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göre, Amerika vatandaşlarının yüz-de ~~:aeni, 
Avrupada bir Alman zaferinden sonra, nuiler, 
Panama kanalı civarındaki Fransız, İngiliz ve 
Holanda müstemlekelerini alrr:aya kalkarlarsa 
Amt:rika Birleşik Devletinin harbetmesi lazım· 
geleceği fikrindedir. 
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y~~a~r~~y~~~~i Muharebe Dun de Bulun 
Si!~~a~:~i~~:rııe sı·dı~etı·ıe Vevam hitı" 

b l~tanbul, 7 (A.A.) -
'\e • 

:e r::ı::d~ ~:~:db:'. IE' n:::ı ~ a ta ı:!6 a $\ c!b n....,.t o .5' 
t~ rıorm.a! .seyahatle- lr U (9J ifil S O ~ O eJ '6 O ifil (9J '6 fil (Ö) ~ c§} (9J lf' O 
~dden hırını yapmak-

~~İ~r;:.~:~u !~~i~: liifi) UI lk av em ~t e <dl Ü y (Q) ır o 

•i en .. b~ seyahatin siya- • • 

~::.~.'.~.~'..: .. ~.'.~~:~:. 1 Açık denizlerdeki Y enıden bırçok tank 
~arp har~~etıeri- ltalgan vapurları tahrip edildi 
htnkısabılançosu Bitaraf limanlara · 
t.,:b...~a:~:.:..~.:1~~ gitmek emri aldılar Bresle mıntakasında Alman zırhlı 
§t{:~::~.E; s~::~~:~ .. ~0,"0 1~,~,~~~"~r~~~~~~ •. ~~~~,~~~~.'. .~'.~~"- kuvvetleri sızmaya muvaffak oldu 
li(., ~t aafhaaı gelınit bulunu- riscfain kııınpıınyac,ı, :ıçık denizde rinc lirnıınl:ırıl:ı ol:ın biiliin nırıur. 
' olanda "" Belçika üzerin· bulnıı:ın !Jütün ltnlyan vapurlarının lnrın h:ırekcllcri de İpl:ıl edilmiş 
\a itlen büyük Ahn~ taarnr bita raf limıınlnrn gitmek için emir ol<lıılhınu sii ylcnı i şlir. 
)":--.•i. il' tanklar ile hava kuv· 
"'I l" :ıldıl.:J:ırını lıugfın hil<lirmiştir. Nrııyork, 7 (.4. t1 .) - lıalnın kon 

l.:ı~ lnin birleımesi ve timdiye Kumpanyanın !\"c\·yorklaki ıniiılfı- ~olosu, ltal)aıı ":ıpurlarını~ bilnrnf 
:"'lııııfe iÖrülmernit bir ıistem da- rü olan \'crrıındo, doğrudan ıloğ- (De. amı 4 üncüde) 
'-ııtt ~liyete geçmeıi, bundan _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

~lt'· elç.ika Kralı Leopoldun - -
•=" -qıldeı- bat kumandanlığına M k 
& ~~a::e;:~ ,:.=~ OS OV 8 Dl Il 
'I ~~il~ ve Franıız kuvvetleri
~ 111~ bırakmaıı dil* üiiiıiıil 

~;:~.~tmi~kr~= Italyaya ı·htarı 
~~rı~::v~~:f =~~8; ~~~ 
~~günkü askeri vazıyet bu 
l ıin bir netic.eıidiı-. 

\; 
11""rıla beraber Almanlar ih· 

~tt~t.ikleri aürprizlerden iıte· 
1 td· ti ıstifadeyi temin edememiı· 
'-if ·~= .. Dönkerk etraf md:ı uhk 
~ q"fınekten baş~ yapacak 
~ı:Yİeri kalmadığı kanaati ile 
~.Oo~a clunduklan ilin olu~ 
~" :> l n1:iliz ve Franaız asken 
daııı il ."c deniz kuvvetlerinin yar-

ı ti 1 So-. e tamamen kurtarı mıştır. 

"Sovyetler Balkanlardaki 
emniyetini tehlikede görünce 

müdahalede bulunacak" 
Londra, '7 (Hususi) - Moakova 

radyosu dün akııam İtalyaya kaU bir 
ihtarda bulunarak birçok devletlerin 
istil<IAllnl kcndl emniyeti için !Uzumlu 
gördUgiinU ve bllha11sa Balkanlardaki 
emniyetini de tt"hllkede gördil#li} tak. 
dirde müdahalede bulunacağını bll
dirınJ.ştır. 

Moskova radyosu ııöyle demiştir; 
'•ltalyayı bugUnkU harpte bitaraf 

bırakmak için yapılan her teşebbüs 
boşa çıktı. İtalya her ne olursa olsun. 
getireceği fe!Aket kaU veya şüpheli 
bulunsun harbe ı;trmeğe karar ver
miştir. 

(ne. anıı 4 iirıcüıle) 

/larp sahasını oöslere.n Jıarila (Yazısı 4 üncüde) -
Müttefik tal}yareler 
Fasılasız akıalarlle lıara 
barellitıaı kolaylaştırıyor 

~·~ !imal orduıu.ıun bu kah· 
~~ rıc:a ricali devam ederken 
~•I Camlen'in yerine geçen 
~~·"ı. Veygand Som ve En ~e
~ b~nın gerisinde üç, bet gun· 
!lıii~'l" zaman zarfında yeni bir 
~ flla. hattı, aynı zamanda Al· 
lt.itıdot~uıunun taarruz hareket· 
~" e tıstünlüğünü temin eden 
~i ~ kııvvctlerinin himayesinde· 
'ııti~ ~ı-hlı lcıtalara kntıı bir 
"ııu k müdafaa ıiıtemi kur-

~ "'· 
'-~sız Batvekili Renonun .son 

A • k • • İİ f •ki Belçika ve Alman-m e rı a mu e 1 ere yadaki askeri 
t'ı-ç Jkrıda dediği gibi bu vazıyet 
~'iı~ len kuvvetli bir ümit kay· 
t~~ll •t, Fazla olarak Alman taar· 
d~i ~trıüz üçüncü gününde ol· 
~~ 1Çtn harp aahasında hcır iki 
~~ •ırn tarafın hareketlerine, 

• - hedefler yeniden 

elınden gelen yardımı h.~ ... ~~!~~~~~:ln~:. 
·~ ' 1

• ınüdafaa vaziyetinde bu· 
ll\ıı"~k kuvvetlerin askeri icabatla 
~( ~t gerilemelerine balta· 
~lillı lletıce hakkında kat'i bir hü· 
ilıl1t1 "erınek doğru olamaz. Kur
~ ları"hinde milli mücadelenin 
d.~\f• günlerini yaıamıt olan 
~ ;t bu hakikati httkeıten 

Yapmaya karar Verdi• ~~Y~~af:a~~~:r:~~m1:~i~~~:~~ 
Dün bütün gün bütün gece ve 
bugün bütün gün İngiliz orta 
bombardıman tayyarekri dilşma· 
nın harp sahasına gelen münaka· 

t-. 'Yi bilir. 
' 1~l, Alınan ordulan Fransa· 
"t .. ~~)inde bir kısım araziyi 
4ii~~lleri İ§ial etmiştir; fakat 
~ltta_ '4raftan Dönkerk önünde 
t~U~~ edilen yijz binlerce ln· 
liitl~ ~~Fransız aıket-lerinin ha 
l\b.: ""'"- ve hava hücumlarına 
•-·;:::_ '-hilden alınarak Britan
~ıaı;:"'1"a nakledilmesi Alman 
'll~j) ilin zaferi içinde bir mağ
~ b~~ leYhaıı ve İngiliz ve Fran 
"':\it~ filolen için de denizlere 
~d~Yetlrı en açık bir nişaneı& 

