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1.ondra, 4 < llususl) - Mosko,·a radrosunun bu 
:ıkşıım lılldirdiğine göre Sovyet hükOmeli Sir Sta
ford I' r ipsi İngiliz el{'i~i olarak kabul etmiıtir, Ye • 

, n i elti bugünlerd-.: Mosko\'aya gidecektir, 
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Üünkerk'teki müttefik 
tabliyesi muvaffakıyetle 
Liman kullanılmaz bir 
hale getirilerek bırakıldı 

orduların 
• sona er 1 

t Parisin bombardımanına mukabele olmak üzere 
l'ansız tayyareleri Frank· 
lıart ve Mlallltekl askeri 

isleri bombaladdar 
· 

1 Paris bombar
dımanında 

a 
r 

Yarın - akşam Musolini tarafından 
ltalvan milletine bildirilecek 

Amerika Dunku kabine toplantısında bazı 
idari kararlar verildi 

Kurbanların sayısı Yeni bir. sulh teşeb-
90li 1, buldu hüsünde bulunmadı 

Va"ngton, t ( A.A.J - lleyn 
Evin Avrupada bir sulh tqebbii
'ünde bulunmak fikrinde olduğu. 

na dair şayialar hakkında sorulah 
bir suale cevap veren Hul böyle bir 
teşebbüsten haberdar olmadığını 
bildirmiş ,.e ma:ımafih hiç bir su. 
retle Reisicumhurun namına konuş

Pmi•, 4 (Husun) - Bugün kabine içtimam
aa ltalyanın Avrupa harbine askeri müdahalede 
bulunması hakkında hiçbir karar veriiımf 
~dir. 

~~t· 
~'· 4 (a. a.) _ Fransız a-
111ı.~ dairesinin tebliği: 

1ıi ''<lldf!ki müttefik ordulann 
ı.t:..~~S~kilmesini ve irkabını 
ı::aı~rı. kılmak Uzere, amiral 
~i : _kumandası altında Diln 

rn;i edi~-~ 1'ir hale koyduktnn 
sonra, 3 hazh-anı 4 hazirana bağ 
!ayan gece, tam bir intizamla ir 
kap edilmişlerdir. Ingiliz ve Fran 
sız donanmaları sıkı iş birlikleri 
n~. müttcf:k ordulardan 300 bin 
tlerı fazla insan kurtanlmasını 

(De.amı 4 üncüde) 

Olü ve yaralılann çoğu 
küçük çocuklardır 

Paris,4 (a. a.) - Alman bom
balan Paris banliyösünün iki 
nuntakasında, kız mektep tale
beleri arasında bir çok zayiat 
yapmıştır. Ilk mıntakada, -ıar
ki Paris banliyösü. bir bomba t 
mekteb yakınında bir sığınağa i. 
sabet etmi!Jtir. 12 yaşından apğı 
10 kız talebe ölmüş ve içlerinde 
pek ağır bulunan 30 talebe yara 
lanmıştır. Ayni zamanda 15 ki· 

(De. amı .t üncüde) 

ınadıAını ill'ıvc etmiştir. 

KAXADANIS YARDIMI 
Ollava, .t ( A.A.) - Hav:ı nezareti 

müsteşarı, Avrupaya bir çok tay
yare 11önderildiAini ve lb.ım olan 
vapurlar gelir gelmez daha bir çok 

(De. amı • üncüdt) 

Mussolini Perşembe akp.mı Şigi sarayının 
balkonundan ıöyliyeceği bir nutukla karannı 
İtalyan milletine bildirecektir. Halkın meydan
lara toplanarak bu nutku dinlemesi için Roma
nın büyük meydanlanna oparlör teıiıab yapıl
maktadır. 

Roma, 4 (A.A.) - Stefani. 
Musolini'nin riyasetinde toplanan vekiller he-

~e d Udafaa etmekte olan ka 
~ unsurları, kaleyi isti 

~vrupa harbi Çörçil düQ Avam Kamarasında beyanatta bulundu 

, yeti içtimaı saat 11.30 da nihayete ermiıtir. Kon
sey, muhtelif vekiller tarahndan verilen, alelade 
idari tedbir ile alakadar kanun li.yihalannı tas
vip eylemiştir. 

