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- 1 den SO a kadar bir ııra kupon top. 
layıp idaremize ~ okuyucularonu. 
Dlln ve Yarın '.hretıme KnDlyatmm lkln· 
d Rri bet kltalmu ytlr.de ~ ekllk ftatlıt l:: alablllı;ter. _J 
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ıngiltere, Fransa ve italyanın 
Akdenizde hava üsleri 
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SALI: 4 HAZiRAN 1940 YlL: 23 • SAYI: 80% 

inönü Fon Papen'j 
kabul buyurdu 

Anka.o, 3 (A.A.) - Rciaicüchur İsmet İn· 
önü öğleden aonra Almanya büyük elçisi Fon 
Papen'i kabul buyurmuılardır. 

Bu mülakatta Hariciye Umumt Kltip Mu
avini B. Numan Tahir Seymen de hazır bulun· 
muıtur. 

11Paris üzerinde dUn 12 Alman 
tavv ar esi dUsUı UldU ...__~--~-d~-"--i-~-~--~-5!l_~e __ s ___ _! 
Almaii tayyarelerı·n-in attıkları ingilterenin Roma sefiri Kont 

bombalardan 45 kişi öldü, 
'-

200 kişi de yaralandı . -

~lldırım harbi evet, 
Jıldırım sulhu hayır 

Yazan: ASIM US 
~i r:-p tarihinde daima yeni bir 
lt14 aahibini zafere ıötürmiittür. 
~ 4;__1~1.8 harbinde müttefikle· 
~·~ara ktttı .zaferini te
~~ ıey lnpizlerin icat et
ı.; . ı .tanklarda; Almanlar Hit
~lidar mevkiine seçtikten 
..._. .. lrıgiliz ve Fransız tanldi· 
~ daha büyük olan 75 tonluk 
~ yapma,lar ve bunu büyük 
~ ı baılay1ncaya kadar müt· 
t~ eı-cten gizleyebilmiılerdir. 

'lg olarak tayyare vasıtaam1 
tonluk tankların girdikleri 

~ pi~d· ku..,...._ ~ 
~ -dar dayanmak içifl hava· 
' ~ ıöndennekte kullana· 
~ ıil&lnn kuvvetini arttır· 
~ c1ır. Nihayet yine havadan 
~QI._ ~naıütçüler ile Belçika ve ',.._da evvelden bazırlanmıı 
~-.İnci kol t~kilitlarmı ha 

t • .ıetinniılerdir. 
~ iltri;izce, Fran1Aya yapılan 
St ~zda Almanlann muvaf· 
~~t sebeplerini bilha11a bu 
~da aramak lizımdır. 
,ı~ lnıiltere ve fc-anlA Al· 
-...~~· ıibi mahdut kuvvet kar 
~istinat eden birer mem· 
~· ~olaaydı Alman ordusunun 
~ t_.~-._kıyeti _,i~~iye kadar ci~
llL.':'ltQıru yen1 sılihlar ve bu ar 
~ kullanıı üstünlüiü saye· 
~ k.t'i bir zafere kadar side· 