A k d d 
le yollarım, köprü başlarını, yol • 250 ağızlarını ve düşman kıtalarını merl a Onanmasln an bombardımanetmişler<lir.Beşta· 

· ne İngiliz tayyaresi dönmemiştir. 

tag Jare derhiıl gönderiliyor 
Ruzvelt, senatodan top ta verilmesi salahiyetini istedi 

t' da şüphesizdir; o kadar demek mecburiyetini duymuştur. 
~='- t liitler Alman milletine Şu halde harp ıahasında görü-

l\ et Gt-dularmın zaferlerini i· len gündelik değitiklikler üzerin· 
\~d~k için neşrettiği beyan· de efkirıcmumiyenin alakası ta
L~'s e. bu açık nişanevi örtmek bii olmakla beraber kat'i netice· 
"il ~d1yJe "Alman donanmaaı j )eri ıabır ve ıükWıla beklemek 

~!!ere ittirak etmedi." lizımgelir. 

Nevyork, 7 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Vaşington mu· 
habirinin bildirdiğine göre, Ame
rika hükümeti, seferi bir kuv-
vet gönderilmesi müstesna olmak 
üzere müttefiklere elinden gelen 
bütün yardımlarda bulunacaktır. 

Muhabir şunları ilave ~tmekte· 
dir: 

Hükumet memurları milli mü
dafaaya halel gelmeden müttefik· 
tere Amerika donanmasının ve 
ordusunun verebileceği bütün 
tayyarelerin gönderilmesine ka
rar verildiğini beyan etmişlerdir. 

Teslihat "Tradingin" usulüyle 
yapılacaktır. Yani hali hazırda 
ordu kuvvetlerine ait olan tayya
reler piyasada satışa çıkanlacak· 
tır. O zaman ticari müesseseler 
bunlardan istedikleri gibi istifa· 
de edeceklerdir. Ruzvelt müda-

(De. amı • ilncllde) 

(De. amı .+. üncüde) 

1:- " Meclis-i Meb'usan 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza
kereleri: 

400 bllyük ııahitalık bir kltab. 

Her kitabcıda bulunur 
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ISARETLER: 

Yaşamanın şartı : 
kuvvetli olmak 

Yunan Baıvekili Mctnl<sas mil
li gençlik teıkilatmın 7000 azası 
huzurunda verdiği bir nutukta 
ıunlan söyledi: 

''Bugün rahatız. Fakat fırtına 
yann bi:zim üzerimize de çökebi
lir. Biz kimsenin malı olan bir şe
yi almak arzusunda değiliz. Bu
nu Yunanlılar hiç bir zaman yap· 
maz, fakat elimizden hiç bir za
man kaçırmak istemediğimiz ken
di malımız vardır. 

Böyle bir halin tahaddüs etme
sini temenni ~tmiyoruz. Fakat 
husule geldiği takdirde §Urasını 
bilmelisiniz ki genç, ihtiyar, bü· 
tün erkekler değil, sizler, kız ve 
erkekler de vatan hizmteine da· 
'\'et edileceksiniz." 

Müttefik devlet Batvekilinin 
bu kısa sözlerinde yaıaınak iste
yen ve dünyada hangi şartlar i
çinde yaf8mak istediğini tayin 
etmit olan bir milletin görüıü 
canlanıyor. 

Yunan Ba§vekili milli hudut
lan içinde inkitaf gayesi tnl<ip e
den bir devletin bugünkü dünya 
manzaL"asını nasıl idrak ettiğini 
izah ediyor. Onun ne yabancı bir 
memlekette bi:r davası vardır, ne 
de kendi yurdundan bir parçayı 
bir batkasma terketmek gibi bir 
niyeti mevcuttur. 

Mü.takil olmak ve sulh içinde 
yapmak isteyen bir milletin ta
bii arzusu Yunan :milletin.in de 
emelidir. 

Fakat bu emelin tahakkuku 
nasıl mümkün ola:bilir? 

Bunun tahakkuku için iki ha
reket noktası lasaVVl!ır edilebilir: 

1 - Dünya siyasetinin prensi· 
pini milletlerin haklarma l"iayct 
esası teşkil ederse bu zamanda 
müstakil bir devletin ıulb ve sü
kun içinde yaıamaaı dünya ni· 1 

zammın tabii bir eseri olur. Nite
kim büyük harpt~ sonra ''Mil· 
Jetler Cemiyeti" pwensipi hakim 
bulundukça bir kısım milletler 
müstakil bir devlet ııfatiyle rey 
sahibi olmak imkanını elde etti 
fer. Bu devre kısa bi:r zaman sür 
mckle beraber Milletler Cemiye· 
ti fikri etraftan tecavüzlere uğ 
ramııya ba§ladığı dakikadan iti
baren milletl~rin hayatmda kor· 
hu ıhüküm sürmeye başladı. Mil· 
Jetler Cemiyeti ı:ı:-ensipi ihlal e
dildikçe "hak kavinin'' düsturu 
yeni, yeni za!erlcı: kaydetti. 

I I - Kuvvetli olarak hakkını 
&İlahiyle müdafaa edebilmektir. 
Hakkını siliıhiylc müdafaa ede- . 
bilmek hc§eri tarihin sarsılmllz, 
kaybolmaz, değitmez düsturla· 
nndan biridir. Her Clüsturu insan 
zekası atrndırdığı halde bunu u
nutmaya imkan bulamamı§tır. 

Milletler Cemiyeti fikrinin aka
mete ui:'l'runasmdnn sonra dünya· 
da insiynlci bir şekilde himayesi
ne girilen prensip "hakkın kuv· 
vetle müdafaası" esasıdır. Bu· 
nu yapmryanlar, bundan tegafül 
gösterenler kendilerini hurban 
etmişlerdir. 

Hayatını muharebe meyclanla
rmcla ve fikir mücadelelttinde 
geçirmiş olan Genc'Mll Metaksas 
bir milletin görüş zaviyesini izah 
tan sonra istiklalin şartmı da ile
ri ıünnekten geri kalmıyor. 

Hakkı korumak için kuvvetli 
olmanın bir zaruret olduğunu 
gençlcr:-e anlatıyor. Hayatın ebe· 
di kanunu kuvveti hakka müey
yide yapm:lktır. 

Müttefil< devlet Baş\'ekili de 
bu hakikati bil" kere da.lıa tekrar 
ediyor. 

SADRI ERTEM 

Faydalı bilgiler, meraklı şeyler 
................ ııiiıııı .... -=ııı:ıaıı ................. ... 

Son tayyare harplerinin karakteristiği 

Pike uçuş nedir? 
... ~~- • Son günlerde 
W ~ "°'~ hava harpleri 
~ • -.;> tebliğlerinde rast-
. ,, . ., ladığımız pike 
~ • • uçuı tabiri hak-'fJ:-- kında birkaç sa· _ \ :::tT"' ':\ tırla izahat ver-

\ \. ( ! ~er.i muvafık a goruyoruz: 
fl':.'ia~~ Pike uçuş he-

r ... "'""~ :lefe müvazi de· 
.6M~.-. .... ~ 1 "'·..,. Jil, amud olarak 
;.1j~ >=,; • .'yapılan bir taar

l.. .f,,~ ruzdur. 