Verilen ldaTi Kmmlm Nelerdir? 
Paris, 4 (Hususi) - Musolininin reialiiinde 

toplanan İtalyan kabinesinin içtimaı iki saat sür
müştür. içtimaı müteakip neırolunan resmi teb
liğde birçok idari tedbirlerin kabul olunduğu bil
dirilmiıtir. ~Ve\'a~~:~!~:us Flaııdıdaki zavia-

~~~~krasi mem leketlerind\! Kabine toplanbıında verilen kararlar arasında 
kadınlann silah albna alınmış olan erkeklerin 
yerine resmi daireler ve diğer müesseselerde yer 
almaları, yeni harp gemileri inp.atı için bahriye
ye yeni kredi verilmesi (bu kredinin miktan bil
dirilmemiştir), bahriye harp mektebinin takvi· 

~u lere karşı olan kµvvet· ' '"' JZ 3o O O O kı'şı'dı•ı llda_ \"azeneden geçirenler a-
~ ltaıya.mn Almanya ya-
~Uha.rbe girmesi ihtimaliu~ 
~~ tken Amerikanın aynı 
~e_. kendi taraflarında mcv 
. vaJına itimad edenler çok
~h Yetin bu tarzda mütale

t.ı~a ~3iı ve hesabsız değildir. 
~tıa "rupa harbinin son in. 
·~~ Arnerikanm artık zan· 
"tı::'<la gibi mukaddcratca eski 
~:. ayn olmadığını gös-

~~ ~t bir muhakemenin ve. 
'~~-hukı:nc göre dçmokrası 
~~:1- bu harbde mağlUbiyt:
~ ~~ ikanın da mağllıbiycti 
' ittı~ktır. lngiliz ve Fran 
u~diı; torluklannın dağıl

t.tlt(!ltıl Ve bu devletlere aid 
tt- a ekelerin totaliter dev. 

~tabu ~da paylaşılmasındaıı 
~ 1,~:arak Japonyanın da bu 
lh~~;~Şnıasından sonra y~

'v:'llİ~·e n·uı. bugünkü şekli ve e
~ 1 ller lı ıl e müstakil kıta vr 

1 1~~8. 0Iarak ayakta kalması. 
lııtb n. Yoktur. 
~~li görüş itibariyle geniş 

-ı. ~ bttıu 6ahibi olduğunda şilp-
)ı'};'~eıt n_nıayıı.n cumhurreisi 
~ ~eıt ~1.ndiyc kadar her hal 

~Jer :!~ı ile bu hakikati tak
~'l.l'r gorUndU. Uk zamanlar. 

l"i ~!arın \•ukuna mani ol
.. 11 elinde olan bütün nü 

.(De. anıı -~ üııcıidc).. 

3 3 5 bin Fransız ve İngiliz mucize kabilinden kurtulmuştur 
yesi vardır. (De~ anıı • üncade) 

Yak 1 n da il n g ·ı ı ı· z ~~ı;:~ıı!lı~ı~~ tahliye ettikleri 
Flandrdekı harekat hakkında 

mufassal malumat verdikten son 

a tf t 1ar1 na ta ar ra başvekil şunlan söylemiştir. U (j • Insanca zayiatımız ölü, yar• 
lı ve kayıb olarak 30 bini geçmiş 

1 tir. Şimal cephesinde bin top, 

r uz bek 1 emeliyiz ~::~~~~i~~baln ve zırhlı tanklar 

Fransada ve Belçikada büyük 
bir felaket vuku bulmuştu. Fran 
sıt: ordusu zayıflamış. Belçika 
kaybedilmiş, Manşın bütün li
mnnlan Hitlerin eline geçmi§tir. 
Pek yakında biz veya Fransa §id 
detti bir taarruz beklemeliyiz. 

Londra, 4 (a. a.) - Hali hazır 
daki harp vaziyeti hakkında a
vam kamarasında beyanatta bu. 
lunan Çörçil, Ingiliz donanması
nın Kaleden lngiltercye getircll
ği muhariplerden anc~k yüzde o 
tuzunun yarasız oldugunu söyle 
miştir. Bunlar Kale sokaklann. 
da dört gün çarpıştıktan sonra 
vapurlara bindirilmişlerdir. 

Başvekil, geçen haf ta ingiliz 
tarihinin en büyük askeri hezi
metini bildirmek mecburiyetinde 
kalabileceğinden korkmu.~ oldu
ğunu kaydettikten sonra demiş.. 
tir ki: 

"Fakat şimdi 335 bin Fransız 
ve Ingilizın mucize kabilinden o 

Ingiliz adalarının müdafaası 
hakkında Çörçil eunlan söyte
miştir: 
Şimdi bu adada bu harbin ve 

geçen dünya harbinin hiç bir lnı 
ile mukayese edilmeyecek kadar 
çok askeri kuvvetler vardır: Bu. 
nunla beraber bir müdafaa har 
biyle iktifa edecek değiliz. ln
gi!tere imparatorluğu ile Fransa 
cumhuriyeti, iki iyi arkadaş gibi 
kuvvetlerinin sonuna kadar bir-

(De.amı • üncüde). 
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L. .......... hakkında Maliye Vekaletinin tebliOi_. 
Dükkan ve mağazalardaki çırak, kalfa, tezgahtarlar 

gayrisafl kazanç üzerinden vergiye tabi tutuldu 
Ankara, .t ( A.A.) _ Maliye Ye. 

kAletinden bildirilmektedir: 
1 - 1 Haziran 19ci0 tarihinde 

meriyet me\·kiine girmiş olan 3840 
sayılı kanunla kazıınç ''ergisi ka
nununun bazı hükümleri değiştiril. 
ıniştir. Kanun 29.5.1940 tarihli res. 
mt gazete ile neşrolunmuştur. 

2 - Gayri safi irat üzerinden 
vergi veren ve dükkAn ve majtaza · 
tarını gayri san iradı iki bin lirayı 

Retmiyen bütün mükellenerin yan. 
larında talıştırclıkları çırak, kaHR, 
tezıAhtar, kasadar gibi müstahdem. 
ler yeni kanunla silndelik ıayri 

san kaz:ınc üzerin den ver11iye tabi 
ıııtulmuşlardır. Yeni kanunun me. 
riyete gird i ği tarihe kadar dükkAn 
ve mağazalarının gayri sarı iradı 

:-ıOO lirayı, sct meyen küçük sanat 
,.e hirret erbabından ma:ıda bu ka· 
bil mükellcficr, yanlarındaki mfüı. 

ıohdcmlcri için bordro vermek mec 
buriyet incle idiler. Yeni konun mu. 
r. ibince bu mükellefler mii !iitnhdenı. 
!erine h:ızir:ın 19rn ayı itinde öde· 
recckler i p:ıral:ırı ela 20 temmuz 
19 to ak~:ımına kadar bordro ile 
bildirdikten sonra 1 temmuz 1940 
tarihinden itibaren müstahdemltrt. 

ne ödeyecekleri paralar için boı'dro 
' 'ermiyeceklerdir. 

3 - Buna mukabil bu milstah • 
demler 1 temmuz 1940 tarihinden 
itibaren bir a)· içinde, ballı olduk. 
tarı varidat dairelerine veya mali. 
ye şubelerine müracaat ederek ılln. 
delik gayri sarı kazanç üzerinden 
"ergilerinl verecekler ve fototranı -
hl r vergi karnesi alacaklardır. Dük 
kAn ve matt:ıza sahipleri l alustOI 
1!140 tarih inden itibaren, ıerek 1149 
yılında, gerek müteakip )'lllarda e. 
!inde maliye dairesinden TerihDlı 

,(DeL tıml .. lblelldı) 
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i RETLER: 

Onun etrafında 
tek kalb gibi 

.Ar.kara rudyosuncla hükumet 
reisı doktor Refik f::ıydam bir 
hasbiha.lde bulundu. Bu hasbiha 
Jin ifade ettiği mnnalnnn en mi.i. 
lıimmi millet e ait meselelerin mil 
Jetle b:ışb:ışa verilerek konuşul
masıdır. Muhterem Başvekd 
bundan evvel de muhtelif vesi. 
lelerle halkln başbaşa konuştu. 
Her konuE'manın muhassalası 
millet ferdkri aı-:ısında büyiik 
bir inşirahın g özle görülür, elle 
tutulur bir hale gelmi~ olması
dır. 

saldir . 
Refik S&ydam, çok görmliş, 

haclise lı:r içinde yaşamış bir in
san sıfatı ile hükumet rcislıği 
vasfını birleştirerek millete hı
tar etmesini biliyor. Bunun i. 
çindir ki yfü:de yüz rcalitc~i ku
cnklayan v<. onu olduğu gibi an 
latan insan ldtlelcri arasında 
sempati ıle karşılanıyor. 

17 dakika silren konuşm:t
sında bUdceden. istihlfı.k mesele 
lerinc!en, dil3man propnganda.. 
sından ve nihayet 'fUrk milleli
nirı harici politikasından bahset 
ti. 

Mesul bir hükumet rcısınm 
ltonuşmalanndan sonra yüzde 
yüz bir tesir bırakmış olms.sı 
devletler tarihinde emsaline pek 
çok t esadüf edilen hadiselerden 
değildir • 

Dünya palitika cereyanları i
çinde ''tckziblerin° teyid mahi. 
yetini nrzcttiğini bir bedahat o
farak ileri süren imıanlann mil. 
yonlarca kitleler leşkil ettiği bir 
zam:ında bir cumhuriyet başve
kili sözleri ile, ortaya attığı ha. 
kikatlerle, snmimi edasiyle, ze
ki buluşu ile sadece hakikati ile
ri sürüyor. 

Devlet idaresinde en büyük 
siyasetin doğruluk olduğunu 
Türk milleti misalleriyle tanımış 
bulunmaktadır. 
Başvekil acı, tatlı bUtUn hadi

seleri zaman zaman millete ol. 
duğu gibi anlatıyor. Millet hü. 
lrllmetin açık, vazih konuşan ve 
reha yolunu gösteren tedbirleri
ni memnuniyetle ve ciddiyetle 
telakki ediyor. 

Bu hal milletimizin akli seli
mine ve hükumetini idare eden 
ınesul reisin devlet adamı ola
rak haiz olduğu kaliteye bir mi 

Bütün bu mevzular biı birmi 
il:m:ıl ederek bize mi.istakil cum 
huriyet vatanınm manzarasını 
c;izmektedir. 

Türk vatanı cumhuriyetin 
halkettiği prensipler daircsinrle 
ir,kişaf yolundadır. 

Dahili, harici siyaseti mesut 
TUrk vatanına kavuşmanın ...:e
hicilerlnden ibarettir. Bu cehirt. 
lerin muhassalası, imar cdilmiı} 
Türk dünyasını bir an ewel tn
bakkuk ettirmektedir. 

Bunun için ise her şeyden P.V· 

vel istiklali tam ve aulha sahip 
bir TUrkiye 18.zımdır. Bütün da. 
vnmız Tü~rk vatanının istiklalini 
koruyarak sulh içinde yaşama
sıdır. Buı1un da tek çaresi di\n
yenın her gün acaip, kötil sür. 
prizler halkettiği zamanda mil
letin tek kalb ve tek ruh halin
de Milli Şefimiz In<5nUnUn etra.. 
fında toplanmasıdır. 

Mesud istikbali ancak milli 
birlik cephesinden yürüyli5ler
le fethedeceğiz. Parol!,: 

Hepimiz Tek Kalb Gibi! 
Sadri Ertenı 

F aydah bilgiler, meraklı şeyler 
Flandr cephesinde Almanlarla dövüıen 

GENERAL BLANŞARO KiMDiR? 

Krnt Üçüncü 1.eopold'un emrHe 
Bcldkn kıtnlorı teslim olduklan 
~onrn Flnndr cephesinde çok muş. 
kfil bir vozlyctc dOşen Fransır. kt. 
falnrına general Dl:ınş:ır kumanda 
etmekle idi. 

Gcner:ıl Bfan~nr Almnn çemberi
ni kırmnl_:!n muvnrtnk olmu, ve kı
tal:ırını kurtarmış olmakla Lejron 
Dol'l5r bil) ük lıaçını almıştır. 

Gcncrııl lll:ınşıır dnlma bir tek 
nuınarnla ehemmiyet verml,llr. O 
lıcr yerde hlrincfdir. 

Gcnerııl Bl:mş:ır !! 1\lınunuevvcl 
1877 de Orle:ın'dıı dünyaya gelm iş· 

tir. Gençliği dnima şeref mükl\rat. 
l:ırı k:ııanmııl; J:ı g çmlştir. O ka_ 
d:ır ki nih:ıyct nrkndnşl:ırı ılo ken
ıllsine h;ıyrnnlık nişanesi olmnk O. 
zere lıir nıük!ıfııl \'CnneRI kıırarlnş
tırmışlıırdı .• 

Politeknikten blrlncllikle, harp 
mekteblnclen de birincilikle nıc. 
zun olmuştur. l9H hnrhlncle yilz
hnşı ı·iltbcslııi tn şıyan illanşnr, 1930 
harbinde ordu kumııııd onı \'e gc. 
nernl ol:ırnk Frnnsız ordusunda 
bulunuyordu. 

Geçen 10 m:ınstn ordu gnıpu 
kum:ındanı tayin edilerek kendisi
ne Belçika - Frnnsız ordul:ırınuı 
komnndası lcYdl edilmişti. 

Döyle bü) Ok ve mühim vaıif<'. 
ler ıılmış olan bu adam revkalddc 
b:ısltUr. lkl lıayatı vıırdır. Ailesi 
arasında vo orduda .. Ailesi f!enera. 
Un asker hnyatıno hlc bfr menn te-
sl'rnr. huhı11rnnn11~. ,.,. f!rurr:ıı "''İ. 

nin eşiğinden geçtiği k:ıdar rütlıc
lerlnl de munıozamıın nlmı,tır. Ge_ 
ncrnl Dlıınş:ır'ın ailesi model ola • 
cnk mOkcınnıel bir Fransız ailesi· 
dlr. Dördfi kız, jkisi erkek olmak 
üzere nllı çocuğu Yardır. Altı ço. 
cuğu d:ı b:ıbnsının yıınında olur
mnktnclır. Gener:ı l nınnşnr çocuk_ 
ları küçlikkcn oıılıırın derslerine 
hfr nrkııdaş gibi ~·ardım etmekten 
hüyfik bir zevk du) :ırdı. 

Bugün me.ktrp dersleri bitmiş, 
fakat generalin çoruklnrile ıırka. 
da~lığı baki lı:almı~lır. Çocuklar bn
holarını sev~! lil'llnıesinln lam ma
rııısile severler \'C şiıııcli ona hrr 
zaınankinılen '1nhn hflylik hir hay. 
r:ınlık duyınaktoclır. Çünkii halrn. 
J:ırının h:ıklk! kıymt'linı nnl :ınıı~ • 
!ardır. 

nu a.ltı çocu~un )'anına dört le 
dnmnl ı;clmlşılr. Gcnernl Hlnnşnr 
için bunl:ır da hnkikt birer C\"lı'll
lır. 

Bugün Dl:ınş:ır nileslndc yedi er. 
kek sllı'ıh nltındndır. Bunların nllı· 
ııı mfılı'izım; hlri gencrnlılir. 

12 Ada baklanda kısa 
malumat 

Aj:ın~ hnlıcrll'ri )'İne Onil:i ada. 
dan hııhsotmc~c başladı. Höyteriıı 
Belgrallnn ıılıp )'lll'dığı bfr havadi. 
sc göre İl:ılrıınl:ıra ni! olan Oniki 
ndnd:ı Alm:ın denlz:ıltı rıınrelldınlı 
hnhınuyorrıuış. nu i tiborla rıı em le
kelimlzc en )nlon bir \•nziyettc hu. 
lunon lnı ııdnlnr hakkında mııllı
m:ıt '"eriyoruz: 

Onikl odıı şunlardır: 
Rodos, Herki!, SOmbekl, f lyaki, 

lncirli, lst:ınkôy, Knlimno.:;, T..cr. 
yoz, Batnoz. Kcrpe, K:ı,ot, Aslro_ 
polyıı ! 

11unl:ırılıın <'il bfıyüı! iı Rodoslur. 
HliO kilometre mıırnhhnınclıı olup 
45000 nürusu \'ardır. Memleketimize 
rn yı:ıkın ülnnl:ırı ise Süınhcl:i \'e 
Jsıanl:öyrliir. 

Acl:ılnr hıılkının işleri balıkçılık
tır. Rodostn ynşıynnl:ırıl:ın ısoo fi 
nıüslüm:ındır. 

lnhisnrlarda memurin 
kurısları 

inhisarlar umum mUdürlUğU 
memurin kursunun 15 inc.i dr.v. 
nsi bitmiş; imtihanlar sonunda 
24 memur muvdfrJc olmuslar
iır. Bunlar birer derece terfi e. 
ieceklerdir. 

Kursun 16 ıncı devresi önü
müzdeki hafta açılrıcaktır. P.ıı 
deYreyr 24 memur iştirnk f>de. 
:'f'ktir 

Hayvanları koru
ma cemiyetinin 

faaliyeti 

Ortaokullardal::i menfi neticeler üz~rinc 

Bir ayda 76 arabo. fo.zla j 
yükten dolayı bo~altıldı 
Hayvanları lcorum:ı cemiyeti i 

mayıs ayt esn&sıncia. muhtelif 1 

cinsten 94 hayvanı nyakta Ye iki 
adedini de hastahanesinde teda
vi etmiş ve b elediyece toplattınl. 

Eleme imtihanlarının evraKı 
yeniden tetkik edildi 

l kinci tetkikin neticeleı i 
olacalc 

mtş olan 309 kedi ve kopeği de :'ıI:ınriC \'ckfıletiııin ortıı okul ,.c ı '.WO ü ı;cı;ıniyecek ,·uzi)cllctlir. Du 
fenni bir surette itlag etmiştir. liseler i~·ın lınzırlnınış olıhı~u ~il· cbep:e.ı dülnyı MnnriC \'ckıltığ; 

bugün belli 

Cemiyetin müf .. tti~.,Jeri kırk ni lıntihuıı talinıulnııme i lııı rıM:ııı imtihan neticeleri etr:ıfınıla ktkik. 
beş tek beygirli \'e otu7 bir çift itibaren tatbik mc' kiinc konmuş ,.c !erde bulunnrak yeni hııtı knrnrl:ır 
beygirli arabaya. ni1.amın fo\'kin ilk ohırak haziran rle\'re~i ııı!c orta ,·erm i ştir. Bu kıırnr ii:?criııc ıııev. 
