satı, beyanna ler.i, 
fiyat cetnlleri, lokanta n ote rin 
yiyecek ve 4çecek listeleri. 

2 - Lise, muallim mektebi •e 
~sek meklep tıhadetname ve 
ıasdikoameleri. 

3 - Depazito ilmOhaberleri, mak· 
buz ve ih.barrıaıMler, yolcD "fe yol
culara mahsus eşya biletleri: 

4 - İyi hizmet vesikaları ve ter. 
cilıaıel bal varakaları, 

5 - Ehli Hibre ve vukuf, mü.. 
meyyiz ve muhammin raporlan ve 
suretleri, ketif ve muayene rapor. 
lan, intaata müteallik resim, plln 
harita ve kefir defetleri, protesto ve 
ihtarnamelerle cevapları ve su
retleri. 

6 - İlmühaberler, tasdikname, 
şahadetname, hüviyet varakaları, 
etibba raporları, tahlil raporları, 6-
dünç P•ra verme işlerine alt vesi. 
kalar. 

7 - BilAnçolar, menşe ve malı.. 
reç pbadetnameleri, puaportlar, 

1 - Her nevi rubsaln8111eler 
.e nıbaat ve ünvan tezkereleri, •
ı\meti farika ilmibaberlerl, i,hti
.as wes~~ Te. ~ 
ara yazılacak tfdiler; 

9 - Her nevi ilanlar, levhalar, 
">roıramJar. katalOl)ar, ıeyrfisefer 
arifeleri. slrklller ve takdmler. 

lct - R.esml ve busud dair• ve 
niesieleler, alelQmum ticarethane. 
er, cemi1et ve klüpler memur n 
müstabdemlerile mütekait, dul n 
yetımlerin her nevi lstihkaklarına 
1i( bordro ve senetler; 

l 1 - Tasarruf senetleri •e feral 
re intikal zabıtnameleri; tereke ve 
taksimi veraset varaka veya def. 
terleri, hibe, vasiyetname ve ölüme 
ballı lasarrufiar ve her nevi ihale 
l(ararları. 

12 - Biletle ıirilen etıence ve 
lemap yerlerinin duhuliye bilet. 
teri; 

13 - Hllk6met dalreledne ibra
unda ibraz puluna tabi olan evrak 
ile huL-\sa, suret ve tercümeleri ve 
resme tabi .bil6mum e'ltakın res
mi dairelere ibraz olunacak hulA. 
ısa, suret ve terctimelerl; 

Bir Unıttan afaiı olan kesirler 
bir kanıta lblQ edilecektir. 

&U zamlar, 1 haziran 940 tarihin. 
den muteberdir. 

BORSA 
- Ankara 3t-5·940 

•--- ~ e ~ L t: !< --·• 
1 IHerlln 

IOI Delar 
ıoe rre. 

' IOI Uıet 
l• lnltre l"re. 
Jll ........ 
JllBa.f ....... k 
... llelp 
111 DrHml 

~· Lna ... ta k'8llll 
111 Peç.ıa 
111 ZloU 
lOI Pea;I 
111 Le7 
111 .,...,. 
lllY• 
111 lllnc llr. 
ltO ...... 

lUll 

ao.1111 
•.aı 
l.M 

il.mi 
11.IOI 

.... 
ye Tahwa!Al 

~ - ICnarum 1 11.'JI 
~ ....... te.lavllJ 41.
lt Mt.... .. .. 

Şeref Stadı: 294 bin liralık tütün vardır. Kutamonu (821/N), ömer bt. AYDl 
Gençler Birliii - Yera s&at 15, Züccaciye tüccarlan Avans, Yedek P. utegmen Kemal ot. 

hakem Ahmet Adem. Yan hakemle. SOleyman. <Ankara 129) ('7640), Ye. 
i · S 16 · Ak ı, F'k K l dek P. tetmen Abdullab (ı.tanbuJ 

r · e mı _ a ı ret ayra · S13) .17&76), Yedek P. Yzb. Mehmet 
Muhafızgucü - Betiktat saat 17 mÜrakabe albna of. Kumı .KerkUk 306) (324-207). 