Bombardıman tayyarelerinin 
kullandıkları bu uçuş sistemi bir· 
çok avantajlara maliktir. Şöyle 
iki, pike uçuşlarda görmek su
rctilc nişan almak imkanı var
dır • .Bu sebeple isabet ihtimali 
daha çoktur. Pikede sürat aza· 
miye çıkar. Mesela 240 kilometre 
cüratle uçan bir tayyare pike u
çuşta 500, hatta 600 kilometre 
f)Üratle uçabilir. 

Bu sebeplerle, son harplerde 
\iaima pike uçuş ile taarruz edil-
diği görülmektedir. _ 

\ 'lY ılan niçin dilini 
I' 

oynatır? , __ 
Eski hayvanat mütchassısların

aan ZeU; ''Biz insanlar, güzel 
hayvanlarız." derdi. 

Bütün yaşayan mahlUkların 
her şeyden evvel, etrafını dostla
n ve düşmanlariyle beraber far
kedcbilmeleri için saslı bir hisle
ri vardır. Köpeklerle kendimizi 
mukayese ettiğimiz zaman, bu
run bakımından sıfır addedilme· 
miz icabeder. Maa.mafih burun
lanndaki hassasiyet itibarile kö· 
peklerden de yüksek olan hay
vanlar vardır. Mesela kelebekler! 
Kelebekler kilometrelerle ötede 
bulunan yabancıyı Lurunlarında· 
ki hassasiyetle farkedebilirler. 
'P<>lis kelebekleri de işe çekmiş 
olsaydı, polis köpeklerinin papu
cu çoktan dama atılırdı. 

Yılanlar lems hayvanlarıdır. 
Gözleri iyi görmez! Çünkü yılan
ların göz kapaklan ziyanın geç
mesine müsait değildir. 

Yılanlar üzerinde tetkikat yap
mış olan Albcrt Ceukautt'in na 
zariyesine göre: ''Kör saha. yılan 
gözlerinde ciğer hayvanlara na· 
zaran daha !Jüyilktür •• Yılanın 
koklama ve işitme hassaları da 
fazla mUnkeşif değildir. Yılanın 
en mütek~mil hissi dokunma has
sasıdır. Ve dokunma uzuvları da 

dildir. Yılanlar, etraflarını do· 
kunma hisleriyle farkederler. 

İkiye bölünmüş vaziyette olan 
yılan dilleri her zaman hareket 
halindedir ve temas etmediği §ey
leri bile hisseder. 

Dokunma hislerinde bu kadar 
kuvvetli olan bir de yarasalar 
vardır. 

Aristo yılanların tatma hisleri· 
nin de fevkalade olduğunu iddia 
ederdi. O, yılan dillerinin ikiye 
bölünmüş olması dolayısiyle iki 
misli fazla tad almaları icabetti
ğini ı:öyleyordu. 

Fakat yxlan etrafını tadarak 
farketmez ! O etrafını sadece his
seder ve onun bütün his cihazları 
hepsi de dilinden geçer. 

Biz nasıl her z.amcın bakmak 
\'C bunun için de gözlerimizi açık 
tutm:ık mecburiyetinde isek, yı· 
lan da hayatını tehlikeye atma· 
mak için her vakit dilini oynat
maya mecburdur. 

Dünya memleketlerinde 
ne kadar evli kadın var? 

İngilterede ötedenberi gelinlik 
kız, ç•.-li kadından daha çoktur. 
Fakat 1ngiltereyi dünyanın en 
az evli kadını bulunan bir mem· 
leket zannetmeyin. 

Geçenlerde "acaba kızımız mı 
r.ok, kadınımız mı?" diye bir ista
tistik tutulmuş, ingilterede yüz 
kadından 53 tanesi evli çıkmış. 
Halbuki Finlandiyada evli kadın· 
lar yüzde 43 ü zor buluyormuş. 

Beri yanda Amerika birleşik 
devletleriyle, Japonya da evlilik 
cihetinden aşağı değil: Amerika
da sayılan yüz kadının 61 inin, 
Japonyada 62 sinin l:ocaları var 
mış. 

"Çocuğumuz olmuyor, böyle 
giderse halimiz nice olacak?" di· 
ye sızlanan Fransa1a ise, _öy~e 
7.annedilcliği kadar çok gelınlık 
kız yek: Fransız kadınlarının 
yüzde 57 si evli. Almanyada da 
evli kadın yetişken kızdan C:aha 
çok: yüzde 5 5 buçul:. 

Vilayetteki dünkü 
toplantı 

k. !ıwd ı ~elıriıniH!<" :ılın.•l·ı k eııı
niH'l I · !lıil"lcrini ~üriişnıck iizcı t• 

hın \ll 0 \elle \,li ınu \"İlli ll :ılıik 

:\ Jı l Pı·ııe~·ınin h:ı~knıılı•"ıml:ı 
ınulıtPlir d:ııre mud irll'dnin ı~tir:ı_ 
kılı lıır lop! ntı ):ıııılmı~ııı. 

Bir kalay tüccarı 
. tevkif edildi 

Sebepsiz yere kiraları 
arttıranlar hakkında da 

takibat yapılıyor 
llıtikiırl:ı ıniir::ıdelc f:ı:ıliycli miis. 

ınir hir şekilde devanı eımc'ktedlr. 
Dün ıtriyat tüccnrlnrınılan Hayim 

oğlu Jlopen Poliıi ndııııln biri lıi

rind sulh ceza mahkemesi t:ır:ıfııı

ıl:ın tevkif olunnııt~hır. 
Honcn lıir knc :ıy ev'"el T.onılr:ı . 

ıl:ııı kilosu 280 kıınışn I! ton kal:ı) 

getirtmiş, soııru 310-400 kuruş:ı 
salmı5tır. 

Birinci sıılh cez:ı mahkcınc~indc 

sorguya çekilen muhtekir. k:ıhıylo. 
rı •lenel.c iııınl cllirnıck iiıcre sn 1 ııı 
aldığını, piyasnd:ı teneke lıul:ının_ 

~·ıııca kolnyJnrı ) üksck fiyata s:ıtıı
i{ını söylemiş: 
"- Xe y:ıp:ıyıııı lııı liı·:ıretılrl .. 

<lenıişlir. llükim Heşit Hoııcııi tev 
kif etmiştir. 

l\IA~lFA TURACI BEIL\ET 1.~TTI 

Bir Anadolu liicı·arınu İt:ıly:ın 
pnzenlcrini f:ızl:ı fi~ alla snımuk is. 
terliği iıldiasilr milli konınmo k:ı_ 

ııuııuıın göre dörıliinı-ii :ı!">li) e cı·zn 

ınnhkeınesiııc Ycrilc-ıı J\atırcıoğlıı 

lınıııncl:ı ııı:ınif:ıtur:ıl'ılık ) OJllln 
:\lııstnrn Bller'in nıuh:ıkeıncsi diin 
bilmiş. lı:ıkkınrl:ı Jıcr:ıct kıır:ırı ,.c_ 
rilmiştir. l\lııhnkenıcsi sıra ınd:ı lc\"
kif olunnn tiiccnr hemen t:ılıliyc c· 
dilıni51ir. 

KIHAI.,\JU ,\RTTHl.\~ 
YAllCDlI.ER 

:M:ılınıutpnşaıla lrf:ıııiyc lı:ıııı sa
hibi Kcnınl l\oneli Ye kıırıleşi ll:ı. 

rim Kancti kira pnrnlnrını arıtır. 