de yiik konmuş olduğunu teı-bi! okullnrıla ~·azılı elcnıe inılitınnları <-ut t•leme ennkınııı yenillrn koınis
ederek bunları h:ı§nlttırmış1a.r· yeni t:ıllııını.namc hfıl. fimlcrirıe gö_ yonl:ın·a tetkiki rnıreclllnıi,tir. Ko 

dır.. ro ynpılmıştı. Eleme lnıtihnnlıırı misyonlar e\'Yetkl sünrll'n itibaren 
Zelzele ve seyliıp mınt:ıkalJ..· cn:ı!H hili nıiiai ilzr.rc okullıırcla ıe. tekr:ır toıılnnnr:ık tetkiklere Lnşl,ı 

f!tıda yapılmış olan muav~n~tle- şckkiil rrlr.n inıtilınn knnıi~:ı.·onhrı mı~t·r. Trıkiklcr ıHin tam:ııİıl:ııı. 
nn ~~ti :aı:>oru cumaı1:csı glinll 1 ınnrirrillc okıınııııı">lıır. Fnkat riya. mıştır. ~etirı~lcri ı;i;rüşmrk ü1.crr 
cemı;.. :t. ıçtım:ıınd~ ?kunm'!§ ve ıh·e ınıtih:ınlnrının nmvıırrakıyet hnşnıiifelli~ Snlılı Zekinin h:ışkan. 
Bursa nlayctı dal;ılındc. l ı8n;), ni

0

sbetı ümit cdilıııi~·erl'k h:ıdnr r.a- lığı :ıllııırlıı umum ınnrettlş!er hir 
Samsunda 430, l~n~·se.ııdo 3~ 1 "' çıkmıştır. Türkçe ,.e fen lıilsisı toplantı) ııpınışlardır. Toplnnııda o. 
h&yvana ynrdım edılmış oldu•:ıı llPr-;lerı :ırilmelik tlcrslnr n:ızarıın lmllardr. . ı :ılınnn yeni r:ık:ıml:ır ü. 
v~ Ama~ya \'e Çarşa~bada dr hı ılr.lı:ı \."t•riınli olmuştur. nn \"111.İyel ıerlnrle konuşıılıııuşlur. İk i nci ki. 
45000 _kılo saman dn.gıtılmış bıı. karı;ısındn orto okııllı:ırın hnzlrnn kikin netkrleri lms iln belli ol:ıc:ık. 
h.:ndugu anlaşılmıştır. dcv~esindc mezun ol:ıcak talebe sn. tır. 
Adapazarı Mıntaka Zl~·ant m~- yı ... ı hemen hemen şehriıııiııle 150-

murlarından bazı zevatın ccmı-
retc iltihaklan memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Almanya ile ticaret 
münasebetlerimiz 
Takasla mu~mele yap· 

mak hususunda 
anlaşılamadı 

Hükümetimiz bir müddet ev 
ı·cl mUhim bir kararname ~ıkar· 
mış ve aramızda ticaret mukave. 
lesi bulunmayan memleketlerle 
t.ıkas usülü ile ticnıi temaslar 
yapılmasını temin etmişti. Bu 
suretle Almanya ve lspanya gi 
bi memleketlerle alış .verişe baş 
l<lnabileceği için kararname her 
tarnfda alaka uyandırmıştı. 

Yalnız tek taraflı ohm karar 
n2menin muteber olması için an. 
la§mamız olma.yan memleketle
nn de kararname hükUmlcrini 
kabl;ll etmeleri icab ediyordu. 

Oğrendiğimi:r.c göre, Almanya 
hükumeti takasla mumale yap. 
mnğı kabul etmemiş vc ticari 
alı§ verişe başlnma!t için Ankara 
da. yapılmakta olan görüşmelerin 
neticesini beJ:lemeği muvafık 
bulmuştur. 

Bu suretle Almanya ile ticaı·i 
münasebetlere girişmek müm
kiın olamamı~lır. 

Devlet Konservatuvarı 
için hazırlıklar 

Maarif vekilliği Ankarada bir 
deYlet konservntuarı kurmsğa 
k:ı.rıır vermi~ Ye bu hususta bir 
kanun projesi hazırlayarak M~e
ı:se vermişti. Meclis devlet kon
servatuarı projesini kabul ve 
tasdik etmiştir. 

Bu kanunn göre konservatua 
nn müzik ve temsil olmak üzere 
ilci şubesi vardır. Her iki uubeyl' 
devam edec0 k talebeler açılac.ık 
mü53baka imtihanı ile· seçilec~J. 
!erdir. 

Müzik kısmına de,·:ım eden ta 
!ebeler müzik kompozisyonu, or 
kestra, piyano, orğ, harb ve yay 
lı sazlar, nefesli sazlar kısımlan 
na devam edeceklerdir. 

Temsil kısmına devam edenler 
dö opera, tiyatro ve balet şube. 
!erine girecelderdir. 

Okul, hem orta ve hem de yUJ; 
sek tahsil veren kısımlan ihtiva 
~tmektedir. 

Romanyaya tiftik ve ya. 
pağı ihraç edeceğiz 

El dokuma tezgahlarının 
inkişafı için tedbirler 

Dokumacılar koopera· 
tifine yardım edilecek 
Bilha~~n köylüler ar:ısınd:ı el do

kuma tezgiıhlorının çoğııllılmıısı 
ıçin Tirnret \'ekA!etinin direktifi 
iiıerine :ılnkn<tnrlıır tnrafındon ye_ 
nl tetkikler yııpı!ınııktaı!ır. Jlolk 
Bonkıı-;ı hu hu'\ııo;ta rloknma<-ıl:ır 
kooperatifine ~·nrılım etmek ilıl"rc 
,·ere{'c~i kretliılen nedenscC,·nı,:eç. 
nılş; paruyı vcrnı~ml~rlr. llu ,•g-zj. 
rellc kooperatif fr. köyliilcrc r:ı r. 
dım edemez olmttşlur. 
nıınun üzerine nliıkndrırlnr köy. 

liilere iplik bulmak ,.e por:ı~ız le". 
zi etmek ür.cre <lerhnl tcşelıhiic;lerr 
glrişmlşler<lir. Hıılk nanl'tısı nl'Z
dinılc l'eni trşehbüsler )·apılncnk 

\C bankıınııı krr<ll nemasına cnh· 
şıl:ıcaktır. füı olmııclı~ı tnl:ılirde 

milli bankaların kôylülrrc iplik 
\"Crınec,i lemin olunııcoktır. Mıııto. 

ka tıc:ırrt müdürü hu hususla 1ııı. 

lıa~~a meşgul olmnktnclır. Mııhtrlir 
~ehcplerle ziruntlc mcşııııl olnnııynn 
köylülere do'rnnıo işl,.ri ynptırıln. 

<'alı "e hıı ıiokmnıılnrlıı )"eril ' lhti. 
\'# çl:ır lemin olıınacııktır .•• Jıntok:ı 
'İ-kııreı Müdürlfii'lü nı:ınırnııırr.cılar 
hirlii{i ıle temas edere'< lıüyük tüc 
carların cto'mmıı tczgôhı snhiplerl. 
ne tnpt:;n siparişler ,·ermesini le
min t>decektlr. 

Belçikada bulunan talebeleri
mizden bir krsmı rıaı1a döndü 

Bir grup ta 
nelçikndnn f'rnnso:rtı geçen inle 

belerlınlzden '.\liinen·r.r ı:ılirılen, 

Ömer Eski<'İ, Tah,ln Yahbık ,.e ts· 
mail Tiner dilnkü kon,nnsiyonel 
trcnile Pnristen J(l'fmlşlcrdlr. Hun. 
lıırdıın '.\IOncV\·cr Siya!>! Bihdlcr, di
Aerlcri maden mfihenıllsliği tııhslli 
için h:ırpten ent'I Brfıksl'IC gön . 
derilnıi~lerdi. 

Talchelerinılzin bir kısmı nrrık 

~elden Parise giılinrl'ye kod:ır giin 
tere(: ynyıı olnrak · yilrfimeğr. nıer. 

bur olnıuşlnr, h::ızan Alnııın Jıom 

h:ılarının trhcliıli ollınlln k1lııııılıı 

rınıı rağmen yol!ıırına <:ı•,·cnı e<lc 
re'< perrbilrni~lcrclir. 

Bir tııır:ıenı i z, Jııı ı;r~·nlı:ıt esn:ı 
~ındn tchlikrli -.·nıiyclc clll~crken 
lıir Frnnsız :zabiti t:ırafınılan kur 
tnrılrnıştır. 

Yolcutnr t:ılchrlerimlze hiç hlr 
zarar l<"lmecP~ini, Frnn"iny:ı re"c 
miyenlerin de kıırm1:1l'tn ve ~ı~ın 
maya m11vnffok olctuklnrını trmlr 
etmektrrlir. 

Rıınl:ır, Relı:lkıuhın nnılmı' il' 
lehelerimir.rlen on ki'}ilik hir ıtm 
~un da btı"fin memlekete dönecek 
•erini !!lhleml"lercllr. 

bugün geliyor 
rnıınrnyo Jıeçlp memlckctlınile rtfı. 
nelıilıncleri için rlçililıc milruc:ın: 
rdilnıi)lir. 

Bu ilihnrla Ilelçikııılu knl:ın tııle 
benin Alınan~ odon ~elmcsi beklen 
mekteclir:. 

Zonguld~kta la:: 
kaç1ran tui:u!du 

Zongu!ılıık ı:ıhıtnsı lorahnıl:ın 
gmine :ıılınıla hlr kızı l:nçırmnk 
sııçuvl:ı nrnn:ın lhrnhiııı l\iisc u. 
rlınıl:ı h!ı isi diııı hıır:ııln v:ıknl:ın 
mış, bir!nci sulh rcı:ı ınahkcmesı 

tnrnfınıl:ın te\'kif olunarak Zonı.;ul 
ılaga gönderilnıl5tir. 

lnh.!aarfo.r Almanya.el 
siğar.:\ k5.~'lclı ~lacak 
lnhis:ırl:ır lıl:ıresi h:ırlçten slgo 

• a kı1.~ırlı ~etirınc'•le r.ıiklülte u;tro 
m:ıktıırır. f d:ıre lınzı .\lın:ın Cirm:ı 
lorile lenıoo;J:ır ynpmı"I ,·e nııı 1 :alıl 
linrle '}:ır~o giinılcrmek sıırel ' Jc ~i 
r.rnra ldığıılı nlmrk istı>ıniştlr. nı• 
hıı'lıısla muh:ıhere ılevnm etmekle 
clir. 

Çarşamb .,Perşembe1 
5 H~z·. 6 Hoıı. ' 

Başvekiliın:z 
en1]11 olabilir . 

M··rıı' Yazan: Hikmet ti d 
. 11 ' Ud 'k ''C tl'-. • htıma erı m n .-

1 birleri tetikde hillti'ı~'C~ 
rr.izın uyanık ve kavrayı~n ift' 
Dr. Sayd:ı.m, bundan Uç ıyetı
velki nutkunda dahili ~ınb~r tif 
mizi nlakadar eden yenı 1 

hJ!öte bulundu. ·o cıs· 
Bir val::itler bumcmleke~ııır' 

bili emnivetini, zümre . sİ)_,EI 
hnlk kal::ı.balıklannı kerıdı tfİ• 
hırslarına alet eden· kıyıtl;jJcB· 
sokak politikacılarının .e~ dİ· 
!arından miıteessir olabıhr 10.-J 

Fakat cumhuriyetin kUfııi si· 
Ue beraber tcessU~ eden ın il f• 
yasi birliğin. halkın ruhU11d1~· 
tirmiş olduğu uh'iyet ,.e ,ıt 

ğında uyandırdığı idrak b~;rıf 
mn.nial:ı.rı tamamiyle be 
etti. er 

Muhkem ve mUcehbe~.ıJii' 
·ıa hdet kalesi vlicude ge~ d" 

Bu bakımdan Türkiyc.Il !Jıı:J' 
lııli emniyetini, içinden pa~tJl~;P 
bir ntc~ yakamaz. Buna 1 

\'a ihtimal yoktur. d0ğfll 
Fakat, d1şından içeriye ndV' 

sokulmak istenen bir ıcıı 
p:-:rlayabilir mi? . 

11 
ı g 

Muhterem Ba~ekiliını~l e ~· 
h!::, adesesi altına alarak b~ııdıır 
tc:rmek istediği ihtimal ıd b~ 
I<cndisi ve biz dnhi emlnfı 
dnhi olamaz! 1)-cf.l. 

Tilrkiyenin dahili ~~11dt~ ı:ıe doğrudan doğruya ıır ~-, 
ne de dışardan gelme bir t 
saısılıp tehlikeye dilşern~~ 

NaSJl dU~ebllir ki, do., {~ 
Joğruya içinden bUtun teıııır' 
unsurlannı yenip tam bir ~ ;ıtı. 
bırlik tesis etmiş olan TUr~ · 
!eti, bu birliği her hangi b ~
retle a.3la feda etmek niY' 
değildir. ti/ 

Bu itibarla Ba§vckiliıniZ:~ ti' 
kfıre da.ha emin olmak" sB rr \-t 
nı duyuracak milU bir gu~ fil• 
nefse itimari gösterebilme 
estına ermekle bahtiyarı~ 

,,te 
Romanyadan kere;ı 

getirilecek 15ııs4• 
tnşn:ıt sahipleri demir iıt1111ı,~· ılıklarınd:ın fozl:ı kereste f; pı>°'' 

nıni;!:ı lınşl:ımışlıır; bu ~·üzden 6-ç!t'' 
soda l>ere .. ıe buhranı hnŞ r. 111ıl' 
mlş, riy:ıllar do ehcnıml:rcll1,,ıı ,. 
t;1rt!:l yfikselnıiştir. Tiomnn.r0 '

1
dll' 

cele l;rrrste getirilmesi !çın 

lıüslcrc girlşilnıiştlr. 

Maarif Vekili 
Universitede rı)f 

Şehrimizde buluna Ha5~fl 
Ylıccl dlin de kUltilr ınUc tııtı'ııı 
!erinin çalışma ve duruııt 
t(:(fkike devnm ctmi~. ıte)-e f 
Oğleden sonra Univers ~e ı 

lı>rek Rel~tör Cemil Bilscl 
'd saat görüşmil§tür. ııı'' 
Gedikli Erbaş okul 

girmek istiycnlet. 
Fatih askerlik subesindJtot~ 
1) Şubemiz mm takası~ Ji ef"p 

r;ml~rdan muhtelif gcdıl< iStt~~iS 
ba~ okullanna girmcğe Jı' c 
\"C kanunda yazılı §artıa.rılll!I''' 
ve on sekiz yaşını ta.ına.~I dl~ 
bu!unanlann kayıd ve kııb 1 fi' 
ameleleri yapılmak uz~re şt1ııı" 
·~iran lS·iO tarihine kadar 11ı1r· 
'llize milracaatlan ilan oI~ebİ 
De:ıiz Tic ret rne!~ sJ;6~ 
Milnııkııle vekaleti. ort tı1e~ 

r ki Yüks~k D~niz Tica.retetf~ 
~~binin memlekete dnh~ .~ )•81" 
'ıizmctler yapabilmesi ıc;ı ınıştı<; 
'.ılı kanun proj~si hazırla. eı:tt~ 

Bu knn ~n lie bilhas~a ~lt fl1e r 
'>itircn talebelerin denız~l ele tıl 
te bi"ldeki istikballeri yU ı:caı.-tJI'' 
;eltllde temin ~dilmi~ :ers 6e~e: 

Kanun ör;Umtizdekı ıc e<Jı16 
;f ba15ından itibaren tntbi 
ccktir. 

Eükrcşte Romanya hükumet: 
ile ticart milzakereier yaptıktarı 
scnra Belgrnda giden ticnret he
yetimiz Romnnya yolu ile bu 
r;iinlerrle f_iehrimizc rlönccektir 
Ticaret vekaleti dış ticaret dai 
resı reisi Serve Berkinin reislı 
ğinde olan heyet bilhnRsa Ro· 
manyaya tiftik ve yapağı satışı 
üzC:rinde mühim bir anlaşma 
y.:.pmıştır. Tiftik ve yapağı b'rli 
ği ticaret vck5.letinden g elen e
mir Uzerine <lün fcvkaliide bir 
top!antı ynpmı!'J ve tUcc2.rln elin. 
de bulunnn .mnllann nukdannı 
sormuştur .• 

Drükc;el elçimiz ~t'!bil Rnlınm 
\nkor:ıya rbvet erlilrlllti söyl~nl 
vor. Kendl~lnden Brtrikodnn avrı. 
!:in t:ılehrml7'. vn,.lyt>!l "" ,tıııı,.r hn. 
~t me~eleler lıol<loncta ma10mal a. 
'·nma~ı muhtemeldir. 

Frn'l"lacl:ı ~lıılınt yarıırt ~t·lh hft 
'· imi Kemnl ve nııesi, f'lvfrreıtekl 

'"lebelı-rirnizrlcn Mlt:ıt c"ı1•!\hln •e 
'Trrln Tolun da 11etnı"'1crdlr. 

~~en.Ahır 1 :9 Reo.aı:-ı ,{!S!l 
hmr RI lımr 112 r haberler: ------ -

11.ltın Fiyatı 
Altın riyatı dün yinr yük:,r:Jmı ş: 

akşam 23,9J Jrnı ıış iizcrincl,•n ka. 
rı:m•r>ı:ştır 

Brü'·'lel sernrl't hfn:ıo;ının muhn 
··mm fı:ln elcilik k6'!,,lerlnıll'n 
lfoyrl htr!'lkılmı,ıır. llir Jm:ım lalc
lıemfıin Delrfknrfn Juılmnl:ırına, 17 
~favı~!an ~onra 'F'rnn!l11! huduılunu 
"eçmelfe fmkAn "bnlun11mnma~ı se -
''f'ı> otrnu'ltur. Mnamaflh bu talebe. 

1 terin Bertin elçimiı TH1la<11ile ."-1-

\akitler \'a:oo:ılı ı:uını \ ru.atı t.umı 

uun.-,ln 
•ln~ı,~ı 4 "29 8 ıl% 4 %G 8 lll 

Og-ıe 12 ı2 4 s:; 12 ız 4 ar; 
lltlodl n 12 8 s;s IG tı 8 Si 
Al<,am 10 S7 1:! 00 19 t8 12 00 
:VatSt 21 87 .ı Ol %1 38 % Ol 
tmıııak ! 13 6 :16 % 1% 6 M 

1 
• ~e ırlmız le l uiıınr. n rııOd 

\'c" • ıeu fr: tirrret umııın 11ııııı> Cahil dün tetkiklerini tanı 
rnk Ankıırnyıı gitmiştir. "1'ıorl' 

1 ~hım nıı t r· • Dün tolynyn ınu rıınılŞ 
/ tiftik \'C yumurta ~önde ı~[!. 

l Dii1er t::ırarıon Aınerıl:on, b
5
f'ld1 

r"ron~n:, ftot~'tln ,.e S?' ·etrıır~uır0 
rnlı he~ v:ıpurla nıUJıını 
ithnl.ll r~rnsı grlnıiştir. 

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



~---
'seneueır: 

ığınaklar, Sulh 
~anı da istifade 
~ilecek şekilde 
apılamaz mı ? 
~nLuı 
, , un ıııulıteHf ı.eınllerintle .. , 

• bto· raııı sığınakları Japıla-
ı la Jelennin hazırlanmakla ol
ledbl·ıldı , Bütün dünyanın bu 
b· ırterı büyük bir tehalükle 

ka;r devirde, htanbul gibi nü~ 
~J aLaiık bir şehirde yerallı 
''d;rı, bit' ~üphe'liz mühim bir 

r. 
nakı 
it ,., arın. nerelerde, ne hü. 
ta . Şekılde yapılarağı a l~ka
'lııı~ll.ir. Biz, bir nokla)'a işa

ilt istiyoruz: Bu yeraltı sı-
de 

1
.' ~·aınız bir tehlike anında 
ıçın 

'rııek Yapılma<;a da, ı,:ok bü_ 
( QJa Ve masrafla vücude ge_ 

h le · ~ iw sısa.ttaıı sulh zamanın-

ı e l);rade etme imkAnları dü
'~n rnaz mı? •• MeselA sığınak 
1 , 1~1'kerı, öyJe bir pHinla ha
t 1• elı, ki bilahara yapılacak 