~~t vaziyet böyle değildir. 
~ ~lder bir kere Almanlrnn 
~ •ilihtarmı ıörünce bunlara 
~ lllQlcavemet tedbirleri almıı· 
,._ ·Alman taarruzunu muay 
la "-tlarda tuttuktan sonra da 
>, latthılc tanklara ve hava nakli-
~~~~. ~atü!1 vasıtalw ~
\İt, ~~ttirınek ım.kanlanna mnlik-
1' •tekim Londradan son ge· 
~"-rler arumda 100 tonluk 
t~diii Yapmak te~bbüıüne «İri· 
ti~ ilden bahıedilınektedir. ln
"ı~• ~ran11z milletlerinin. to: 
~· lzunleri mutlaka kflndılen 
~t ll'e kullanılan yeni ıiliblaı-a 
)~-d_-h. müeııair yeni sitahlar 
~~r ve ~ıünkü ölüm v~ 
~ IQijcadeJesmden zaferle çr 

tır. 

~n. bütün beaaplannr yıl· 
~ bvbi ile iti çabuk bitirmek 
~ . iıtinat ettirmiıtir. Yeni 
~ ~liJılarandan beklediii sa· 
~~dur. Halbuki yıldınm har 
L"' de lcutlanılan yeni siliblann 
"'~ ı.yıf tanlı vardır ki bu da 
~ Ve ehemmiyetine nisbetle 
~ :ı..ak avnıp bozulmalan ve 
ile İt.~ kurıunu veya güllesi 
~ ta~ bale gelmeleridir. 
;"'iti --n'Uzun batladıiı günden· 
'-l'h-~bnanlann kaybettikleri 
~....._, 1ekununun iki bin bet 
' d nlclatm1ı olması bu zayia
~.~sini ıöatenne1e Wi 

A'1rıiq tıtyyare!eri tanilından &ombm:rdımıut 
.............. , .. n ı lıııilli->Jr i .. .ıa 

fazla Alman tayyaresi clütürea bir 
fl'ilftlJZ tayyarecİai 

Dlakerk etralıada şiddetli . 
muharebeler oluyor 

Tahliyeye muvaffakiyetle devam edildi 
Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B. , 

ajansı bildiriyor: l • , t l • 
ler~1~~~~::~~rata~:~:~ . ngılız aggare erı 
Les - Monlinko ve diğer tayyare 

~;f::~t~:~~~~~::~~ -Almanyoda askeri hedefleri 
Pa'ria, 3 (A.A.) - Baıvekilet 

~~leden s.onra n~rettiği ~ir te~- ş'ıddetle bombardıman ettı'ler lıgde Parıı mıntaka.sının uç bazı· 
randa düıman tarafından bom-
bardıman edildiğini, muhtelif 
çapta 1000 den fada bomba atıl· 
dığını, 200 kişinin yaralanarak 
bunlardan 45 inin öldüğünü bil· 
dirmiıtir. 

Londra, 3 (A.A.) - SuMen 
kontluğunun şark kısmında kain 
bir mıntakaya bugün atılan bom

( De. amı 4 üncüdt) 

Londn, 3 (A.A.) - Hava ne
zaretinin bir tebliğine nazaran 
İngiliz hava kuvvetleri, Flandr· 
de çarpışan müttefik orduları~ın 
dümdarlarını takviye ederek duş
man muvasala hatlarını, yollarım 
köprülerini ve mühimmat depo· 
larmı bombardıman etmiıtir. 

Gece esnasında diğer daha bü· 
yük teşekküller Almanyada aske· 
ri hedeflere hücum etmiı ve Oa· 
nabruck ve Hamın istasyonlarına 
isabetler vaki olmuştur. Rheina· 
da motorize bir kol imha edilmiş 
ve bir köprü hasara uğratıJmıştır. 

(Ot.amı 4 ünciid~) 

Amerikada müttefikler 
lehinde tezahürler 

250. bombardıman ve avcı tayyaresi Amerikalı 
pilotlar tarafından Kanadaya ge_pirildi 

V&flnpn, 1 (A.A.) - Amerika 
hUkQmett, ordu ve donanma tayya _ 
relerinden ,•erilebilecek kısmm der • 
hal müttefiklere aaWmaaı hakkında 
demokrat partisine mensup lyan aza_ 
smdan Pepper tarafmdan yapılan 

tekilli tetkik eylemektedir. 

yardım etmelerini talep ey~iy~n 
yeni tezahürler vukua ge.lmıştı:. 
Üniversite ta!ebelerinin büyük bır 
kısmı, müttefiklerin zaferini iste
mekte \'e ekonomik yardım talep 
eylemektedir. 

. 
t.rruzlanna bqlamadan evvel, mu • 
barebe hattına derhal tank, kamyon 
lop ve tayyare ye~tırmek mecburi -
yetinde oldukları anla,ııılmaktadır. 

Nevyork, 1 (Huaual) - MUtte!lk. 
ler tara!mdan alp&rlf edilen 250 bom· 
bardnnan ve a.,cı tayyaresi Franaaya 
gönderilmek Uzere yola çtkanlmı,tır. 

Ciano ile görüştü 
Bir ltalyan gazetesi diyor ki: 

Düşmanlarımız kat'i müdahalenin 
~arihini keşif ve tahmin edemezler 

ıi hakkında henüz hiç bir haber 
altnamaml'§tır. • 

l.:;ondra, 3 (A.A.) - Röyter 
ajansının diplomatik muharriri 
yazıyor: 

tngilterenin Roma sefiri Sir İngiliz - İtalyan münasebctle-
Persi Loren hafta aonu esnasında rinde hiç bir değiıiklik olmadıfı 
Kont Ciano ile bir mülakat yap-. Londrada beyan edilmektedir. 
mı~ ise de bu görü§rr.enin netice· _ (Dt. anıı • iinC'üdt) 

Sütten 19 kişi 
zehirlendi 

8 kadın, 9 çocuk iki erkek muh" 
telif hastahanelere kaldırıldllar 

Dtin tehrimlzde atltten zehirlenme 
vakaları olmuş, kendilerinde zehir • 
lcnme a.ıa.ıneUeri görWenler fehrin 
m..ı.tettr ıa..tantitertne ır:aldlrdlılflfar~ 
dır. Zehlrle.nenler tunlardır: 

Hocapap. Nöbethane caddesinde 33 
numaralı evde oturıuı İsrail km Sara, 
DarU.Ueade eokağmda oturan Saba • 
hat ve çocuğu, aynı aokakta 26 nu -

mlıı'ad& oturan Fatma, 12 numarada 
oturan Yılmaz ve YUkl!ek isminde iJtJ 
ı:octık. 20 numarada oturan Mustafa 

-·· ~. xarsm mokiıkta ıe numa
rada oturan 8eDttia Ye çocuğu Kaya.. 

Alan, ayın eokakt& 11 numarada otu _ 
ran benzinci A vraın, ilwyon arkaaı 
.ok&ğqıda 37 numarada oturan O. -

(D~. amı • üncüde) 

~--------------~!imi _____________ ...... '\ 
VAKiT' m otblıcularma hizmeti 

Dünya şaheserleri· 
nin ikinci beş kitabını 

Yüzde 5 O tenzilatla veriyoruz 
Dün ve Yarm Tercüme Külllya.tınm Vakıt okuyucularına verilecek 

ilk mevcut bet kitabma alt kuponlar bltınlı; ve bu kuponları toplayan.. 
lara yüzde elli tenziltla verilecek kltaplann te~Une cumarteat günOnden 
itibaren başlanmııtır. Şehir okuyucularmuzııı 8 gün, tqra okuyuculan. 
mızın da 15 gün urfmda kltaplarmı almalarını rica ederi%. 

4 üncü tertipte verilecek kitaplar ıunlardır: 
Kurua 

Saf o (ALJl'ONS DUDE) Haydar Rltat 100 

Aile Çenberi CANDRE MORUV A) ı.mail Hakkı A.ııpıı ıoo 

Ticaret, Banka, Borsa Dr. MUHLts ETE n 

Devlet ve ihtilal (LENlN> Haydar rutat 75 

Rasin Külliyatı: 1 <RASlN> . H. Na.zım ...!!_ 
Kitapların eaaa tıyatı 426 

3 50 toplanan her bir aylık kupon mukablll ten.zil edilen 212,5 

212,5 
Okuyuculanmızm bu ıaheserler için ödemeleri icap eden para yalnıs 

212,15 kuruıtan ibarettir. Kltaplıı.rı posta ile aldırmak ilttyenlerln ayrıca 
27,15 kuruı poeta Ucreti vermeleri lbımdır. 

Beşinci tertip kuponların 
neşrine başlandı 

Gazetemiz oku)'UCularınm dllılya §aht1serlerindcn olan kitapla-
ra göaterdlklerl rağbetten ceaaret alıtrak •'DUn ve Yarın., TercUme Kül· 
ilyatmm ikinci bet kitabını da gene yüzde elli tenzillUa nrecektlr. 
Bu kltaplıı.r ıunlardır: 

işçi Sınıfı ihtilali (LENlN) TercUme eden: Haydar Rlfat 
(YUNG) TercUme eden: 

Ruhi Hayatta Laşuur , Prot. Hayrullah 

Isfahana Doğru.<P. LOTl>TercUme eden: tmıaıı hakkı Allf&D 

R . K··ıı· il H. Nlzım. "Bu kltabm blrlnclalnl 
aım u ıyatı : bundan evvelki ıerlde \•erdik,. . 

Goryo Baba (BALZAK) Tercüme. eden: Haydar Rlfat 

B~lncl tertip olarak verllecek bu kllaplann islmlerlyle mUellit ve 
ınUtercimlerini ötrendıklen eonra okuyuculanmı:zın uerlerln deler. 
.~rlni takdir edeceklerine tam itimadımız vardır. 

Yeni ıerinin kuponlarını 1 hazirana an itibaren 
ne§re başladık 

~-~ baıka tanldann ve 
!i>,~n petrol " benzin sar
~ .t~ ayn bir meseledir. AJ· 
.,, ~am edecek bir taarruzu 
~~" aarfediten petrol ve 

•tokunu yeniden yerine 
tne. amı * üncüde). 

Vtl§ington 3 ( A.A.) - Bütün 
Amerikan mahfiHerinde, Amerika 
birleşik devletlerinin müttefiklere 

Nevyork, S (A.A.) - Edenin nutku 
Blrleflk Amerlkada mükemmel bir 
tesir yapDUfbr. Bu nutuktan, mütte _ 
tiklerin sa.teri temlD edecek olan ta -

BugUn ilk defa olarak Amerikalı pi - "·-----------!1111----------.. ., !otlar Kan&daya tayyare ıötUrmQı 
!erdir. ı 
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iSARETLER: 

Yeni matbuat 
umum müdürlüğü 
Üç gündür Baıvekiilcte bağlı metleri tamamlıyacak elan radyo 

matbaat umum müdürlüğü faali- ve turizm işleri ayrı, ayrı <!evlet 
~ete b:ıılıımış bulunmaktadır. makamlnrına merbut bulunuyor 

Matbuat müdürlüğü matbua- du, b:ınun için kendiıine birçok 
lın ve devl:ıt rejimlerinin aeyrine va~feleı- verilmiı olnn matbuat 
tabi olarak zaman zaman ihdas umum mü:ı ~·· ·lüğü kendisinden 
clil::'i§ ve zama."1 zaıruı. 1 liığvo- İ::tcne;:, randr:nanı veremiyordu. 
lunmuş bir müe:;ıcaeclir. Esaae:ı d~nyr.nın her tarafında 

Uı: te~.c!<kül devreıi ta 1863 radyo, ma!b:ıat, ve turizm hiz
tı:cihi.ıı:ı kadar çıkar. Bu devrede metleri devletin rejimi ne oluraa 
matbuat umum müdürlütü tanzi- olsun gitgide bir elden, bir me· 
mat devrinin liheral sayılabilecek sul makamdan i~are e:l"lmeye 
an'anelerinc sadıktır. Onun için baılanmı§ bulunuyordu. 
ilk ihdas olunduğu zam:i!l sadece Cumhuriyt devrini:ı her de,·let 
lıir tescil bürosu vazifesini gör organı gibi matbuRt id:-resi de a· 
ı üştür. Fak:ıt 1876 dan sonra zami hiz::r.ct ve hal~a faydalı ol· 
<'evlet bünyesi mutlak bir istib- mak prcnıipine dayanır. 
c1at halini alınca vaziyet devam Bu prensiplerin tahakkuku için 
cdememiıtir. Matbuat müdürlü- ise iç ,.e dı§ı efkarıumumiycye 
ı~ü bir sanıür dairesi, bir fikir hitap eden unsurlar ar:ısınd:ı bir 
~.abtiye ka.:akolu olmuıtur. Ab- koordinasyon vücuda getirmek 
dülhamiclin dahiliye nezaretine zaruri idi. 
bağlı olarak emrjnde bulundur Efki:-1a~uır.iyeyi terkip eden 
duğu matbuat :idaresi devletin unıurlara hitap eden müeese· 
zabtiye nezareti ile birlikte iı gö· ıelcr:in başk~, baıka makamlara 
ren bir müeaıeıeai idi. merbut bulunrr.uı itin za.ma.-un· 

Abdülhamit idareıinin bütün ela hltacmı mencdiyordu. 
fenalıklan üstüne bir penbe ufuk Ba,,•ekaleıe merbut olan, rad
$ermeye memur olan ve mat· yo ve turizm iılm!•h de meurul 
buatı tehdit için çalıpn bürolu olmak salahiyeti dahilinde bulu· 
gözönüne getirilecek olursa Ab- nan matbuat umum müdürlüğü 
dülhamit idu:esindeki matbuat teıkilat ''e vazifelerine dair o· 
idareai meydana çıkar. lan yeni l.anun bu mÜe'8eıenin 

1908 mcırutiyeti matbuat ida· hüviyetini, cfkancmı:miye mü
resini yine liberal tandanılarla esaeaeleriyle olan mümı.ıebetleri· 
itlemeye ıevketmiı; fakat va.zile- ni cumhuriyet prensiplerine göre 
si tescil bürosu olmaktan daha tayin etmektedir. 
ileri gidememiıtir. Matbuatla matbuat umum mü-

JatiklaJ harbinin batlan1r1anda dürlüğü münasebetini tayin eden 
hal'İcİye vekaletine merbut olmak katıun ruh ve mana itibariyle ma· 
üzere müstakil bir umum müdür zideki örneklerden ne kadar 
lük kurulmuıtur. Bu umum mü- farklıdır. 
dürlük iıtihbr.ı:at ve matbuat biz- O, bu kanuna göre r.e bir tea· 
metlerini istiklal harbi içinde mu- cil büroıudur; ne de kelam ve 
ntfakıyetle ba§AMJUttır. fikir hürriyeti üstüne ağ kurmuı 

lıtiklat harbi eınaaında Anado- bir devlet teıekkülüdür. Ne odur, 
lu ajansını çıkarmak, mürettip ne de ötekidir. Tamamen farklı 
kurıu açmak gibi teknik baza faa- ve bugünkü dünyanın tr.rtlanna 
liyetlere dahi önayak olmak gibi uygun ve fikir sahasında demok
hizmetlerde bulunan matbuat n ratik· hüviyetini muhafaza eden 
istihbarat umum müdül'lüjii bir bir ~ıaeaedir. 
müddet ıonra liğvedilmiı, 933 Bu müessesenin efkanumumi
r.eneıinde yeniden dahiliye veka- yeyi terkip eden mÜ:?saeıelerin 
letine merbut olmak üzere kurul- hayabnda tenvirkar ve irptçı 
ınutlur. vazifeler ifa etmesini dilerken bu 

Bu devre eınaımda matbuat ehemmiyetli vazifeyi ürtüne al
umum müdürlüğü neıriyab ile, t"'TIIf olan arkadaıımız Selim Sar 
faaliyeti ile çok faydalı hizmetler per'e d~ muvaffakıyetler dileriz. 
gönnüıtür. Fakat bu güzel hiz- SADRI ERTEM 

------------------------------
Şikayet edilen biletçi j Zorla kız kaçıranların 

hakkında muhakemesi 
Pazar gUnkU gazetemizde "Dik

katler'' serlevhası altında bir blletçt. 
nln hareketinden bah.setml§tlk. Ken_ 
dlalnden §lkAyet edilen biletçi dUn 
matbaamıza geldi; hareketlnlıı yani'§ 
.ı.uılqtldığmı, kcndlalnln tramvaya bi
nen blr kadına ka11ı hlçblr vakıt fe.. 
ııa bir !!kir beallyemlyecettnt söyle • 
dikten sonra o dakikada blr hareket 
"llpmışaa bunu anca'k sahanlıkta dil§. 

mek Uzere bulunan 1.ılr kadını kur _ 
tnrmaktan ve ona yardımdan ileri 
gcldlğlni 111.ve etmı,Ur. 

Blletçlnlıı bu izahatı §ikAyeti ya
zan arkadqımı:zı tatmin ettiği cihetle 
keyfiyeti tavzih eder, ve zaten tranı. 
,·ay gtbi milli mUesaeselerimlzden h1-
rlslnde böyle bir biletçinin mevcudi _ 
yeUni ka!ıımıza aığdıra.mad.tğımız i_ 
~in vW §1.klyetln ortadan kalkmrş 
ulundutunu blldlrlriz. 

Bir canbaz düttü 
Yeni§ehirdo BillbWdere aıok&Aucb. 

... turan canbaz tsmııll Saku.atacmdS
kl mesire yerinde ip tızertndo hUne:
ı;lMıterirken 6 metreden dü§tnll§, ağır 
urette yanılıınarak hutaneye kald.t

.nlm~trr, 

Bu sene yapılacak yollar 

Çalalcanm Tepecik köyünden Ber. 
r:ı.n falmll bir genç luzı bir ı;cccyansı 
evine tecavüı edı-rck, e\'lenmek mak_ 
aadilo zorla kaçıran HUseyln ile ona 
bu i§to yardım etmekten •uçlu şıı
banm !kinci nğtr cczadnld muhake -
melcr'.i dün blUrilmlş, müddeiumumi 
muavin! mlltallaaıru söyleml§Ur. 

Suçlular mll<l:lfıııılarmı yaptıktan 

sonra muhakeme karar için 00.§ka 
bir güne kalmıştır. • 

Bir kız yandı 
Dqikla§ta Hnşlmbey :ıpartmanuı

da terzi MaJdenln yanında çırak 17 
)'8.§mda Menek§e 1.smlndo bir kız dUn 
sabah gazli p!l.çavm ile kömür ya • 
Icarken entarisinin etekleri tutuşmuş 
Menekşenin vücudu muhteli! yerle • 
rinden yanmıştır. Menekşe Beyoğlu 

haatanealne kaldmlnıııtR'. 

Bir tayfa boğuldu 
Tlcaretıbahriye motörUnde maki _ 

niat Rlzcll Yuaut oğlu Mustafa, evvel. 
k1 gece Bcyoğlunda rakı tçmlg, gece
yarw Fındıklı odun tlepos-..ı. önllnde 
duran motöre gelerek yatmıştır. DUn 

Jslanbullıı Saray araaındakl yolun sabah motör güvertesinde Mustafa -
n.sfalt olarak ln11ası bir buçuk milyon nın bJr tek ayakkabm bulunmU§, 
Jiraya ihale edilmL,ur. 125 ldlomet. kamar.ısındıı olmadıg-ı,da tcabit edil_ 
re uzunluğunda olnn bu yolun W,,lan m!ş. Araştırmn yapılınca denizden 
ı.:wrlamnaktadır. Yııkmda meraslm. cuedl çıkanlmt§tır. Mwıtafanm ap
J' yolun ln~nn. ba§l&nacaktır, test bozmak Jçln moUSr güvertealne 

Bundan ba§ko. UskUdar - Beykoz çıktığı, muvazene.!llnl kaybederek 
yolunun da (;'enlşletllmeslne çalışıl - düştüğü zıı.nnedilmel<tcdlr. Zabıta 
maktadır. İlk olarak Kandilli alcıntı tahkikat yapmaktadır. 
burnu civan ve diğer yerlerdeki 111 - ı ------------------
tlmllk işleri tamamlanacaktır. Bu 
yola yarnn milyon liraya yakın p:.rıı 

ıridecekUr. 
Bebek _ !stınye yolunun tamamlan. 

ınuı cncak gelecek mııyısta bite -
~ektir. Burad:ıkl CnıılJyetın uzanıruıı
nA güzergtıhtaki lsUml~ munmele -
Jerl sebep olmuııtur. 

SelAmlı:eııme _ Maltt!pc, Topknpı _ 
Maltepe - Hal:CO.lı, Mezbtıba _ Slllll
tnrata _ Rııml iltlsalt yollarlle üskU. 
rbr • Şile yollan da tamir olanacak. 
tır. 

Bir tevkif daha 
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ihtikarla esash 
mücadeleye 
başlanıyor 

Kontrol işi badema 
kaymakamlıklarca 

yap:lacak 
Dün n~ .1 hHnt 16 da MınL<ıka 

l'icaret :MUtlUrlll~unJc Vali \'e Bele. 
dire Rciı;t UıUi Kı.~ann ıeısllğinde, 

müddeiumumi baş muavini Snbrl, em 
niyet mtidtir mu<, .ııi öal~hacldln, :ı-; _ 
mlnöcU ve BcyoJilu .cnyr.1altamlarının 
i§tiraldle mtir.lm oı.· tol>,:ı.ntı ;rapı! . 
mıı,ı, lı1..r tarafta r,<Lı '"'Jcn ihUktu· 
har,.keUcı ine k.ırş. r.ç. n.:ıık ycr.i mU
caaelo ve alın .. ::ı.k leuuı1Jer uz.rlndc 
görü~lılm14:ur. I;u.,ıınkU ilıt!knr J;o. 
miS"/Onu yc.ıl bi. kaı11rnanıı: ll.:ı fiyat 
mUrak.ıl, l•oı ...... yonu nam.nı alaca _ 
ğ.nd:ın )eni ı,;- Jı~m Ciinni:ı., teliblt o. 
hmmuştur. Bu yoJrl ı bllhnıs:m. ko • 
misyonun knym Ll::.ı.mlar, pnlis ve 
mUddciumumllı ıde hlrlık halinde ça _ 
lışmB.f.ı temin edilmlJtlr. Her tarafta 
kontrol ışlnl kaymakamlıklar ynpa -
cak \'C polis le.,kll~lı da ya.rdım;Ia 

bulunncuktır. Polis ıneınurlsn e na!ı 
sıkı tıı kontrol .:ıltıııctıı l>ulun ıura.cck. 
tır. Suçları tesult olunnnlar komlıı _ 
yon ve ml\dJe,u.nu~ ıillkçc dtırhlll ad 
liyf'ytı \ crıl c ı.ı •• Jtr. ı .lklir suçla_ 
rı kısa ı.ır uı.n mdn muhakeme cdl -
lece!: liı. 1 ıra ıa on 'bu esa.qlnrm taL 
bikı ıçi.ı ti. t n lraknbc lrnmlsyon _ 
lan k ırıırıın ili.; .nln uıföllAtı \'e lza • 
halı l>...kı n.nekt.,dr. 
BugU:ı ynuc karamamt> gelir gel • 

meı ihtlk rln <'SOO!ı mUcatl•lf'j e der. 
haJ girişilecektir. 

istinyede yapıiacak 
yeni teşkilat 

Bu mıntakadaki bütün 
koy istimlak edildi 

Ankarndan ıchrlml:ı:e ı;eırnıı olan 
Denlzyo!ları umum mUdUrU İbrahim 
Kemal Baybora dUn idarenin !en he 
yeti reisi Hılzı llo beraber lstinyeye 
gitmiş, tamirde bulunan vapurları ve 
lstinyede yapılacak yeni teokU&tı teL 
kik etmlıtır. lııtlnye koyunun bUtUn 
sahilleri latlmllk edllml§Ur. Burada 
kurulacak atclyeler lÇ{n :,•eni aene 
bUtçesJno tahsisat konmuştur. 
Hazırla.nan projeler VeMlet tar& • 

rmdan muvafık görlllmUştllr. Bugllıı.. 
!erde ln~ata başlanacaktır. 

1000 ton susam 
ihraç vaziyeti etrafında 
tüccarlar anla~amadı 

Ticaret \'ck!\ll'll Macaristnna 1000 
ton susam ihracatı için ınUsaade ver _ 
mı,,, bunu §ehrimlzdekl alAkııdnrlara 
bildlrm~tır. Hunun 260 tonu lstan 
buldan, 350 tonu tzmirtlcn '" 400 ton~ 
Merslnd.:n guntlerilecckUr. 
Şehrlmlzde:cı ihracat taclrı~ı i uUn 

bir toplantı yapmışlar, ı.u ihı ncntın 
aralarında tak.simi llzcrinde görllg -
müıılerdlr, Fakat neticede anlaşıla _ 
mamıı;ı; bunun üzerine toplantıda bu· 
lunan 28 tUccar arasında bir müza _ 
yedo yapılmıotır. • tUccar §ehrlmJJs • 
den ihrn<; edılecek susamları ı-n ucuz 
fiyatla ihracat l:omltesine vermeği 

teklif clml,.:erdlr. Bu tüccarlar ara -
sında da l;irlsi tercih edllccetklr. DL. 
ğer taraftan bu müzayede ,ekli mu.
tahsil için zanırlı görUlmll§tllr. Çlln_ 
kil tUccarlar nıall komite l'mrfne u_ 
euz vermek için mUatahall elinden de 
yok bııbasınn almağa kalkacaklardır. 
Bu şcl,lc mtuıi olunacağı zannedilmek 
t.edir. 

Marmara hattı vapur
larında tarife deği§ikliği 

Den zyollnrı ldareııl Marmara hattı 
vapur sc!crh:rlnın tarlfeılnde değişik. 
llk yapnııııtır. Bwıdan sonra pazar 
gllnlcıl :uıt 8,15 de lstnbuldnn \'e pa
zartesi günleri ı;sat 8,30 tla Mu<.lıınya 
dan hıırclıct eden postalar ArmuUu. 
ya d:ı up.ıyacaklardır. Bıına muka
bil lBtanbuldan par.ar gUnlcri saat 19 
da akllmn posta bundan sonra Ar _ 
mutluya u~amıyacal~tır. 

Almanyada bulunan 
talebe müfetti~lerimh: 

Almanya.da bulunan talt-belerfml:r.e 
lhliyaçları için her ay muhtcliC ınlk_ 
tardı kıwumıa. s:ıbun \'esalre gön • 
dcrlld!ği halde talelıc mU!etti§lerine 
aynı mnddolcri gündeınıenln kabll ol
madığı anlaşılmıştır. Buna, bu hu.sw;. 
takl l:aramıuııedc yalnız tıılclıeler i • 
çin mUNa.ade knydi olml'.Ulı ıc1ıeptlr, 
.~nrarnameyc talebe nıU!ettiıı c. m .. ı 
de lslmlerioln konması için tc:cbbU.. 
lcr yapılınt§tır. 

Alt:n fiyatı 
Altın !iyatl&rr yUkHk vazı~ 

ınulıatua etmektedir. DUıı :!8Z3 ku-

Pazar gUnll Hocapıı.,ada IJ yi.l~·.lıı. 
dell arkada-ı hamal saıarnonu ynra. 
lıyau :Dav!d dün tlrlııct sulh ccz:ı 

mahkemesinde sors;uv,:: er kil • s \. 
•evldf olunmu.,tur 

lmstık 2 13 6 37' 2 13 6 36 ---------------1 ruga kadar muameleler olmuşu da 
akpm :fiyat yine 21!,50 ye çılcmı'llJr. 

Maarif Vekili 
imtihan neticeleri etrafında 
şehrimizde tetkikat yapıyor 

Ewelki gün şehrimize gelmiş 1 rihi, kumaş \'e sanayi afişlerin• 
olan ~laarif Vekili Hasan Ali çok b~ğenmıştir • 
Yücel dün s.1bah öğteden ewel . BiJUhare Devlet matbaasına da 
vali \'e belediye rei~i LCıtfi Kırdan gıderek devlet matbaa~mm çalış. 
ziyaret etmiş \'e kültür direktörlü· ma ~·aziyeli etrafı~d~ a~akad~rlar· 
ğüne de gelerek 1. tanbulun imti. dan ı~ahat.alı:mş: önumüzdekı de~ 
han vaziyetleri hakkında izahat a' yılı kıtap ıhtıy:ıcını karşılama~ u· 
mı tır. zere Devlet matbaasının ,·aktınde 

• ~ . . faüliyete geçmesi \'e der:> yıh ha· 
. Ügkd~ı~ sonr~. tıc:aret lisesine şına kadar bütün ders kitap'.arının 

gıde_n ~-e.~~ı,,nı u tıcarct ve mate· yeti~mesi bakımından esaslı direk· 
matık ımtıhanlannda hazır bulun. tifier Yermiştir. 
muştur. Oku1da açılan re. im ser \'ekil va:ın ünivcr-..itede m~ul 
!l;İSİnİ gezmiş, profesô:"lerle görü;- olacak Ve l>JZI liselerin imtiha~la· 
müştur. Sergide bilha:;s.ı sanat ta· rmda hazır bulunacaktır. 

Ortaokul direktörleri 
dün toptandı 

• 

imtihan neticeleri ve olgunlu!< 
imtihanlarının şekli görüşüldü 

Ortııokullann ~zlil lmtihan!arma 
yarından lUb:ırcn ba,lrınacaktır. Söz
lü lmtlha'lların yapılma §ekli ve ele.• 
me lmtıhanlnrının neticeleri halıkında 
görU~mek üzere ortaokul direktörleri 
dlln Maarif MUdUrlUg'llnde ba.ş mU _ 
fctttş S:ıllh Zekinin başkanlığı altın 
da bir tQp\antı yapmışlardır. •roplan. 
tıdn. okul direktörleri imtihan \'RZI -
yelleri etrafında lıah~t vermiştir. 

Bll.\hnra saat 17 de füıe mUdUrlerl 
toplnm~lardır. Ayın 22 alnden itlba • 
ren başlıyacak olan olgunluk imtihan 
lannın yapılma ıckilleri etrafında da 
görU§UlmllştUr. Topl:ı.ntr geç vakte 
kadar sUrmUştUr. 

Hariçten lise bitirme 
imtihanına girecekler 

Ortaokul ,.e l!selerde harlçt~n lise 

bıtlrme imtihanına eski talimatname 
hUkümlerlne göre girmege başlaml{ 

olanlar yine aynı talimatname hUkUm 
lerlne göre glrmeğe devam edecek _ 
ledlr. 

Maarif VeklleUnden imtihana gir • 
me emrini alıp hiç lmUhana girmemiş 
olanlar yeni talimatnameye göre fm. 
Uhan vermeğo mecburdurlar. Lise 
bitirme lmUhanını tamamlamış olup 
da, olgunluk imtihanına henUz ba§
laml§ olanlarla ve yine olgunluk lm
Uhanlarındt\ bir gruptan kaimi§ olan_ 
lar eski olgunluk tallmatııameısi hU 
kUmlerlne göre imtihan vermeği!!ll 
mecburdur. Haziran devrealnde lmtl. 
hana glrmlyenler eylUlden itibaren 
yeni imtihan talimatnamesine göre 
olgunluk imtt:ıanına tAbl tutulacak· 
!ardıl'. 

Boğaz açıklarında 
bulunan sandal 

içinde· çfirlin1üş bir n1 "kic r bahkla 
ı~:r çaydanhk ç::ttı 

Şirketi H:ı;rrl.ro ldnr ahı.in Erol ~i
lcbl l;:öıntir yUktU oldu ~.ı hı.I ı • ı~.,r:ı