<'lıkları için diin s:ıbnh polis lnrn
rınd:ın ~filli f\oruııııı:ı J..:nıııınıına 

muhalif h:ıreketlen dol:ı:tı ılıiiılılci
uııııııııiliğc teslim cdilmişlcrılir. 

,\fuscvi knrde~ler bu lı:ıııı Jıir k:ıç 

ay eHel salın :ılını;>l:ır ve kir::ıları 
lıir k:ıı; mi~li :ırtlır:ıcnkl:ırını ı;iiy
leyerck kir:ıcıl:ırn i terlerse çıkımı
l:ırını hlldirmişlcrdlr. 

Jl:ııı snlıibi iki kardeş cürmü 
nıe5Jıuı C\"rnkile lıer:ıber adliyeye 
tc~Iiın edilmiştir. II:ının kir:ı· 
l:ırı tliirt ny evvel yiiksellikn kirıı
r'ıları ıln 1ı 7.aın:ın milli korıınıııo 

kanunu rııeriyetc girnlC'lli;:1i idn ~:ı
lıil ol::ırıık dinlencccklerılir. 

Diller lıırıırtnn polis Cihonsirıle 
olan diğer lıir kirıı ihliki.rı hakkın
da da tahkikat yapnınktadır. 

Satie davasındaki ka
rar temyiz edildi 

::'llüıldciumıımilık Sııtic ıl:ıv:ısının 

knı-:ırıııı lt>ıııyiı cllirınişlir. Teınyiı 

C\TOkındrı l'CZ:t Siircnlerin s:ı lıte. 
karlıkl:ın. lıenıt'I (•den Denizh:ınk 

meclhı icl:ın• :ır.nlarının dn ih. 
maiden ıccziyeleri lı:ıkkındn lıi r 
k:ır:ır YcrHna·dUli iş:ırcl nhının:ık· 

t:ıdır. 

Bir şahit tevkif edildi 
Osmnn nılınd:ı hirisi nıii~tnntik

liktc ş:ılıit ol:ır:ık dinlenildi~d sır:ı
d:ı hildıl.lerini snkl:ımış. lıirinci 
sulh cezn mahkemesi tnrafıııdoıı 

tevkif ohınmu~tur. 

Şık hırsız 
r;:ıycl şık ı:ırıııerck mııhlclir ,.n_ 

sıtal:ırla, Şişliden Aks:ırnya knılıır 
ol:ın scmtlercle kırk elli~c lakın c\, 
dükkuıı, op:ırtırııoıı soyan Koço a_ 
dınd:ı 21 ynşlnrınd:ı lıir hı;.;ızın 
ılün nsli) c yedinci rcz:ı m:ılıkcme

sirıı,lı· ıhıruşııı:ısınn lı:ışl:ıııılııuşlır. 

Bir eroincinin 
muhakemesi 

Allı Sl'ne kod:ır rvYcl Jsı:ınlıullıı 
hir zenginin srrııı:ıyrsi ile c\·lııin 
bodrum kalını lıir l'roin imnliillı:ı
nc~i ~ekli ne sol..nrıık A \TllP.l~ :ı dn. 
hl noin ılırnc cılen llikıneı Yiirek 
geçenlPrclc ynknlnnını~tı. O nıııınn 
:ıılıımlorı mıılıtelir rez:ıl:ır:ı ~·nrııı. 

l:ın Hikmet Y!ird:iıı ıliiıı lıeşi nl'i ns_ 
!iye rcznd.ı ııııılıa(.;cnıc<iinc hoşla -
nılmı':, kl·ndi rczn~ının mıınıru z:ı

ınan:ı u~r:ıdığı yoluııd:ıki iddi:ı~ı 

\·arıt ~örülıneycrek ş:ılıitlcrin ç:ısı

rılm:ısın:ı k:ır:ır. YerilmişHr. 

T opkapıda bulunan ce
sedin hüviyeti anlaşıldı 
Topl.npııla ıııez:ırlıktn lıir rco;ct 

lııılunduğıınıı ~ nzmışlık. Zolııln in. 
r:ırındnn ,·:ııııl:ııı t:ılıkiknll:ı hıınun 

Balıkt'"irli Mu<it :ır:ı oiilu Jliı~e' in 
ydın olcluj{u \'e knlp sekk!tindcıı 

ölıliill.ıi :ınl:ı~ılmışt ıı. 

l>ilkr ı.:ır:ıftıııı !\lcl"flİ\"C'll l.li) iin_ 
dl' taş oc:ıkl:ırııul:ı lııılıııı:ııı cı•\c•I 
lı:ıkkııııl::ı on heş ı;iiııtlcııl.ıeri j:ııı _ 
d:ırııı:ı l:ırafını.l:ın ) npılıın tahkik ıt:ı 
l'nınQ <'I ınüılürliığii cinR~ ı·t tıı:ıs •• 
•;ı nıcııııırl:ırı d.1 \ nzı ,·ecl rlmistir. 
\°iirudundn lııç:ık ynrnl:ırı ol:ın re 
~edin Jıü, iyeli heııuz ınl'çlıuldur. 

Brüksel elçimiz ebil 
Batı dün geldi 

İstasyonda'' kendisini karşılayan velilere 

Elçi kalan talebeler hak-
kında izahat verdi 

lclcriııi y:ıptırdım. O cımıııln b:ın

knlor k:ıpnnnıı~ oldıığıınd:ın keııcli

krine p:ır:ı yardımı y:ıpınnk im. 
J..:.insızdı. 

Hıırckct ederken Am·erstcn kon. 
solosıınıuz Felhb i Brii!:selc ç:ı;:;ır_ 

ılım ve işleri kendisine deneltiın. 
Bilhossn J.::ıl:ın tnlchclcriınizc ıııl 
ımınınrlclerlc meşgul olm:ısını hil
ılird ıııı. Bin:ıeıı:ılcylı :ıl:ıkn ı.:östcril 
ıııcııı "o; ıle~ildir. !\c ıııiimklinse y:ı 

pılmışlır. 

Ben Parise l{clincc 31 talebemizin 
Bclçikad:ın (.(cimi~ olduklarını öğ _ 
rendim. P:ıristen h:ırckctirnclen bir 
ı:uıı cncJ de 4 tnlche geldi. Bö)Je_ 
et> llelçikndan Fı :ıns:ıyıı gt>çıııiş t:ı

ldıl'lcriıniz 38 i lıuldıı. lklçlk:ıtlu_ 
ki lıütün lnlehc ınt>vı:udıınıı, dnlı:ı 
ııc knılar ı:ıkheıııh: k:ıldılhnı lıilrııi -

lJıiheş Elriml: Xebil flafı 

Belçiknnın işg:ılı e~nasıncla Fr:ın

s:ıya ı;:cçen Briiksl'l elçiıııiı :\l"iıil 

Bnlı '1iiııkii Scmplon cksıırcsile Pa. 
ristcn gelmiştir. Elçirııiz. bin mli5. 
l.tilfılla Bcl~·ikacl:ın çık:ıralıildi!ii iiç 
:.andık ve dokuz· hnnıld:ın ilıarct 

eşyasını ,.c g:ız ııın~kcsiııi l.ıern!ıc

rintle getirmiş \"C Sirkeci s;ıarınd:ı 

nllesl men upl:ırile Helçikaclaki ta
lebemizin ' 'eliJeri tnrnfıııclnn karşı
lanmıştır. Nebil Balı, günlcrdcnlıcri 
ıııerakl:ı lıaher lıekliyen hu tnlchc 
nilclf'riııin s:ıyısıı sıınllcrine cenıp 