,. •ır d ı.· . . 1 b' , h· e>1ışıklıkle bura :ır ır 

tıj ır kiitüphane bir yeraltı 
huolar~ak kullanılabilmelidir. 
~ii du~ünce ile hazırlamak, 

tr it r: olmasa gerek. Bu surel
'lah cek emek, yapılacak ma~-

ıı~d )'erinde sarfedilmiş olur e,. 
ıı b .ız. 

t L Uraıarın bir de hususiye 
~~ır · -

!;ıj.. a,ı olacaktır. "S ıf'!ınak ··s ııı'.· • ı~ınak birah anesi" "Sı _ 
~ ıı7.e\· .. . . 

ı Ilı" ı., olye tahmı n e<l ı yo-
~r~~ Url~ıniYlerine bir de~işik

, t 0 tı~k, hayli müş l eri ve zi~ra
ı.kenayAcRktır. Başka medeni 
~,, 

1
• ercıe yeraltı birahaneler i, 

ı , e kahveleri varıiır! Bura_ 
ı·~ı .. .. 

İtah e«Jım ~eyyahl:ır, ustu 
• :ıne \'e kah,·elerrlen çok 

;:_et görclii.ifüne ~ahit o_ 

~~ . 
çı kurşunların-

~~. kaçan hırsız 
lt- sandık içinde 
tı l'a.kalandı 
ııtdc kahvecilik yapan 
1
'"' clki ~ün Sirkecideki 

q nhlteposuıııııı c:ıı ıı e ldlnııı:ı 
l ~ ı·e ı;et'c olunca c\ı-;:ırı çı _ 

ı· , 
,~~r e~y::ısınd:ın lr:ııı m:ılı 
1 rınc:ını sırtlamış, ı;:iitiir-
111~lir 
bckç·. 1 .. "I • ~ ı tar:ıfıııc :ın ~oru en 

~ ıı()':ılanın15, cl:ııu:ı k:ıçrııı'~
ıı eden ıncnııırlar korkııt-

!Jı,., 1ki el silah :ılrnısl:ır, fR. .. ,~ ı· . 
'?'J < ı dıırctıır:ını:ımışl:ır; ni-
ı •lakj bir -;;ınılığın içinde . 

1~tdır 
ı '•t•' " . 
~ "llncü :ı~liyc cern m:ıh_ 

' ~ \' . 
'~tı Ctıh•n ~lchın('l 4 :ıy Jl) 
~ ı, · ı 
~ <:cza\ınn m:ıhkıiın edı -

\~ . s ........... _··--·--.. -· 
&Qğlık 
au'i~ h isleri 
litijk hastalıklar tev

tden bir küçük 
~ ,... hastalık 

alını 
1 Ctdc l'Hl'İ!>IC y:ıpı)ınl~ 

• ·~tık , . . . ı:ı · 
·~er e ırnızc geı;lı. ır 

L~, ısııııtc dogup ölenlerin 
·ılıııı .. 
, •l ulcıılcrııı ııı ik tarı İ-

, ~llıt 'k 
t ıı ·en lı:ısl:ılıklarının 

' ~·.ı~ı . . . 
•ıı;ı, 

1
• ·Ilı tl:ı l(o.~tcrılı~ordu. 

111ı·1 ~ ıııtıas,a ilk ve soııb:.ı-
1 ~11 ıııııcı ·iııı!c ölenlerin ıııik

t tıı~kt1~ :lılc fazla y:ı~lılar le~. 
il~ ı)l~ı lı[ı. ~lll'<lSl d:ı \':il' ki 

t ~ ıı ıııcs:ılı uld uğ11 h:ıs-
1 .. r,t . . 

~ llntı~tc tchlıkclı olııı:ı-
~ r ~ğrı ı ~ilıi \'C nezle ı.ıilıı 
t ı akıııı lıast:ılıkl:ırdı. 

•:ırı 
'lıaı;ı 1 ılıııy:ırl:.ıra ııezlcıleıı 
l rıa tını l:l\·siyc clıııek için 
.. tı ' 1 ı ıı . a7ı ık. 

1 ~ ·~ ra gelen n<>zle cncla 
1 aş,, l 
, tıır 1 ısı ile lıa~lar. Sonra 
'lıırh '>k~iitiik bıını; takip e-

ıız 
1 ıJ~r k • a alcş y:ıpnr. Fnkııt 

~ 11• ll~·iik .\c\'lcr bir ihtiynr 

1 "r~ek i•:in. lıiivlik bir ~·rv 
~ ' . ' . -
~I ~1 

'~ % ~ ·r~, 0 rılrnıek iizl'rr Yr"·inr 
•tı ı . . . .... 

~ı r ıırı ~ıkı .ıtiYinmrk '<' 
·~ :ırı · • . ~ ~ 'e /1 ı giyııırklir. Xr1lr-; 
t 'lirnı ll.ı1irnnın nllını lrntiir- ! 
~ ıı,1 l'li~ini7.. Cıiinıll' hir k:ıı: İ 
r :ı 1a~tır d:ı rok İYiılir. Yt-- i 

lı :ı ,~alı: \'(' h:ı ri r yemek- J 
~I~~; >ılh::ı~<.n ı:orh:ı iı:mrli- 1 

! 'lh:ı":ı~ ~·ıınııı:ı ' k:ıyn:ır ~ıı iı:i- ; 
~ ht l:PJI 0k7li11tii~ knkn~n <IA ı 

.~ \:ı ~- l-:ık .ıt hiiliı n hıın l :ır 
"'l' 1 :ıını:ı ~ihlerlii!imiz ~İ· 

~ (\ . 
., ,.~ nımn·eııe l~11mrl1r. 

-.. ... fl . 

·~·--····-----· 

Belçika kralile 
son 11ıül&kat 

Başvekzl Piyerlo teslimden 
2 gün evvel kral ile 

neler konuştuğunu anlatıyor 
Son posta ile gelen Fra.ruıızca Pa

risuvar gazetesinde Belçika başvelcili 
Pierlo ile yapılmış olan bir mü!Akat 
intişar etmiştir. Bu mUJA.katı nnkle. 
diyoruz : 

25 Mayıs Cumartesi gUnll ııabah 
saat dörde do~ru. har iciye nazırı 

Spa k, milli m Uda!aa nazırı general 
Döni, dahiliye nuırı Van der Purten 
ve ben Brugeıı'den ot omobille hareket 
ederek kralın erkwharbiyeslni yer
leştirmiş olduğu Vynendal şatosuna. 
gittik, 

Hava mükemmeldi.. Yolda muttasıl 
mükemmel bir intizam dahilinde cep
heye doğru giden Belçika motörJU KL 
t&larlyle karşll&§ıyorduk. 

Harp idaresi hakkında hUkümet ile 
kral ara.smda noktai nazar ihtilatları 
görülmüştü! Ben ve arkadaşlarım bu 
görüşmenin katı olacağını himıedlyor
duk. 

Tekliflerimizi hatırlatmak taycJasız 
olmıya.caktır. Biz kralın muvacehe
sinde daima iki noktayı mllda.Iaa et. 
tik. 

1) Belçika ordusunun hareket ser· 
best1Blni muhafazası için her şeyi 
yapma k ve muhtemel çekilmenin müt 
te.ik kuvvetlerle müşterek olarak 
Franuya doğru çckılmelerini idare 
etmek. Bu netice tamamen elde edi
lemez ise, Belçika ordularının mUnim 
bir k :unnmm müttefiklerle beraber 
harp hattında kalmasında bUyilk meo 
taat olduğuna işaret ettik. Belçika 
ordu.sunun Akıbetlerini bırlikte hare_ 
kette bulunduklarr ruütteflk oı·dudan 
ayıra.bileceğini aslA. düşünmemiş idik. 

2 ) Flandr'de harbeden kuvveUer 
- ve bilhassa Belı;lka lutaları -
har be devam elmek iınk~nsızlığı için
de bulundukları zaman kralın hiçbir 
şekilde dUşman eLne düşıtıi.) ccck su_ 
rette hareket elmesi lAzmıgeldiğfoi 
keudi.sine anlattık. 

Bir kısım muharip kılaların gaye. 
den dışal'lya çıkmaları askeri bakım
dan bir tela.ket olabilirdi. Fakat kra
lın da bu kıtalar orlaı;ında bulunma_ 
sı ııa.cliseye siyasi bir m.\na verir ve 

Bir matbuat davasına 
yeniden bakılacak 

Tan l(<ı.:clcsi s::ıhihi Zekeı iya Ser_ 
lel larafıııdan Yeni Salı:ılı J(azctcsi 
sahihi Cemalellin ile ne~riy:ıt ınü

ıliirii !\!acil a leyhine asl i~·c allııwı 
cw.:.ııl:ı R~·ı l an hak:.ırl'I .ll:ıvasıııtln 

Yenı S:ılıah g:ıH·lc'i . ııırılıkfı ın oL 
ııı115, Cemalellin ile M:wil ı ıııılılclif 
cı>z;ılar ycnıi~krdi. 

Temyiz nı:ılıkcıncsi lıll k :ır:ırı kıs
men sııdııların ll•hiııc olmak İİ7.l'1'<' 

:ıozrıuı)tur. Y:ıl.ınrla ııııılı:ıkeıııcyc· 
lekr~r lrnkıJ;ır:ıktır. 

-0---

Bir kaza neticesinde 
ölüm 

Erli rnek:ıp ııl:ı ol ııran 1 ı':ı ':ı ıı :ııl ııı
ıla lıirisi diin :ı: liife.~ini :ıl:ırnk o;ıır 
h:ıric-ine ~·ıkıııı~. l,i'"tclırk ;1\J:ııııak 
io;lrmı~lir. Toprakl:ıld lıir ıll'liklc•ıı 
i~·eriye liifr~i ıı i ~okıııwrı, iri ik l::ı 
kılınış ve si

0

lah lıirdrnlıirr p:ıll:ıy:ı 

l 
rrık Tl:ıs:ın vıırıılııııı~lıır. Jl rııırn ii 
lcıı TT:ı~:ının rro;rıli :ıtl l iyc ıloktnrıı 
S:ılih ll:ışinı t:ırnfıncl:ııı nııı:ıycıw 
cılilnıi~. nıorıt;ı k:ıldırılrııı~lır. 

Belçikanın müttefikler yanında. harbe 
devamdan vazgeçtiğini üade euerdl. 

Vynendal şatosu hududa yirmi ki· 
lometre kadar mesafededir. Yol bo
yunca düşman toplş.rmm sesini du_ 
yuyorduk, 

Kral Leopold başkumandan gene
ral Uniforması giymiş idi; bizi derhal 
kabul etti. Yazıhanesinde yalnız ola.. 
rak karşımızda bulunuyordu. 

Kral Belç ikada K almak 1.stıyor 
Derhal, vaziyet her ne olursa olsun 

kıtaları ortasında kalmak kararında 
bulunduğunu bir kere daha tekrar 
etti. Böyle bir düşünüşe şiddetle mu_ 
kabele etti ve bilhassa kralın memle
ket işğal olunsa bile yine Belçikada 
kalmalt niyetinde olmasına karşı şid
detle itirazlar yaptık. 

Belçikada kalan üç arkadaşımla 
ben, krah, gerek s!yast, Ye gerekse 
m~eviyat bakı.romdan meşum olan 
bu kararından vazgeçirmek için hiç. 
bir teşebbüsü esirgemedik. 

Ben kendisine şoyle dedim: 

raber kalmış olan Uç arkadaşım eu_ 
ınaresi günü bu son ve feci g-örUşme 
den sonra sabahın saat beşinde kra_ 
lm yanından ayrıldık. 

Dtinkerk yolunu tuttuk. Düşman 

tayyareleri her tarafı bombalıyorlar_ 
dı. DUnkerk'e geldikten sonra bir fo_ 
glliz hUcumbotuna bindik ve dilşman 
tayyarelerinin müthiş taarruzlarına 
ra~rnen lngiıtereye geldik. 

lngilterede pek az kaldıktan sonra 
Fransaya döndti~müz zaman derhal 
içtima ettik. 

&>lçlka ve Amerika 

Ml:lsyö Pierlo Birleşik Amerika dev
letlerinin harp karşısındaki vıı.ziyeti 
hakkında da şunları söylemiştir: 

- Belçika, tarihinin feci saatlerin_ 
de, Amerikan milletinin kardeş yar
dımına güvenmiştir. Bugün geçirdi
ğimiz vaziyet 1914 - 1918 de yaşa_ 
cııg-ımızda:ı. daha ağırdır. Fakat mü
dafaa. ettiğimiz prensipler Ameril<an 
siyıısl ha'yatınm ve bugil.n hür millet-''Ben ordu kumandam ile bırlikte 

kalmağa ve son dakikada onunla bir- lerln ilham aldı~ları prensiplerdir. 
Jikte tayyare ile dönmeğe razıyım. Nazarl~rımız ve ümitlerimiz Amcri. 
Kralın en son dakikada. ayrılacağı kan hükftmet ve milletine çevrilmiş 

· .. t bulunuyor 
resmı bır şaı·t ır.,, ·" 

Kral şu cevabı verdi: ı---------------
"Kararmı verılmıştlr.. ~en kA lıyo_ 

l'U~ .. ~man kendisine, uzun müdc'lel Narv ı· k 
yanında kalamıyacağımı, ı,:ünkü bu 
hareketimin kabul ettiğimiz bir MdL 
senin rnesuliyetini yüklenmrmi ica
bettireceğini bildirdim; bu şerait içn_ 
do hUkümetle kral ara!ında bağların 
açıkça çözülmes lfı.zım geldiğini, çün_ 
kU kralın htikümetin nrnRnz oldugıı 
bir wızlyetin mesuliyetini ta~tyamı

yacağını ve bu hareketin Betçikfl için 
feci ncticelore müncer olııca~ını ve 
~sasen bunun müttefiklulo 5clçika a_ 
raıım<lııki do.stlukı ve nnlm,ı nlarn ıllı 

uygun bulunınadı;tınt föıve cllim! 
Kralın l{tı ra rı 

Kral bizim fikrimize iştiriık etme_ 
di ve daima kılanlrının ortaı;ındn k::ı
lııcağmdıı. ısrar etti. Krlll kıtatariyle · 

dU~man eline dii~eceııini dü~ünmliyor _ 
muydu, yoksa i~ i;'al edilmi, memle_ 
Jccttt' bir :;iyasl rol oyn:ı ınak filffindc 
mlyı;li? O zamana ka1ar benimle be. 

İzmir fuarına sekiz dev
let iştirak edecek 

l zın ir 3 (a. a.) - Şehir mec 
lisi ev\'~lce verdiği karar mul'i 
bincc fuar ve kültürparkın ida
resi dünden itibaren kurulnn mu 
dürlük tarafından görülmeye 
başlanmıştır. Bu müdürlük aynı 
zamanda beledivenin fuarı V<' 
turizm müdürlügü ve kiiltürparl< 
Izmir entcrnaRyonal fuarı tu
rizm müdürlüğü adını taşıyacak 
tır. 

Bu sene furara resmen iştirnı~ 
edeceklcnni bildirmiş olan d0v 
!etlerin sayısı halen sekizdir. Bıı 
nıiktann on beşe baliğ olacağ 
tahmin ediliyor. Yunan hükfrn •l 
ti de fuara işlirake karar vermı~ 
tir Fransız devlet demiryollam. 
dcı. da fuar a jştirak ed<'cek eks 
pozan ve ziyarctc:ilcre :ıvdet hi
letlerine yüzde elli tenzilat yap: 
ması karar altına alınmıı;tıt'. 

.Ahnan tayyareleri 
tarafından tahrip 

edildi 
. Londra, 4 {a. a.)-,Norveç tel. 
r,-nıf tıj, nsının muhabirine gfü·e. 
ıw:rnr günü öğleden sonra, Nar
vik ~chrinin mühim bir kısmı 17 
A iman tayyaresinin bombardı
manı neticesinde tahrip edilmiş
tir. 

Yanğın V(' yüksek infilaki kucl 
rü~ malik bombaların husule 
getirdiği ziyan bir kaç milyoı• 
tılımin edilmektedir. 

Avcı tayyareleri Alman bom
bardıman tayyarclcrini ricate 
mecbur etmişlerdir. 

Aderl.leri henüz malfım olma
makla beraber müteaddid Alman 
tı:ıyyarcsi düşürülmüştür. 

Amerikadan lngiltcre
y e fa zla miktarda 

çelik geliyor 
/.0111/rır, ~ (.\..\.) - .\rm·rika Bir 

!eşik cJe,· lclleriııde, lııı:rillcreyc r.:ıiıı 
derilmek iizl'l'c lıiiyiik nıiklimla çe
lik ,·apıırl:ır:ı yiiklclilrııi5tiı-. llıı ı:r

lik, Liikscrnlnırıı çeliğinin yoklu _ 
~ıııııı ld:Hi cılereklir. t.l:ı:ıın:ıfilı. 
.\ııırrikn Birleşik ıle\·klleri, l nı;ıil. 
lrrr.n .' .giin<lrrilr<·rk çelik ınikl:ırını, 
lıı~illereııin Jı~ı-p ı:::ıyrrllerini ınii
r,~ir hir hale koyııc:ık nislıPllc t:İh
ılit eylcnıd.:lcrlir. 
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VAKiT' ın okuyucularına hizmeti ' 
Dünya şaheserleri

nin ikinci beş kitabını 
Yüzde 5 O tenzilatla veriyoruz 

Dil.n ve Yarın TercUme KUlliyatınrn Vakıt okuyucularına verilecek 
ilk mevcut beş kitabına alt kuponlar bitmlş; ve bu kuponları toplaya.ıı.. 
!ara ytizde elli tenziatıa verilecek kitapların tevıiine cumartesi gUnUndeıı 
itibaren başlanmrştır. Şehir okuyucularımızın 8 gUn, taşra okuyucuları.. 
mızın da 115 glin zarfında. kitaplarını ıılmalarını rica ederiz. 

4 üncü tertipte verilecek k itaplar şunlardır: 

Saf o 
Ktın.1§ 

'(ALFONS DUDE) Haydar Rifat 100 

Aile Çenberi (ANDRE MORUVA) lsmail Hakkı Alişan 100 

Ticaret, Banka, Borsa Dr. MUHL!s ETE 715 

Devlet ve ihtilal (LEN1NJ Haydar Rifat 715 

Rasin Külliyatı : 1 (RASİN) H. NAzım 75 -Kitaplarm esas fiyatı 420 
% 150 toplanan her bir aylık kupon mukıı.blli tenzil edilen 212,!5 

212,5 
Okuyucularmuzm bu şaheserler için ödemeleri icap eden para yalnız 

:!12,5 kuruştan ibarettir. Kitapları posta ile aldırmak istlyenlerin aynca 
27 ,5 kuruş posta ücreti vermeleri llzımdır. 

Beşinci tertip kuponların 
neşrine başlandı 

1 
Gazetemiz okuyucularının dünya şaheserlerinden olan kitapla-

ra gösterdikleri rağbetten cesaret alarak ''Dün ve Yarm., Tercüme KU1-
liyatınrn ikinci beş kitabını da gene yüzde elli tenzilAtla verecektir. 
Du kitaplar şunlardrr: 

İ şçi Sınıfı ihtila li (LENlN) Tercüme eden: Haydar rutat 

R h" H L" (YUNG) TercUme eden: 1 u ı ayatta aşuur · · Prot. Hayrullah 

Isfahana Doğru. (P. LOTİ) Tercüme eden: lsmail hakkı Alişan 
Rasin Külliyatı : il H. Nhim. ''Bu kitabın birincisini 

bunda.n evvelki seride Yerdik,,. 
Goryo Baba (BALZAK) TercUme eden: Haydar R1fat 

