
r- na kuponu keslb -•••r••• -~ 
VAKiT KiTAP KUPONU -
fJ 

l~yıp
1 

~~:, "::: ::)::::,.:~$ 

1 
U..n \"e Yann TercÜDM' Klllllyatm111 ikin· 

1 el eerl bes kltabmr y1lı4e 60 ekalk ftatl: l alabilirler. 
----~~~~~~~~~~~.;...J . 
ıngilterenin en büyük yar-
dımcısı bir dominyon CUMA 7 HAZtRAN 1940 YIL: 23 • SAYI: 8049 

Avam Kaınarası sah qünl .... 

gizli celse yapacait 
Lonclra, C (,1.,1.) - Çörçil, bugün f · ... m la.. 

m:ırnsınd:ı. anavntan müılııfnası ,.c buı~ m~;.w 

dığcr :ncsclclcriıı ıniir.akcrcsi için k:ı:uaru'lla ~ 

günü sizli bir celse akıcılcccğini bild!r•nı•tir. 

(YazıB1 3 üncüde) tn.UUC l!:Vt: Ankara Cad.ll'TANBUl. .,.elırraf: VAKJT• Poeta kutuw: .,,. fl'll'fnn: 21413 (Yazıl. 24370 lfda!'eY 

Cumburreisimiz. 
Dün sabah istanbulu 

şereflendirdi 

Yüzlerce tank tahrip edildi 
f ra~sız fırkaları is~inat noktalarına 

gaDışmış olarak çarpışıyor 

Milli Sel llguı/i1r~(lq,,,tt!'.rr~:.-.~r"'.tırr Cıı L: - . ~'4> ' 
'I> lllhurrcisimiı hm et lnı>nii, Sıla:r, ııw.-.bl\Sltr, tırtneratler, ttnh·fr-

ıı tlJerındeki zevatla birlikle sile rektörü, vilayet Ye bcledlye er• 
~llb gabah şehrimize pelnıişlcrdir. kanı, deniz komutanı, l m'iiddeiu. 

11 Şch hamil bulunan lıu~usı mumt bulunuyordu. · "' · 
ı.1&aaı 11 de Haydarpaşa~ a mu. .Milll Şef, tren durur durmaz "k'A

GJc ~ eıtıği z:ırnan istasyon bü- tarın sonuna bağlanan hu:o;ust va
~or lr kıılabalıkla dolmuş hulu. f{onların<lan inmişler ve kar,ılama. 

Pariı, 6 (A.A.) - Aaked vazi
yet hakkında Havas ajansı apğı

, daki tafsilatı Yermektedir: 
Şimdi En nehrinden Som neh· 

rine kadar hemen bütün cephe ü• 
zerine sirayet etmiş olan muha• 

,rebcler dün gece, Almanlar kar
tılannda buldukları mukavmeti 
bozmaya muvaffak olamadan, hi· 
tama ermİftir. 

Bidayette Pike yapan tayyare• 
terin yardımlariyle ve muntuam 
hatlar halinde ilerleyen tankların 
verdiği iuht sürpriz artık mevcut 
değildir. Fransız ukerleri tahkim 
edilmit köylerle ormanlar içeri· 
sinde muhkem bir surette vazi· 
yet all'nlf olarak tankların hücu· 

"~ 4ıtiı1r ~IRd;ktc.:. ve onları 
ö~~4'ıbal~ı.~ 

.a.-ıu ... ~ .,.., u.hyen ~le 
tük tanklar harp sahasının çok 
gerilerine kadar sarkmaya mu· 
vaffak olmutlarsa da husust bi:.
ıurette techir edilmi! askeri grup 
lırrmır tarafından taarruza uğra· 
yarak imha edilmitlerdir. 

'tlı.:ıdu. İstikbale gelenler nrac;ın. ~a f{elenlerin enerinl pirer birer 
tı, 1 lı1·e, iklısııt ,.e maarir vekil. ı;ıkmışlar '".e illiraıta bultinmuşlar· 

~ l 6 st~nhul Tali ,.e belediye re- dır. 

Şüphe yok ki Alman kuman· 
danlığmın kat'i olmasını i!ttt-d: ö-i 
anlqılan ve henilz bütün Alman 
ihtiyatlan ittirak etmemi§ bulu· 
nan bu azim muharebenin meb· 
deinde bulunuyoruz. Bu sebeple 
yalnır muharebelerin tiddetlen· 

Araı mrnfakasında olan harpftn bir ı~rnnnı 

~hr trı J\ırdar, ordu mürettişi İstasyonu dolduran halkın alkış. 
tı ls~lin Altay, htaııbul kornut:ı- Jnrı arasından 11eçen Cumhurreisl, 
~il ak A,·ni Akdağ, AkaılenıileT bu ı-elamlara mııkahele ellikten 
1~te lanı Ali ı-·unt Erden, Parti sonra Ülev vııp~rHe Dolmubahçe 

heyeti reisi Te\'fik Fikret Mrayına gitmi,ıerdir. ~ (Dt!.amı • üncüdt) 

Musolini ·dün 
nutuk söylemedi 

Mµttefik tayyareler 
Alman kıtalarına müthiş 

zayiat verdiriyor 

laır ntaıyan gazetesine göre : 

ltalga bug~nlerde· Sf!.lh şart

Lopdra, 8 (Huııml) - İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup bombardıman 

tayyareleri bugün Senkanten, Peron 
ve Kambredeki ..4Jman kıtaıa.rma ta.. 

arruz etmlf, bombalar atmı11 ve alçak 
mesafeden uçarak kıtala.n mitra.lyö:r 
ate11ine ve zırhlı arabalan top ale§inf' 
tutuıu~lardır. Altı Alman tayyaresi 
tahrip olunmuştur, bir İngiliz tayya. 
reıl dönmemi§Ur. 

İngiliz aa.hll tayyareleri Almanlar 
elinde bulunan Gand (Belçika.da.) şeh. 
tindeki petrol depolarını bomba.la· 
ınışlar, yangınlar çıkarmışlardır. 

Alevler yüzlerce kilometre meıa.te
d!'!n görülmekte leli İngiliz tayyare· 
lerf 120 metreye kadar alça.lara.k he. 
defleri ilzerine ateş açtıktan ıonra 
Uslerlne avdet etml§lerdir. 

Londra, 8 (Buaual) - İngiliz hava 

kuvvetlerine mensup bombardıman 

tayyareleri bugün geç va.kit Amlen 
ile Aras ve Kambre Jle Kato arasm. 
dakl düşman kıtalarmıı. büyük bir 
taarruz yapmışlardır. 

Pariı, 6 (llususf) - Fransız ha· 
va kun·elleri bugün sabalıUın ak. 
şııma kadıır büyük bir faaliyet gös
tererek düşman kı tnl:ırına ,.e zırh-

• (Dtramı 4 üncüdt) 

Reynonun dün 
niıtku akşanıki 

larını bildirecek kabul 
:,dilınezse harbe girecekmiş/ 
,~h~~~a~,~.\~~: atle:;o~~~la~~~:= Arnavutluk ve d1·g-er mu"stem-
1t bir ın~:ı fikir ,·erebllerek yeni 

~~~~~:~1;~~~~~·.~~;2~~~ leke sahillerine mayin döküldü '.'Alman hegemonyası .rüyası F ran· 
~~~~.!;~ ~:~0r·;~nk::~~i~~c~:ih~~'.1i~ genişliitinde bir 'mıntakanın seyri· .. , .sahillerin.in imtidadınca tehlikeli s 1 z mu kave m et·ı ne çarpacaktır 

ftı.ıı ev nıh:ıyet h:ırbe gırmesın. sefain icin tehlikeli bir hale konul. mıntaka ılAn edilen 20 kilometre- J' 
A~i ; eı <l:ıhn bir kaç gün gt•çebl- duğu reı;men i!An edilmektedir. Bu lik kısmın dün gece mnynlendiği 

tıı l:l\~~krindedir. sahıllerdeki limanlara girmek iste. ıannolunmaktadır. Paris, 6 (A.A.) - B. Reyno bu Fakat bugun vnhtm olmakta de. 
ı ~~s:ııııı Umıımiyeyi hazırlamak yen gemiler, İtalyan askerl mı- 1 l lh • akşam bütün Fransız radyolıırı ln. \'am eden bu saatte, sözle değil fa· 

t tl)ıc ~. bugün öğleden sonra, kamlarile konsolo:ı;luklarından ta. ta ya 8U teklif rafından neşredilen bir nutuk sO.· k:ıt v:ıkalarle sizlere ümitler Ycre-
oıııı lalyerc filoları, pek alçak. limat Ye mezuniyet almak mecbu· edecek !emiştir. ceifim. 

11ıı la aıc üzere uçuşlar yapmıştır. riyetindeılirler. Simdi bu limanlara On beş giinılenberi iki ılefa söz Almanya iislÜ<ölc iic işe k:ılkı<:tı 
1 tinde l)areler, şehrin merkezi ü- do!ını serer etmekte bulunan gemi. Mo$kova, 6 (llususl) - Rornaıl:ı :ılılım, her dcfasınıla bir fena lı:ı_ Ye her znmıın olduğu gibi lıütiin 
ı'~.,~ C\')erin damlarına sür. !er, tehlikeli mıntaka hududunda çıkan Koriero Podano gazelcsi J. her veridnı. 21 ınayı~la !ıy:ın mcc- haşinliğini \"C uiiliiıı zekasını bu üç 

Reisicumhur 
lstanbulda 

abıı:ıııle Uçmuşlar, direkt pikeler haııf{i gün ,.e saatle bulunaeakJa. talyanın bir 1'aç «One kadar sulh !isi önfinıle, Almanlıırın Amyenc l~e l:ılısis etti. 
110111 ardır. rını liman makamlarına zamanında şartlarını hildireceAini Ye arazi girdiklerini söyledim. 28 ınayı~ta, ilk işi, Alın:rn propagand:ı~ı ilan Yazan: Hikmet Münir 

1 l ıl:· C (.1 •. 1.) - Havas: hilclirmelidirler. iddiaları kabul olunmadıAı takdir. Belçika kralının ihanet etıiitini ,.e etti. Belı;iknda h:ırp etmeye giden 
1 

_ 2 nci aayfada _ 
'4ttnı.İ Arnarnthık ve ftalyan Roma, ( A.A.J _ lt:ılya, Arna- de Jıalyanın harbe gireceAini yaz. Dünkerk yolunuo j!cılmıs olıluılu- müttefik orduları sarılmıştır. Bun· ...&.-. ...._,_,,... .ıc....-. .--~ 

el:tleri sahillerinde 12 mil \Ulluk ,.e lıalyan müstemlekeleri (Dt.amı .+ üncüdt). nu bildirdim. (De.amı .+ üncüde). ' <.L. ~ 



Lv~ 
ital/a ve son taarruz 
' - ht.l)·a ne zama ı harbe g:· ı ruzlarından scnra İte Franıadn 

recek? .ınul cl •o rna:ı ara ltaJy.ya daha 
• ., t ··ı 1 d Aylardn:ıbcri süren r:•ı a~mn· 1 geı ış n rn:yas a yu ue;ı; per e-

nın ~ört h :' ·, a dıt ni' a c t h la· ı d ı:., -~">nuim~~< iınkar~ ·; h'lhftılti. 
cağ nı S'\rr.nl~r r c:, ço~tı.:, f k t Gu .. d n C'"U:le, ha.ta ıaatt'!n 
clört h z!rnn lar"}.i d~ i ~ 1 anın J ~~·te. i aly~ ·~ har·.~ ~·rmesi ih· 
harbe gi.-ıncsi i.i1 l ' zun olan mc· tırnalı ctra.a ış:a enldı. 
rnsimi 1 } itarrn crm:-miş olrrası F~kat Sedanc a Alrra.1 ordusu 
dır iti yin ' etrafı bir müphemiyc~ Fransı z cr:us na l:nqı rruvaffa· 
içi d• b r k ı. Çü itil Duçcnİ!\ k.Y~l kaz'\n.dığı "::,.Fla dr'de ha· 
dö. t • nziranda söyli cceği n._tuk k mıyct tcs s ettıgı h:-ld:ı İtalya 
ile mesdenin k t'i §cklir-i n1ac:ağı 1.-ı·b:ı ginncd'; sükütunu muha· 
unul ıy.rdu. H~louki Duçe hıl· faza d ti. 
c-i.::i synsct bahs:n 'c S'"stu. Çü~kü "m?torize kıtalatla ya· 

llu sük:'ıt daha ne kad r d_vam pıl ın gc ila" r:ı, neticednde 
cc,.r? f.'rn"lsan.n ve lngilterenin h~nüz 

Bu sü':u'; müttc!ikler'n kurıl· kafi dı.:rece ' e ku vv · tleri i kay· 
dayamaz bir hale gcl:t:klcri le I· b::ıttikleı·i e kn i d ği d r. 
t:tlya l.n ruıt getiri - c:::; c lmdar ltalya d:i ~ünürkcn S m Ü'? ri ı-
türccftktir. <1c ~en· den tnarruz batladı. Bu 

ı 'nlya) 1 ihtiyata sevk de::ı n· h~rbi1 ncticcı i hakkmda ,·mdi· 
mill•ri, onu seri b"r z·f~r kazan· den bir §ey ıö leır.eye imkaı yck
maya s:wl;cd.n ihtirnı'arı b;.ı ıü· tur. 
tl'n'arc:!a uzun uzadıya tdlıik et· Fd;at Pari.ci hed~ ittihftz e .len 
t:i;i:niz içi;ı ye i 'en bu bahislc,..c Almn:ı ta·r'ruzu süratle i-kişaf e
<~Öncc '< dcğ'li:ı:. <lcr; mu1: affak clurt a ihti:nal nr 

ltalya sükutunun hu :fudu .. u tık Duçeni;'I sükütuna mıhal kal· 
l:ugünkü harp ~artları içinde mü· mnz, lt.al3 a hnrbc girer. 
taLa cd.ccğ'z.. Bu vaziyeti ihtimalle tav..;f 

İtalya Norveç h r . lcetleri b:ı~- etmekte isabet oLuğuna kaniim. 
layıncayn kadar müttefikler cep· Çt:nlcü Som taarruzu'l~a Alman· 
heeine l <ır~ı sempati göıtermesc } a muvaffak bile olsa. Fransız 
bile mümkün mer!ebe dostlukla orduları &ağlnm kal ~ıkça ltalya 
tavı'f edebileceğimiz bir ftkilde hesabına tehlille rıihayet bulmuı 
hareket etti. olmıyacaktır. • 

N :rve; har~keti başladığı gün· Bunu 1 ta'ya elbette hesaba l.:a· 
c'!! .ıbcri ltalvruıı t gc•'Üf zaviye- taca!i:tır. Fakr.t İtalya Abevil ile 
sind.! bir dcğ"§me cl:!u. Bu dEğ'ı· Lcon ara~mda b.,ıl:ı...-r.ıı ol.ın 
mcnb sebepleri Almanyanın da· Alman taırnızunun askerlik bı
ha mütruımz bir hal almasr ve lamında, i lhidam vücı:da are6.·:· 
müttefiklerin d:ıba muhteriz bir ceğine inanırra harekete geçe
hal k?$l:etmeıidir. Bu pı:l:o:ojiye bi1ir. 
nmil elan teknik b·r ıebep de ha· ltalynnın böyle te' likcli bir o· 
va kuvvetlmnin deniz kuvvet· yuna girip gİnnİ)ec~ğini son ta· 
Jcrinden ~n! A üstü:ı bulunduğu r.rruzun nct'celeri gösterecektir. 
hakkınc'n ileri sürülen nazariye· Temenni edelim ki ltalyada akli 
ye fazlaca inarulmıı olmasıd::ı:. ıelim galebe çalsın! 

Belçika. Hclmda, Fra11sa tanr- SADRI ERTf,"I! 

Faydah bilgiler, meraklı şeyler · 
Son harplerde en çok isimleri geçen. 

General Priu ve Amiral Abrial 
Flandr cephcaln· na to.)in olunın~tur. 

de büytlk kahra.. Donanmadakf tııallyetı kendisinin 
manlıklar gösteren mükemmel bir bahriyeli olduğunu ve 
r,rnnsı:ı: kumanda. bllha8sa. manevra hususunda eame te. 
nı Gcncnıl Priu s:ıdUt olunamıyacağmı labat etmı,Ur 
1870 senesinde Bor Amiral Abrlal UçUncu torpido ını
doda dUnyııya gel· bu kumandanlığında bulunduğu zn· 
mııur. RUrbeBi fır nw..na, Turvtı hcrp gemisi eUvarillği 
ka kumandanıdır. ile dUnyayı dolaııtığı zamanlara ve 
Süvari olarak Sen. nJhııyet 1934 de kadar kunuuıda.eı aı. 
alr !Fraruıı:ı: harp tmda bulunan birinci sınıf filoyu 
nekt.eb!) den çık.. :Konlr Amlral olarak idare ettltf za_ 
ıktun sonra, 1Ql4. nuına alt birçok hnt.ıralar& maliktir. 

1918 harbini bajj. HnkJkntl söyl<'mck la:ı:ım gel1rııe 
t.ı; son ... ..ı ı.adnr piyade zabiti o. Amiral Abrlııl bilhassa 10.000 toııluk 
l.ı.r.ık yapmış, her cephede döJ!i41mllş knıvnzörlerde çalışmak için hn:ı:ırlnn· 
ve mütarekeyi müteakip tc Rabat'ta mış bir b:ıhrlyelldlr. Amiral Abrıal 
Lyotey erk!uuhnrblyc::tno ç:ığırılmı~. iki sene mUddetlc den!.z crkAnıharbl. 
nihayet 1919 da da harp mektebi ııu. ye rels.llğl munvlnlfğtnde bulunduktan 
varl kursları muallimllğine r,eUril· eonrn 1036 da l<,rn.nsanın Akdeniz fi. 
ınlşU. Bundan sonra bir stivarl alay lo.sıı kumandanlığına tayin olunmuştu 
kunınndanlı6ma tayin olunan Mirıı- Muhaaıımat oocılamıızdan bir mild· 
hy Prlu, R1t haıb!nc l§tlrO.k elmlşU. det evvel Amiral Abrlnl UçUnctt mm. 

Prfu 1928 d<'n 1932 ye kadar Polon· taka deniz emniyet amiri vazl!esial 
yadaki ı; rruuız askeri heyetine riya. yapmakta iken, son zamanlarda fl
ııct etmiş, 8 aer.e mUddetle Tunustakl mal harp enhnelerl kumandanlığına 
sü\•arl kıtnlarına kumandanlık etmiş ~1n olu:ııırak Amiral Ka:ıteka'ln 
ve nihayet 193Ei dn harbiye ncznreUn. yerine gelmişti. 
de ırtıvarılik kısmının idaresini dcruh- Enerjik bir §alıslyet olan Amiral 
de etmlotır. Abrial blrçok flkrl meziyetlere malik 

Ayni ııene fırka kumandanlığı rtlt- bir kumnndandir. Biraz soğukkanlı, 
be31ni almış ve 1938 de yedJncJ mm. lhtlya.tıı bir zat olan bu kumandan 
taka (Bözanson) kumandı:uilığuın ta- mUesslr bir §ekllde nasıl hareket et
y!n edllml§Ur. mck !Azım olduğunu b1len bir deniz. 

General Prlu'nun lkl Jw.rd~I ve eldir. 
<'nlftes1 gcçcµı harpte ölmllşlerdl. Gt-- Neteklm ııon tecrObe de Amlra' 
neralln, liva kumandanı gcııera.l olan Abrfal'in mezJyetıcrlııl bir kere da.'1a 
diğer kardeşi de hnrp neUce.ıılnde öl- ' ortaya k<>ymU§lur. 
mu,wr. ------------....... ---

Aııker bir DJlcnln lçinoo yeUşmlı, 
ve büyük muvnt!aklyeUer göstermiş Bir kadın balkondan 
olan General Prlu son Flaadr ınuhı:ı.· d ·· k "ld" 
rebeslndo de hakil:t bir kahrnmanl:k- uşere o u 
la kıtalarını kurtarm~tır. 