hak~m Nuri Bosut. Yan hakemleri alımyor Yedek P. TelJnen Ahmet Salim Dun. 
Samıh Duransoy, İhsan Bayrı. (İlıtanbul 326) l'890G), Yedek G'1· 

2--6-940 tarihinde yapılacak Zücaciye ve klğıt ü.ıerindeki verte Yzb. Mehmet Bıtsı ot. RU.Jbı 
milll küme maçları. ihtikinn geniılemesi ü.ıerine ti- Hikmet (.htanbul 80&) (1237), Ye. 

!;eref ıtadı: caret Vekileti bu iki çeşit mad· dek ıoverte Ysb. Rqlt ot. AH am 
Muharızıücü - Vefa saat 15 ha. deyi memlekete idhil eden büyük Klray <ht. 30&) (1167), Yedek Ooto 

kem Şazi Tezcan, )'an hakemleri tüccarlar arasında bir birlik kura· retmen Ali Rıza of. Feridun (latan. 
Neşet Sarman, Necdet Gezen. k bul 319) (37884), Yedek LeYUUD 

Gençler Birlili - Betiklaf saaı rak mürakabe altına almağa a- regmen İbrahim Sami ot. Radl (İlı. 
17 h ö . rar vermiştir. tanbjıl 32') (39077), Yedeıc._Levumı 

akem, Tarık zerenıın, yan regm Salih ot Keh Ali tı.t&nbuJ 
hakPmleri Bahattin Uluöz, Ziya Ku- , 22, 7:eeoı), Y~dek .Üvarı Yzb. Alt 
yumlu. ıet tubelerindeki faaliyetini arhr- A.bdWkadlr (İlıtanbul 30&) (B26-e) 

Fiyatlar: Tribün 50, duhuliye 25 maya karar vermit ve bu kararını Y'edek T. mut ttlfekçt HaW ot. Ali 
kuruştur. yalnız klüp müntesiplerine delil (htanbul 30&) (8l2-2T), Yedek P . 
Süleymanİye ıpor klü- muhitine de faydalı kılmak istemit. ..ıetmen Mehmet ot. Nazmi (Anka· 

lir. Bu münasebetle klübümüz esa. Yed k "'-• Bnb 
bün•• bir ka ra 32&) ('8330), e .v....,.. . un ran sen bütün ıençlere açık bulunan Cemal ot. :lb8aD (ı.tanbul 30G) 

Süle11mani11e ıpor klübü ba,kan- kapılarını ,artsız olarak açtılım (326-8), Yedek Topçu Aatetmen 1b.. 
lığından: bildirir. Milracaatlar her gün saat rahim of. Omlan Recai (ı.tan'bul 

Klübilmüz atletizm, Boks, bisik. 1f dan sonra yapılır. 118) (24123), Yedek • Tablb Bnb 
llehmet ot. RU.)'ID Kaclt (926-3), 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 1 
Yedek tabtb Yzb. Mutafa ot. Oaman 
Numl (Sellrılk 310) (6D38>, Yedek 
Tablb Tetmen Şevket of. Bek11' Nl. 
met (ı.tan'bul 318) (31139). 

MODORLOQONDEN: 
9 ve 10 uncu auuflana askerlik laampJ.n 7 haziranda, on Wrinci 

ZIMBACU HARABE
LERi ESRARI 

mn ki ı temmuzda hqla,acaktır. Kampa iftirildan mechari olan Harabeler Ud lummdan mlllefekkll 
--'--L .. _ı...L-ı- L... .. _--!.Lı-~- --1..&-te Wımmabcbrlu. o>Ulunuyor. Bir Granit tepeal tlattlnde, 
........ ~-- -~ ·-.....,. ~oo metre uzunlutunda ve 10 metre 

--------------------- 1 JWaıeklittlldıl duvarlar .,..,.terir; ------------------------ ul1 barabelertn kendileri ile - k1 

istanbul Defterdarhğından : ;: :.=.!?~~~:?::: 
Kauçulı mamalatiyle iftiial eden aınai mii- ye!.:"::=. ==~er truat. 