Beşinci tertip olarak verilecek bu kitapların isimleriyle müellif ve 
mütercimlerin! öğrendikten sonra okuyuculanmızrn eserlerin değer 

!erini takdir edeceklerine tam itimadımız vardır. • 

Yeni serinin kuponlarını 1 hazirandan itibcn·en 
neşre başladık 

~--------------------------------.J 
Şehre harcanacak para 

Bl'll'diyenin iııı:ır işlerine allı bu
çuk milyon lira karlar para sarfe· 
ıket'.ğini ya:mıışlık. Bu paranın bil' 
mi lyon lirrı<;ı yollara, 200 bin lir::ı. 

sı llll'klrplt-ı·c, hır milyon lira 
~feciıliyl'kiiy Jıa~laııcsinl', ynrıın 
milyon lira liyııtro in~:ıalına, 400 

bin lira ko.n scr\'oluYara bir }Aıı~ · 
milyon lira tramvay id:ırc,;i t:ırn. 

fınd::ırı l:tpılarak ~·oll:ıra, l.ıir mil_ 
yon lira sulRr id:ıre~ine, bir milyon 

lira cl:ı belcrliye :sarayı inşaatına 
sarfolunacaktır. 

WWWVV'VVVVVVVV'VVVVVVVV>~~ 
Suç ve güç meselesi! 
A çık şehirleri ilk bombalayaıı 

sivil halkı, saçı bitmemiş 

yetimlerle, titrek ak saçlıları ilk 
drfa mitralyöz ateşine tutan al
man tayyareleridir. Bunu, yer 
yuziindeki bütün devletler, hatta 
M;sırdaki sağır sultan bile bili
yor. Böyle olduğu halde Alman 
rı:.dyoları, Alman tebliğleri sis
temli bir surette Ingiliz tayya
r(;lerinin bombardımar.larınd:ı.n 
sızlanmakta ve intikam alınaca 
ğıı.ı söylemektedirler .. 

Bu alınacak olan intikam, han 
gi intikamdır acaba? 

Bir yere vuranlar, oradan kar
')ılık göreceklerini de elbette hc
sablamu;;lardır. 

Bazı yüzler, yumruğu yer ve 
bütiin isyanı mor bir iz taşımak
tan ibaret kalır. 

Bazı yüzler de vardır ki, örs 
gibidirler. Çekic:;, onların üstün. 
de laslik top gibi geri sıçrar ve 
saUayanın alnını kanatır. 
Döğüşe girenler, elbette ken

dilerine güvenmişler, düşüne, ta.. 
şma bu kanlı işe girişmişlerdir. 
"D~e diş, tırnağa tırnak!" yer 
yüzündeki bütün milletlerin ata 
sözlerinden sayılır. 
Almanlar, bir taraftan bu ıo;ik.a

yctleri yaparlarken, bir yandan 
tuttular "Paris"i bombaladılar. 
Gelen haberlere göre bu eski 
medeniyet merkezinin üstünde 
üç ynz tayyarelik filo dalgaları, 
halka halka dönmüşler ve bin 
kadar ağır bomba atmışlar. 

Olenler var, yaralananlar var. 
Yananlar var. 

Benim kafama göre, Parisin 
yalnız mılll kütüphanesi, bu şeh
ri her türlü saldınşlardan koru
yacak bir sigorta sayılmaya de
ğerdi. 

Atılacak bombanın ona değ 
mesi ihtimali herkesi çileden çı
karmaliydi. Halbuki Pariste bun 
!ardan başka fırça ilahlarının, 
mermere can Yerenlerin errerlo
riyle dolu Müzeler, galeriler var. 
Pastör müesseseleri gibi insan. 
lığın' yü.?. akı irfan müessesele
rj var. 

Bütün bunlar Parisi bombar
dımandan kurtaramadı. Şu 
hnlue fikr(', sanata, ilme hulasa 
insanlığın manevi saltanatına 
karşı t:ı.m bir azğınlık içindeyiz. 

Yarın tabii belki daha iri çap
lı bombalar "Bcrlin"de patlaya
cak. Felaket, felakete örnek o. 
lacak ve kim bilir bunun sonu 
neye varacak. 

llarp mıntakala.rından hakiki re&im ler : Ağac arkasına giılenmi1 bir Framıı tankı pu&u'da; ve iler ide hü cama fll!('mtk üure bulunan Al. 
man tankları 

Bari şu cehennem çağına "in 
devri" diyelim. Çünkü hem ın: 
sanlık da\'ası gütmek, hem. bll 
işleri yapmak gibi iki tezadı bir. 
le§tirmek imkansızdır. 

Hakkı Suha Cezgin - - --"--------
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Parti n1eclis 
grupu toplandı 
1-Iariciye Vekilimiz 

izahat verdi 
Anliruıı, l ( \ .. \.) - C. H. 1'. B. M. 

M. Grupu bııgiin "4.6.0 ıo.. sa:.t 011 

be~te reis veltlli Seyhan mebusu Hıl_ 
mı .:ranm rcısliğlnde toplandı. 

Ceh;enin açılmasını mUtcalup kUr-
İl"e gelip on beş gunlü t dlinya sıyıı

u ·munu ve sıyasi h!idi.sclıer sey. 
:ıh eJcn hancıyc vckılı Şiıltru 

gl•ı, nynı zaınnn.ı:ı. bu ınc' .. u 
ı.d:ı soruı ... n s•ı::ıllcre de cev ıp 

' ek surdilc grup umumi heyetını 
t nı:ir etm ~ ve ruznam'clc b:ışku 
nı ıdde olmadrfındaıı rlyasctçc 18 . .:ıo 
c a celse:, e nlluı.yct verılmı 1tır. 

İzmirden Almanyaya 
gönderilen incirler 

lznıir, 3 (a. a.) - gazetelerin 
neşriyatına nazaran son günkr·
de Almanyaya 9800 ton incir ih
r a<> edilmi~tir. 

Bir Alman tayyaresi 
,Y ugosla vyada yere indi 

Liui>üna. 4 (.\ .. \.) - Hava .. : 
Askeri nakliyata mahsus bliyi\lc 

bir Yilnkers t.ıyyart"~l. dUn sabah .Ma
ribor civarında yere ınmlr;tlr. Hava 
1;ok açıklıktı. Fakat bunı. rağmen 
tayyar~nin pılrıtu, yolunu şa.:;-ırmrŞ ol
du;'tunu sciylemi~tlr. Alman tayyaresi 
serbest bıraltılm•ş ve bunun Uzerlne 
Avusturyaya doğru havalanmıştır. 

Yugoslavya llzerinde Alman tnyya_ 
r elerinin sık sılc u~uşl:ırı kaydedil. 
mektedir. 

-0---

Londrada T evkifat 
Lond ra, 4 (a._ a.) - Skotland 

Yaru, milli mUdafaa kanunun:ı 
muhalif hareketlerde bulunma!: 
la suçlu bir <;ok kimseyi tevkif 
etmiştir. Te,·kif edilenler arasın. 
da Hamburg r adyosunda ingiliz 
c~ ne~riyat yapan Vilyam Joyce 
in kardeşi Frank Jayc~ de var
dır. 

Çörçilin beyanatı 
(Baş tarafı 1 incide) 

ıirlcrine yardım ederek vatan 
. orrah:lannı ölünceye kadar mu 
·ar:ı:ı etmek hususundaki azim
~tiıH.le birleşmişlerdir. Adamızı 
ter ne bahasına olursa olsun mti 
tr..f f\:'ı. edeceğiz. Hiç bir zaman 

.. 1;slim olmayacağız. 
Şimdiki halde böyle bir şey va 

rid olmamakla beraber bu ada
nın büyük bir kısmı istila edilse 
\:e açlığa mahkfım olsa dahi si
lahlanmış olan ve donanması ta 
rafından himaye edilen impara
torluğumuz, almağa devam ede
ceği ı:;iddetli tedbirlerden ve kuv 
vc-tten serbest ve mütearrızdan 
kurtulmuş yeni bir dünya doğun 
er.ya kadar mücadeleye devam e 
decektir. 

Avrupa harbi 
ve Amerika 

(IJaş tarafı 1 incide) 

fuzvc iktidan kullandı; bu yol. 
d&. ki gayr etler boşagittikten son 
ra da kendi milli davalarını .in
sanlık ve medeniyet davasiylc 
birlc;ıtirmiş olan demokrasiler 
tarafına temayül ettiğini her su
retfo isbat etti: Bitaraflık kanu
mı müttefikler lehine olarak ta
dil edildiği gibi harp silahlarının 
siparişinde ve tesliminde mi.im
kün olan ltolaylıklar yapıldı. 

Son günlerde ise "Amerikanın 
hududu Fransadadır" mealinde 
bazı sözlerin yüksek salabiyetii 
bazı Amerikan devlet adamları 
ağzından çıkmakta olduğunu işi
tiyoruz. 
Eğer Ruzvelt ikinci defa cum

hurreisliğınin son avlarını yaı:ıa
mamış olsaydı bclki°dc 1914 har. 
binde Vilsonun yaptığı gibi milt
tcfiklerin davasını söz ile değil, 
fiil ile de benimseyebilirdi. Ruz
\·elt yeni inlihabatta h nüz nam. 
e;ed olmaya bile karar vermi~ ol
madığı için intihabat meselesi 
halledilmedikçe Amerıkanm bu 
defaki harbde mevki alabilme~i 
Uıtimali şimdilik varid görülme
mek lazımgelir. 

Bununla beraber öyle yakın 
bir istikbalde bitmeyeceği mu
hakkak olan bu harbin yeni yeııi 
inkişafları Amerikalıların mu
kadderatı bakımından Yaziyeti 
da.ha aydınlık olarak görmcy ~ 
hizmet edecektir; bugün Amc
rikada Avrupa. harbine k:ır<il la
kayd kalanlar hatalarını daha 
maddi deliller ifo anlayacaktır. 
1şte Avrupa hawbi knrşı.sında A
merikanın vaziyeti bu suretle hu. 
lasa edilebiliı'. 

a p v ti 
(!/ıı~ tıırntı 1 inri,/e) kinci aarruz noktasının neresi drt 1.akriben 29 kilometrelik bit 

gt.'d ık daha mevcuttur. Dahı~ 
garbde Abcvil ve Amien arasm~ 
da da bir taarruz ihtimali derpiı:ı 
edilebilirse de, bu bölgenin ara
:ı. ı.ü hücum arablariyle yapıla-

mümkün l;:ıJan tarihte misli ol- olacağım araştırmaktadır. 
mayan bir hareketi muvaffaki- Fr!lnsız meyzileri denizden Ma 
yete isal etmişlerdir. jino hattına yani 320 kilometre 

Bu harekete her hacimde 300 tulüne uzanmakta ve manialar 
Fran_sız ı:arp ''.e ticaret g~misi tc.;:kH eden bir çok ak<ır suların 
ve bır ço.< dcnız tayyare fılo3u mı>vl!udi"ctı dolavısiylc kuvyet
ıştirak eylemiştir. Ji bıılun~aktadır.' So~ ile Ez ::ı. 

Jakar \'C ~ak:ıl torpido muh ı ı~sında takriben 20 kilometrelik 
riplcdni, Adruı:ı, Bursak, F'udru !Jıı: gedik ve En ile Möz arasında 
ayan, Oruj, Siroko torpidolarını 

cak hrırckata pek müsait bulun 
m~maktadır. Belki de general 
VPyg-and için taarruza uğramağı 
beklemek lazım gelmeyecektir. 

vu Nıjer malzeme gemisini kay~ 
bettik. Diğer bazı gemiler de ha 
s:ır.ı uğramış ise de bunların ba 
zıları yeniden denize 'ıkmıştır. 

Amirallık dairesi bu hart'ketin 
çnk deniz ve hava cüzütamları
nırı feJa edilmesi behasına mu
vnffak olabilcct'ğini biliyordu. 

Pa dö Kale filotillası da bunu 
bilmekte idi. Bunlar her zaman 
olduğu gibi vnzifelcrini yaptılar 

Amiral Abrial en son 
olarak gemiye bindi 
Paris, 4 (lıLtsusi) - Dünkerk 

kghramanlık destanı nihayet bu 
lurken amiral Abrial en son ola 
rak 130 itişi ile bfrlikte son müt 
tcfik gemisine biıuniştir. 

Ş~hri müdafaa edenler evvcl:"t 
']C'hir kapılarında Almaıılarla dö 
vüşmüşler ~onı :ı evdf':ı eve ge
çen bir m~ldafoa harbiyle sahile 
v:mp gcmil~rinc binmişlerdir. 
Son gemi liınand:ın çıkarken Al
man mitralyözlerinin atcş;ine tu. 
tıı'muştur. 

Münih ve Frankfurt 
civarı bombalandı 

Paris, 4 (h ususi ) - Parisin 
bombardımanına cevap olmak i.ı 
zere Fransız hava kuvv€tlcri bu 
b'Ün cenubi garbi Almanyad;ı 
~,rankfurt ve 'Münih civarındaki 
tayy.are m cydanlanna, garlara 
demır yollarına sı.nayi müess,s"' 
lerine ve bilhassa bir tayyare mo 
törü fabrikasına taarruz edilmi~ 
ve tonlarca bomba atılmıştır. 
Tayyare motörü fabrikası tahrip 
ol.muştur. 
Diğer taraftan Ingiliz hava 

kuvvetleri de fransız hava ku\' 
vetlerine müvazi olarak şimali 
garbi Almanyada Ruhr mıntaka 
sındaki askeri hedefleri garları 
d(m.iryollannı, tayyare ~eydan
Jannı bombardıman etmiştir. 
Bütün müttefik tayyereler sali 
men geri dönmlişlerdir. 
Şimalde Som civarında Alman 

zırhlı kıtalanna taarruz edilmiş 
tir. 

Cephenin bir çok mıntakala
rında ve bilhassa Abevilde kesif 
uçuşları yapılmL~ fotograflar -a-
lınmıştır. · 

İngilizler Som cephe
sine geldiler 

Lon~ra, 4 (hususi) - F1andı 
c~phesmden naklolunan Inciliz 

"' kıtaları Somun sol sahilind1.:· 
Fransız kuvvetleriyle bil'liktc ha 
rekette bulunmaktadırl::ır. Bu 
gün a~ağı Som mıntakasmr'la A ı 
manlar tarafından mahoJli bir 
taarruz kaydolunmuş ve Alına l 
lar püskürtülmü1 ve bir çok esir 
alınmıştır. 

Bir Belçika miralayı 
kralın emrini 
dinlememiş 

Paris, 4 (husu:>i) -Belçika or 
dusu kumandanlarındun mira_ 
lay Basten kral Lcopoldün tes 
lim emrini dinlememiş ve 40 ka 
dar zabitle b.irliJüe Alman hat. 
!arını geçerek Fransay;ı geçmeye 
muvaffak .olmuslar Ye Parise gc 
lcrek Bel çıka hükumetinin emı ı 
ne amade olduklarını bildirmiş. 
!erdir. 

Som cephesinde Fransız 
tah~idatı 

P.aris,4 (husL1sİ) - Som cep 
lıesınrle muharebenin ikinci saf
h?s-ı için kltaat tahşidatı devam 
etmekte ve herkes Almanların j 

ispanya 
Almanya ve İtalya ile 

birlikte hareket 
edecekmis 

l'1o'!l,D\.'a, 4 (Husu i) _: Londradan 
gelen haberlere göre lspaİıyanrn İtal
ya ve Almanya ile blrlllde harekete 
karar vermi§ olduğu a-;ık1:ı.ı görtiL 
.c:.ektcdfr. 

Muayyen me\'Ztılar hakkında gö_ 
rtişmel< lçiıı bir Isp.anyol ltomilesl Ro
maya gönderilmiştir. Diğer tnraftan 
İspanyanın Beri n elçisi de bugün 
uzun mUtldet Bitler ile görU§mliştUr. 

Londrada faşistler 
tevkif olundu 

l\loı.lrnrn, .ı (Ilmmsf) - DUn gece 
l.ondrada yeniden kırk kAdar faşist 
te\kif olıınmu.ştur. Bunların f::ıallyet. . . 

Resmi Tebliğler 
J-"'ransız Tebliğleri 

Parb, 4 (.\. A·) - 4: Haziran sabah larthli Fransız tebliği: 
Gece, Dünkerk mmtakasında, kıtalarunızın mukavemeti sayesin

de düşman taz~·iki neticcSL'lde durmadan artan güçlüklere rağmen, 
irk:ip ameliyesi. faal bir surette devam etmiştir. 

Cephenin geri kalan kısmında, kayda c;ayan bir şey olmamıştır. 
Pan<ı, l (,\ •• \ .) - 4 Hııziran akşam Fransız teblıgl: 

Tesblt edilml-, ol.in plinlar muribince, mULlcıik kıtaların DUnkerk'den 
lrltrtlJı bu.,.Un n!lı:ıyct" eımi.~tır. 

Son d:tk!knya kadar, e\"\'Cllı. varuşl~rd;ı, bilihar:ı. bizzat şehirıle hatt!t 
l'V<leneve, dUmdarlanmızm kahraman multavemeL! kendisini göııtermiştir. 

Daimi sur<'ttc takviye edilen dti~man, durmadan kıskacını daraltıyor ve dur. 
ınaclan ınukalıil hilcumhra maruz kalıyordu. Son ırkılb. Alman makineli tl.i 
fd:lerlnln nteşi altında yapılmıştır. Amiral Ahrlal ve Gcneıal l:<'agalclcin lrn. 
ın:::n,l:ı. ı altında yapılan bu ~iddetıı mlidafaa geniş oldu,,u kadar gliç hare
ket, mücadelenin Jnkl_ ı(r Uz •ı!nde muhakkak tes!rini gost<?rece~<Ur. Şlınal

ctcn gelen ve enerji taın ohı rılt kıılm1s bulunan Mkctlerimfz, yeni mu-
11arcl'elere bozTrdrr. B.ı harcl:it esnasında, knrn, deniz ve hava ordulanmı
:ı:ın sıkı iş blrl!ğl le' •alide hlr d:!.!·ccc..ıe hen ı.si11! göstermiş ve bu ordulara 
fngll!z rnra, llenlz ,·c huva kuvvetı.::ri yoruım:ı.z yardımlarda bulunmuştur. 