\"ermek iı.;in, istasyonda ~·<ırını s;ınl 

k:ıd:ır durmak meclıuriyctinde k:ıl. 
mı~lır. 

yorıını. Çünkü hususi surette talı_ 
• sillcrini ynpanlor k~ndiJcrini kn.r .. 

de!lirmemişlerdi. Bclrikad:ıkilcrin 
v:ızıyeti hnkkındn malunıntım yok 

Elçimiz, kendisile göriişcn hir 
ınulıarririmize kıs:ıca dem i7tir ki: 

" - 1"ürkiyc Jıuılullun dcılıilı'lıe 
oirılikle.11 so11ra lırurırırılla lııılun_ 

mıııitı s11lıilıiytlim 11oktur. Jlarfriuc 
l'c•kiliıulc11 cıııir 11/11111.11111 c11::clt'/1·-

rc i:ıılıııl ı•rrrnıı:m. .. , ~ 
J/iiki"uııeliıı ılaıırti ii:criııe. bu nk

şnm A111.:araya gidiyorum. icap r
ıle11 lrnwslarda bul1111aca:jını. Tek. 
rnr l'ariu cwclel ccli11 dıııiyece. 
iiimi lırrıii: lıilmiyıırwıı. TJıı cilıel, 

lıııkıinıcltı•11 alac(lıiım tcıllmııta bufj
lıılır., . 

Nı·lıil n:ıtı, nelı;:ik:ıd:ın n~rılma
dnn en l'I tnlelJelcrimizt• kiıfi :ılit.ka 
giistermcrliğine, hu 

1 
tarzı lınrckc·li

ııin şikiQcllcri mucip olduğıın:ı d:ıir 
hir g:ızelecle çıkıın y:ızı lı:ıkkınıltı!,i 
sıı:ıllerc şfiylc nııı!rnhelc Plnıiştir: 

' '-Ben sefir ~ıfotile Belçika hii. 
kiııııctınin siııisi yere ,.:ilınC'.k nıcc_ 
lıııri\efıııılı· olıltığııııııl;ııı lıükiııııı•li 
l:ıkilıeıı Bclçik:ıdıııı nyrıldım. P:ıri
sc :ı<'cle lı:ırckcl edişimin ı.cl.ıchi 
lıtı ıhı r. 

F:ık:ıt Hrühcl<le lıulundı~uııı sı
r:ıclo ıııür:ıc:ı:ıl eden t:ılclıclcriınh:lc 
mümkiin ıılduğıı knd:ır mcsgul ol
dıını. :\liir:ır:ı:ıl rdeıı lah'lıclt•rin ek. 
~ı·risinin ıı:ı~aport \ e 'İ7.e ımınnı<'. 

tıır . ., 

Tulehe wlilcrinden D:ıynn 7.ikrj. 
H' thıtcn, Belı.:ikuıl:ı huhııı:ııı o~lu 
\'cdndın rcsıııiııi l'lçiyc r;iiskrcrl'k 
nınlüıııalıııa ıııiirııca:ıt etmiştir. 

Elçi, resme dikkntlc h:ıklıkt:ın 

sonrn lııı talebe) i J>. rislc EıÖrnıiiş 

oldıığuııu lıildirıniş \'c p k t:ıbii o 
larnk çoeukl:ırıııı nıl'r:ıkln sorun 
diğer lnlclıe \clileriııi <le• 1esldm• 
~·:.ılı,:;:ırrl,: 

"- Çocuklarınız lı:ıkkıııon mallı_ 

ııınt elde ctme;;e uğr:ış:ıcıığım.,, <le. 
miştir. 

llunlnr :ır:ısındn olan Jlnyriyc :ıcl
lı )aşlı bir kadın, olılukç:ı sinirli 
\'C ıniiteessir bir hnlde sefire hitap 
ederek: 

" - Tırlchc\criınizi lıır:ıkıp gil
nwııı~lly!llııiz; onl:ırl:ı tnc~gıı l ol. 
nııiit) ~ınm 1ı1Fg?mri top(:ı)!(i gc
tirnıeliy<'liniz! Sefir olnınk ilıh:ıri. 

le hiz sizi mesut tnnıyoruz!,, de
miştir • 

N'clıil B:ılı, lıu lınrnııın lH') CC'J· 

111111 ılJ :..-ntı~tırııı:ık iı;in hii)lik lıir 
ıwzıık..ı Ye siikiınclh· kendisine irn
hnl \"(•rınis. t:ılelıeleriıı keııdi h:ıli. 
ne te~k<.'dilnıi5 olm:ıdı\ıııı. ic:ıp c_ 
den tedlıirlcriıı alındı/41111, Belçi
kııda knl:ın kon~oıosuınıızun henüz 
) crlcrinılen :t) rılmamı5 ohn l:ıle
hc!rriıııizlc meşgul ol::ıcağıııı ~ÔY
leınişlir. 

A' rııp:ıılnk i ta lchel<'rirn izle n ile 
leriııdcıı nıiire'.kep on hir kişili!· 
lıir kııfile diiııkü J.oın nnsi1 ımellc 
~C'lrııi~tir. 

J'uric;le st:ıj ynp:ın ~ ii!.~ck ıniılırn 
ılis 'l'alı~iıı Arma\•, :\h•lıınet Diıw 
o. l:ııı. lwiçrcılı·ki t:ılelıcınizclrn ~lı
ıliilk:ı<l ir l 'mnn \°C nomııd:ı hulıın:ın 
lıcş t:ılrlıcmiz hu ı-:rupo ıl:ıhil hıı-
1 ıııııınkt:ıdır. 

Eski eserleri ko 
ruma cemiyeti 
Bazı tarihi eserlerin 
tetkikine başlandı 

Müzeler müdürü Aılz Qgıının 
isliğindc çalışan eski eserleri ı.;:ı 
ru:ı heyeli Üsküdar Ye ch·:ırı~ 
tarihi tibi{le \"e eserleri tctkık 
mektedır. Dilhnss:ı, lG ncı. asır e~ 
ııısı olan l\limnr Sin:ının ınşo 
ği Şcnısıp:ı5:ı camii ile ToptııŞ•~ı 
1 • \' ı ı · t"k c· · ııı·ıı· c:ıını .ı n ı eı a ı · YC ,.ı 

gijzcJen ı:.;cçirilıneklcdir. \'ı 
llc)ct lhımi Mrlımet PM:ı, {ı 

clei cedit cnıııilerile diğer h:ııı b 
dt! ve kıymetli tarihi cserıerlıı 1 • bUll rap olduklarını tesbit ctnııŞ. kO 
rın bir an e\'Ycl im ,·:ızlycllen 

1 ·n ıı 
lnrıl:ırnk tnmir edilmeleri çı :ı 
k.r.ılarlar nezdindl· teşel>biısltr )11~ 
m:ı~ıı kıırnr Yermiştir. Ilıı Jııısı;o 
~f:ı:ırir \'el-fılctine de bir ı uııor 
dcrlleccktir. 

olar 2 2 kuruş 
düştü . 