Amiral Abri~ 1 
Son günlerin 

r.arp tebli~lerln<.. 
takdirle bshsolL 
ııwı Amiral Abrlııl, 
Dtlnkerk'ten yapı
lan çekilme hare.. 
l:eUnde çok mu. 
lılm bir rol oyruı.
JIU§lır. 

Amiral Abda 
DUnkcrktcn Çilk 

lo:ı kıtalan deniz. 
den mUdııtınya ve 
onıann n:ıkllleıinl 
emniyet içinde t mln ct.n ge mcc. 
bur fdi. 

mlyle mU;ıkOI hatta. lmkfuısı:ı: bir 
harekeUn bile Amiral Abrlal gibi mU. 
kcmmcl b.r §etin td:ırcstn~e bagnrıla
bllect'ğl:ıl lnkdır etmek ltızımd.r. 

Anur:ıl Abrinl altmı~ yaşını te<::ı 
vUz ctmfNUr. Asl-'D Tanı'lıdO'. ısw 
ee.nes ndo b:ılıriye mcirteb!ne ğirrnlş, 
geçen umunıı harpte de Jnn Bıırt :ı:ırb 
lııı:mdıı atıı kunın.nd:ıru olarnl< c:aı '· 
mıo ve harblı:ı ikinci kııımmdıı. '•ör. 
dan,. lmmll gaınbotun kumandnnıı~ı 

DUn ~at on aekizde Langada Till
bentçl Mermerciler so!uığında 31 nu· 
marnlı evde oturıın arabacı Saim ka. 
nsı 3C'i yn§ındn Pakize dUn oturduğU 
cvtn balkonundan sokaga bnkarkcn 
pnnnnklılt ansızın kınlmış, Paklu
seklz metre kadar yllkaektcn ıokağa 
düşerek n~ surette ynralanm:ştır. 
Kaılm hemen Haseki hruıtahanesine 
'taldınlmı,.oqı:ı da ölmU;tur. 

---0-

Tcpkapı mezaı·lığında 
bir ceset bulundu 

DUn Topkapı haricinde iki gUn ev. 
vel öl<lJı;u anlaşılan bir erl:ek cesedi 
bulunmu§lur. 

Muht.e:ıt ycrlcrlnje yaralar bulu 
nıın ceset a iye dolctoru Sn!lh HAşlm 
tara.tından mıuıycno eıilldlkten sonra 
morga. kaldınlnu . tıı.hltikatn. ır.llcL 

d: lumuml mua\•lnlcrlnden Cevat el
ltoymu~tur. 

Vaknnrn e3rarı bir C'inıı)'.el eseı·I ol 
du~u snnılmaktndrr. 

Bir elden ihtikarla 
ınücadele 

ilk tahsil çağında olduğu halde 

Ankaradan gelecek ta
limatname bekleniyor 
lhtikAr komisyonu dün ak~aııı li

zerı nııııl:ık:ı ticaret miiıiiirlü~iinıfe 

toııloıımış: ıııy:ıs:ı lizerinıleki tel
kiklerıııc dt rnın clmiştlr. Fiyntl:ırı 

, fikselcn rn:ıll:ırın neden btı kadar 
~alı:ılılnndıklnrı tcrkik edilmekte 
ve Jmıııın srhl·plerı aruşlırılmııkın. 

dır. Koıııis~ on lııı husu tn \"nrdıl:ı 
ııclkelcı·i ~eni tc~ekkiil ederek fi. 
yat ıııurnl;:ıht• komi ~·onun:ı ,·e ı ·c. 

cck, lııınılan soıırn lı:ışlıyarnk ihli
k{ırln esa~lı miiı":ıı1elede buıı<lan is
t ifnılc olıın:ı<"nl-tır. ~imrlilik fiynt 
mur:ıkohc korıı isyoııunun çalışnın. 

Jıırına esas olacak h:ızırlıklar ya· 
pılmnkt:ıdır. Ankarndan beklenen 
taliınatıınme gelir ~clmez polis, 
kn)'mnknnılıklor ,.e müddeiumumi. 
tik bir clılen llılikiırla mikadele)·e 
ı;iri5eceklerdir. 

Okula gitmigen 
23675 çocuk var 

Çocuklarını okula _gönder
miyenlerden ceza ahnacak 

Şirketihayriyenin 
tenzilatlı karneleri 

Şirketi llnyriyc irl:ıre i hu ynz 
ıııcvı;iminde tle Bo~:11:lçlnc giıle· 

\'ek h:ılkıı kııl:ıylıklıır ) apma~a lrn
rar ,·ermiş: üç nylık yiizde elli ten_ 
~lliıth karneler ihclos etmi,ıır. Du 
knrnelcr 1 temmuzda :ı;aıı,:ı çıkarı

lacnk \'e 31 cyllılc kacl:ır nıııteher 

'ılııcaklnrdı r. ld:ıre hıındnn başka 
ıtıirer aylık tenziliıtlı kıırllnr da hn. 
zırlanııştır. Ilımlar 11 hnzirandn 
satılmağn başlanneaktır. 

Denizyollan kefalet 
sandığı tasfiyesi 

Yıl başından ltih:ıren tasfiyesine 
knrıır verilen Denlıyoll:ırı mütesel
sil kefalet S11ndıfiının la<tflye~i bit. 
mek fizeret.llr. Sandığın k.uruldııilu 
037 ~eııe-1inclenhcri Akay, DenizyoI
lnrı ,.e fııbrlka ha\'U7.lar idarelerin. 
<le çalışmı, ol:ın bfıljin memurlnr 
bugiin arııı idarelerde çntı,mnkta 

ol~un olmasın ııondıktaki paralarını 

geri alac:ıklardır. 

hk ı. hsil çağında bulunnn ço
cııklJrın ~A' ıı.ının lcslıit edildiğini 

):ııııııştı!;. Bu teshil edilen rnka. 
ınııı \ a~ınnı, şehir ,.e köylere göre 
ist:ıı:~ıiklerl t:ımnmlnnmıştır. 

1lk tnh~ i l çııih ol:ın 7-t6 yıişın· 
dııki roru:.lunn sn:rısı 120,574 tür. 
Bu rnk .. m ın :'.ı6,825 i kız, 63,740 u 
er kel.tir. Çocuklıırclan 16 yn,ınrla 
olnnl:ırın 3,9 10 11 kıl, 4,863 il erkek 
olİn:ık üzere 8,77' tür. 15 yaşında 
olnnlnr, 10,516 dır. Bunun 4,1163 ü 
k11, 5.G83 rı erkektir. 11 yaşında; 

12,S'.!li ço<'ıık vardır. Bunun 6,157 !iİ 
kıı, fi,iia i erkektir. 13 :roşında 

6,Hll kız, 7,377 C'rkek rnrdır. 12 
yaşında: li,716 kıı, 7,Hl erkek ol 
nı:ık lill'r<' ll,207 talebe Y:trdır. 11 
ynşıııtln; J 2;115 tir. Dunun 5,652 si 
kı, 6,4f\3 fi erkektir. 10 yo,ında; 

12,Stli tnlrbt"<len 6,031 l kıl, 6,467 
~i erkektir. 9 :r:ışındakiler 5,719 u 
kız, 6,121 i erkek olmak üzere 
ı 1,840 ıır. 

8 r:ışınıla: 12,136 dır. Bunun 
5,7H ü kız, 12,ı:rn ~• erkektir. 7 yn. 
şanda; 5,567 :ı.i kıı, 6,157 si erkek 
olm:ık iiı<'rc t t ,72i tür. 

Bu tabo;iJ çajtındakl çocul.;lann 
H,431 ü kız, 49,074 ü erlek olmak 
üzere 92.506 ~• şehir okullarında
dır. Yine 13,3!13 ü Jm, U,676 i er. 
kr.k olııı:.ık üıere 28,068 çocuk köy 
okııll:ırındadır, Tahsil tRAında olup 
trı he> 'iınıflı okull:ırdan çıkanların 

sayısı 9,114 ü kız, 11,382 si erkek 
olmak üzert' 20,4911 dır. Bunların 

19.426 .\1 şehir olmtı:ırmda 1,070 i 
he~ !>ınıflı köy okullarından mezun 
olmmlnrchr. tlç sı nıflı köy okul· 
larındon mezun olanlnr 2,8!H dir. 

Bunun 1,3% sı k11.dır. 

Şehir ,.e köy okullarına h:ılen de. 
varn edenlerin sn) ısı i3,(i!l2 dir. 
Uunl:ırın 33,591 i kız, 3!1,921 i er. 
kektir. 

tık taıı~ıı cıığınd:ı oJup la okıılıı 
denım etnılyenleri sayısı 23,675 tir. 
Bunun 12,i2ı ü kız, 10,051 i erkek
tir. Dunun 9,3:>3 Ü kö) lerclcdir. Bu 
raknmın 4,5fı6 sı kız \'c 4,787 si er. 
kektir. Geriye kalan 8,158 kız, 
6,16i erkek ccınıın 14 ,322 si şehir 
,.e kaz:ı mrrkczlrrindcıfir! 

TAHSiLE GITMIYEX ÇOGn\. 
LARI OKU'nl.\K İÇi:'\ 

htıınbuld:ı olan ,.e okula devam 
elmiven 23,lii5 tolebenln de okut. 
turul-ması iı;in Mnarif \·ekilliği ic:ııı 
eden bütün tedbirlerin ıı.Jınmasını 

maarif müchirlii~üne bildirmiştir. 

Bu talebeler nıel'lıuri ilk lıılısi l k:ı 

nunun:ı gön· okuln devam clllrile
cektir. nu talı<'lcri mevcut okull:ırn 
yerl<"ştirm<'k inıkünları mcHut ol. 
madı~ınrfan ilk lrdris:ıt nıiic•sscse· 

terinin 5ayı~ı toğaltılnc:ıklır. Bil. 
ha<ısıı bu rakamın l'kscriyeti köy. 
!erde olduAıın<lnn köylere yeni o
ı,,.ııar inşa edilecektir. Çocukları. 

nı okula göndermiyen nnne '\'C ha· 
batara cezn verilecektir. 
nu SENE !LK TAHSii~ ÇAC.INA 

GlHECEK ÇOCUKLAR 
Ba yıl ilk tah!!il çıığına giren ço. 

cuklorı teshil etmek !izere nfifus 
idarelerine münıcaattn bulunulmuş. 
tur. Nüfus idareleri bu rocukları 

kısa bir znmnnda lc.~blt ederek 
maarif mlldilrlüğünc hllrflrecektir. 
Gelecek rakamlara göre okııllardn 
sınıf adedi arıtırılacoktır. 

Yeni telefon hatlarının 
inıası bitiyoı-

ı tanbu1 telefon idaresi tarafın

dan Şişli civarında yapılmakla o. 
lan ~·eni h:ıtlnrın inşası bltirilmi,. 
lir. Mııçkn, ~işnntıışı Ye T~vikiye 
tarnrl:ırınıfn şinıdiden isteyenlere 
)'eni telefonlar vermek ınümkiin 

olmnkıadır. Teni kulıılarının ko. 
nunlmııııı rtevnm etmektedir. Bu it 
tamamlandıklnn sonrn btı civarda 
yeniden mfihim miktarda Abone 
kayded i lchilecekti r. 

Bebek tramvay sefer-. 
!erinin l§ğvı doğru değil 
Tramvay idaıesi dem ir ih 
iigacınz temine ça lış ıyor 

-<>--
Çekya ve Polonyaya 

mal göndermiş 
t üccarlar 

Çek~·n \'C Polonya i~ual allınn a
lınınıırlnn c\'vcl hu iki ıncınlek~le 

mnl RÖncleren ve o zamandanherl 
1lacoklıırı olan paraları hAll ken. 
rfil<"rinc Merkeı Bnnkn~ı t:ırafındnn 
ödenıni) en tulün fikcarları yeni • 
den n!Akıırlarlarıı müra<'nnlıı knrar 
vermişlerdir. Tüt'carlnr bu pnra
lıırın hir Rn r.n-el nrilınesini l!iile. 
rcrekler<lir. Her' iki taraflıın olnn 
•lnrııklar yarım milyon liraıtnn fnz
laclır. 

---<>---
Eleme imtihanlarının 

neticesi 
Ortn okulların tleme imtihanla. 

rınıln mll\'D rfıık olnmıynn t:ıll'ht"le· 
rin şikftyelleri <likknte ahnnıokta. 
dır. Çocıı' l ::ırının imllh::ın evrakının 

foıla not nhcnk karlar y:ızdıihnı i ıl · 

Pi) :tı.:ıdaki demir buhranı bazı 

,·esniti nakliye idnrılerlnl nıfiJküJ 

\'9ıb ette bırakmıştır. Bu nr:ıda 
Tram\"3)' idaresi tamire muh taç o
l:ın trıımvay nrabnlıırı için giiçlük. 
le demir mnlzeme trd:ırik etmekle 
d lr. lclnre erkilnı \'oziyet lJÖ)·le Rİ. 
der 'c bir koç ay daha demir sı. 
kınlı<.t rfc\":ım erlerse bir çok anı · 
bıılarııı ıanılr edilememek yiizün. 
ıJcn seferden knldırılmnsı zarureti. 

Bdediye varidatı mu· 
hammeni tuttu 

V!IA.y~t idarci hususiye ve belediye. 
nlu 9;::9 senesi bUtçe varidatı 12 mil. 
YQıı 'Ö:.!3.000 lira olarak tahmin edil· 
miştl. Alman hesap neUcelerine i;'Öre 
bu muhammen vandat tamamen tnh. 
aıı edilmiştir. 933 senesine na:ı:aran 
939 ı:encsl varidatında bir buçuk mil. 
yon liralık bir fazlalık vardır. 

Belediyenin satacağı 
10 otomobil 

din eden lalehr. velileri ''e tnlelıc. j Resmi otomobiller hakkındaki ka
lerin e\·rnkı çıJ:nrılmnkta, ycniclcn nunun neşrinden ıonra belediyenin 
tetkik eıl'lerC'k kenılilerine giiste • iki otomobili ile elektrik ve tramvay 
rilm!'kl!'<lir. ldaresintn allı otomobili, aul&l' idare... 

Söılii imtlhıı ntnrn rlevam f'clil - 11 ntn da iki otomobili belediye garajma 
ıneklNlir. Koli neli~e ayın ~onuna çekilml!!Ur. nunlıır yakında mUzayt-de 

ile satılncaktır. Belediyede hJzmct o. 
dnAru nnıa~ılar ıık lır. tomoblll bulundurulmıy&cAk, tc.tU!J •e 

-----'>- ıcontrol lçl.n gidecek olan müdürlere 
Tırhan vapuru \'e!ll\ltl nakıtye parası ödenecektir. 

Tomirf bilen Tırhan vapuru dün 
Kıı ımp~şn hnvuııındnn çıkmıştır. 

\'apuı un trcriih<"leri panırtrsi ııün li 
)fiinak:ıle Y<'kfılC'llnden gelecek mü
teha~sıslnrın YC llm:ın fen he)'Cli 
Dl:ılnrının lştirnkile Mnrmarncl:ı ~·n· 

pılacoktır. \"opıınııı 15 Jıi:n "nıtl'a 
sererlcre hn~l:ımnsı muhtemeldir. 

--0--

tc:!are heyeti seçimleri 

BaJöğretmenlerin 
Toplantısı 

Her ııy ynpılnn baJöltreımen top. 
1-:ınlı ının hııziron ayına alt olanı 
ıliin r slnn h11l 1 inci okulda yapıl· 
mı tır.• l>iinkil tnplnntıdn imtihan 
ndlceleri -.·e ikmal imtihanları il. 
zerin(!c gôrii~fılmfiştfir. 

Altın Fiyatı 

niıı doAar:ıAından enıJi~e elmC'kle
dir. Arabalar nzıılırsıı belki de b:ı. 
ıı hatların muv:ıkknt hir znm:ın 
tatili icap t<leceklir. ~lıı:ınınfıh irin· 
re bıı \"117.İ) ele dü~meınek için l'o. 
r:ıbiik fahrikasıntl:ııı 'leıııir lecin 
rik etmeğe te~chhüs elnıiştır. Bu. 
~iinkiı halıle vııılyet heııiiz lehli 
keli deAllclir; \'C şimdilik Bebe', 
ırıım,·oy seferlerinin l:\ğn h:ıhcrı 
nsıhızdır. 

Gümüşsuyu yolunda 
par k 

Ayasp:l§adn.n Dolmabnhçeye lneu 
GUmt1puyu yolu bcledfye tarafındnı 
çok mtikemmel bir suretle yapılmı.tı 
Bu yolun MUhenclia mektebi öı:ıUnoe 
çizdiği kav~ln arasında kalan saha 
bahçe haline ı;etlrllccektır. Bunun 
projesi haı.ırlaıımış, Prosta gösteril · 
mlş. §Chlr mütehassısı projeyi beyeıı. 
ml§Ur. 

Yirm i yıl evvelhi V :ııut - - ........ ~......--~ -. 
'1 Har.Jrnn 1920 

Şehir dahilinde telgraf 
muhaberatı 

Posta, telgraf ve telefon mUdUrlye. 
U Haziranın onundan itibaren §ehlı 
dnhlllndeld telgraf merkez ve §Ubc 
!eri arasında aehir tclgratn:uneleri 
kabul ve tanUslne ~lanac:ığını al!. 
kadarlar& tebliğ etmliltlr. 

