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HERYERDE 3 KURUŞ 
Amerika hava kuvvetlerinin 

artırılması kabul edildi 

Almanyadan gelen bitaraf 
bir diplomatın intıbaları PERSEMBE 6 HAZiRAN 1940 YIL: 23 • SAYI: 8048 

Vaşington, 5 (A.A.) - Deniz hava kuvvet. 
lcrinin miktarını on bin tayyare ve 16 bin pilota 
çıkaran kanun, Senatoca kabul edilmigtir. Ayni 
l·anun müşterek An:crika etrafına yapılacak o. 
lan hava üsleri çcnbcri inşasını da derpiı etmek. 
tedir. 

(YaZ?M 3 üncüde ) tt) AKE E: Vt Ankıı rıı cıırı ı~· ı ANBlll •1eıı:rıı r : VA KiT· Posta kUtU!111' 411 ° I Plt'fon: 214 13 IYıızıı 243İ( ıldart'l -
Reisicumhur 
• • 
ismet lnönü 

1 &u sa'1alılstanbuluı 
111 

ere f lendirigor larl 
ll(i tnkara, 5 (A.A.) - Reisicuınhur İsmet Inö-: D •• 
~.~ QQ akıam hususi trenle latanbula hareket bu-; .. n 
· "'«lbutlardır. i -.A. sabah 40 Al nan fırkası

n ın taarruzu ile başladı 
Fransız piyadesi 200 kilometrelik 
biyl k bir bat üzer inde dayanıyor 

~ Reisicumhur ismet tnönü, hareketlerindenfi 
p el Batvekil Doktor Refik Saydam, l'llareşal e-. . . 
~a:ı Çalanak, vekiller, C. H. P. Genel Seh:re-i 
"- l'Doktor Tuzer, Müstakil Grup reis vekili Ra.! 
'arhan, Ankara valisi Tandoğan, Hariciye İ 
"-iicl .. l sekreter muavini Seymen, Matbuat umumi 
~)e~r~ S~l~ .~arper. Mevki ... kumandanı ve Em- J 

4 dıre.~toru tarafından ugurlanmı~larclır. ! • ı 
~.._._. .... ._...__.. .... _...._ __ _..~,_.._MM~ .................... : 

1~1yanm siyaseti 
~a yeni taarruz 
~ \'azan: ASIM US 
S~~lra, 5 (telefon la) - ŞL 
"-~ l'lusada Som ve En mm 
.~!atı ki Alma n orduları 
~-• kametinde yeni ~t -
lııL~ !>atladı. ~"'akat Musoli. 

l'Ueti albnda toplanan 
~' beklenlldltl gibi ... N ~ çıkmadı. Italya §İ· 
~~bı hududundan her an 
~~ edecekmi§ gibi görüne· 
~ llti.lyond&fl !azla Iı"'rans12 
~ tt.,~~enupta t ut maya mec. 
.. ~ ~e göre ihtim~ ki Al 
~İıf aatine bu ŞP,kilde biı 
~ iktü:ı edecekt ir. Bu 
~ . .ı harbin Akdeniz havza
~ '1rayet etmesine mani 
'~ d kendisi için menfaat bu 
\'~tınektir. 

fiınaı cephesinde Alman 
~ b. başlarken Italyanın ce.. 
~ ~rekctsiz kalması harbir. 
~p günlerinde de taarru

~.._ d eyeceğini gôstermu. 
\ )iıı efe.ki taarruzda Alman. 
~ttph °:1.A.vaffak olarak Fra~ 
\~ eainı yaracak ve Parls u-
~:rflyecek olur larsa sade· 

e bozgunluktan ist ifade 
~<Dt omı t üncüde) 

~omadaki 
~~İliz ve Fransız 
&tıtret memurları 
~ ayrıldı 
~ l!l a Uıu..ast) - Romada bu. 
~llt,1 :rilla ve Fra.naız ıetareUeri 
ı...,., 'llııııı mUhlm bir kıamı ve 
~ ~~caz.et teteriyle alAkadar bu· 
~ lılurıar ltalyayı t erketml§. 

~ k.ıan ııefaret erkAnı ve R-

1 ''tı..~r Z&bıtanm aıkı muhat&· 
>.:_"&~r. S::, ~ h&tıu hUlcCımeUn kararını 
''-. :=ouıııntn nutku ile öğrene. 
~ ... ~l'llııe göre İtalya bugtlnkU 
~ rt müdahalede bulunacak-

~lt ~ lddlalannı tahakkuk 
~ lrau.undadır. li'ran• EylU
~ ~iddialarının mtlzakere 
~ lt.,ı ttaıyaya t eklif etmlf, 
~ti.. ~a b-..ı teklınere cevap ver_ 
~ 12&11nler;ie 11on olarak ttaı. 

ti .. ~'lGen müzakere tekllf olun
~ 1i:ıe cevap almamamqtır. 

ı' askeri müdaha
• ~ ~e bulunacak 

' $ 01 I) 1 ·ı· . ' llıatı usıu - ngı ız sı-
'l_Jtı "tıı1t'elleri Mussolininin ya-
~ lıtıt~"dıı kabul olunması im. 
l~tııı ıııarıi:ı n bahsedeeejti ve 
\..."'ıı 111 '°tdıtı tabi i olacatından 
ı. ' ~•~eri müdahalede bulu

"••tindedirler. 

Frans~z ~ab ; n e s · 

istifa etli 
Yeni kabineyi yine 
Reynonun kurınas ! 

Pariı, 5 (,L\ .) - ll:l\"as 
Lıil<.liriyor: 

ajan 5 ı 

ne) 110 k:ılıincsi btifa etrııişlir. 
\'eni kaLincyi sene He) nonun leş_ 
kil etmesi muhtemeldir . 

Pariı, 5 ( A.A.) - Ha\'u aj:ınsı 
bildi r iyor: 

Gece yarı s ı , Da laıiye, yanında ka. 
bine arkadaşları olctıı/hı halıle Eli. 
ze sarayıncl:ın ç ıkmış ve Rerno ka 
bine:ooin in istifası hilılirilnıiştir. 

Reyno, reİ:'iİeumhu r Lcbrun ilt 
nıüz:ıkercdcılir. _ 

(De amı ·t iinrıiıle J 

- - - - -
ALlılAN TEBLJ(;JNE GORE : 

Flandr'delii 
Alman zayiatı 
10252 maktaı, 8463 
kayıp, 42523 yaralı 

Tayy'are kayıbı ise 43 2 
Flandrdcki harekat hakkınchı 

1 

\ lman kuvvetleri kumanda ht!· 
yt' ti tarafından n~rcdilen bu 

1 
tebliğde ı.zun tafsilat verilmek 
te, sonunda Alman zayi:ı.tı hak 

tunda şu malümat bildirilmekte 
lir: 

Alman hsva kuvvetleri l Omn 
;ı~tan 3 hazirana kadar 1810 

(l)c 111111 * UIH'Uı/rJ 

Almanlar iki noktada sekiz 
kilometre kadar ilerlediler 

Srt;ıt111 • 

• llmmılal'm luarru: 11111ıla/\alar1111 

~uriyedeki müttefik oıduların 1 ~1 üttefik hava kuvvetle-
~eni kumeındam General rinin müthiş taarruzları 

Mıtteıhavser Anka.-
raga gelip gitti Dün gaıoi Almanyadaki bir çok şehirlerin 

askeri hedefleri bombardıman edildi General, inönü.~ ve taz!matta bulundu, 
Mareşal tarafından kabul olundu 
Ankara, s ( A..A.) - Orgeneral Veygand'ın müttefik ordular umum ku 

mandanlığına tayini üzerine Fransız ıark orduları kumandanlığına tayin 
edllmlf olan Orgeneral llcliltelhavser, Türk r!caıı ile tanı§Dlak Uzcre Anl<a
raya gelml§ ve Relalcumhur lamet 1nönU'ne arzı tazimat eyleml§Ur. 

General llcllttelhavser, Hariciye Veklll Saraçoğlu ve Genelkurmay Ba.,_ 
kanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından da kabul edllml.§ ve kendileri lle 
mUllkatta bulunmuıtur. 

Fransız kumandı\nı ,eretine Genelkurmay Ba§kanı Mareeal Çakmak ta· 
rafmdan bir oğte zlyaft'tl vertlmlştlr. 

General Mitlelhavser bu aabah tayyare ile Surlyeye dönmU§tUr, 

Milli gençlık teşkilatı azalar ma 

Elen Başvekili Me-
taksasın be,qanatı 
''Korkunç şayialara inanmayınız,, 
Atina, 5 ( A .. 4) - l\l :ı l oca~a'ya 

bir Reıinli yapm ış olan "milli ıcent 
lik,, teşki l At ı nın 7000 ıızıı~ı huzurun 
da konuşan Başvexil Metaksas, baş. 

Jıca şunları söylemiştir: 
Bugün rahatız. fakat fırtına ya

rın bizim üzerimize ele çökebilir. 
(De. amı 4 üncüde). 

Parts, il (Hıısuıı.I) - Fransız bom· 
i.ıardıman tayyuclcri bugtin garbi 
Almanyada bUyUk tııallyettc bulun. 
mu~lard:r. 

Ağır bombardrm:ın tayyareleri Al. 
manlat'm llclanjen, ö~n. LUdving11a-

vln ve Münib §ehirleri ve clvarlann. 
daki ukerl hedeflere, garlara, ıanayi 
merkezlt.rine taarruz etmielerdir. 
Manycndekl bir kimya mamulAtı fab
rikası tahrip olunmuş, çıkan mUthiı;ı 
bir yangın Franınz hududundan g!S· 

rillmU§tUr. llclUnlh banllyöstıııdeld 
tayyare molörU fabrikan da tama.. 
men tahrip edilmiştir. 

Fransız tayyareleri kara ormanda 
Alman projektörleri ve tayyare da.f:l 

(De amı 4 üncüde) 

Saıie yolsuzluğun
da karar verildi 

Ziya Oniş, Tahir Kevkep, ismail isa, Sadun 
Galip, Neşet Kasım hapse mahkôm oldulai 

Satye yolsuzluğunun uzun zaman· 
danbert birinci ağtrce.za mahkemesin. 
de yapılan duruıması dün bitirilmiş 
ve ancak ak;am saal 9.15 te aaton 
açılarak kar:ır bUdirilml~Ur. 

Karan merak eden yüzlerce kişi 

öğleden 10nra adliye koridorlanııi 

doldurmağa başlamıştr. llclaznunlarm 
hepsi de gelml§lerdi. Mahkeme 
verdiği kararıla Denlzbank umum 
mUdUrU Yusuf Ziya önlş ile muavini 
Tahir Kevkeb! dörder ay onbe~er gün 
hapse, dörder ay onbeşer gün memu_ 
riyetten mahrumiyete, Deııl&ballk, 

kAUbl uınumtrıl Sadun Galtp, hukuk 
nlıuşav'lri tamail İsayı 3,6 ay hapH, 
3,5 ay memuriyetten mahruJDlYete. 
Denlzbank yapı aervlal pft .. 
hendls Kasımglli 3 av hnııse ,.e 3 ay 
memuriyetten mahrumiyete maJıkam 
etmiıUr. (Dt.amı 4 üncüneı 
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Alnıa s 1 

Büytilt Harpte de mutad idi Bu muvaffakiyct, böyle bir 
Almanya, kendine<' blr znfer f'!. ,ulh ş:ı.rt ını demokratlara kabul 
ek C'ttigine kani oldu ınu derb ı t tırocck bıı değerde değildir. 
hir .t..ıman ı-ıulhu t eklif cdcrılı :.ı.ıt.tefikl rin Almanyanın ve !-

. Du harpte de r yni usulün t. k l .. ~ı !yanın ilo..:ri ı:ılireceklcri şartla
rarlandığını görüyoruz. Feh.' rı kabul etmi~ olmaları için ha
menk, Belçika ve I•'rarıs:ı.ya yapı. kıkaten inhılaI etmiş bulunmala 
l<>n taarruzlardan ve Flandr mm n lazımdır. 