. ·ııı Buna mukabil f ngı 
lirazı yükseldi 

ırııııl Son ~iiıılerde dohr ,.c 1 
lir.ı'iı fı~:ıU:ırında diirıya pi> 353.', 
.ı 1 ~ • 1 ııııı u.ı ı.ı) u.< te .. ır er ynp:ın tıı 

rcvl,:ıd:'ılc !Jir. dt>ğişiklik oloıU Jı! 
Dolar lli2 kuıw;lun 140 kııru~:ı ·r 
ıııliş, lıuıı.ı mukabil lnı:;.Jıı 11b;1 

dıi51ikHık:Cn kıırtul:ır:ık birderı b 
hu rıisl>eltc yükselmiştir. ırıırP ıtl 
rici ol:ın Amerıkun parosının dt 
tcmndil en düşmekle ,.c h:ırP trs 
lııgiltcı e ıı:ırasının ~ nı.scl°'.'f) 
ııin bir ııı:ıli :ınlnşm:ıdııO ;er• 
bnzı nı:ıruf Aıncrik:ııı mücssc~t 11• 

ııiıı Jngilll'rcyc bii) ıik kreılilcrıl( 
ınnğa k::ırar vemıelcr!nckll 

geldiği z.ınncdilınekledir. 1 Jktıs:ıdl piyas:ılnra \c bc)ııtr 
le! lic:ıri ıııiııınsebcllere de tc5 !!> 
<len hıı 'ol.İl et hilh:ıss:ı Aıı1t 
dnıı yapncnğıınız illıarnt ciJıetL 11 
bizim çok lchiıııiıc olıııııdılr· 1 
ilcr t:ırnfl. n 1>:ıra111ızııı kıyın11 

ıl:ıhn -~;ok ~ağlaıııl:ış1111ştır. \ 1 •• 
h. u ilır:ıea t h:ırekclll•rindc guc 
lcr tık:ıcaliı 6:ınılıııukladır • 

Maarif Vekiliniıı 
teftisleri ,. 

~clırinıiı.ılc lıul;.ıııııı Mnnrır rl 
kıli Hnsıı 11 Ali Yiirel klkild~~I· 
ıliiıı ele ılc,·nnı clmişllr. JHıll _ or'' 
den eHd Niş:ıntn~ın:ı girtercı: dil' 
okulu sezmiş, )eni iliı,·c c 
p,ı\ )Ollll giizden seçirmiştir. ~i • 

Öı'.lrcndiğiıııizc gort> bu yıl ,c" 
ş:ınta~a orta okulunun Jıse)'C ıııı· 
rılmcsi ihlim:ılleri fnzl:ıdır. ııu ~it' 
susta lctkil.lerc dc,·om cdilrılc 
di~ ~· 

\lrınrıf \'l'kili paz:ır ı::ünfırıC ıı· 
ıl.ır elırinıir.dc knl:ıc:ık. lıiJhll s:ı f, 
ııhcrsilc ile meşgul ol:ıcaktır·rıll
nhersitcnin muhtelir lnıtih0111:ı 11 ılı el ı lııılun:ır:ık t:ılclıc ile ~:ıJ;.• 
ılın tcnı:ıs ede(; el.lir. 

~cnebi tebealı talebel~' 

Belediye reis muavinle
rinin tahsisatları 

1 ı:cnrlı i tnlıiiyctiııdr lnııun:ı;', 11 rı 
l ~hnl!'ri n Tıırk okııllnrıno :\ 'd fi 

Amiral Hüseyin Paşn- V<·killiğınııı müsndcsi nıııı111~çıcı 
nın kemilderi '- ıbı:J PdildiklC'ri y:ımlan t~r:1 ır 

llekdiyc reis ıııu:ninlcrile k:ıy • 
ınnk:ıınl:ır:ı ııı:ı:ışl:ırınrlıın h:ışkn ny
rır::ı t:ılı~i sıı t nrJliyordıı. Hci~ ıııu
O\'iıılcri yii1er Jir:ı, J..:nyınnk:ıml:ır o. 
tıız:ır Jir:ı :ılıyorlrıı ılı. 

lleleıliycni 9rn lıiitçcı;ine konnn 
lıu t:ılısisalııı beledivc reis muavin. 
lcrinc :ıiı ol:ınl:ırı Jl:ıhiliye \\~küle_ 
lince çıkanlnıı~tır. füıym:ık:ınıla

rııı t:ılısis:ıtlnrı ilık:ı edilmiştir. 

ht:ınhul helcdiyc reis munviı~le 
rindcn lı:ışk:ı Ank:ıra reic; ınııııvin . 
kri ıl c .ı~ rır'a lnlısi . :ıt nlıırnı.} :ıc:ık_ 
l :ı rdır. 

-

SOi ele lıirittc \dnl t'ocn Amiral nelirt> ııııle :ınl:ışılmıştır. \C ril' 
lfüst'yin Paşnnın llnn)ncln huhın.ın ~eni hir l.:ır:ır iizeı-ıne gerek ~ı.ı ı 
kemikleri :>İlC'Sİ tnr:ıfınd:ın hınıı - lıi \C gerekse Türk hııs1.si oktl oıı'' 

na hu gıhi ıulelıcler lıund 111 ~ıııll'· l111J;ı ı;(CIJriJıni~ \"C aile ktı!ııj~l<1nın:ı r :ı 
onc:ık M:ı:ırir Vckrılelinin 11111" HÖıniilnıfışı iı r. 

Bir çocuk pencereden 
sokağa düstü .. 

JJ11c;kö)dc J\ızılmln:ıre r:ıcld<'siıı_ 

•le otıır:ııı Halıionın o •lu G ~nşınd:ı 
llh:ııı ıliin P<.'nrercden Jını,:ırken 
~okağ'l ılıışıniiş, :ıjiır suı t>le ~ ;ır.ıl:ı
ıı:ırnk lı:ıı;tnncyc kaldırılmıştır. 

·-· 

c;ill' knlıııl cdilehilccehlcrdir. ınrıı1 
Diğ<'r t:ır:ıflan N'nehi okll1~i f$ 

dıı cıkı rnn ~:ıhancı tahih<'ııe ·rıl 
ll'lıelerin knıııııl"ro iştirak cıı;;ıtc 
ııırrncc;i, dlnloııı:ılarınııı 'crı 
lııldirı imiş lir. 

oı---

Bursanın planı 
1

,,1 
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01;,.. 
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~.;.,;;.;= 1 IDALDANDALA 
arv:::r;:.~ruma Almanya tayyare zayi- lı ____ H;!~:~eı~~~~~~ü:r 
--~~i.~..!._.ik~,w atını telaA.fi edebilir mi? ~:!:~ay ~:~~·::::::::: 

ha ·-~-'- faali a KlNCl büyük harp rlrcl.I dokuz takdir f'deblldl.tl gibi, "EBaa h•lrlt.-• 'ıı ...... ~: .. uaaı yet raporu· ay oldu. On ıünU de tamamla. _.._ 
~ti. Gazetelerin ver\liti kPncllılne malCımdur. 