denl:: f.rt•f:lııı nd"n ı;r.,ırln b:e r.-ellrken 
Boğaz uc.l lıırııı J;ı için :J :.lnı.>e olını

yan bir ııandal.n sularla UrUILleniliği_ 

görUlmllş \'e yedeğe bağlanmıştır. 
DUn llmanımızo. getirilen ve üzerin -
deki markadıın bir ecnebiye alt ol -

Resmi otomo6iller 
satılabilecek 

Dahlliye Vekl11etlnden dOn ,11Ayete 
gelen bir emirde bir hazirandan iti 
barcn kaldınlnn resmi otcırnoUllerin 

müsait· şnrtınrla sntıl t:lleceJI bildi 
rllml~tlr, · 

Bir hırsız tevkif edildi 
Hır&rzhk rnıçundan mıı.hl:um oldu_ 

fil İzmit hnpishancslnrlen mUd<lctinl 
bltlrlp çıktıktıın sonra. burndıı. da 
rahat durmıyaralc mıJbtellf semtlerde 
Uç ev l!Oyan Kör Ali adındald hmıız 
dün yakalanmış, birinci rnılh cez.'\ 
mllhkemesinde t .. vkif olunınıı!)tur. 

du~ 1: ı ·ı ı ı~: 83m!ılın içinde çU
rUnıu b.r 1 ,ı ttıır b lık \'e bir çny _ 
danlı!, b .. l:m.11u.1t..ır. Se.ndalın bir tek 
kü:e~I vrı.rJır. l.il~uiııln ne olduğu 
belli değildir. Sam.lalın kime alt· oldu. 
ğu ve sahibinin no olduğu da meç . 
huldUr. Alakadar makamlnr tahkl _ 
kata başlaml§lardır. 

Uç ecnebi casuslu'kla 
muhakeme ediliyor 
İkinci a{;'lr ceza malıkemcııi dUn 

Alulz, M:tyer v.:ı Hanı adında Uç ecne
biyi casusluk suçundan gizli olı:ıttık 

muhakeme etmiştir. 

Otobüs muayeneleri 
dün ba§ladı 

OtobUslcrin senelik muaytnelerl 
dlln sabahtan itıbılren başlnmıştır. 

D!ln 2G_otobU!! muayeneye gelmesi Hl.
zımkcn ancak Uç otobüs gelmlşUr, 

Diğer otobUs l!ahlpleri yapılan mua. 
yenenin c;ok sıl<t oldu~nu gördUkle -
rlcclen otobüJlerinl muayeneye ancak 
bir haftıı ııonra s:>kablleceklerdir, 

Gülhane hastahanesinde . 
hastaba!<ıcı kursu 

GUlbane Jwıtanestnde tahrt haslt J ·'l ~e:vnm eden genç kızla.r g!SrülUyor. 
bakıcı kursu açıtmııtır. Jteal~de kur. 

• 
Buyul<ada su tesı-
satı tevsi ediliyor 
Adalara verilen ıuyuD 

fiyatı indirilecek 
11

• 
Yu rocııalml geldltl için LiJllaD 13~ !etmeleri Umunı MUdUr!Uğü .Ada ,dS 

iyi su naklini arttırmı~tır. BU~~ınıs 
dakl su tcalsatt tamamıanmif. ,-..-de 
bu teslaatrn evlcro au verecek ,eldl • 
tevsii kararlaşmıştır. Yakında iııf' 
ata başlanacaktır. bsl~ 
Diğer taraftan belediyenin ve \'e 

km mUracaaU Uzerine MUnataıe ~ 
klıJetl limonlar işletme!line J.d&l& SS 
verilen Terkoe ııuyunun ttyat.ın~oı· 
kunııtan 20 kunışa indirmenin ırıld,_ 
kUn olup olmadığını 11ormuştur. 1/t
re tetkikler yapmış ve cevabllll ~ 
kAlete göndermiştir. Adalılara ~ 
daha ucll%8 verilmesi muhteaıcl ' 

Yanan kömürler 
nasıl söndürüldü? 

Bu hadise dün bir 
mesele oldu 

Bulgariatandan linyit körnUrU ~ 
llyerek limanııım:a gelen. ve Kutu,,ıtl· 
mede bunlan bo§altmakta olı.ıJI ıtlJll 
kflr ııdlı motörUn kaptanı Ahmet ıııs 
sah:ıh anbarlardan duman çılC~ 
göımiiş ve kapakları açıp t>al< 
kömllrlcrin tÜtuştuğı,ınu anıarrııfut;ı,. 

Derhal liman relsllgine haber'~ 
mlş, fakat akJama kad&r bir t ,ıııt 
yangının nasıl ~ndürtlleceğl t~ 
olunamamıotır. Bazı mUlcb.,. 6' , 
••ııu dökmeyin" bazılan 04dökUSI" ıır , 
mişler ve böylece motördekl ıcısııı ııır· 
ıer ak§ama kadar yanıp durıı>uŞertlı 
Nihayet Beyoğlu itfaiyesi )"e~ Of' 
ııu dökmek Buretııe ate§I ııöndUf~. 
tur . .Motör kısmen b&ııara u~111 , Kömürlerin kendi kendilerine ıut 
tukları sanılmaktadır. 

Limanlar Umum Mii~ii
TÜ Ankaradan geJdı 

. . ı· 
Yeni sene kadro ve bütçe-~ 

çin Ankaraya gitmiş olan ı,ı ıı6 
i~lctmeleri umum müdürü _R ·@' 
Manyas şehrimize dönmüştilf:..ıı.,r; 
re.~ liınanlar isletmesi Ye ı.~ 
dentzyolları wnu.-n müdür!~-~ 
nin kadrolarında hiçbir d~r'·f 
yoktur. Yalnız her iki idarent~arı 
ni hazırlanan te~ilat k~ ~ 
bir av sonra mec;isten çık 1~ o zam:ın kadrolarında deği~il' ~ 
olacaktır. İskenderun liman 1 

1eri 
latın:ı Istanbul liman iş!et.J11f ıtı" 
umum müdürlüğünden baZl -~ttı' 
murlar gönderilcClktir. v~~c" 
işletmd uml'm müdürlüğ"U ·!J)Jf 
murbn mn:!şlarmı bagil:l ?.•• 

larciır. __,,,,. 

Kısa haberler: 
- J1J"' * Borlu • Demirci Simav 1° df, 

nı Demirel kasabası ıÇınde birle~ 
mek için kaaab& içindeki ~~ 
teaadut eden evlerin \1llyetÇC .;i' 
ilki kararlnştırılmı~, takdiri 
muameleleri blt!rllmlftlr. ~ 

* Kumköprü bağlarında h G' , 
yUztlnden bir cinayet oıınuştur. e-, 
celeyln Hacı Hafız Mehmcd1° ~, 
hırsızlar girml§, bunu lşlte.ıı )le·~-
dln eıı KAmlle genç kı.zmı da·• çıJI' 
dırarak yattığı odadan dışarı) JıJt" 
mııtır. Duyulduklarını bl~0 ~ 
sızlar, zlflrl karanlıkta, kapı)'ll iftl 
ateş etmiılerdlr. Kur§unıard411 

K!mlleyt öldUrmllştUr. ~ 
)JlC' * Adanada bir umumhanede ut ~ 

nayet olnıuş, kadmlardan YUI ııılf • 
Samiye yedi yerinden bıçaJclaflt .dl' 
tır. Hldlsc kadının Hacı JJıfıle~1· 
bir mUııtcrıyi reddctmcstndets ç 
tır. tertı' • * Balıkt'!llrde umumt bede!\ t ıı-1' 
yesl hareketler! için çalıtınal•• ~~ 
lamıştır. Beş aeııellk bir proır;-ol" 
birçok kövlerde atletizm ıçto , 
plsUeri yapılacaktır. ısıc•~ 

ııı Tramvaylarda bir~daısıl'rJI 
biletlerine yapılan yenı $ rtııssf'. 
10 paralıkların sarfiyatı • ısf~: 
halkın elinde kafi mıktarda ~ 
lık bulunmaması yüzUndetl ~· 
ya adeta sun'i bir buhran çı 
tır. aı· 

Salahiyetli bir ma~roc:' uıu: 
rcndiğimize göre, pıya&aclıt· f• 
vaca klf i on paralık ~ ~ıf~ 
kat bunlann mühim r ırartıJJ 
yeni bronz onluklann ~ne el· 
cağına dair neşriyat Uz ırat'pd' 
ccn çıkarılıp, ınerlcU baJ'l 
toplanmıştır. dain'I' ı•: 

Merkez bankasından tık ted' 
tenilen nuktarda onpara 
riki kabildir. bA!d• ~-· 
• Ter!I mUddetler1 gcldll'i 0-)ılll~ 

dly. kadar tt.r:t edetnenılt san' ~ 
memurıaruı.m m&&flnna t aıısı"'sr 
yamn ınllyoa Uralık ~mut~ 
tt. Dahiliye vekll•t1 bil ısı 
bir Ultulnl hazırı.,trııütadır. 
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kağıt buh~ını 
önlemek için 

bir çare. 
~ .. 

djjj u~k harp her sahada hi11e· 
~r bir buhran tevlit etti. Bu 
~ rln ne kadar devam edecek, 
ijl'i~ttice verecek? Şimdiden ker 

l':ıt(~~z. Yalnız buhranı önle· 
ı. 1Çlrl alınacak her tedbirin 
U:~lı olduğu umumi bir kanaat· 
dır.•e ~er devlet bunu yapmakta
~ 1-Iukutnetimizin de bu husus-

i'trinde kararları var. 

~iz bu . l 
lttıı • &atırlarda hır mese eye 
~dlı ~tmek ve ehemmiyeti üze

t bılhassa durmak istiyoruz: 
İtnü tor, t fabrikasr, duyduğumun 

Ilı~ 24 saatte üç ekip çalıştrr 
taıı k •uretiylc günde azamt 35 
llııı ldar kağıt imal edebiliyor-
«i{ liariçten kiğıt ithal edilme
llı itte göre bu yekun, yurdun u

~llttıt ihtiyacı hesap edilirse pek 
btı ır. Çünkü gazetelerden başka 
ltti~r~da mühim miktarda kağıt 
~dla)c eden birçok teşekküller 
\ıtt· Mesela inhisar idarui bu 

ldır. 

bıı Strıcde binlerce tona, yalnız 
tı devlet kurumunun ihtiya-

~ .. ~r. İleri sürmek istediğimiz 
~ a Şu: Yeni kağıt vaziyeti 

~r \111
1lda bizim aklımıza şöyle 

~ı tklif geliyor: inhisar sigara-

~ıı ~~ kartonları, istihlak edi· 
'tılcl ilgttların en mühim kısmını 
hı; ~ etrnektedir. Fazla olarak 
lj~q rtonlardan mesela Yenice 
>iıta lırnın kutu kartonu apğı 
'' rı Yüzde 80 sellulozla yapıl
~ldır. Gazete kağıtları iıe 

t 7 - 8 sellulozla yapılır 1 

~biter · .. · li!ıi taraf tan harp sanayıınde 
ttu111rtı bir ihtiyaç olduğu için 
·)l Ot. }'etiştirilemez~en, tama
~ t bir lüks olan ıigara kutu
~ b~. buhranlı devire mahıuı 
t, ~ \lzere elbete ki kaldırılabi-

lihr Çok on iki saat ömrü olan 
~~ '- lcutuaunu kaldırmak hiç 

'~~~luk teıkil etmez. Buna 
~~Ull tasarruf edilen mühim 

~ı. t~ selluloz mübrem ihti

~akıizn edilmit buluna-

SQi/ık 
'/Jah isleri 
()~rıiz mevsimine 

4ı.ı girerken . 
~, ~ lrırnızın bir sözü hepımi
~ dGlll•tındadır: "Karpuz kabu. 
lttı lll:ıedcn denize girme., der-

&ır 
"-t t Çoklarımızın bu söze dik-
~lırıc~ikleri ~üphesizdir. Fakat 
bıı 'O hır hikmet saklı bulunan 
~ır z kulaklarınızda küpe olma-
~~· lieJe hanların bir iyi bir 
llıit 11llitl böyle ittiratsıı mev. 
b tdt.. 

!~~lıın insan sıhhati üzerin.de 
·~ti faydaları vardır. Denu:e 
1 ltil;tdilinlz ıaman, gerd tilre~
~llı fakat bu titreme kısa bır 
11ıı 1:ı1 zarfında biter ve ferahlar -
~ ~ .\ncak fazhl denizde dur-
1~b~ 0la~·ısiJe ikinci bir titreıpe 
ı~, ~elırse deniz banyosundan 

S tcıniı. 
~. ıııırı . 
"'ııı- trin n adalelerin denıı 
~lGsunııan istifadeleri pek bü
~ r. Sinirler n adaleler, ~•1-
~~.~lıırıırsa, hepsi lrnvvetlenir. 
~tııı2 &lnirler, pek zayıf olunca, 
'l'ı banyosu aksine lf'~ir yapar, 

l
'· daha ziyade tehyiç eder. O 
t. ·ıı b . . 
"I r aş aıtrısı, haş dönme~ı 

, tııd~ 11lku ağır olur, hem de uy-

!
~lrti • 1trayı$lar gelir, Zayıf ~L 
'tt•r 0lanların bazılarında ateş 
' •r,~ Bunlar deniı. han:rosuııun 

l<ad 1hcaAına delil olurlar. 
tı '' 1 nlı1c ve annelik hormonl:ı- i r Qler· . 
•tdat •ne de, rleniı. bnnyoc;unun J 

llı1ı111 •rı toktur. O ~i"ınlerini ; 
1 •ıa ... tıııl ın Röremiyen kııların ı~ı : 

t, banl·osunrltın sonra rlüzc : 
~ıı ~Ulu olanııYan karlınlar_ ! ,_., ~ . 
t ti iliz han ·osundan sonra an- ~ 
~ lııı~nlar çoktur. Dcniı.lt. ıziine~.i 

! • Aın en h i ıiosll:ırıılır. ! 
• •nıı · 
ı b • han,oc;u hormonların : ' 1 (i • • • 
! 1 'erine h i lr'iir rlli~inıll'n : 

1 

1 lem· . . ı . r 1lcn <;ncuklar ılrtH7 ı:ın_ 

)'111 .. ~:lan ı;onr:ı hirılrnhirr h~- ı 
1~ h:ı~t:ırlar. O ch•rertılt kı. 

: ,,.,l:ırın hih tiıncsi iı:in 'ılcniı. i 
~ 1'11:ıhsns hir il~tlır. 1 .................................... 

Alman tayyareleri lsveçin 
bitaraf lığını mütemadiyen 

ihlal ediyor 
iki Alman tayyaresi yere indirHdi 

Slokholm, 3 ( .A.A.) - I.aplnncl 
eyaletınin $imalinılc )ncç - !\or
veç hudut mınlakal:ırın<laı diin ya
bancı tayyareler 'iddetli faaliyetle 
hulıınmu~lardır. lweç bit:ır:ını~ını 
mııhafa1:ı lc~t.:illıl, bir kaç defa ha
rekele geı:nıi~lir. 

Şımdh·e kaıl:ır )'apılan müşahc

delere na1arırn, iki Alman tayyare-

-;i, dün öğleden sonra lsHt ar:ı1i_ 
sinde yere inmcf:e iclı:ır cd ilıııiş
lir. Bu t~yyarclerclcn birisi, taınn
mile l:ılıriıı ohııııııu~ıur. Tayynrele_ 
rin müretlebatıııın bir kısmı, Pa
rasiitle atJıynr:ık kıırtıılmııştıır. Ts
ve~ hilarar.lıfıını muh:ıC:ıı.a kıtaln. 
rı, iki subay ,.e yedi eri esir al
mıştır. 

Mısırdaki ltalyan çocukları 
italyaya gönderildi 

Mısırda 500 şüpheli 
şahıs tevkif edildi 

Kalıirt, :J .( A .. .t.) _ Akdeııiıcl~ki \ Polislerin devriye fmıliycti arllı-
l:t'rginlik ~fı,ırdaki ltalyan camıa- rılmıştır. 
'lını gittil.:ı:e artan bir telaşa düşür. Kalıirt, 3 ( A .. ·U - ~~zırl~r mee_ 
ınektedir. ltalvanların )lı<ıırı ter- li~i. ":\a<;yonal nank EJıpt,, ın de,·
ketleri umuml bir mahiyet alacak Jet bankası haline ı:ıetirilrne~i hak
l.:aılar arlmı~tır. 

Rir çok İt:ıly:ın meklt'P çocukla. 
rı Pnrı,aillen bir İtalyan vapuruna 
hinmi,lt'rclir. Runlar ltalyal·a gön
ıleri lınekledirler. 

ltahan sefiri Maızolini )fısır ma
kamıa"rına Yapurun a'lker ve büyük 
yaşta olanları deitil sarlere çocuk. 
!arı naklettiğini bildirmi~tir .. 

Londra, 3 (lluımıt) - Mmr hü
kflmeti yenirlen tedbirler almakta_ 
dır. Bu arada hiç bir Tapur husu~! 
müsaade almadan limandan ayrıla
mıyacaktır. Bundan ba~ka heşinci 

kola karşı da şiddetli tedhlrler a
lınmış, 500 şlipheli şahıs tevkif e. 
dilmiştir. ' 

Holandanın meriyete 
giren klering 
anla,maları 

Amstudam, 3 ( A.A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 
Hoj1&11d9ftln~u. ~lllllr'-: 

tan, Sili, Romanya, ltaly~ n Tür. 
kiye ile olıın llirin anlaşmuının 
yeniden meriyete ıirdilti re~men 

bildirilmektedir. 
hpanya, Danimarka ve Noneçle 

olan kliring anlaşmalarında deAi
şikJik yoktur. 

kındakı emirn:ııneyi tasvip etmiş. 

tir. 
Dif1er laraflan, cı.cürııle casn.,lu

ğa Ye Alınan tebaasına karşı meın_ 
lekctin müdafaa~ını temin cyliyen 
yeni ihtiyat ledbi~Icri alınmıştır. 

Kral Leopoldun ço
cukları F ransada 

Çocuklara babalarının 
teılim olduğu 
söylenmedi 

Parls, 3 ( .A.A.) - Kral Leopol
dun çocukları Prf'ns Baudoin ile 
J;>renses Jo<;ephine.Charlotte şimdi 
Fran~ada bulunmaklaclırl:ır. Çocuk
lara bahalarının teslim oldııAıınnn 

henüz bildirilmediği ~öylenmeklt'. 

dir. Kralın ev\'eke te~liın olınağa 

karar verdiği, Fransarla bulunan 
Belçika nazırlarının kralın 25 ma~ 
ıcıs""-.F~sad~J~ .çocul!ilarınan 
hpanyaya gönderilıne.-;ini emretti. 
~ini söylemelerine sabittir. Ertesi 
ıün kral çocukların Portekiıe ıön
derilmesini enıretmi~tir. Belçika 
nazırları yakında kralın çocukları

nı ziyaret edebileceklerini ümit ey_ 
lemektedirler. 

Maslak yolunda bir kaza 

iki kadın dört er
k.ek ağır yaralı 

Dtııı abah 1&&t 6 da lıl&.llakta tut- r otomobilin IUratl arttrkça içlndekllc. 
la harmanlan civarında feci bir otomo rtn de keyifleri artmııtır. Otomobil 
bil kuuı olmuı ve 6 klfl çok atır tufla harmanlan civarına gelince 1~ 
surette yaralanm11ur. Otomobil de detiımiJ ve içindekilerle beraber sar 
~&rımlftır. hOf olan ,otör direksiyona hlklmlye-

Zek.1, Saml, Tahtin ve Ahmet adla- tini kaybederek otomobil yıldırım ııUr
rmda dört arkad&f eYYelld gece Be- &tile yolun 10l tarafında bulunan bti
yotlunda kafaları iyice tUt.uledikten yük bir çınar ağacına çarpmıştır. Bu 
80nra Sotiya ve Şake isimli fk.1 ka- ani ve 1!ddetl1 çarpış neticesinde o_ 
dmla t&nıfm11ıardır. tomobllin içinde bulunan 4 erkek ve 

Fakat kadınlar Beyoğlunda içmek· iki kadm baygın ve ağır yaralı bir 
tense lılecidlye köyilDde blr kır gazino halde bulundukları yere yığ'ılmıılar
awıa gidip içmenin daha zevkli ola.. dır. &demenin fiddetlnden otomobi. 
catmı ııöylernlflerdir. Un önünde bulunan motör kıamt ol-

Bunun üzerine ' erkek ve 2 kadın duğu gibi iç tarafa ger;mlı,otonun ön 
tımııtıı Ahmedin ı numaralı ve İzmit kı.smı ldeta yokolmuştur. Şoför ma· 
pli.kalı otomobiline binip Kecidiyekö· halli ve direbiyon da paramparça. ol 
yUndek1 l'Uinolardan birine gitm1f- muıtur. Biraz aonra ka7Jı.nın vukubul
Jer n sabaha. kadar !çmlılerdlr. duğu yerden geçen başka bir otom~-

Sab&h olunca BüyUkdereye kadar bU kanlar içinde yatan altı kl§IYI go. 
töyle bir uzanmaya karar nren aar- rerek jandarma karakoluna haber \'Cr 
botlar hemen otomobile dolmUfl&r mJı, vak& mıı.halllne giden lmdııdı 
ve bir yıldınm atıraWe Kecidiyekö. aıhbt otomobili yaralıların üçUnü Şlı
yünden aynhnİflardır. U çocuk hastanesine, Uçünü de Bey-

İngiliz - Portekiz 
cemiyetinin ziyafetinde 

Lord Halit aks 
bir nutuk söyledi 
Porlekizde ınertçe 
bir seınpati bulaca
ğımızdan eminiz 
Londra, 8 (A.A.) - 1ngillz - Por

tekiz cemiyetınin verdiği resmi bir 
oğle yemeğinde bir nutuk iı'at eden 
hariciye nazırı Lord Halifaks demiş. 
lir ki: 
"- İngiliz donanmuı, ordusu ve 

havacılığ"J her gUn gösterdikleri miııal 
!erle 1ngillz ordularınm kahraman • 
lığ"J eksilmediğini ve cesaret teşebbüs 
ve sebat bakımından bugUnkU adam • 
!arın tarihimizin sayfalarına altın ya 
zılarla menkıbelerini yazını§ olan a
damlarla aynı ölçüde olduklarını gös
termektedir. BugUn de, mazide birkaç 
kere olduğu gibi bu adalarda oturan
lar Atiden emin olarak, kUçük ve bU
yilk milletlerin lsted1kler1 gibi tazyik 
ten ve fenalıktan uzak yll§amaya o -
lan haklarınt müdafaa etmek üzere 
mücadeleye glri.Şmek imtiyazına ma· 
lik bulunuyorlar. 

Bugün mühim meselelerin mevzu -
bahs olduğu böyle mühim bir mücıı. -
delede Portekizde mertçe bir sempati 
bulacağımızdan eminiz. Bu memle _ 
kette gUttUğilmüz dl\va tamamiyle 
anlaoılmıştrr. Avrupayt arasıra sar -
san buhranlI anlarda memleketleri -
miz\n ~ buçuk a.sırdanberl dost ve 
müttefik olarak khldıklarmı görmek 
ve müşterek ufkumuzu hlı; bir bultı
tun karartamadığmı dtl§ÜilDlek cesa -
ret verici bir şeydir. 

Filistinde ihtiyat 
tedbirler 

Şarki Erdünde 
gönüllü kaydi 
hararetlendi 

KodUs S (A·A·) - Muhasama. 
tm Filistln'e sirayeti ihtimaline 
karşı karşı her türlil tedbirler a
lmmı.ştır. Halk itimadını metanet
le muhafaza etmektedir· 

Karada, denizde ve havalarda 
bir giina. sürpriz yapılmasına. im
kA.n yoktur. Fransa ve İngiltere 
tarafından fiili yardım yapılacak .. 
trr. Şarki Erdünde gönUllU kayıt_ 

ları hararetlenmektedir-
Yüksek komiser Harol~ Mac 

Michael'in ziyareti şarki Erdün'ün 
müttefiklerin davasına olan mcr
butiyetini takviye için bir vesile 
olmuştur. 

Herhangi bir taarruzu defet
mek için Arablar kanlarını dök
meğe hazır bulunmaktadır. 

Uydurma haberler 
Atina Ajansı tarafından 

tekzip edildi 
Atiııu, 3 (A .. 1.) - Atiııa ajansı, 

Tiirk hükumetinin Yun:ın hükı"ıınc
tinrlen, şarkt Ege rlenizindcki Yıı_ 
n:ın adalarına asker ilıra<"ına mü-
aaıle istediği hakkında bir yah:ın

cı ga1elede çıkan \'C büyük bir n_ 
jaııs la rafından yayılan 5a~ iaları 
en kati suretle tekzibe sali'ıhiyellar
clır. Bu şayialar, her türlü esastan 
:ıriılir. 

Kadm, erkek 6 klfinln tıkhm tık· otlu hutanea!ne kaldırmııtır. Yaralı 
ırm dolduğu toför Ahmedin idaresfn- lar ifade veremlyecek vaziyette oL 
deki otomobil tutıa harmanlarma ge- duklanndan hiçbirinin i!adesi alma· 
liııceye kadar yolunu taıırmamıı ve mam11ır. ------

So/iua ue 
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1staH&d fıav,atı ....................... _,,, ............ _ ... 
Kendi elimizle yük-
selttiğimiz fiyatlar 

"Ah o günler nerdcydi? .. Her 
şeyi ucuz ve zahmetsiz alırdık. 
Şimdi ise her şey ateş pahasına ... 
Nerde o günler?" diye dert yana
cak değiliz. Çok şükür yaşadığı
mız devir, birçok gayri tabiilikle
rine rağmen, henüz bizi böyle bir 
tezallüme mecbur etmedi. 

Biz şuracrkta, hayat tarzları
mızın derecelerine göre kendi 
kendimize yüklemekte olduğu
muz hususi bir pahalılıktan bah
sedeceğiz. 

Belediye reisliği şehrimizin en 
pahalı mal satılan yerlerini tes
bit etmiş ve bunların Taksim, 
Şişli, Büyükada semtleri olduğu
nu görmüş. Bu neviden mesela 
Aksaray ve Topkapıda bir malın 
fiyatı, Talimhane veya Maçkada 
satılan malların fiyatına uyma· 
yor. Biri pekala ucuz ve idareli 
olmakla beraber diğerinde esnaf, 
anasının nikahını istiyor. 

Çok isterdim· ki Şişlide oturan 
halktan biri, yüksek ve süslü a
partımanından bir akşam çıksın. 
Doğruca mahallesindeki bakkal 
veya manava gitsin. O güne ka
dar hizmetçi, uşak vasıtasile, ya
hut do~rudan doğruya satıcının 
çırağiyle getirtmekte olduğu mal
ların fiyatı üzerinde bir münaka
şa aç"sın ve desin ki: 

- Sen bizi ne zannediyorsun? 
Bu semtte, bu mahallede, bu yük-

İsviçre matbuatı 
Müttefiklerin ıulh 

yapacaklarından çok 
şüpheli 

sek apartımanda şu kadar para 
sarfederek oturmakla senden bü
tün sattıklarını bu derece f~ 
fiyatlara almaya mı mecbur~? 
Başka yerleri tetkik ettim. Hatta 
şuradan birkaç so!<ak aşağıdaki 
dükkanlara baktım. Senin sattı· 
ğının aynı, orada yüzde şu kadar'. 
eksiğine... Topla aklını başına. 
yoksa alış verişi keserim. 

Evet... O gibi semtlerin esna· 
fına, o çeşit bir yaşayışı ihtiyar 
etmiş vatandaşlarımızın böyle bir. 
zılgıd vvmesi lazımdır. 

. *** 
Şehir ahalisinden bir kısım, ha· 

yatın cilvelerine karşı tatlı bir 
istiğna içinde yaşryor ... Gelen ve 
giden, yenilen ve içilen hakkında 
esaslı bir bilgiye sahip olmayı, 
- velev merak sevkile olsun -
kendisine iş edinmemiştir. Çeşit
li bir memba, gizli kanallardan 
akarak onu tatmin etmekte gibi· 
dir. Onun bildiği yalnız kazan• 
mak ve üstünkörü sarf etmek .. J ' 

' 'Kazanmak" hususunda göster
diği itinanın yüzde birini bile, 
''sarfetmek" de göstermez. 

İşte bu kaygısız ve kayıtsızca 
gidiştir ki, esnafa, dilediği teıJlisi 
koymak sala.h.iyteini veriyor. . O 
da sizi gözsüz, kulaksız ve sade
ce yeyip içmek, eğlenmekten ba!r 
ka bir §ey bilmiycn, bilmek de is· 
temiyen acaip bir mahlllk olaralC 
görüyor. 

Sizinle karşrlaştığı vakit, bü· 
tün hile kapanlarını açık ve olur 
olmaz yerlerde bırakmakta mah· 
zur bulmayor. Yakalandığının ibi· 
le farkında olmıyan bir ava kaijİı 
niçin uzun boylu tertibat alSIIl ! 

• • • Cr.nevn-, 8 (A.A.) - İsviçre mat
buatı müttefiklerin bir anlaşma aul-
hü yapacaklarından şüphe emekte - · tıte bütün pahalılıkl.ardatt aw 
dir. olarak şehir ıı~arl.arı içinde ~ 

La TrlbUn de Lozan gRZf'tMi bun& ' di elimizle ihdas ettiğimiz ~· 
iki sebep vardır diyor: Evvel&, Al '>. lılık ibudur. Bu pahalılıkta insan, 
manyanın ııerl muvaffakıyetler e)d,. doğrudan doğruya kendi alaka• 
etU~ lr;in atır şerait dermeyan ede , isu:lığı ve masum ıatafatını.n ceza· 
cegi, aan!yen de, İtalyanın bu 80n g öd ktedi 
lerde arazl metalibatma ölçüsüz b! ııru. eme r. • 
v1t5at vermiş olmasıdır Bır kısım halkımız, alış venşte 

Şeraiti hazıra dahillnde kapitU~ . incelemeği bir ayıp sayıyor. Ve 
yon nıablyetlnt haiz bir anl~ma ıaMnilen fiyatr verebilmeyi bir 
hU, Fransa ve lngillt-renln mevcu ~ ~ .'l\Jvaffakıyet ! .... Halbuki ne faz
yettnl bile tehlikeye koymak ihllina.; ~ :ıa bir şey öğrenmek ayıptır; ne 
llni ileri sürer. ';de her teklif edileni yapıvermek 

M ı • . d"" kü• • • 'lbir marifet! 
ec ısın un ıçtımai' Herhangi tabakaya mensup o· 

Ankara, 8 (A.A.) - B. M, Mecl~ , lur&ak olalım, gündelik ihtiyaçla· 
bugün Dr. Mazharın başkanlığmda. rımızın girdi çtktıSIJ'lJ. sıkı suret· 
yaptığı toplantıda po.-;ta telgraf v1ı te tetkik etmekle birçoklarnnıZtn 
telefon umum müd~rlUğilnUn ıgs~ ; hayatında yeni bir tasarruf alemi 

pnall yılı hesabı kati8ıne alt mazbata_ 1 w "b" hakkıım d b 1 
l.Y1 tasvip etmiştir. _açı acag! gı ı,. .z a ~ .e· 

Meclls ruznamesinde müzakere e- nalayık bir kanaati de degış· 
dilecek başka bir madde olmadıfl iç 'Ünek isabetini göstermit ola-
çarşamba gtınü toplanmak üzere içU. ğız. 
maa: nihayet vermiştir. HiKMET MONIR 