Cuma ıCuaıarte . 
7 Hazı. R Hnzı. 1 

8o Rcb. Ahır I' Cema.e\·el ı 
hızır ~!l hı:w 84 

ti llııl"Şfn 
' %9 8 ısı 1 :?3 8 60 do~ıf~ 

~ensn~um~rJ 
nstaın ~ uuda 

il .• (11 
Yazan: Hihmet t.·ıtl 

ı trıö!l 

R eisicumhur smet • bil 
şehrimize §eref verını~ 

0 
lunuyor. Kendisini araııuıda ~ıı 
mek büyük bir saadettir. Mclt oı 
dıyetini her zaman için . yatt;ğ• 
mızda, yanıbaşımızda J11ss~ııa .. • 
miz Kahrama,1 Şef, şu dakı .et 

' ı - . ha ı·ı .. yaklaş:ır::ça sıcak ıgı c.a d nJığ 
le duyulan bir sabah ay 1 

gibi muhitimizde parlayor. 
• 1ta1 

Toprağına karışmış ıehıt aıi 
!arının ve göklerinde uçuş3;I1 rt• 
ruhların kudsiyct ve şefaat1 ~-ı;e· 
sında dipdiri kalkınmış meın İııı' 
timizin en büyük talihi, t~ el' 
misli görülmiycn şeflere ~1 

masınclad ır. • . . ıııil' 
Bu şefler, rıyaset ettıkJ~rı. ,-e 

yonlarca insanın benliklerır..ı rıtJll 
hürriyetlerini kendi zekata17.ri~ satvetine ramctmeyip her ~ c 
ke.,di derecelerine yüksıWt~t3 
meliyle çalışmış ve çalış 
dır. ıt 

Atatiirk ve lnönü, bu rne~.-e 
"r"' kette on sekiz mll} on A~a~u. ıcıı( 

İnönü yetiştirmek prensı?ını 
muşlardır. ~ 

BUyük, hayrıhah, uya11ı~dıııı' 
azimkar bir Şefi.ı, - haiz 0 t ,, 
bütün cesaret ve idari kudrc ı'' 
sıflariyle - hele dünyanın 9\1 ıı:r 
manında bu milletin ba;ın~ ıf" 
Junması ne geni§ bir emnfye 
I eti :ir ! tiJlf' 

Ve bütün bir milletin i.11 ıcUt 
sız, nifaksız, sıkı ve tek bır ı?' 
le halinde o Şefin etrafında 0e ıt 
sı, bir memleketin, namus " i~ 
tiklat ile yaşamaya cehted·~ 
en ideal örncğiöir diyece~iı·1 tıl1 

Bugün İstanbul, işte bÖ)' tiJ1 
mill.tin bu çapta bir az~unet 
s;\lini selamlıyor. dıl o 

İsmet İnönü, Reisi bulut' ı-e'1 
11 Türkiye Cumhuriyetinin rner~f 

Ankaradan, çepeçevre hud\lt r {J 
farına kadar her dakika, b~.f 
şerefli mevcudiyeti ile kat1 tııı' 
c:ığımız b\r kcmutandır .ae:,tt'' 
lunduğu yerde daima BY~ıo' 
daima hazır yüz bL'llerce. ~ ıfl 
daşmın mlidrik ve disipiınlı ıı( 
tavaatını, işaretine munta:ııt 
lan bir kahraman 1 tstl' 

Bu itibarla bugün onu • g6' 
bulu 1 mavi suları ker.arınö_' ~· 
ren bir Türk, yarın çetin u.r 
lesi b:aşı.ıda da görebU:r. 1'~ô'f 

Biz onu, bütün m esai a~,til' 
lnriyle birlikte, bütün erl 
iradesini harekete getircr~I<. 5 ııt. 
lı:rdenberi imar ve terfih ıçi11 11eıi 
r ış:ığı b.ı memleketin .'~ıı<le 
andıran sükfın ve emniyeti ıÇl (/ 
huzur ve rahatla çalışmakt8• ıstı' 
vıım etmesini, devam ettnef1 
yoruz. ııııl' 

Fakat bizim bu temiz arıtlg•f 
:zu kı~kanarak bü gü:ı~sız: e#: 
retimızc engel olmak ıste) .,,ıı 
~ıkana, yine onunla birlikte, !1iÇ 
ked..!esatımızı muhafaza içi~· ıı!t 
bir milletin gösteremcdiğt pıf' 
ş:ddet ve mukavemetle çar 
cağız. _.-/ 

({ısa haberler: 
ıııı~· 

• Bu sene bnzx yerlerdeki ıcç9' 
!arda Prcnsporn hn!>lalıl;ın9 

c{üf edilmektedir. 
nıtO" 

nu hnslnlılla karşı zirnnt nı ti' 

ı'n,·sl>c lüğü hordo bulomacını 
mckte<lir. .• ıe 

Jlll' .. 
• ll::ılıkcsir postn, tclsrof ... ' ' 

Ç ~ıır•• 
meınıırlnrın<l:ın Hilmi '.o' 

00 
ıtri 

senelik hizmetten sonra ıo·t;edil • 
ıniikilfat nl:ırnk tekaüde !!C°" 11ııtıl' 
rniştir. B:ıy Hilmi B:ılıkesir "1,.cııı. kasının çok sevdiği bir~ 

Pasif korunına 
komisyonu ~ıı 

PMls Korunma komisyon~ ıı,ııı!Y 
vlll\yette bir toplantı :rnpııc:ı;t\~~ı•ti 
telif d:ılrclenn tcabmdıı. 8 gısruşil
emnlyet tedbfrlert etratındıı 
lecekUr. 

Dün yııpılncnk ol:ın maılr.nl eşya 
ilh"l~t birliğin in idare heyeti sc. 
çimi bngllne kıılmı,tır. Bu snhah 
sanı 10 <in ınıınifıılurıı itha!M bh·!i. 
~inin ,.e ~a·ıl 11 IC' de nın~lenl cnıı 
lthnliH tııı li[iiııiıı idnrc lıeHllrrl 
~r,.inıi yııpıl ı•nklıı . 

Altın fi:rntı son günlerde a,:ııfı 

\'uk:ırı ın nı fiyatlar 'Üzerinde do. 
l:ı· nılı!.:ııdır. Dün 3'tlpılan mnomc
l'lcrln r', ,ctisi 23.75 kuruşlan ot 
llll :ıı r. 

Oğle 
tklndl 
Ak,ıun 

Ynt!u 
tm!IBk 

1% 13 ' S! 12 13 ' sı 
16 13 8 3J 16 IS 8 ~L 
19 S8 12 00 10 t3 12 00 
21 89 Z 01 %1 40 % 02 

~ - 1,olıl 
Aynalıçeşme kara- ~ 

ıstJıtıl ı.. 
~ Aynnlıç~e kanı.kotunun uına1li 

hıı.kkmda beledfycce mcn!l!il 1'1ııııı1' 
ve karan alıxµn~. Karnkol ~fit'deıı 
tir. Durn(l~ltl yol ,;enı,ŞJetilcC 2 12 6 84 2 11 R 82 

lılna istlmUlk edllml§tlr. 



~ın i r ve ekınek 
mesele~ eri 

illıltu b 
11 l; . arbın en mtihım ihtiyaç-
.Ya. 111 de demirdir. Almanya, 
il cın.ı karşılamak için evlerin 
t arınaklıkl.ınnı, bronz heykel
ıııı:litn:uştı. Son günlere.le mem_ 

"bi~e de bu ilıliyaç bariz bir şe
ı:ı~ ecı.ılıneğe başlanmıştır. 
-t~y idare:si demir malzeme 
~ Clıği.nJcn mü;ii.ülat içıncle 
~ abu.- fabrikası, ihtiyacı kar

ıt ll'.111;,tarcla demir temin ede. 
lııı~<tıı bilc.Iiı'rulş. 
t lbtıyaçları mevzuu bahsol
~:·ercıe gene bir gazete mü_ 

<t r~ral\, Şeurı.n muhtdı! semtle_ 
laıııanllanau kırık, dökük demh'le

L llla.sı tavsiyesinde bulun. 
'erıı:ıue duı ulmauı~thı gor_ 'z bu fikır, hiç te vahey bir 

ı C!~:t.ıdir, ' 
'lir'~ 

•ll ~-~Ynıağa !Uzum görmedif;i· 
~t~• müesseselerde külçe ha
ı~u eski demir parçaları pP.k 
.r r. Topıanc.lığı takdirde mü. 

~r~·ekun tutacağı şüphesızdir. 
lita. ltıakamıarın bu buswıta 
er ~ e<üci bir tamimi meseleyi 

~ atıaaUndeyiz. 

tttek Meselesi: 
t:;:eııuı günde yarım mllyoo 
~ tlt ve ;,IJ bin rrancala çıı<ıı.-
~ eu[ buyuk .fll'ID kUl'mak ka

llc lıldu~ yazıldı. Halı.a ekmeği 
uz ;reuırmek maksa.tliyıe ku . 

ı:ıl.ıu fulllıar şehrın muhtelit 
~ ı..e tesıs ewıecekmiş. ). alnız 
~.~ üzeruıde durulmıuua. imiş. 
lııe 11 tnaiıyet fiyatından salı~ 

&<>nuerme imkanı tıuıunaını-

hayı ı 
hu r ı teşebbUsün bUtUn muş 
• llolttaua i.'Je, kola "'Ca halle 
-~i( b' " 

"<! l? formtil bulmak elbette 
tı.r1~ıı.r, Bız, §uyle dU;tunı.lUk. 
~ • llleı·kezl yerlerde kurula-

'l~. ekmek sat~ ışubelerl, ken.. 
~ıarıyıe ekmekleri aldırmıı.lı.. 

11 bugün ekmek, fırınlardan 
ba1t1taııar vas1 ta.siy le sa.tti
r. l.ı 

~ı a;;ıcaııar bundan bir hay. 
bq hırlar, m Uşterilerine kaı. ~ı 

e 1 Yapmakla mUkelleftirl~r 
'lttnek satan yerleri, ayni 

(~•ta devama mecbur kılı:....ıL 
ı ~atıı,ı iUbeleri yirmi para 
bJ llara lrnz3.naca.klır, fakat 
tı Yüzden bağlı bulunduğıı 

~ybetıniyı::cektir. 

~lfk 
. l n.dnn son g elen 

talebeler 
ılıa], . . il l · lı l"ı kıı11q111sıyoııc C Şc 1 

~ 1~ıJ..allaıı ıkı Turk ınlcı..>c
~~ ıııışlır. liunhır :'\.ızıf Uz_ 
'rııan llay kaldır. 

tırı h . - ·ı. \ er zaman olthıgıı ~ı ıı 

1 lt~larıııı lıckliyeıı hir ~·ok 
aı rıa ılulınuştu. T.ılchrlcr 

, il kılan Tiirk tnll'hniııin 
,,1 \ilı.luı..ı.ın ıı ı, Fı·aıı ~;ı y:ı ı;:c- · 

1 ~tın .\Jııı:ııl\ a l:ırik ı lc ~e-
•ııı . . . •.• 

le~ ıl clırııskrılır. bn 
lıııizıc ,ı.ıiiriiscn Orhnıı Bay_ 

11lir kı" ' 
ı· . 
'·ııkse!tlc lıuluııdııf.'.,ııımız 

t ,; tfında li ılefa lıoıııhardı
lık. Tiirk ,efarrlh:rnc,ine ., ...... 

~halde lıir ~<'Y olıııa. 

\ 
--....... 
~ ... ······-··················-·: 
IJQğlzk ! 
Qtzisleri 
11 .(:a, tüt;cenp 

I! ~u~ lcıli<'.;ııniz gılH lıiiliiıı 
1 ~~~ın lıillıas~a nckalıal de- ı 

1 ~ıı: en ~alı iJ;icı blinılıaL : 
~, .~ dl•;:iil lıiiyiik lıir lı:ı»la- ~ 

' 1 • • 
h11'1lı).ı1· bir ~a~l<ı nclir~c : (! .. • r"I • 

~ 'ıı. di~cr lıir h:ıslalıl-.la ilı- 1 
tıt,~ftıek i~·iıı yine islir:ıhali 1 
~ı·ıııİ· 11.tı kahil lıasl:ılıld:ırnı, j 

, 11 'nı Yormamayı, ı~ i lcıla- i 
1 ~ il Cdeıı lı:ıstalıkl:ırılnn lıı_ : 

ı tccnıııır. : 

~ ıı,~ 11 11 akdğcrin elr:ıfıntl:ıkı ! 
~ ıabı derııcklir. Bu h:ısta- •

1
' 

l \!\ • 
\ııııinıle l{elıııeklc he- : 

ı llkalnın lesirile ıliJ:irr ht•r : r • 
ııı~ •ııe\·'>i ıı11le de .'!l'i<•lıilir. i 

n,
1 

halısrtliAimiz illihap ! 
~ l' a k11r11 lıir se!,ilılctlir. ! 
\'ı. ın i~·ıı11k MI .lrnluıııııaz. ! 
tıı tı 11 11.ı :r.;ı rı n kin ılc ;ır. ~·ok i 

ı ır • 
, rafta •. l l:ızıl~ rııı ıl:ı yalnız i 

•tıı< lıırılcıı tı1ııl:rnır. i 
(,~ ,~t çul. krrrlrr lı:ıfif o_! 
~ıı, n bir larafııııla :ızıcık; 
1ı, ,,

11

1 
?ir iik,iirüklc ha~ l;ır; ~ 

l ~· lık 1 z . . . 'n tc zayıf ar .• :ır ıı;ın - ; 
' 1 11 ~n ~u tr'\irilc nrfr, ıhr. : 

•ıır l 1 1 - .. 1 l ı · : 
1
• .:ısı:ı ıgın ıııuı ı l' ı : 

ıı 1 ı 1 an allı h:ıfl:n·a k:ııhır, l •a .ı · • 
Q u,ı Jıck 11zıııı ~iirt•ı\ Bıt : 

~ r · 1 1 : ı 11,a 3 ık~·ıııı C' l•'P .ııı;ın su i 
rr :ı~ lınlııyrır rlrıııck. : 

~. 1 ~ııll ı:cı·liklrıı sonrn cıı i 
\ tıı~kı:<'e\ ~ry i~lirahnt n : 

'',,, ~r. : 
····-. .................. -.... ... ---i 

inoilf erenin en büyük yardımcısı bir dominyon 
KANAOA 

Kanadanın 
ıar 

büyük ~arpte 
ve bu günkü 

yaptığı yardım
Kanada 

9 rn harlıi esnasında l ııgiltcı eye 
en çok :yardım eden donıinyonlar. 
ıfan biri 1':ıııadaı.lır. lngıllere zirai 
\'e sınai ilıliya~·Jarından mühim bir 
kısmını Kanaı.lad:ııı almaktadır. Ay. 
rıca harp başlar lıaşl:ınıaz Kana
dada tayyare motiirleri imaline hız 
vcrilıliği l{ılıi tan are nıekleplerı 

::ıçılmış ve şJmlli)e kadar gönder. 
eliği iki fırkad:ın başka ayrıca tay
yal'c ve pilot la yoll:.ırnıştır. 

İngiltere tarihinde K:ın:ıdaııın e. 
hemnıiyeli o kadar büyüktür ki lıir 
çok devlet ricali hükiınıeı mcrkezi
n in .Kaııaılaya naklini hile hir iki 
sene e,·vel teklif elınişlcrıli. l\:ına

donın istih~a!Rlt ve ı;ıeçen biiyiik 
harpteki yardımlarını şöyle hula. 
~:ı edebiliriz: 

Kanada, gazete k<iğıclı endüstrisi 
itibariyle birinci, otomobil enclüs
lrisinde de rliinyanın ikinci sannyi 
mrrnlekeliclir. 

K:ınacl:ınııı ihra<':ıt ticareti çok 
müh imdir. Miibaclı>le ıııiktan ~eçen 
~ene kırk miJ~·ar Fransız franı;ıınn 

çıkmıştır. Bui;d:ıy, nikel ve anı. 
yaıı l gibi ma<l<klf'nle de C'ihanda 
birinci mevkii işgal etrneklrılir. Bu 
memleket un ilıracalıııda ikınci, o
tomobilde iiçiiııdi, kauçuk sargıda 
ve ağac özü ihrac ın<la diirdüncü
dür. 

Elektrik sanlralları ye dl'mirsiz 
maden izabesinde bir kaç seneden_ 
heri f(iirlilen terakki Kan:ııl:ıt1 ııı e
konomik karakterini ı;ıöslcrrniye 
hafidir. Burada az zamancla :yapı_ 
lan ılcrleıneleri, mülehassl'lnr bir 
harika gılıi leli'ıkld etrnektediı·. 

Knnad:ı ziraat, hayYan ve ba1ık 
senetlerine cl:ıyanan encliistride de 
fe\·k:ıl:iıle inkişar etmiştir. 

J\nn:11lada altın, gümiiş ve bakır 
madenleri boldur. Bu madenlere ait 
maden sanayii o kadar terakki et. 
nıiştir ki, <Hiny:ı bulırnnına r:ığ

nıen aksiyon kıymetleri Toronlo 
hor,nsıııcla 1!)31 dr 1 milyıır iki yüz 
milyon dolarkrn 1937 sonl:ırınc.la 17 
mihıra çıkm15lır. 

K:ın:ıd:ı doıninyonıı tükenmez bir 

Kırklarelinde ımar 
faaliyeti devam ediyor 

.ııtııı madeni f,ıbrik:ısı, Ye lngillc. 
renin lıir ambarıdır. Son z;:ını:ııı

larcl:ı, ı:ıyy:ırelerlc K:ın:ıclanın şimal 
mııılak:ısınd:ı ııı;uşlar yapılar:ık, im 
soğuk nıı ıılakal:ırtla yeni :yeni allın 
daıııarhırı keşfedilmiştir. 

Kanada lıuı;ıun olıhığıı ~dbi rnı 4 

te de Büyük Britanyanın hemen 
yanı b:ışıııda yer almıştır. • 

Daha 3 ağustos 1!114 lr, parla. 
ıncnlonuıı dıwetini hekleıneden, 
Kanada seCel'l>rrlik y:ıptı. Ye lngil
lere ile Frans:ının iıntlllılın:ı koş
tu. lki ay sonra Fnııısız <'"Plıesin. 
ele oluı lıcş lıin Kan:ıllnlı 
lııılunuyorılıı. H a r b i l'mu
mt <.ır:ılarında Kaııadanın niifusu 
ancak 8.000.000 keıı, h:.ıı·hin ılcvn_ 
ını nıiidtlelince 594.000 askei'İ dai
ma seferlıer bir halele bulunclur

tlu. 
}gres, Somme ... ilh. Muhalıarclıe 

mevdanlarıııda 52.000 Knnatlalı 
kal;lı , Aynı tarihlerde muhtcli [ h:ıs
lalıklar ;yüzünden de 10.000 kişi 
öldü. 

Kanaılnlı !arın, 1917 ele Yimy'clc, 
kendilerinden üı; misli ku'l"velli AL 
man kılalariyle ç:rnııırun >e batnk
lığın içinde yaplıklnrı kanlı nıuhn
rehelcr, herkesin hal ırınclad ır. Kc-
7.a 1918 de Amiens'in altında, Ka. 
na<lalılar bir zafer knzanarak şnnsı 
miilcfıkler lehine döndiirmüşlcrdir. 
h'.eza, 1918 eylıiliincle Hi nılen burı;ı 
haltının yarılmasına Kanadalılar se
bep olmuş, 11 ikincitcşrinde ilk de
fa Mon"S':ı l{irınişlerdir. 

Yoplıkl:ırı kahrnrııanc:ı muhare
belerin eski Kaııacl:ı askerlerinin 

k 
kalplerinde derin hii.lıraları bulun_ s la dgu mun ikinci zsmı dul':u içın bu halır:ıl:ırı yeni nesle 
nşılan11~l:ırd ı r. 

da 
'
•hale olundu Kııııad.ı ticaret layyareciJiği, iki 

.~cııcdeııbcrı dünyada birincidir. 
. . . ~ _ ı Tayyare, K:ınadanın iiçle ikisi için 

E dir nt" ( Husuı;i) _ Edırnede hususı muhasebe tarafından ın~a.,ı karar- b . - 1 1 1 . t' H le ' · . . . <'er eygırı ıa ıne gc ınış ır. e 
ıa~tmlan büyük ,,ehir otcliııı.n plAnı Nafıa Vel«lletı t:ı.rafından yaptırılmış. . 1 1 1 cJ ,... 1• •• 1 , > . . • .. • şıına ıııın n ;:ı\ııı :1 • ..,.1111,;.u nıra-
tır. Plı\n tatbikat plftnlarıyle- bırlıkte .bugunlerde AnkaraM,n beltleQm~k~c- l.ınla siıııcııdi fer 'ol. tıır. Fu kat lıu-
ııır. PlO.nl&r gelir gelmez: milm•kasaya çrkarılncak ve inşaata bllşlana~ .khr ıı ı lllt;l .. ıl.ıi t ~!l,\'l,~Z ntıın, 1 :ııl~ ııııı, 

Glne Ed!rnede pek yakmd:ı. inşasına b:ışlanaca:, olan ı.::apalıspor klübU 
kıilı;ıll ve ı.:linı[iş ııı:ıılcnlel'İ Yardır. 

binasının plflnları da Beden 'l'crl:ılyesi umum mUdürlU~unce tasdik olunmuş Si ıııaldcki ınadcıı ocaklarıııa mli. 
\'c Kırklarelinde yaptırılmakta olan stadyumun 4.0 bin llraltk ikinci kısmı lıeııdis, nıııele Ye her neYi rıı:ıdcıı 
müteahhitle; ~ \'erilnıı~tir. Bunları Karaağaç klübünün inşası takip edecektir. ~·ıkarııı:ıya ynrı~aıı makineler, hep 

Konya köylerindeki 
dolu tahribatı 

Zr rar va ziyan miktarı devan1 ediyor 
1\011 .1111, ı Jlııw.~i) - Geçrıılcrılc 

y:ığ:nı dolu, iizııın h:ıı.,l.ırınıl:ı lı:ı. 

~:ır \'t' :r.:ır:ır:ı sclıclıiyct veı·nıi~li. 
,\lıl ı~ıııı ız ıııiitt-ııııııiııı.... ııı:ıli1111'1l:ı 
ı.:iirr. dolu, m·:ı J,i'ı.ı il-rinde de lıir 
lıa) li ekini ııı;ıhvctıılİ';olir. Dolu o 
ııııııt;ıkul:ırda ee,·il. lıiiyüklii;:.liııdc 

\·ıi'.:1111.; t·kinkri lıiçıııişlir. 
•. )·:ırı·ı;;ı, S:ıkyal:ırı. Ş:ılır, ll:ı~ ro!7ılıı 
Ye bıııilde lıu ) l'ızıll'ıı rkinh·ı· z:ı
r:ıı· \l' lı:ıs:ır ı.:iirıııi'ı')li'ıı·. !lir lıc) el. 
z:ırar \C ha~urı tc~bil ile ıııc~ı;:11l 
olııı:ıl.taılır. 