,\mlral Al>rıal, ln:;ll'zl~ı·in ;..>ıııtığı harcl{etlel':n fevltalı\de oldu[:unu söyle· 
mfştir. DU~man. ilıata ettiği Fransız ve lngiliz lmvv.:!tlerın:n b'ı· çevirme ha 
rcketi ile teslim olmnsmı eld; etme t arzusunu gtitmli~tii·. Bu kU\'\•ctler, J;:ar. 
şı::ınn geçilmez enerjileri saycsln.Je, çenbcr;;l'n kurtulın11!}Jardır. 

Bu ~ııbnh a;aj'ı Som'da ç::.rpışmalar olmuııtur. Buıada esir aldık. 

Alrnan Tebliği 
Berliıı, 1 ( A .. ı.) - Orclu ~ ük~ek kuın.ı ı l.ıı~lığı bilrl i riyor: 
lJiin ıc.kın z•ııııı i~·iıı ~apılaıı ınulıaıch•lcr !>ona crıııd: üzercrlir. 

l\ılcıl.ırımız şchrn girı.ıi~lcr ve keııdrni nevııı itlane mü,laf::ıa cdcı1 rliı~· 

maııd ın Forı.Lui'yi alını~l 1rdır-. lnı;iliı a~ı.c~leriııiıı 'aı•url:ıra ıloi;nı 
'c;ı lcdrı i scıı·cımcğc memur olaıı Fransız kıtafadle yapıl:ı11 sokak ınu . 

lıarebeleri devam etmektedir. 
Evvelce de ayn bir tebliğde l.ıiltlirildiği gibi hava ordusu 3 hazi. 

randa muhtelif ces:unetle bir çok tayyarelerle Paris civarın da Fransız 
ordusunun üssüne taarruz etmiştir. Taarruz beklenilmedik bir zn
ınancl:ı yapılmıştır. Düşmanın hava müdafaasını uıa klaştırma~a mu 
1 am:ı, o l ııııınuş ve l m skl<'n ve rılçoklan toplu U('ll ~ lnrl:ı Fraıı~·z ha\·a 
orıJusııun liman ve endihlri f:ıbrikaları ii:ı:crincle pek ıııüe,,.i r netice. 
!er elde edilmiştir. Dir çok :r:ıngııılar çıktığı ve infilıi.khır vuku bul_ 
ıluğu müşahede edilmiştir. Hava muharebeleri e~n:ı~ında 79 düşman 
tayyaresi düşiiriilmüştür. Hangarlarda ve yerde ile dört yüz tayyare 
tahrip edilmiştir. 

Tayyare d:ıfi bataryaları 3 lınzırandıı 21 düşman tayyare'li dü~ür
ma,ıerclir. Bu !evkall\<le m uvaffakıyetc karşı Alman hava kuvvetleri 
9 tayyare kaybetınişlcrclir. , 

3-4 haziran gecesi düşman Holandada cenuhıı ı;:arbi Alm:uıyada 

bombala rla taarruza devam etmi~tir. Elde elli;li mm·affakıyet her :ı:a

ınnnki gibi pek ehemmiyetsi:ı: olmuştur. Roterdnm civarında ve garbi 
Almıınyndn tayyare dafi bataryaları 1 \'C gece avcı tayyareleri 2 tAY

yare düşürmüşlerdir. 

ltalyanın k.ararı 
fB~ taraft 1 incide) 

GAYDA NE DİYORT 
Roma. 4 (A· A·) - D. N· B· a. 

J ısı bildiriyor: 
Korsika ve Nis'in Fransızlar ta

rafrndan alınmasını hatırlatan ta
rihi vakayii mevzuf>ahe ederek Gi
ornale d'ltalia ga.zeteei, İtalyanla· 
rın bu arazi üzerindeki emellerinir 
hvklt olduğunu ispata çahışıyor· 

n. Gayda şunları yazıyor: 
"1769 da Franı:ıa Korsikayı i~ 

ı;al ettiği zaman, İngiltf'rcnin Ak
rlenizcJeki hakimiyetine k:u~t ı·rn

dine bir vaziyet temin Ptmek iste 
ml!Jtir· Bu ~aziyet, ttı.lya birli~i
rin husule gelmesi üz0ı'ine, istik. 
b,ıli pA.rlak ol:ı.:ı genç krallığa kar-

ı çevrilmiştir-

Korsika gerek coğrafi vaziyeti, 
~E'rrk ahalisinin etnogrnfik te~ek
külü. gerekse lisnn w• t.:ırihi nok
tslarından. !talyan lrn.lmn;tır· O 
zaman Fransa Cenova cumhuriye
tinin zaafından istifade edflr<'k 
bilahare Savo'e ve füc'i aldıfrı gibi. 
Korsikayı da i~gnl etrr.i.'}tir· 

Romalılar zamanrndn Nice. s~ri 
llah•anlarla meskiın bi!' şehir ol. 
<tuğ~ gibi ::=:nvoie, İtalva krallık a
llcsinin beRiğidir· Milli kahram:m 
Garibaldi bu ı::chrin dm·nrları cla
h ilinde doğmı;ştur. Bıı ş<ıhir yedi 
dera Frnnı:ıız!arm i ltihak tc1'cb
bü.!ılerini tardetmiştir. 

1860 dıı Piemont hükiımeti 
F'ransamn bitaraflığını Nice ve 
S1voie ile ödediği wman, kral 
Victrır Emanuel bu iltil·aklnrı, her 
tilrlü tnzvikten ari bir plebis't Rar
tma talik C'lmek igtcmi ,tir- Faknt 
bu plebisite hile hnnştı ve ahali. 
nin ancak yüzde ellisi rey vere
bildi· 

Nicc'in tlalyıın ahali .i tarafm-

Kimya Enstitüsünde 
yangın 

Dün pcrc Cağ:ılo~luııılR f<'n fn_ 
kiiltesinin kiııı)a crıstilihünde :ıll 

kut oilnlard:ın l.ıiriııden dum:m çık 
tıı!ı yoltl.ııı ı:ıcı;enler ıurofından gö
rlilımi'7, itfııiycye haber vcrilr~ılş, 

o<lnınıı lıir kısm ı '.\'ftndığl halde 
siirıdliriilnıiişliır. Y:ırıgıııın lıir ı.i-

dan alınan birçok kararlarına da 
bak.ılırsa, bu ~ehrin akıbetine razı 

olmadığı anlaşıhr." 

Bu gazete makalesini şu satır
larla bitiriyor: 

"Savoie, Nice ve Tunus, l!al~:ı 
ve SUveyş de dahil olmP.k lizere, 
!taly~n ç::mbPrlne ıfahilı.:ir· Bu 
çember 1919 da ~uriye ve Filist:n. 
le Bunal edilmiş bulunuyordu:• 

Maliya Vekaletinin 
tebliği 
(Buş tara/ı 1 indde) 

\'t'rt:?I karnesi olm:ı~ nıı k iınsclcri is_ 
t. lıd:ım edemc7.lcr. Edcrlcr'c \'ergi_ 
lcd ve knrn<) lı:ır~·ln•·ı CL'ı:ısilc bir. 
likte keıırlılcrinılcn :ılınır. 

DUkkAn ve mağaza s~hipleri yeni
ucn işe alclrkları veya !~!erine niha. 
yet verdikleri ınUııtahdemlerin !Blm_ 
!eriyle !şe başladıkları veya ı~t"n ç1k
tıltlan tarihleri 15 gün içinde varid9.t 
dairelerine yuzr !le blldlrmeğe de 
mecburdurlar. 

4 - Yeni kanunla beynelmllel ec. 
ııebl ve transit nakliye kumpanyaları 
dctter tutmağa ve 'bu de!terl ks.nu_ 
nun nıcriyete giı"dlğl tarihten itibaren 
bir ay içinde varidat dairelerine tas
dik etUrmeğe mecburdurlar. 

5 - Beyanname usulile vergiye tA. 
bi olan veya. beyanname u.sullle ver_ 
giye tAbi olmağı tahriren talep etm4 
bulunanlar, Jtıuıunon tutn1Ağ"a mec
burı1urlar. De!terlerlnl ertesi yıl dahi 
kullanmak istiyenler aynı mtidd~t L 
c,:l.nde eon muamelelerini varidat dai
resine işaret ve tasdik ettirirler. Sene 
içinde yeniden işe başlıyanlar, i~c 

başlamadan evvel de.fterlerini tasdik 
ettirirler. 
Şimdiye kadar de!terlerln noterce 

tasdik ettirilmesi ka.fi idi. Yeni ka
nun, defterlerin noterden musaddak 
olsa bile varidat dairelerine tasdik 
ettırllme.~in! mecburi kılmıştır. 

ötedenbeı·i kazanç vergisile mükeL 
le! olanlardan 1940 ticari yılt başında 
defterlerıni notere tasdik ettirmiş O

lanların kul:anmakta oldukları bu 
defterleri I9U tic:ırt yılı başına kıı.

dıı.r ayrıca: varidat daitel\)rine tasdik 
ettirmelerine rn:ı:um yolıur. 

~ayın vatıı.nilaşlıı.ra bilinmek üzere 

Balkan antantı iktısadl 
konseyinin toplantısı 

Peşteden gelen bir habere göre 

Balkan anlaşmaları Sovye 
siyasetine dönüyor ! .. ,·aP 

JJııılu.pc,~tr. 4 (lfu.~usi) - Balkan 
\ntentı iktıs:ıdi konseyi Belgratt:ı 

raaliyel ine efe, 31\l elıuckledır. c;ö. 
rü~melcr iki ııoktndan ş::ıyanı tel _ 
kik tir: 

. Tcktırı • ; 
rol oynanıokta?ıı .. Rudo!C BıC· 
\"ııımsl:ıv he~ clı şdı ·eııcri reı 
ıı iı;'l ir. Türk Ye Elen he) dıı~l 1 

1 kel ::ırasın . 1 
lcri ılc iki mrm e ' viılinİ ıs 
cari ınii11a5cbcllerin tez. 

1 - B.ılk::ın de\·lellcri D:ılk:ın ıu işlenlir. . <le ucJ.gr:ıl l 
.\ntantıııa karşı her ı:ımanki s:ıd:ı - Balkan merkczlcrın "İP olU 
1 1 . . h f 1 • " [.~ı1Lıl"ı·ı rok •.·~l,·ııldaıı tıı.-. .•al crını mu a ::ır.a elme.-lcdırler. .. .. , .... 

2 - E,..as ekonomik unsur oları •1ı:ıkl:ıd1r. <::o'~et d' 
ham madde bakımından istiklal ,e Balkan anl:ı•ınal:ırt "ı·r J)al~8 

.. e'·ıcc ı • ııc baj.ilılıklarını tah·iye edecek ol:ın -.etine doğru donnı " J;:ıdıolı11 · 
,qeııiş mlibaclele C'~:ıslnrı iizerinclt• lard:ı diğer ~iya~efJer 1·. JJ~J~D 

• •3<(' 1 • 
ı:örü~iilme:;tedır. H:ıın ın:ı<lrle m~. tur. 1.ünkü Sovvcl sı~ ıcktcılır· 
~Ple~inde Yııgoo;Ja,·ya miihim bir l:ırcI:ı siik(ıncti ıcınin C'ln 

Paris bombardımanında ölenle 
pStl 

b d .. t·· -·· u·· faı<atburıı ( Baştarrıfı l ıııcide) a~ma uş ugun ·. , 
lometrclik bir mesafede bulunan madığını bildirmış ':ıi!ırıı 50 

6 kız talebe ölmüş ve müteatldid kimsenin y:ıralanm3 " fi 
diğer talebeler yaralanmıştır. kmiştir. ı:: (iÔe 
Dun öğleden sonraki hava hücu NEVYORK TAYMIS .A~eı 
mündn. ccman 16 kız talebe öl· ' Ncvyork, 4 (a. a.)..;\e G• -r 

.. t" ' t 1 . eıcuı•· •· 1~ 
muş ur. r:an g:ıze e erı, tesi dll 

Almanldr, bilhassa, Parısin ci. York Tayınis gaze tııııı.r1Jl f11 
varında bulunan bir <;ok hava medeniyetinin pırJııil mbsrdtı; 
meydanlarına isebetler yapmağa birısi olan" Pıırisin bO dtı)1'1'~ 
uğraşmışJardır. Ikinci hedeflcl'i, nı lrnq~ısınd:ı heye~s~ r 
Parisin etrafındaki münakale ve !"Öyle demektedır. ndr:t ~sır 
:1atlan olmuştur. Nihayet. biı "Eğer Paris v_e Lome<Wl~ 

1 
k::ı.ç fabriknya hiicuın etmişler be haline gt>tirilırse dili' bılkt 
d!r Bazı Alman pilotları her t.üı l0tlcrin hiddeti o trıı la'ac~ ( 
lü askeri hedeflerden uzak olan 1•u\•\•etle yanmaya. b~~ tİıhrıP 
b!r.aları tahrip etmişlerdir. ki bu. dünya üzerı.Il u ,,tır!'11 .. 

Parisin bombardımanı, Pari:.:- a!iyrtlcrini harekete d!ceı-t!I"· 
ınıntakam etrafında. yapılan ge- man sistemini yok c 
niş m ikdarda hava hücumunun 
yalnız bir safhasını teşkil ediyor 
du. Alman bombardıman tayya 
rrleri bir c;ok avcı t E>yyareleri ta 
rafındon himaye cdilmişlcrrli. Al 
man hücumu kuvvetli bir fran· 
sız mukabelesi ile karşılaşmıştıı 
Bu hwıusta, salahiyettar mahfil· 
!er 17 Alman tayyaresinin düşü. 
rü ldüğün ü kaydetmekte ise de, 
sonradan alınan haberler dü~ 
mamn zayiatının daha yüksek 
olduğunu isbat etmiştir. 

Ayni mahafil, Alınan bomba 
!arının isabet noktalan hakkın. 
da büyük bir ketumiyet muhafa 
za. etmekte olduğunu ilave et
mektedirler. Alman pilotları u
mumiyetle bombalarını tesadüfi 
olarak atmamışlar askeri veya 
yan askeri hedeflere nişan almış 
lardır. 

Tesadüf vaki noktaların isim
lerinin ne~ri, pilotlara müşahe
rlderini tashih etmeye yaravıp 
bir daha sefere daha muvaffaki
yetli bombardımanlar yapmalan 
m t emin eder. Alınan tedoirler 
l>akkında ayni ketumiyet muhR 
f:-za edilmektedir. 

· Paris, 4 (a. a.) - Dün Paris 
nııntakP.smın bombardunanı ne. 
ticf'sinde ökn ve yaralananların 
ını ktarı resmen bildirilmektedir. 

Resmi rakamlara göre, bom· 
b<> rfüman kurbanları 900clır. 

Bunlardan 25-1 ü ölüdür. Olü 
le:rin 195 i sivil 59 u askerdir. 

Yaralı mikdarı 652dir. Bunla 
nn 545i sivil, 107 si asJ..~erdir. 

Badin, 4 ( a. a.) - D. N'. B. bil 
•füiyor: -

Paz::.rtesi günü, Alman hava 
kuvvetlerine mensub kuvvetli 
muhtelif fi!olor Pariste ve Paris 
civarında bulunan tayyare mey_ 
danlarına ve fransız lıava kuv
\'Ctlcri mü§tcmilatına hücum :;t 
mişlerdir. Alman hava kuvvetle 
ı·i. seri ve enerjik bir surette ve 
baskın hahnde hücum ederek, 
düşmanın hava müdafaasını fel 
C"' uğratmağa ve alçaktan ve yiik 
s~kten toplu akınlarla, tayyare 
meydanlarını ve müştemilatını 
ve yerde bir çok tayyareleri tah
rip eylemeye muvaffak olmuş. 
tur . .Müteaddid yanğın ve müi.c 
addid infilak vukua gelmiştir. 
Hava muharebeleri esnasında 75 
d:.işman tayyaresi düşürülmüş
tUr. Beş Alman tayyaresi kayib
dir 
HA VR DA BOMBALANDI 

Havr, 4 (a. a.) - Havr mınta 
k:><:• """'" P!::!'l'>t 2!> 15 il ,. 1 ~/) '>ra 
sın da. bombardıın.anı.. ~dilıniştir. 
Evlere infilaklı bombalar isabet 
etmiştir. Enkaz arasından ölU ve 
yaralılar çıkarılmıştır. 

RUZVEL T PARIS SEFIRILE 
CöROŞTO 

Vaşigton,4 (a. a.) - Ruzvelt, 
Amerikanın Paris büyük elçisı 
B. Bulit ile telefonla göriişmü~
tilr. B. Bulit, hava nazırı B. 
Eymac ile öğle yemeğini yerken 
. li 

LitvanY~i ıet 
Sovyet şikayetler1~yoıı 
kik için bir ko~ı 

ı ·ı ettı '\ teŞ :Cl ı,ıtLI cıJ 
Kaunas, 4 ( A.A.) -;,c:ıs~ıJc' 

da Sovyct ordusuna fl'lııı ..fit • ı w.ır 
zütamlann bulundugı U tıır 
tarda oturanlar dilcJ..-at alCt~dır 11 
rol altında bulundurJ11 11ot0'51 ıôl 

Hükumet, Sovyet ri11iıı ıc~ıd 
yazılr Sovyet askerle .11de t ııı: 
nlması meseleleri uıertbir l;O 
katta bulunmak üzere 

YC i'Yi~'tRus ya ya 
gidecekrnıŞ _) 

Berlin, 4 Radyo)ttg.1) 
talyan hariciye 50t/i,. 
kont Çiyunontı11 •ece 
Rusyayı ziyaret ect dol~~ 
ne dair şayialar 
maktadır. . ~ir 
Amerika yenı ~ ··ou sulh teşebbUSU 

bulunmadı ~·ı 
fı 1 ili 11' 

( Ba§tara ıcre 
t:n v.ıreleriıı de söndrrı 1'·1 

·ıc' )'ı, e ~aıı ctmişlir. :\funı:ıı ·
1
c,.,i ~ 

ııın ı:ın:ıre im:ıı:ııını 1 ıol1~c 
.:>1jni, bir rok pilot, raçı e' ,-et' ,, . . . ,. . ı 

ın il r:ı il ôzcii 11clcl iğını . 1 f11ııl\ • • 1 gl 
pılotJ;1rın aricllcrınn "

1 
ccıııt 

1 dııı::unıı ve Fran~ıı ccJl 1 
1 

d~ 
!.et etmekle oı<lukltırırı 
etmiştir. ,11ııt ısı 

Ollaı•a, .} ( A.A) - • pıı~~ rl 
ra:ı ''ekil mundni•Jıınes tn)')9 pıı1 
ııada:ı ın ınutıcfihlcr(', oıf11 ,., ( 
pcr~onelcc mühiın ynr dıı c1ı 

1 
oldıılhınu. ,·c pek yaı..ııı , 91ı t 

bC, ' 
~ala! ta y:ıpıl:ıı-11~ın1 ~!!' 
lir. 'f ,·tı 
.UIE!11KAD \ l!'F!Ffpı.11', '1 

GA~Hl'.\!Cll \}l 1'.e r' 
'Ne 11ork, t (,ı.1.) ~ 1ııf 1 

Hernld Ttibün gı1ıeı~s ~tı:ırl;e~ 
. . a••rın1 ~ı 

yerme sıınrlı g ' k ı11 ı 
kaim old~suırn ;raıarıı ' ~ı.1'1 

, nııllı ....,, 
!Ne y:ıpı!ac:ık ~:nrt'. 1 ıorı:ırıw 5 
lrrdC'n mütcşckkıl tıır 1 jlerl 
mel· surcti"lc olmasını 
. • J , 

yor. knle~ırı 
Aynı ga7.etc. bnşın~ımc i ~;e 

du ve b:ıhriyeı·e , crı ıcl'll1• 
sıız ol:ııı but ün fll) rıı~e i ı:ılt 
müttefiklere verılm~~~erte ~ 
,·or Hukukl tered ıııt1 e 