~~~~~· 
Yaşıyan gerçekler içinde 

"B a§vekilirniz, dün gece rad· yellerle süalencrek, w rüyaya. ben· 
yoda b:r.- nutuk söyledi. r zer propaganda kılıgma girerek 

Bu nutuk, ötedenben çetrefil, bu- karıimıza ~s~ Herkeae ve ~~r 
lanık, hin nabzı birden yoklr feye bu nöbe~çı lıey.ecanının titiz 

· - bi w 1 •· 1 d' ve duygulu adeaeaı arkasından yan sıyaaı r agız a soy enrne ı. bak ~ 
acagız. 

Bence nutkun birinci vasfı bu· 
dur, Bir aile reisinin §efkat, irşat 
dolu hasbihalleri nasıl bulutsuz 
ise, "Refik Saydam" ın sözleri de 
o kadar aydınlık, o derece uyanık
tı. "Be,in<:i. kol" denile.n arizli ve 

·kirli kuvvetin kaynağı, iıter Rus
yacla, istel"se ispanyada olsun, ar· 
tık onun tarihiyle meıgul olacak 
günlerde değiliz. Geçen aylar, az 
vakitte bu mel'una ürkülecek biı
heybet verdi. Milletçe, birer nö
betçi heyecaniyle ayakta duı-acak 
günlerdeyiz. ister, pzel çizgile· 
re, tatlı renklere, ılık sokuluşla
ra, yumutak ıürtünütlere hürü· 
nerek, isterse hayali muvaffakr 

"Şüphe", bu&"iin gerçekten nu
ra çıkan bir yol olmuıtur. 

Yatan gökleri altında bezginlik 
havası yarabnaya ça}ıtan, ••neme
lazımcı" bir düıürıüte yol açan 
herkes ve her §eye kartı silihnmz 
çevrilmi§ duıracaiız. 

Yıllarca bant için çalııtık. Gar
bın kan ve ateı içinde kaldıiı 
günlerden sonl"a da hala Akde
nizde ve Şark ülkelerinde toplar 
patlamıyorsa, bu güzel iti biraz 
da bizim eserimiz gibi alkıılaya
biliriz. 

Fakat hiç bir teY bizi, bak bel
lediğimiz yoldan çeviremiyecıek. 
Hatta tek batnmu kalıtDlU% bile. 

Canavara melek demiyonız. 
Bunu en talihsiz günlerimizde de 
yapmamııtık. Şimdiden sonra ise, 
zl'lten böyle b'.r.- ruh yılgmhğı isi
ne düıe~yiz. 

Biz, tuttuğumuz bant yoluna, 
kan bataklrklanndan geçtikten, 
yılıcnnız.a bütün dünyayı haynn 
ettikten sonra girdik. 

Şimdi kmında duran o ~~lıcı 
lazımgelirse tekrar s:yınp ope· 
ccğiz. 

Fakat §urası da muhakkaktır, 
ki hiç bir uunan zulmün, haksız
lığın desteği olmıyacağız. 

Akıl, tecrübe, tarih bize doku
nuJmamağı emreder. Bana öylı 
reJiyor, ki bunlLrı inkara lralk 
mftdan hiç kimse Türk'c saldır
mıyacaktır. 

HAKKI SÜHA m:zcl N 
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l ngiliz i stihbarat 1 Ha ...... ziyeti ı Yani Romen 
Hariciye nazırı 

Dün vazifesine 
nazırı Pariste 

"Nihai zafer kazanıldığı zaınan 
bu büyük saate gururla bakacağızn 
Londra, 3 ( A~.) - t ülıbar t 

nazın DuC J{upcr Parisıen lngıliz 
milletine hitııhcn yaptığı sörüşnıe. 
de, bu s:ıh:ıh Frnn ız ıstıhb:ırnt na· 
un Fros:ır ile ~aplıflı miılilrnl u. 
zerine iki ncıaret ıırıı c; ındıılı;i lc">n
ki mesainin bundan hö~Je daha sı
ln olacağını lııldırmiş ve i.i3lc de. 

am etmiştir: 
- Iki millet s:ığl:ım surette bir

leşmiş knldıkca, korkmak için hıç 
bir sebep yoktur. Bö}lc lıir mem.. 
leket birlilitc ;\UrÜrncc;eıcr dahı 

ma lü1> ed ilwıezJcr. ttulttn lllf'mlc 
kellerd~. lı:ı:H:l \lnr:mnctı rla ·• er
kekleı· ~ k:ı hnl.ır hürri\:cti. ada'c. 
ti '>C .crch cn•rteı-. Hurriyctİ' SC· 

ven herkt> lılzimre l:>cra.bcrdrr. liiı.. 

lı:ırchcnın hu mıuk: nımtn herke 
roJunü o\ ıuı)abilir. Tarihim izim en 
bli:;iik sa.1llcrinden birr~İ '~ı.Io -
rın. Gi"ıne Rokluıl ıre k. d. r bnlı: 
i e o kııd:ır- muhik ol 11 nih.ıi ~ 
fer knza nılrlığı ııırnan hu llıhıiik •• 
ııle gurur ve ifiih."lda bakac:a ı. 

lngiliz tayyareleri 
(Ba.ştara.fı 1 incide) 

B ütün bu harekat hiç bir xiyan 
vermeden icra edilmiştir. 

H udson tipindeki tayyareler 
Bcrıen'i muvaffakıyetle bombar 
dıman etmiştir. Gaz depolarında 
yangınlar çıkanlmış ve iaşe gc· 
nülerine bombardımanlar yapıla
rak mitralyöz ateşine de tutul
muşlardır. 

İngiliz sahil muhafaza tayyare· 
Jeri ıbir Heinkel düşürmüş, fakat 
iki$i üssfine dönmemiştir. 
Avcı tayyareleri O stende'de 

düfman bombardıman tayyarele· 
rine h ücum etmiş ve bu tayyare· 
Ier de yangınlar çıkarmıştır. 

Narvik'dc Fransız avcı: tayya
releri 3 düşman bombardıman 

rayyarcsini yere düşürmüştür. 

30 mayısta 9 düşman U.yyarc
li imha edilmiş ve iki tanesi de 
hasara 'l!ğratılmı~tır. 
Avcı devriyelerimiz Dunker 

üzerinde faaliyetlerine devam et· 
mittir. 35 düşman tayyaresinden 
biı: mmının imha edildiği muh
tanel ve a1tııırun da imhası kat'i· 
clir. Sekiz avcmıı% dönmcmiıtir. 

Lcmdr-, 3 (A.A.) - Hava ne
zaretinden tebliğ edi1mi§tir : 

Müttefik ordulara müzaharct 
eden tngilu orta bombardıman 
tayyareleri Dunlıer rmııttkasm· 
da dün bütün güru:füz d~ 

kıtaatı W:eıine. düşman topl<ın
na, cephe gerisindeki yoila.ra ve 
demiryoUarına taarruz ~er
dir .Bu harekata gec.e ağır bombar 
dıman tayyarc:leri.miz cevam et
miştir. Aynı umanda diğer ağır 
bombudıman filolanmu: Alma.n
yamn batı - ~imalindı:ki tayyare 
meydanlariyle digcr askeri hedef
leri bombardıman e~lerdir. 

Bütün tayyarelerimiz üsierinc 
dönmüşlerdir. 
Avcı tayyarelerimiz Belçika ve 

Dunkerk üzerinde taarruz hare
ketlerine devam etmektedirler. 

N:uvilc bölgesinde 1 ve 2 hazi· 
randa altı düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Lon dra, 3 (A.A.) - Amerikan 
Hudsoı:ı. mamolitmdan iiç. tayya
re üç aahacb ~n kı.rk d~n 
tayyaresine hücum etmiştir. Bun
ların bir kısrm, krtaat yüklü nak
liye gemileri üzerine pike yap· 
mai. üzere olan Yunkers tayyare· 
lerinden, diğeri Heinkel ve üçün
cüsü de Messerschmidt'luden 
mürekkep bir refakat kafilcain· 
den müteıekkil bulunuyordu. 
Düıman tayyarelerin.den üç a

dedi düıfürülmÜJ Ye ikisi cJe hasa· 
ra uğratılmıştır. Hudsonlardan i
kisine bir tek lrm:Jun isabet etme
miJtir. 

Akdeniz meselesi 
(Baı tarafı 1 indde) 

ispanyaya gelince bu meml~ 
ketin tam bir bitaraflık muhafaza 
etmek auusunda bulunduğuna i
nanmak için bazı ciddi ıebcplcr 
vardır. 

Roma. 3 (A.A.) - Havaa: 
''Resto del Karlino" gazetesi 

§Öyle yuıyor: 
İtalyanın harbe giri~i. pek ya· 

km olmakla beraber, 4 haziranda 
vukua gelmiyecck:tir. Fransız 
basını, İtalyanın yürümek üzere 
olduğunu nihayet anlamıştır. Bu 
nokta üzerinde tamamiyle muta· 
bıkız. Fakat, muhasamatın bu sa
lı günü başlıyacağı hakkında Pa
riste nqrcdilen haberi tekzip e
debı1iri:z. Dü ımanJarımız, kat 'i 
müdahalenin tarihini ke§if ve 
tahmin edemezler. 

FRANSIZ ~IATBUATDi.Di 
.NF.~RlYA'fl 

Paris. S (A.A.) - 1ta1yanm vul -
y eU, aktUalitenln birinci ımufmdadır. 
ltaı;,anm harbe gireceği, hiçbir pzc. 
te :muharriri için 11.ipbe götUrmemek· 
tedir. 

Nitekim, PöU Pa.ıllyen gazet.esbıd<! 
earı lılorls, diyor ld: • 
lluaolliıin1n karan beklenmekted>r. 

Londra ve Va§fngton, bu kararın pek 
yaJmı olduğu ve bittabi müttefikler 
aleyhfne bulunduğu kanaatiııdeüir. 

llbim gibi 1917 Te 1918 de !talyıda 
harp e~ oı:ınıar, ltalyan gen~nıl. 
leriDb:ı .,.. ukerlttintn es!tl sıIAh ar _ 
kadaşllln Uzerlnde ateş nçmıı a mu -
va.takat edeceklerine inanmak iste _ 
memekud.ir. F.ğcr UçUncU Leopoldun 
hlyanetinden eonrıL lt.ıılynnl:ı.r d bize 
karp hn.rp ederlerse, bu anla:Jır.ıı.zhlt
ta çok keder verlc! şeylen şahit olıı -
ca.ıız d mektlr. 

Bayan Tabuf, övr gazetcs nc1c dI _ 
)'Ol' ki: 

B UtUn Nevyorl< ve Vıış~tG., gazc
teleri:ün dil.n JSabah ~a. gö -
re, ~ua>linlnln hıı.zırlıkla.nnm ve mü.t 
te.fikJu aleyhinde lışkırtma iaaliy~ -
tlıım hedefi, bir ııuUı tıı~u ıcın h:ı-

ra, 
tlir. 