~.-...~ra;~~:-cu:.ıı:~ Almanya senede 5 O O O tayyareden fazla yapamaz ::~~.uzo •• ~y:ın ~~=:~~n. to::::~ r~ey=d:be~~::e.".::~a.k c1uru,:or. 
~. ~ için cez.el•dmlcbjr lım buıilıılerde ne dotacak ! t p 
~ &ae rapordan mıladıiımua Bugün cereyan etmekte olan tayyareler Hayn Kel III ile Me· Rider 1 kanunusani 1940 da şu * * * apas 
ltı.~ İf cemiyetin mültıttitleri harpte en mühim rolü tayyare oy- ıertınit 109 }arın imali 1938 sene· sözlerle bu

0 imkansızlığı anlat· Bugünkü harbi yaralı bir lohusaya hikôyesi 
ct.n yapıllıuttar, Fakat tu nayor. Alman taarruzunun baı· sinin ikinci yarısından aonra bq· mıştı: beıızer.ecek ohıraak, Ebelıl muhakkak 

t....~:Ctır, ki Ha1vanlan langıcında müttefiklerden üıtün lamııtır. "İç cephenin, muzafferiyeti ki Amerikadır. Diğer müt.ehassııılar 
~~Cemiyetinin müf,.ttitleri, gibi eörünen Alman hava kuvvet· Dornie 210 ve Mesertmit 110 garanti etmeye lazım olan her şe· da var ... DoğM'&k mahsulün dünyaya 
'-)::" ~•tanbul tehrincle pek aı: leri, bilihare yavaı yavat üstün· tiplerinin inıuına ise 1939 sene· yi hazırlayabilmesi için Alman· lf'lltlııue &uçluk çl"kllect'k oluna, ve-

,/ 

ICİ l t ln.H.A \"J yazarken, bWm 

1.!_' •• llli~---·1 yu""k alan ·-L- tea· h k"f" "k d . . bu ıe,· parça parça olsa da, her halde ~ .,.~ --111111 lüğünü müttefik tayyarelere ter· si iptidasında baılanmııtır. yada enüz a ı mı tar a ıtçı · çocuk almacak! 
.. ~ınitle'tdir. Bunda belki ketmiıtir. 1939 nisan ayında öğrenildiği· lunmadığını biliyoruz." Amerikan ~be&I, f'llnde çaııtul3le 

Hasın Hirllğlııuı - (İ('nç ol. 
nıakla beraber - E&IJ zaman bot
aohbetleriıün nüktedan ,.e l(t"lebl ııt

retindı>n çok zarif b.ler tafı)ao k&tllııl 
'.furlıan '.iamerler dı..'Cll ki: 

~· • dırlar. Bu iti kaç mü· Hava taarruzlarında nazara ne göre o tarihte Almanların Bugün de görülmektedir ki Al· bekliyor... Jllğer mütehaaaıalar da 
~iJ1'lllİıı yaptığını bilmiyoruz. çarpan ıey Almanların büyük mevcut ve vazifede olan 3500 as· manya, geçen umumi harbin ha· llt"tlerlnl ıuu.ıriamıtlar, lohusayı k"·· 
~ht bir müfettit, hl!r zaman kuvvetlerle taarruz etmeleri ol· keri tayyareainden 2800 tanesi tında olduğu gibi ilk olarak mu· ranclıraa aancıların ııeyrlni takip edl· 
' tik alan arabay• raıtlaya· du. Buna karııhk da her gün va· son altı ay zarfında imal olun- vaffak bir hamle yapacak; fakat yorıar. 

- Bwıa bcnzı•r bir fıkra daha var. 
dır; bilmem itlttln mi~. .Eaklden bir 
hırlıtlyan kadını, çocuğunu dojıırma