• ' • bilTI 
olm:ımalıdır. Zıra ıc31' d 
her Z'lman kendi~l~Cejlnltdt~ f 
takdirde sebebiyt>t .' erjıerıııt' ,-1 
be ind irmek sureııle r{J:O 
mi~tir. Eğer J:Iitl~r ı\~:ıhll(t 
c:ı,·G1. C'lmck ı~ıeı -;c,. ·ne cııı l 
her Jınlde lıiı.e ı:elcccgı 
biliriz. 



1-VAXIT 

1 

-Ün sabah viliyelte mühimi 
toplantı yapıldı bir 

"-------------~--~~--------~ 

1 HAZiRAN lMO 

Maamafih, yavaş yavaş )'Umu~a. şüren şey, o kadar nekeı Te tımah. 
)"or, konuşmata bile razı olu)"Ordu. kar bir kadının dünyahklarını bc
Bu aralık bir kilçük çocuk koşarak raber f(Ölürmcksb:in hayata nda 
ıreldi. etmeğe razı olması :rdı. Terez, an-

-~ L 8"1CiELE~ Muhtelif daireleri~ icabında alacakları 
.;;, , .. emniyet tedbırleri görUşUldU 

-..:... -40-• ., :"1111 
1,. S 9azlyeti merak ederek ne hUcum etti. Godar da memur· 
~ fenerini yaktı ve bir kan lardan birini itfaiyeye haber ver· 
~~ içine JUY&rlanmıı o • meğe yolladı Ye diğer memur ile 
~ -bir kadın caedl gör· birlikte Emili takip etti. 

fil "-ı ....... lruqunu bdmJn bey • EmU teudaf ettiği ilk kapt)'I 
ı-.delıniıtt açtı, elektrik dilfmesini çevirdi 
~ dedi JdlçUJc Melek ve odanın bombof olduğunu gör 
' ~ilt mü? • dil. Anlatıldığına göre buraıı Kil· 
' ~ Artık iti tamamdır çilk Meleğin odası idl Bir köte 
~ ~ kaçıramu. Şimdl de boz~~uı bir yatak göze çarp-

•" 'lrittı~ baJJetain. Bunun i.. makta adı. 
... ~ .::::· Odadaıı çıktı ve aı--.tırmaJarı· 
~ onun ltl bitti. Fakat na büyük bir dikkatle devam et· 
~ Plrtiyl kuanmıt olduğu • ti. Fakat pis bir koku yukarıya 
~etmeyin. Diye hafiye • kadar çıkıyor, Emilin boğazını 
; ~ olmıyan bir acı ce • rahatsız ediyordu. Apfıdan ha
~~. ~enU.ı beni ele geçir • la Ye!il İlkele tin f eryıtlan ge 
~&llllftlz. Küçük Melefin Uyordu. Hafi~eler araştırmaları· 

lbc pek pahalıya male • na devam edlvorlarch. Emil veni. 

.,"i laaft,. h-ecanta •eri dan- den bir kapı açtı ve bu da bom· 
"'it -ı • bottu •••• 

~ nıetre Uerde yukarıya Sofadan geçerken ya-:gmın glt· 
~divenin başında esra • tikçe ilerilemekte oldufunu gör 

.__lıkeıet yeşil ışıklar sasa • dü. Alevler merdiveni tamamer 
~rdu. sarmt§tı. Boğucu bir duman ya 
L"1tt bOyUk bir ıUkQnetle vaş yava, bUtiln evi kaplıyordu. 
~ U.ıerine dofru ilerle· işin daha fenaır ricat yoJları ta· St ır.amen keaihıişti. Merdiven alev-

~ !nıiJ kendine blkim ol • lerin tesiriyle yavaı :yavaı eriyor
..-• .-. Cecikmedi arkadaıının ku- du. Hatti Uzerinde bulunduktan 

hTatça: aofanm talltaları bile kararmaya 
,,.~e, dedi. Elektrik f ene- baştamııtardı. Fakat çocuklar her 
~ yakmaz derhal eline halde pek uzakta değildiler, çiln 
.--.:ekıln. Bilhaaaa yanma kü feryatları kulalılarma lcadar 

ıma dikkat et. On • gelmeye başla~ı$tr. E!'!liJ el yur· 
nr bana bırak. Ben bu damiyle nihayet llçüncil bir kapı· 

~ nasıl matlCip edileee • yı bulmaya muvaffak cldu. 
,..;"ll aırendim. ( "-&.- ) 

... - . .... ~Le .dilfmanlan onların zan. .uuB<ı var 
den daha bileklrdı. 

---~ yakmadan ilzerlerine 
ilerledi. Ancak birkaç san· 

Yeni ithalat birliklerin
de idare heyeti seçimi 

1aklqtıktan aorıra N • 
fltırtmak ve baylece ldhallt limited flrketl iken 
&raitını kaunm.1k için idhallt birliği haline sokulan te
ftnerlnl birdenbire yak • ~kkUllerln dUnden itibaren idare 

~ tltet versin ki Oodar ıo • heyeti intihablarma başlanmış.. 
~~. fını muhafaza edebil • W. ' • • ,..,.., 1 ..... ,o • 

~...-:-eletllmbayı~,,_. --~., rWt~~-~ 
~~e derhal ateı etmcte ~e birlilfiilii t4aN heyl§tl"MÇll;. 
..._-.~ olmuıtu. mi~tir. Bugün de kahve ve çay r feneri kırılarak yere b;rliğnin idare heyeti s~ilecek
• ~ '- ltaıit ite ciri1ti. tki a · tiı·. BUttin birliklerin idare be. 
~ illreıetın üzerine gelrnit ve yetlerl cuma gUnUne kadar ta· 
\~ bdar yanından ayır • ınamen seçilmiş olacaktır. 
"""~ °"1utu atır çekici iskele • 
ı." l)lklar saçan kafasına 
' -.::-: İskelet sanıldı ve hiç 

ı... --.ıa& hareketinde buluna. 
Jıı_d!ınata yere çöktü. O za

"' ~-~eletin kafasına ikin 
_ . ........... ~ indirerek haydudu 

edemlyecek vuiyete 

Demir beyannamesi 
vermiyenler 

Hilkbıetin çıkardığı demir ka 
!'11mamesine göre, her ayın ılk 
beş mesai gUnil içinde verilmesı 
lbımgelen demir stoklan beyan 
nıımelerinin ellerinde mal bulu
natı bazı kimseler tarafından ve.. 
rilbıediği anlaşılmıştır. Ticaret 
mUdUrltıfttne verilmesi llzımge
len beyannameler bu cuma gUnU 
'lkşamuıa kadar kal>ul edilecek
tir.· Vermeyenlerden 25 liradan 
250 liraya kadar para cezası alı 
ııacaktır. 

Sümerbank ıube açıyor 
Htlktlın<?t fabrlkalannda yapı 

l&.cak yerli eşyal:ınn mPmleketin 
her tarafında kolayca satılmam 
için Stlmer Bank Anadolu da 12 
fE'ni yerli mallar pazarı pbesi 
'lçmağa karar vermiştir. 

Dün sabah saat 10 da nlA:vetıe 

Yali muavini Hal6k Nlbat Pepe)'i
nin reislilinde mlihim bir toplantı 
yapılmıt. dDnya nıiyetlnln 116ste
receli delltikliklere kartı muhte. 
ur dairelerin almalan t~ap eden 
cmnf:)·et tedbirleri 16rilşnlmDştnr. 

Toplantıda, emni)·et mDdürQ Mu. 
zaffer Akalın, İstanbul jandarma 
kumandanı mıntaka liman relıi, il. 
man işletmeleri umum mQdCirCi, 
gümrOk muhafaza baftDOdOrO, ıtlm
rfik başm0d1Jr8 Te diler bOtDn da-

ispirto aabılan 
arbyor 

ispirto satıştan gittikçe art
makadır. Inhlısarlar idare8inln la 
tatistilderine giSre geçen sene 
zarfında 1.196.760 litre ispirto 
sa.tılmıştır. Bunun 830.973 lit
resi saf ispirto, 861 1ltresl kilu.. 
lilmutlak, 2.H8 Utreel kolonya, 
355.151 litresi kolonya lspiıtoeu, 
ı 7 295 litresi tuvalet ispirtosu, 
5275 litresi fyodlu ispirto ve 
485.057 litresi de mugayyir is. 
pirtodur. 

Meyva ve sebze fiatlan 
Haldeki toptan meYTI fiyatJarlle 

cJışarıdnkl perakende fiyatlar ara. 
'ında büyilk farklar oldulu mille. 
addil deratır JJJPtlan teru,ıerden 
anlaşılmıştır. Beledi)•e iktısat mil. 
<lürlilitilnde dQn yapdan bir toplan
tıda toplan ile perakende fiyat •· 

lre mDdilrlerl bulunmuştur. Bu fe • 
kilde aık sık toplantılar yapılacak 
ve aJınacak tedbirler kararlaştıra. 
lacaklır. 

Diler taraftan Anbradan verilen 
bir habere ır>re, htık6met, halkı 
heyecana nren .sılsız haberleri 
ya)·anlar hakkında kanuni takibaı 
yapılmasını temin için ceaa lıanıı. 
nuna bazı maddeler tlheslne ka
rar Termit Te bu yolda bir proje 
ha:urlamı,tır. Proje ba .Onlerde de 
MecUae TerJJecektlr. 

latanbul Adliyesinde 
terfiler 

Istanbul lklncl ağır ceza mab. 
kemesi reisi Remzi, Birinci tica· 
ret mahkemesi basından KA
mil. ikinci ticaret mahkemem L 
zasından Ahmed Remzi, MUddei 
amumt muavinlerinden Rep..i 
Saka ile sulh b•Jdmlerlnden Nl
yazinin birer derece terfle llyf.k 
olduldannı adliye veklleti eneli 
meni dtın mllddelumum!liğe teb 
Uğ etmiştir. 

Florya Plajlan 
Florya plajlarının bir seneliği 23 

bin liraya müza)·ede:ve çıkarılmış
tır. ihale 20 haziranda yapılacak-
tır. 

raıındaki bu farkı kaldırmak için 
•hcıların toptan rt:vata ancak yQz. 
de elli tam )'llpabileceklcri teshil 
edilmiştir. 

lstanbul Levazım Amirliği satınaı;--f 
Komııyonu lllnları _I 

DM,8SO adet )'Uiaurta aımacaJcbl'. Kap&lJ arfta eladltme9117/l/HO PL 
aırteıd gUnQ aut ıa de Topbanede IATunD Amlrllll Satmaıma komı.,o. 
nanda yapdaeakbr. B.,.antn taJmdıa lledell COI lira 2 lmnqtur. AmdOhl 
clltettne alt Uk teminat 248 llra 41 kmuf. Rumeli cihetine alt Dk teminat 
t79 Ura 49 kunıttur. Şartnameat komll)'onda (6rWtır. l.ıeıtıUertn tekllf 
mektuplarmı efalltme aaaUnden bir A&t evveline kadar komll)'OD• 
vermelad. ' • '· \ ' (W) ('15Ul 

••• 
2000 adet kantarma atmac:aktır. lltlteabhlt nam n bnabma a~ ek· 

ıdltmeal 17/l/1MO Puarteıd ıono aat lUO da Topb&Dede Lnuma Amir. 
lltl Satmalma koml8yonunda yapdacaktıt. Tabmln bedeli 1600 lira, Uk le • 
mtnatı 120 Jlradır. NOmune n prtnameıd komtayonda görWtır. tateklllertn 
beW aaatte koın18J'OD& gelmeıert. (928) üııi) 

••• 
3000 çift maıunua alm~kta'. lltltMbblt ııam "belabma a.c;ık ekallt.. 

meal 17/8/HO Puarleal sUntl aaat H de Toph&Dede Levazım A.mlrlltt aa. 
tmaıma komlayonunda J&PllaCaktır. TabmlD bedeU 18GO lira, ilk temlnab 
ısa liradır. Ntımuıae ve prtnamell komlaıonda görWGr. htekUlerln belU -. 
atte komla)'OG& plmelarL (929) ('°21) 

• • • 
24,IOO kilo cali fuul)'ell 
a:z.aoo kilo anekadm fuulyeal 
88,800 kilo lıubaD7a fuuJ79ll 
98,000 kilo tut kalıak 
28,000 adet Bb'ar· 

Yukarda 7U1J1 bit kalem aebseııla puarhkJa etuUlmell 1018/HO Pa· 
zarteeı gQDQ aat 14 de TopbaDede ı.tanbul Levazım. Amlrtltt Batm&lma 
Komls)'onunda yapdaeaktıl'. BepsbdD taıunln bedell 17,17' Ura DO kunafblr. 
RumeU eUıeUDe alt aelıuDlD Dk teminatı 884 Ura 6 kunq, Anadolu dbeUDe 
alt aeb:leDID ilk temtnatı 4°' Ura lkl lruruttur. Şartnamesi Ko~da (6 
rWtır. lateklilertn Jwuml vealk&l&rUe lıeW aatte Komisyon& plmelerL 

(934) (4&4J) 

••• 
Baydarpqa c:UıeUnde 112 toD kadar Aakert D&kllJat J'&ptmı&cakbr 

Puarhkla ekalltmul 5/6/MO Çarp.mb& ıono A&t 18 da Topb&Dede ı.eva 
mm A.mirUtt l&tmaıma Ko~und& :yapılacaktır, şartnamMI kOmlaJ'OD. 
da 1Gr1l11lr. ı.teıcınertn kaU tem1Datıarf7Je belli aaatte kom11JOD& gelmeleri. 

(1) (41'1) 

lstanbul Gümrükleri 8Qfmüdürliiiunden: 

Satış mudurJUğUnde kapah zarf usuliyle sahipsiz eşya satışı 
ihale Günü : 10161940 

lllldan l>eterl 
lıULN IJarka No. KL Gr, U. Ka. 

8181 

8714 

6721 

J l!l 157151 
4M 
s ana 

AKC 
AUNO '114/B 

1/11 
VAZ 3M/eo 

814 

4203 000 

1087 000 

1442 000 

--
11987 17 

S1031 ıs:s 

15338 l50 

ihale Günü : 12/6/940 
LKAR 100115 1010 aoo 11M11 21 
)ılN 

ıruıı 3032/48 42~ l500 10911 00 

Pf7~ 
u. iL 

IOO 00 

S80I OD 

11DO l50 

C88 00 

818 60 

lll$Y ANDf CbrlJI 

Kuarlı pamuk meusuc:ıt 

fpekn pamu1rfu meuueat 

lpek Gisgili pamuk menaucat 

Jloyatı" lflemell pamuk meuueat 
( % 25 ten u lpett b&vt) 

1pllfi boyab pamuk meuucat 
( % 2~ ten .. auııl lpetl b&vi) 

Yukarda marka, numara, değeri, mfktan Ye efnalerl )'Udi eaa Qatlerlnc!e ,..mı g1lDlerde 1M9 numaralı ka
n.un muclbbıce " 2490 ayılı kanunda Judr bWdlmler dalrealDda ya kapalı zarf uaull71• Sirkecide Rqadl1e ead· 
clealnde Halı anırepo.u dablUDdekt GOmrtUc 8&bt JIDdQıtQllDde atdac&! tır. 

Şartnameler amıaa mQdQrltlktell ber sQD parum almalıOfr. ı.tekWertn 9f1&DDl lılamnda. ıGsternen per 
•kQeebü lbale sQDJerlDda ectedaD evvel ftlMJ9 yatırma&arı prttır. ı.telclllartıı teklif mektuplarlyJe lılrllkte pey 
akçam makbuıdanm n 2480 aydı lauıunda Judr TU!bl&rmr adlara koyarak tha1e Jblertnde -.at 12 den 
evvel mOdUrlllfe makbuz mukablllnde vermeleri ı&snndır. Teklif mektupJ&rmm f&rlnamelerde ayntan ,..ıere ya. 
ıalmuı meeburldlr. Zartlar ibate stınG .. t 11 de •lıt •tonunda açılacaktır. (48'4} 

• 

- Mösyö J.öpayör, bir t•lgraf ıe· nesinin ölümünQ haber alın<'&, he. 
tirdim. men babasının yanına koşmuştu. 

Dellrmend, ömründe hiç telgraf. Onun bu iki tarana matem içinde 
name almamış bir insan ıavrile kA- yapa:ralnız kalmasına ıönlü razı 
lıdı elinde bir kaç dera çevirdik. ofamamışh. 
ten sonra nihayet açtı. Telgrafna. ilk zamanlar o hırçın "' ıers 
mede sadece bu iki kelime vardı : adamı ıütmekte epey zahmet çek. 
"Çocutun 6ld0". ti. Fakat azim ve karan aanılma-

Delirmenci buna eblehleşen göz- dı. \'e bir kaç harıa aonra Greguar 
leriJe daha bir kaç defa okuduktan ile evlenmesine babasını razı ede. 
sonra kaba kaba kilfretmle başla- bildi. Meselenin bu ıuretJe netice. 
da. lenmesi çlfllikte herkesin yüreli· 

- Vay anaaını r Bqımıza daha ne ıu ıerpli. Uzun zamandan beri 
neler ıeleceU Şimdi de otlum ö. hasretini çektikleri tımarık çocu. 
Ul)·or. Her feJ bize )'tiz revirlyorl tun yilzilnfi ıörmek nihayet nasip 

Sonra )'fireli kabardı, ıözleri olacaktı. Herne kadar Upayör fı; • 
yaşlarla doldu. Yılgınlıkla kendini tekııiz ve somurtkan bir suratla bu 
bir iskemleye atarak tetınırnamede dOAOne razı olmuşııa da, kalbinde 
yazılı a6zlerl tekrarlamaAR başla. daimi bir endişe vardı. Malının '"e 
dı: "Çocu1JUn öldil- Çocutun öl. millkllnOn üstDne oturuldu klan 
dO-•• " ve daha 6tealni, arada olmı- sonra, Dzerine çöken bahtsızlık 
yan kelimeleri an)·ordu. Belki de içinde kimsesiz bırakılacajını his. 
anaaını ıönneden 6lmüşUI. \ 'eya - seder gibi oluyordu. Halbuki nzi· 
hut 90n nefesinde iken anneıd ye. yet tamamile aksi çıktı. Greguar 
litmlşU. BlltOn fhtfmallerl aklından damat olarak değirmene yerleşli#I 
ııeçlrlyor Te tekrar tekrar söylü_ zaman kayınpederJle memulden da 
yordu: ha iyi anlaştı. LöpayörOn bir eme: 

- Fesubhanallahf Bu teJsrafiar U \"ardı: O öldükten aonra delir. 
da hem bir teY anlatmazlar Te hem menile larlasının Malyölere kati· 