Tokotta kimsesiz yavrular 
menf aatino eşya piyangosu 

'fokat, 6 (ı\. \ .) - Çocuk Eııirgc 
me kurumu t:ı rafmdnn \Jııı:ar Ye e:"
lirl vıl."ıyetın f:ı)<ir çocııklarına \'~ 

bilhassa zelzelenin ölısUz bıraktı~. 
ltimsesiz yavrular ihtiyaçla!'Inı kar-

ııııını:ı ı, iiıı:cre l<'rtip edilen zengin ıh 
ı amiyeli eşya piyangosu 20 Haziran 

da ortn okı.;lt.lıı resmi h<'yct muvace
hesinde çekilmesine karar verileli;:!' 
haber a!)nmıştır. 

Bal ya l{araaydnı ş~rketi ni n teberruu 
fi:tlıkı"•İr, 6 (.\~\ .) - Balya Kara 

aydın maden şirketine ait 142 par<;ı:ı 
emlAk şirket tarafından yiJayete tı> 
berrU edtlmi~tir. Bu emlı'ı.ka ait tescil 

/ 

muamelesi yı:ıptırılnııştır. l\Ialzcml' VP 

demir aksamı da F:libank tara!ındaı 
satın alınmıştır. 

l:ı~ ~ arelcrle ııakleılilıııekletl i r. Ka
nntl:ı ha rn kuııı pn n) nl:wııı l1l 19:!6 
d;~ 1.tı ili pilotu, 53:! ıııiihcnrlisi, ·iriO 
t:ı~ yare..,i, 1:'>5 Jw,·a ııır~ danı ile pi
lot yclı)lirmck kin 22 lıa\ac·ılık 
kliibü Yarılı. 

Kanada lı:w:ıcılık Hoyal Ser
vice'in rn:ı; eyl(ılü iptiıl:ısırıd:ı da
imi k:ıdıocl:ın lfi!i la~~are zabiti ile 
1.t2:! la) y:ıreei-.i v:ırtlı. Y:ırılııncı 

knılrotla 7·t zalıil ile 4!1;i layyareci 
buluııuyordu. Buna tcıti zalııllc 105 
t:ınarct•i ıl.ılı:ı il:hc cılilıııişli. Bu~ 

nuııla heralıcr. .K:ııı:ıd:ının a'\kcri 
la) ):trccilik cııdli,lri'\İ ktıfi ılegil

ılı. K:ııı.ııl:ıd:ı :-. arıın ılüıiirıc k:ırlar 
1 )~:ırc firrıı:ısı Y:ırkcıı, bunl:ırıl:ııı 

hır "Bot•iııg" firması harp t:ın .ırr_ 
si iın:ıl t•ıll\orılu. 

llu.'(iirı <)nı:ırıo s:ın:ı~ i nııııt:ik:ı. 
sııı:ı, iiç lıııtilı:ı: ,·c iki Aınerik:ın 
h.ırn firnı:ı~ı yerk)ıııi~lir. Firııı:ı -
l:ır, lııır:ıd:ıki ıııunzz:ıııı !i:ın:ıyiılrn 

islıf::ıde eıll'r~k. Alm:ın tan:ırecili_ 

ilinin l('hdiıli :ıllııııl:ı 1ıı~ili7. hava
<'ılı~ını tarıı:ııııl:ırıııy:ı ~·nlışm:ıkt:ıılır. 
!\eza Kaıı:ıdaııııı Treıılon, C:ıııı~ Boı· 
dcıı l:ıyy:ıı·e ııırkleplrri Jnı;ıilizlcr 
i~·in seııcıle :ill l:ıyy:ırcri :yetiştir _ 
lll<'Ye karar Yerıııi~lir. • 

l\anacl:ı orılll\ll 1!1:18 istatistiğine 

lo(iirc R.li70 zahit. 11i.!l20 askerden 
leşrk idil <'I rııekle i ı1 i. Siırıcli K:ı ırn. 
d:ı hiiktiııırfi, rlomi~ noııunun h:ırp 
lıiitı;rsiııi iki nıi..,Jine ~·ık:ırmı~tır. 

l\an:ırlnııııı biiyiik Jınrpten soıır:ı 

ıı 'ıfımı 3,:i milyon f:ızl:ıl:ı~::ır:ık 1 l a 
ıııil)ona ~·ıklı~ııın ~iire iıı~:ıııcn y:ır

d ıııı rıı ı n ıl:ılın hiiyiih: olar:ı~ııı:ı şiip_ 
he yoktur. 

3-VAX!T 7 HAZİRAN 1 

Garp cephesindeki taarru 
planı ifşa ediliyor 

Holanôa ve Belçikamn isti! 
s ına nt:sıl karar ver ildi 

İııgilizce Sanday Dispeç gazeteı;in
de lUadanı Tabui yazıyor: 

":Mayısın oounda Garp cephesinde 
bir taarruza geçmek için Hitlerin 
verdiği kararın iç yüzünü şimdi i.~a 
edebiliriz. 
Mayısın sekizinde toplanmış olan 

•bir harp şürasmda Hitler, yalnız Hol
landanın istıU. edılmesini teklif et
mişti. Bu sırada Brükseldekl Alman 
sefiri de, Belçikanın istikbalini ga
ranti edecekti. Böylece Belçikayı Hol
landaya. yardıma koşmaktan alıko_ 

yacağını, ayni zamanda lngiliz ve 
t<·ran:;ız ordularının Hollandaya yar
Jım için Belçikadan geçmelerine mü
aaade edilmemesini temin edeceğini 
timft ediyordu. 

General Eravçiç ve Fon Bla.:;koviç, 
bu teklife itiraz ederek yalnız Hollan. 
daya hücumun mesuliyetini kabul e
dcmiyeceklerlni beyan ettiler. 

Bunun üzerine Cöring, Belçika, 
Hollanda ve LUksemburgun üçUnü 
birden istill'l. etmeğe muvafakat etme
si için Hitler Uzerinde tazyika başladı. 

Böyle bir plma taraftar olanlar da, 
Alman kuvetlerinin birkaç saat içinde 
Ho;'\.<nda ve Belçika hava meydanla. 
rmı işgal edebileceklerine ve binnetice 
her iki memleketin müdafaa sistem
lerini kAmilen felce, uğratabilecekle. 
riııe katiyyen emin olduklarını ifade 
ettiler. , 

Gestapo şefl Himler de bu ••OçlU is
un bu işte oynayacağı rolün tama
miyle hazırlanmış olduğunu temin 
ediyordu. 

Bunun üzerine Hitler, Uç memleke_ 
te birden hlicuı'n fikrine razı oldu ve 
İtalyan yardımına !Uzum gösterecek 
şeraiti izaha başladı. Bu maksatla 
Viyanada Alman - İtalyan koordL 
nasyon erk!\nmın son yaptıkları top
lantıda İtalyan generallerinin hazır_ 
ladıkları bir rapora işaret ediyordu. 

Bu vesilta, İtalyanın ancak pek kı. 
sa bir harbe dayanş.bileceğini ve bit
tabi bir kış seferine tahammülü ol
madığım tebarüz ettirmektedir. HiL 
ler, tercihan, İtalyan askerlerinin yar
dımını istememek daha iyi olacağmı 
beyan etti. Zil'a, 'Almanyanın zafc_ 
rinden sonra dlinyanın bir Alman -
İtalyan hakimiyeti altında değil, yaL 
nız Alman hakimiyeti altında olma
sı,, matlüptu. 

Bu sebeple Hitl~r. ltalyanın daha. 
fazla. toprak alması imkAnlarını arL 
tırmıtk lsten1lyor ve anc:ı.Jc kendi or. 
dularr büyük rnUşktilAta uğradığı za
man seri biı' "nihai harbe,, vurması 

için İtnlyaya mlİracaati terviç edL 
yordu. 

Bu harp şürasında hazır bulunan 
generaller bu tavn hareketi tasvip 
ettiler. Ancak şu şartla ki ittifak 
dcYletıcri daimi bir endişe i<:inde bu. 
lundurulacak Ye ltalyadan bir hUcum 
ı·Aki olacakmış gibi orduları hazır 

tutmaga mecbur edilecekti. 

~VV'.rVVVVv'V'-
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Bununla beraber Paris ve Lo 
iyi malümat alan maba!il, 1t 
bu harbe müdahale edeceğin 
değildirler. 

Du harp şurasında ayni za 
bir digcr rapor daha dinlendi: 
por, İlalyan kilittir nazırı Po 
nin Berlınden Romayıı dönerke 
bentrop ve Hes tarafından ke 
verilmiş olan nota meyanında. 
nan bazı mukarrerattı. 

:;>öyle ki: Naziler; italy 
lıarip vaziyete girmeden ev• 
manyaya karşı sıl<ı b:r mAnevl 
heret saıhaı;ı sayılabilecek d 
ilô.n edilmesini arzu ediyorlar 
dene içinde İtalyan gaıeteleri 
teiiklerin harp teoliğlerlni neş 

yecek; İtalyan radyolannda " 
yanın hakları,. nı tebarUz et 
konuşmalar yapılacak; İttifak 

leri sefaretleri ve konsoloshan 
karşı nümayişler tertip edilec 
İtalyan propagaoda dairesi, m 
ve radyosuna Berllnde hazır 

birtakım taıımatı tevdi etmek 
Roma.da daimi bir ''Alman ko 
nu., teşkil edilecekti. 

Son günlerde müttefiklerin 
dlkleri mukavemetin Rağlamlığı 
kate alarak Hiller, en yakın 
taşlarının ve mUtehassıs muşa 
nin iştirAk ettiği bir diğer ha 
rasr daha akdetti. 

Bu şO.rada, Ribbentrop 
ve bir dereceye kadar Himlerde 
zaheret görerek Almanyaya 
bütün dUnya yüzünde uyanını 
feverana Hitlerln dikkatini cel 

Ribbenrop bu arada, lngiit 
Fransa bir "yıldırım sulbü,, ne 
bur edllmez.se Amerikanın mü 
lerden yana §U sıralarda harb 
mesi ihtimalinin tehlikelorini işa 
ti. Ayni zamanda General Fran 
harbe girmek şöyle dursun, İ 
yı ekonomik ve diplomatik s 
Almanyadan ayırmak Uzcrc 
hUkO.metı Uzerinde yaptığı l 
dikkati celbetli. 

Ribbentrop, Almanyanm nu 
ki sefiri Fon Şulcnberg'in I\:ız 

mahafilinde yaptığı iRtimzaçlar 
en son gönderdiği raporları da 
re \"erdi. Bu raporlar, Kızılord 
!erinin, SoYyet Rmıyayı ~6 A 
Rus - Alman paktından evvc 
yascte ircı\ için Stalini tazyik 
lerini göstermektedir . 

Şulenbcrı;'in raporları, •·1ıcrd 

yaom yeni hudutlarını tehdı e 
cek bir Allnan· zaferinin So,
için korkunç ve !elAketengiz ol 
yolundaki Kızılordu ,::enerall 
mUtalea~ını tebarilz ettiriyor. 

Bunun için Hitıcrin arkarlaşları 
!eri her ne pahasına olursa ol5ı 
"yıldırım ı:nılhü., akdine teşcbb 
meğe tazyik etmişlerdir. Aksi 
de Almanyanın . mukadderatı 
edilemiyeceğ'ıni ı;öylemişlerdir . ., 

Yalanlar arasınd 
V alan" ı eskiler, tasnif eder

lerk en, bir de "du r u gu 

matlah atamiz" nevin i ıayıp dö
kerler-. 

Şıu·kın en b üyüklerin den biri 
olan Şeyh Sadi b ile, bu hükmü 
bir hikaye ile eb~dileştiı-miştir. 

Bir fela k eti ö nlemek, b ir fac:a
nın kop.:nasına meydan verme
mek için söylenen "yala n 'J d :\ ah
Iaksızlık görül emez. Hepimiz, 
kendi ömürlerimiz içinile bu tür
lü yalanları söylemişizdir. 

ilence yala n r, asıl şöyle tasnif 
efmek geı·dc 

1 - z~t·arsız yalanhr, 
2 - Sanat gibi güzd yalanlar, 
3 - Zeka ve idraki isyan etti-

ren yalanlar. 

Zararsız yalanlar, üstünde du· 
rulmıyacak kadar küçük şeyler
dir. Sa-ıatı andıranhrdan hoş bir 
aldanış duy<-r, hile b ile kanı.mz. 
Çünkü güzeloirh·. İyi istif edil
miş, zeka ve hafızanın ikisi b ir
den i~lctilerek uydurulmuşlard ı-. 

Sanatta "mübalağa" yı 
luv" ve '' igrak" J hoş gör 
sanlığın b u nlardan iğren 
hak verilemez. Bu türlü yal 
birer yaratma sayılabilirler.-. 

Fakat bazı yalanlar vardı 
idrakimizi zelzeleye verirler. 
lımızla alay ederler. İnsa 
anlayış clçüsünün binlerce 
dışında kalı'rlar. 

Bu türlülcr.-e hal!< aras 
"Kuyruklu yalan'' denir, gül 
lür. Fakat hadise güldürücü 
ğiJ, kızdırıcıdır. Çünkü zihni 
l e alaya benzer. 

"Halep" de kırk arşın atla 
nı iddia eden mahluk, 
ma:ıın, ya arşının ne 
un~tmuştur. 

Sen günlerde yalanın işte 
türlüsü resmi ağızlaı-ın kirli 
zı oldu. Y aptıkl.-r:ı bilanço! 
rakamları da lcepazeyc çevird 
iP,san, bazı tebliğlere göz a 
rirken, ''Ka:ı kalesi" masal 
kuycrum sanıycr. 

Bilanço terazisinin kazanç 
zünde iki milyon esir, yüz 
l::rce ölü, yi ~e yÜz b · .,,ıerce y 
gösteriliı-!<en, k"yıp tarafınd 
avuç kahramanın beş on da 
lık kanı t~kdis edili:,or. 

l!ücL·m ile müc'afaa aı·asın 
zayİ'lt n i11;eti, es~,i bir malü 
cluğ~ halde, zekayı, idraki, te 
be ve müşllhedelerin mütalaı 
~ii.r •ey ip geçmek i,tcn bile sı 

' hyor. Bu karanlık içinde siz g~ 
ele zavallı hakikati bulacağım, 
d nlığa kavuşacağım diye ui 
şın dul'un. 

lstanb'ulu aünkü tqriilerinae 

Uyduranlar unutmasmfar, 
yalan cbüskri, lastikle bağlı t 
hırt benzerler. Ne Jmdar §İddı 
sanuhır!arsa, o kadar şidd4 
geri tepip çıktıkları yere ~ 
parlar. 
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Milll Şefle Afgan 
şahı arasında 

Teati edilen telgraflar 
Anknnı., 6 ( A.A.) - A!ganlstanm 

milli hyramı mUnnscbctlyle Reisl_ 
cumhur HazrcUeriylc Şahi Aiganls
tan Al!hazreU HUmaytlnu .Moha· 
med Zahir Ş.!h Hazretleri arasında 
aşağıdaki tclgraflr!r teati edilmiştir· 

A!ganistr.nm milli bayramı mUna_ 
scbettylc en h!r tebrlklerimle birlik
te zatı Hll§metıerlnia §ahst saıı.detıc_ 
rl ve kardc,, Afgan milletinin refahı 
hnkkmdakl ı.a.ıbt temcnnlleriml su. 
narım. 

tSlIET l~ÖNtJ 
Ek~lCı.ıısınıza lCltufkAr tebriklerin. 

den dolnyı te:ckkUr ederek kendileri_ 
nln ve dost TOrk mllletinln saadetleri 
için en srunlml temcnniyııtxmı arze
dc:-lm. 

::UOHAl\IED ZAIItn 

Belçikada bulunan 
talebemjzin 

is!mlerj 
21 talebemiz de Fran

sadan yola çıktı 
J\nkara, C (A.tl.) - Hııricfye Ye

kiılelinden bildirilmiştir: 
1 - El~ e\·nı Belçil.ndıı bulunan 

talebemiz h:ı'kkında Hariciye \'ekıi
lctinc ınalumal gelmiştir. Bu tele. 
benin isimleri şuıılıırdır: 

S:ıınl \'elıoğlu. Muzıırrcr Knçı, E
lem Tokgözlü, Ali Tokgözliı, Nıizını 
Sunay, H:ıyretlin Ozkul, Haur H:ı. 
rn:ım!, Hüseyin OzI:ıırt, B:ılil Yapı. 
cı, l\ccep Ali Safoghı, Cezmi Ok
türk, l\utay Necdel, Behice B:ıkan 
'e eşi Sııbnh:ıtıln J\oc:ıtopçu, Ca. 
fer, lbrahim Ç::ımlı, \'usur Ka
zancı. 

2 - Di~cr hir kı~ım talebemizin 
de Bclçil...ıd ki l.onsoiosluğumuı. 
dan \·ıze aldıkları üsrenilıııiştir. 
Hunların isımlcrl de tcsbit edildık. 
çe a.} rıca ilan edilecektir. 

Ankara, G (.4.A.) - İsimleri aşa
~ıdıı yıızılı tııJcbcmizin Fransadnn 
memleketimize muıe,·eccihen hnre. 
kel ctUklcrine dair Horici.}e Yek!ı
Jcline mallımııt gelmiştir. 

Hilsnfi Ersenç, Hıımit Bo}iu, Sıır. 
ret Erhuno(:lıı, Seyfct tin Buılak, E
min Clusoy, Yedi lşmcn, Es::ıl T:ı
ıııcrsoy, Niznmcttin hrı;cl, Ccınnl 

t.:Juanı, • dnan Erkınenol, Su:ıl Ya. 
~a, Fatma ~liııaurigan, İsmail Ti
ner, Tahsin Yıılnbık, llamzıı D:ıtuk, 
Ö:ner Ekici, !lliine\ \'Cr Epirdem, 
Salih Pekinci, Nezih Hona, Tahir 
Tns:)n, Fazıl Gclenbevl. 

A.ol:nro, 6 (A.A.) - Hariciye Ve
ktlleUndm: 

Hollanda.' ve Belçikadakl Tilrk ta· 
!ebesinin bir lusmı meı:ılekete dön. 
mu, ve bir kısmı fçln. de alınan ha. 
bcrler ajans delll.leUyle • rıe~redllml~ 
bulunmaktadır. Kcndll::!rlnden hiç ha. 
bor alınmamı~ tnl"bc lmldı l.!!e vclile. 
rlnln derhal Harlcfye vekıUetlne mU
r:ıcaat cderelc bunların isim ve soyad
larlylc son adresl~rlnl vıı.zlh:ı.n bllJlr
mclcri rica olµnur. 

· tere ve 
ra sada 
e : at 

Parl&, C ([Jusıısl) - Poris sos} e_ 
lesinin ınnruf şohsiyellerinden be, 
kişi, devletin cmni} etlne kıırşı da· 
hilen ve haricen komplo kurııiakla 
maznun ol:.ırak polisçe ' lc\·ki f edil. 
mışlir. 

Paris, G (.4.A.) - Askerl mahke
me geçen sene tevkif edilmiş olnn 
sekiz casus h:ıkkınd:ı hüküm ver
miştlr: Dort kişi idam!! mahkum e. 
dilmiştir. lkl kişi müebbet küreğe, 
diğer ikisi de 10 sene küreğe ,.e 20 
sene Fransayrı ayak basmam:ığ:ı 
mahkum olmuşlıırdır. 

ldıımn mahkum olanlar :ırasında 
Frnns:ıdaki Alman 1. tihharal servi· 
sinin şefi Yulien Mnsson hulunmnk_ 
tadır. Massoıı'un ihtıs:ısı hn\·ncılığn 
nit malumat topl:ınıoktn idi. 