eaaelflf'le itlaalatcı ve toptancı tacirlerin nazarı ıer buralardan aıtm çık&rmJflar mL 
dilılıatin.e : cbr? Yoka& bu binalar yerWer t&ra

fmdan mı ,apılmıfJ&rdtt? Bu muhte. 
l"evkallde vaziyet dol&Julyle bul verıt •• reatmıere zam lcruma v• Uf llU&llere cevap verebllmek mu,.. 

bul maddelerbı mllkelletlyet mevzuuna almmuma dair olan 8828 No.h ka. ldll de11141r. '•Tq blular,. çoktan
nunun 7 lncl madd"'nln B frkran mud1"Dce amma tl.'bl tutulan GOmrt1k beri mutye kanpıJf oıan bu devrin, 
Tarife Kammunun "9 No.maa dabll L&atlk Okoe, Llatlk taban, Rondela, pmdl, uldtQ dmlt plütlert olarak 
Corıta, Klapa, Velo.tpet parcalan, Sllsl L&8t11f, L&atlk Pupu, L&8t1k para duru)'orlar. 
altlJlt, Stlnpr sarfı, Llatlk ttıtUD kueal, L&atlk merdane, L&atlk tıpa. ~ Bu feh1r acaba neden dolayı terke. 
Dl8 toplan, L6atlk damlabJr ve mevaddı Rlre De mtlrettep olanlar da dahil dildi? AllaUal llelleilel'ID hUcumlanDa 
elDAll lılJcQmle kauçuk mamul&tı 21.&.lHO g1bı'1 •babı ellnde bulunduran mukavemet ~rmekten lcla ml 
amal mlHı•ııler, lthal&tçr ve toptancı tacirlerin, nvelce verm1f oıduklan kaldı? Altmı mı bltmlf buluyorlar
~ bu maddeleri ~ 'bultmmadıJrJan takdirde bu malla. dl? Yoka mah1yetl blUnml)'ell blr-

takmı butalıklar mı zuhur etmifU? 
na olDalnl. mlktanm w mldetlnl ltba nam takip .-. sQndea lttllareD 41 111\J'-I -'Wll ... llllJ.1 
_._ .... • ·• a, nr•ettt ,,...,.,a,,. ......................... _. ıxv.ı J& 
~kuk ~beal ıetJlfftle t>Ddli'ınefe mecburdurlar. • ~v~~~p .. ~ ~-rı--

MOdclatt lflndtı beyanname Tel'llllyen 'ft)'alıut ıa99C1Utlanm DOlrm lıl1. dela blrial 9tm1f olmuıdır. 
dlreDJerdell beyannameatnl verntedlk18'1 ftY& noluu bUdlrdlklerl maddele. BusOn bu Jaarabelerl st,ant edea 
rbı ~ bet kat fululle tahall edilecektir. blgblr •nü ıoktur ki, c.nıyetl 

AJ"adarlarca bilinmek tısere tJ&n olunur. <'811) Abam atma kcıad8ycıDunun taUma.. 
tına tev!llwı atma menlml mQdde-

Kızllay Cemiyetinden : 
Çadır tamircisi atanıyor 

Alakadarluua her sin .. t 9. 10- araamtla Yeai POltaae 
civarmda ICmJay hum .. •bf ..,_. dinktiırlQIDe ,........_ 
Mi nnldle birlikte mirwdan illa olaaar. 

ıstanbul Beledlye•I~ 
ı ı an ı a r ı· . --

Be)'Oflu Ka;ymakamlıtmdan: IJald Sellme lktun yeni GOmtlpuJU m&. 

baWnln Saray arkuı IOblmda eül 15/11.13 ve 11)'enl1.7 9-11-11 •• 
11 (numarataj IS, 1&) yine QDl mahallellln Cami llOkalJDda Mk1 82,34,16 

.,. as ,em 14,ae,aa " 40 (Numarataj) ae,40 •Jdı "' par (JanttJea) uJı. 
deablde bulunan bahçre ve lalr mtlftemll&tı havi k&flr hane bina buhran ye 
çöp ftl'llal borçlarından dol&7ı açık arttırma nretlle atılacaktır. 