de insanı cilerlerinden wrurlar. )'en verllmh·e<"eğine dair damadı 
Bana bırini tönderemeı miydi 1.. na yemin ettirmek. Greıuar yemi~ 
Şimdi benim oraya gitmem IA. elmedl. FakRt, karısının en kı)"· 
11m. Ahr Şimdi tamam oldu. Bir melli çeyizini başkalanna kaptıra. 
ins:ın bu kadar fellkete nasıl kat- cık kadar sar olmadJiıaı llillerek 
lanabilirT s61Jemesi dellrmenclJi sevindirdi . 

Dellrmenelnln bu fef18dında 6y- (Dcluı 
le mOthlt bir tımitslzlik Yardı ki, t'Gf') 
Maty6 ona acıyarak Parfse beraber 
gitmeyi teklif etti. Fakat L6payör 
apansızın deli gibi •>-ala dikildi. 

- Al Evet, ıeldlnlz... Ne diyor. 
danad O plı mendebarlan evlen. 
dlrellm miT- Evet, ent, ı&rOyor. 
sanuı ki tam dQOne ıllmek nıl· 
yellndeyiml Glln&ntıall çok iyi aec
tlnıı, toculum 6ldn... Gldlnb, gt. 
diniz, 10ksa bir fel1ket çıbrtınm ! 
Yamralllarıaı hanya kaldmyor. 

da. BIHDa baJ"alınıa ~klldılı bir 
uda llat;,6)'8 ka"ıaında g6rmek 
ona kadurtU)'Ordu. 

- Teres pllp ayaklanma ıra. 
pansa da onu sizin hırıız olUunuza 
venni)·eceııım... BütQn dünya be
Dlmıe ... ~ .... ._ ._ ...... ....,._. 
yattutunuz ıtbl beni de 111tanı. 
naz, yalma yok f 

Birdenbire ıihninde bo tehlike
nin tehdidi canlanmıf olacaktı • 
Madem ki Antoncn 6Jm0ştll, Greıu. 
ar Teresi alına delirmen de oman 
olaeakh. Ve Maty6lere nlabet için 
eldnıılı bıral.:tırdılı o tarla, bu n.. 
reUe ıene onların eline ~ekil. 
Bu fikir, delirmenciyi bllsb&ttln 
çıldırttı. 

- oııunuzu llndaaa atbnea-. 
tım, Ye ıui hemen lftmezaenlz, dı. 
şanya fırlatacaJım... Haydi 11ldl. 
nlz, gidiniz! 

BORSA 
- Ankara 4 • 8·940 -
.--<:EKLER--

1 lil•rlla LH 
100 Dular 111.76 
111 Fre. S.11&7 
lllUn& 1.1176 
100 ....... ""' .... ,.. 
,.. l"lorlıl -111 lla7llmwlE -111 llelp -100 Dnbml 0.1176 
ıooı.e.. J.1111 
Ul~a,_ -111...,... H.lla 
100 Zloti -
lUO Peqt 29.H 
11114 t.111 ..... UUI 
lM l'em ... 
iM lnet &r. il.OM ......... -
Al• Jl,11 

- Eaham Ye Tah~llt -
1911 " 1 Ul:ramlıeB u.-

Sinema ve tiyatrolar Mat:rl bu azıb deli klrfısında 
sapsan olmuştu. Adım adım ıeri. 
llıerek: 

- Sizi mazur sörQyorum. COakO Cemal Salair Tiyatroau 
kederini• pek bilyilklllr. Maamanh 
makul ı,lerln ergeç aetlcelendillnl 
h"l<llltfm için fütur etmfyomm. 

Dedi ve gitti. 
Gene bir ay ıeçU. Sonra, Tefrl 

nlenelln yatmarla bir sabahında. 
Madnm L&pa;,61' delirmenin ahı
nnda aaıJı balandu. Janvllde, onu 
L6pay6rOn aıtıltna dair bir ten
lllr rtoıa,tı. Fakat, hakikat tu ldı 
ki, otlu Antonen 6leliberl kadınca. 
tıı teeuDrden bir p1rr:ı sapıtmı~. 
tı. Diler taraftan aile ba:vatı da· 
yanılmaa bir dereceye gelmişti. 
Kan koca ~Jmıizlilin aon had -
dini bulmuıJardı. Ba hldiaede Jan. 
TU halkıl\ı ea llyade hayrete dO. 

iki babah kız 

Halk Opereti 
Umuma 21 de 

Betlldat .... Parlda 
KADJNLA.RIN BllOmmtCt 

lnhıs·arlar umum 
müdOrlOQOnden: 

1 - ldaıemıstn Ferlk6y bira fabrlkumda Haziran MO tarihlDden Ka. 
, u tn 80DUDa bdar gtıııde 600 kilo tıurtnden bir aene sartmda b1rUcecıeJ& 
akrlbeD 180 tan klmtır eurutu puarldda atılacaktır. 

D - PUarbll 115/Vl/MO Cumarteal ıtıntı aat 10 da Kabatqta Len
:mn ve Kllı&JUt tubealndeJd Ala l&tıp luımU,OOunda ,.pd&ca1stır. 

m - NGmuae 9111111 l9CJllll fabrikada ,oroıebutr. 
IV - lateJdllertD puarlık 1o1D laJID olUD&D &11D Yt aaatte tekUf ede· 

ce1deri aat GDrbıdeD ~ 16 temblat pa.ralarlJe blrUlcte makar ~ 
mlraeutıan IJ&a olunur. {'811) 

1 Jeniz Levazım Satınalma Komisyonu i'lnlan 

1 - Tahmin edilen bedeU (11800) Ura olan (400) toD K&rabtlk kok k6-
m0ı1ln0n, 21 Baatran MO tarlhlDe raalayan Cuma gtlntl aat 11 de 1clp91! 
zarfla ekaDtmeal yapılacaktır. 

2 - tık teminatı (8815) Ura olup f&rln&meal Mr gQD komiqcmc1lıa Jl9. 
rum olarak almablllr. · 

a - ı.tekUlerln 2'90 18J1b k&Duaaa tarlfatı &MJtnde tamim ..... 
ıert 1tapaJJ tekllt mektuplarmı • PO tıem stlll " aatta 1ılr aat •• u 111t 
kadar Kaaımpqada bulunan komlQaa befkulrlma mübus müalıllla4e 
vermeleri. (4'M) 
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GELİNC K SiGARASI ÇIKTI. 
En mfttkDlpe~enUerl de uabll oıaugu halde her sınai UUün 

tlr)·aldslnl memnun etmek azmında bulunan 

İNHiSARLAR İDARE~I • 
hu kt'1're pl,-asaya ar~eUIOI uçlu ve u-:suz GEl .. INCIK slğaraslle, 
t~•mi t\tth ,.e kokulu olmakla beraber me,·cut nevllerden daha 

tnce bir sl~ara arayan tir-
yaki zDmreslnl tatmine ça· .. 
11,mıştır. 

Bu evsa•, bilhassa ba· 
yanlar taralın~a'! aranıl· 
dıQı h;ln GELl~Clli, aynı 
zamanda onlarında sına· 
rası olacaktır. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

1 :IJ t}l·]I 
5.6.940 Çarşamba 

JZ.30: Program ve memleket saat 
ayarı, J2.35: Ajans, 12.50: Müzik: 
Muhtelif fiarkılar \Pi.) 13.30/ 14.00 

1 

MUzik: Ktiçllk orkestra, 18.00: Pro
gram \'C memleket aaat ayan, 18.05: 

1 

Müzik: Cazband (Pi.) 18.30; TUrl< 
Mti7Jği, Okuyanlar: Radl!e Erten. 
Mahmut Karındaş, 19.00: Konu~ma 
(Dı' politil:a ht\dfaelcrlJ, 19.20: Mü
zik, lD.3~: Milzlk: Halk türküleri ve 
oyun ha,·atıırı, San Recep, 19.45: 
Memleket saat ayarı, Ajans ve me. 
teoroloji haberleri, 20.00: Müzik: I<'a
ınl heyeti, 20.35: Temsil, 21.35: Ser
best saat, 21.45: MUzlk: Rlyasetlcum. 
hur bandosu, 22.30: Memleket saat 
ayarr, Ajans haberleri; 22.50: MUzik: 
Cazband (Pl.) 23.25/ 23.30: Yarınki 

program \'C kapanı~. 

6.6.940 Perşembe 
12.30: Program ve memleket saat 

ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 1~.50: MUzik, Okuyan: Mef
haret Sağnak, 13.15 Mllzik: Halk 
ti.lrkUlerf, Azize Tözem \'e Sadi Y•. 
ver Ataman. 13.30/ H.OO: Müzik: Ha· 
,if mUzlk (Pi.) 18.00: Program ve 
memleket saat ayan, 18.0S: MUzik: 
Solistler <Pi.) 18.30: MUzlk: Radyo 
caz orkcstr:uıı (Şef: İbrahim özglir). 
Soprano Bedriye 'füztin'Un lştirAklle. 
19.10: lIUzık: Fasıl heyeti, 10.45: 
Memleket aaat ayarı, Ajans 20.CO: 
Müzik, Okuyan: Semahat özdenııes, 
Okuyan: Melek Tokgô:>., 20.30. Ko. 
nu§ma, 20.45: Müzik, Okuyan: Necmi 
P.i::a Ahıskan, 21.10: Konuşma <Sıh_ 
hat saaU), 21.30: Müzik; Radyo or
kestraar, (Şef: H. Ferit Alnarı, 22.20 
MUzik: Cazband (Pi.) 22 30: Memle. 
ket ııaat ayarı, Ajans haberleri; 22,50 
Milz!k: Cazband (Pi.) 23.25/23.30: 
\"armki program \'e kapanı§. 

Salih Muradın 
konferansı 

Eminönü lwlkcı•indtıı: 
Türkiye sanat mektepleri mewn· 

tarı cemiyetinin ~eri konferanslıı_ 

rından on ı;;llıncısı 7-6-1940 <"ll. 

ma giinii ~aat 18 de e\·iınizin Ca~oJ. 
oğluıırl:ıki salonunda Pror. S:ılih 

~furat l:ırarınıJan Y<'rilı-l'cktir. ~fıw

zun (Fizikin son:ıyiclc oynaılı~ı 

rol) dür. 
Dnetiye yoktur. Herk<'~ gelebi· 

lir. 

1 
VAKiT 

Gazeted«" c:ıt<an bUtUn vazı ve 
r«"almlıırln bukuku mahfuzdur 

·\HO:'\E r ,.\ r.tFE~I 

ı\)lık 
1 ., lık 
fi aylık 
1 yıllık 

MPmlekf't 
l<:lnde 

9;, 
ıııo 

41.'\ 
900 

Mcmlekrt 
dışında 

iM K.ı 

4%3 • 
H20 

lflOO 

l'arlfedeo Balkan Birliği ı<:tn a) 
da otuz kuruş dUşUIUr. Prıst..ıı birli 
gıoe gtrml ~en yerlPre ayda Vt'tmı· 
beşer kuruş zammedilir. 

A t-one kaydın· bildiren ınektuı 
"t' telgraf Ucrelinl abone parasının 
postıı veyR banka ile yollama ı.c· 
retlnl idare kendi Hzerine alır. 
TUrkl)·Pnln hrr po!'ta m.-rkPTln,.. 

V AKIT'• ahooıe yaı;ılır 
~tlre.a değiştirme tıcrett 2:1 Kr, 

11.AN llCKll:1·1.fl:KI 

Ticaret HAntannın santim • '"'· 
tın sond&!I itibaren llAn ııayfııl" 
rmda 40, le; sayfaıard~ :IO kuru,, 
dördUncU sayfada 1: ikinci \'t' n. 
c;UocUde 2: hlrlnclde t; t.aşlık vanı 
keıımece - lfradır 

BUyUk; c;ok devamlı, K!lşt>tı 
renkli \IA.ı vcrenterP R\'Tt ııvrı in. 

, dlrmf'ler yapılır H.e11;;,1 111\nlıı rın 
, ,ıınum aatırı 40 ırnruştur 

fll'a-t .\1ıthh·«'tt" c lııın·an 
R!l~Uk llAnlar · l 

Bir df'fa ~O: iki defası :'>O ll!; df' 
fası 6S, dört dt!iaaı 7S ve on ri('fn" 
100 kuruştur Oc; aylık lllln verrn 

• ';ırln bir '1efaaı beda\'adır Dört ııa 

1 

tın ge~D ll:lnlano faz:l3 "ntırtar• 
ı be~ kııruştan heııap edillr 

Vakıt hem .:ıotrudan dogruv" 
keudl idare yerinde, hem Ankarıt 
caddeslodP Orhan~) hRnıoda 1-i:E 
MALEDDIN lREN 111\n BUroıru 
eliyle tıııo kabul edıor ı Rlirnnu" 
tf'IPfnnu: %0lJ~j). 

E!ıooımiimııi.~ mı~ 

~ Muhammen bedeller! ile lal.mlerl apfıda yazılı iki liste muhteviy&lı 

mubt.llf anahtarlar 18 Temmuz 194<> Pereembe gUoU aaat 11\,30 dan itibaren 
&.Y'f'I ayn ırrra De kapalı zarf usuıu ile Ankarada. idare blnaaında aatm 
almact.ktrr. 

Sağlı~ınm l<ıymet\nl bilen Bsyanların seve seve kullanacağı en ~ -
birinci Adet bezleridir. Mikropsuz, U!ak, Yumuşaktır. En ince clblııe. 1 
ler altında beJll olmaz. Her Ecz~ncde ve bUyUk marı-azaıarda FcmU = 

Btı lfe firmek lıtı,enlertn her llıtenin hlzalannd& yazılı muvakkat te_ 
miDat il• kanunun tayin ettili vesikalan ve tekliflerini aynı gUn saat H,30 a 
1c&dar Komfa7un Re!Allflne vemıeterl IUundır. 

Şarblameler parasız olarak AnkaradA Malzeme DRlreıılndcn. Haydar. 
-oqada te11enıım n aevk ,enitinden datıtııacaktır. (4ıs45) 

ve bağı bulunur. ' · 

• .ıır.~-•r~•11.-111mRmBmınımıınR1 iP 
SAHiBi: ASl!.1 lJS Umum Neşriyatı fd3re eden . 

liANZIJlf: , .. 
Gö7.lf'rl yakmaz:, su ile çıkmaz, klrplklf'rl dökmez. Terkibindeki B A ~ 
M 1 N cevheri sayesinde klrplklerl bealer 'l"e uı.atır. Siyah, lı\<'h·crt. 
yeşil renklerinin bakıştaki füaunkAr cazlbc!ll ta)&Dt hayrettir. 

tNGlLt:Z KANZUK ı:czA.. .... ESl_ - BEl'OGLU - lSTANBL~ 

100.000 Lira 
Milli Piyango'nun 7 Hazir'" 
Keşidesi Tali Kaynağı oll" 
Dönen Kürelerle yapılacs~tt' 

100.000 Lira 
bili 

Bu kqidede aynca 20 bin, 15 bin,~ 
liralık ikramiyeler, 5 dane 5.000 ~· 
50 dane 1000 liralık, 500 dane 60 .~· 
500 dane 40 liralık, 5000 dane 10 

ikramiyeler vardır. 

Şansınızı deneyioit 
• 

Büyük. ikramiye· 

100 . .000 Liradn ~~~~~~~-~ 
ıstanbul aeled ıyee 1 

ııanıarı 
'--~~~~~~~~~~~~-------~~ 

Suadiye lsk<.'le yolu inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. ı<ef pD't 
(iı93 lira 29 kuruş ve ilk teminatı 487 llradı.r. K~lf ve §artnsme • (JP_ 
Mue.melAt mU IUrlUğU kaleminde g6ruteceldlr. İhale 21/6 940 CUP'~ 
ııaat J4 de Dııimt EncUmendo yapılacaktır. Talipler n ilk temLnll~e rıı 
veya m"ktupları, ihale tarihinden sel.iz gün e\•vel Nafia MUdUrlU 
.-caatı ... o.lac.ıltlr.rı fenni t'h'lyct ve !HO yılına al t Tica'"C'l <"d~..sı "' ~~, 
llıaıe gUnU muayyen saatte Daimi EncUmendo bulunm::ıları. t 

rahmi" ilk 

bcdf'll teminat 

6i,40 4,~o 

400,00 :;o,co 

39 00 :ı,02 

84,00 c.~o 

M0.00 03,00 

l~.oo 11,2~ 

105,CO 7,88 

30,00 2,2!5 

• • • 

ı • 
ı:al ;I 

Fatıhlc IIoc:ı.u,·eys mahnllc~ı Ş!'TlScttln carıtl •:ıır' 
lıncU ac!ı da 2918 bari ta numaralı ve (17.40 m"tre 01"' 
sahalı arsa. ,_14 
Fatihte HcıeaUw•ys mııh.allesl Haciffdan sokak ~J 
n1n13 98,30 metre murabbaı &ahalı arsa. s-rrt".., 
Fatihte SarıgUz<.'l Çarıkçı Kl'malcttln mahaııesl ett' tP 
s?knk 100 l\ncU adada 1784 harttıı No.lu ''e 9,75 JJ1 ,4 

r~bbaı arsn. ıı~~ 
F.lllh yangınyerinde Muhteslp lskendcr ){atı. JJ!l 

1 
,,,,

KMldecl So. 136 mcı adada 27,i5 metre mura!J~ , 

arsa. el -4' 
l<"atlhte Kirmastl Mah. Boyacıkapıaı So. 57 ın 
138,37 metre murabbıı1 ııııhalı arsa. /.~ 
Akııaray ynngın ycrind~ Mc'3ihp3:p. m11bnll!~1 rne~ 
caddesi .'5G mcı adııda 9H harita numarelı ve,., 
rahbar sahnlı arsa. au""° 
Altsrı.ray ynnıpn yerinde Kemalpaşa mıı.haııeslhsll ,; 
mini sokak fll inci adada 85 metre murabba• .a unctl 
Aksaray yangınyerl:ıdc Azimka.r ıı kak 13 

10.00 metre m11rabb:ıı sahalı arsa. 
,,., 

P.cfit, Ahme! f' ven~il 35,00 2 63 l{nrıı.g'{lmrUkte Karabaş Mahallesi KUldede 
Mul-srY"ırn l\J• ,·r,' ' ~· 

bedf'I U-mtnııt 
Basıld:~1 ver · V' A /(iT l\ t:ıtba.uı• so'kal< ' 

Ne. KalMI lmnl Ura Lira 

1 u l1d atıztı 10mun anahtan 7000 fi:?~ 

' u lnıfllll, l"rauıa ve sair anahtarlar fiOOO 375 

• • • 
ilah-. .. W.Ji (lllO) Ura (50) kunıı olan ı ıooooı Kg. M:11ZUt ıMo· 

.,..>. ('1A.1NO> Cuma ,ona aat (11) on birde Haydarpqada Gar binası 

adadR C[l,3i metre murabb:u sahalı ıırııa. ,.re' 
dahilindeki komisyon tar"°ından açık eksiltme uaultle aatm almae&ktır. 

1 
Tahmitı bedelleri ile ilk t mlnat mlktıırlıırı yukarda yaztll 

9 pell'r~ 
Bu l§e gtrmek lstJyenfertn (122) Ura (29) kuruıluk muvakkat teminat nyn a~'TJ satılmak Ü"cre açık arttımı:ıya konulmuştur. şs.rt~:; reı",.4 

ve kanunun tayin ettiği vesalkle blrllkte ekatıtme gUnO Matine kadar ko. \'C Muamelat MUdUrıus·n kaleminde gl:SrUleceltUr. lhale 20 6 ıı:ı•t 
misyona mUracaatlan lAzımdn'. 1 ı;tınu ııaat H dP Thılmt EncUmendc yııpıla~khr. Talip!eri.rı ilk te:~""4' 

Bu l~e alt §&rtnameler komisyondan para.sız olarak dağıtıımaktadu. j buz ,·cya mektuplariylc lhıılc gUnU muayyen aaatte paımt f;nc ı••'' 
~ -ı:.;s • J lunmalan. 