•maktnn başka bir §'!Y değil_ 
, Duçe tarn!mdan herh:ın

matum tevdi edi1dikten son.. 
ilnl lçın geri çckllmek G'Ü~ 

ş:..::'li!illcıı JlAnı etmek f ~rıhdır ki 
yabanct mCıahltıere göre, mut 

.erlD böyle bir manevreyi na.ınl 

~eri. 

• ıımıda it.oma.O. herhangi 
bir ..,.ı. hpıbnmamahadrr. 
Musolininln, esasen İtalyan ta· 

leplerini, Alman talepleri ile bir 
likte vermeye taraftar olmadığı 
hissi mevcut bulunmaktadır. 
Çünkü Musolini pek iyi biliyor 
ki, bir Alman sulhu, ne ayn ola
rak ne de blok halinde, müttefik· 
ler tarafından hiç bir zaman ka
bul edilmiyecektir. 

"Temı>-" gazetm ezcümle di
yor ki: 

Musolininin ve müşavirlerinin, 
müşterek malrmız olan medeniyet 
için en trajik saat olan bu saatin 
mcsuliyctini vicdarılannda hisset· 
mediklerine inanmak istemiyo
ruz. Medeniyetin idamffi, bütün 
siyasi ıpekiilisyonlann çok üıa· 
tündedir. 

Yıldırım harbi evet, 
ylldırım sulhu hayır 

( 8111 lara/ı 1 lnritJt) 

koymak bugünkü ,artlar içinde 
imkan sız denecek kadrı · müşkül
dür. 

Bu va:ziyete ,Cre baritin aadr 
ce uumıası yeı>i ıilahLıra istinat 
e~ taarruz kuvvetlerini lo:-aıcak 
bi.r iımil olur. Bundan ıonn lı:uv:
vet müvHenesi gün geç.tikçe da
ha ziyade artmnlc tar\ile yeni si
lah yapmak ve harbi uutmak ik
tidarında o~n tarafnı lehine dö
n~r. Bu taraf ne bu•iin denizltte 
hakim olan ve yarın şüphesiz. ha
valera da bakim bir nziyete ge
çecek bulunan müttefi!rlttdedir. 

Almanya bunu iyi bilc!i•i için 
kısn yol ıWlıa '\~n ça
resini Fransayı süratle ez:nektc 
arayor ve İtalyaYJ da kendi ya
nında harbe süriiltlcmck i;in uğ
raşıyor. F t kara hududımW 
Franııaya hücuma iıtirak ~ 
olnn ltatyanın Alule:m~ mütte· 
fik donanmab.ra Ye ~tlere 
karı;ı zayıf old - ozonune ge· 
tinlirse bu ~ de kısa yold:.m 
Almanyayı suln götüraniyettği 
ve ncticeni yice müttefikler b
hine döneceii kolayca teslim 
edilir. 

ASIM US 

(Baş tarrrfı 1 inrwe.) 1 mil rda olclu~u :ınl:ışıl:ın Belci ,:ı ı fmı:ln gerekse malzeııtt.C'C ağu:: zayla. 
IJafar hakkında verilen malı'.L-nata kı nalının t r:p ;n { d ,. ı c-t:. ta uğrn.ıfiğma dnlı:' Fr~ tab'..;fğinde 

.. d tI . "k" . bu mcktc orcfu ru ıınl t 'j ılmak t:tdır. B\t yapılmı beyttnntıt cfoğrn nırzari!e ha -
gorc a e en: ı ıyı gcçmıyen . .. . kablllrtz. Bununln beraber, ııtmdıye 
bombalar Ashdvvn orrr.ant etva k ıt. alın mu~ıım hır _l, ıo;ınınWı kur- ka btt ~uk mubarııbcnln ancak 
nnda bir mektebin yanına düs· ~rıl.ltıılel eı,;t. ıle. WllLL ı;,lılmeM.c • bir sa...""hıwt nfha:: bulmuştur. Her -
müştar. Hic khmeyc bir şey ol- el r. , kes gaı karşıınnda bulunuyor: 
mamıştın. Maddi' ba!lal! ehcm:ni.- Almanlar/ ngılfereyc ne Almanlar şimdı dlklmt.lerim ııangt 
yctsizdir. zmnan taaııTUZ lıadttı:!ı ııcih adıK:fflcr? ÇUnkil: duıı -

Onnan civar.mda buhınan kö- aaıbat edcl)ilınek L 
yün sakinl~rincten biri demiştir ecleceh.lzler? çlıı hrrrclcet muhaı:obelcrino devam 
ki: f:nre1're, .~ c.t. .) Gırı:cl elli ~ mccbmiyetindcdlr; %0 c;tfn de_ 

"- Evvelfi bir tayyare motörü- r.ırr.:rn. hıtımıt Bı-rrn mıılı:ıfııderi_ vımıı ~ mııharw~en aoırra Alman 
· · "il ·· ·· - · · .,_ P n rr ,;11mkrrl ilUl!ri h:ıherrern nUı•ıı m:duia.rınuı. ~ 1tW araya top• -nün giır:u twouııı:ı ı~ ttiı... wuııu 1' '" 1ammıs:z Jnzimtbr. Taarru:ı ctmak i~ 

mütcal:ıp takrilıcn l kilcıır.etre t- Om:ınlarm nnc:ıfi F11r k:ıç hona ihtJc:ıaı:rıiz hıwrltklıra fhtij.-a.; ~r. 
lcride iki infılalt oldn. Biraz ron ra logıtrrrc<le k ntr..ı ı:rkm:r~ AlmanJann l'ramuır -~- hatla _ 
ra muharebe tayyareleri havalara lqcbbii ifet!crtf .. rini- Tn:r.mal'r- - nnıt k:ırşt scvkcdec:llk MııU.. kullanıl. 
yiikseldi..." • • ladıı:. Bu rn:!::ı:~ıe..,.p~,. it"frrff<k:_ U. ma.~ birçok motör!U ku'A·etlc.ıi yok 

H arp vazı.yeti aı:m ıu:ı11 .... rı • ...,r :ıı-r~ la ,.. .. T - sa. aradan hiç olmzııa 11ç lıa1lA l:t~ -
ııııık ,.e lng illCl'c\ e lrınn-uz el'mc- mcdcn gen! mfkvn.ııt.a ...,_ An~"" 

I..omıra. 8 (.ı\.A.) - Ro.rter nj:ın_ .. LW.. ~ 
sının aa!tıhlyet.tıır kav'W!.ktım oğren _ dert ~""'-'} Frnns:ıyı m. ı?Ti!p clıııeT, to.arruzu bcldcncmez. Bununla bera _ 
dlğine gorc Frıınsı:z: ve Ingnlz ırnvvet iiınldilc Fımnsız ordıı.L:ırııın l.:a.rş.ı lıQr Srmı Uatllııd.c.ki mildaiaa ııatJarı • 
!erinin. Dunkcrkteu. tahll\ı:cııl t;i de- t:ı:ırruz:ı dit'\• ede~e.kt 1r. ıım kavvetl!rtni daıiıem bere az 
v:ııı:ı etnıckt.edır. Fra.mız dım:mıuaın Röyterin askeri çDlt ıdak taarn:ılu bak!'enelWlil'. Her 
tarafındruı lrl~p edlle.n Fraıııuz n.lllrer muharririne. şey Alman mot.örlU kıtalarınm verdi· 
ıeı:t Fra.ıı:saya muv alııl e !erdir. gore ği z1131&t<t \:ıall:rdır. aı kollann ge • 
Bana 'b!.aııcn. tahliye · n kıtaat t.ondr.ı, S (A-\..J - EÖlfl:2r a'1m• niş mik';Ja.sta:. ~ısdıl tahmin edilebL 
ıni~nıu taıımın etınclı çok ü,tkW nın ıı.slceı1 muharriri yazr,m- lir. E'mlı:ı l)ır mmbadan verilen ma-
d.Jl;. Fransız ytilcsck lcumandanhğı ka- ıtı.mata gôre, muharebe lı&I&ınlda bir 

l'arls. s (A.\.) _Havas: znnılan mm:affaJı:ıye'leri mUbaJı'lta (01t. zı arabalan t:tlrtp. edilml§tır. 
Dwıkerkte ırı..a.p. ameli:ıres.t munta. lı bir şdıllde ım.ıir Adıtt edfır • .ımıııarcbcnfn fkl'ncl safhası ba§lndrğı 

zam r l!lU'l?:U.e Gıv m ~üt2 lken, mcmiştlr. Alman krtalarınm hice zaman bu cihetlerin nazarı itibar& a _ 
SOlil:Hi3.n Rene kadar olan hl.cyi.llt cep.. hırpalandığm Ye ı::ıaııın g 

0

rtk lıı:ı.rııas l1zımgdtcd.Ur. 
~ ıntızar 'llazişeti dnam etmcl _ 
tetü. SUldi.net nadir '1au lıı.t!!:UJc r.ı. -
kala.rla ibW edi Ur. 
Dwıkerk bölge:.IDın pi jlaı:ındao lı3, 

\'& bomllQrnnnanhruıa. ve Alma.nla
rm ~:.u:ı menzilli (:{ çqıh topla._ 
ruuD ateşlerine rağıııw,. gece &Undliz 
btclcrce insan lrlmp edilmelıı.~dlı. 

.li.ıt.a:ı.t lııgllb?Nye sill&h. n. b.eğaj _ 
lan ile, murıtbbalıı.r balhıde ~ 
ç;ılunaktadır .. Bu surcUn k~]'& çılt:.m 
laraa1m lkt:a.rı dalma. ç~a.laak 
devam etmiştir. 

FransIZ askcti m:ahafilinde bu 
mesele hakkında bü rak bir kmt
mİ~et muhafaza edilme'.a·tedfr. Jr
kap edi!enI~r miktarmrn hayrr e
hemmıreti olduğu ve bu ameliye 
niha}et bulunca· l:i heni.ız n.ıhayet 
bulınam~tır. - rakamların resmen 
bUdiri~i söyaenmrkle r tifa e
clilmektedir. 
Uünkerkdım hariç mıntakalar

tla, En nehrinin üzıe:ind~ obıak 
üzere iki taraftan yapılan yalnız 
otomatik ate~er teati edilmiştir. 

Mozel 00.gtSinin garbında, top
çu kıtaları da faaliyet gögtermiş
tir. Bmılar, sırf ı • .ahaili vakayi o
lup, bilahare husule gelecek vazi
yet hakkmd,a hiçbir: fikir Terebile
cek mahiyette değildir. Gene bir 
intizar devresinde bulunulmakta· 
dır. 

Fransanm cenubu ~ üı.e
rindeki Alman tayyarelerinin akın 
lan hakkında salMıiyettar mahafil 
tarafından, Alman tayyarelerinin 
dün biribirini müteakip. birisi sa
bah diğeri ak§am olmak üzere iki 
teşebbüste bulundukları bildiril
mektedir. Tayyareler Marsilyaya 
hücum etmişler, Ron vadisine in
mişler ve deniz .:zerinde yarım bir 
çark çevirerek. Marsilyaya avdet 
ederek, bir şa; .. una yapmak iste
dikleri bariz bfr surette anlaşıl · 
ınıştır. 

Bungü cenubu ~kl üzerinde 
bir üçüncü Alınan akını kaydedjl
ıniştir. Diişnan tayyareleri hemen 
hemen avnen bir gün t'\-Velki nok
talara hÜcuın etnll,lerdir. 

Bir lngili: topçusunun 
anlattıkları 

Londra, 3 ( A.A .) - Bugün yor. 
gun Te b itki n bir h alde I-1andr'dan 
celen askerler b ir İngiliz limanına 
çıku rlarken muntazam fasılalı n 
ek•cr iya da yeri sarsan şi ddetli 
•op se :ı;Ieri işitilmiştir. 

Bir toptu~ beyanatta bulunın~
\ur: 
"- 1G gün bir taraftan muhare. 

be ettik bir ta raftan rlc:ıt hareketi 
yaplık. Toplarımız Almanlara kor
'rnnç :za.y ı at verd ird i ve Turne'dt> 
"!eri harckellcrini durdurdu. Daha 
zi yade t nyyarem iz ohaydı onları 
h:ı reketsi z hale setircceğimiz mu· 
!;'ın '.:knk tı. 

Binlerre aslaerin n n!d ivc hc'~fo
iiii lı i r ~ırada i ıli, icimi ... llcu l·irmi 
:ıdnr kimse hi r snıııl:ı l bu'uıtlar 

ııl' :ıı,:ılllıl:ı r . • nsızııı Pıkc Bo: ıl>nr
nı:ın iti\') :ırclcri s:ınıl lııı <'lra{ı_ 

nıı lınmlı:ıl:ır ntnı:ı} ı lıı l ılıl r \'C 

milr:ıl} (ır. :ışc tinc tııllul :ı p. \lm:ın

lar nd2lı b:ı ırm:ı ı:r. JT:ıff k o
lam:>} ını:'. ctnıhn:ı be in 'e _ 

ükerd.: projektörleıic ... ~ nr h .. 
r r. Rir kı1t san· c itıo od 
~ eder itindc );aldı '" :unl lamı 
bun n bırtulm icııı hlt b'r 

nl:ır. izi scırrden 
luU:ı nüfuz itin her ('attı-e h:IŞTIJ.. 
nı)"Orl:t dJ. tt c d:ıla a
"rn:ı .k:ı r bun mtn"'.1!'F t ol:ır:ı:ı -
mı 1 rdı_ 

Belçika askaleri 
dövüşüyo~ 

1..ontfra. l (.4. J - T 
ıete'lin n 
or: 
Z:ınnolundıı ndan t! .. lıa r:lzl:a 

! Resmi Tebliğler 1 

t'ranuz tebliğleri 
f'ıı.ris, 3 t l lJ - 3 Jlaıirım s:ıb:ıh tarihli Fransız tebliği: 
(rece ~c:ıi hiç Lir h.i rlısc olmamı.pır. 

l'aı·is., l (.1.. :J - l .Uaz.ir.ıı.ı :ıkş.am ~ı: 

lliı~nı:ııı Uilıık.cı·l-.'uı. ttrahn dnk:i uzileri.min ı.srarlı hücuma de.. 
'am etmı~ 'c k.ı.laahııı.uı.ıı iddclli mukalıeJe~i ,.c mütcınadl ve mukt
hıl lılu:uml:ııilc: k.:ır!pl:ı n1•ır. l-'r:ııısı. 'l:e. lıı iliz don:ınmala.rı. d~
ıuaıı ale5i aHuıthl J>ırnk~rlrrn mfrda!aas.ı.ıı:ı nıü:U.lıcrcl clmiş ı; c bel: da
kika cu lıü~ • !alır ın:ın tık secantini ·üst ererek l."'1.UllandanlJ;p.n em. 
rdti;-L iriip h:ırcı .. dın• tıUIT.Jffa r.rellc y:ıpmışhr. 

J>ii~m:ın in -n Sen Ovold bi.ll c~od.eki. ile.ri brakolbr:ırnııa. kar. 
• ınııvatraJ~c:ını rur n:eı."2t l:.ı:ırruzunda buLun~lur. Du~man En 

ııchrı şark kı~ ı~nrlrı ı.ık\ i~ c edilm ı~ Sarm ballSlndaki mcnilcri_ 
nıiltle te ını sıkaşUnıı:&kbdıı. 

2 Uazir.mı :ı lıa:craruı h.ıiılır:ı 11 secc.. baınhart.l.uııaıı l:ll'Y&relttl. 
miz difş11J:ın arazi'finc ve münalrnle yollarına mülcaddıl taanuzlar yap
mıştır. 

Paris hölııe i b~üıı ötlleden sonra aYc ılar tarafından lru-netle. 
himaye edilca mühim.. bar Alman rımuAuıt ıaarn>l!YI'• ujramııtır. 811 
fi~ avcı ta7yardcrimide b.va dari loplarıın11.ın miid.a!aası ile kar. 
şılaJmış Te ulm zayiat Teraiştir. Avcı hıyya referim izin ekserisi en 
modent tnakinrlerle mfxe-hbe7. buhınuyorıl u. 

Simdiye kadar ~len mahlmata göre, 17 düşman La)"yue.sinin d ü. 
şürüldüp t~bit edilmiJti r. 

. Alman tebliği 
llPrtln, 1 (A.A..) '- PU&ttcf.I! gQnUnUn h a:-p bllltcnl: 
Garptan ve ııarktan Uunkerke dl"Jl yapılan taarruz betaatle ilerle. 

mektedir. Sular altında kalan ve b(rçok kanalların teIAki noktaamd& buw 
Junan lrı:z:alı arazi harekltı (1lçleıtırmekte ise de tayyarelerle birlikte b&· 
reket eden Alınan kıtaıan iyice tahkim edil~ olan Berınea oimAliıııe str
mete muvaftak olmuşlardır. 

Dunkerk henUz dü, manm elinde bulWl&ll kıamı .Alman topı.n t&rafm· 
dan bombardıman edilmektedir. Harp ve pike uçuıı tayyarelerindH. mllrek
kep ıuoıar pazar günU Dunkerke karıı akınlarına devam •t.m.lllerdlr • 

Alınan hava kuvvetleri iki muhrip, blr karakol gemt8i ve roo to111uk 
bir yük va~ um babrmqlardır. Btr harp gembi., lkl muhrip Ye lD yttk T&.: 
puru tayyare l '1nbalo.rlle hasara upmıştır. Faaliyete devam eden .Alman 
hava kuvvctıert ~ ıbon vt.diaine ve M:araUyaya taarruzlımnı teşmil etmfıtlr. 

Fosbahm iki tarafından l.Jerllyen kıtııl:ı.nm.ız dllıımam Majino b&ttma 
dofnı tarde~lerdlr. D1lJnuın ıahada emr, a!llh ve harp malzemeat lılrak
ml§tıl'. Artuva ve Flaııdrda cereyan eden bUytlk imha mubarebffinde esir 
edilen Fransız ve tnglllzlerin miktarı muvakkat tahminlere göre 330 bin 
kiflyi bulmıı.ktadır. 

Narvilr etratuıdaki dıatW< mmtakada Alman dal krta&arlle hap ,..L 
terinden çık:mlan kuvvetler dU.ıımanın bttyWt falkiyetine n.tmen müdafaa 
harplerine devam etmekt~ler. 

Norveçin oımaııncı. Vadaoedıeki Terid telaia ı.atu,.ımı Ue iatu7ona alt 
maklnelerbı bulUDdutu blDa bombalarla tahrip edllm.lfUr. Lıcııfoten J'yoru
aua ıarblD.de bir d~m&n ,.Uk gem1ai batınhnl§tır. 

Puarı paartatıı.e baflıyaıı .,ece zartmda dllşman Aımanyanm ıar

bınd& ve cenubu prbtsinde gayri asker1 hedenere karp akmlarma devam 
et:ını,ttr. Ha.-rat pek mUbtm değildir. D~man dUn eeman 09 tayyare 
kaybetml~r. Bunlardan 27 81 hava dUellolan emumd&, onu A1maıl ta ·
yanı datl bataryaları tara!mdan düşUrtllmU..:, Uıt tanı.tı da yerde tahrip • 
dllm!~Ur. 1~ Alman tayyaresi avdet etıne~tir. 