KıymeU muka1)'ede91 (17000) Uradır. l1k lb&lm 711/MO tarUıbıe m'1-
l&dlf CUma ırtıntı aaat 11 de 11e7otlu kasur ldare heyetinde J&Pl]aeaktır. 

Bu hUIUS hakkmda. lzabat almak tatl)'elllertn Beyotlu beledlyal muba-

tince "1Dde 400 mWgram. ve lluta. 
... tutuldutl& takdirde, 6-7 Son 
IU'fmda 1-1,1 ...... ldDbı almak au. 
retile o laavallde :vaft1Ul ma1arJ& atv
rlablelderl mnnMma karp Jcendlmd 
mub&faladan lıall JralmMDI. Bu mu. 
- 1ıbıal&r temap. edlldlklert ... 
mu, mi inDletıertn fU mGealr Dlcı 
tumnun• olma1ann& t....aı etmek
tm kladSalnl .......... B61Jd "Zlmb&
cu,, ... refah içinde bir )eblr olarak 
kabıdt. 

\ 
Kauo1 ma &)'Da 

Kadife 11b4'1 Jcanepe 
Koltuk 
Balar t.,.s 
K~ 8 metre 

1 
a 

1 

BIJ&h demir kaeyol& 1 
·' l'ennus w ....ımılk 8 

Bir de1lnden dolayı b&els edlllp pa.. 
taya oevrtımutne karar verilen JU
k&nda JUl)J emval 1/8/MO Çaqam• 
b& glntl aut 11 de YenOcapı Hlar. 
dlbt 12/1 IU1DIU'a1I eYde bllmtlzayede 
•tdacalı D&n olunur. (UGIS) 

lstanbul Levazam Amirliği sall•ıld-' 

Mıktan 

Komısyonu llAnllrı 

Uopab,...... 
IWoAJ ...... ......,.., Kilo......,.......,... 
Kilo Tue Kallalr. Aile&...,.... 

Yukarda yurlı bet Jralem •lıMDln puarlıJcJa ekllltmlll 
arteıd ctln'1 lla&t H,IO da Topb&Dec19 latanbul ~ ~, 
ma komlQODUDda )apılacakbr. HepılidD talimin llıedeU lf,11 
l'Uftur. Rumeli dbetine alt •blenln Ok teminatı 88' ~~-..;;.( 
cihetine alt •blenln ilk temlllatı 406 Ura 2 kurUftUr. ~ 
da ıörOltır. Iat.eklllerln kanuni ftllUlarlle beUI aaatte k~ 

(911) 

• • • 

• • • 
... -~~~urta almacaktaı, ~~ araa ~ 
Mtıilııl'" ... ~ ... 18 \la ............ ~ ~ .8a 
DUllci&.~ıltC&ktır,. Hepelnbı ~ bedeli rrol Ura a 
clh•-- alt Uk ~~"' ........ k1'Nft ..... el1MUM ... 
479 Ura '9 lcuruftm. ~ ~ ıtrtnGr. 
mektupl&rmı eUlltlll• l&&tlndea bir .. ....... a... 
ftl'ID•lert. (ta) 

••• 
2000 adet kantarma atmecütır. Klteahialt uırı w 

a1ıtm..ı U/8/940 ~ ıanu .at 14,IO * TOp~ 
ltll IJatmalma komlaJODunda ,apdacütıl'. TabmlD ı.edell HOi 
ndnatı 120 liradır. NOmune ve p.rt:namal kom!Qoada ~ 
beDl aaatı. komla)'ona p1meıer1. <ftl) 