Tırhan bugün ha
vuzdan çıkarıhyor 

On beş güne kadar 
~Aersine işliyecek 

~~~~~~-----.............. -~ 

Oıl~m~~:~~~:~~n;!eme :~ 
3322 talebeden Harp seferle~.~;, 

t:ı.kasını tanıamen işgal eyledi!: SPdand-'ki hacl:s ·leı i bir in!ıi
te:ı sonra Almanyanın İtalya !le l.ı] aı:m Li saymnlr için hii.disele 
b!rlıkte yeniden bir ı:;ulh tcklifitı ri yakmtlan tanımanıak iktl7.a ~
tle buluıııu:agı ismrlu bil<liıil- der. 

Alanya civarında oturduğu ka 
yalardan mucize kabilinden kur 
tar~lan ,.c Uç dürt aydanb_n 
I:.:ı.l.'ımpa.:a lıa,•uzlannda tam!r· 
Ue bulunan Denizyollarının Tır
haı. vapuru bugün havazdan -;t
kacaklır. 70 80 bin lira sarfiyl(· 
lEknC>dııin bütüıı saçları sök:J 
liip diizcltilen ve bazıları deği~. 
tirilen vapnr tam yeni halini al
mıştır. H er tarafı yeniden b,ı
yanmrntır. Bugi.inlcr~le liman ıt' 
isliği fen heyeti huzurunda Mııı 
ı..ıat aua tet:ı übelcri yapılacak ve 
15 gün sonra lstanbul ile Mersin 
ara8ında iclcmeyc ba:=;layacak
tır. Vapurıın kazan ve m::ıkinele 
ri de baştan başa temizlenmiştir. 

""658 • ff k ld Yazan·Hikmetftfa 
1 ı m ~va. a . o. U H ·~d~b;ı::;::::d.0; 

rr.eJctedir. Almanyanın Italya ilL Hüttcfik kuvvetlerin askf"t'l 
birlikte ya.pncaklurı bu sulh t ı. kudretleri hakkında I4'landır mu 
blidır ki nünyanm mihver poHti harelıder i, ricat luırı;;k( ti bir ti-
1:-;sına göre tanzimi esasına day,ı kır vermeye kfıfidir. Bir ordunun 
l.acaktır. auızi terk..!tmcfıi değil, rnhilali an 

Ort.:ı oırnlların eleme ımtiha- tatmın maksadiyle gosterılecek. lt-<.'ssir ola"ağı tabiidır. An rı1 
ıl.ILa ald evrak yeniden okul ele- tir. edebiyatta" yapacağı tesir verıb· 
t;_~ lı~ydlery tarafım~an tedkik . Son yapıla~ t~dldkler netic~. li olmak gerekir. Zira, büttln ~lb 
erülmı:) ve bır yanlışlıga meydd.n s•ude eleme ımtıhanlarına 332.. v:ılin sanatkarın ruhunu u.h r· 
\'Crilmern'-"sine dikkat edilmiştir. t<'lebe girmiş ve bunun 1658 i et.mekten ziyade mahsuJilnU 

8
e· 

0 1 , 1 . , l"rı·ne ve .1 b" muvaffak olmuştur. Sözlü imti· tırmaya sevkeder. Fakat bU, Dünyaııın ınih·.-er politikası c- _nl: düşmanın dikte ettiği ı;ul!ıü 
ı;:asına göre tanzimi totalit~r dev l: tbule ic!J'lr edebilir. 

r.U ıc,al'L ._. nen ır e- h d d" d •t•b b"'t"' ..Jltö &n a un en ı ı aren u un o ~ ·yet çekmemek değilwı ... : .. irı 
n;.rde tal" benin ve velilerinin i- kullarda ba.'?lanmıştır. Sözlü im Bugünkü Avrupa batbW". 

l .. ~ıerin senel0rdenbeı i ileri sUr- Müttefik ordular sağlam, dip 
nıckte oldnklnn prensiplerin bir c::ri birer kudret olduklannı he:r 
f ulh konf0nuısmds.ı ve masa etra gi~n yeni yeni delillerle isbat ct
r ndn realizc edilmesi \'c bu V't- mcktedirler. Hadiseler bu şekilde 
ziyetin mtınhedclerle tasdi!>: ed•J cucyan tıttiğine göı•e, AlmJu 
mesi elemektir. 

tiPzlan n~zar~ dikkate alınacak tihanla.nn neticeleri 22 haziran. memleketimizdeki san.at h•~,. 
·:~ evrak çıkarılarak kendilerine da bellı 0lacaktır. tında ilk tesirini, son bır )caÇ 111• 

içindeki roebiyat nıunak~ııı 
rn.da hayli tartaklanmış, ıı bif 
ezilmemiş olduğu anı~Jsyıe~· 
gençte gördüm. ismini sö , cal'· 
cc kendisini derhal hatırla~ a 

Totaliter de\'lctlcrin ne iste-
suHı teklifi fazla hayali olm~z Tırhanııı süvariliğine, Doğu 

\'apurunu almak üzere Alman
yaya gid2n eski Izmir \'apuru 
süvarisi kıymetli kaptanlarımız· 
dan Aziz tayin edilmi~tir. 

ihtikar yapan bir manifatura 
tüccarı tevkif edildi 

mı? 
uilı'leri malumdt.:r. Bunların tE-
furüatı üzerinde durmaya lü
zı:m yokt'1r. Bir kaç asır önce 
dünya nimetlerine mlıstemlc1<c 
yolu ile eri~miş olan Ye bugiln 
t•mperiyalistlikleri statik bir hale 
giren doymuş demokrat devkt. 
Jerl tasfiye etmek, onların mira.;; 
!arını paylaşmak ve dinamik bir 
Lalde bulunan empcriyalist hır:; 
lrrını böylece tatmin etmek diye 
hulasa edilebilecek olan bu mü
cadelede Almanya ve ltalya i. 
·~in jstenecek şeylerin umdesi 
hatları bunlardan başka bir şey 
değildir. 

Müttefikler.in bu hayali ve bir 
takım f::ı.ra:ı:iyelcre istinad eden 
snllı tekliflerini kabul etmeye. 
bekleri muhakkaktır. O halde 
sulh sözii, harbin yeniden ve şi'l
dE·tle ba:ılantası için bir parola o
bcalctır. 

Kaza hakkında. yapılan tahkL 
katta suçlu görülen vapurun es 
kL sih'arbi Mahir kaptan ile i
kinci kaptan Şüktü VC' üçüncü 
k~ptan Vahid açığa çıkarılmış
lardır. 

Dün ~ehrimizin tanınmış ma.. I ret müdürlüğüne müracaat e
rıifatura i Uıalat tüccarlarından derek işi anlatmış ve iki kontro 
1h1~tafa Biler Italyadan getirt. lör kendisiyle beraber mağazaya 
ti&,, pazenleri fazla fiatla sat- gelerek mil~teri gibi davranmış 
mak suçundan yakalanmış ve as 1.ı.r ve Mustafa BiJerin ihtikar 
liye dördüncü ceza mahkemesin- ruaksadiyle fazla fiat ve mal ve 
de yapılan muhakemesi sonun- vermemek istediğini tesbit et-

Bu parola. mlittefildcı in kar
bettikleri takdirde nasıl akıbct.
lı•rt• uğrayacaklarını bir kere da. 
ha kendilerine ve cihana ilan nt
tıği için bil' yandan da mukave 
nıcti artıracak bir unsur olacak
tır. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

ŞelırLnıizde bulunan maarif 
vekili Hasan-Ali Yücel şehri
nıızdeki tcdl:iklerine diin de de 
mm ctmiııtir. 

<> da tevkif edilmiştir. mişlerdir. 
Cürmü mcşhud olarak tesbit o 

lu.nan vai~.t şöyle olrnuştur: 
Balıkeı=>irdc toptancı tüccarlık 

yapan Hakkı, mağazasına lazım 
olan pazenleri piyasadan topla
maya çıkmış ve ötedcnberiden 
bır çok mal aldıktan sonra da 
Mustafa B:ıerin Katırcı oğlu ha
nındaki mağazasına gitmiştir. 
MustafaBilcr hakkında pazenleri 
ic.'.in metresine40 kuruş istemiş, 
iiç toptan fazla satamayacağını 
dı:ı. söylemiştir. Halbuki manifa
tura idhalat birliğinin kararına 
göre ~7.5 kuruştan az~mi on 
tvp vermı~<>i lazımdır. Bu vaziyet 
kr. rşısında Hakkı mıntaka tica.. 

Dördüncü asliye mahkemesine 
verilen tliccar mahkemesinde 
Hı:ıkkıyı piyasada spekli.lasyc-n 

Müstemlekeler meselesi, ham 
maddelerin taksimi işi, Akdeniz 
davası. Avrupnnın ve dünyanın 
mukadderatı, yeniden bir millet 
lı•r cemiyeti kurulması işi hep bu 
çerçe·ıe içinde bulunmaktadır. 
Almanyanın şimali Fransada 

C:C:e ettiği muvaffakiyet Alm9n 
:.mlhunlin tahakkukuna im.kan 
Yerecek bir mahiyette bulunsay
<lı bu sullıü şimdiden emri vaki 
aiyc telikki edebilirdik. 

Fakat Almanyanın elde ettiği 
mvaffakiyetle ileri süreceği 

sulh şartlan arasmda hiç bir mil 
nasebet yoktur. 

Alman sulh teklifi her seyden 
ziyade müttefiklerin daha müte
snnid, daha l"Uurlu bir şekild~ 
i' birliği yapmalarını ve demo1:
rnsi vatand::ışlarının lrnlptcn ge
len bir n.şkla silaha sarılmalarını 
zarurileutirmeye hizmet edecek· 
tir 

Hayali Alman sulhü reel bir 
sulh::ı. basamak olamaz, çilnkü 
müttefik ordular henüz mağhlb 
cdilmcmi~tir. MağlUb olmay:ıu. 
mukavemeti kırılmayan bir dev
letin mağtô.b ~artlar altında su~h 
davasına. yanaıomnsına imkfın 
yoktur. 

Sadri Ertem 

F aydah bilgiler, merakh şeyler 
• ey H -··' **''* @M==prçr-

r ~orveç ve Danimarka hadiseleri münasebetile 

lluı ıı lı.dh;·ıılc 

hi ı · ~·o.~ Hıra~· lı:ı
rcl<c:lcrl varılır. 

F,ıkııt O nisan 11 !') 
in Alııınııy;•ııın lh 
rıinınrkti \e Nor. 
,·eçll: 3nptı~ı a:-.
l•cri lı:ıre!«cl cın. 

~in<frıı oJ,ııı mn 
rnsılnınıık gii~·tiır. 

Bu kabil hıır<· .. 
1.:e!lcrde mühim o
lan iki nokta -_ıu·_ 

tlır. BuııJ:ırdan Jıi- ~ -
incist istcnllen nslicrt ınıyeyi elde 1 Yirmi bc>5 <ene e,·,·cl Tııgili7.lcrin 

ederken dilşmanı cıııı·l\'fiki .k:ıı şı. Cdılıolu) 11 ~ i.cr ihracı ıc~elılıi.isü 
~mda lıırnkıonk, dif:ıcri ılc ark:ı<ln Cl'Sı reli 'I i:l'k ıııurnkcıııctiniıı k:ır
:ıı_ınv:ı f n nl:ı ınurı lazam i rt ilıa ı ı em. şısın d:ı :ı k:ı mele uğrnııııştır. Uu ha_ 
ıuyel .n ltında bulunchırınnl;, rckct esnnsında frıgilizlcr dürt sar

l i!l8 yılında lııgiliı askeri km·
' ellerini mulıtcllC noktııl:ırdnn bnğ_ 
l:ınııılc \'e Hind.iı;t:an yolu üzerinde 
Fransa için lrnnetli lıir mevki sa
hibi olnlıilmek m:ıl«mdilc )fısır se-
1crini yapan Bon:ıp:ırt Cilhnkik:ı 
<liişm:ını tllcvki itibarile ş:ışırt;ı_ 
lıilmlştl. Faknt hnrekclln zamam 
h:ıkıın ın elan ona nıurnrrakı~·et cl
:'\"crrucnıi~ti.Fransı1. orı.lusıınun ilır:ı_ 
rını müteakip İngiliz nmir:ılı l'\ci· 
:-;on Frnııo;ız don:ınınnsını Alıukir. 
ıle nı:ığltıp etmişti. Bu suretle :ırka 
ile tcın:ıs Ye rieal iııık:uıları f,csil 
ıııişti ! .N':ıpolron Bonnpnrt o za: 
ııınn .:\Tıstra 400 gemi ile Al:deniz_ 
ılen gctirclisi 31i000 osker çıkarmış
tı. O z:ıııınn kin hu trş<•bhiis rııiit
hiş lıir cüreıti. Fukat lııt ihraç ha_ 
rckcli nskerlik hal ırııınd:ın rnu,·af
fakıyetsizlikle neticelenmiş .s:ıyı_ 
lır. 

ıs:;:ı ~nesinde Kırını harhinıte 
de lngiliı ve FrRnsızlnr askerleri
ni Kırım :r:ırınıııılnsınn ihrRç crle
tıilmiskrıli. 1.arn:ın itilı:ırile lıun 
<lan ı;oıırn 1tr1Pn lıii~·ük ihraç h:ırc: 
keti 1!104 scne~intle Jnpcııılnr ınra
futdao Kore'de yapılmı,tır. Bn ih· 
:nç hareketi bilhassa şııynııı elik. 
katUr-. Zira hu htırekrt rnlcip Ruıo 
donanmHmın t:ilzfl öııllııtlc ynpıl. 
mıştı. 

fılıarp ~cınisindcn b:ışka 300 bin 
insıın, lıeş yüz hin hcygir, 1600 o. 
tomobll ,.c sair Je•:nzım k:lyhclıııi>
lerclir. 

1017 scncı;indc Alınan ordusu 0-
zel \ 'C I>o"Ü nclııl:.ırını işg:ıl etmek 
isl~yorl:ırdı. Bunun i~·iıı :rno kilo_ 
ıııctn.:lik bir nıayn ın:rniasını geç -
mck, Hıı~l:ırııı snlıil h:ıtarynlarıııı 

susturmak; nrkayı Ye y:ınl:ırını <in 
lngiliz 'c nus tnarruzl:ırına karşı 
emniyet nltınn alnı:ık 7.:ırurcti Yar. 
dı. Bu ıc~rhlıU<; ıc fcnn netirc ver_ 
ıııi5tir. 

T·ı:.·ynı <'!erle :ırnzi z:ıplı da tarih. 
le ilk dl.'fa im \'!'Site ill' Fiirıilmiiş_ 
liiı., O zanıarı Tiumö vo Alırö ismin
deki iki kiiçiik :ıdn tnyy:ırclerlf' 7.ap. 
lcdllınlşti. 

Son senclercle de iki nıu,·ııffııkı_ 

l elli ihr:ıc lııırc! eli lı:ırp t:ırlhiııdc 

rcr :ılrnışlır. Bunl:ırtlnn lılrisi ls
pıın~ :ıd:ıki nıtrnd::ış lınrhi 7.:ıma _ 
nıııcl!I J:enı.:r:ıl Frnnkonuıı F::ı~ıı ns· 
kcrlı•rini Jsp:ınyııp; ikiııt'i~i de 1. 
t:ıly:ıııl:ıı ın Arn:ı\"ltlluğ:ı asl,er ilır:ı_ 
cı<iır. 

ın:l!l nisanında olnıı hu ilır:ıç hıı
rckelinılc in) yareler çok miihim 
rol oyn mıştır. Ağır sliiılılL kıtnlar 
'!cmilcrle. fl'l::.crlcri de> t:ıyynrclerle 
nnJ,fcd imiştir. S:ılıildeıı ıız::ıklo hu. 
lıııınıı Tir tın n kır ilırııC'ı rl:ı :ııı-

Bay vekil dün güzel sanatlar a 
kadenıisin<le meşgul olmuş, a. 
kıdeminin çalışma durumu ve i
leride alınacak tedbirler üze
rınde görU~müştür. 

-0---

Tayyarelerimizin 
bomba atışları 

Rahime Batu 

yapmak isteyen biri sanarak mal 
vermek istemediğini, ihtikar nı
yeti olmadığını iddia etmiş, mah 
keme de r.'anifatura idhalH bir 
liği reisi tiiccar Avunduk zad~ 
Remzi ile ki.t.tibi umumi Mazharı 
şahid olarak dinlemeye ve tüc
carın tevkifine karar vermiştir 
M~lli korunma kanununun 32 ve 
59 uncu maddesine göre cezası 
istenen tüccarın muhakemesine 
yarın saat 11 de devam oluna
caktır. 

Bu sabahtan itibaren 9 hazi. 
ı ı...n pazarteni günü akşamına ka 
C.:a,· Bakırköy ile Yeşi!köy ar.l
e.ınd::ı. sahılden denize doğru b"§ 
r.lil apğ·a tayyarelerimiz tarafın 
dm. bomba atışları yapılacaktır. 
Bugünlerde deniz vas!talarının 
manevra sahası dahilinden geç
mekri menedilmiştir. 

ihH3as İmtihanını vere
re!:: c:le;;·atör oldu 

Pavli .adasında· 
kurulacak tersane 
Mütehassıslar arazi 

üzer.inde 
tetkikler yapıyor 

Amerikaya yeniden de
mir sipariş edilecek 

Son zaınanlar,la Amerikadan 
memleketimize mühim mikdar
f.a demir gelmişse de bunlar ih· 
tıyacı tamamen karşılayamamı5 
t.r. Bunun için aHikade.rlar fı.. 
mPrikaya Yl'ni sipari~ler vermek 
ic;in todkiklcr yapmaktadırlar .. 
Ticaret vekaleti maliye vekaletı 
i~e tüccarlara demir getirmeler; 
i~.n bankalardan akreditif açtı 
rılması için temaElar yapmakUı 
dıı·. Bu nususta bu günlerde ka 
ti karar verilmiş ofacaktır. Do. 
l:: r teminine çalışılmaktadır. 

----.o---
Kan verme istasyonları 

Muhtelif verlerde kan verm~ 
istt<syonla::ı ·kurulacağını evvel· 
cı:: yazmıştık. Bu iş üzerinde U· 
nıversite idaresinin tedkikleri t
lcı !emiştir. 

IEtasyo:1lar şehrin belli ba.::ill 
lır..stahnnelcriııde bulunacaktır. 
Hastahanelerde kan verecek kim 
s.:ıler muayyen maaşla memur o
i:: rak çalışacaklardır .• 

----.o---
Şubeye davet 

Emiııiinü Yrrll As. Şnhcsln<!l'ıı: 
YUltsC!k Mühencliıı P..aşit Turgudun 

kısa bir zıı.ınand:ı şubeye mUracnatı. 

H;ı~c l l lı:ı~hn<.'slnc!c lhlis:ımtı 
Y ıpııı. l,t;ı oiıııı doktor Rahime Ha_ 
Ilı, tıp f;ıl.ül:c\i ikinci lıaricive Jdi
nıil;iııılı• :ınwll, nazari ve talı.riri o. 
larak ilıtisa~ imtihanını biiyiik hir 
ıııu vaCfakıyetle vermiş ve operatör 
olmtış1tll'. imtihan ordiuar3•iis pro
fo.~iir Kı'nı:ıl .\tay, ordinaryüs pro. 
fosör ı\'dl Şakir, Ye profesör Bur_ 
lıtıııcıtiıı l:ır:ıfınrl:ın yapılmıştır. 

fıen ı• kndın op:ıretöriimiiz bu nıü
ntı'>eiıclll' düıı saat 18 de Parkotel 
de l.ol'al.ırma ve meslektaşların; 
b ir çay ziyafeti \ermiş Ye topl:ın
tıtla bütlin ın:ırııf doktor ve pro(c. 
sörler lınzır bııhtnmuş, kendiliini 
ıcı •İ!\ l·~nı;~ıerdir. 

H:ıhiıııe füıtu Sultanahmet Snj:thk 
JUr<lıııııııı opcnıtörlü)!ünü deruhte 
elıııi~lir. Kenılisini tebrik eder, da_ 
ha ı:ıeni~ nıııvaffakıyetlcr dileriz. 

Bir baba dört çocuğunu 
evlatlık vermek istiyor 

Hüs3yin Cabadan isminde fa. 
k:-:- bir ad~ım dün matbaamıza O'~ 