Vaşington va ara 
A vr ay geliyor 
Amerika silahlı olmıyan vapura tecavüz 
edilmemesini muharip devletlere bildirdi 

Bcrlin, 3 (A.A.) - D. N. B. ( veya avdetlerinde suikast yaptl· 
ajansı bildiriyor: ması muhtemel hulunduğwıu bil-

Amcrika hükumeti diplomasi dirmiı ve Amerika b.ük\lınctinin 
o~nyla muhLıip m~mlckcUcrc gerek kendi ttbcawıın .elimcti 

muracaat ederek Vaş:ın ton va- Ye gerekse Alman· Amerikan mü· 
purunun ~O. n;ıyısta Avrupaya ıwscbetleri namına clnat tasav
lıattkct cttigını ve Fn.nsada tu- Lır :c_ b t • • ·-·'- . 
lunan Amerikalılan hamilen do- vur m ~ ~ ıçın ı......,.e 
ncccğini bildirmiş c gcn:lı: a..+ den tcd~rkn _alacagm~ .emın 
metinde ve gc.r:ek avd::tinde silih· bulundugunu ilave cylemııtır. 
lı olımyan bu r.ıourun ) olculuğu 
na zorluk çıkanlm3:nasınt iste 
riştir. 

Alman hükiimeti. Amerika hü
kümetine cevap vcttttk bu şart· 
12.r 2luc.da ~} • ·t c-:~ en bir va· 
purun Al:nan kuvvetleri tarah.-1-
dan hiç hlr tdWkeye mana bu
lunımyacağmı ve fabt bugünler 
d::r Berline gelen haberlere göre 
Avrupaya doğru yolda ohn tr.uh
telif Amerika v.:purfanna azim.et 

lngilterenin bizden 
aldığı tütünlerin takıimi 

Loxrdn. S (A· A·) - Son Tfuk
ln.gifü: itilifı muc.tbinc9 Ingiltere 
tarafından ı:ıüba..vaa edilen Türk 
tütilnlerin!n sureti taımmt hilkii. 
met murahhulan ile tn.ıruz clga
ra fabrikaları milmemlleri ara
sında milzakere edilmektedir· :M.ü
~kerot ya.kında inhı~ edilecektir· 

başladı , 
BüTue;ı, 3 (A.A .. ) - o.lif.!> 

Jansı bildiriyot : Gi~ 
Yeni Hariciye Nazırı tıf· 

bugün vazifesine ~ıamı.f~ 
İstifa eden nazır B. tıJt bf' 

vazikyi dc.'llttdc~ ~!.rl\l•ııo' 
yaoatta Jcni nazır uıg-· d~· 
Rom~,ya dış politik»1nıııci~ ~ 
mına temamcn. i~ ~dce inin er 
yit ve memleket ısttk~,_ıııı 
cüm le- buna bağlr t.ıl 
ilave cyl~tir. ~~ 

Yeni Naztt B~ G~ in ~O' 
ccvabda, siyasi hcde~ert11 it' be' 
men dtş siyasetinin m:ı~~~~ 
defleri yani hCf"keste ıyı ~ 
~ttçeTtti dairesinde barııtıı ,
Ieft~l' istil'tlal n hudu!l~. ~ 
dafaası olacağım söy~ ~. 
siyaset munhaslran co~ ~ 
lardan ve Romen haya~ ~ 
ailcrinin tarihi i.llkipi 
hem olmalıdır. 

Letonya° harbi~ 
nazırı Moskov8' 

'fil'' 
MoskoYa. 3 (A· A ·) - • ~ 
Letonyıı ha~ nazırı ~ 

ba§tumandaıır general ~ 
diln.M~ ~ ı~ 
,, Letoıı bastaklart ne sil ~ 
ob.Iı is.Wıyonda, So'l:yet ~ 
halk. komiser muavini .,-,. 
Kulik. protokcıl şefi. ::Mosk~~ 
rl kumandanı ve ~c:.ta. er.,.. ~ 
hatde Letonya elçiliği A:JJI~ 
fuıdan kar§ılanm:rştll'· Jst? 
general BerkS3'e &'!kerl ~ ~ 
yapılmıştır· 6'J"1.J 

General Berkys. dilJa. ~ 
müdafaa halk koınise~ ~ ~ 
Tım~o tarafmdan pu-:~ 
il\!§ ve. ~al. mlsafit 
~efine büyillt bir öğl• lı'; 
\'Crmlştir· Ziyafetin SODla~ ~ 
ru, mareşal Tirn~enko ve~ 
Berkys, nutuklar teati e . ,JJ, 
diz'. 'fi/':., 

Sov~ et halk koamerterl~,_., 
rem Moıotov, Letoaya ı.arF~ 
zırı general Berkya'i ııabllltZ 
tir. 'Bu kabul eanaınnda ~Jf 
elçi.si Koclna de huır b~ 
tur. ı.1J 

Londradaki çocılY" 
batka tarafa 
naklediliyor ~ 

Londra, 3 ( A.A.) - \'ili ~ 
tren şark ve cemıbu prkl ~ 
!erden 48 bin çocuğu Gal. e~; 
ve orta İngiltere eyaleti~ 
müştür. Bu, evvelce . ~ 
cenubu şarki sahHlerin~~ ı 
!ere götürülmüş olan çoctı"..
kinci tahliyesidir. !.al 
General Blanşara OW"" 

verildi _,AIP 
Paris, (Hususi) - ~~ 

emri üzerine şimalde büy-1 ~ 
hklar göstermiş olan genetS~ 
şara lejyon donör ni~ 
tir. • 8' 
Sovyetlere verilııılf _. 

zide ya§ıyan F~·~ 'I' 
Helsinki, 3 ( A.A.) - sav~ 

ca\'Üzünün gafil a\·la~~ 
dolayı halen Sovyetlere te~~ 
arazide kalan Finlandi~ 
memletete dönmesi ~ : et• ı?. 
anla~ma bükümleri mucı~1~1 fi! 
yıs ayı zarfında 2.139 sı' 1 Si~ 
li.ndiyaya iade olunın~tııt'uiıJ:t l 
!erin iadesi hakkındakt ıtl ~ 
mayısa kadar uzatıl.mı~til'· i3~ 
bazı shit Fi~andiralılaon / 
beklenmekte~ 

Sütten 
zehirlenenle~ , 

( Ba§ taf'alt l ~ ': 
nıan oğlu ?\'Ur!. n YU~ ~ 
!takt& 20 numarada oturan~ 
ana.et Dcmlnıs, NôO.~ ~~ d' 
28 ııuma.ı:ada oturan ~~ • 
Rclı.ami lsmfiı.dekl kadın. tufBll ~<&
sokağında ll5 numarada 0 ve!• ?" 
nife, 10 y~md:ıki çocuğu ~rsP 0 

-
bethane caddesinde ~3 nuın ~ 
turan Lunadtr. ~ rJ$ 

Bıınlar Wôbetııane cad ._. 
ömerden aut alflllllar ~ ~ 
nıllddet sonra psin!D tteo ~ _..,. 
cılar 00,,WıuJtır. Keyfi~at ~it' 
haberdar ~. ~ erek ,,__ 
b U rt hemen. S1rkec~e ~ G~ 
lmaıılcd çifter çifter a ta§laıııl~ 
ne Et.fal baat.anolerinO ıotl ~ 
~ıı.l&ruı hastanelerde xnid~ıı.rdJl'· o"'; 
auı, tedavi aıtma al~ aıın.ıı ıı" 
n:ıer, yakalanmış, ııUtt o.ııre il 
nUmuno tahlil edilmek 
adnyo gönder llml§tir, 
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lngillere, Fıansa oe llalganın · l IJFJ: 1{QNDl7a, 
k d e n i z d e h ava -iÇew~en: hl~_:%E~~s~'!1· 

QfiEliL .. Ld Üs 1 eri 
ısıa:LETIN OLUMU - 30 a-;:ndılar. Fakat kapı oldukça ~U mıntakada vukua g~le~ek bir har~te 

xx 
~""•ttlı Oodar ileriledi ve a· 
~ lceJe kapının zilini çaldı. Sa
"f ~tin ikisini geçiyordu •• Ay 
tıı. ""ll1lt altına cirmiı olduğun· 
~dde pek aydınlık değildi. 

\ ~ ile birlikte gelmiı olan 
~ ... aıilfettifi az ileride mil
let, ıa.~kilere yerlettirilmitti· 
1l .. ~nn müdahale edecekh 
~~ tarafından tayin 

~ ı.elince o da polis oto
~ ıçinde kalmıftı. Etrafı Q°"· tüpheU bir hareket olup 

rı..... lıni tetkik ediyordu. 
~"'llr kapa,ı çalmakta ısrar 
..:.__"!"'. fakat nele en ufak bir 
~ bite ıöze çarpmıyordu. 
'9..~ bu ilerlemit uatinde 
~~ beklemek icabediyordu. S lllllfettiı kapının zilini çal
~ llrar ediyordu. Bir iki da
~ lanra artık hiç durmadan 

... ;,.~ bqlamııtı. 
S,.4'111t bundan da bir netice al
~ lbuvaffak olamadı. Evin s;_ eıı ufak bir hareket bile ol
'h.."..'"du. Sanki bu evde herkes 
,_~~klan derin bir uykı. 
'it ~dL Artık ısrarından 
~~ alamıyacafını takdir 
~laıı müfetty Godar kapıyı 
... lıl; isin adamlannı çağıraca· 
llt lirada evin içinde boğuk 
's.. '!..'.!_~ duydu. Her halde bi
-.._...,..._ aUrWdiyerek kapaya 
~rdu. Nitekim az IOllra 
~1~dan l§erden biri ba· 

~ tl.ncıir o? Gecenin bu ua· 
"'- bldmhr mı? 

L~ bu çatlak sesin Küçük 
~ ait olduğunu tahmin et
~t ltcilanedi. En nuik tnir· 

k_ ~ffedin beni madam .• dedi. 
9't\'otie .• tUccanm .• Otomo
~~an ıeçerken bir kaza· 