Londradaki Tevkif at 
J,ondra, (j ( A.A.J - lleşlnd l;o. 

hın· foaliyctile al1\knrt:ır olarak ln
gllterede bllbnss:ı Ch:ıtham, SouL 
hampton ve Dridgenorth'd:ı te,·ki -
fal devam etmektedir. 

Fransada kur§una 
dizilenler 

Moskova, 6 (llususf) - Parislen 
selen haberlere göre Fransız hın·n 
kumııncl:ınl:ırınd:ın te-;on ile diğer 
üc kişi casusluk suçund:m kurşu. 
na dizilmişlerdir. 

Bunlar sntlıkl:ırı malüm:ıtl:ı Al • 
m::ın hava kun•e\Jerinin Fransız 
tayy:ıre llsterini müessir bir şekil
de bombalıınmasına sebebiyet ''er. 
mlşlerdir, 

2 bin tankla yapı an 1 Fransız kabine• 
taarruz ak·.m kaldı yine Beyno tara 

Muhmbe, bu ~hah, ayru şid· •mdan mllnkk•p gropların '"""" lından karnld8 (Baştara/ı 1 incide) 
mesine değil, her iki cenah üze
rinde inkişafına da intizar etmek 
icabeder. Filhakika bu saıbah a· 
fağı Som üzerinde düşman olduk· 
ça kesif tank hücumları yapnuş
tır. Alman ataklarını dün dur
durmuş olan ileri kıtalarımız ge· 
ri çekilmişlerdir. Fakat ba an· 
cak bir tabiye hareketinden iba· 
rettir. 

Dün düşmanın en şiddetli hü· 
cumlarına sahne teşkil etmiş o· 
lan diğer cenahta yani Elet mın· 
takasının acığ tarafında ve ebe
min - des - dames'da Alınaalar 
bu sabah çok erkenden muhtelif 
çapta pek çok bataryalarla ate~ 
açmışlardır. Bombardıman fevka· 
iade şiddetlidir. Ve Almanların 
buraden da kuvvetli bir taarruz· 
da bulunacakları tahmin edilmek· 
tedir. 

Almanlar bu taarruzları esna
sında duman yapan gülleleri pek 
çek kullanmaktadırlar. Bunun 
neticesi olarak muharebe meyda· 
nı her türlü rüiyeti imkansız kr 
lan kesif bir duman tabakası ile 
mesturdur. 

Anlaşıldığına göre, Almanlar, 
bu vasıta ile kendi taarruz fırka· 
lar.nı Fransız topçusunun bilva· 
sıta endahtma karşı muba.faza et
mek için hava tarassutlanna ma
ni olmak istemektedirler. 

Havadaki muharebelerin §id· 
dcti karadakilerden geri değildir. 
İngiliz tayyare kuvvetlerinin de 
muaveneti ile hareket eden Fran· 
sız tayyareleri dünkü muhar~
bede güntlüzleri Al.~1 askerle
rine kaar§ı pike usulü ile taarruz· 
lar yapmak ve gece tecemmülere 
yollara ve köpriilere bomba ile 
hücum eylemek suretiyle birinci 
derecede bir rol ifa etmi~lerdir. 
Alman tayyareleri de bu mt:harc
bcye iştirak etmişler ve geri mcv· 
zilerimizi hatta pek uzak mesafe
lerde "bombalarla b:>ml:ardur.an 
etmişlerdir, 

Fransız müdafaa hat
. !arı vazifesini yapıyor 

Pariı, 6 (A.A.) - Röytr bil· 
c1iriyOT: 

İngiliz askeri rr.ahafW, taıık 
hücumlanna kar§t yapılmış elan 
Fransız müdafaa teı:;isatınm sen 
muharebesinde vazifesini tama· 
miyle ifa etmiş olduğundc:.n dolayı 
beyanı memnuniyet etmektedir
ler. Bu sabah gelen bir askeri 
rapor, bütün istinat noktalarmın 
mukavemet etmiş oldukluı:1ı ve 
dün akşam cephe gcrisir.c sark
maya muvaffak olan birçok tar.k
ların tahribine muvaffal:ıyct ba
sıl olduğunu ve bu t;:ın~:l9.rla be· 
raber hiç bir piyade kuvvetinin 
ilerlememiş olduğl:nu kaydctmck
ted:r. 

Fransada 
Bomb'.r Jın1andan 
2 5 kişi öldü, 7 2 
kişi yaralandı 

Parls, ti (A.A.) - Frnnsanm cenu 
bu ç:ı.rld mmt.nkn:mım bombardımanı 

netlceslnde 25 ki~ ölmU§, 72 ki~! ya. 
ralanmır;ıtır. 

Paria, 6 (A.A.) - Kontrol eclllmlı 
ma!Omata ntfen salAh.lyettar m:ıhı.il. 
ler, dün verilen muhtelit aldrm işa.. 

reUeri esnıı.suıda, Normanuie ınmt:ı... 

l>nsm~ yedi dU,pman tayyaresi dU. 
§UrUJdUğtlnU bildirmektedir. 

Merkez bölı;eslnde de Uç tayyare· 
nln dUşUrUlmtış olduğu muhtemeldir. 

Iwl.3, 6 (A.A.) - Birkaç mektebe 
bomba dil§meSI ve birçok çocukların 
ölmesi ve ynra.lıınma.sını mucip olan 
Parls rnmtakasmm bombardımanı 
üzerine hUk1İmet Pıı.ris mmta.ko.smda
kl ilk mekteplerin kapa.Wmnama ka 
rar vermiştir. 

lngiltereye yapılan bava 
taltC'ruzlan 

Loııdra, 6 (A..A.) - lnglltere.nln 
oark s:ı.h.lllnde dün gece 4:) clak1ka 
devam eden yeni bir tehlike lşareU 
verllmi~Ur. Cenubu ıarkl mmtakaımı... 
ela tayyare motörU sesleri ve lntilAk
Jar igttilr.ıl;ıUr. Denizde, ıı:ıhllln cenu.: 
bu gıı.rbls1 11Ç1ğmdan mttrtılyöz ııealc. 
rl de ge~tlr. 

Sabahm Uk ııaaUertııde halk pence
releri ve yatakları S&rSnn ~iddetll fıı. 
!lltıklarla uyo.nDU§trr. Bu eeslerin bir
kaçı birden atılan bombıılnrdan çık· 
tığı tahmin edilmektedir. Şimdiye 

kadar hiç ~r bir maddi hasar kayde. 
dllmcml§Ur. Ta.yyare dafi bata.ryaları 
harekete geçmtctlr. Bir dU§man tay
yares1nln du,,tlrUldUğll za.nncdllınek

tedlr. Son mermlnin intllakmdan on 
dakika sonra tehlikenin gcctlği lllUı 
edllml§Ur. 

detle başlamış ve hatta cenahlar- etmektedirler. Her tabur, her bölük, 
da kısmen genişlemiştir, Filhaki- her takım \'e her batarya istinat nok_ 
ka dün Amiens, Peron ve Elet talariyle tema.ata olaralt dllşmanı 

taraflarında üç hücum yapılmış· 
ken Almanlar bugün aıağı Som 
ve Şampanya !abalarında da pek 
şiddetli topçu atep açmıştır. 

2000 tank hücum ediyor 
Londra, 6 (Hususi) - En - Som 

cephesinde Alman taarruzu devan. 
ediyor. Almanlar 2000 tank ile taar
ruz etmektedirler. Müttefikler bu ta. 
arruza yalnızca mukavemet etmekle 
kalmamı§, ayni :ı:ıımanda yüzlerce Al· 
man tankını tahrip etmeğc muvaffak 
olmu§tur. 

Alman hUcum arabaları derinleme_ 
slnıı ynpılmı§ olan Fransız müdafaa 
battı kn.rııısında mu\'ıı.ffnk olamamak. 
tadırlar 

Almanlar 200 - 300 hUcum araba. 

bcklemelttedlrler. 
' Alman hücum arabaları bazı nok. 

taıarda I•'ransız ccpheıılnclen ııızmağa 

muvaffak olmuştur. Aşa1:1 Som'da 
Almanl&r Brel'e kadar girmişlerdir. 

Elet kanalında da En ırmnğmm §L 

mal sahiline varmq;lnrdır. 
Buı;Un bUtUn gün harp ayni olddet

le devam ctml§tlr. Fransızlar bugUn 
bir mahalli taarruz yaparak Pcron'dı. 
bir köprU bnşmı ele geçtnnl§lcrdlr. 

Paris mo.hafiUne göre bUyük bir 
harp başlangıcında bulunulmaktadır. 

Neticeleri s:ıbmnzlıkla ve !Umıitla 

beklenmelctedlr. 
BugUn Almanlann Elet mıntaka. 

sıncla bir taarruz yapmaları beklen'L 
mlş fakat böyle bir taarruz olmamış. 
Ur. 

Resmi Tebliğler 
t' ransız ) 'ebliğleri 

J>:ıri,., 6 (A.A.) - 6 Hıı.z:lran sabıh tebliği : 

Muharebe bu sabah şafalc!a beraber b:ışln.nuştır. Düşman tazyiki bllhns_ 
sa a..~1:1 Som'dn. !:endin! göstermiş ve orada ileri kıtuatımızw hafif eurctt..: 
seri alınmasını mucip olrnuı;tur. Heyeti umumiye lUbn.rıylc cephenin diğl.!r 

aksamında mevzilerimizi aynen muhafaza ettik. 
Parb, 6 (A.A.) - Fransız Ak§am TelıJl~I: 
:Meydan muharebesi denizden S6men do Dam mmtakasına kadar bütün 

cephede bUtUn gUn bUtUn §lddetiyle devam etmiştir. DU~man muhıırobeye 
birçok nolttnlarda :!00 na. 300 tanklılc guruplar hallnde yine tank kUUeleri 
sokmu~tur. nu suretle muharebeye atılan tankların miktarı 2000 den tazla 
talımin edilınclttetllr. Fırkalarımrz istinat noktalarına yapışmı§ bir halde 
muhle§em surette çnrpı§rnı~lardır. Taburlar, b.Sltiklt!r, bat.aryalar ate~lerile 
llzcrlerlne atılan tankların hücumlarına lmrşı Jıoymu~lardır. 

Ha.va kuvveUerıml.z hDtiln gayretini vermektedir. Hava kuvveUerlmlz 
zırhlı araba.la.re. bomba. ve toplarla hUcum ederek yeniden muharebeye dön. 
mek §ercflnt fstıyen plyadclerlmlze ve topçularımıza mllzahcret etmi§lcrdlr. 
Ta.hıip edllpn toplıırın adedi pek bOyUktür. Birkaç yUzU geçmektedir. 

Dllşman kuv-.eUcrlnln misil g!Sr'..Umemlş bu hücumu karşuımda cUzü. 
tamlanmızın bazıları lıllhassa ~atı Som mmtakıısmda basılmış ve aşılmış
ıardır, Burada dU11mnn un31.1rlan Brcfle'e kadar umğa muvaffak olmuşlar
<!n. Elet mntakn.snda dil;,nan mUfrezelerl Alfme nehrinin şimal kıyıların· 
dakl tepelere ltadar llerleml§lerdlr. Akşama dogru muharebe aynı şiddetle 
devam ediyordu. 

Hava ltu\"VCtierlmlz Ren demiryolu ~ebekeslnln Thlm mmtakası fabrL 
kalarmtn tahribine deYam etIID!;tlr. l5 Haziran ı;UnU zarfında 36 düşman tay. 
yarosi dU,ürUtmUştUr. ,,. 

Alman Tebliği 
&!!ırlin, t1 (A.A.) - Almnn ordulun bai,fkumnn?lıın1rğ'I teblll t!dlyor: 
ıtraııs:ı.d.ı dün başlamı!I olan hareka.tım!,Z metodik bir tarzda cereyan 

elmckt.edlr. Orc!ulnrımız cenubu garbiye doğru her tarı:ı.fta. yer kazan. 
mı§lardır. 

DUnkerk civarındaki esirlerin adedi 58 bine çıkmıştır. Muhtellt clıutrn 
ailtuı ve harp malzemesinin adetler! filmdiye kadar tesblt edilememiştir. 

Havn kuv\·ellerlmiz cephe ger1s1.nde .asker! toplantıları ve kollan bom 
bardıma.n e:.mlşUr. Bundan sonra merkezi F'ransa.da birçok ehemmiyetli tay. 
yare meydanlarını, Şerburg h:ı.rp ve ticaret limanını vo 5 ilA 6 Haziran ara. 
smdaki gece ele ln::;lltcrcnin cenubu ~arkl sa·.rııblllndekl müteaddit tayyar!" 
meydanlarını bUyUk muvatfahiyetıe bomba altına almıştır. Düşmanın tny 
yare zayl.-ıtı 143 tUr. Bunlıırdan f.9 tanesi hava muhnrebes! esnasında, 19 ta. 
nesi ha\'8. mUdataa topları ile ve mUtebalclsi arn.zl Uzerlnde t:ıhrlp edilmiş 

tir. 19 tayyaremlz llslcrinc dönmemiştir. 
D~man 5/6 haziran gecesi şimali ve garbi Almanya dahilln:'lc g:ı.yrı 

a.skerl hcdcfierıı kargı hava hUcumlar.nı tekrar etmi:ı-Ur. Hissolunur derece 
de za)iatımız yoktur. İkisi Hamburg üzerinde avcı tayyarelerimiz ve llc:Un. 
cUsU Hollancladan geçerken topçu kuvvetlerimiz t:ıratından lndirılmek tar. 
tiyle Uç dU,ma.'1 tayyaresi düşürdük. 

Amerika rnüttefil' ere 
silah veriyor 

Ne\·york, 6 (A.A.) - Ne\·yorjı. 
1. ıes gazelcsin!n Vnşlngton muha
blrlnln verdiği ma.lllmata göre, Amc_ 
rlka müttefiklere derhal bUyUk har_ 
bl.n sto!~lnnndan çok mllctarda tU!ek, 
sahra. topu ve cephane verecel<llr, 

Muhabir bu mıılzemenln hukuku· 
dtivcı knldelerı lhlA.I edilmeden na.le 
ledllebllcceğlne dair bıı.ş milddelumu
mt Robert Jakson taratmclan yapı· 
lan beyanata ıııUstenlden verllebilcce. 
t;-ını ııavc eylcmel,tcdlr. 
İtimada şayan menbalardan verUeıı 

malClmata göre, F'lnndr'da kaybedl!Pn 
malzemeyi tclı\.fi etmek uzere lngilte. 
reye hiç olmazsıı 600 bin tüfek ve 
25-00 sahra topu verllcccktlr. 

Bu sllA.hla.rm pek modern olma 
ınakla beraber faydıılı bir şekilde kul. 
lanılabileccklerl beyan edilmektedir. 

Macaristanın 
harici politikası 
Mihver devletlerine 

kar§ı dostluk 
politikasına müstenit 
Bac1apeoU,, 6 (A.A.) - HyeU ve

kile rel.sl Telekf, mebusan meclls1nde 
ııorulan bir suale cevabcll, Macar hU· 
1<1İmetlnin hartcl pollt1kamım istika... 
metin!n, senclcrdenberl, mihver dev
leUerlne ka.roı bir dostluk polltlka:ıı. 
na mUatenlt bulunduğunu söyıemı,, 

\"e Macar hOkQmctlnln istikbalde de 
bu makul ve azlmkAr politikasına de. 
vam edeceğin! na.ve ctml§tlr. 

Bu .sll~arın .}'altmdıı Avrurın\"a n:ık 
tine baıııanncağı Unıit ol ınm~lıt.nclır. 

Destroyer VcJ·:lmc~inc 
çare aranıyoı· 

Nevyork, 6 (A.A..) - Nevyork Tl
mes'in Va§ington muhabirine n:ıza.. 

ran, Senato azll.3ım.lan Pcpp:?r in ıııUt
tefiklere modern sll~ht:lr verilmcsı 

haklundakl teklifini kon~reııln 1Un 
reddetmlıı olmasına rağmen, Birle=ll· 
Amerika ordularında bugün kullanıl 

makta. olan bazı tayyarelf'rle bir kaı, 
destroyerin verilmesi için çareler der 
p!ş edilmektedir. 

Amerikanın bahriye 
kredisi kabul edildi 

Parls, 6 (lluswd) - Amerikan 
hariciye nazın Kordel Hu\, Sena'dan 
islenen bir milyar dört yUz seksen 
sekiz mllyon dört yüz kırk iki bin be§ 
yUz elll dolarlık bahriye kredisinin 
kabul edllm.l§ olduğunu bildirml~Ur. 

General Mittelhavser'in 
beyanatı 

Beyrut, 6 ( ~ı.A.) - Şarkta Gene
r::ıl Veysand'ın yerine ta:rin edilen 
Gener:ıl Mitıclhn,·ser, Royter ajan. 
sının muhabirine be}·nnıııta bulu
narak demiştir ki: 

?tlillellerimb.ln milşferek muzaffe
riyelinden kali:ren eminim. Yakın 
şarka geldiğim zamandan beri 
\"eygand'm yaptığı hnzırlıklarrlan 

bütün gördüklerim benclc takdir ve 
ba)"ranlık uyandırdı. 

Harp kabin esi 8 kişıye indirıldi 
Paris, 6 (.\.:l.) - ncyno knhinc. le etmiştir. ınfl 

sinde husule ıı<•len değişiklik hak· Fransız aile nerazeti baş bil 
kında Ba5\'ekAJet şunları bildirmek. çen Pernol aynı zamanda ıre 
tedir: sa eski sıhhiye nazırının '°8

:stl 
Başvekil hariciye nn.ı.ırlığını, ny_ görecektir. Yenn Hrouvos~.0 119 

nı zamanda milli müdafaa nazırlı- ral n:ızrhğın::ı, Frosnrd n:ı 
1
1 ğırı 

ğını deruhte etmektedir. Çünkü her lığına, Dellıos m"arif nazır 1 

iki nezaret le harbin sevk \'e id:ı. \in edilmişlerdir. . . ten 
r e'>ini temin etmektedir. Bnş\'ekile Harp k:ıbinl'si J 1. kışHK bıll 
h:ırlciyede Bcuudoin, milli müdurıı· kişl~e indirilroiştır. ıı pe 
:ıd:ı ı;ıeııeral Dcg:ıullc yardım eılc. flaş' ekil Hcyno, Mareşal . 
rektir. 11\nmil Şot:ın, nuzırl:ırdan J~~;er 

~l:ıliyc nezareti uıuumi kiıtibi del, I>otri, l\loren, Garu ve c' 
Bouıchiller maliye na.ı.ırlı{!ı deruh. rı:ı1.ır lııılunm:ıktııdır. 

Reynonun nutk 
tahrip edilmiş bulunrrıa1'tğ1 
Bunların bazılannı sok ~t> 
hiicum eden tayyareler ıc 
lemişlerdir. Fransız hafa ç• 
vetleri doğrudan doğru~ 
maya iştirak eylemiş ~e rit1İ 
rm yakın ve uzak gerıle 

(Ha~ tarııfı ı incide) 

l:ır iınh:ı edilecektir. Denizle mu. 
ı·as:ılıılıırı katolun:ıc:ıktır. Miilıim. 
ınabız \'C yiyccckı;iı. kalacakl:ırdır. 

Dünya, t:ırıhte misli görülmemiş 

hir le!ilim oluşa şahit olnc:ıktır \'e 
bu muazı.am muharip kaybını telü
fi imkansızlığı karşısında mGtle • 
riklerin nuınevir:ıtı yıkıl:ıcaktır. 

Fnknt t"elik kı~kaç kapanama
mışlır. 350 bin mi'ılldik askeri Uün 
kerk'le :rcniclen gemilere irkiip e. 
rlılmiş ,.e bu Alınanyayıı, denizler 
hakimiyetinin ne demek oldu[lunu 
göstermiştir. 