t~~~~ şu dileğinin yazılmasını 'is Be~ibirlikleri çarpan 

Biri 12 yaşında kız, ötekiler çabuk yakalandı 
de 11, 8, 6 yaşlarında oğlan mı_,.ültmustafl\paşada oturan Meh. 
dört yavrum var. Anaları kendi· ı ·nct ıJnı .:lC~e lıiıisl komşusu olan Atı
lerini bırakıp kaçmıştır. Kendim Ye isminde hlr kadının zengin oldu
de fakirim. Bu yavrulara baka· tunu ve UT.erinde sayısız beşlblryer. 
mayorum. Dördünü d ,1-dl k JAJ._, taş!d•ğını öğrenmiş ve fırsat 
. ., . . ~- e' a 1 kollama a r:ış!amı~tır. Nihayet ev-

: ,rmek ıstıyorum. Dort çocu. ·:el'~· .,.ece Atiyeyi tenha bir sokakta 
11ımla birlikte Eclirnekapı dışm yakal~a' Mehmet üzerine atılmıı 
~a 8 numaralı arsada kurduğum vo zot1". ı::ı.Jının göğsOnde takılı olan 
r:adırda oturuyorum. hoJ tene beılblryerdeyi koparıp al-

c:ık tayyare ile mümkün olalıilirıli. 
O zaman Arnnvulluğa ihr:ıç c<lilon 
asker ıniklnrı 33 bin<iir. Du ilırnı; 
bnrc>kctincl<> tn:n·areler mııtı;o.·ycn 
hir nlshcı ılnhılinde nnkil vmııtıısı 
rıl:ırRlt kııllııııılmı,ıır. 

mıştır. 

Mchmedln aa?.mt kapanıasindan ve 
!ıı. palanmaaından baygınlık geçiren 
cıı.tlmc.'\ıı- z r!r milddet sonra po!lııe 
ba~~-ıırmu<1 ve ılflncl şube ı11emur'ları 
!ı!r iki ımat ıc;lnde bu ltarmanyolaeryı 
"ıtkıılıyaralt h,.~lb!ryerdeler1 s:ıhiblıie 
lnıl.:! ctrıl lert~r. 

Pendikteki Pavli aclasile karşısırı
d:ıki s:ılıilde kurulacak Tersanenin 
hazırlıklarına lı:.ışlnnınışlır. !\lüle • 
hassıslar ıaı-afınıl:ııı lıunıılaki arazi 
de sondajlar y:ıpılıııal.tııclır. Encl
ce llaliç için hazırlanan proje ü
zerinde de ~·eni saham göre L:ıdi. 
Lil yapılmıştır. Proje Yokrılel lara
iıııclaıı lelkik oluııın:ıktadır. Ter 
saııc ını.ıiıiz rirmaınr• ıırasıncia 
rıı iin:ıkasa i tc yaptırılacaktır. 

lslinyc koyund.ı hugiiıılerde baş· 
!ıracak in-;;a:ıt işlerinin h:.ızırl.kla
l'ın ı yapmak ıizere den iz\'olları u 
mum müdürü llıralıiın Kemal y:ı~ 
nında nıiıtehassısl:ır olduğu halde 
cilin İsli nyede lctkiklcr :nı pınışhr. 

htinyc fabrikolarınıl:ı ilk olarak 
burada çalışan yiizlerce işçinin sıh 
hııllerıni :ıl:ikadrır eden lcsis:ıt )'il. 

pılae:ıktır. Bu :ır:ıcla işı,;ilere bir lo· 
kanla ile müteaddit yık:ınrn:ı yerle. 
ri Ye duş s:ılonl:ırı in<n olunarnk_ 
lır. Ayrıca bir ıle biiyiik nıüdiiri
ycl binası yapıl:ıc:ıktır. Bugiinlcı·_ 
ele yrrpılmamıa lı:ışl:ın:ıra'.; bu iş
ler bitirildikten sonra koyun bü. 
liin sahillerine rıhtım inşasınıı baş_ 
lannraklır. Koyun hilhııssa sı~lık 
olan dip t:ır:ırJıırı teıııiılenccek Ye 
derinleştirilecektir. Hıhtıınların in
şası da bittikten r;oıır:ı yeni tamir 
:ıtclyelerinin kurulnıa~ıııa gcçile. 
eckUr. Bu sene işçilere ait yerler
le rıhtımlar yopılıırnktı~. 

Süt dağıtma yerleri 
kontrol ediliyor 

On dokuz kı,ının 2ehirlenmc.slyle 
neticelenen süt h~diseaı tahkikatı he
nüz tamamlanmamıştır. İlk tahkikıt
ta göre, bu siltıertn keçi sütü oldı.L 
ğu ve Beykozdakl çiftlikten tstanbı.ı
la ancak bir gUn sonra getirildiği, 
kırk sekiz saat gUğUmlC?rde kalan 
aUtlerin kendill!tlnden mikrop hA.sıl 
ederek bozulduğu anla9rlmıştır. 

Dun sabah Taksim ve Kasımpaşa_ 
dak! sut tevzi yerleri nnt bir tefti~e 
ta.bi tutulmuştur. Dundan sonra bu 
gibi yerler sık sık Jcontroldan geçe. 
cektır. 

Yeniden getirtilen cana
var düdüldc:ri 

v11A.yet taratmdan yenlden 6 sabit, 
7 seyyar canavar dUclUi\"11 gctlrtilmlıı
tlr. Seyyar olanlar zabıtn motoııık
letlerln~ ltonacııktır 

sımz: Gavsi Ozansoy! çj, 
"Yeni mecmua" nin dilll ;ı..ı • •'sUP,... 

kf...n sayısında bu gençın gö!'n· 
kadar" serleyhalı bir şiiri diJtlC't 
lüyor. Mademki şayani p 
h'11duk; buraya aynen aiab. 

Şair se,·gilisine diyor ki· 
Öpüşmeyelim sulha kadar, 
Cöze;öze kalalım, klfi. 
Öpüşmediler bu yıl 
Hollanda kızları da. 
Dokunma, kalstn böyle. ar• 
Dallarca, bulutlarca balı 
istersen, toplarız sulhta 
Avuçla yıldızları da. . . . . . . 
Dlişüıı ki. sulfı olacak. ,, 
Di.işün ki, bir başka batı• 
Yazık, dudaklarla def?il. 
Gözler, &(Özlerle dolacalc. 
TA sulha kadar. etıf'· 
Bittabii bu bir başlailP ~ 

ılt•m de, her edebi hamteııilldJllı' 
la:ıgıcında olduğu gibi ıca 
ve kızla... _.,. ~ 

Genç şair, bugünkll dii~ı,~ 
lak.etinin kararttığı seıııY., 
tehlikesi altında ölmüş "'~ 
nl1'1 insanların akibetine ti" 
hir mahrumiyetle sempa 
~etmek istiyor. Kendisi gent -~· 

Pek tabil bir hakkı olal' JJiif,:~ 
Gl<'k ve sevilmek devrinde. Ol"'. 
bir devirde sevişmekten-~~ ,., 
nıahrum ediyor. Dah& r":~ 
ga)Ti ı;ıahsi düşt.nmeye ~~ 
saydı, hiç şüphesiz dalı• bit Jj, 
Cedakarlıklan ifade edell 
san kullanacaktı. .Y.111,et' 

Fakat onun için, şimdi ~c,ı 
d!ği mukavemet de bil~ 
bır şeydir. O kadar ki, .. dl' 
bıılur;mayı, tekrar gönıunUJI .,,ır 
led}ği gibi sevişmeği sulh& oılJ' 
:ıllak kılıyor. Düşünün; suJ.lı 
Jil:ı· ne zaman olacak? ere",.~ 

Daima lyi, güzel ve en~ ~ 
olanı seçmekte isabet gost~ 
"Yeni mecmua" bu genG tf>etP 
sahifelerinde yer vermekle,nJ dl 
'cketin genç sanatkarı.arı uoô' 
b iyük okuyucu kütıelerı .a1111aı-· teşçi etm"!k yoluna girınJŞ 
nnyor. __/ 

l{ısa haberler: 
---------'----,ııO'e'. 

• Po<;ta, tel~rar ,.c tclcfoıt 119~11 

sinin lsı:ııılıııldıın AnkııraY11 

kanırlaşmıştır. dorıi!P1 
• t ç ticaret umum mO ıiJi, 

··ı .. 1 ··ş:ıvir , cı çu er ve ayarlıır fen mıı ı;lll 

ne Mal:ılya mensucat fııbrlkıt5\:ı~iP 
lral miihendisi Nuri Ötçınell 
edilmişlir. , jıılİ· 

* Aılliyc Ycldllctl memurJ1
1 ri ~' 

lı:ıp ko:nisyoııu )'eni bir te~9şı~· 
tııyin füıe,,i hazırlan:>'11 ./ 

mıştır. ~ .ı 
, 1 /zıl 

l"irmi yıl evvel~ 
- --- - - t910 

6 il a:frafl 

Nakliyat rüsUJllıl rt' 
Maliye VckG.letlnee nal<llY8tı::'~ 

sim alınma.sına dair tanılfl\ ~at· 
kanun lAylhasr §Oray! de,•ıet~• dil' 
rilccek, bi!A.hara maliye ve n 
relerlncc tetkik olunıı.caktrr. ~ 

Perşembe r.111 ıi· 1 

curıı• 

6 Haz•. 1 n 
----- jhl' 

~9 Rcb Ahır ı : O ıtcD· 
1ı r.ır ll 

hııır trn / 
,.. ... 

\al.itler \'aıwti IC7.'1nı \ aıoı>11 ııc 
(iünPşln 9 8 51 
do~Jştı 4 29 8 ın 4 ! f" öğıa ız ız 4 85 ıı ıs 8 sJ tıı:ınıU ıo ız s s~ ıs ıs , ,o 
Ak~am ıo 88 ız oo 19 S8 1 ti 
\'ııtııı 21 SS Z Ol 21 39 : s• 
tmsak ! t~ 6 S:S 2 1% 



rakya'da göçmen i~ ............. 
evı~ rj yaıııJıyor Al d l b ·ı f lenınıuz başında 'rııııgaııstan ,.e maızga an ge en L ara 

",

0

laclaki ~ urıtaşlarımızın ınem b d b l 
il nakline h:ışlanaraktır. h- ı·r ı·plomatın ı'ntı a· aı·ı nı~~~. ",\~.d~ı:ı.~\~iis:!~:~,~~ık~~::~ 
,erııı lıcıı\i Trakrnıl.ı 'rrJe,ı i

le ır, l:ıınun kiıı ;l'lıık) ~ kü>,lr. 
:ııeklıızıcrre giİ\'lllr.ıı C\'J ın~;ı c· 
kıı lecJır. t:e\·eıılrrdc ırıiiıı:ıı..~,ıı. 
2~1arı 5uo r.nlcıı sıııını Yrni_ 
~U C\' , ı. f • n ııısası ... arar aşıııı~tır. 
ele lj kiloıııeln• ıııesnleıle 

Alman ordusunun 
paraşütçülerinin 

misafıri 
talimlerini 

idim. Nazi -
gördüm 

3-VAKIT 6 HAZiRAN 1940 

üniversitede askerlik in1tihanları 

Genç Türk kızları yarınki 
savaş.a hazırlanıyor 

l11ıı, • 
ı ııalıi) c ıııcrkeıd ııl.rn 

~~ııın:ırd.ı :!:i, El..ınrk(,'i kö-
11· •, l'1.uııl.uııriıııiin l\ıırtlıc~ 

ıı c -to, 1.:olıanpııınr l.o> iiııdr. 
, a~:ı ti.~ e kü) .iııılc :!il, l ':r.1111 . 

11 
1 ıa~1111l.ı i:ı, lr~nlnııııı Ilı· 

Diı.ır:ır lıir ıliplom.ıl ol:ııı l\rio; 
Y:ııı-en fr:rıı<;ı:ı:c:ı Pnri Sm-,,r g,ın·
tcsiııc \'azdığı lıir ~ :ızııl:ı ,\Jııı:ın) a 
ıln ge~·iı ıliği on ı.:iin 7.:ırrıııdn cılin-
111i5 olchığu irılılıal. rı ,.<'hır ıııl'~aıı
rl:ı .\lııı:ııı ıı:ırn~.ıl\'tilrnııııı ııııo;ıl la
lını ,.e tr.l'!ıi) e Jı0rrııeklr. olılııkl.ırı. 
ırı :ıııl:ııınaf..tıulır. 

ııiıı lrkniğini ıfd:iil fol,:ıt :1\ ııı ı:ı
rıı.ııııl.ı ndrl'I ıhı> ııı:ıf, his iııi ıle 
!ı.:n·nıııel-tcılirlcr .. llıı ~en\·ler s:ı . 
ılcı·t• rı:ırtilcriııc haldı ol:ııı rnrlık. 
':ıra hiirııırl l'lıııı•l.lı·, 11;11.ı olrıı:ıy:ın 
lı.;r '>l'~r k:ırşı kin \c rıdrcl lıı'"i
lcrıı l' k 1 !'ti i rlc-r. 

l;ırrıı:ı ) ı) rı·ek :ılııınl:ırı k:ıli sıırel
le ır rııeılılıniştı. An!':ık harir lıir l'I. 
lıi•.e p:ıkl'ti l:ışı) abilirorlardı . 

l11ıtilza;z/ardan çok güzel 
netice[.e,. alındı 

c "11'1ındc 5ll t'\' ins,ı ol11ıı:ı. 
ı ' 1•u 2jtJ e\'itı lll\:ısrıı.ı ~i lıiıı 
.1 ~· .ırfoJıııım·,ıktır. E.lrr ı:a. 
, •I t,fll':ı:..tır. Jjıı "<'11(' lllll J I• 
"

111 
g '-1 ı · ı •. 1 ! ll~'lll('ll 11;1,.. eı 1 l'l l'1'1 l:ı 1. 

ı: ' 1 nın:ıkt:ıtlır. llıılf:uı·i~t:ııııf,ııı 
~ t 111l aıtaıı gclrıı lı:ılırrlrrc• 

'lılltrre \ 11 rl lasıırı ı:ı: lıı·r •ı• 1• 1 ~ • • • • -
lıp 'J'iırkİ\ C\ C ur(ııwğe lı:ı. 11111 l. • • "' 1 '-laılıı·f, r . 

1

~l~b' l'kl . . 'd ~ ır ı erın ın ı a-
~ heyetleri seçiliyor 

kuı ıl n illınliıl lıirliklcri. 
~; c ht)eti ıntilıııııl.ırına ılc

h eklcılir. J>ıııı de J.::ıh\'t' 
1 lı.1.iı lıirlığiniıı id:ırc lır. 

1 lııır~ıır • .ı-.:cııeed<', ~lıı~t:ıfa 
J•ıı~. ~c,·ket ,\ llıanıık, llii · 
l • 

1 l~I .\kförırnıı, ~lıınııel Sa • 
~ Atı ıl 11.ıkkı 'J'ı·ı•irııcrı, ı,ıc_ 

1 nopuıo iıl:ırc hn ı•l ı :ız:ı~ı 
~I . 

ı 1 <'tıfir. llırııl.ınl:ııı ·'!ır~ı:ır:ı 
~k'0k reisliğe ''" ~c,kf.ı ı\1-
ıu 1•1 

tci<; 'ekillı~iııe inlilı:ıp 
1 'k \e. ıJll iki :ız.ı)ıı :1\ ııı z:ı. 

1 r. 0 ııııc :ıznlı/iı ıla ''ı•ı·ilrııi<;· , . . . 
ı;ın ıınınıkıplığıııc .\'l.ıııi 

1:
1
•r, Dırliı;in umumi k:ililıi 

,~ 2:ıııı:ınıl:ı ii~· kişılık lwıni. 
1 ~ nıcı ıııüıne<;silidır. füı ıııü. 

1 l'lıııwır:ıknti olıııacl:ın bir
'1r i, y:ıprııuıync:ıktır. Di. 

r1"leriıı tcşkil:ilı tin :ıynr.ıı 
tı' l>erııır 'c kalay lıirlıf:ı 
~ı hını hııı::fııı :1:ıı>:ıf'.1l.:tır. 
~ c 1 eklr~cıı 30 lıiıı \'rı,·:ıl 
'kı ı:uniiııılcn ilihnn·ıı pi~:ı

Y 3r1Jnııığ:ı lı:ışlan:ıc:ıkl ı r. 

-~ \1apur tarifeleri 
. ~ hal'rıyenln Bogazi!:i \'C De. 

4~rıın Adnlar ,.~ Anadolu iııke. 
~ \'apur tarltcıcrl ı Tem-

ı l'~bıı:a bnşlanaenl{tır. lki iıfa. 
h:ı~ırlıklanna başlamı~lar. 

• 
01ları idaresi bilhassa Ada

l•h 
~ re nıuayyen günler gece 
lir kadar Yapur işletecektir. 

'ır.~11. .>le beraber Ada pliljları 
~tı 'apur seferlerine ele ba§. 

?, 
ç 
~ ti tesı 15 Haz!ran<lan !Uba. 

ı.;"llpar tar!fesını tatbikn baş
:· \' enı tarife ile vn pıı r se. 

"? !(lltııacak ve köprh ile Eyüp 
,, lllabaıık iskeleler arıunndıı. 

-\~lır 8lt§aın do~ru seferler ya. 
~ . 
-~t~ 

~lehe İngiltercden 
1 Yola cıktı 

ı.. ıı ~ 
a. le mUhcndl~llf\i tıı.hslll 

•t ~ 
... a. ;:-ıcleon \'C grrl çıı6:·ııan 

lllı>ını kctımı:ı:c gclm<"k Uzc· 
1 t •!'n yoln çıkmışlardır. 

1 r n hnnJ;I yolla gelebilecek
<. hdı. tıidır. Manmaf h önll. 

atta s-cımclcrl beklenmek· 

Kı·i, Y.ıns('rı '" İ\'reılr lırılıııııluğıı 
sır:ı•l:ı lrlikiıırırıi l:ırafrıııl:ın :ılılıı::ı 
lıir rıııirlı· Jlriik,ı·I~ ııriilrn•f'l'İlıı•ıı 
~ol:ı \'ıkıııı~ fal-:ıl ıl:ılı:ı .\lrıı:ııı\:ırla 
ikrıı .\lrn aıı kıl:ıl;ırı l kl~·ik:ı lıııdırl. 
l:ırın.1 la.ırnrz cllil;f<'l·iıııl<-11, hrı' 
\'1111,1•11 "il giiıı k:ıılar .\1111.ııı~ıırl,ı 
f..:ılılıl-l:ııı snrır;ı nilı \ı•ı l "·iı;rı• t;ı. 
ri:..ır. Fı·:ııı,:ı.rn J.:l·~·ııır~lrr'. 

J\ı ,, Y:ııı'>en iıılılı;ıl,ırını şiı~ it· 
:ınl:ıtııı:ıı.ı:ıılı r: 

- .'. ı·ı ık Fnrııs;ııl:ı \ c ı•rıırı İ.\ r.llt• uf. 
dııfiıırıı iı:in lınlır:ıf.ınrııı r:ılı:ıı~·a 
) az:ılıilirim. :'\;ızi !t-lılil.,·si fillınki· 
k:ı ınüllıi~ıır F:ık:ıl ~ l'nılııırz dr. 
~: fıliı'. 

Jll~lı.ı:ıtlX ITlll.HI 

11.ılıı:ıırııl.ı )t'f' rlıııi~ oJ:ııı ''<' lıır. 
ciin ı iıır. :ı) rıı ııdrcllı· lı;:ılıı·l:ıdıl;ıın 
:.ılııs lliınlı•rılir .. llerliıııh- 011 ı.:iiıı 
l\ıııl:ır l.:ılılıi::ırrı sır:ılıırıl.ı krrıılhilc 
hır >:<irii~rıır ) ;1pın:1g:ı ınırrnffok ol. 
lllll)lırııı. Bu 111iil:ıı..aıı111ız l:ırıı:ırııcıı 
1ii::retiı·i ııı:ılıiHllc idi. 

lliııılrr >İİ.\ lr ılı•:ııişlİ: 
- .'\lrııarı y:ı~ ı ı::ıyrt \:ı-;i hir r:ı

rr kap:ıııı şt·klirıt• \tıi..tırrıı., Erı :ı~·ık 
11ii7.ler. en .5r.,\ laııl:ır lııll' lıırr.ııl.ı 
!.a~ lıcılr.r. J:ı•niııı kırılrr.ltrııılr.n kirıı 
f..ırrlıılınak İsler \"l') .ı 1.iııı i'i~ .ııı c· 
ıler'e oloııı:ılik <•l:ırnk url.•ıl.ın k:ıl. 
ılınlır .. Takdir <"ılı·r~iniz ki lıucıiiıı_ 
kii ~rr:ııt iiliirıı ı·cz;ı<;ıııı f:ı7.l:ısilı• 
s:ırlr.fmrıııizi İf':ıp r.lliri,,·or. 

llu h:ılı:ıı k:ırşısııııln, l.Pııılisinr., 
lıöyle hir rriırııiıı rızıın ıııiiıldd tlc
Yaııı cık·lıilcf'r~iııiıı iirııit ı·clilr.ıni
yr.!'rgiııi \{iylC'ılirıı .. Yıi1.ii11clr kiılii 
lıir lelıc\,İiııı lıı.rl il'ıli Yl' ~11 ı·ı·' .ılır 
ıcrıli: 

- Err.ıııli, ılı•cli. Sız lıt·ııiırı kıı\'· 
\elimin 111• oltlııl!ıııııt l .il ıııİ\oı ıı. 
ıııııı: .. llıı km , . ..,ı ıını-:'ık .\lilı b'ti rlıllı 

y:ı~:ırıdıi:ı ı~ıkılinlı· ~tiriilelıilir .. Sı. 
zi ha) rcllc lırrak:ırı lıır sı•rl rdrrn 
lıiziııı iı;:ıı :, l't:ıinr ııorııı:ıl lı:ı) :ıl 
şıı.rııdır. l liı; lıir sı•r hıııııı d,.ı:liş'i 
rrıııcz. Bil. yeni hır ıl'I,; i liklı:ılııı 
ırkı~ ız. 

lliııı!C'r nı~loll:ırıııı lıilcııler için 
lııı iıirarın lı:r Jıir t>lwııımiyl'Iİ, lııı
sıhi)ı•li ~oklur. Xilı·!..irıı lıı·n de 
lıeıııcn o ı.ıiin lliııılrı·iıı ,:ı:r.ılı:ın csin· 
dcıı ç ık :ıı·kl'ıı c:ıılılr<lc ı:ılrıliliHirıı 
hir h:'ııli'r ili' lıır ıısrıllı'riıı ııı:ılıi 'e 
liıri hiı· J.;l're d:ılı:ı :ııılnrırı' ııldı;ııı~ 
li iidisl' 511 idi: • 

<'rıodc•ılt> lliılı·r ı:ı·rıı;liği l.;ıılın H' 

çnl'lık f arrl:ııı ıııiilqr.kkil lıir ı:rıııııı 
l;ordoıı :ıl! ı ıı:ı :ılnıışlrırd ı. '' llıı ini 
ı·;ıtı.ı n., rlarrıı.::ı" \"11r11l11111~ of:ın hıı 
•ıı,·ı>flıfar hir knmpa sc..ı k.ofıııı11yor. 
l;ınlı. 

l'cın~siil~'iilrr ııwl..lelıirıi ıiy:ırel 