aım.. Bir yolcuyu aiırca 
~ otomolilllm dev.:idl.. 
~ atUm vaziyetindedir, ken· S hrdım etmemiz lazım. Bu
>IL.., hbancıaıyım. Sizden en 
~~~oru tarif etmenizi rica 
\~ Bu bir hayat meaeleai-

~ bdm ~..cenin bu .... 
~~mıt olmaktan mü· 
~~.bir aaabiyetle bir mUd-

d:_7'1ndikten aonra nihayet 
"~ iami aöyledi ve olduk-
~ bir tarif yaptı. 

~ Ga.tenmı oldutunuz neza· St "tekiriir ederim. madaJD. •• 
~-.:= elae buranın yabancıl& ol· 
"''~ aöylemittim· Gecenin 
L ..__de yollan buıaınamam 
~Ur. Halbuki yaralı ölllm 
~ .Siz lütfen geçeceğim 
\~yazar da bana verinr• 
~kir kalınm. Gerçi il
~ t. klğıt nr ama, ne kalem. 
-.._ ~~k. Efer bana bir lra-

~~·ka~;~ homurdanmaya 
~~Nihayet: 
~ '9trıeyin kapının önünde •• 
~ ~ yasar pencereden ata· 

~~ Godar kilfretmemek için 
(\ ~ l&çllllde zaptedebiliyor 
~ lloz kan tehlikeyi biner 
~ ~k muvaffak ol&D1"• 
~ &lltiyar kadının merdive:ı 
~11 tı&kanya çıkmakta oldu· 
t'tt !'!Ydu, biru aonra bir pen· 

, ~11dı ve blr sea: 
t • ~lnt. dedi, istediğiniz ad· 
~tııı artık beni de rahat br 

~ ._ kaldınmın Uzerinde 
ı ~ bir ıUrültil çıkaran btı. '$' bir kiğıt parçası attı. Po-

'~biri almak için ileriye 
, t Godar ınani oldu: 

~ dedi, ~ d~~cede 
Ş 1--' olmalı. Gelin, görüyor· 
~ ııq artık kuvvet sarfma 

Olacağu. Artık kapıyı 
O bafka çarenm yok. 

' ~ ~ de kapının ya· 
ll~ ifa..,. tid. .s_.s• K" ı~ı.. 
~it \:'&o oatum.. UÇUi. uç-
~ ~:'«PiYi arkaama kadar a· 
.. ~~~Çeri kabul etmedi mi? .. 
"-L' ~hım 1 O cadaloz bütUn 
1 ~ daha bilntrdır. Şlın· 
~ ~ar verdin söyle bak·• 

~ ~r kullanacağız. St de bu fi~rdeyi.:n. Der 
('I .. , ~ ~t.'n. 

... "' .,.,.·rm·" olduğu ~ 
:ı ı .... vvetleriyle kapıya 

~~tu:~:~~~men ye· ltalyanın kaybetmamesıne ımkan yoktur 
Emil dudakJanna milstelui bir 

tebessüm ilittirerek: 
- Görüyor musun Godar, de

di.. Bu l&bah yanıma bir büyük 
çıok:ç a!acaiımı söylediğim zaman 
benim deli olduğumu zannetmiı· 
tin. fi14liJ.ıld timdi bize ilk vui· 
fesini görecek. Daha sonra pek 
çok itlere yaradıfını göreceksin. 

Arhlt kapıyı açmak kadar k • 
!ay it kalmamıştı. Bir .omuz ile 
kapıyı 2rkasına kadar dayadılar 
ve Emil ile Godar içeriye ıirer 
girmez birdenbire ateşle kartılaı· 
tılar, Bir kurşun kulaklarının 
yanından vız:ıldavank geçti w 
arkada bulunan bir meıu.uru yere 
Hrdi. 

Memurlar hep birdt!n atqe 
mukabele ettiler. gerçi brr"lbk 
<-lduğu için bu ate• müessir ola· 
mıyordu, fakat ne de olsa hay
dutları korkutmuatu. İki hafiye 
c:~. :ıal içeriye daldılar ve bir 
hı:mJede merdivenlere saldırdılar. 
Yukarı kata vardıktan zaman 

Em öt bir hamlede cep fen erini çr 
kardı ve yaktıktan sonra derhal 
aöndürdü. Fakat tam bu arada 
l • •• k; bir makineli tüfek ateıine 
tutuldular. Bir kurıu.n Emilin 
saçların yahyarak uçtu. Hiç te· 
reddüt e:meden iki arkada, m• • 
kabdede bulundular. Hedefleri 
mu .. yendf. Kısa bir kurşun dil· 
ellosuudan sonra ince bir feryat• 
yükseldi ve ağır bir cismin yere 
yuvarlanmasından mütevellit bir 
gilrllltU duyuldu. 

(Da1ıa var) 

Akdeniıde çarpıf&cak ve esas 
muharebeleri yapacak olan hava 
kuvvetlerinin hangi milletlere ait 
olacaıtını kestirmek, bugünkü ı;i. 
ynsl vaılyete nazaran, pek kolay 
olur. 

ltul)·anlar, bir harp ıuhunında 
Akdenlzdekl buat ilslerlle sahille. 
rlnin ban hücumlarından muha
fazasına çalıf&cakları ıibi, bazı 
ıceçilleri de basımlarına karşı kon· 
trol elmeA• ga)·rel edeceklerdir. 

Her mlllet ıibi İtalyanlar da harp 
yollan üı;tnnde si•il hava seferleri
le pilotlarını alıştırmak, aynı za. 
manda sulh sererierinde tehlikeli 
mıntakaları daimi kontrol etmek 
üzere Akdenizde sivil han hatları 
tesis etmltlerdir. 

Arnavt0lujun itıalinden evvel 
(Tiran _ Brendiıi), (Tiran • lşkod. 
ra), Sellnlk - Görlce arasında İtal
yanların (Ala.Sitorio) tayyareleri 
işlerdi. Bu sivil t:ı)·yarelerin ne,_ 
redilen istatistiklere nazaran 937 
senesinde 300.000 kilometre uçuş 
yaptıkları tahakkuk ediyordu. Du 
kadar uzun bir uçuf yapan t&YYI· 
relerin ancak 60 tonluk posta yU· 
kü taşıyabilmiş olduklarını nazarı 
dikkate alırsak o seferlerin daha 
ziyade askeri maksatlar ile devam 
ettlrilmif oldulunu hemen anla-
rız. 

ltah'a e\'velce daimi kontrolO 
altında bulundurmak istedili Ar. 
navutluiu fillen iMJal edelidenberi 
Akdenldn diler sevkülceyt nokta. 
larını mntemadlyen 11özönllnde bu
lundurmak arzuılle bu denizdeki 
si•il tayyare postalannı daha kU't
velli makinelerle yapmak karannı 
•erdi. Yakın ıamana kadar Yuna
nlstanla Adalar •e Korlu TC Brin. 
dbl arasında Caut Z 508 ta)'yarele_ 
rl ı,Uyordu. Gt'çende bu tayyare
ler Savoie - Marchetli tayyarelerile 
deiliıtirildi. Bu suretle o hatlar il· 

., 1 "r~nılft hava seferleri yapan vası. 
UJIOı ........ _.._ , ...... illM lalar barp vuılaları kadar--kuvvet. 

.,....., 11.81: Ajiu n met.oNJO, be ..... ..ıllltilmlt 1'ldo. 
berlerl, 12.IO: llllslk: Okuyuı: Ku- Çizme şekQndeki bir kıta ftn. 
zatter tlk&r, 13.30/1'.SO Ktla1k: Ka. rinde oturan bu millet Akdeniz ıf· 
nflk b&ftf mUzik (Pi.) 18.00: Pro. bl binnlsbe dar bir suya dolnı U• 
lftlll, ••memleket .... tayan, 18.0G: ıanmış binlerce kilometrelik sahil. 
Ktıztk: Senfonik mUzlk (PL) 18.JO: Jerinl muhafaza etmek üzere ıiriı. 
Çocuk aaaU, 19.00: KUzik: Fasıl be- Uli bu teşebbüslerden maada Si. 
yett, 19.45: Memleket aaat aıan. cilya • Tunus ,.e Ceneve • Konika 
Ajana ve meteoroloji Jıaberlert, 20.00: adalannı emni)•e almak ilıere de 
Konupıa (ÇlttçlDlD aaat1), 20.ııs: Panlalerya adasını tahkim ederek 

!.~~ ': = ~ iyi bir hava üssil haline koydular. 
ıı.oo: Konupıa, <Jkt..t "Bulruk Pantalerya adası sayesinde Neslna 
aaat1), 21.20: Serbut at. 21.10: Kil- Bonlfacyo ve Otrant kanalına ~lr 
sik: Kl1CUk orkNtra, n.ao: Jılemle. dereceye kadar h&kim olacalını ü. 
...... t .a. 4.a... - ao· Jıl........ mit eden ltaJ-n erlı:lnıharbivesl, -· aaa a:yarr, .._ -· • ........ J• J 

Cubud (Pi.) 21.20/21.IO: Yanald harp talibi d6ndlllü zamanlar bu. 
Pl'OIP'&JD ve kapulf. ralarda biç olmazsa hasım aeyrll. 

seferine engel olablleceklerini U• 

muyorlar. 
Totııliterlere karfı silı\h kullan 

malt:ı azmetnıi' ve büyük hava kuv. 
vtelerine malik olan 1-'rans:ı ile ln_ 
gilterenin aynı Akdenizdeki bugün. 
kil vaziyetlerini bir gözden geçire
rek netice hakkındaki hükmümüze 
\'aralım: 

Fransa ile lngillere bütün Cenubi 
Fransa ve Afrika sahillerindt'ki ha
va üssü olmalta müsait yerlerden 
bafka Matla, Kıbrıs ıibi iki mü • 
him adaya ve bütün bunlardan da. 
ha mühim olarak Akdenizin garp 
kilidi olan Cebelilttarık ve şark ki. 
lldi olan Süveyşe sahiptirler. 

Bugün lngiltere n Fransanın e
linde bulunan alır bomb:ırdıman 
ve avcı tayarelerinln uçuf ve la· 
arruz sahaları akıllara hayret ve. 
recek kadar artmıttır. Delil Ak
denize civnr ve Akdeniı içindeki 
üslerden, Londradan havalanncak 
alır bombardıman tayayrelerlnln 
biltün bomba yüklerlle İtalya sa
hillerini dö,·üp avdet etmeleri im
kAn dahlllne girml,Ur. 

Denizlerdeki kahir falkiyetlerlne 
ilaveten hava kuvvetleri ve üsleri 
b:ıkıınından ltalyanın çok revkin· 
de vesaite malik olnn Fransa Te 
lnglllere gibi iki milletin, bundan 
on sene evvelki hava silAhlarına 
ıöre düfünülmilf tertibat içinde 
mahsur bir haMe bulunacak ltaJ.. 
)'anlara kolay kolay taarru,z imUn. 
lan nrmiyecekleri pek &flk4rdır. 
ltalyanları Akdenizde mütearrız bir 
kunet olmak vaziyetini uıun sa
hilleri ve rakiplerinin bava silAh
lan yilzilnden nazariyede dahi kay
betmiş bir millet olarak flmdiden 
sayabiliriz. 

Bu itibarla muhtemel bir harbin 
iki tarafa muhtelif g{inlerde göste. 
receği müsait tnlihli saatlere rağ_ 
men kati neticenin tecelli edece. 
lini söylemek ııskerl hesaplara ay. 

kın~·~ 
~lfıii .lldenl'ı Taalyennr l>U-

tnn ihtimalleri hesaba alarak f&yle 
bir ıartf içine sıldırmak en doğru 
bir hDkümdilr: 

İtalya Akdenizde kati bir hare. 
kete ıirlşmek vaktini bulamadan 
sahilleri ve muhtelif şehirleri ha. 
Ta Ye deniı bombardımanlarile 
harap olacak ve senelerce çaıı,a. 
rak meydana getlrd iiti havai terti
battan ancak bir taciz "f&sıtası gi
bi istifade edebilecektir. Jnıllte~ 
•e Fransanın kunetl ka11111nda 
çizme şeklindeki kıta llzerinde ota. 
ran milletin Akdeniz semalarında. 
ki mukadderatı bundan ibarettir. 

ASKERi llUHARRIR 

Hikaye KILIBIKLIK 
Kılıbık olmak bir çok kimselere 

ı&nı belki de bir ıaaf, battA bir 
zilldDr .. Fakat Mercanı Hakkı Efen. 
dl için vazi)·et biç le bö)·le delil· 
dir. Ona ıöre kılıbıkhitın sempa
tik, hattA asil olan bir tarafı bile 
vardır. 

Mercanı Hakkı Efendinin kıh. 
bıklıll yedi cihana şöhret ulmı' 
oldutu için dost medislerinde dal. 
ma taka mevzuu olurdu. Bereket 
versin ki Mercanı derviş bir z:ıttı! 
Öyle olur olmaz alaylara kulak as
maz, yan çizerdi.. Kılıbıklılh ma
U\m ve mnsellemdl.. Esasen o da 
lnkAr elmlyordu ki.. Anr.ak kafa
sında yer eden kılıbıklık ideale 
yakın bir hassasiyet mahsulil idi. 

- Haydi canım, Mercanı Efen. 
dinin pırıl pınl yanan uçsız ko. 
ca kafuında böyle idealler yapr 
nııt 

Demeyin .• lla71r •. O kafanın içi. 
ne nüfuz edebilmek için bOyilk bir 
belAsatle kılıhıkhlı mildafassını 
dinlemek liızımdır. 
Mercanı Hakkı Efendi fi>yle der; 
_ Kılıbıklık kadının erkele la· 

hakkümü delil, erkelin kadınına 
karşı duydulu merhametin, ıefka
lin ifadesidir. Erkek kılıbık olmak. 
la bir kere daha bilyllkilllünll ıas_ 
termi, demektir. nn,nnnn bir ke
re: Bir kadın, ufak, zayıf bir mah
lClk, (ınecliste kamanın bulunma
dılını işaret etmeli unuttuk) her 
ne ıebeple ise kalkmış, sizi dövmek 
isliyor ve yahut dövfıyor. 

Dayak yiyorsunuz, tabii yiyecek. 
siniz.. Bu ne asli bir dayak ylylttlr 
bili;yor musunuz? Sizi döven, siz. 
den ıayıf, kuvvetsiı bir kadındır. 
Halbıdd aynı ha,.keU bir erkek 
)'lpacak olsa muhakkak 1ta111 kor. 
sanuz .. Fakat karınızdan ııeTe •· 

Te, ıilzelce dayak yerııinlz .• Çünkü 
ona karşı koymanın doğru olm:ıdı
lını kadının sizden zayıf oldutunu 
takdir etmifsinlzdir. Bundan daha 
asil ve daha mert bir harekel olur 
mu1 
Mercanı Hakkı Efendi kırk ba. 

bar 116rmn,, yarı 6mriln0 till:et. 
miş olnıaınna ra~men yeni evlen
mifti •• Dô)'le nadide bir karaktere 
m:ılik olduktan ııonra mesut ola• 
ca~ınıla kim fiiphe edeb lir? An 
cak bazı arkadaşları onun bu ha. 
llnl hof ((ÖrtnÜ)'orlar, kazakhitın 
meıayasından bahsederek onun as1J 
( !) necip ( !) tablatlannı deliştir _ 
mele pyret ediyorl.rdı.. O kadar 
lr.l tesir yaratmak için artık ona 
'"Kazak Hakkı" demete bile ba,ıa
mıtlardı. 
Mercanı Hakkı Efendinin karısı 

taze delildi. Duldu. Yafı kırka ya· 
kındı.. Sinirli, aaab1, kngacı, da. 
1akçı delildi.. Fakat Hakkı Efendi 
onu mecburen kavgacı ve dayakçı 
7apmıştı. Akşamları biraz geç kal. 
sa, süklüm püklüm kapının arkası
na biizilJQr, korkudan kuyrujunu 
bacakları arasına alan hayvanlar 
ıtbl Utrer dururdu. Kocasının bu 
bareketl kadını mecburen harekete 
HTkeder, Bihter Hanım elin~ ne 
ıecene kocasının bilyQk bir bilAr
do bi))·aıı 11ıbi pırılda)·an kafasına 
101lardı • 

Dayak yemek artık Hakkı Efen. 
dlnia • canına .. tak!" demişti, fakat 
baJ'lu buyandan vu11eçer mi, o 
Jlne eskisi 11lbl kılıbık olmakta 
denm etmeli munfık ıörilyordu. 

Fakat son ıamsnlıırda da arka. 
daflannın taıylkl fevkal4de art
nııfb. Oaa blraı Olqn cearetlen
dtrmelt için uydurma •akalar an. 
lab10rlar. Tflrltl misaller getiri-

JOrlardı .. llatt4 rakı dantlerine a. 
b,tırmağa bile baflamı~lardı. 

Arkadaşları Mercanı Hakkı E
fendide Rilnden güne terakki ıöre
rek memnun oluyorlardı.. Nihayet 
bir akpın onu aılamakıllı sarhoş 
eltiler.. Rakı bu mefhur kılıbıkta 
aradıklnrı tahovvfilil hmmle Rt'lir. 
mı,ıı. O gere Merr:ın1 Hakkı Fft'n
di bz:ıktı. Hem de 50vılı k znkl:ır. 
dnn.. l\fa~nılnn k:tlkıırlnr rn dllı 
pel'cklr~erek ~·;vJe df3•or hı: 

- C.öıiiyor ı ı nı hu nl:!;:ırn .. Rı
zlm nn:ıl:ı hir ~oı :ı çe'·crrw·m ki, 
kafnnıda kırılan bütiln tabakların 

acısı çıkacak! 
Yalan 5Ö>'lemiyordu. Kafasına &· 

damnkılh yerlcştinniıJli. Karunnı 
bir temiz dövecekti. Yıkıla yıkıla 
evJn kapısına kadar geldi, anahtar. 
la kilidi açtı, içeriye girdi, elek
trik düğmesini çevirdi, büyük bir 
ıllrDllil ile )"Ukarıya çıkmnğ:ı bnş_ 
ladı.. Karısının urkudan uy:ınmn. 
sını bekliyordu. Sofnya gelıli. Bil· 
bassa gürültü etmeRe bnşlad, fakat 
kanı1ınt bir türlil uyandırnmıyor. 

du. O bekliyordu ki karısı odnd:ın 
çıksın: 

- Nedir bu halin ~erif" 
Desin. Ond:ın sonrn yapncağını 

bilirdi. 
Fabl karm bir türlil dış:ırı çık

mıyordu. Sabrı tükenince niha)'el 
kapıya bir tekme vurnr:ık yntak o. 
dasına girdi .. Hayret .. \'atak bom. 
boştu. !tlaasnın üzerinde kilçük bir 
pusla gözüne llifti .• Aldı, okudu: 

"Eftndi. 
Eı!:l aydllm btnl htm ıtvtrdl 

hem döverdi.. F.rl.ek dtd"ğ;n ıtv 

di6l kadını 11uclr11 11ere rorrıar .. 
Ben böyle ıokin hoı;ata lalıamaıül 

edemedim •. Beni boı bil .. ,. 
Muzu 

- 100 -
Bir snhnh l\lat)Ö onunla beraber 

l:.ıı i~y t:ır:ı ında keklik yuvnl:ırını 

c /e çı!.rııışıı. \'a) l:ıda epey dolaş
lıkı:ın sonra, dönerken: 

- Bak oğlu dedi. S~nrlen mem
nun dei'.lılim ... Burada hepimiz ça
lışırken senin bö) le hiçbir işi be -
nimsemeyişini ıyı bulmuyorum. 
Sonra şu Löpayöriln kızile ötede 
beride buluşup berııber geziyormuş 
sunuz. O adamla başımızı belaya 
mı sokmak istiyorsun? 

Greguar gülerek cevap verdi: 
- Xiçin öyle düşünüyorsun ba

ba 1 insan belendilti bir insana rast. 
geluiği zaman onunla bir parça ge. 
zip konuşursa ıünnh mı olur' Bil· 
sen Terez ne iyi bir kızdır. ince 
ruhlu, nazik ve &)'nı zamanda bir 
erkek kadar cesur ve azimkir. is
lediği şeyi muhakkak yapar ve is
temedilini ben bile ona yaptıra. 

mam. 
- Ben sıma onu zemmetmek is

temiyonını ojllum. Yalnız fU Löpa
yörlerin bizi ne kadar çekemedik
lerini bilirsin. Onlardan bize ancak 
fenalık gelebilir. Bunun için Terez. 
den vazgeçmeni tavsiye ederim. 

Çlftlile ıirmek üzere idiler. Mu· 
bnere orada kesildi. Akşam, Mat
yö, oAlunun fikirlerini kansına 
anlattı. Fakat Mar)·an bu izahattan 
bir kat d:ıha endişeye düftü; çün. 
kil o da bu işin sonundan korku. 
yordu. Bununla beraber aradan bir 
ay sıkıntısız geçti. 

Sonra, bir sabah, Maryan Greıa
arın odasını boş ıörünce şaştı, Gre
guar, :ınnesini öpme'den evden çık
mazdı. Acnba at gezintisi yapmak 
için mi erken kalkmıftı' Fakat 
Mal')'anı ani bir hatıra harirçe sars. 
tı. Akşam Greguar yatalına gider
ken takaya benzetmele çalışarak 
ona iki defa heyecanla sarılmıştı. 
Ve odanın etrafına göz gezdirirken, 
Maryan, masa üzerinde kendisine 
hitaben yazılmış bir zarf gördü. Ço
cuk, IJ&)'et taUı bir lisanla, bir müd
det için evden ayrılmak mecburi. 
yeUnde kaldıtını beyan ederek an_ 
ne ve bahaınnın affını lsUyordu. 
Bu kadnr mütesanit bir ailenin hn
,an evladının bu çirkin hareketi, 
bôyle ani bir çılgınlık buhranı için
de aaababayı bırakıp kaemaaı. her
kesin kalbinde acı bir sııı bıraktı. 
Bilhassa Gregunrın niçin kaçtılını 
sezmekten daha ziyade canları sı. 

kılıyordu. Snrlot onun ıece vakii, 
biımetçiler kapılnrı kapamadan 
enel çıktığını anlamıftı. Nasılsa 
kendisini herhangi bir çalılıkta 

bekllyen Terezi bulmaia koşm"' 
ve beraber P:ırise kaçmıflardı. Öl· 
leye doıtru, çirtlk halkı, ddirmen
cin\n jandarma karakoluna mllra. 
caat ederek epey patırdı yaptılını 
ve o iki mendebur kaçalın elleri 
kelepçell olarak tretirilnieslnl iste. 1 
dilini haber aldılar. Löpayör de 
klanın odasında ayın mealde bir 
mektup bulmllflU. Hem de kızca· 
tıs. kendisinin Greguar tarafından 
delil, billkis Greguarın kendisi ta
rafından kaçırıldııtını ilave etmeli 
unutmamıştı. Ddlnnenclyl en zi. 
yade knplere bindiren işte bu idi. 

Cirlllkten bir oAlanla deilirmen
deki kızın kaçmnsı tam bir hafta 
biltün Janvll ahaliı;ine dedikodu 
mevzuu oldu. Mııtyö ile Mnr)·anın 
bu çirkin hadiı;eden )'Ürekleri ka. 
nayordu. Beıı gün sonra, işler büs. 
bülün bozuldu. Arnştırnıalar müs. 
bet nelire vermemi~ti. Gözlerini 
gı:ıyı kapla) an 1 öpoyör çirtiiğe ka
dar çıktı, v~içeri ııırmeden. sokak 
ortasından ağız ıtolusu kfi Or a
vurmaAa b!'lşlaıh. tahö orada de-

ıl 1 • \'e r- ı, un n nb:ıl kt:ı. 

rını ho ı ı:ı tı • nı:tk is iyen Frc. 
dcrıkle Jcn eyi ,.;li; z,ıpl~'lchildi. 
Akşam, yatak odasında, Mntyö hA· 
discyi öArenince çok müteessir ol· 
du. 

- Du lıııl böyle devam edemez. 
Biz saklanıyormuşuz, gibi bir 'azı. 
yet alıyoruz. Ben y:ırın o adamı 
görmeite gidecc>ğim ... Bu mesele an. 
cak bir türlü hnllohır: O iki :uw:ıl. 
h çocuğu e\•Jendirmekle. füz razı· 

yız delil mi? Onun da muvafaknt 
etmesi menfaati iktiz:mndandır ... 