Yıkılnııık şiiyle dursun. askerler. 
!erimizin ve menılekl'tin ınnne\'İyn
tı erdarlıınıza l:hık bir tarzda ı.cn_ 
ılisini gösternıi~ \ "C askcrl şerleri -
ınizin kıymeti muhte$em bir tarz. 
da teenüt etmiştir. 

Alınanların ikinci işi, Parisin 
maneviyatını hozmnk hedefini gUt. 
mekle bulunmuştur. Geçen pazar· 
lesi günü HHlcr, yüzlerce bomb:ır. 
dım:ın ,.e a\"cı tayyaresini lalışit e
derek Paris üzerine bliyiik bir gös
teri hücumu organize etmiştir. llu 
Parisf lıe)Cc:ıııa düşiirdü mii? Dir 
dnkik:ı bile dü~ürınetli, hücumdan 
bir ka~ d::ıkik:ı sonra ben, meydan. 
da lrndm erkek işçilerin korkmak 
neılir bilmeyen Paris halkının v:ı· 
kur çehrelerini gördüm. Şimdi mu. 
unm bir hücum nedir blll)oru:r.. 
Bunun iizcrine salı günü lngiliz bom 
bari:lıınan tayyarelerı hirihirini ta
kip eden dalgtılar halinde Rur, 
Dorlmunrl, Düs~cldrof, Kolonya .,.e 
E-;sen fabrikolarına hücum ettiler. 
Yakılan petrol depolarının nlcvi 150 
kilometreden ı;ıözüküyordu. l\Iuaz
z:ım Dııriç - Amilin fııl.ırikası }D

kılmıştır. Bir Fransız şehrine ynpı
lncnk her hücunı:ı istikl.ıalıle el<' 
hÖ) le ce,·:ıp \'erilccektir. 

Alın:ınların üı;liıwü işi, l.nıı;ıiin 

-;:ıhidi olmakta lıu!undu~umuı iştir: 
Frr.ı1sa ıııe\ d.ııı rnııh:ırelıcsidır. Bu 
ınu!ı:ırebc lıenll;: hn~hııı tır. Gc _ 
ııerııl \ ' l'n: ınd l.ıoııa ılcrlı ki: "]ıhı
lınrt'!:ıcnin lr ı~ l ıına~ı tnızınrlnn \C 

he r ne pulııısın:ı olurş:ı olsuıı 11111-

h:l\ emet l'nıl rlcnniıı icr::ı-.ı t:ırı.ın. 

d:ın memnunum .. , 
:,lukovcıııeli ıılcl kele [..ur111::ık nıcc 

ourı~etindc kaldı-.ımı:r. aı ıi uıe • 
rinrl.! ordıımuı }C•ll harp teraillne 
ıntılı:ık el\igioi sos crmekteuır. Mu. 
hare benin lıHl. :1 clın lenbc.rl 'uıler-
1..'e ılü~ınon lan .ı 1 lırıp edılnıiş \c 
müttefık lı Jvıı ı.un etleri kıtal rı -
mızın hareketine muzaher~l C}le • 
mi~tir. 

lhı üıı ılün~ :ı he) ccnn ir:inde bu 
me)ıia:ı ınuh:ırebci\İnın mJ,j~ ıfını 

t:Udp cdbor. Çiln!.ü 191 ı h:ıziınıı 
nıııh:m.'helc:-i flitle. in tlcdiai ı;ilıı 

hcll:i <le :ısır! ır 11."lll ılUııyunııı 

rnu:.aclder:ıtıııı lrıyiıı c) lcycceklir. 
,\vrup:ıd;ı hır lnz) ik rcjill'İ kurul · 
ın:ısını görmek telılık sı \'nrılır. 
Bli)le bir rejim ki, bunun içinde 
.\iman k:ııııııtlıın olınııy:ııı insan. 
l:ırın rolü yalnız Jıir esir roliitltir. 
Herkes bugün bunu anl.ımıştır. 

Almanlar bugü.ı meycfan mu
harebesinin bidayetindekine mü· 
şabih çok büyüd: bir gayret sar
fetmişlerdir. General Veygand, 
bu ak;am muhareb::ye sokulmuş 
olan Alman tanklarının miktarını 
2000 den fazla olarak tahmin ey· 
lemekteydi. Bu büyük mı\lzeme· 
ye ve bu malzemeye müzaharet 
eden büyüle kuvvetlere rağmen 
Fransa tertibinin bütün merkez 
kısmı, hayati umumiyesi itibariy
le dayanmııtır. Yalnız muhare· 
be mıntakasmın iki cenahmda ya
ni solda aşağı Somda ve sağda 
Aılettt üzerinde hafif bir Alman 
ilerleyi~i bildirilmektedir. Bura· 
larda çok miktarda piyade saye
sinde Almanlar yalnız 1 O kilo
metre kadar takviye edil'!n hafif 
bir inkişaf kaydına muvaffak ol
muşlarc!ır. Diğer yerlerde tank 
dafi 6ilahları ile dolu ihtilit nok
taları sağlam surette dayanmak
tadır. Muharebenin ikinci günü 
sor.unda birkaç yüz Alman tankı 

ba. dıman etmiştir. rU 
Alman hegemonyası 

Fransız mukavemeti~e ·iti 
nr. Fransız kütlelert P 
memlekctlerdfn bahsedel1 
propagan:fa:ıını istihf~[J;ı /. 
maktadır. Müttefiklerın k t1eti 
nın bütün cığer meınle ~ti 
müşterek hayati hir rnenf ıı:ıeııf 
dır. Bu mÜ;JtCrek hayati ,,,aıU 
Alman hegemonyasına S 
makdır. Askerlerimiz detil' 
Aifme't'le C:ığer mernleke 
til:lali için ~c:rpışmakta~~ 

Fransamn menfaat t ıııi 
sulh yolu ile hallede ııer 
millet yoktur. Fransa. te~ 
letin istıkl51 ve refahını 
decek tarzda A vrup~.ır 
tanzimini mümkün kılıı>
bu meselele-rir. hallini ar~,e 
tedir. Fransa rr.eydan ~ iJet' 
si dramının bütün seyı;' ~ 
rasır.ı hem ek çabuk ıı.ır.., 
aıılamahdır?ar ki oynaıt~., 
muazzamdır ve zamanliıJ>· 
duttur. 

Bizlere gelince, ~?t ıd 
her zamandan ziyade ıU 
lim, 

Musolini dün nııtU 
söylemedi·.#. 

( Ba,ştara fı 1 1 s f 
ın:ıklallır. İt 1) ;ıd:ı ,. ııh el 
lij"ni ınuh .. f z:ı ctı .. rkl· li~·i:ı f\ 
nu~ ük !tal~ :ın trans:ıtl"'11 itil 

lınsl:ınc E:emi >İ h ıline sok~ ~ 1 
1.h um şclıti 1 mamcıı .ı ıı 
mıştır. Mrıllıı ile Sicih.ı aı 
v. pur "efcrlcri kalkınışlır· 

Buharlı düdiiklef 
ötmiyccek ı: 

il oma, 6 (llıısıısi) - . ~~rcll 
tıh·ıren ıj;Ic \aklini bıl. ',-c 
h:ırlı du<'lukler füme~ ecel: ırııf ~ 
:ır bundan hô~ le ı. ·p :ırc nlı;.1',JI 
ş, reli 'ermegc kııll.ıoı1:ıc 1~ i 

Bıı'll:ırın intizamını ı.o~·r 
her p:ız:ır on sann c urcn 
ışareli \ crile,.ekılr. 111 cı 

Alrn n hnl l'rkrc gorc bC\ 1 
, ırr 1 

men!'.uplarına kr.rşı sı ,ı 111 r 
lınını'i ol 111 ~lnllnd:ı lınl\.l er· 
'cBlüde 1 ll ik pörmcklcılır l 

at 
Bir ltalyan tratı5 I 
tiği Panamada k~ 
ı•an:una 6 (A !\.) - 23: I~ 

toluk Conte dl Bln.ncnıııOll ıctil' 
trıı.ns:ıtıantlkl Amrrika sır 1119 
lctıerine nlt bulunan 13alb0 uı rf 
!tarı nhara kadar ltn ır.ıa1' .1eııııı ~Un emir almııı olduğu ıılS> 

Müttefik tayy~~e 
<Baş tııraı ı t 11uer• 

lı kuv\'ellerıne ıanr~~ t ~·i 
ro orduları ile teşrıkı 111 ıııl Jı 
ha\'a kuvYetlerinin un~~fi)dil· 
kiıtıa bir çok faydaları g 

36 
ti) 

çok lı:ıva lınrpleri oldll· 
11
re1' 

dilsüriildii. Diğer 7 tııYY 
11 

d 
isatıel Yaki oldu. Bunları 
leri zannolunmakt:ıdır· 40 ti 

Dünkü harekatta da 1 rıo• düşürüldü, düşman hal ~. 1 
he gerisine 140 ton boıtl 

111 
Ke~H tayyıırelcri düşınan 
Uni teshil ettiler. 

---O--- • ~a 
·ı• tJVJt Romen • tngı ız 

1
_.,v 

anlaşması imza ll . 
Pari., 6 (Huıuıİ) d~ cı:J 

ile İngiltere arasın ~ t"İ 
tediyatlar anlaşmdl bu1ı~ 
lanmıştır. 



~ ._ Yüksekkaldırımda dünkü 
lijinL m,._gı yangın faciası 

ltcı.iı - 4 2 -
oı.ıı;; nihayet saat onda biraz kurtarılmasında kendisinin b&rul 
'°llrt Yltınak istemi§, fakat az l:üyük yardımları dokundu. 
ili~ Baron Monlconun kendisi· Mö.,yö Monlcon, müfettişin c 
lı.b:r onda.n istc_mekte olduğunu l~i s.ktı. Emili.1 kendisine uzat· 

ıe· ~ \'ermışlcrdı: .. tıgı tabakadan bi~ yaprak sigara· 
s. ~}'o !~m hafıycyc teşekkur sı aldı ve geniş bir maroken kol· 
~ .r~ ~gleden sonra yazıhanede tuğa gömüldü. 

s:;~ ~I~ ziyarck ederek teıek- - Mösyö Monleon sizinle bu· 
hrd'llni tekrarlıyaeağını söylü· rada serbest konuşmak fotemcm 

sır• ıa 
t•· ~ • mazur görün. Çünkü bunda:ı m:ı 

lıirı ıle Godar o gün öğleyin ada rahatsız edil;neden konuş:. 
~'"?ek ~ir lokantada birlikte eak hiç bir yerimiz yok. Y eıil ü 
~teıı f Yedıler. Yapmış oldukları kclet mes ~lesi çok şükür ki cır.ı 
i~vkaJade memnundular. ta rr. a:ne.1 kapandı. Müşterilerin. 
~ de geniş koltuklara gö· .(jocuklarını buldular, m:::mnun ol 
ı;:::ıer, Baron_u bekl~~~rlardr. dular. Yeşil İskelet ile suç orta 

bttj d gazctelerı bu mühım ha· ğı da suçlarını,1 eczasını hayatla l 
tııı11ar 111Unca hus~~ !abılar .yap· rıylc ödediler. lşiıı resmi kısmı : 
Ilı • • Yakaların butun tafsılatr kap:ı .. mış oluyor. Fakat benim· i· 
~=~'lerdi •. E~ilin yaz~hanesı çin mesele bitmiş değildir. Be 
tlicı ~Y~retç~lerın ve 1:ılhassa nim daha aydınlatmak i&ted:ğim 
it. lC.a Ctilen~. ~uc~una ';1gr~ış· birçok noktalar var. Bu husuı:ta 

...., ~'!;ı ~.utun zıyaretçılerı: da ancak siz bana büyük > ardmı· 
~.ki oıyo çok yorgundur, u~· larda bulunabilirsiniz. 
~. ')f rn olurt:a «?.lsun ~ab~l etmı- Sizi buna mecbur etmiyorum .. 
~ llt ltbuat mumessıl~~z:ı:ylc de Fakat yalnızca rica ediyorum. S. · 
\.. larrı. saat altıda goruşecck· ze bazı sualler soracağım. S.ze 

• ı.. l>i}>e ... _ evvelce şunu da söyliyeyim ki 
"Clo ""'tından savuyordu. Te· bun!arın arasında bazıları mu 
~ gclinı:_e, .b~ zil.li bela duz:- hakkak ki hoşunuza gitmiyecek· 
~ çaldıgı. ı~ın nıhayet Emıl tir. Sonra dostum Godara gelin 
~Uf çaresını telefonu açık br ce o da vaziyete benim kar'ar aşi· 
L~~ .bulmc§tu. nadir. Ondan saklıyac;ı.k hiç bir 
~hı~ ~m?18dığı bu muva(- sırrımız cla:;-a~. Bunları t:öyle· 

• ~ ~~şünüyordu... dikten sonra size suallerimi sor 
~ !Ohret ve servete kavuş· maya b~§hyabilirim değil mi? 
~ l>Unyanın en büyük hu· : . '. . 
~. t'lkilib Emil Tine teşkilatı - ~utfen ~ır dakıka .. dıye Ba· 
~ ron sozil kestı .. Bana neler sor 

lb~Yanın dört bir tarafından ~~k arzusunda oldu~':'nuzu ~k 
tO:~tlerden telgraflar geliyor, g~zel anlıyo:u~ .~e ıtıraf edcrım 
~ lakeJct hadisesini gazetele· kı bu tccessusunuzde haklısınız .. 
~· lılklctmsini teklif diyorlar. Ancak... . . 
~İçin büyük paralar vaade- B~ron sı~arasından .hır ne(~s 

... ~~dt. ~ektı ve s~s:nde açık hır tereddut 

'L."il cesaret ve soğukkanlılık· ıle: • .. . . • 
~"lttJret ederek muvaffak ol· - An~~· dedı, ke~ı:mıy~t~nı~e 
~ ·~· Zavallı dostu Lcnuvar da tamaır.en. ıtıırat edebılıı:_ mı} ı~. 
't"tllrda can vermişti. - E_!lll~ olun .. E~ela ben sıze 
~' Jcrvez? Onun sebebine za· meslekı hır sır~a baglıyım. Dos· 
~ kızcağız ne bilyük ıstı· tum Godara gelınce onun da ben· 
~~ ÇeJnniıti. Ona büyille bir d.~n daha ketüm ola.cağına ~s~a 
\..~-.a bulunması alacağı pa· ıuphe etmem. Söylıyeceklen:ıız 
~ !.! . ,__ J ' Le katiyen buradan çıkmıyacaktır. 
~ "U' .ııuarnını erveze ve • 
~ftıı ailesine vermesi şarttı. ( Uah.n uar J 

Dbn öğt = üzeri Yüksekkı.lclı 
rı:ııd1 bir yangın faciası olmu§. 
i:ç kcdınla bir erkek diri diri yan· 
m ştır. Vaka etrafında yaptığı
mız tahkikatı yazıyoruz: 

Yangın ~ıkan dükkan ~üksck 
kaldırımda Sabuncıvan1 aıt apar 
tı-:- anı:ı altmda~ır. Bu dükkıinm 
arka tara rr:ıda beş ayakla çı.kılatı 
bir de ufak oda vardır. Bu <lük 
' ıi'1da Ali Galip isminde bir zat 
şapkacıl•k ve elbise temizleyicili· 
ği yapmaktadır. 

Dlin saat 12. l 2 de Gllata ve 
Bcvazrt kuleleri itfaiyeye Yük· 
rkkald rım:la duman gördükleri· 
ni haber vermişlerdir. Beyoğlu 
grupu hemen yangın yerine koş· 
m .. ş. fakat diikkanın alevler için· 
de kaldığı görülmüıtür. İtfaiye· 
nin bü~ün gayretine rağmen dük· 
ka"'ın içindeki eşyalarla şapkalar 
tam .. men ya:ımıştır. Yangın sön· 
dürüldükten sonra içeriye giril· 
miş, arka odada üç kadm ile Ali 
Galibb kiil olmuş cesetleri bu· 
lunmuştur, 

Tahkikata adliye ve zabıta el 
koymuş, bunları.:ı şu şekilde y3n· 
dıkJan tesbit olunmuştur: 

Ali Galip, karısı Bedia, yanhı· 

-

rmJa çalışan Nazik ve Ş .. ke is 
minde iki kadın sabahleyin dük 
kana gelmişlerdir. Üç kadın ar-
1-adaki c-~ad1 çalışırlarken Ali 
Gal!p de dükklnın içinde bir le· 
ğen içinde bulur.an benzin ile el· 
bise temizlemektedir. Ali Galibin 
ağzından <lüş:n cigara ·an leğe-
içird .. ki benzin tutusmı•ş, bu va 
ziyet kuşısında Ali G:ılip hemer, 
leğ:ni sckağa atmak is~emi~, par 
lı; a 1 benz:nlet' etrafa saçıkrak 
y~rleri ve te7.gahın arkasrıdaki 
boya ve d: ğ::r benzin tenekelerini 
tutuştur:nuştur. 

Ali Galip bu aralık kendisini 
sokağa atmışsa da sonradan ka· 
nsı ile diğer iki kadının içercle 
kal:Iığmı hatırhyarak tekrar dük· 
klna girmiştir. 

Ati Galibin arka odaya girdik· 
ten sonra dü'tkana inilen tahtct 
merdiveni:ı yanması ve alevlerin 
dükkanı iyice sarması karşısında 
dışuı <:ıkamamışlar, odanın ufak 
pe .cercandeki demir parmaklık 
lan zorlamf§larsa da demirleri 
tö!tememi~ler, dördü de diri diri 
yanmışlardır. 

Zabıta ve adliye tahkikata de· 
vam etm::k.tedir. 

~()ı Çalıruycrdu. Goaar açtı. 
~~ ~pıcı idi. Aıağıda bir a· 
~il '1öayö Tine ile cöriit:n•k 
\1ı.~ ettiğini, randevusu 61· 

~ \ •"'lta ileriye sürdüğünü söyle· 
EGiK[i ÖMERiN AŞKI 

~ Holis, sevgiliı;inin penceresine 
, &iıe kartını verdi mi? bakan sokaAın başına gelcliği va. 

' ~· 
\ liayır, fakat garip bir ismi kit, Eğinli Omcrin uzaklaştığını 
~ C..yet kibar bir adam, gö· : gönnelıe b:ışlamıştı. nu yaşlı ve ka. '°" de lllononkl var. Galiba ra kuru adam her zaman ne arı. 

, 'b~lduğunu söyl. di. yordu l.ıuralaruıı 1 Yoksa A)Şeııin 
;;"roo Monleon ~.ım~sm. • bir al!'ıkası mı rnrdı? "> 'l.l'et. evet mösyo, oyle hır Muaınınanın çözOlmesi uzun sür-... 

, ınedl. Ayşe: 

~ Ö)'le ise derhal müsaade e· - Onun dedi sırma esbilesi var. 
;.!~lain. Mösyö Tine ~~ndisi.y- Komiser elhiseıuni giyip evımıze 
. ~su olduğunu soylcmış geldiği vakit babam nasıl karşıla
aı. yacağını bilmiyor. Omer bir şey 

tı "'it :ı... 
>tır ~ı saniye sonra Baron ha deıneıli ama, hahamın gönlü ma. 
'f0lrı Yazıhanesine giriyordu. lüın! Beni oıı:ı ,·erecekler" flunu \ lolıırı ve kederli bir hali var hüylece bilesin .• 

'\ltıı rı gUnlerin azabı yüzünden Günlerdir yanıp tutuştuAu, sabah
!\ 11!)ordu. Fakat bütlin bu~~a· lar:ı karlar penceresiqjn önünde do. 
~~-tıııen mesut bir tebes~um l:ıştıAı kızın Omere ,·erilınC"si, ak
~rını süsleyor, gözlerinde lın ·e h:ıynlln olacağı şey dl'Aildi. 
ı..~ lftkları panldayordu. - Ne d iyorsun Ayşe .. O komiser 
~) re girer girmez derhal ııma Yaşı başı, hele suratı .. Sen hu· 
ı., k~ yanma koıtu, elini tut· na razı olacak mısın?" 
'~k bir samimivetl• sıktık· Ayşe çok genç \ ' C çocuk denecek 
, ?ıra omuzunu okşadı: :rıışta ldı. Fakat, iyi düşiinebıl l yor. 