clırııı. ı.:~ıı~· llıllerl·ikrin l:ılırıılPrİ· 
rıi sr.yı·dliııı, :ıl'al:ırrııcl:ırı lıll' ~·ok . 
l:ıl'ilc kcı1111~111,ıı; irıık:ııırııı dıle ı'I. 
liııı. lıillı.ı~':ı ~dlt·ı·ilı· ı;ıiil'ıİ)li'ırıı. 
Sirrııli ılı• ~ inr l•:ır~ııııılıı l\nrl J\rii7.
·ı:ı';ı, lıeııi l:°ııılı:ıli lııı· ~ckilılı• kolıırıı. 
ıl,111 lrıt:ıra',: :ıhlı:ıpı;,ı l,orıır'jarı 
I· rırl hrozııukı ı:ıiriir ı.:ilıi ıılıı) o· 
111111, 

l\.ırı hı«izn:ıl. haııı:ı ~ıırılnrı .sii) il'. 
ırıi:;I i: 

- Te:d>ıl:ilıııı lı:ıkkıııcl:ı ıw diı<;ii. 
ııihorsııııuz:ı Bıı ııırklı•lıi tesis t·l
ıııcldc Fiilırcr çok ıııiif..rınıııcl lıir 
fıl.rı lııh:ıl.l.ııl, l'llirıniş olrlıı. ı;iirıi_ 
~orrnnıız ~:ı ııt• l.:ıd:ır çok lnll'lıc· 
ıııiz \':ır. Soıır:ı lıııııl:ırııı lıt•p,j fırı. 
~ .ıll:ırrııı fcıl.ı.ı :ı lı:ızırclıl', 

:-:o il \"J;Çl'EX (. E'l' fil 11.E:'\ u:n 
llı•rlıııılc hırlıınılıığııııı sıı :ıl.ırılıı 

Xon·r~·lcrı ~clirifrrl(•kll' ol:ırı :-\or. 
,·n·Ji ı.:cn\·lcrc lı·,:ıılilr c·lıııi~ıiııı . 
llııııl:ırııı lıı•p<;İ kııııı~·oııf;ır idııılc 
Yı· .\il."ıhlı :ı,i;rrlı·rirı ııı•z:ırl'Iİ :ıltııı
da ıı:ıl-lıılunıryıırlnrılı . llırııl:ırııı yun_ 

ingilterade otoıno
billerclen radyolar 

kaldırıldı 
lııgllt<'rc hilk(lmcti, bUtün hususi 

otomobillerdekt radyo tesisatının knl-
dırılmasına karar \'erınlş \'c tiu knraı 
üç gün e\Teı tntbllt cdilnıl§lir. 

Bu radyolar, otoınobılin cs11s l'C'7.:l. 

ıırııdan \'eya sonradan ta kılın rş ol~ 
Jaı· da ırıtrek ı. .. ndilcrl, ~....,kJre ıuı
tenlerl kopn:rflfp l;ıkaı'11ı'ilı~tV. 

İ8tlhbarat nezaretl bu çr.ş!t, portu. 
ti! radyoyu havi bUtUn nakil vnsıta. 
larmdan ;;erek kullanılmakta olsun, 
.;erel\se metrı'.ik bir halde bulunsun 

katıyen çıkarılmasını da cmrclml~Ur. 
- l){>yli Trlegr:ı f. 

Müttefiklere tayyare 
yapan Amerikan f ab
rikalarında suikast 

A Jm.,nların, Amerlkıının nıllttc!il;. 
trre madni yanlımlarırıa nıaııl nln_ 
maııall\r bile seçiktirmck için olsun 
tc~ebbıiıılrrdrn gen lcalınnuıklnrı an~ 
la§ılınaktadır. 

I'.\ H.'.Şf'Tc;(' 1.1:11 ~I Ef.:'l'EBI :\DE Iııinku posla llc J;'Plcn lnglllzec gn. 
zetelcı in If>s .Aneelo3 muhabtrlcrl, A. 

merikad.ıki A imanların !abı lkalnrda 

suikast ameliyesine glrlştlklcrinl bil. 
diriyor. 

..'\on·r~·lı•ıı .\lrıı.ıııy:ı) :ı n:ıkhılıııı:ııı 
h11 .\"ur' <'~·li gctıı;ferirı hcnırrı h<'P"il 
de a"il,crlık ~·ııi'.;l:ırın.ı lıcııiiı f.:l'lıniş. 
lerdı. Bırnl:ınıı lıir ınııkıı\'crııC'I \'!'

) n kırı·tıılnı:ı lı:ırı·kctinc i~lirnk rl. 
ıııı·lcri lt•hlikcsiııi lıcrl:ır:ıf !'11111·k 
kiıı ,,lııı:ırıy;ıy:ı ıı:ıkilleri 11111\·nfık 
"ii I' ii ı il 111 ş ili. 

l ":ık:ıl lırn de ıl:ılı:ı ıızıın ıııiiılılı·t 

Hrrlınılr k:ıl:ırıınz<lırrı .. flrni ı!l' ili'· 

rı•\r rı:ıklcıleı•rl.lı•rıııi hilnıi)ıırılırırı. 

Yo!.ı çıktığırııız z:ıııı:ııı \'i'>lınılc•n ıs. 
ııri 1-ııl:ıAıııı:ı ~·:ıtırı ılı .. XNc'' c ~iilii. 
riilrı'l'ğrınizi lıilıııeıll'll ~ olııııııız:ı 
de' :ıın cdiyordrık. 

,\f.~I.\.\" OllDl'!\l'.\"I'.\" ~llS.\FlHl 
oı.nnı 

ilen ,.e ıl:ılı:ı iki iiç ıliploın:ıt .\1-
ııı:ın ı.:c,l:ıposırıııııı ııczıırcti :rltııuJ.ı 
lııılıınıı~ onlıık. 

Yislı:ıılrıı\• ı:clıliğirııiz z:rnı:ın lıir 
ıır\'İ a\kc•ri f..:ır:ırı.:iilı:ı ırıis:ıfir 0111 11. 
ılııJ,,l1ı11 ·:11l:ı :\lm:ııı orıf11,ıınl'lıı 1<iizdı· 
:ı<;l\cl'leri lıııhınır_\orl:ırılı . \) ııı zn· 
ııınıııl:ı lı:ırıı ':ılıa\ırıcla Jı:ı,:ır:ı ırs. 
r.111115 cıJ;ııı Alııı:ın zırhlı sil:ılıl:ırı, 
J.::ımyonl:ırı lıur:ııla larnir ohı_\or ,·e. 
y:ı l:ıılil r.ıliliyordu. 

t'uiıırrsitc iıııtı'lır111lıırımla fııliııı fa fııırıı 1.-ııııınııılaııı Tıinlınşı ~·cc'mcllin 
Gııııyörııııış ııc iıııfilıtı:ı c<lilcıı J.ı: tulclıclcr 

llillcriıı lıiil'ırın kıl:ıları hıır:ıd:ı 
lırılıııııı)ıırl:ırclı .• '.\l:ıkirıeli l'ehcnıH'ııı 
sil:"ılıl:ırı huracl.ı idiler .. 

Or:ııl:ı r:ısıl:ıuı;::ıııı kiııı.,clcri h<ış 
) ere hticrnp etnıcğc k:ılktıııı; ıııcın
ıı ıın ııııı~unıız? Brıllı:ıht ı:ıısıııız? 

Cirişliği ıı iz h:ırplC'ıı korkıııtı) or 
lllll\lllltı7.? ıfı)c ıı:ırilr. 'iıı.ıller sor
dırırı. lliililıı lıııııl:ır:ı alıfığıııı ı·r,·:ıp 
ıınııt lıir ~lıkiıllıı .. Ji!'J> inde aynı 
kor İlıııını ,·nnlı. Bazıları: 

- 1'.ırİ\1.' ı:ıidcl'cğiz. 
l>iyıırlnrdı. 

,\ lııınrı :ı~l.rrfrl'İ lıiiliiıı nskl'rlrr 
ı,ıilıi yııl:ıkl:ırr ii~tiiııde ı~l.ııırılııl oy. 
1111,orl;ırılı. .\r:ı sır:r lıir kiifiir s:ı. 
\'llrırlııyor, sonr:ı yrnirll'ıı ).İİkiıl :ı,·_ 
cici celi~ nr, ılı~:ırıııııı siikirrıelini lıı
mlr ı:t.rı• ıı ııı:ıki ııt'lcı·in ,.:ıiı !ılt11ll't'İ 
ılılıil eıfi) orılır. 

Birı!C'nlıirc lıir ıliiıliik lı:ıY:ıyı yırı 
lı. Hrrkl'~ derh:ıl sil:ıhııı~ s:ırıldı • 
Z:ıhıllcr kıs:ı rrııirlcr 'crıli. Biiliin 
.ı'lkcrlcr hnr:ık:ıl:ırındıın fırl:ıın15 • 
lrırılı. Dı5:ırır:1 knrııyonl:ır, zırhlı n. 
r:ılı:ıl:ır rzelıni~ler, yüzlerce ynralıyı 
lı•lş:ıllı~orl:ırdı. Ç(l~U lııırir ~oralı 
idill'r, f:ık:ıl hcpsiııclı• ılc nıiilhiş 
lıir Jııtkinlik Yardı.. Bıırıl:ır g:ırp 
crplır,inılc ':ığ k:ıl:ırılıırılı .. Yıır:ılı. 
l:ır drrlı:ıl lıo~ _,·;ılald.ır:ı y:ılırılılı
l:ır, olcırrııılıillcr lı:ın·krt elli. 

,\z 'oııı·:ı lrir r.:ılıil lıcııirıı ılı• hır_ 
lııııdıı.;!11111 lıii.' iik :-.:ıloıın ~ırrrc·k 
knlın S!'~ilr lıir emir verdi, lıl·rkrs 
ılcrh:ıl lı:ızır ol \:tzin·tiııc ,ı.:cçli. O 
z:ııııaıı 7.:ılıil her lıel'cııin ii~tiine hn· 
~:ır:ık Fiihreriıı şıı prnkl:ıııı:ıs~ onu. 
'lll ııkırıfu: 

"<::ırıı ı'l'I>lıe<;i :ı~kcrlcri, sizinle 
irıilı:ır l'!liyorıını, dıırııı:ıcl:ın lınre
kl'l irıiır deı:arıı ı·ıliıı \'e sn\':ışln d:ı
inın ilk ıııc,·kilcri C'lde edin .. ,, 

Tiirk l:ırilıiııirı ınıılılcliC çağl:ırııı
ıl:ı ) .. pıl.111 s:l\":ışl.ır telkik cılilrlıği 
rnl.ıt Tıırk c·ı lcriııın .\ :ınınıln Tiıl'k 
k:ı ıJ ı nl:ıtı ııııı 'cJ;ı rııiilıiın roJ .ıh: ık_ 
I.ırı J?Ül'iiliır. 

llu hakikat lıilhnsc;:ı Tiirki)e) i İ<>· 

likl."rlinc k:ınışlıır:ııı y:ıkııı I.ıırlulıı5 
:ırnşınıl,1 d:ıh:ı zi~·:ıdc lclı:ıriiz cl
rniştır. Tiirk k:ıılını kocasının 
y:ınııııl:ı h:ırlıi z.ıforfr nclicclcndi. 
rincPyc f,;ıdar keneli p:ı) ııı:. diişen 
\":17.İfclcl'İ t:ım ııı:ın:ıc;ilc \'C hii) iik 
bir fcr:ıı:::ıllc ~ npnnşlır. Onun lıir 
tnr:ırı.111 ):ır:ısıııı ~. rarkcn lıir l:ı
r:ıft:ırı ıl.1 ıllı~rıı:ını tepelemesi i~·in 
oııııızıınıl:ı l'PJ>lr:ırH'. İ<.'l'cı·k vr yi~·e_ 
cı·k lnşıırıışlır. Bıınıırıl.ı dıı k:ılıııu • 
mış, ve f'eplıc E:er:siııdrJ,i ,·nzifclc
rini de unuınıı:ınıı~tır. llıı lUbnrlı:ı 
Tii rl. kndııı ı hal.iki ınc,·J,iiııi islik. 
fiil sm·nsıncl:ııı sonr:ı k:ız:ıııınış, her 
snh:ıılaki ıiıc\'kiiııi nlmı5, 'c diiny:ı 

k:ıılırılnrııı:ı her lınkımdan lcfen·uk 
l'ılct>ek şekilde tck!imul etmiştir. 
Bılh:ı~sa cıınılıııri) et ın:ı:ırifi onu 
hi,gi ile ıııücclılıez ol:ırak yetiştir
mek için, hiilün kultür ınücsscsele. 
rin:n kapılnrını :ıcnıışlır. 

hlikl:ıi s:ı\ :ışında kndınlarımızın 
soslerıııiş olclııkl:ırı k:ılırnmanlık -
J.ır go7. öniiııdc hulıınılurular:ık on
J:ıra icnbınd:ı dıı5ııı:ınla rlo\ üşmek 
için fırs:ıt 'rrınek üzere ao;kcri bn. 
kııııd:ın liızım olan bilgilerin de t:ı
Iııııi uygun görlilıniişlii. 

Bu Jrnr:ır Mr k:ııııınln meriyct 
rııe\'kiinc girmiş, kız tnlebeler de 
<'1 l,ck lnlelıeler gi lıi olrnll:ırda ns. 
kcrlik der~! görnwğc h:ışl:ımışlar
dır. t'ç ) ılıl:ınlıcri tnthik t.'dilcn ka
nun<lnn rc,·l.nlı1r!t' muvnffııkı;rctU . 
neliccler alınmıştır. 

Okııllnrda "c iini,·crsıtcdc kız tıı. 
r nm•,,.,,11 .ı incide) 

Bari torunlarımızdan utanalım! 
M illet millete, adam adama, 

ordu orJuya düşman olur. 
Pakn t ımdt'niyctc düşmanlığı 
Hıılamak imkansızdır. 

Biilün dimya, "Paris"e ' ·Nur 
bc.:ldcsi", ''Işık diyarı" der. Gerl'i 
Paris. l'Ok aydınlık, pek şen bır 
şehirdir; amma ona "Nur belde
ı:ıi" , '·Işık dıyarı'' dedirten, yal
nız bu madde p3.r!akhğı, fener 
bolluğu değildir. 

Binlik ampullerden p::ı.nl 

mnbedleı-fodc büyük bir mecleni
ydin en güzel izleri, en bil)iik 
yaratıcılığı gururla seyredilen 
P:ıris, yalnız I<'rnnsanın dejil, 
bütün dünyanın, bütün insanlı
ğın hürmetine 1ayıkti. 

lştc bu fikir, sanat, ilim Ye 
fon mihrabına. bombalar aWdı. 

~lob~'--
usle motosiklet 

~=t çarpıştı 
l~~lt o:ı Yecll<le Sirkeciden kal. 

;ı ~ '>tobuııu ile bir zabıtn mo· 
" ,;ıll> 
-~ llJnıı~ zabıta memuru 

lııı.ır au:eltc yaralanmı;,tır: 

,\fın:ın~ :ıd:ı hıılıınıl11~11111 ıııüılıll'I 
z:ırfııııl.ı IT iınlcr'ılrn ıl.ılı:ı :ız ıııcı;
hnr fok:ıt 0111111 k:ıclıır ıııiillıi5 h:ıs . 
~:ı hir ~:ıh<:ı ı!:ılıa ıe~:ııliir clliııı: B~ı 
l\:nl I\ rözn rı k ı ıl 1. 
.. J\~.rl 1\riizn:ıı; ,\lııı:ırıy:ıııın p;ı rıı. 

;ııtçıı ıneokldıiııi irl.ırc elııı ı•klr. iıli. 
l\enıli~i hırı;:iiıı ı.ıii\l<•rrııi5 olılır,;!11 
~:ı~·rc llcıı Rnırıır ılıı~·:ılıi lir. 

K:ırl J\rözn:ık l:ıkhrlniıır (kı • 1 • 
01111 :ırrn hcıı•i Rl'nç ~·nc• ııkl:ırrlır Yt· 

MilttC'fiklere tRyy:ırc yapmakla 
meşgul Uç muhtel!! Kall!ornlyn fab • 
rikasının elektrik \'e ıoı tesisatını 

bozmak Uzere on gUn lc;inde beş mu. 
lcadcJit te~ebbti:ı \'aki olmuştur. 

Belli ba!!lt bir fabrika tayyaresinin 
<f'rcktöı'ü "ıs.oo işçiye hitaben ynptr. 
ğı bir tamimde bu gibi tr e'ıbllıılerr 
karşı uyanık olmağı tavsiye ctnıl~llr. 

llıı ııaı·ç:ı kıraat ohındııkl:ın son. 
r:ı kı~:ı bir siikıif s:ılıınıı h:ikinı ol· 
ılıı, sonra lıirılenhirr yiizlcrre kol 
lı:ı,-:ı~·ıı knlk:ır.ık her :ığızıl:ırı 
"Jl:ıyl JTillcr" rer~·n ıfı riiks rlıli .. 
l>ıırnrl :ır lilriyorclu. Jl:ı,·:ı lt•neffiis 
rılllrııı i yrrek kncl:ır :ığırl:ı5111 ı ~ı ı . 

15te Almany:ı<l:ı cılinıniş olıltığıırıı 
iııtilı:ıların <'il ~:ıc!c \'e en s:ııniıııi 
lıik!ı)esi lııınd:ııı ilıarrllir.,, 

p:.ml asfalt üstüne ışık çağlayaıı 
lar: döken Paris, bu maddi par
laklığının yanıbaşında bir de ma 
m .. vi nurun öahibidir. ~foYdnnla
nntln, mü~clerindc insanl~k tari
hil!in zclcfı \·e ruh büyüklükle. 
ri•ıı topl:ı nuştlr. 
"Takı zafer", yalnız bir askcl'i 

d:•hfı.nın ganimeti sayılamaz. O
r1f'a ''tunç" ile ''mermer"in hi::
zckfı destanı oluııu da görülür. 

Bir başka haberden öğreniya. 
nız, ki yıkılan Belçika müzelen
nın beha biçilmez tabloları da. 
k .. myonlarda kaybolmuş. "Ram
brat"ın en güzel eserleri, orada. 
ki müzelcrdedir, derler. Şu hal
de yüzlerce yıl üstüne titrenen 
o ''ölmez eserler" de tepelendi 
demek. Yoksa çalınması emredi
len çanlar, bu değerli ölülerin 
cenaze mııq~ı mıdır? 

DUn gece, Ingilizlerle Fransız
!aı da Alınan şehirlerine bombıı 
yağdırdılar. Belki oralarda da 
yıkılan müzeler, parçalanan sa
nat eserleri var. 

~ 
,1tJ\ltın fiyatı 
~,;: fiyatınrınd:ı anc11k be~ 
-~,, r de~'§fkllk olmu, \'e ev· 
•lrır.ıtı 2::90 iken 2385 kuru~" 

IJillcr ~<'ll<'li.~i ıır:ı•ınıf:rn $l'<,;İ lıııi-ı . 
'e rılir) ) :ılnız lehli keli rnesl<-kleri-

Çeıımclcrinde, lıa•·uzlarmrla, 
Bu gidişle halimiz ne olacak? 
Harp başlarken: 
- Açık ı:ıchirleri bombardı

n 'an etmiyeccğiz! 
demişlerdi. 
Almanya, niçin verdiği sözden 

d:indü! Ve herkese hareket ser
bcstisi verdi, mukabele zaruret
leri )iikledi? 

Ynnn, dbctte ~u bcrbad gtilı
lcrden çıkarnk yaptıklarını akil 
w vicdan teraziı:;iyle tartacak. 
O zaman, ne diyecekler? Nasıl 
kendilerini bu ağır suçun zinci
rinden kurtaracaklar? 

Ya tarihe karşı?.. Tarih ki, 
to· unlarımızın mahkemes.i..iir; 
onun huzurunda bunlann hali ne 
olacak? 

'l'ank ıle tayyare klasik haz:b 
usüllerini yıktı, diyorlar. Onla.. 
rın yıktıkları yalnız harp usulü, 
t:.ı:ıki tabiye değil, bütün insan1.ı.
ğın vicdanıdır. 

JJüııkuJ.:len lulıliye edilen lııgiliı a&kerleri kendilerini Jngiltereye nakltatn torpido 
/ından göttlrlJlü11or. 

Torunlarımız, bizden geldik
leri, ' damarlarında bizim bir 
damla kanımızı taşıdıkları ıçm 
utanacaklar \'C bu utancın te.. 

• sellisini bulama.yacaklar. 
Hakkı Süha Qe22in 
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K
8
ripsin'!n tayinina ~,?,~ _ ~ ~.~~~.~ •~.~.k~• !~.~"~'"'"'~'~: 
ovyetıer muva- piy:ıtlesinin lıücunıu, bu s:ıbnh sa- uğratmadımz. hl del"El teşlcll cdeoclctlr. 

fak at et 
'

. :ıt dörtle h:ıc;laınıştır. l'iyaclc hü- Aranızda birçoğu §!.'ret sahnsınd:ı Sabal1a l<arşı .· 
eıııııundnn cV\'el, ıığır lopcıı alc~i ölmllş bir çoğu dıı ynrnlıınmıştrr. MIL 
ile hazırlık yııpılınış ,.e Pike tar. ıc~mlz.in en derin ve ~amlml şUkr:ı.n 
yarcleri hücumu olm115tıır. lliicuın, hissiyle onlar için ve sizin için q:ırpıLon<lra, 5 (ıl • ..\.) - Av:ım kn. 

marnsındo lı:ıriri;)c ıniisleşnr'ı But
lcr, Kripsin Moskov:ı lıü~ ük elcilL 
sine la) in h'lıı oı;reımın istendiği

ni, i\loskovodnn lwniiz resmi ce,·ap 
gelmediğini, fnkııı hir Sov)el leh· 
liğindcıı Sov)l'I lıü 1,ümcıiııin lııı 
tayine ıııurnfaknl etnıış olduğunun 

ıııılnşıldı~ını hildirnıiştır. 

Bullcr, di~cr bir suale ce' :ıben, 
Kııip in t. }'ininde her hangi lıir 
gnyri :ırilılık m::ıbiyeti hulunm:ıdı_ 

ğını ö~ lem iştir. 
lşci p. ı llsinılcn Tuı ile ise, Krip. 

sin ~losko,•n bü~ iik el iliğine la.> L 
ninin bütün memleketle İ.} i k:ırşı
J nmış olclıığııntı 'c Hus\ :ının hu
na mm :ıfııJ,:ıt c nıcsindcıı mt'ıtılr _ 
),etin memnun knlmış bulundu~u

nu b:tdırmiştir. 

Sovyetler 
Belhk devletlerine 

modem silah veriyor 
Stof;holnı, 5 ( l.A.) - Kıııın:ıs'dan 

ahr. n hnbcrlcr, D:ıltık dm telleri ile 
Sm:,>eler arn ınd:ı .eri iş lıirli

ğinin ~ık1l 1ştırıl c.ıgını teyit eyle
mektedir. Harp ta:ı:dırındc, Ballık 

rle'\'lellerı orduları, So' yl'l kuman_ 