• •• 
3000 çift mahmn• aJm•cakbr. KQteabhtt D&lll '" .._"""' 

mut ı T/8/9'0 Puarteel gOnQ aut H de Tophq.ede IAvaSllO 
tmaıma komlQODunda ,.pdacakbr. Talimin bedeli 1800 ur. 
181 Uradır. Nllm.une ve prtnameal ~ l&'llltır. t.bıJEll'~ 
atte komtqoaa plmelm. <nt> 

lnhlearıar um • 
mOdOrlOOOnde 

1 - tdareııılsln l'erlk6J bira falırikumda llUlraa ... 
JUi Hl 80llUlla Jcadar gOnda llOO kilo ;.mı.- bir ..... -.1'19!!11'f'f: 
takriben 180 toa lce,nQr curufU ,...,. ...... td8cakbr. 

n - Puarbll 11/Vt/MO ~ ıtınt aut ıo c1a Kdılll'lllll 
mn ve Ktlb&J&&t pıı.lndelst Abdi a.!t.I ~da -

lll - NQmune llld pgen t•~ ı&'QlelıUlr • 
IV - tateldUtrln puarbJc lcbı • olunaıa ıtlD Ye 

cek1ert ftat ~ " ll tem ... t .~ lılrUIEte .... ~ 
m'1r&cu.tıan U&D olunur. 

1ebec1Ulbae mtıraca.at etmeleri lllD olunur. ("5TIS) 
Deniz Levazım Satına ima 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu illnları 

Tahmin edilen bedeli 32400 lira olan bir adet buhar kalam De 
hl. adet ıurbo-seneratör Askeri Fab rlkalar Umum AllldllrlütQ Merkez 
Satmalma Komllyonunca 15 6 940 cumartesi stın'1 ... t 11 de ka. 
palı zarfla ihale edilecektir· lartname 1 Ura 82 karuı mukıblllade ko. 
m'ıyondan verilir· Temlnatı 2UO liradır. tateklilerln temlnatJarUe tek
lif melı:tuplarmı en ıeç ihale gtlnU aaat 10 a kadar komilyona ptlr. 
meleri ve 2490 No- lu kanunun 2 ve 3 cU maddelerindeki vesalld bAmD 
bulunmaları illn olumu. < '471) 

Devlet r emiryollar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilAnları 

Kuh&mmen 'bede'l (j2S) lira olan IOOO 1cabp (takriben UIO q.) be. 
yaz •ban (13.l.19i0) Peqembe gtlDQ .aat (11) OD birde Ha)'dar;at&d& Qar 
blllan dahll'ndeld komtQon taratmdan açdc el:llltme usum. atm &b
nacaktır. 

Bu ifa girmek laUyenlerbı (il) Ura C88) kuruttuk muftlckat teadl)&t 
ve kanunun tayin ettllf vel&lkle birlikte eks'ltme ıona aaatlne 1sadar "°
aılQota~ 1110racaatlarl lf.ztmdtl'. 

Bu lft alt p.rtı:Mi!IU :ı&o;Wa)'ODdan ~ ol&rü dfll.Wbnalltldır. 
(4418) 

Miktarı cinli Tahmin bedeli 

2500 kilo Beyu vazalln 
Ge kalem muhtelif cinı m•l zeme 

1000 kilo beyu ıtrcala ) 
600 .. katranlı gırcala ) 
900 ,, ıapavlo ) 

SOOO metre p.li 
420 kilo sUnger 

3125.- lira 
l.28ü.50 " 

8730.- ,. 

35()C).- ,, 
5C>t0.- ,. 

Teminab 

461.'r.5 btl 
986.M U1i: 

1009.CJO kati 

1 - Yukar.<b. cini, miktar ve teminatlan ile ekeil 
nin hbalannda gdeteı .1,,n ,aıt imle puarlıkla eklllttm• 

2 - Evlaf ve prtnamelert her dn tıeri 
zım 111.tm alma komlayon~~ bedelliz 

3 - lateklllerin 2490 l&ydı b.nuıaun · 
· lan. ( f22&) 

Or Hafıı Cema" 
1.0KMAN HEltlM 

u.ıuuvt caüteha--. 
l•tanbul l>hranvolu. 

-.-.. lfti Ttl ! 21198 