!it "'~ı4Z d astu.n •. ev t, müsaa· du: 
>e~ı;:ı ~e artık aize dostum di· - Dıına kim ııorar, diye cevap 
~ . ailıniyorum, size hayran· verdi. Y:ıpacnklnrını yapar, sonra 
~ifade edecek kelime bula· haber \•erirler .. Sen Adetleri bilmi. 
~ .~ Fevkalade idiniz. U· yor rnusıın ki. .• beni sen se,·iyor. 
Jl:l~&~ düımeye b~lamıı. ~1- sun, höyie mi düsünmeli idin .. 
~~bir ıuada siz bana küçuk llolls, o gün kıı~arını \'erdi. As-
t b\i . aağ salim teslim ettiniz. kerl mekteplerden birine yazıldı. 

ti.ıı-t~lt bir cesaret ve müıar~t-: Cuma günleri resmi elbise ilt! çıka· 
~ ~ lt~t ettiniz .. Esasen bu ııı cnk Ye Ayşenin evi önünde daha 
:~ --~rken muvaffakıyctiniz • serbest dolaşacak, icap ederse, 
t..'ıl ~lıiphe etmiyordum. Be • Ayşenin babasına da göğsiinil gere 
~:. ll'"11Yük saadete mazhar et • ııere: 
'~ alcat ben nankör bir insan - Yakında benim iizerimılc de 
~~~it 'MC>lyö Emil .. Sizinle gö· en gilzel ıırmıt elbiseler görecek. 
tı...'"" . küçük hesaplarımızdan dniz .. diyecekti. 

t ~e nıükemm:l bir de ha· • • • 
~~tdinı. Esasen onun iç·n Umumi Harbin en rivC'ivli p:iin 

~~'""~geç kaldım. Biliyor rr:u teri idi. O Riin hir filo ılü 'iman t:ıv. 
"')' liındi ben nereden geliyo yare.'ii 1stnnlmhı mü!hl!J hir heye· 
~' l\._ cana vermişti. Genç, lhli)'ar, çoluk, 
~ ~ bilmeme maalesef im· çocuk 1.:oşuşuyordu, Halis re3mJ 
,r.~ ~syö. clbise~lni giymiş, .sırmalı \'e mi. 
~~ye vekilinin yanından nimini hançerini belinden sar. 
·~ lal. Vekil çok iyi arkada· lcıtmıştı. Mülhi• bir sevinç ,.e he. 

Ona sizden bahsettim. yecan içindeydi. Tayyare sesleri 
~~ iyi karşıladı. Haftaya hlr ııinek vızıltısı 11lbi ıellyordu. 
~ ~e•ıni polis hafiyeleri a· Dnbılıli cndtleslnden indi. Cıkn-
~ birinci plf:1a kanpeak. dar iskelesine yürüdn. Hızlı hızlı 
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irıısu Mösyö Monleon, koşanların çarptıklarını, sırmala. 

~c hc;ııp ediyorsunuz. Ben rını konımnk endişesi ile farkedi. 
"-~~ "•zifemi y:ıptım. Biraz )'ordu. 
~ : Yaver gitti. Fakat mil· San lıılını dub:ılnrın arasıno sı -

t,,.~rı de size dostum Kle· kıştırmış bir kayıkçının kel başı· 
~~ takdim edeyim. Pa- nı gôrdn~n vakit kini yeni bir be. 
tt:,f'~ teşkil!tı birinci sınıf recnn knplamıştı . Bfitün dfişüncesi 

~l'irtdcndir.. Kızınızın \•nkil gt'çinneclcn t:skiiıl:ıra geç. 

nıekti. K:ı)'ıkçının tayyare korku. 
su ile oraya gizlcndiAiııi düşünme
mişti bılc." Sandalını dışarı çek. 
nıcsi ni, Osküdara geçeceğini söyle. 
diği vakit kııyıkı;ı, hiislıiilün giz. 
lcnrııcğe çalıştı. 

- Canımı mczntta mı buldum .. 
Di)ordu. 
Halis, onunla urun uzun müııa· 

kaşa etmedi. Sert •e emredici bir 
•esle: 

- Sana söylilyorum, dedi. Hnl·
di beklemelc vaktim yok. \'e ba. 
ıını G:ılatn kulesi listfinde uçak 
tayrarelere kaldırdı. Sonra: 

- Onlar, dedi yollarını aldılar. 
Bak, Beyazıt kulesi hizasında tay. 
yarcmiz ıörflldil. • 

Halisın dedliU dolru idi. Gilneş 
aşıAında ay yıldm birer şimşek 
11ibi çakan çelimsiz bir tayyare, 
garip bir ııj:tullu ile enıckleye e
mekleye yol alıyordu. Fakat tek ha. 
şına bir Tnrk tayyaresi, lıir filoyu 
h:ıhire kaçırı)·ordu. 

Halisle kayıkçı bu kovalamayı 
zevkle seyrederek Osküdara seçti. 
ter. 

••• 
Ar~c pencerede )"oktu. 
Halis, cesnrelle kapı)'l ı;aldı ve 

titreyen kalbinin halttanını dln
dirı:metlen, sınnah elbisesinin pa. 
rıltılarını Ayşeye göstenneden E
li nli Om erle karşılaştı. Polis ko. 
mlstri cnelı\ tanımamış gibi garip 
l(nrlp Halisi sllıdil. Sonnı ıarlp, 
çirkin bir kahkaha atarak &\'uçları. 
nı :ıçtı. Kolunu havaya kaldırdı, 
bülün hııı ile Halisin omuzuna in
dirdi. Sonra, hemen ciddflClti. Bir 
kolunu sım sıkı yakalıyorak kapı. 

lan içeri çc1·tl. 
- Drl"lrnnlı de.' ti Hı in rl crı qın 

rıı nl~:mlımı n e\·i n ı nde E(l en 
.;nkın. n en, şal·ııya geli r adam ile .. 
iıilim .• Ayşe ile nişant:ındık. Yıı. 
kındıt düğilnümQz olacak" 

Halis. bir tek kelime söylemeden 
boynu bükük uzaklaştı. 

• • • 
Seneler l(eçtl. Hallıı tlııküdartfan 

ıa,ındı. Memur oldu. HattA Avru
palara l(idip ıeldl. Arşeyi tama. 
mile unuttu. 

llir nün. Galata rıhtımında bir 
.rolcu bekliyordu. Dalgındı. Kim bi· 
lir neler dfişünüyordu. Fakat bir 
k6mllr amelesinin prlp hali gözil. 
ne carpıyordu. DlkkaUe Halisi sü. 
zGyor, Hallıı ona baktıkça başını 

büküyor, küfesini sırtl:ıJ""•rnk m:ı"-

nadan \'Opurun kömürlüğüne uza. 
tıl:ın tahta köprüye hızla atlıyor· 

du. • 
Du amelenin )'Üzü H:ılise yaban. 

cı gelmiyordu. Fakat bir türlü ha. 
tırlnyam l\'Or ,.e bu hcn1cti~ gar ip 
bir merak halinde iCini yakı)ordu. 

Biraz dnha )nklnştı. Amele:ri da
ha dikkatle süzıne!le başladı. Evet, 
tanıyorcJu bu adamı. Hem çok iyi 
tanıması lbınıdı. Gözleri, kir için. 
deki yilzil, dudakları hiç yabancısı 
değildi. Fakat kimdi? Amele, sırna
••k bir \'aziyet aldı. KIUesini bir 
7ana fırlattı; lAubali bir tavırla: 

- Beni tanımadın mı Haliı Bey? 
Dedi. 
- Tanıyacaaım .. 
- Yn.. demek unullunuz beni.. 

Canını A)Şenin .. 
Genç yaşın bu haıin hatırası, bir 

anda H:ılrsin hnhz:ısında canlan. 
dı. Senelerdir hiç yaşam:ıdığı bu 
hatıra o kndar ranh, bütün tcfer. 
nıntı ile o kadar içinde yaşıyor

mu, ki ..• Eğinli Omt>r, sanki daha 
dün onu Ayşenln evi kapısından 
ifovmuşıu. 

Kendini tutnmaclı. Müthiş bir 
kahkaha bastı. O korkunç Ömer 
şu miskin kömür amelesi ınl idi?. 

Fakat Ömer, nt'şeli idi. Hele Ha. 
lisle konuşurken bllsbütiln neşesi 
artmıştı: 

- Beyim diyordu, biz zaten o 
makıınıın ndamı değildik. Karışık 
ıtünler, kim kime bakardı. Bir yol 
ntmıştı bl:ıı:I oraya" Allah ta yar
clım etti. İyi ff{inler gördük .• 

Halisin hayreti gittikçe artıyor. 
du. Sö\'leyecı-k tüf bulamıyordu. O. 
mer ı~ v:ım etli: 

- ı ·~ c; ı l A' c · ı, ?.. G" el kıt 
o:oı ı u •• Çoluk çoc ·a da k:ırışt 

nız in!! llah. 
Gö1J ri ıl lı) ordu hı-zan: 
- Hep ıizi düşünüyorum .. 

zan derim, ki şu Ayşe bir beni bu 
halle görse" Görse de kalıbımın a
damı olmadılımı anlasa .. 

Ömer, ıenç adamın konuşmadı. 
itına şaşıyor gibi bakıyordu. Hali!! 
'·erecek cevap bulamadı. Garip gn_ 
rip güldfi •e bu gfUfişü de yakıştı
ram:ıdı kendisine. Manasız bir ha. 
reket daha yaparak ayrıldı. t;z:ık
laşlı. Zihninde Ayşeden a)Tıldığı 
sene)' i buldu. On sene seçmişti. 
Onu, yüzQniln hiltnn tatlı çlıldleri 
ile bir daha hatırladı. Gene Omer 
gözünün önüne rcldf. tıtemeden 
gülfımsedi... ıl. c,ııdel 
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Gt'nç ndam, b ilakis o tojlraklnrı 
işl c~crek J.ınnlin en mümbit ınr
lusı hal.ne .ıct i receJi rıi 'aa0cJcd iror. 
du. Onun nı :ı lı lıaşkası nııı eline l,o. 
lay mı geı;cnli? Onun n:ısıl m:ıl 

.-tı) meli hildıği göriikcekti. Dc#ir-
mcni ılc lı:ı fif ter tip ısl ah ctıncğe 
L:ışlr.dı. Maanınfilı lrnyıııpedcrin in 

m ııh.ı fnzııkdr hisler ine nıu lı.ı lif gö_ 
rü nınemck iı;in elektrik tesisatı ,.c 
J.ın "il istas~onuna illisnk yolu aı;

ııı :ık ı;ibl teşelıhüslcrl sonrn).ı bı. 

ı .ık:ırak fimdilik ufak tefek \'ıınl
r:ıll.ı iktira elmışli. Bu Teı;lıile, es. 
ki patınlıcı Grcsu:ı r, ufüı ,·c dü
~nııcc li lıir odam ul nı ıı ştıı. PzC"ri ıı. 
de ı;en~·lı f!indcn yalnız atılganlık 
:ılmış tı. Ye fü:lrlerinin en lıü) fik 
1rd mc- ı ı s:ırı. ııı ve sayyur Tc· 
·zrlı. <ll•nç e,•l !er, s:ı rm:ı ~ıl; l:ırla 

clenklcıı rniş köhne, rom antik ele. 
irmencc~ zıle birilıirlerine tapın-

maklnn onlDtılın:ız bir h:ız duyu. 
~·orl:mlı. Her iki~inin de emeli, 
h:ıyırlı saati delğidi \•okit o cleiılr· 
meni yıktırıp yerine asrt tesisatlı 
büyük, beyaz bir un fnbrikosı yap. 
lırm:ıktı. 

Sonra, nırıteakip seneler zarfın
da, ı;ifllikteki aile yuvasından baş. 
kn nyrılın:ıl:ır da oldu. Luiı, l\la· 
delen \'e M:ırgerit birer birer ka. 
n:ıllanıp uçtular. Fakat o nziz yav
rular evlenip nyrıld ıkçn ctrnflnrı. 
nı çoluk ı;ocuk snrıyordu. Fabrika· 
d:ı sahip gibi bir ,·nziyelle olan 
Döniz in üc;, Scgcnin kır.ile e\•lenip 
}'iiksek ticnrele ntılnn Ambruaıın 
dört çocuAu olmuştu. Çiftlikte J er. 
venin iki oğlu vardı. Fakat Kler on
dan daha ç:ılı:;kan çıkmıştı: Bir 
erkek \'e iki kız doj:turmuşlu. Gre
gu:ır do ıleğirmcndc boş durmu· 
yordu. Onun da bir o~lu olmuştu. 
Son e\"lenenler nrasıncla l.uizln iki 
yaşında bir kızı, .Maılelcnin altı ay. 
lık bir erkc~U \0:ırılı. Margerit do
iturmak sularında idi. Her sene aile 
nğ:ıcı çatallanıyor. )'ayılıyor, uza. 
nıyor, dal o~ınnde dal salıvererek 
ııenişliyordu. Mat}'Ö henüz altmış 
yaşıntla yoktu, Maryan elli yedisi. 
ne b:ısm:ımıştı. Ve bir tek ağaçtan 
do~:ın hir ornı:ın gibi etrnrıarını 
s:ır:ııı bü küçük hnlkın mUtcmadi· 
yen çoğ.ılm ını görmekle neşe, 

sılıh:ıt ve km•,·etleri artmıştı. 
Fakat, o sıralarda çiftliği en zt. 

yade ~vlndiren hi\dise Blezln kı. 

u Bertin bir kız doğurm:ısile Mat· 
_,.. Ue Ma1"79Am tonaalarıaaa eo. 
cutunu tıörmelerl olmuştu. Bu yeni 
doğan kızcağız dedesi Bleze o k:ı. 
dar henziyortlu ki, kırk iki yaşın. 
dır büyük anne olan Şarlot koca&ı· 
nın haıin ölümünü hatırlıyarak 

aAl:ımışlı. Du cloltum Janvil çiftli. 
Ainılc olmuştu; \'e logu!!anın ya. 
laktan k:ılkn<':ıih siln ikinci dere. 
cedc bü~ük anne ve büyük baha 
olan Matyö ile Maryanı tebrik el· 
ınek için lıliliin aile orııda toplan. 
mıştı. 

llaryan sevinçle beşiğe doğru 
ilerliyerek: 

- İşle b8yle oramızdan uzakla. 
şan yavrular yerine başka yauu. 
lar 1ıelip ) erle.şiyor, dedi. Böylece 
yuvamız hiç bir zaman boş kalmı· 
yacaktır. 

Yalnızlı~ıı ve ölüme karıı dalma 
kazanmakta oldukları zaferi ıör. 
mekle iftihar ve heyecanı artan 
Matyö tekrnr etti: 

- Evet, hiç bir zaman, biç bir 
ıam:ın yalnız kalmıyacailııt 

Fakat onlara gene epey ıözyaşı 
döktüren dnha bir ayrılık oldu. 
Sondan bir evvelki çocuklan Ni. 
kola, yirmi yaşına ıeldiği halde, 
henıiz tutacağı mesleği kestireme. 
mlşli. Kuvvetli, esmer n ıüler 
yüzlü bir delikanlı idi. Küçükken 
seyahat ve sergüzeşt romanlanndan 
hoşlanır, uzun gezintil,rclen ayak· 
lan nasırlarla dolsa da yılmaz, yo. 
rulmaz ve usanm:ızdı. Diilcr cihet
ten eşynsını gayet iyi muhafaza e. 
der ve lnlizamı pek çok st\·erdi. 
Sonra, büyildükçe, düşünceli ve 
hatııı bir parı;a dalgın olm:ısn baş
lamıştı. Sanki kendiııinde du)·ı.luilıı 
istidadı tatbik mevkilne koyabll. 
mele için yeni bir şey arıyordu. 
() J 1 l C\"\' ) Selen 

t ç 
p 1 r 

ı 1 ı 

le3h o . ı ık 

lıyordu. Or:ıda kalı rsa bo,ı?uloc .. ğ ı. 
nı. açlıktan ,.c hareketsizlikten ya. 
vnf yavaş eriyip öle<'eğini hisse. 
diyordu. 

Beynelmilel görüşleri, dünyadan 
hudutları kaldırıp çalışmak .kin 
gayet uuık ha\•alilerde )·erfeşmek 
ıstiyordu. lı;inrlen gelen bir ses o. 
nu d:ılma nfıfuslnndırılm:ığa, ekil. 
meğe \"t! hiçilıııeğe mubl:ıç olan top. 
raklara çıığıriyordu. 

Nikola, zihnini kurcal:ıyan fikir
lerini iki ay müddt!lle kimseye aç
madı. O, bir işe başlamadan c.vvel 
epeyce düşünüp planını hazırlıynn 
gıı, yur ve rnüır,ehbh ııdnmtar gl. 

hl kelumılu. M:ı denıki n:ıc ocağın 
d:ı nrtık )er knlınamıştı, orndan çe 
kilip gitmek z:ırurlydi. •"nkat yııl 
nız ol:ı r:ık gi tmek yeni bir havaliy 
fcyızleııdirmeğe kiri deiiıldl. Jan 
,·i l ılc J.fzbcı l\fııro isminde ıırhhatlı 
~·nlı şk:ı n ,.e dddl lıir kız tanı mıştı. 

O da kendi giLi uz:ık diyarlard• bo 
lı :n·nlı, l{enı ş uruklu yerler bulmalı; 
arzusile yaşıyordu. KüçQk >aıta öl.:. 
süz kalmış \ "C Janvilde urıık bir tıı. 
Jıafhe malaz.ası işleten teyzesin 
sığınmıştı. Kızcalıı. terzeslne lta~ı 
o13n muhabbeti dolayiılle o dar T~ 
lo ş d iilck:indıı olurmağa razı olmUf· 
tıı. Fnkat çok geçmeden teyze öl· 
m fiş \"e I.izbete on bin frank kad:tr 
bir miras kalmıştı. 

Bir n'.ş:ıın Nikola sırrını Llıbele 
açtı, ve deı·hal eyi karşılandı. iki 
gen~·. kurm~ tasanuruncla olduk. 
l:ırı ) eni bir dünya ve yeni hir aile 
için ömürlerinin sonuna kadar be. 
ralıer yıışam:ığ:ı ahteıtiler. Nikolıı 
nncak her işini yoluna koyduktan 
sonr:ı nihayet annesile babasınıı bil 
dlrdi. Tatlı, fakat harllçe km ha
tırlatan bir sonbahar akşamıydı. nıı 
haberi nldıkları zaman Maıyö ile 
M:ıryanrn kalpleri sızladı. Du cJefo 
uçan yavru, :,.uvasını :ıynı ormıının 
başka hir ağacında yapmnAn gitnıi. 
yordu. Bu uçuş denizaşırı olacnlctı. 
Ve bir daha görilımek ihtimali yok. 
tu. Öteki evlıltlarını tekrar görebi
leceklerdi. LlkJn banun ılditi hü. 
tünlüktO. Ve Matyö ile Maryanın hıı· 

· na muvafakat etmeleri, can ve kan. 
Jarının öşrünil vermek. en alır, en 
acı bir fedakArlıla bo)·un elmek 
demekti. Fakat ne cevap vermeli. 
nasıl reddetmeli 1 Doldnlu yerde 
harınmıyan evJAt uzakla~ırdı; bun. 
dan d:ıha makul Te daha mantıM 
ne Tardı? Vatanın dışındı, hen(lı 
meskt'ın olmıynn geniş kıt'alar Tar: 
-ve rilql\rın slbilkledill tohumlcr 
hudut tanımazlar. Irk ve IO:f yok. 
tur, beşer Yardır. Zaman ıeeme,dı 
bütnn dünya hakikat Te adalet e 
sasları Qsertne lnmılmuş bir te1• 

belde olacak, mfftfyet farkları or· 
tadan kalkacak, Te insanlar kardeş_ 
lik yolunda birleıtte?deTdlrl 