d sı :ıllınll:ı ç:ırpı":ıl':ııcl:ırdır. llu 
sebepten, So,~ellcr Birliği, B:ıllık 

memleketleri ordıılıırının lnkvi~ esi 
ile çok aliıknd:ırılır ve tın ordııl:ır:ı 

modern tcslilıııt verınekleılir. Ye
ni silföl:ırla ünsi:rct rıc~~ cin el mele_ 
ri için oskorliftc .}arar her crkC'k 
lcin allı haftalık rıınnovrol:ır orga~ 
nize edilmjştir. 

SO\")"eller Birlilli ile l ilvtınya n
rasınd. ki nnl:ı~ın:ıtlık. fili.}olt:ı lı:ıl 
lcıHlmiş sihi sözükınektt'dir. 

hllhosso, "Orlo Ye şarki Som iiıcrin_ 
de ve Oise'in ~arkııııJ:ıki rıııntak:ı
lla boşlanı15tır. 

i'ari.~, J ( llıısusi) - Ş:ıfııkl:ı Laş · 
lıyaıı .\lııı:ın taarruzu lıugun Lillün 
gii1ı ılenıııı cluıişlir. llalcıı de de. 
voııı clıııcktedir. Gece gcc \'akte 
k:ıılar :ılııııın haberlere güre Alınan_ 
IJr .s:ıhıldeıı Looıı'o kadar uuı~nıı 
:WO Jdloınctrclik IJir cephe iizcriıı. 
de t:ıarrıız ctıncktedirlcr. Alınanla
rın :.ol cenah kU\ \"elleri lom:ımen 
ı.ı:ırı ıızn işlir:ık etmektedirler. Bıı 
J.ıt:ıl:ır 40 fırk:ıdır. Bu kuncllcr
den bc·şı .zırhlı fıı kndır. 

Alman l:ı:ırruzu hillıa s:ı Alıvil, 
Am~ en, Peron \ e Lelet k:ıııalı ü
zcrmdedir. 

Flandr cephesinılc on heş giiıı 
ımıka\eıneı edilchilıııiş olduğııııdıın 
Sunı cephesi ınilkemıııd lıir sure•!. 
le hazırlanmıştı .• 

Bu cenhcclel,i mevziler derinliği_ 
ne olııp düşm:ırı hücum nr:ıhnl:ırı 
için bir çok t:ıltii mani ,.c tuzak -
larl:ı dolu oldllğu ~ibi ıııültefık pi 
)Oclclerin de ıı.uı.avcmclini müın. 
idin kıl:ıc:ık y:ıziyeıtcdir. Alınan 
son h:ıherlcr.ı güre l·ransız piy:ı _ 
desi bütün hatl:ır Ü7.criııde muka
,·emc·ı elmcktedirlcr. Ancnk ikı 

ııokt:ı fizcı inde str:ılejik çckilınt• 
~apılmışlır. Alm:ınlnr im nokt:ılıır

d::ı 8-0 kilometre knıl:ır ilerlcna·ğt' 
nıurnff:ık olııııışlarılır. 

Alm:ınlnr taarrUtlrırın:ı ı\ınycıı'cle 
ırmağın sol snlı i liıııle ınnlik olcluk
l:ırı bir J;i.iıırü h:ı~ınıl:ı ve ınl'şhur 
Siimcn elli ılam'dıı biiyiik lıir şid. 
elet \'C'rmişler<llr. Tanrrıız h:ıltıııın 
en cenup noktası olnıı r.:ıon Uc 
P:ıris arası 112 kilometredir. 

Alman crldlnı harbi) cslnln gnye 

Flandr' da ki Ahn 
z. yiatı 

n Uvaz vadlsfnd n bir ı;cı:ıt c.Jc cıle· 
rek P.arjs ilz.::r;nc yUrUmclttir. 

(lJıış ıaraJr 1 incide> 
d~ m:ın tn.ryaresini tahrip ct
mi ı roir. Bunların 1142si J1a\'a 
muharoebcleri esnasında, 699 u 
tP~T· re d. fi bataryaları tarafın . 
...... :ı d"ii ürüldil. Asgarl 1700-1600 
ue Y@ı'de U;hrip cdilmiı:tir. 

D-.nizde Ingiliz seferi kuvvet· 
krini hnrp gemileri ·ve ticartt 
\•:ı.purl:m ıle kuıtarmnk tcşcb
bu.,ü 'Clüşnmna ağır ıa.ylata mal 
olmu~tur. Bombardıman edilerek 
br.tırılan ge:mılcr şunlardır: beş 
kıu\·nzör, yedi torpido, üç tah
t<'lb:ıhir, dokuz muht lif sd 
harp gem· i, GG ticaret ,.c nakli
YP ,-a,pııru. 

Diğer cihetten bomba ıi.sabct l' 
den. hasara uğratılan vc~a kıs.. 
men tahrip edilen gcmıl r şunlar 
cııı: 

Som cephesinde lngi!ız Jtıt:ı.l:ın d 
mUttcflklerl Fransrzlıır fln 1 rtl le 
h:ırbctmcktedirlcr Bu Jn ili-: ı tala.. 
n Flnndrdcn çekila)!J olıın lıir. ncl ln. 
glltz ıeferi kıtaSinm malik olı.lu ,ı rı 
sll!'ıhlard:ın d:ıho müthlıı, ı.lnha mil 
kcmmeı sll!Uıtara mnl,lktlı lcr. 

A.'.lman zırhlı kuvvetleri 
buse er muv f a 1 

olam1yacak 

li iti erin ~ . n EJ1 
n1iiie ine 

10 kı uvru:ör_ 24 torpido, mu!ı
tcJif 22 saf ho.rb gc_misi, 117 ııak 
liyc \'C tıcarct vqpuru. 

Hafif d niz J:m vctlerinin cü- f ; 
rcti saye.sinde §U gemiler bat111J 1eyann mas l 
ru~~= 1 

ır'.ı.ltı torpjdo, iki tahtelbahir bir Berlin; 5 (a. ~·) - Hitı:r Al 
n .. kliyc vupuru. bır mu;:ıvin kı·u- nıan mıllEtınc hıtab ~ UJ gıtlal,ı 
vazor, hır af h:ırp genm..ı. lx t annnm ~.ı ~ şrC't'!u~tır: . 

10 mnyı tnn bir b ziı nna k'l .. A ~ rl -rımı7: ~arıhm en. •ı .. · 
aar mü Ui,h kuvveti rin uğı •. yuk .~uhar b~ını ~lUZaff y L 
dığı zayı .. t ld cuilen mu\:aıfn_ !•·. bttırn.u.l(~?ıı. B ı k ~ ha~ta 
kiyctlcre nlıb tıc hafiföir. ıcmd b1r mı.:ıondrn 1 :: du, 

10252 zabit, küçiık zabit ve as man csit- ol rnk elım•ze du .mü· 
kcr, \'atan uğı·unda olmüştür. tur. Holw1dn ile Belı;:Brn te 1 tvı 
l{cyıblurın nukdun 8163dür.-I~· y oimuf}hır. lııgililf seferi kuvv~t. 
bolan bir mil.dar a..,!;: ri dı; ulii- le>rinin bil~ tik bir k•smı imha edil 
ler meyanın idhal ~ nıck lilzını- m'if,tir. Dığeı bir kısmı esir tiüs· 
dir. 4252~ zabit \'C küçük zabıt mi.iş v ya Avrup:ı kıtasmnaıı kc 
ve asker ynralanını tır. vulmuştur. Uç E'rltnBtz ordu. tı· 

10 mn.yıı>tnn 3 hazirana kad::ıı nun mevclıdiyctine nihayet ve 
Alman hava kuvvetleri ~32 tay. l ilmi~ir: }~Ur mıntnkn.sınm cı.u 
yn.re kaybctmi l rdir. Alman ma? ıstı~ınn- UtiTUm st tchlı 
harp filo.,u ise B !çıka-Ifoland,ı kcwı cbcclıycn u 1 l mırtır. 
snhili önünde ve §imali IıTcınsn Alman milleti, .. 
s:ıhıli önünde bir tek gemi kay Hayatlarım, sıhJ.ntl~rını tehl ı 
bctm miştir. keye koyarnlı: em~lsiz g:ıyr t 

Londr:ı, ıs (A.A.) - Flnr dres mu.. tcıle tarihin en ~nh bir hnr.?kct:.ı 
har 'lelerine 80 Alm:ın !rrkasr ve cc- olan bu neticeyi a.s!ı:!?rlcr clje e: _ 
man 4 milyon ruıkcr fştlr:tk etmiştir. mlştif. Bunun için buglindcn ı 
Bu fırl,alardan on tancst zırhlr, bc..ı t!baren bir hafta milddctlc bii.· 
tane.si d moUirıa tırltn idi. Zırhlı fır. tim Alm:ınya.d:ı .bayrak :ı.mlması. 
kaların takriben Uı;tc biri nlsbetlnde nı emrediyorum. Alman nıillctı 
vCyalıut yarr yarıya zayl:ıt vermiş oı bı.:ndan sonra oğullarına dua.la 
dı.ıkları tahmin edilmektedir. Alman_ . l f k t d kt" ,...,. l '.. 

ların kullandıkları lld buçuk milyon ny e re a n e ece ır. v~mı rn. 
askerden 400 bin kişi kaybettikleri Alman fırkalnn ve hava fılo.arı 
sanılmaktadır. hürriyet ve millotiınizin istikbc.li 

Kısa Memle
ket Haberleri: 

• Kon)tıda hulunmakt:ı olıın şe. 
bir mutchnssısı J.ômhcr harita üze
rinde ç:ılışmnlorına deYDm etmek
tedir. l\lutehassıs AluctHntepesi hak 
kında d:ı bir etüt hnzı rl:ımıştır. 

• Adanndn kuruloc:ık olnn nlh_ 
spor klıibü niz:ımnnmcsini villıyele 
vermiş; kanuni miisnodc nlmışlır. 
Klilp relsJl~I ne vil{n el mektupçusu 
Ag{ih Yüce tn1 in edllrnişlir. 

uğurunda milcadeleye devAm et 
r1ek için hu saba.h hareket ctmi.ı 
terdir." 

Hitlerin orduya 
emri yevmisi 

-IFUbrerln umurni kıırnrg!ıhı, 5 (A. 
A.) - Ordu başkumancbnı Jutaata 
B§ağıdakl emri yovmtyt gönderml;ıtir: 

DUnkerk düşmUştUr. l3UyUJc ordu_ 
lann son ba.'klycsl olan 40 bin Fransız 
ve lnglllz esir edilmiştir. Sayılınıya
cak kadar gak ganalm elimize geç
miştir. Tarihin en bllyUk muharebesi 
nihayet bulmuştur. Askerler, size olan 

yor. Fakat her çareye müracaat c. 
derek yeni ve daha iyi bir dtinynnın 
meydana çıkmasına mani olmaya ka. 
raı· veren 1ııglltcrenln ve Fransnnın 
plotokratih: zlnrnmdarları hıırbln de· 
vanımı arzu ediyorlar. Arzuları yeri
ne gctirllccclttir. 

BugUn garp cephesi tclcrnr hare. 
kete geçmiştir. llk defa olaıak dl\ş
manı görecek ve ) cnuco.:k olan yenı 

fırkalıır size lltihalc .edecektir. P11D
tarmm tahakkuku için harbi h11!l. cıı 
iyi vasıta addeden Londra ve Paris.. 
teki duşmnn zlmamı.Jarl:ırı lmhıı edl· 
linceye kad:ır dc,vam edccelctlr. :.!:a!"c.. 

iki noktayı ge~en Al
man kıtaları ilerliyor 
l'arl!ı, i.i (Ut. a i) - !tel kıta tize. 

rinden Frau_ z hatlarını gcçmcğc mu 
vaffalt oltın Alman zırhlı k:talnn ar
kasında Almıı.n piyadeleri ilo.:rlomek· 
tcdir. 

ı:.omn, 5 (llusu«i) - Taarruzdıı 

bulJnruı Alma!l kıtalan Fran~ zlc.rın 
Vcygnnd hattını Som ırmağı rnansa. 
br ile Om nrasında ve Ren ile Uvıız 
ıırnsında d:ı Lclet kanalı UzerinıJrn 

ynrmai\"ıı ve on klloı.:ı trr ı>ad:ır d 
rlnllğc gtrmcğe n1u.ııuul• eı .. ı.ı.:.ıar 
dır. 

Resmi Tebliğ~er 

Parü, J (.4 .• U - :; liJzir:ın ı;::ılı:ılı Fr::ıımı tclıli[,i: 

llıı :.:ılı:ılıııı ilk <;füıllcriııdc.ılıcrı ccplıeılen ulııı ... ı lıii'iiıı lı 1 e l •r, 
_yrni hır ıııeycl,ın ıııulı:ıreııe-;iııin iı.ışlad 111 lı ld ı ı. l .. cdıı. ı 

ş"t!ılcllı !{a)rcti, şiıııdı.>c k:ııl:ıı·, denizle Lııon _ .Su ıı~ )u.u • , ıı ,, 
lC\CCCiih ctıııiştır. 

Pııı-is, 5 ( J\,,\,) - 5 Hıızlr:ın ::ıl.ş • .ııı 
Bu s:ıba!ı haşlı~ :ııı ıııııh;ırclır, Pe. o ı \"C 

tici lenmiş! lr. Uuşıııı111, lıillıu ssn ı. ı .. 'e :ı"' .ı 1 
lıiın va~ıt:ılar hııı c! c c Sl'Çtrnı şlır. ı:l~' ı u 
cumlar uuı lmulnııışllır. l'ıt ıl,•r ıııız, ı.•ıı"l r 
znnı:ııı ftnlıi, işgal cıııı;~ oldu'.l:ırı npl, 1 
met eınıeklc ve mevzilerini ıııuhaf:ız:ı <'\it ıı 

Son ~ı s.ıaı z.ırfırıılıı lı:ı.:ı ı,11\\ell .ıı 

ınıışıur. Tn~ ):lrrlerlıııiz. gece !'11.ıııılı 'c l.ı v 
rikalarla :\l:ıııııheiııı tkıııır)olu isi 
ı:ıınl::ır ıııfiş:ılıctlc t•dilııı.ı,;tir. İ\t•. r 
!arı ıııaliı nı~t :-:ı,>csinde, lıir ~·ok tl 
ı ı ıln lıoııılıardıııı;ııı t•clilınişlir. 

B 11th:ınJ1nıa11 \e :l\l'I t, ~)· IC)' ı·' IİZ lııı 

bel'i, l..:ıru kıl,ıl,ırıııııl.t J,ıınelli 1 ıu1. Jıcr l L 

F .. • rrrln un1uınl l;~rnr hı, i 

ediyor· 
Ev"\' l c blldlrll uı ol ıu ~ \ 

harclıedc:ı sonra 4 H •mnd:ı. i 

~.Fa nasız 

g 
e 

(lJcı~ tcmr/ı 1 f11rideJ 

f'aris, S (;1. 1.) - B. Hcl no, hu. 
gün mehu :ın ıneclhi \ "C ordu en. 
cümcni huzurunda 3 e~ lCıldcn ve 
hillı:ıss:ı 10 ınn~ ıst:ııılıeri 'u'.u:ı ge_ 
Jen harckfıl hakkında lz:ılıat ver
miştir. 

:m:YNo ı-.~ Sôı'Ltı"Eaım 
Parls, r; (Hımıs!) - Başvekil Pol 

Reyno yarın (bugün) s:ıat :.:o do rad. 
yoda bir nutuk söyllyccşktlr. 

l" ık Kevlt p, D 
.. ~ rndnn Zi) .ı. 

ray, S .!:ıt Erol, 
ma.n,.nl Hnmdl Emh ( 
ra :ı ~l.ketı mUdilrU • T m<'l, 
n ~ ranıı hukuk m \iri Atrf ö. 
u'.Ji de bcract ctm.1 lcrllr. 

Yolsuzluğun t l.' lk::ıtı ynp!ldı~ sı. 
rac!:ı. Re..il B:ı~ ar t r:ıf d:ı.n J ndl L 
ne bir zarf içi '" gon r ı.ı i lddiıı
siyle .Attf ön durun ml!.. lumumt!iğe 
gönd"rdl~I 4 b!n lira da ltendlıılne 
ade edilce kUr. 

Mahkeme ktmı.rınd.:ı.n sonra dı arı 
çıl,:ı.n avukat 1sma11 1 a canı., bir_ 
dcnbire Uzcrine fenalık gcıerek dUşUp 
bayılm:ş, bir hnyll u~rıı.Lıldılttan son. 
ra nyıltırnırtıtır. 

• is ı:cre üzerinde Alman 
~ 

tayyareleri uçuyor 
iki tayyare düşürüldü 

n~nıe, /'i (A.A.) - Ordu gcnclkur. tUr. Bu tayyare, Cen ne\ 
nıııyr, dünl<li hO.dlsclcr hnıiç, lsvlçrc ıs.-ı.,,..e nrn ..... ıne girmiş 
dahilinde vukun. gelen havıı çarpış. <laf! bataryaııır.nın ntc,,ıne 
maları hakkında aşağıdaki tcb1~1 ını,ıtır. Tnyj'D.l"C yere lnd• 

1 

vornıiı>tir: m \rcttebatındun bır klr;ı 91 
" ··ımu .Jr. Cumartesi ve Pazar gUnU, 1svlçre kaybetmiş ve g~ce o ' k1fl 

nrazlsl Uzcrlnde bir çarpışma cs11:ı- ynrc nıUrettcbabndıın iki 
.... nda Uç Al.·.11m tayyaresi dU'}UrUI. edllml~tlr. da 
mUştUr. Sa.::t ı6 ile 17 ara.3mdn JUra Bu ç:ıı-pışınıılar es:ı113ın ııır 
hattı civarrnda dU.UrUlcn bir tny)a- manlar için Neuc.lıııtcl Je 

1 
eti 

r nin dört ki::o1iliıt mUrcttcbatı C.lnıuş- , ulm lcrıı. edilmisıtir. Bir a~,'e 
.ur. lntlrum vnzücsını yn. n 

.Elr tayyare filosu, Frnn'":ıyn do,,..ru bir askeri mılfrc::e r • 
J.,ma!.ta idi. Halam olm .l n ı.. 1. h • duna gönı!cr.l ı 

1 .erden dolayı, bir tıyyarc ou ., .. , n ı ı, ııe, 5 (A.A.) r 
:ıynl ı;ıtır. Bir saat soma, 1:. •• çrc b:ılıı Konstans gö.U },: 
Jilra'ı liz~riude, 'lderuent ıle Por. nmn şehirlerinde ta_nar , 
huy arn::.mua, Uç tay~ nrcı;cn mil k - ,.ı bir alarm l;ı"lr U • 
.::p 4 Al •. 1:ın ••ruuu u ::- .1 ı B.ı ınUn:ı _betle, yol r.cı 

., • u n 
ıı.t:r. Eır L •• ;:ıc uvcı t :>,, , ı 1 vl.,; o nr =ısı uzcrın e 

1111 ı .. \,ı ;ı •• \C !Ar Al. ... ı t .1- ! \l~rlJC nltı bo.nt~ ' ~ rı 
• ı.ı' at ; a\.ım.tır. LJ : ı n Ur : uı lı )o .l..ır. ı;, il 

11 ı. 1 l u ı ı ta- L .n tarın le. ı! .. r t. ı. 
r. 1 , nın t bıtl .c;;.:ı tcl·n ı, 1 · 

ıı p.t l k:. dır. 

- 1 

.3 n ı n 

v2 nı taarruz 

l t 
ı n h:ızırltı 
rafı :ıda m 

ı 1dnrı muv f 
t rmi.,.tir. Di( <'r t t 

ı ve En nehirlerı rı · 
h vl.i alan 1:-üyük Fr ·ız 

laıv\ t Tl'!ın başlcumaı ; nı 
'":' ncrn 1 Veygandın on gUnltik • 
J~ilfı.nc ve cesurane icraatiylc ef
ı:· rı umumiycyc kuvvetli Um l
b vcrmi~tir. Nihayet Alman or. 
dtı~unun t::ı.::ırruzda r.ıuvaffakı
ycti a~'lr yıldırım hıziyle il0 rle
mcye mütevakkıf olduqu 
halde Fransız ordusundan bi!l\· 
lcnen muvaffokiyct olduğu yerde 
tutunarak mukavemet edebil
m ittir. Bu itibarla yeni ~ı.rru
zun voreccği neticeleri siikiın ve 
cmn ıyctle bekleye biliriz. 

ASIM US 
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- 41 
ı:1 ~Odar bir kere daha arkadaşı
~t i Urdurmak istedi. Ölüm tehli
l. :iı lıer dakika artıy~r~u. F<ıkat 
(jf"le/alnızca cetarctmı;-ı sesbi 

h l. 
0 iit .. 

k~p Un kuvvetiyle dar .. nara!t 
•r 

1Yı kırdı ve kcndLi ıi büyük 
han~dç,da buldu. Burası bir yat.:k
'llk • k?aline sokulmuştu. Bir ço
~.k Utnesi biribirine sokulmuş 
ı~~r~da ı feryat ediyorlar, ağla
li ardı. Zavallı çocuklan • h ry

~ pf'ke ltıyafctiyle idiler. Küçt.:k 
•ha. a, al:larlyle ısın:naya b ş
litd:ı hhtaların U%erine ba:.ıycr-

ı, 

k 
~ ~Çtnak için boş yere çalrşmı~-
•ı 'Ç~kat muvaffak olama rı~l::r
tı Unkü Küçük Melek her ge
~!:.a.takhaneyi dikkatle kilitle-

l<ı a.sla ihrr.al etm:z i. 
tfıc.a} oe.iecek bir dakiknları bile 
•t pu. li::ni! elindeki çekiçle ctmı 

....... arıcurları kırdı. 
))· }(teman, Kleman 1 
~Ye arkadasını çağırdı. 

~tıi Gcliyoru~ .• Çocukları b:.ıla 
rı rni? 

~ ~vet, çabuk ol... Çocukları 
''hhuredcn aştğıya ind:rmcye te
lıı~ s edeceğim. Şur;ıQa bir su 
llQ, tı var, ondan istifade edcbili-