Ren y:ınn bu işi bilinnellyim. 

Ertesi gün snal ikide Matyö de- · 
ltirmene gitti. F:ıkat, hiç memul c. 
dilmeyen bir fot'ia kt-ndiıdni ora. 
da bekliyordu. Uzun scnelerden
beri, I.öpn)•örle karısı arasında o· 

Aull:ırı Antonen hakkında lizll bir 
ıl.Lıl:°ıf hükuııı sürüyordu. Delir• 
menci onun tembelliline Te Paris
te süruüğü o pis sefahet bayabna 
içerlerken, karısı, efbllından ona 
para gönderir, oğlunun munffak 
olm:ımasına yardımsı&lılın sebep 
oldulupu iddi• ederdi. l'frat dere. 
cesinde olan pintiiiline ralmen ol. 
luna yirmi frank gönderebilmek 
için ev masaririnden bile brtıklar
dı. \'e Löpayör, karısının bu ıtıli 
manevralarının farkına •ardılı u .. 
manlar öyle kıyametler kopanrclı 

ki, delirmen yıkılacak sanılırdı. 
Sonra, otuz altı ya,ında bllsbllUln 
çürüyen Antonenin hsstalılı nllk
setti. Bu serer Löpayör ~k lnsdı. 
Eğer o!ılu o pis hastalıkla bir daha 
karfısına çıkarsa onu nehlre ataca_ 
tını açıkça söyledi. Halbuki Anto. 
nenın katiycn öyle bir hnesl Jok• 
tu. Tarlalardan adamakıllı Ukala• 
mişti. Annesi onu bir pansiyona 
yerleflirmiş ve bakılması için bir 
doktorla anlaşmıflL Bu •niyet iç 
aydanberi böyle denm ediyor, Te 
Madam Löpayör her on beşte bir 
oğlunu görmek için Parise iniyor. 
du. Fakat onu son defa pertembe 
pnil ziyaret etllll halde pazar ıtl. 
nil tekrar ve telgrafia Parise çatı. 
rılmıştı. Binaenaleyh, Maty& delir· 
mene gittiği glln Löpay&ril yalnız 
buldu. Delirmencinln aubl71tl 
milthişti. Matyöniln ıeldllinl ı&
rilnce kendisile alay edlldilinl •· 
narak bolulacak Bibi oldu. 

Matyö güler yüzle: 
- Bakınız dostum, her iklmlı de 

makul olmağa çalışalım. DQn bize 
aeldlAiniz için sizi ılyaret ediJO .. 
rum. Fakat sert lAkırdılarla biç bir 
Yaklt it ıörlllememiftlr. Şu halde, 
madem ki başımıza ıelmlş bir bal 
nrdır, onun bir an enel çaresini 
arıyalım- O iki yaraman ne a. 
man lıterseniı nlendirellm. 

Ba cepheden hilcuman sadellll 
tartısında hayrete dilşen LöpaJ'&r 
hemen cevap vermedi- MatylHenı 
kız vermek delil onlar aleyhine 
dava açıp hepsini birden ha.,. at· 
tırmak lstedllinl her yerde balı• 
np çağırmıştı. Lakin iyi düşünWe
~ek olursa Mnty6 gibi bir kimse. 
nin ol}u belenilmlyecek bir dl. 
......... clL 

Kekeliyerek: 
- Onlan evlendlrmeklense iki· 

sini bir iple balla71p ıuya sarkıt. 
malı. Ah 1 Pis hınıırlar. Ben oala. 
nn ikisinin de derilerini rlzect.. 
lim. 

VAKiT 
oaetecı. çıkaD llOUID ,._ ft 
nllmlertD bulnalna .....,.... 

AJION& fA&IP&l!ll 
llemteket llemlebt 

lÇIDde dıflDda 
AJfdl 81 111 ar. 
• .,.. - Dl • .. ,.. .,. - . 
1 )'lllık - ·- • ranıec1en BaıkaD Blrttll lf;la Q. 

da otuz lnınıt dOftlltlr. Polta lılrU. 
ıtne glrmlvea yerlere Qda ittmlt 
beter kuruı zammedlllr. 

Alıone kaydını blldlrea mektup 
ve telgraf ücretini abone perumm 
poeta veya buıka De JOIJ&ma ı.e
retlm idare kendi naertae allr. 
nırt&ıv ... ın "°' pcı9tll _,.....,. 

\1 AK iT'• abolwe JU1br 
AcSre11 cıegtıunne ncreu 26 Krt 

iLAN ll«'KP:n..tı;ld 
nca~t 111!.n annm aanUm • a. 

urı sondan itibaren llftn aJfa)a 
rmda 40 c: sayfalarda M kıınıı 
dördllnco savfada 1. lktnct we O 
c;:Unc lde 2, birincide t: lıefhll ,..., 
kt'smeee .. ıtradır 

BQyUk; c:ok dtıftlDla. llUftll 
renkli ULı vereıııere ayn ayn la. 
dlrmeler yapılır. Re8ml tlbJarm 
untırn utın 40 ıcuruıtur 

l'tnl-t ftlahl1ettt- f llDIJU 
KOçall Ulalar 

Bir defa 30: tld defa...-ı 80. Oı;: de 
faSJ tl~. dört defam 15 w on detu 
ıoo kuruştur Oc aylık tlb w,.. 
'eriıı hlr 1efUI bt'd&Yadır. Dört-. 
tın geçen u&ıııarm ruıa atlrlarl 
bet kuru,tan beaap edilir. 
Vakıt bem ioğrudan dol'fU1S 

lleudl idare yerinde, hem Ankan 
cacıdeıılodt' Urhanbe) hanında K&
MALEDDIN IREN nan aormu 
rJtyte llAıı kabul eder CBll'GllUll 
te14-fnnu: ıns.13). 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilAnları 

Tahmin edilen bedeli 32400 Ura olan bir adet buhar kazanı De 
~i. ndet hırbo.generaıör Aı;ker1 Fab rikalar Umuru l\lüdOrlilğQ Merkez 
Satmalma Komisronuoca 15-6--940 cumartesi gUnU saat 11 de b.. 
nalı zarfla ihale edilecektir· Şarln:ıme 1 lL"'ll 62 kuruş mukabllin~ a 
1°syondıı.n verilir· Teminatı 2430 llrıtdlr· isteklilerin teminatlarllı tek· 

lif mektuplarmı eıı geç Uıale gUnU saat 10 a kadar komllyoaa ptir. 
meleri ve 2t90 No- lu kanunun 2 ve 3 ctl maddelerlndekl veuld Wmll 
bulunmalan i1ln olunur. ( ü1T) 
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GÜZEL BÜYÜK 
ANNELER 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

· Beyaz renkte (yağstz) Toka· 
lon kreminin ihzarı için 20 sene· 
denberi kullanılmakta olan meş
hur formülde mevcut gizli diğer 
cevherler meyanında taakim ve 
tasfiye edilmiş süt kaymağı ve 
zeytinyağı da vardır. Bu krem 
cildinizi seri'an besler ve genç 
leştirir. tenin gayri saf maddele· 
rini ve buru~ukluklarınr izale e· 
der. Cildinizi taze, nermin ve 
genç gösterir. Aynı zamanda ne
fis bir koku ile tatir eder. Siyah 
benlerin zuhuruna mani otur. 

Mütehassısların beyanatına 
göre ciltte görülen lbu şayanı hay· 
ret tebeddül ve tekemmül, sırf 
Tokalon kreminin muntazaman 
istimaline med~dur. Hemen 
siz de bugünden kullanmıya baş· 
laymu; ve her sabah daha genç 
görününüz. 

i 1 an 
80.000 Türk lirası sermayeli 

"ALBERT SfON VE BİRADE· 

Rf CAM TİCARET! TÜRK Lİ· 
MiTED ŞİRKETİ" nin 6 Mayıs 
940 tarihinde hissedarları tara· 
fından verilip 23 Mayıs 940 tari· 
hinde tescil ve 29 Mayıs 940 ta· 
rihinde ilan edilmiş olan kararı 
mucibince şirketin sermayesi 
40.000 liraya indirileceğinden 
şirkette alacak iddiasında bulu· 
nanlann ticaret kanununun 396 n· 
er maddesine tevfikan alacakları· 
nı kaydettirmek için İstanbulda 
Çiçekpazannda 32 • 34 numaralı 
şirket merkezine cumartesi ve 
pazardan maada her gün saat 10 
dan 12 ye kadar müracaat etme· 
led ilan olunur. 

"ALBERT SlON VE BlRADE
Rt C/','\f TlCARETt TURK 

LtMITED ŞiRKETi" 

( _ KAYIPLAR J 
29 uncu llkmektepten aldığım şaha. 

detnamemi zayi ettim. Yenisini çıka· 
racağımdan eskıslnln hUkmU yoktur. 

91 l.'ahya Ate~ l'l'dlcin (32523) 

* * * 
Kadıköy MalmUdUrJUğtlnden aldr-

ğım 962 numaralı man11 cUzdnımı za_ 
yt ettim. Ycnislnl ı;ıltar:ı.cnğımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Emeldi Hlnbal)ı (\~mal Uubnn; ifa_ 
clıköy Osmannğ:ı mahnllesl Osman<'ık 
•okak 8 nnm:ınılı hanedt>. 

* * ft 
Piyade atış okulundan aldığım ge -

dikli askeri §ahadctnamcml zayi et • 
tlm. Ycni31ni alacağımdan eskisinin 
bUkmU yoktur. (32521) 

Nlşantıifı Meıırutiyet nıahalleııl Sfıt. 
10 o.ralık numara 8 l\lebmet Ertuk. 

• • • 
Gönenin Dayrıunıç köyünden 1930 

da aldığrm ilk mektep 3 tlncO smrt 
tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini çı_ 
karacağımdan eskisinin hilkmU yolc • 
tur. 1\1\mll ~.ırnn 

Kongreye davet 
Topl<1lp l'por KIUbUndcn : 
KlUbUn senelik MI kong resi 9 ha

ziran 940, p:ı.zar gUnU saat ıo da 
klllp binasında topl:ı.nacağından ka _ 
yıllı bllQmum ıızanm teşrifleri rica o
lunur. 

Dr. Hafız Cemaı 
LOKMAN HEK i M 

Dehiliye ınütehassm. 
"'8nbwt Dinnyolu. 
No. 104. Tel: 22398 

......... :n!ll ...... 

ıstanbul Defterdarlığından • • 
Hazira n 1940 ila Ağusto s 1940 (3 ) aylık t ekaüt ve yetim maaşları cetve lidir ..• 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beı;iktaş, Üsküdar, Kadköy mal müdürlüklerinden mütekait dul ve yetimlerin haziran ila ağustos 940 (3) aylık maqlarm tediye 

TARİHİ: 
Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetim As.keri yellin 
Beyoğlu MalmüdürlUi;ründcn: 

Mülkiye yetiın Asker.i yetim 
Ü11küdar Malmüdürlilğünden: 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
Eytl p MalmUdtlrl ilğtındell: 

Mülkiye yetiın .Aakerf ~ 
ve tckaüUeri ve tekaUtleri 

6 / 6/940 Perşembe 
7 ,, ., Cuma 
8 ,, ,, CumarleEi 

10 ,, ,, Pa.zart~i 
11 ,, ,. Salı 

12 ,, ,, Çarşamba 

TARlHt 

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

10 •• .. Pazartesi 
11 " .. Salı 

ve teknUUcri ve tekaüUeri 

1-1:i0 1- :\50 
l:il-:lOO 351- 700 
:ıoı-:ıoo 701-1000 
501-650 1001-1300 
651-800 1:101-1600 
801- füı rno1- Ha 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
MU!kiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1- 400 1- 500 
401-1000 501-1100 

11J01-HOO 1 ıoı-rnoo 
1401-11100 1601-2100 
1801-2200 2101-2600 

ve tekaütleri ve teknütleri 

1-200 1- liOO 
201-5:>0 601-1200 
551-801 1201-1800 
801-10;}0 1801-2400 

1051-1300 2401-3000 
1301- iliı 3001- ila 

Kadıköy -'falmüdürlülfünden: 
Mülkiye yetim A!'kerl yetim 
ve tekaütleri ve tekaütıeri 

1- 250 1- :ıoo 
2:>1- 500 501-1000 
501- 7:>11 1001-1500 
751-1000 1501-2000 

1001-1250 2001-2500 
1201- iHi 2501- il{ı 

ve tckaütleri ve tckalitleri 

1- 300 1- 600 1- 40 ı-tOI 
301- 600 rıo1-1200 41- so ıoı-200 
601- 900 1201-1600 81-120 201-400 
901-1200 lfı01-2HIO 121-lfıfl 401-500 
ı2oı-1:ıoo 2101-3000 161- ita 501-600 
1051- ila 3001- ilit o 601- ill 

Fatih Malmildilrlüğünden: 
Mülkiye yetim 
ve tekaütlerl 

1- 500 
501-1000 

1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 

Askeri yetim 
vo tckailtleri 

1 - Kişc. 

1- 500 
501-10011 

1001-1:;00 
t:iOt-2000 
2001-2500 

Mülkiye yetim 
ve tetaUUeri 
• 2- Kişe 

-

12 ,, Çarşamba 2201- ilA 2Go1- ila 2501- ilft 2501-3000 •• 

3001-4080 
4001-4500 
4501-5000 
5001-5500 
5501-6000 
6001- ilA 

ı - Zat maaşları sahip ]erinin mu:ınen ı:ıünlerde ki~clere müracaatla m:ıa,larını almaları la 11mdır. Aksi t:ıkdirclc i~tihk:ıkl:ırı umumi lediyattan sonra çeri~ 
2 - Tediy:ıta sabahleyin saat dokuzdan itibarl'n bnşlanacak Ye on ikiye kadar deYanı edecektir. Ye ö.ı!leden sonra sal on üçte tekrar bıışlan:ırak (17) de nihayet b~ 

caklır. 
3 - Maaşlarını Emlak Bankasından alacak olan zat maaş ları !>ahiplerinin cüzdanlarının mal müdürlüklerince Yizeslne lüzuın yoktur. Bunlar 

bankaya miirac:ıatl:ı istikrazatta bıılun:ıbilc~eklerdir. 

'H . L. . ' ayrıye ısesı l_iN_HiS_AR_LAR_U_MU_M_M_OD_OR_LO_GO_ND_EN~ 
Müdürlüğünden: ClnsJ Miktarı 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

% M teminatı 
Lira Kr. 

İkinci devre Talebesinin Askeri Kampları 7 Haziranda bqlıyaeaktır. 

Kampla allkadar Talebenin bu tarihte mektepte bulunmalan. 

Bira flıest kapıil!U 10.000.000 A. si! 35,000 2625 -
17::> -

Pazarbk 
Açık Ek. 

15 
11 Bira fıçt.11 mantarı 100,000 A. 2338 

...................................... ı - şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve mlktarlan y&Zlh iki kalem m•I....,. 
gösterilen uaullerle aıtbn alınacaktır. 

I1 - Muhammen bedelleri, muvakkat teın!natlarr, ekBlltme l!!aatlcrl hizalarında ya.zdıdlr. 
m - Eksiltme ve pazarlık 17/VI/9{0 Pazartesi gUnU tstanbulda Kabala§ta Levazım Ye llD1ı&)'lia& 

sindeki Alım koml.lyoıı.unda yaprlacaktır. 
IV - KapsUl ıa.rtnameııi Levazım §Ubesi veznesinden, AnkAra, tzrnlr ba~mUdürlUklerinden 11'1 

nablleceği gibi mantar oıı.rtnameal mezkfu' oubeden pa raııııı: alma bilir. 
V - !ateklllerin eksiltme ve paz:arlık için tayin olunan gUn ve aMtrerde % 7,11 gtınnme 

ilkte m ezkO.r komisyona müraca.atıan. 

BORSA 1 1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu illn 

1.0.0: UO O Uita . 
Bu keıidede aynca 20 bin,41 15 hin:'-10-bin 
liralık ikramiy~ler. ~ 5 dane 5.000) liralık. 
50 dane 1000 liralık. 500 dane 60 liralık, 
500 dane 40 liralık, 5000 da ne 1 O liralsk, 

ikramiyeler vardır. 

Şansınız,ıdeneyiöiz. 1U . ·~ . k ı:: Büvü~aı ramıy.e~ 
~!f İJ ~ ... 

100..00.0 Uitadır 
1 

lstanbul Levazım Amirliği satmal:Jm 
Komisyonu ilAnları ------

- Ankara 3-6-940 -
ÇEKLER 

1 Stıerlln 11.24. 
100 Dolar 163.00 
100 Frc. 2.9675 
100 Liret 8.2850 
100 hvtç re Frc. 29.27211 
100 l'1oıiD -
100 Bil mark -
100 BeJp. -
100 Drahm1 0.997~ 

100 Leva 1.9850 
100 Çek Kroaa -
100 ~ta lUM 
100 Zloti -
100 Penca 29.M 
100 Ley 0.6211 
100 Dinar 3,8:52:i 
100 Yen 38.6325 
100 ~ .K.r. 31.0050 
100 Rııble -
Altın 23.50 

- Eıham ve Tah"!ilAt -
Srvaa - Erzurum 2 
19S8 % ıı Hazine tahvili 

13 Bankuı nama 

ilin 
19i0/515 

19.711 

46.-

8.60 

On altı bin Uç yü% otuz kilo tereyağı almacaktır. Kapalı zarfla ekallt· 
mesl 10/6/940 Pazartesi günü saat 111 de Tophanede İstanbul Levazım Amir_ 
!iği satmalma komisyonunda yapıtacaktrr. Tahmin bedeli on yedi bin dokuz 
yUz altmış Uç lira, ilk teminatı bin Uı; y1l:ı: kırk yedi Ura 22 ku~tur. şartns.. 
mest koınlsyonda görlllOr. lsteklllerin kanunt veslkalarlle tekli! mektupla Betlktaı Birinci &ılb Hukuk m 

- kimlltfnden: 
rmı lhnle saatinden bir aaat evvel komisyona vermeleri. (907) (4304) 

• •• Rıu : BeJikla§t& Sinanpa§ada Alay 

bey sokağında 4 numaraıla o 

tururken halen ikametglh 

meçhul. 
888 adet sedye alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmui müteahhit nam ve h!!

aabrna. 5/6/IHO Çarşamba gUnU saat 14,30 da Tophanede Iıtanbul Levazım 
Amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi btn 

Alin Tüzin tara!mdan Naciye ve a 
yedi yüz altmııı lira, llk teminatı 1332 liradır. Şartname ve nUmunesl ko. leyhinize açılan tahliye dava.ıımda: 
misyonda görU!Ur. knnunl veslkalarile belli a:ıatte komisyona gelmelerL 

(922) (4459) 

* * * 
3/6/19{0 tarihli muhakeme celses 

için namınıza gönderi.len davetiyeye 
mUvezzı tarafından verilen me;ıruha 

lki bin adet sedye müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkla ta nazaran: 1kametgA.hınrzm meçhu
eksiltmc.sl :i/ 6/ 940 Çar§ambo. gUnU saat H dı Tophanede Iatanbul Levazım liyetı anl~ıldrğuıdan ve H. U. M. K. 
Amirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli krrk bin lira, nun Hl el maddesi mucibince tarafı_ 

1 ilk teminatı 3000 liradır. Şartname ve ntimunesl komisyonda görülür. ıstek- nı.za illnen tebllğat yapılma.sına ka • 
lilerln kanuni vcslkalarlle belli saatte komisyona gelmeleri. (92{) (-4461) rar \'erilmif olduğundan muhakeme -

• • • 
nin talik kılındığı 28/6/1940 gilnü 
saat 10 da Be~lktaıı birinci sulh hukuk 
mahkemesinde ha.zır bulunmanız teb_ 

3Si ı;lft köhne kundura sablacaktrr. Pazarlıkla ıırttırm!L'lı 5/6/940 Çar- liğ makamına kaim olmak U:ı:ere (20) 
§llmba gUnü saat l:i de Tophanede Levazım Amirliği Satınalmıı. Komlsyo. gün müddetle llAnen tebliğ olunur. 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher çitli 15 kuruştur. Fotlnler Maçka- (32515) 
da Fen tatbikat okulunda görUIUr. t.steklllerln gördüklerine dair alacakları 
vesika ile 5S lira 5 kuruı fotın bedellerie beraber komisyona gelmeleri. 

(933) ({590) 

Devlet Demiryoltan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

lli.n 

Sarıyer Tapu Slcll Muha.fır.lıKmdan: 
Tarabyada Tarıı.bya caddesinde es· 

ki UO :renl 230 ~o. ıı arsa bir kıt'a 
hücceti 9cr'iyeye göre 7 muharrem 
lT.3 T. ile Maryora UstUnde olup ta_ 

puda kaydı mevcut olmadığım.lan ma
hallinde tahkikat icra edilerek scneL 

Muhammen bedeli 11125) lira olan 
(24, R. l!HO) pazartesi gUnU saat 
n:ı.sı dııhlllndekl ltomlı:ıyon tarafından 
tır. 

sl.:ı: tasarrufata kıyasen \•arlslerl na _ 
(5001 l\g. nmyantıı • k(i§e aalmastra mma tapuya tesçil edileceğtnden ' bu 
( 11) on birde llaydarpa.,ııda gar bl- mahal halkında temellUk iddia eden 
açık ekliiltmc usullle satın alınacak~ \'arsa ellerindeki temesstık VMlkala • 

nyle llô.n tarihlndcn itibaren on be~ 
Bu işe girmek isteyenlerin (841 lira (381 kuruşluk muvakkat temi- gün i<:inde sutta.nahmette tapu dal _ 

nat ve kancnıJt tayin ettiği vesalklc birlikte eksiltme gUnU sa.nfüıe kadar resinde Sarıyer tapu ateli muhafızlı-
komffıyona m«rncnatlnrı IA%ımurr. gma müracaatları UAn olunur. 

Bu l:,;e ait oartnamcler komisyondan parası.a olarak dağıtılmaktadır (3Ui16) 
(~U) 

Miktarı Clnıl 

T. Bedeli Temin:ıt 
lira Kr. LI. K r. 

l50.000 metre Amerikan bezi lB.250.00 993.7~ 

15.000 kilo yUn...... 13,816.50 1036.24 
10.000 metre Branda beri 13.350.00 1001.25 

1 - Kapalı zarfla yapılan mUnakasalarmıı. t&llp ÇJkıU.J&D 
ctruı, miktar, tahmin bedeli, ilk teminatı ve ekıdlbne c11n ft 
olan e,.~yalar pa24rlıkla alınacaktır. 

2 - tsteklllerln 2490 sayılı kanunda yazılı veııalJd• ft tein# 
veya. mektuplarile birlikte belli gUn ve ııa.aUerde KUımpqada 
misyona mUracaatlan. 

.... ------------------------~ 
T. iŞ Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

SAHlBt : ASI M US 
Basıldığı ver : V AKi T Matbaası 

ı adet 2000 Ura. • IOOO-_..,. 
1 .. 1000 " - IOCJO.- • 
8 .. :;oo. _.,.._. 

12 .. 2~ • - .,.,.._. • 
40 .. 100 • - .-.- • 
7:S .. (14) • - ..,.._ • 

210 .. 211 • - -.- • 

Keşideler : t ~ .~ 
yıs, 1 Ağuatoe. t llııillei 
tarihlerinde ~· 