r Daha var) 

S por 
Pazar günü yapılacak 

milli kiline maçlan 
Jlllll küme merb;: or11G11iıuıı11011 

komileılndtn • 

Fenerbahçe stadı: Beşiktaş - \° e 
fa sanı 15, hakem Ahmet Adem, ya , 
hakemleri Tank Özcrengin, Snm 
Açıköney, 

Gnlatasar ay - J."enerbahçe ıuı:ı.t 
17, hakc.m: Şazi Tezcan, 1an hn. 
kemleri Nuri Boıııut, Samih Duran. 
soy. 

1 - Deplhman maçlannra hi
tamı dolayı.alle baırüne kadar mu. 
teber sayılan serbest duhalfye kar· 
neleri iptal edilmiştir. 

2- Yeni karneler euma lfin8 alr. 
şamı levzl edllecekUr. 

3 - Aynı ırün saat 13 le Fener. 
bahçe - Galatasara1 B talumJan 
hususi bir maç yapacaklardır. 

BOR SA 
-Ankara 6-6·940 -
.--~ t:KL t.J< --

ı tl&el'U. 
100 Dolar 
100 Jo"rc. 
ıoo um 
ı oo tmçre rre. 
100 1',orla 
100 .lb)lıjmark 
100 Belp 
100 Drahmi 
ıoo Leva 
100 Çt·k Krona 
1 O Pq;,.la 
100 Zloıt 
100 Pt>ngB 
100 l.A'~ 

100 Dı.ıı.ar 

ıoo \u 
ltlO iane Kr. 
100 RW*ı 

1.1111 
ıa..

S.IM'J 
Ul'JI ... 
.. 99'71 
J.llU 

1U4'71 

:una 
..6JJ~ 

ı:~ 

ld.61%3 . .. 
Al&UI Sl,'JS 

ı- labam ve Tah"!'ilAt -
Erpnl 11.11 
8ıvaa - Erzurum 1 11.11 

Zayi 
Bandırma liman rlyuet.iıaden abml 

oldulWD IK numaralı nla plll~ 
ıMml ~ eyledtttmM bllaDI "*'° 
tur. ClllUL 

(82lfl) 
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KAf ' KUVVET iŞT AH 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. 

Vücude deva.nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak a,abi buhra:ılıırı, uyk ıuzluğu giderir. Munnnid inkf , 
bnlarda, barıak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyt:, Sıtma nekahatlerine, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve 

kilo almakta tayani hayret faidelcr temin eder. 

F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet turublanndan üstünlüf;ü DE.VAMLl BtR SURETTE KAN, KUVVET, 

lŞTlHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

şurubu .sı~hat Veı a etmin resmi müsaadesrnı haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
.().... :-·· • • .. • •"• . • • • 1 ~ ' - '·~ .· .. , \ ~ ~:.. ''!4~. ·:.· . ..... ,,,,. j. ~.,:._..- •• ) ......... "'· •• ;. ·' "'- • .. ~ .. \. t• •' •., J\!;J~v •~' • •'' ' • .. . .. ..... ~r·· ... · 

I~ 
;; ---

':ızlp \"e ~ebbnr kadın gUzc111k ve Jetatetinin ideal mııhatızıdıı 

r·GiLiZ KANZUK Eczanesi Beyoğlu, İstanbul 

... 
Türkiye Cumhuriyeti 

iraat Biınkası 
Kuruluş Tarihi: 188S 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
t.lrant Bıı.nkıısıncln kıımlınl'lllı \ 'C lhhar"ı7. tn ... nrrut he-.apla. 
ı·ıncln f'n n1 :>O llrnsı hıılunnnl:ıra scn~;Je 4 clcra çekilecek 

ı.ur'n ile aşnjıdald pl.lna giirc ikrami)·C cl:ığıtılaca!;;tıı·. 

" Ari et ı .ooo Liralık 4.000 Llrı& 

• 600 :?.000 .. 
4 .. :?!>O .. 1.000 

40 .. ıno .. 4.000 .. 
100 60 .. 5.000 " 
1%0 .. rn 4,800 .. 
160 ıo " 3.200 .. 

DiKKAT: Tlesnplnrındakl paralar hlr ~ene lçlncle 50 
lirndnn aşağı dllşmiyenlcre ll\rnnılye c;:ılttıf,ı takdirde r:-,, :!il 
fazlnsiyle verll<'ccktir. Kuralar senede 4 cıera: 1 Dylfıl, 

1 Birlncikrtnun, 1 Mart \'C 1 Haziran tarihlerinde çekile<·cktir - &***Ei**M' •eu • 
www 

SAHiBi: AS/81 US Umum Neşriyatı ıdare eden: 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası Refik Ahmet SevcnEi' 

1 
1 

1 tJeniz Levazım Salınalma Komisyonu i an·arı ' 
Mevcut evsaf ve ~rtn:ımesi nıuci blnce tahmlo eaııcn uzdeı. 

(4i230.~0ı lira olan ıpı kalem muhtelit cins boya mnlzemesinln 10/6J9H 
tarihine rasıayan pazartesigUnU:;natl5 le Kasıınpa~ada bulunan Deniz Leva· 
zım Satınalma komisyonunda kapalı zrna eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı (3542,29) lira olup şartnamesi her gün iş saati dahi. 
linde ve 236 kuruş bedel mukabilinde adı geçen komisyondan almnblllr. 

3 - lsteklilerin 2490 snJ-,lı kıınunun tari!atı dahilinde hazırladıkları 

teklif mektuplarını en geç eksiltme saatinden bir eant evvelloe kad:ır mez 
kQr komısyon bajkanlığına makbuz mukabltlnde vermeleri. t4226) 

Devlet Demiryolfarı ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

,------------------------------

Muhammen bedelleri lle isimleri aşağıda yazılı iki lısle muble\;yalı 1 
muhteli! anahtarlar 18 Temmuz 1910 Perş<'mb~ gtlnU saat 15,30 dan itibaren 
ayrı ayrı sıra ile kapalı zart usulü il~ Anlmrada idare bınasmda satın 

alınacaktır. 

Bu işe s-ırmek istiyenlerin her listenin hizAJarında yazılı muvakkat te. 
minal ile kanunun tayin ettiği veııl!rnl!lı ı ve telff!lerinl aynı g:ln saat 14,30 n 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ıa.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
pa~ada tesel!Um ve sevk şe!llğlnden da.'.:ılrlacaktır. { 4545) 

Mııhaı•ı'lırn l\111\'altlmt 
bedel trmlnat 

Xo. Kalem l•ml Ura r.ıra 

---
1 12 lld ağızlı ı;om ıın anahtarı 7000 ~::;-; 

2 ıs İngiliz, Fransız ve .sair anahtarlar rıooo 37~ 

r -_,, 
VA/(11 

~ıızctt'O(' 1;1ltan ııUttın \ aıı V• 

resımler1n hukuku mahfıız11uı 

.\UO:"'i'; IAHtfl.•.:~ı 

Memleket Mt'mlekPt 
ıc;ınde dı,ınC111 

.\llıı. !f.) ı~.) l( r 
a a~ ııı. ? iO ..... __ , 

1'.>o, 7;:;:~~ v~~::l"t "" 11---------------
ı>yarı, 12.35: Ajans 12.r.iO: Müzik: T • B 
ı.ı:uhtelif şnrkııar ıPı.ı 13.30/14.oo: fŞ ~nlı IJSI 
Müzik; Karışı~< mtl;-ik !I'l.ı 18.00: 1 a [\ (.İ .J 

- 2000.-ıır• 
- sooo.- -

ı auet 2000 lira 
ıı• ınoo .. 

fi ·~ ltk 1;.1 14'.!0 
1 ) ıllıl< !1'10 ı:;oo 

J'arıfl'cJen uaıkao Bırııgı u;ln &)' 

•1a otuz kuru~ cıılşUIUr . Polltıı bırlı 
ğıne glrml •en yerlt're ayda yl'tmı~ 
ne~er lnıruş zammedilir. 
A~one kaydın hlldlreD ırıektuıı 

ve telgraJ ııcıetlnl abone parasının 
posta \'ey11 banka 1le yollama ı.C· 
retlnl idare kendi tlzerlne alır. 

fürklv~nln hPr ııo~ta mnl•nlndr 
\ '.\IU1 'a hıı•ıe yıu.ıJır 

-'dres değiştirme llcıetl 2:1 Kr~ 

11.A:'ll lH'HETLEIU 
ncaı et llAnlarmın aantlra _ a11 

tırı sonda:ı lllharen \IOo eayfal11 
rında 40, le; sayıaıarda M kııru~ 
dörıJUncU sayfada ı: ikinci ve il · 
c;UncUde 2; birincide 4: başlık yanı 
kesmece .. liradır. 

BllyUl<: çok dı:vamlı, ı;ıışeıı 

renkli ıld,ı verenlere a~rı ayrı in. 
dirmeler yapılır. H.esml ilAnların 
'laotim satırı 40 kuruotuı 

rıra-ı 'lahl~ette C.lmıyaıı 
1\UçUk UAnlJlr 

Bir defa 30: iki defası ~o ile; de 
rası 65, dllrt defası ili ve on defa:o· 
ı 00 kuruştur O<; aylık il An veren 
'.:! rln hir '1efası bedavadır. Dort sı. 
tırı ge~crı llAolarıo tazıa sAtırlnr 
beş kuruştan hesap edlllr. 

Vakıt hem jo:nıdan doğruyıo 
Keııdl idare yerinde, hem Anknrn 
caddesıode Orhanbey hnnında KE. 
ıı.tAL.EDDlN IRE?'' lifin Bflrosu 

~ ı>llyle 111\n kabul eder ( Rilrnnıın 
1 tr.lı>fonıı: 20SSM. . ... ............................ [ 

1 (_ KAYIPLA~- ) 
letanbul Kız llıeııinden aldığım 

21.11.936 tarihli \'e 519 sayılı tasdlk
na.meyi zayi ettim. Yenisin! alaca
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

C. t"ltanbulluoı;lıı 
(3:!545) 

* * * 
42H9/l6.2.940 beyannameye alt 

4599 sayılı 22.2.940 giln!U gümrük 
makbuzunu kaybettim. Yenüılni çıka. 

1 

racağımdan esklıılnln hUknıU yoktur 
Davlt l 'esulla 

* * * 
2148 numaralı liman cüzdanımı za. 

yi ettim. Yenisini atacağımdan e!!kl· 
sinin hUkmU yoktur. l'mıuf Tokat 

(32538) 

* * * 
ÜçUncU Kor nakliye laburunclar. 

aldığım terhüı vesll;amı T.ayi ettim 
Yenisini çıkaracaa-ımdan eskisinin 
hUkmU yoktur . 

S:?l doğumlu Salih oklu 
HüseJin Rh:rll 

(3:.!540) 

* * * 
tstnnbul Deniz ticaret ml\dilrlli~lin. 

den almış olduğum 13.7.939 tarih ve 
i /665 AA.yılı tay!a cU.~tlıınımr ı:ayi et 
tim. Yenisini çıknracn,1ımd:ın eskisi · 
nin hUkmU yolttur. 

ş~, lil Kon~a~ül 
(32541) 

Program ve memleket ı;:ı.ııt nvau, 
ıs.o:;: MUzık: Sinema sesi !Pl.J is.3o 
M'Uzlk: I>arışık program (Pi.) Hl.10: 
MOzil\: O!rnynn: Sadi Hoşses, 
Sfitl,)'C f.1>kny, l~ ~:;; .M•'mlcltct ııaot 
ayıırı, AJ ns vo mf't orolo.fi hnb rlcr1 
20.00: Mllzll>: Fa.ıııJ hcycl.i, 20.ıo: Ko. 
nuoma, 20.4~: M!lz!'t: 21.10: Konuş· 
ma IB!bllyrogra!ya), 21.30: Müzik: 
J~UçUk orl;eslra, 22.:;o: Memleket s::ı. 

r.t ayarı, Aj1ns haberleri; 2:!.liO: Mü. 
r.ik: Cazband (Pi.) 23.2:>/23,30: Ya· 
rınkl program ve kapanış. 

8.6.940 Cumarte:.i 
13.30: Program ve memleket saat 

ayarı, l3.:l5; Aja.na ve meteoroloji 
haberlcrl, 13.50: M:tlzik: Ftısıl heyeti, 
U.30: MUzll<: Hlyaııetkumhur bando. 
ı;u, 11>.15/15.30: :MUz'lc Cazb:ınd <Pil 
18.00: Program ve memleket s:ı:ıt a. 
yarı, 18.05: MUzlk: Ha.fit müzik (Pl.ı 

18.30: MUztk: Radvo C3Z orkc:ıtrıı:;ı 
(Şe!: İbrahim Özgtlr), 19.00: Konu~
ma, 19.15: 19.45: Memleket saat aya. 
rr, AJans, 20.00: Müzik: Halk Wrlfü. 
leri ve ·oyun havalan, 3 Bsğlama, 3 
saz, 2 cura, Tanıtan: Sadi '\:nver A· 
taınan, 20.30: Konuşmn: (GUnUn m<?
ı<elcleri). 20.50: MUı:lk: Fasıl heyeU, 
21.20: MUzik: Küç.11• <'rlıestrn, :?;! 20: 
Setbcat saat. 22.30: l!emlel\ct l'aat 
ayarı, Ajans, 22.M: ı.-onuşma ı Ecne. 
bi dillerde - yalnız lusa dalga pos•:ı. 
sileı, 22.50: Muz·k: Cazband (l'l.l 
(Saat 23.::0 ye };adar yalnız ıızun 

dalga ile), 23.2:5/23.30: Yarınl\I pro. 
gram ve !tapanı§. 

Yeni Neşriyat 

Ayyar Hamza 
Gazi Terbiye EnstltUsU edebiyat ö~. 
retmeni :Mustafa Nihat özön'Un tertip 
ve "Remzi Kitabevi.. nin çıkarmaf;'a 
ba:ladı~r "Edetlya_!- l:UtUphanesi,, adlı 
!!erinin ikinci kitabıdır. Ali Bey hnk. 
kındıı güzel bir tahlili ihtiva eden 
"Ayyar Hamza,. Üniversite ve Ll .. e 
talebeleriyle bUtU:ı e<!eblyat meraklı· 
\arı için çok kıymetli, çok faydalı lılr 
eserdir. 

* * * 
Siyasi ilimler mecml.!ası 

On yıldanbı?rl muntazaman intişar 
etmekte olan Siyası İlimler (Millkl. 
ye) mecmuasının 110 uncu sayısı çık. 
mı§tır. Bu ntishl\dl\, Hıuıan Refik Er
luğ'un, $elim Sa.bit Aykut'un, Sameıl 
Ağaoğlu'nun ve ı-·aı:ıl Hakla Surun 
yazıları ve diğer mtitcnevvl makale
ler vardır. Tavsiye ederiz. 

Te.shil1 
DUnkU nlishamızdıı çıltan Merkez 

Bankası haftalık vaziyet Ultnının pa. 
sit kı::;";;ırnd:ı.: Kanunun 6 ve 8 lncı 

madc:e!erine tcvf kcn h:!lllne t:ırafm· 
dan ,·ak·i tediyat ye!•{\mı: l1'.879.5ifl.OO 
olmak lAzımgellrken bir tertip hatası 
yapılmıştır. 'fasblh ederiz. 

:100 .. 
2:;0 

- aooo.- ' 
• "iQOO .... -

1940 Küçük Cari 
75 .. 

100 .. 
50 

• ıooo .... -
- ıS750.-. 

2t0 " 2:1 ~ - :ı2:10 ... , 

~V· Ke~idcler: 1 Şubl\t. 1 ·ıı 
yıs, 1 Ağustoı, 1 lkincite~rı 

Hesoplc.T 

ıı~ramiy~ Pl~nı 
tarihlerinde vnmlır / 

:....-.. ...... -.m:1EDı ....................................... ~ 

1 
ıstaııouı Levazım Amırliğı satınal~ı 

~=-=~~!~~~ara ~'° 
J.l 6 

li kalem el~ktılk mnlzcmes! almacııktır. Pazarlıkla eksiltmesi ... ~ 
J:O"'' 1 

Salı gUnU ı>:ıat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği sntınaırnn 11rı.ı " 
nunda yapılacaktır. Keş!t bedeli 182 lira 25 kuruş, knti teminatı :.:7 gS) 
lturu:ıtur. 1stel<lilerln belli saatte komisyona gelmeleri. (4) <46 

"'* • s1fl' :tılrtc ı. 
156, l::O a ı~t L!mo.ı alınn~:ıktır. Açık elislltmcJI 21/61910 Fa 

3
) r 

nU s:ıat 14 de Topba:ıedc Lın·azım Amirliği b<ıtın::ılma komlsyo:ıun;l ı;ııfll 
lacnl;tır. Tllhmln bedeli 31!!8 lira 40 kuruş, illt tcmlnn ~ı 231 lira ı;3 ıe ııeJ 
tur. Şartn:ı.ıııe..,i komisyonU.'l görUlilr. l::te!.lller.n kıınunl ve.:il>nl~~:;) 
sa.atte komioyona gelmeleri. (5) (4 

• • • ııtı" 
:rıı"r 

, Haydarpn.~a cihetinde 500 ton kara n:ıldlyatı ynptırılacaktır. >Jl!İ~ 
ek:.;iltme:ıl 10; C/ 910 Pazartesi gUnU saat 14,30 da TophaneJc LCVazııı'r:ı ı;ıı. 
li~I Satmalm!l Komisyonunda )npılacaktır. Tahmin bedeli ıus 11 l<;uetil' 
temlııntı l6i lira iO kuruştur. Şartnamesi komisyonda görtl!Ur. ıste9j) 
belli ~a.atte komisyona gelmeleri. (6) ~ 

ista•,bul Beled iye!:>i 
ü!anıara 

Yıll;I; tı•, 

ı.ıro. kınln:ıt 

12,00 O,!JO 

rno.oo ~o.oo 

!?4.00 l,SO 

1!?5.'10 ll,38 

,. ' (1 , ... 

IC:ıpo.lıçanıda Celincil\ Sokaltla 2i No h )')Ultldln· . d' 
sene mUdclctle). ,50lt&g-ııı 
Mahmutpa~:ıda Dayııhatun mahallesi Hıımııın 

Malımutpıışa Hamamı tl !lA 3 ı:ene mUddelle). bl ıı!ll_,ı 
1sha'kpıışadn 13/ 35 numaralı lmrahor Aliatı"a ınekte 
(l i'a. 3 sene ınliıldetlt'). 6 nıııll'° 
I~araağaç mUesscsatı Pay nı:ıhalll nvlusunda kAtıı 
ralı ot depos:ı. 1 * * * il g!l)1' 

d ,.11ıı tdf· 
Yıllık kira muhnmmenlerile ilk teminat miktarları yu~ar a."' uıı»tı< ş1e 

'ınenlrnllcr k raya verilmek Uzere ayrı ayrı açık arttırmnya k~tır. lb
1 Şartnameler Zabıt ve Muamelflt MUdUrlUğU kaleminde gllrUlece ıtt.Jf· 'fi"\~ 

24/ 6/ 910 Pazartesi gUnU sant l4 de Daimi F.ncUmcndc ) apııacıı. •en ş$11 
lerln ilk teminat m:ı.kbuz veya mektup\arlyle !ha.le gUnU pıuıı)14;06l ~ 
Daimi Eoollmondo bulunm•lm. , C :i 
-ıırnmm~. 

Ju:; .neti 
Lirn J\r. 

l'<'Y p.ırnsı 
IJr:ı J{r. -

2GO 2G 19 ti:? , oıt' 
58tııııı~" 11-

D'lyiikı;arşıda Kazazlnrda Ortaso!>akta !H Nl\"o.11 dUltk&.n JO/ô/940 11• 
r~ açık nrttırması 10 gün mUddetle teındil ecmınl~tır. 1hale3İ {lar JWııl 

ı't t Yııltı rlhinde s:ı:ıt 3 t y:ıpılacıığından isteklilerin Çember• a:: a .(46S) 
dllriycU Mah!UIAt Kalemine mUrncıı.atınrı 