~~~at bu iş oldukça uzun ve 
tııruıU·~ oldu. Korkarak U}anmış, 
tıııd tudcn, gilfih seslerinden, yan 
t~ a::ı çılgına dönmilş olan ço
lıt; ;r feryatlar koparıyorlar 
t:ıc ·C pahasma olursa olsun 
ı~~'ttreden geçip su oluğundan 
) tl~a indirilmelerine razı olma
~ dı. Müthiş bir panik olmuş 
~· 

~'tat Tine fazla tereddüt et
~.. Çocukları tokatlıyarek sus· 
~ tı ve hepsini zorla teker te
f'-1' ftrıcereden geçirdi. Su olu-
11 ~ aa lnuş olan Godar çocukln-
~~1/or ve kaldırım üzerin:!e 
~~l Yen diğer polise veriyordu. 
.~ece sekiz çocuk sağ s"-'lim 
~lir tt:nın üzerine indiril "il•ten 
ktı: ~tnil de oluğa sar lar:ık a 
\r a ındi. Kurtarma işleri tam 
~r 111de nihayet bulm~ştu. Alev

;ttık evi çatısına kadar scı.r-
C ı. 
,Cidar memnundu: 
~Oh ?enim dostum .. N~ mü
~~ tl bır İ§ başardın. Senın ar
~"l. 1n Olmakla ift:har ediyoru:n. 
~~ttt l?~kat biliyor musun ı:e va· 
~ C&ın.. Kabil olsa da bır ar.· 

1~ d,bakab!lsen. Bir ölünün yu
~~ • ltıul:akkak l:i seninkinC:e ı 
t Sek renk vardır. 
, .ll~ neşeli neır~li gülüyordu: 

1, 11ll da ba .• a vı% gelir dos 
~l}>~~nce mühim olan rnuva~ 
l :tlit·th. Öyle zannediyorum kı, 
~t<lı~ı başardık.. Çocukları ı:~r· 
L ..,· 'i eşil 1skeltti.ı işini b:tır
~t bUçUk Meleği öldürdi.ik. Fa
~aYdi biraz bura~an uzakla c: ÇUriku az sonra muhakkak 
~ ~~Çökecek. 
t bi l birkaç adım ı:teriledi. Bir
' tt: 

lı? {akcı.t bizim otomobil ne ol
' 

0l:sa çaldılar mı? 
11: liay B" • -
1 ~r itr . ır, canım... ızım n:e 

aıyeye haber vermeye gıt-

:·~ l-Icy Allahı:n, şimdi biz b:.ı 
~ Çı~ı<:~ukta ne yapacağız. Hep 
~t Cd~ '• hepsi de korku:!an fer 

....... ~yorıar. 
~~Obı.raz sabırlı ol dostum. Bir 
k~k ı) .sesi duyuyorum. Mu
lıillı hızi mki dir. 

~~ikaak:ka polis otomobili iki 
) 

11ti. cs?nra yangın yerine gel
l~ ~1 Ürültüye komııular da u 
l ~tııa~· Olduklarından çocukların 
lıl%~lccekleri emin bir yer 
~~irk Uştu. 
~~ r:ç dakika sonra da itfaiye 
~'1;ı,~ıılıamne yetişmişti. Godar 
....... V 11\a takılıyordu: 
tlibrı~ll~i Emil. fevkalade biı 

t'l 
1 • 1rnişsin .. Hem artık sa 

~ tınıer arası .. a karıştın. 
ı~' ~e llıiınas~bet? 
t.. ilaıı.. Uç milyo::-1uk miika-

l 's 
d ana • d • k" ür Yemın e erı'l'l ı, onu 

' l1' urını .. m· ştim bile ..• 

<ııı ncil~at dostum, insan üç mil· 
r~b·ıır c nıUkcmmel bir hayat 
~ illı llen Mna söyleme-niş

dostum. bir hususi hafi 

yenin şansı muhakkak ki bir res
mi ..... 

E;na arka:i:ı~mın sözünü kes
ti: 

- Klcm:ın, inan bana, beni bu 
i~e sürlihleye.1 para hırsı cl"!ğil· 
dir. Sonra bu parayı ddığı n za
man da ikimiz tal:shı edeceğiz. 
- Nasıl, be.1imle mi taksim ede· 
ceksin? 

- Tabii tel:rar hayata gelmis 
ol:r.nmı sana borçluyum •. Bu pa
taY.r il:iye bölcceı;;z, ani ~ıl 'ı mı? 

xxı 

r.1uAr.1r.1A ÇöZüLUYO:t 

- Ben hi; de geleceğini zan 
netmiyorum Emil .. 

- Peki ama bilyük hnfiyem 
bu l: · n-at"n n~ye isti at ediyor? 

- Sa-:t i!.id ~ burada olac:ı.lctı .. 
Halbu1:i ı:aat dört oldu. 

- o:ı l.O~tum, i .san Parlstc 
her iste "iğini istediği saatte ) a· 
p:ımaz. Fal;at ben Mösyö Mon· 
leonun m•ıhal:kak rnrette gelece
ğine em"nlm. Sonra gelmiyecck 
ols:ı idi telefon ederdi. öğleyin 
r,clm.sini kendi3i de, rica etti 
ğim zaman bunu reddcd.b'fadi. 
Scnra reddc~t::lesin.le de bir se
bep göre:niyorum. 

- Peki, ya huyatınaki karanlık 
not.ta ... 

- Evet, bunu da dikkatle tet· 
kik cdcb:liriz. Böyle k:ıra,lık bir 
nokt"'nın mcvcudi)·eti hal:kınc'a 
'Seninle hemfikir olmama rağmen 
şunu da•ilavc edeyim ki ben bu 
kadar mükemmel bir a~amm çok 
fena b:r hareketle bul ·nmuş ol
duğunu zanncch:miyoru:n. Hayır, 
mu~uıkkak ba~k~ bir şeydir. Fa 
l:at bi!inmez ki? ... Geç knlm·ş ol· 
masın:ı gelince.. Sen kenclini o
nu :t yerine koy. I"nybc1muş na
zar"ylc b:ıkt•ğın bir çocu~ •n geri 
getirilince m-m.,un ol...,:ız m·~ın? 
Onda heme 1 ayrı'·l>Tr misin?. 

- Hak'·ı 1 var E ·ı. Er:•"c 
her mı:s·lede se, h:ıklı çıktın. 

F.mil ile Godar karş lılclı geç 
mişlcr, geniş maroken koltuklar 
için~ göm:ilmü~lcrdi. 

Henüz uyum<?mıslardı. Saba· 
hın saat beşinde Fontöncy'den 
dön 'ük~e.ı sonra Godcı.r derhal 
resmi bir rnpor tın~im etmek, 
Emil de ç'lcukla.rın ailelerine te
lefon et-rıek İ"iyle meşgul olmu~· 
tu. ru ün çoru1-1~ yuvalarır..a 
tcı;.l' m clunmuşl.,rdı. 

(/Jahn tıar) 

l{vprU Uzcıindo kar§ılnştılc; o beni 
görUnce ndımlıırmı hızl~tırıp yak
ıa,tı. Sağ ellnl kaşının hlznsınn ı;ö. 
tUrUrken s:ığ omuzunu da blrnz yana 
ve one doğru eğdi: 

- Merhabıı efendi abl,.. dedi .. Na. 
sılsın?. 

Bu, balıkçı ihsandı.. Ustu başı ne 
ltadar muntnznm, elbisesi ne kadar 
yeni idi bir görseniz..... Ayaıtmdıılcl 
kO)'U mavi. beyazlı potUsUet iskarpin 
•·1uz .. gibi idi. 

- Ne o 1hst\n dedim. nu şıklı!( ne 
böyle... mirasa mı kondun, yoksa 
zenı;in bir lmdmla mı evlendin? 

- Ne o, ne öteki efendi 
0

abi ... Ti· 
c:ıreto bnı;;lııdım.. Kısa bir zamanda 
hnyli lı,ı ynptım. çolt kazandım. HA. 
lı\ dıı o işle UğraQıyorum. 

- Ne llcaroU 1 dedim. Sende ccr
mnyc yoktu ki ticaret ynpıısın. l'nre.n 
olsaydı l{umknpıda denlzkenarmdllld 
salnşı ısıcur. otuz lira için b:lşkasınn 
kaptırnııızdın. 

Bu ihsan dediğim balıkçı henüz yir
mi bc~ine varmamış bir dclllmnlı idi. 
Balıkçılık. s:ındıılcılık, l:nhveclllk 
yapmış, !almt hepsinde eline geçen 
parn lcendlni doyutmazken bir '•kan 
dalı;nsına,. kopılmı§, paro.ıarı onlara 
yedirmişti. 

Blij'IC fevka!Me temiz ve şık gö_ 
rUnc tıc:ırcUni o"'rcnmclt mcrnkma 
kupıldım: 

Anlnt şu ticareti b:ıkalım, hclkı 
biz d yaparız. •. 

- Olur abl dedi, şurada Kadıköy 
lslcelesl Ustunde hem benden birkaç 
telt yuvarlar, hem de görUgUrUz. E
ğer tcnezzUl buyurursan hani ... 

..... YUrUdUk. Dediği yerde oturduk. 
n rltaç tele yerine birer limonnta içtik 

Anlat lh:un bakalım Ucarellnl?. 

Alaşrlıir .tpor - T'şn1• Turan i<lmaıı mırd11 fııllıol takımları bir nrn<la 

l'şak, (llımısi) - lki m:ıç ynı>
ıııak \'C lılr nıiisnnıcrc \ermek İİll'_ 
ı·c 21 kişili!: hir k:ıflle ile şelıriıııı
zc gı·kn Al.ışchlr sporn ıtıl'nsup 
•gender geli~lc \"C döniişle sporcu_ 
l:ırınıız turufınıhm s:ınıinıi \'C heye 
cıııılı teznlıürll'rlc kıırşılnnmışlar H' 

uğnı l:ınıııışl:ırdır. 

11.K :\tAC 

l\Iis:ıfirlerimiı ilk karşıl:ışm:ılnrı
ııı 1 haıirnn cııııı:ırlcsi güııii dört 

12.30: Program ve memleket ana: 
y:ın, 12.85: A~ııns \'C meteoroloji ha· 

berlcri, 12.50: Müzllc, Okuyan: Met. 
tınret Sn~nak, lS.15 MUzlk: Hnı~. 

ttlrkUleri, Azize To:ıem ve Sadi Ya. 
\er Atamnn. 13.S0/14.00: Müzik: Ha
.it mllzik (Pi.) ıS.00: Program ve 
memleket saıı.t ayarı, 18.05: MUzlk: 
Solistler ı Pi.) 18.30: Müzik: Radyo 
c:ız orkestrası <Şef: İbrahim öz:gürı. 
~oprano Bedriye 'l Uzlln'Un lı;UrAklle. 
19.ıo: lrlUzik: Faınl heyeti, J0.45: 
Memleket saat ayan, Ajans 20.00 : 
MUzlk, Okuyan: Scınaho.t özdenses, 
Okuyan: Melek Tokgöz, 20.30: Ko
nn~ma, 20.4:>: Müzik, Okuynn: Necmi 
l'Uza Ahıslian, 21.10: Konu~ma (Sıh. 
hat aıwtll, :u.ao: 11c111&1k: n dyo or
kestrası, (Şe!: H. Ferit Alnarı, 22.!:0 
Mlızllt: Cazband !Pi.) ~2.:lO: Memle
ket s:ıat o.yarı, Aj."\ns haberleri; 22.50 
Milzl!c: Cuzband (Pi.) 23.25/23.30: 
Yarınki program ve kap:ınış. 

7.G.9 .O Cutna 
12.:lO: Pr..ı:;rtır.1, ve meınlokct Sll.! t 

aynrı, l!? :::;: Ajans 12.ı>O: llilzl, 
Mulıte!if ş:ırkıl:ır ı PJ.) ıa.:ıo/14.ôO. 
Milzllt: Rarışık ml!Zllt l Pl.1 18.00: 
l'roJ;'ram ve memleket saat a) arı, 
18,0:>: MUz.lk: Sinema scııl cı>ı.ı 18.30 
MUzllt: mm~ık program (Pl.) 10.10: 
MUzilt: Okuyan: S:ıdl Ho~scs, 
Safiye Tokay. 19.45: Menıleltet snat 
aynn, Ajans ve meteoroloji hnberlerl, 
20.00: Müzik: Fasıl heyeU, 20.30: Ko. 
nu~ma, 20.4~: MUzlk: 21.10: l{onuı;· 
ma !Blbllyrosraf;,'a). 21.:lO: MUzlk: 
JCUçUk orlce::ılrıı., !?2.30: Memleket sa. 
nt ayarı, Aj:ıns haberleri; ~2.tO: Mll 
7.1.k: C.:ızUnnd (Pl.) 23.:!5/:!3,ZO: Yn· 
rınkl pro~r:'.l.m ve lttlp:ını~. 

hinl' rakın bir seyirci küllcsi önün. 
de şehir slndyomuıııuzd:ı Tur:ın icl· 
ınnn yurchı kliihilmüzle yapın ışl:ır. 
ılır. Alaşehir sporun sene ve ener 
jik tnkımı büyük ı;:ıyrctlcr sndet
rııiş olınn ınn roflıncn Turanın Ü'I. 
liin \'e h(ıkiın oyunu knrşısııtd:ı bi 
re k:ırşı he~ sayı ile )"cnllmeklen 
kurtııl:ım:ımışl:ırılı r. 

lKlXCI l\IAÇ 
Alnşehir spor ikinci mncını 2 

hozlrnn pnz:ır gün il snnl 17 de si. 
ııe şehir sladyomumuzdn binlerce 
hnlkın önünde oynnmıştır. Mlsaflr
lcrim l:r. lıir slln önceki gibi lıii) ili 
soyı r:ırkilc yenilmeıııek :ıznıinde 
oldııklorını ilk clnkiknlnnln islını 
etmiş bıılıınııyorlnrclı. Canin b:ışia 

calışınolnrı Ye znm:ın zaman inki· 
şaf eden akınlar seyircilerin ol 
kışlnrını topluyordu. Geııtler birlı 
J!inin ıımıııniyet itibarile h!llclın o·. 
ııam:.ısın:ı rnğmen hücumların nıl 
c;:ıfir knle öniinde ıııütemnıliyı•ıı 
kırılması \'c neticesiz knlnı::ısı hü
cum hnllının nıılnşnnınııı:ıcıındon 

ileri geliyordu. 
lk!ncl dcncde mühim snyı fır_ 

'l:ttl:ırı kncırnn ı;cnçlcr, 23 en dn
kik:ııln g:ılılıiyct golüııii nlın:ıi;:ı 

ınuvnrr:ık oldular. Oyun bu neli_ 
ce ile son buldu. 

Alaşehir sporl:ı rnpıl:ın m:ıclar 

hım Jıir k:ırc!c lik \'l' s:ımimı\'cl 
lın\'nu ıçlnde cerc:rnn l'lm'ştir. 

nıı ııı:ıclnrın lı:ıriz hıısıısiyetleri 
morur hal emlcrimlzrlen Yıı~ur Ay 
ııl ,.e Mrlınıcl N:ıc:ısın im mnda
rın iıl:ııcsini hılml elmiş olmolnrı 

dır. M!.\~Jnr ınııhltle bel lcnen ol 
k:ı ·ı r1 •tırmu hır. 

E-ı·zinc~n feI" .c zede e· 
rinc verilecek ağaçlar 
Karıya, (llususi) ...... Beyşehir kn 

zasın:ı lobi ı\ın:ın:ıs onnnnlnrınd:ııı 
Erzlnl'lm telrıkctzedelerine vcri!c _ 
cek 2000 :'113. nğ:ıcın de,·Jeı lnrnfın
rfon lşleıllmesi için ltıllm:ıtnnme \'C 

2000 Jlr:-lıl· t:ı lnh'.iisnl gelmiştir. 
Ev\'clce ele bllcllrlldi{li gibi hu 

•~e ıncnııır edilınlş 01:111 miilıerııli<: 
ınmn ini n. hıel Gö1• •öı ihrnrolln 
lınl•ınınnk Ur.ere Deyşchlrc gitın' 
bııl.ınmokl:ıclır. 

Kari :atürden keşfedi e ticaret 
:·-········· .... · .. ···-··············· ... ·······: 
·.· •. Yazan: 

~ Y ehta Ragıp Onen 1 . . ·---....... - .. __._..._....__....___.. 

ı.~akat yutkunuyor, gizli bir şeyler 
söylemek ister gibi tavırlar takını_ 
yordu. Nihayet da:>ananıadı: 

- Bana dıırılmıızso.n sana daha 
evvel bir şey ı;öyliyeeeğlm abl ... Ha.. 
ni \'il.ilah, bi11ah nklmın. oUpbc geli
yor zannetme .. Olur a lnsanlılt hali
dir, bir yerde ağzından kaçırırsan bL 
zim ticarete rnklpkr çıkar, işimi bo. 
znrsın. Bana klnıs ye söylemlyeceğL 
no söz ver. Anlatayım. 

- Peki, istediğin ıözU verdim, öyle 
tse dedim. 

- Ben, dedi, bir gün kahvede ga.. 
zetelere göz atıyordum. Bir karilcatUr 
gör<!Um. Bir genç avcı avdan dönmUı;, 
kansına: 

- Bak sana ne gUzel bıldırcınlar 

vurdum diyor .. 
Karısı bıldırcınları alıyor, kocasına 

şöyle diyor: 
- Bir daha tavukçudan aldığın 

bıldırcınlnnn ııyaklanndakl markalı 
kAğldı yolda atmayı unutma? .• 

Bun:ı benzer blrk~ ltarlkn.lUr da. 
ha gönnUııtUm. Aklıma ş!ın=ck gibi 
bir fıklr geldi. H('m iyi bnlıkçı oldu
ğum gibi 1:>1 de avcıyımdır hnnl. Ya_ 
b3na atma beni ... E§tcn dosttan bir 
av tUfcğl, saçma, bs.rut buldum. Doğ. 
ru Çekmece gölUnU boyladım. Geceyi 
göl kenarında geçirdim. Şıı.fak atar_ 
ken 6rdek avına çıktım. Epeydir si. 
l~ kullıuıman1aklıfınıa rağmen yir. 
miden fazla ördek avladım. Bir iki 
saat so:1ra otomoblllcrlo, trenle arka. 
l:ırmda ~lftclerl, b~ çantnları olduğu 

halde avcılar söltUn etti. Göl etrafın 
dıı yer yer pat kUtler başlndı. Sesleı 
kesilince tren yoluna giden patilmda 
elimde ördeklerle ileıi geri dolnama. 
ya bnşlndım. Yanımılan çnntalnrı do_ 
lu, boı,ı a\·eılnr geçiyordu. Çantaları 
bo§ olanların elimdeki ördeklere ha.. 
setle baktıklarını görUyordum. 
Yorgwı arğm lltl genç o.rkııdan ge_ 

llyordu. Yanıı;ı.dan geçerlerken bir. 
birlerine yavnııı:a §Öyle fısıldtı.dıkları. 
nı duydum. 

- Herife bak be! Ammıı. da vur. 
muş ... Illzde ise teki yolc! 
İçimden gUldUm. Sonrıı. bUtUn cesa. 

retiml toplo.yo.rnk: 
- Elendim, ııuımsa... lstersenl% ... 

vereyim .... nıi? 
Dedim. Denim çokingen ııllzlerln: 

karşısmds. hiç yadtrf;amıyarak yo.nı. 
ma geldiler. 

- Ne iStersin hepsine! 
Dediler. .Pazarlıkta uyuştult. Onar 

tane aldılar ve memnun uzakln:Jlılar. 
lllc gUn böyle goçU. Ertesi gün daha 
çok \'Urdum. Avlanmm yine hepsini 
okuttum. Artılt §Chre inmiyor, gece. 
yl Çekmece lcöyünde geçiriyordum. 

CUnler geçiyor, Jcazancım yUksclL 
yoruu. Çiftenin borcunu ödedim. üs. 
tUmU b:ıı,ıımı düzelttim. K6yde gUzeı 
bir otla da klral:ıdnn. Böylece ndam 
sırasına lcan,ştım. lı,ıte tıen!m Uc:ırc. 
Um bu? ... Mc\"iıtm1ne göre gölde, kn_ 
roda, tarlalarda avlanıyor, hepsini de 
satacalt m'41terl buluyordum. 

Avlanmaya gelip de tam ya\"cr git. 
mlyenlcrden nlıcılarım olduğu gib 
gedlkll müşterilerim de var! 

Ben \'e onlar memnun olduktan 
sonra bu ticaretin kesada uğra.yacnlt 
tarafı yolt. Kazandıkça knz:anıyo. 

nını senln anlayacnğm nbey ... 
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Ani.ara, 5 (A.A.) - B. M. Meclisi 
.,ugün Rcf"t (., n •• zln ı:. , • , •• 
toplnnarıı.lt Nnfia Vcluli Gen rııl Al. 
"uat Ccbesoy un tal 1 U ~rı c Z n. 
.;uldak - Kczlu nrasmJa 4,5 ı. ıo_ 
metrelik bir h tın in,a n:ı d :.r l:a. 
ııtm ll.}ihnsmı mu tnc~! n mUzakerc 
ve tasvip eylemiştir. 

Meclis yine bu lçtım:ımda, beynel 
milel sıhhi mul:avclcn!n tasdJldnc, 

Ankara Haberleri: 

nıniye ü ü ·ler· 
arasında n ti , 
ay~n '3 te 

Anknrn, 5 (hususi) - Istan
•>Ut ernniy ... t iı.inci çube müdürü 
Nazım Antnlyn emniyet müdür 
lüEünc, ycrjnc İstanbul birincı 

1ub~ mildir muavini Zeki Alm
htı, Edirne emniyet müdürü Ha 
di lntcpc Sivns emniyet müdür. 
lilğüne, Atyon emniyet rnüdUtü 
l.i'aik Edirne.ye, Sinop emniyet 
müeıürü Mehmcd Afyona, Eski
ş<.hir emniyet mUdUrü Nccmcd 
Jın Sinoba, Tırabzon emniyet 
müdürü Ihs:ın emniyet umuru 
müdürlüğü rnbc müdür muavin
liğine, Sivüı:; cmniy t mUdilrU 
dami Tırabzona, Bursa emniyet 
müdürü Mahmud Ma.latyaya, Ma 
lı:.tya emniyet rnUdUrü Said Bıır 
·aya, Çorum emniyet ınüdüru 
ı•'füri Orduya, vchfı.lct emrinde 
bulunan doı düncü sınıf emniyet 
müdürlerinden Kemal Alyannl: 
Ağrıya, l{m;chir emniyet müdii 
ı U Server Bileciğe, Ordu emniyet 
.imiri Mirat Anknra enuıiy t 
kudrosu emniyet amirliğine, An 
kara c.nmiyct amirlerinden Şev
ket lufGeh!rc, Ah'l"ldnn Şevket 
Amasyaya, Hatny emniyet amir 
lerindcn Ziya emniyet umum 
müdürlüğü birinci E1lntf emniyet 
funirliğine, lstanbuldan ikinci e.ı 
nıI cınnlv t funiri Nazım birincı 
Ellnıfo, I.stanbul b~ lcomiscrlerin
deıı Halıl ikinci sıll!fa, lzmir ba 
l:omiserlcrindcn I mail Hakkı i
lıincı ~ınıfl tcı fi 'e U:.yınl 
yiil;: ek t:-z iike iktiran Etm" lir 

T"car t Ve," eıo."nde 

Aıık ( .u .... ı .. ı) - l7nıi 
cm et m.ı lı • I r.. j Ali dı 

ticaret dnircsi müsavlrli_:ine, dı'i 
ticaret mUı::a\ irlerinden Zekı 
Zeybekoğlu da onun yerine tnyiu 
cdilmi5tir. 

Iç ticar~t müdürlüğünd ki fen 
mUşnvirliğinc H.J:ıtya m n'"ucı1t 
fnbriknsı santr"l mühendisi Nu 
ri tayin edılmi§tir. 

0:-, ı bel"' "ye re:,.r ği 
Aı le n, 5 (h s .. i) - Ord• 

J le · "' r • ,. f ·ı rn 
rıatın t ~··ni ilm ·• tiı 

in il e""cye t:ca.ı·et 
heyeti gidecek 

Ankara, 5 (hususi) - Roman 
yaya gitmiş olan ticaret lıeyct1· 
mizin bugünlerde memleketimi
ze döncc~ği anlaşılmaktadır. 
Diğer tnmftan Ingiltereyc bir 

ti<"nret heyetimizin gideceği hrı... 
ber verilmektedir. 

lngil ere "le yapılan 
anlaşma 

Ankara, 5 (hususi) - lngilız 
menşeli mallar bedellerinin sure 
ti te~iycsi ve idhnl cdilcmeycrı 
Ingiliz menşeli mall:mn idhnlinı 
teminen ynpılan anln"'mn ile ve 
yirıe Ingiltere ile l!rnmızda mev
cut a.nlasmaya her üç ayda bir 
altı bin lir.ılık bir kontenjan i
lavesi hakkında ingiltere ile ya 
pıJa.n n.nlaı;ma vekiller heyetince 
mbul edilmi!'tir. 
lsveçle Kliring an a~

ması uzatıldı 
Anknra,5 (hususi) - Isveçlc 

aramızda mevcut ltlcring nnl:ı.~
nınsının bir ay daha uzatılması 
na kara.r verilmiştir. 

izmirde ihracat 
isleri durdu 

l:ı:ınır, 5 -(A.A.) - G zc!elcr, ih 
nc:ıt işlerinde ~ecen h:ırtn b:ı51ı

' on dur uıı!J'tu 1 <le\ ın c ı · "nl 
>n:rıle l )Orl r. 1 1:,ıı il ) 1 • 
tn olnn ticarı mu:ımclclerde!d clur 
gunluk fnzlnl şmı5hr. nazı t"c"r
lere gelen mcklııpi:ırda lzmirc se • 
lecck olan ltnJ~·an cmtc::ısının seri 
hırokıldı~ı bildirılmeklcdir. 

a f Si 
a .,..s;nda 4,5 
tr n ha tı 
kabul e ildi 

<!.vlct memurları nylıklarmın tevhld 
ve tcndülWıe dalr kanuna bağlı ctl. 
v lln Manrl! \ ckCıletl kısmında dcğl-

ı.ı t ~ pılmasına nlt ltanunlnrı ka. 
bul <' J ıemlş ve TUrldyc - lsveç U_ 
cııret ve t .!iye nnlıışmalnn merbut.a· 
tının t.asdlltinc clnlr knnun IAylhıısı. 

ıın d:ı b!rlnei mUza.kercslnl yapmı3tır. 
~eclla Cuma gUnU toplanacııktır. 

üniYars:tede asker
ik imtihanları 

(Ba§ tarafı S üncüde) 

lelıclerc lcdri'> eclilrn askerlik ders
leri genci kurnıny ıornfındnn kohul 
olun:ııı mufrednl programı çevre • 
sindedır. Bu rnüfrcdnl erkek okul
l:ırındn ol.unıın nskcrlik ınüfrcd:ılı
nın n:,nıı.lır. \'alnız kız talebeler os. 
l,erl k:ıınpl:ırdon istisna olunmuş -
tur. 

Bugünkü lı:ıldc bilhossu hı:ınhul 
iıni versilesinde kız lnlebclerln ns ~ 
kerllk derslerinrlekl mu,·Mfnkıyeli, 
~erek :ımc1i ,.e gerekse nozorl kı

sımları idrnk \"C lolbık ctmt'leri 
mucibi ıııeınnuniycıtir. 

Ders senesinin sono ermesi mü
ıınsebelıle kızlarımızın askerlik im. 
lihnnındn kısn bir müddei bulun
duk. Onların nmell \'C fikri muh::ı_ 
kemeye mlistenlt kısınıltırındn gö5-
lercccl.lcrı mm·nffnkıyeli tekrar et
mek bir \•ozlfedir. 

3000-4000 üni\"ersileli kıt tnlf!. 
beden hemen hemen hepsi nnl\"nf
fak olmuştur. 

Bu ınm·nffakıyetln büyük bir his_ 
sesi de şllphe iz ki talebeyi yeliş· 

lirınek lıususundıı tnllın hcycllnln 
s:ırfetıiği ı;nyrcle nlllir. Aldı~ınuı 
bu neticeler bizi kızlnrınıızın ya
rınki s:ı,·nşl:ı üzerine düşen vnzHeyi 
lom bir ehemmiyetle y:ıp:ıc:ıklan~ 
nn in:ındırmışlır. 

H.B.0. 

FEKONDiTE 

Teki.kamız, yazımızın ço?du. 
l!undnn konnm:ımı§tır. Özür di
leriz. 

ı t:ınl."UI ü inci lem ıncmıırluğunclıın: 
4.0/1031 

Mahcuz olup p:ıraya çe\·rilmeslnc 
... rar v..,rllen :.s modeli Şeruıe mar. 

kn.lı 1836 pl!!.ka numaralı ve la!er 
hıılclc bulunnn otomobll 10/6/9·10 ta. 
rlhlnc tesadut eden Pıwırtesf günU 
saat 10 dan 12 ye kndar Tophanede 
Tophane caddesinde (Karaca çıkmaz 
solcal:) 11, 13 numaralı gll.l'ajda Jlll· 
raya Ç~\Tllmesine lmrar verllml!'Ur. 
Mu:ı.yyen gün ve mıatte tıı.llplerln ma. 
hn.lllndc buluno.calt memuruna nıUra. 

'ltiı.n u·uı olunur. 
Dlrinc! n~ık arttırma suretiyle. 

(82530) 

VAK J 1 
üaLetecıe çıkan bUtUn yazı ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

ABONE fAl!tFEKI 

Memleket Memleket 
içinde dıgıncta 

ı\) lık Uj 155 Kr 
3 a.) lık ır.o 42~ • 
il u~lıl' 476 KZO ., 
l ),l!ıtı 900 1600 • 
rarıtecıen Balkan Btrllğ1 ıı:ın ay. 

la otuz kuruş cıüşülUr Posta btrll 
~ine glrml ~en yerlf!rc ayda yetmlt 
r~er kuruş Z!lmmedlllr. 

A l'()ne ka) dın. tılldlreo mektup 
e teı..;rat Ucrctlnl abone pııraınnm 

µosta vcy1t bnnko ile yollama l.C· 
eUnl idare kendi nzerlne alır 
'tlrkl)ı•nln hn pO!itu nıt"rkt"ÜAdt' 

\' \ l( IT'a ubo•ıl' rııulır. 
o\ dn.-rı cırğlşllrmc llcrf'tl 2~ K7» 

ll.Al" O<'HETl.f:ml 
ı ıcaret ıııuı arının santıın • aa-

tırı sonda!! itibaren Hin s:ıyfnla 
nndu 40. I<: sayraıo.rdn M kunış, 
dördUncll sayfada 1: lktnd ve O· 
ı;Uncüde 2. birincide 4: h.'lşlık yanı 
kl' mece " ııradır 

BilyUk: çolc devamlı, ıd~ell 
renkli tı'l .. verenlere B)'n ayrı ln
dlrme'er y pıllr Kesnı1 llllnlann 
'Ul.Dtlm sııtın 40 kuruştur 

rııa-t l\ln•ıhcttf' ( ımıyıut 
rrntUk 11!\nl r 

lfü cıctu 30. lkt aeınsı ~ O<: de 
t ı.sı ı •. dort deıası lr> ve on dcfuı 
100 kuru~tur Oc ııylık llD.n ve~· 
crln t> r 1 fnsı bed:ı\·adır. Ollrt &!l

tırı geç n 11!\nların rnzıu &:ıtırları 
tıc kuru, tın 11 np edilir 

Vı.•ut h r.ı :2o~Qo.n dOS'nJya 
re ) erinde, hem Ankara 

aodes nde Urbnnbey hanında KE
MALEDDtN tHEN ntın tmı'Mt' 
t>liyle mın kabul eder. ( Bllrcuıun 
tcı .. ronıı: 20SS5). 
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Milli Piyango'nun 7 Haziran 
Keşidesi Tali Kaynağı olan 
Dönen Kürelerle yapılacaktır 

o • 

Bu keşidede aynca 20 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyeler, 5 dane 5.000 liralık, 
50 dane 1000 liralık, 500 danc 60 liralık, 
500 dane 40 liralık, 5000 dane 1 O liralık, 

ikramiyeler vardır. 

Şansınızı 

Büyük 

deneyiniz. 
i I< ram iye_ 

10. ••• _O ~iradu 
Türk iye 

idare 

Büyük 
amirleri 

Millet Meclisi 
heyetinden 

1 - Çankayada fnşa ettfrllecek altı adet memur c\•l için açılan kapalı 
ur! uauliylo eksiltmeye talip zuhur etmcdlt;'1nden pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Haziran 1940 Cuma gUnU saat on beşte Büyük Millet 
Mcclill idare Amirleri heyeti odıısmdıı yap:lacaktır. 

3 - Fenn\ ve hususi şartnameler ile pl:1nlnr heli gün Uliyük Millet Mec-
1111 daire mUdUrlilğtinden nlmablllr. 

4 - Tahmin edilen bedel {Otuz altı bin Uç yüz on sekiz) lira (altmış) 
kuruştur. 

~ - Muvakkat teınlnat {2723) lira 90 kuruştur. (Banka teminat mck. 
tubu olacaktır). 

6 - Talipler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde ve şart-
namedo yazılı vcslknlan birlikte getirecektir. . (2664) (262i) 

' . 
•htlfat akçesi ı 1.250.000 lngllia Lıras• 

-========================-'' ' -Türkivenin baslıca Şehirlerinde} 
'
1
PARIS. MARSII.VI\ vıı NIS'de 

- ~ LONDRA ve- MANÇESTER'd<J 
MISIR. f<IGRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAK. FltlSTIN 

\.ı~ MAVERAVI EROÜ~de, 
Mttkez ve Şobeterl - ., .... 

VUGOSLAVVA RUMANVA._VUNl\NISTAN, SURIVE. LÜBNAN - .... -~- }' 
filvancri oe &Qtün -Oüny:ıda Accnla ve Muf'ıabirleri _oar4ır 

; 

Her nevi Banka Muameleleri yapa• 

Hesabı car. ve mt'Wuaı hesaplan kü~.:ıdı 
Tıcari krcdılcr ve vc$<1ıklı krcdılcr l\O~at:ı \ 
Türkıye ve EC'llcbı ml'!Illcl<ctlcr fizcrınc k~idc scncd.JI ıslıonıosıı' 
Borsa cmırl,•n ' ,.,..- - -
Esham ve ıa~vılaı.• alnn ve cmta:ı iizeMa 3Vi111$ Ç 
Seııedat ıalısilatı "a sa:rc. 

En vükSek erılnj\'TI şarllannı haiz l<iralııo-: 
!{asalar Scrvısi v:ırdır. 

f'ivasanın c:n müsait şarllarit'c ( Sromb:ırah veya' 
fil[ kumbarasız) tasarruf hesırplan gçıtır • 

. ~~~· ~~~ 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

M.ıh:ımmea bcu il ( !25) lirn oı:ın GOOO lmlıp { tnkı1bcn 1250 Kğ.) lic
yaz sabun (13.6.10~0) Perşembe gUnU saat (11) on birde Hayd:ırp:ışada Gar 
blnıısı dahilindeki komlsyon tarafından açtlt eltsiltmc u:ıullle satın alı· 

nacaktır. 

Bu işe girmek lstıycnlcrin (31) lira (88) kuru:ıluk muvakkat teminat 
ve luı.nunun tayin ettiği \'csnlld birlikte eks.Jtme gUnU saatine kadar ko. 
misyona mUrncaatbrı lizımdır. , 

Bu işe alt t'lrtnameler komi yondan parasız oııır:ık d:ı.ğ"ıtılmaktndır. 
(4413) 

1 Askeri Fabrilıalar Satınalma Komisyonu iliinları 
Tahmin edilen bedeli 32400 lira olnn bir nd~t buhnr kazanı ile 

lıi, :ıdet lıırho.gencrntor Aı;I c:·t F:ıb rikol:ır ı·ımı:ıı 'Müılürfiill[j l\lcrkc1. 
S tmalmn Komisyonuncn 15-6-010 cumartesi günU snat 11 de ka. 
palı zarfla ihale edllec~ktir. Şartname 1 llrn 62 kuru§ mukııbilinde ko. 
misyondan verilir· Teminatı 2430 liradır. İsteklilerin teminntlnrile tek· 
lif m<>ktuplnrmı en geç ihale gtinti saat 1 O :ı kndı:.r komisyona getir_ 
meler! ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü mndd<'lcrindC'ki ve3niki hamil 
bulunmalnn ilan olunur. ( 4477) 

1 Deııiz Levazım Satınalma Komisyonu i <in'arı 
M. il. V. Dt>.nb: l\IUırt~rlığından: 
lkı P& dan adet Laytcr s:ıtın almaca.kur. isteklilerin, ııatacaklan 

l..aytcrlero RJt evsaf, ;ıcrnft ,.c !ıyatıannı 10. llnzlran. 940 tarihine kadar 
blr mektupla mUstcşnrlığımı7.a bildirmeleri. (2510) ( 4390) 

o 
- Ankara 5- 6 -940 -
--- \... C. "'- L C. ı"< 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 l"r<•, 
tol) Liret 
100 h\ltre Frc. 
100 t lorln 
100 ltıl) l;ınarı. 

100 l~rlg:ı 

100 Drahmi 
ıoo Len\ 
100 Çt•k Kronu 
100 Pcç,.,la 
100 Zloti 
100 l'enı;ö 

100 Ley 
100 Uinnr 
100 \'en 
100 l!4WC: Kr. 
100 Ruble 

Altın 

5.2S7:S 
163.-

2.9617 
8.3!75 

29.26 

0.9075 
J.9U25 

1 l.Ui5 

:W.9Z'l:J 
0.6225 

38.612;') 
30.99 

28.tıO 

- t:'.sbam ve Tabuılat -
Ergani 19.J 1 
:'lIYuıı - 1'~rıurum 2 19.'75 

fsta.nb•ıl Iit'~;ııC'l Jcrıı :'<1cmnrlui: .. un· 
•Jaıı: 

!l3i/1S2S 
Hakkı Taşkuyu'uo~lu tamfmdan 

icra.}a konulan bir kıta lliım mucibin
ce Teşvlklycde oturan Rızgullnh ha. 
yat zımmctin<lekl alacağından dolııyı 

baczen p:ırnya çevrilmesine karar ve
rilen Beyo(;lu Teş\ ikiye mahallesi ve 
TeŞ\1kiye Ktl.ğılhnnc ve yeni Vali ko_ 
nağı sokağında eski :?4 .ıı., :?4 .M. \'e 
yeni 160, 162 ve No. taş 160, 160/l, 
160/3, 162, 32/2, 32/3, 32/ 4 sayılı ve 
evsafı nşnğıda yazılı '\'e yeminli Uç 
ehlivultuf tarafından tamamınıı B<ı 

b111 300 lira kıymet konulınuş bulu. 
nan Rızğullah Hayat nam ap3rt.ımıını 
dükk1nlarlyle açık arttırmaya çıka· 

rıl<lı~ından, 

EVSAFI: 
Çift kanat demir kapıdan girilince 

zemini çini döşeli nntıe, altı mermer 
basamakla çıkılan zemini çini döşcJi 

Uışlık olup katlara çıkan mermer ba_ 
samaklı demir parmaklı korkuluklu 
merdiven ve bodru:n kata inilen mo. 
zayık merdi\ c>n vardır. Dahilen asan· 
sor kapıcı odası, mutbak, hclı\ ma.. 
halli vardır. Bodrum zemini çimento 
ve beş goz kömUrlUk mevcuttur. BL 
rincl kat bir hol üzerinde beş oda, bir 
koridor l.izcrlne iki oda, hizmetçi oda· 
sı, alafranga heltı, kller, mermer 
kurnalı hamam, zemini ltırmı;:ı çini 
sayııns tezgtıh ve mutl::-'lk vardır. 

~--.,,,, 

.ızlrnn ayına mahsuı en kQ·mctıı nrtistlerln okudukları pIA.kW 

Hamiyet Yüccses 
AX 2242 

SEYYAN 
/\.\ 2240 

BlRSEN 
AX 2233 

ZEHRA BiLiR 
AX 2245 

• NED!,'.\1.E 
AX 2243 

) l'ücı! dağ l:lftıımda Halli tiirkütıll 
J .taleniıı burcu nmynm Halk tUrldlsll 

l Se\•glllm grlln oldu. şan. l\Iüı:lk, .l'f. .41P9' 

J llir gilndü bıına """· Tango Müzik. M. A1P9' 

1 Gonca i;ÜI. Tango Mü:ılk Frbrııl g,e 
J Peşinden koştum. Rıımb:ı, MU:r.lk, Febflll f',f' 

) Yekte anam yelıte 

J Uy gelin 1:elln. 

bllbhnualar elen lctfl 

1 Tokat ııennl 1, Be!.t.o 
ı J\IUjde sana Erzincanlı 

Hal t 11rkUtıl1 
Halk tUrklllÖ 

Kutııf Ftkird· I~ 
Beste Kutal f'lk 

L. ~Xv~2!. Y. ] !;!:~;~a~~k:;ç;:~~~ :::.ı~ ::;;~:= 
K. NEZİHE t ifa~ burtun l~~melerl. Beste Sadettin K•rn•1' 

KAYIPLAR ) 

İKİNCİ KAT: 
YJne bir hol üzerine be§ otla, bir 

koridor Uzerine iki oda, hizmetçi oda-
,ı, mermer musluklu taşlı demir so_ 
balı mutbak, alafranga helA, maasl· 

AX 2238 J l'a~mıır yağar çınçmı ~te Sadettin K•Y_. 

Malatyalı Fahri 1 Sallnndrm girdim bağa.Beıte Malatyalı ya11rl 
AX 2235 f Yağmur yağar. Bette Malatyalı yaltrl 

42149 sn), 16/2/939 gUnlil beyan. 
nameye ait gümrUk makbuzunu kay_ 
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es. 
kisinin htikmU yoktur. 

D .\ v1·r l'ESUJ..A 
(8233i) 

• • • 
7928 sicil numaralı §Oför ehliyetna

memi zayi ettim, Yenisini çıkaraca
ğımdan esldsinln hUkmU yoktur. 

~irkocl giimrlik kam:ronlannda 
3872 ıııımaralı arabanın ')Oförü 
HIM)ln oflu En."!.ı Kanof:lu. 

(32535) 

. * * * Suıtnnahmet as·ı .. rllk ,şubesinden 

11.ldıg-ım tezkeremi zayi eltim, Yenisi_ 
nl çıkaracağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Hlwnlıı Alip:ışa. kiiyündım Sül('y
m:uı h:mlrll. 330 doğumlu 

(32527) 
• • • 

Kandilll ktz lisesinde 10.8.39 da 
3 ( C) şubesinden aldığım 1432 numa. 
raıı tnsdiknamemi zayi etUm. YeniBl
nl çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Jiandilll kız lioı;Ml sabık tnlebe
ı;lndeıı smıf 3 (C) numara 28 Ha. 
tıoe Di;) nr U32 nuınar:ılı. 

(32528) 

lstnnbul Asliye 9 uncu hukuk Ilfi
kimllğlndcn: 

40/423 
Yorgfye Stefani Vekili avuknt El<. 

rem Atakul tarafından Beyoğlunda 
Nane sokağında 9 .No.da mukim Har· 
ri Turhalakl aleyhine açmış olduğu 
~e.nma davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde: ?ti.aleyhin ikameL 
gAhı meçhul olduğundan dava arzu. 
hali ve davetiye mahkeme divanhane
sine talik ve gazetelerle de Utı.nat icra 
edildiği halde gelmemiş olduğundan 

muhakemenin gıyaben icrasına \'e 
davacı veklll ldtilasmı şahit ile lsbat 
etmesine ve evlilik vcsikuı getirme
sine ve muhakemenin 26/6/940 saat 
14 e talJk edildiği. gıyap kararı mn. 
kanıma kaim olmak Uzerc na.o olu· 
nur. (32531) 

SAHİBİ: ASl.41 US 
Basıldığı ver: V AKIT Matbaası 
Umum Neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Sevengil 

Con, Jevabo, zemini çini dokme banyo; 

ÜÇÜNCÜ KAT: 
2 sayılı dairenin aynıdır. 

DÖRDÜNCÜ KAT: 
Keza 3 No.Jı dairenin aynıdır. 

BEŞİNCİ KAT: 
2 No.lı dairenin aynıdır. Bu katta 

aydınlıktan bir korldorlıı gı.:çilcn :ı:c

m!nl ltırmızı çini dö§ell tavanı volto, 
iki mermer tekne, iki gömUlü ka,.,anı 
ve asmn su deposu bulunan çamaııır. 
!ık vesaire üst kısmı kapalı tamsa 
olup tavanları yağlı boyalıdır. 
UMUM! DURUM: 

Bina ktı~r ve kö3e ba§ındadrr. Bl· 
rinci kattan itibaren ön ve yan cep. 
hede Uç çıkması olup merdiven ba.. 
11amnkları mermer tavan ve duvarla· 
n kısmen karton plyet lezyınatlıdır. 
Altında muntazam ve halen icar ge. 
Urir 6 dlikkA.nı ve mükemmel kon. 
förü vardır. 

1 - Açık arttırması ıı Temmuz: 
940 Perşembe gilnll Eaat H den 16 
ya kadar icra dairesinde yapılarak 

muhammen kıymetinin % 75 şinl bul
duğu takdirde lhalesJ icra ve bıı!. 
mu.sa en çok arttıranın tıı.ahhüdU 

bakl kalmak Uzerc 15 gün daha uza. 
tılnrak .26 '.J'omınuz 9.tO cuma günü 
aynı saatte yapılacak arttırmada yi_ 
ne muhammen değerinin % i5 şlnt 
bulmn.7-'lll. 2280 sayılı kanuna göre 
tecile tAbi tutularak satış ynpılmıya. 
caktır. 

2 - Bu arttırmaya i§tirtık edecek 
alıcıların muhammen değerinin % 7,5 
nlsbetinde P<'Y akçesi Yennelerl veya 
mllll bir bankadan teminat mektubu 
ı;-etırmelerl icabeder. 

3 - Arttırma prtnamesl llMın· 
dan itibaren Hi glln sonra dairede 
herkesin görebilmesi için açtk bulun_ 
durulacaktır. 

' - İpotek sahibi alacaklılarl:ı dL 
ğer altıkalılar \'e lrtlCak hakkı sahip· 
lerlnin bu gayri menkul !lzerindekl 
haklarını hususile !alz ve masrafa 
dair olan iddialarını iltı.nmdan IUbn_ 
ren 20 giln içinde icra dairesine bil
dirmeleri ve aksi halde hakları tapu 
slclllerile sabit olmadıkça satış bc"ılc· 
linin payl~masında hariç kalacakl:L
rı \'e fazla bilğt edinmek fstlyE"nlerln 
her zaman dnlreye mUracaatıa ,·azi. 
yet raporunu görebilecekleri 1111.n olu· 
nur. (32525) 

NECMiYE ve Ço·) ~ 
RUMLU AHMET 1 &h~lerde b:ıı f'rik. Halk tıtrkU. 

AX 2234 J Alma.},neıı gltmf.'m ıunam Halk ttlrkuatl 

NADIR ~ l'ıllarca oqeylştıı•. ~Ah pzet, J. 
A.Y 2236 ( Göy ünde bir ak,am. Hicaz neva Jd 

NEZtPLl KADiR } Züliif luııa ytiz ürtnıez Balk t0rJd1ıO 
AX 2239 J .Seherde okunur euuı. Halk turkUJÖ 

İMDAT \ Atlama havası. Karadeniz Halk t0rkU•I> 
AX 2241 : Derenin derlııOO!'I. Karadeniz Halk türktlll 

Zurnacı Mahit- ) Şlro halayı. Zurna ve davul Ue 
AJ{ 2237 : Şlro oyıın ha\ıı'-?. Zuma ve d&l'ul lle 

SAH 1 Bi N i N SE Si :!:'~,:::: 

Tornacı alı nacaktır 
~\ kcl'i l'nbriknlnr Umum ~lüd\irlü~ündcn: ' 

Kırıkkale fabrlkamrzda çalıştırılmak Uzero sanatlar mektebi ıııt 
lnrile serbest sanat erbabından tornacı alınacaktır. ~ 

Askerliğini yapmış olanların nüfus ve terhis vesikn.ııı, doğnılUk ;ı'ttı' 
\'C bonservis suretlerini lstldıılarma bağlıyarak Ankıırada bulutl '/.,,,.. 
Ankara sllAh, İstanbuldakllerln ZcyUnbumu \•c lzmlrdekllerfn de JJ-1 ttfl'• 
nar fabrikalarımız mUdtirlüklerine imtihan olmak üzere mUrae&&t ı 
lcri. ( 4103) 

lstanbul Levazım Amirliği satmalma 
Komısyonu ilanları 

2 8X10 Eb'admda Branda Eoya örtUsU. 
l 5XS Eb'adındıı Branda Eşya örtUsU. 
ı 2X4 Eb'adındn Branda. Eşya örtüsü. 

t ıı•ııı 
Yukarda ebadlan ynzılı dört ndet branda eşya örtUaU muteahbi t l~ 

ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkla ckıtlltmesi 11/6/940 Salı gUnll sa•'l'ıJl' 
de Tophanede Lc\·nzını Amirliği Satınalr.ın komisyonunda yapılacaktır~tte 
ınin bedeli 405 lir:ı, katı teminatı 74 lira 25 kuruştur. tsteklllerin tıelll 
komisyona gelmeleri. (2) (4&5

7> 

• • • artı'lola 
130 ton ray demiri lstnnbuldan Gellboluya nakledileceğinden paZ ırtiP 

eksiltmesi 6 16 9!0 Pcrr;embe gilnU saat 16 dn Tophanede Leva1.ım .ı.ıııteı:ııı.. 
Satınalma komisyonund:ı. yapılacaktır. MotörlU vesa!U olanların ıcaU 
natlaril~ belli saatte komlsypnn gelmeleri. (3) (467ıı 

Ttırk iye Cumhuriyet M~rk~z Bankası 1 I 6 I 1940 
PAS 1 F 

Ve~i~ 
Lı ra --"" o0 

ıs.OOo·UV"'· 
AK T t F Lira 

Ka.sa: 
Al tm: Sa!t Klogram 71 ;21 3 6 

Banknot • 
Ufaklık • , , , 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: San KiloJ?n.m 
I'ürk Lirası • • 

Uariçtelri Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 6917 102 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • 
Di~er dövizler \'e borçlu 
Kliring bakiveleri 

Utızine ta1.uillert: 
Deruhte edilen •vrak1 ıa k . 
dive karşılrğı 

Kanunun 6 • 8 maddelerıne 
tevfikan Hazine tArafmdan 
\':ı.ki tediyat 

Senedat ciizdant: 
ricarl senetln . , 

Esham ue tııhvildt c11:::da'"' · 
A ( Deruhte edilen evrakı nak. 

t divenin ka~1hğı esh:ım ve 
tahvilat itih:ıd kıvrn~tıe 

B Serbest eshl!.m ve tahvilat: 
A ı:anslar: 

Hazineye kısa vaJeli avamı 
altın ve döviz üzerine 
fahv1lat üzerine • • 

• • • Hısscdarlar 
Muhtelif • ~ ' . • • 

100.8&1,769,15 
11.432.535.50 

Sermmıe 

'h t i1ıtı t rı krt'.'1: 
. . . \ 
• • • 

, 
1.834.962.92 114. 149.~67.S'i 

Adi ve fevkalade 
Hususi • • 

45t;.147.77 

9. 729.456.95 

60.396.29 

27. 785.420.01 

ıss. 74S.5S3.oo 

18.879.5~6.00 

244.337.051.12 

48.041 .644.36 
8.259.629.75 

318.000.00 
7.812.18 

i.808.722.00 

f ekürı 

455.M7.77~ 

37.575.273.25 
1 

13:>.8ô8.9S7.00 

r, daııüldf'f,"1 8 rn1rnnflnr: 
Deruhte edılen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. ~ rnııddelerin tev. 
fikan Ha::.ıne tarafından vaki 
tedi\'at 
f'>i'ruhte edilen evrakJ nak 
dıve bakiw•si . . . • . 
Karşılığı tnm::ımen aİtm olnrak 
ılivctrn tl'daviile nzedilen • 

P.e""'<"""t mukabili ila ...ten le-
' . • • 

i. :-'\' Vlltı T 
TPrl; liraııı 
Altın S. KJ ...... r-:-ı ~tl !130 

Döviz taahhlidn lı: 

2 AA G Altına hhvili kabil dövizler -.337.o 1.12 
0

. ~ 
~ ıc-er dövi~ler ve alacaklı 1\:11. 
ll rjn .... b'>kivc?eri • • • 
~(Muhtelit • , , , , • • 

55.301.274.11 i 
8.134.531.18 
4.500.000.00 

21.793.73:l.44 

...62'7:11s.2;s.44 j 

6.188.G::iG.15 
6.0JJ.OJ0.00 

153. 748.:>SJ.OO 

1&.897.S76.00 

139.85.J.987.00 

17.000. ')()0.00 

.. l'!A. ıs 
12. 1 88· OV"' 

sGB-981.oO 
17i.OOO.OOO.OO f 333. 

.l'.i,711.438,58 A'>ı:. .. .w:4S 
113.~·11"""' 'i:i 124. 167.90 

3.563.77 

32.511.068.33 

Ye1:u1 

.... ., _ ıo 
32.514·~11 

ıı9.101.3S3· 

1 Temmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4 Altın Uzcrine % 3 