dan evvel papaaı daw·t ederek keneli· 
ı.ind~n doğacak çocuğwı oğlaıı mı, 

kız mı olacağını aorarlarmı1-
~ uti bir hesapla 40 • 50 Alman muıtu. sonra bu hızı yavaşhyacak ve du· 
~ b"ı:kaç ıiln içinclcı bir arka· tayyaresinin düıürüldüğünü gör- Bu hesaplara göre senelik ima· racaktır. 
~~ iki hadiseye rMtı.mttır. dük. Iitr 5000 ile 6000 tayyare ara· \ 
~Çiçek pazannclan •~ bir Bu zayiat Alman tayyareciliği sında kabul etmek icabeder. 
iıt. ~ haddinden fula yük al· için mühim bir yekQna baliğ ol· Filhakika Almanların hava 
~ ''~ dingillerin kınlmaıiyle maktadır. Almanlar malzeme ba· kuvvetlerini hazırlamak bakımın· 
'-~ ~•Yvanlann cadrleye ıeril· kımından iki binden fazla tayya· dan göstermiı oldukları gayret 
ille diieri de Babıali yokutunu, re kaybetmiılerdir. Fabt Al· muazzamdır. Nazi hükfuneti mev· 
~ ~fazla yükle tıl'ft):\namıyan mantarın inaan zayiatı daha ki iktidare geldiği zaman meıeli 
~~~ hayvan •• , mühimdir. Biz burada Almanya· "Unker 87" &ibi bazı tipleri ha· 
~ 1.1:..t bu ~(·kadatunız, Hayvan· nın kaybettiği malzemeyi nasıl zıdanmıı bir vaziyette buldu. 

j:.-_ınaye Cemiyetinin müfet· yerine koyabileceğini tetkik ede· Fakat itçi ve malzeme güç-
~ ~""'1ldıiı için vicdan nzifesi· ceğiz.. lükleri o kadar büyüktü ki nui· 
~ ~ıtır. Cemiyet, bu ha· Bugünkü harbin neticesini ta· Jer evvelce tasarlamıı oldukları 
\ ~eftit vazifesini, fahri ola· yinde hava kuvvetlerinin mühim plinın tahakkukunu imkansız 
~ liiıı vatandatlan vermeli; bir rolü olduğuna ıöre, kaybolan gördüler. 
,."azifeye poliıin d. müdaha· tayyarelerin yerine getirilmesi de Amerikan hava umumt katibi 
,~ letııin etmelidir. O vakit, mühim bir mesele tetkil temek- Jonson, Almanların 1937 seneli 
~· ~miyle halle~ilmit ola· tedir. tayyare imalatı plinlarında 3154 
' ' Müttefiklerin hava kuvvetleri tayyarenin imali varken ancak 
~;acı., sokak lfÜve-rcinlerini muhasamatın batında Alman ha· 720 tayyare inta edilebildiğini 
~ı..,.düren, ipe geçirilmit m111r va kuvvetlerinin df1nunda bulunu töylemiıtir. 
't~aıti yutkrarak yakalıyan yordu. Bugün ise miktar itibari· Almanyada 1937 denberi bü· 
~ çocuklan da zikretmek le müttefikler Almanlardan ileri· yük bir faaliyet gösterildiği mu· 
~-~~Bu da Hayvanlan Hima· ye gitmeye baılamıılardır. Çün- bakkaldır. Fakat bütün bunlara 
""i i ~tişlerinin takip edecek· kü Almanlar zayi olan tayyarele- rağmen iki mühim müfkül daima 
~ ~ . endir. Fakat dediğimiz rinin yerini ancak kendi vaııtala- baki kalmııtır. 
\, l' 1tler birer teaadüft1 bailı· riyle doldurmaya bakmaktadır. Ham madde meseleli kıımen 
~~-:S ettiğimi~ tedbir, C!· Halbuki müttefikler bilhaaaa A· stcklara, kısmen de erau malze· S" 1!tni tarnamıyle halletmıt merikadan büyük mikyasta tay- me ile temin olunmuttur. itte 

'tt . "e kcndiıine yüz binlerce yare getirtmek imki.nlanna ma· bu suretle bokıit uyetinde on te· 
~emin edecektir, liktirler. kiz aylık aluminyom ihtiyacı te· 

Almanya ıimdiye kadar hava min edilmittir. 
Altın fiyatı kuvvetlerinin hazırlanmasına faz· Fakat yeni malzeme elde olu· 

lnfütııeııenheri yfıksek hir la eayrte ıarfetmittir. Bugün de namaması Almanların tayyare i· 
' dunın :ıltın firaıı dün bir. aynı ıayreti ıöstermcktedir. malatını tahdit etmektedir. 1ıçi 

. l't 3j 40 kurut kadar iıl~ Almanların t.,..... im.1Hid• baJnimndan da 'ftsiyet aynıdır. 
• •• "l~aııı 23,50 kuruşta kapan· miktarı bakkmdaki kanaatler Geçen eylül ayında Almanyada 
'-........._ muhteliftir. Bundan iki sene ev- tayyare sanayiinde çalışan İKİie· 

"-.. ~ veline kadar Amerikan mütehu· rin miktarı 450 bin ile 500 bin ki· 
~--------- tıslar Almanyanın ayda bin tay· ıi arasında idi. Bu yekun kadın· 
~ [ k yare imal edebileceğini söylüyor- lara da iıverilmeıiyle artmıttır. 

Q g"' l !ardı. Fakat bu rakam pek tabii Birçok fabrikalarda kadın itÇiler, 
b ki biraz fazla görülüyordu. Harp müstahdemin üçte biri nisbetin· 
GQh ı·sıer ı· batiamazdan az evvel bir İtalyan dedir 
il · membaı Almanyanın günde yirmi Fakat cephede on bin tayyare 
~~e girerken dikkat tayyare imal edebilmekte oldu· bulundurmak için fabrikalarda 

ed'( 1 ğunu kaydediyMdu. Şu hesaba bir milyon sekiz yüz bin kiti ça· 
Jı· 1 ecek nokta ar göre Almanya senede 7000 tar lııtırmak lbımgelmektedir. Bu· 
~ ltJcaç gün evvel deniz ba.n· yare imal edecek vaziyette de· nu Almanlar da takdir etmekte· 
~~ ~cvsimindcn bahsetmıt· nıelrtir. tcabı halinde bu imallt dirler. Bu münasebetle kadınla· 
'llır~aç tanıdık ve bazı ~al· üç misline de çıkanlaıbilir. Fakat rın bu yardımı da Alman'"n iı· 
t~r:~~e girmeye baıiadıgını İtalyanların bu ıon tahminlerine çi ihtiyaçlarını kartalamıı değil· 
~&Ümüz için tekr~r ~"! bir hakikatten ziyade bir kehanet dir. -..;d dönmek mecbunyetinı nazariyle bakmak daha doğru Almanya 20 milyon itÇiyi te· 
li~~ . . olur. ferber ed~bilir; fakat bunun içi.n 

•e d ~ •. ınaanın denize gırmesı Bugün Alman hltlarında dö- aynı zamanda cephede büyük bar 
~tiltrıız banyosu yapnjası ta· vüıen ve Alman hava kuvvetleri· ordu bulundurmaya mecbur ol· 
~ ht e doğru değildir. Bunun· nin en büyük •kısrnını teıkil eden maması lazımdır. Nitekim Amiral 
' taber deniz banyosu yap· 
fi ~ lrılni olacak hastalıkları 
~ar da çok zannetmeyiniz. 

~b: Önde, tabii, verem baat~· 
'ı...~.licle akciğer veremi hıç 
)\~ de olsa, deniz banyotu 
~~aya büyük manidir. 
~tnin bronıit hastalığı, 
~ haıtalığı, nefes darlı&ı, 
\ "~~. \'c yürek hastalıkları 
~ ~ banyosuna mani olur 
~ İıit de cilt haatahklan. 

~İll icr taraftan denize giren· 
~u içinde ne kadar kala· 
~ da bir meseledir. Bu· S c~ doğrutu tudur ki on 

""~~ dakikadan fazla kal· 

t~~onun saati, keyfinize 
~ la~ on ile on iki ara· 
llt ~Yllıut öğleden sonra üç 
SL ~.raıında olur 1 Fakat 
teıl 111: Uzerine olmaz, yemek· 
'lıt1t,'°'ıra en az üç saat geç· 

'~ banyosundan aonra 
~ ~l Üzerinde güneı banyo· 
~, tlaıca lazımdır. Yalnız 
' ~ için bile olsa, onun 
~~tik faydası vardır. 

tlt' ~ deniz banyosuna gi· 
~ ~ liizumlu olan ihtiyatla· 
"'tiı ~an dikkatinizi celbe· 
~t· l>cniz kenarı bavuına 
~ • ~lıııayıp da banyo yap· 
~ için uzaktan deniz kena· 
~ tc~~nler için, denize gir· 
~it r .0 nce birkaç gün bekle
~'li olur. Çocuklar için bir 
~·· Fakat İstanbul gibi 
~ iç·dtniz kenarında yqıyan· 
~:- tabii, hiç bir kaide 

Roma Mektubu: 

•taıvanıara g ö r e 

Yunanistan Türk protekto
rası altına girecekmiş ! 

Fl'AIW&cıa Lö T- put.eelDID Bo
ma mubablrt,, lıüdlri7or: 

ltaıyaıun Dllldah&l• tehdidlııln, hı.. 
giltere ve Franaanm ma.nevt kuvvet· 
lertni kırmak cayeatyle Almanya ta. 
ratmdan idare edilen bir korkutina 
manevruı oldutuna bu Mlll g1)Dlere 
kadar inamlabWrdL 

Fakat bundan .IOIU'& ltalyanm 
Avnıpa harbine ctrmuine artık 
ıUphe ıötUrmu b1r tekilde karar ve
ril.mit oldutu Sörtlltıyor. ltaıyada 
ecnebi ıuetecller n 817Uet &damla.. 
n ınahaflliDde b&Jdm olan yeı&ne tL 
kir budur. 

llt)DAllAL& N1)Jı1Ayt".ı:at 
ltaıyanm mlldahalMl için yapd&D 

nıımayifler &'11Dden ıt1ne artmakta
dır. ltalyan tddialarmı yeniden bildir· 
meal için Duçeye fqiat partUl mWl 
kon.eyi taratmdan selen talepname· 
ye 8&1l&)'i Te ztral fap.t llOl koate.. 
deruyonunun da talepleri ll&Te olun. 
mu,tur. 

Bunlard&ll anayi ifÇlleri konfeck. 
ruyonu, 1fçi fapt medeniyetinin mu
uller oı.muı tçin derbal harbe &iril
muini bildirmekte, ziraat ltçileri de 
Duçeye köylWerm harpı.'1 hialerint ve 
ltaıyanm mUcadele ve fedakt.rlıkta 
dalına blrmcl sırada oldutunu beyan 
etm1flerdir. 

İtalya bucUn• kadar içinde bulun· 
ctutunu beyan ettttl ıayrl muharip 
TU119tten artık muharip nzlyete 
pçmlftlr. 

lt.al7&DJaı'm &7l&rca ıu.um.us di;rtı 

feryat etUklerl bu harp bugUn anki 
mecburi imlt gibl göeterllmektedlr. 

Fakat ltaıya müdahalede bulundu· 
tu takdirde, bugllne kadar harpten 
uzak olan Akderm ve Balkanlarda 
harp harici vaziyeti icabı malik oldU
IU birçok avantajlan kaybedecektir. 

TCB&tR VE YUNANhrrANA. 
ATILAN KARALAR 

Ayni zamanda Türkiye ve Yuna· 
n.lltan aleyhine sayeUe vazth ittihanı_ 
1arda bulunulmaktadır. 

Jurnal D'ltalia gazetesine göre (81 
Ka;rr. tarihli) Tllrk ordulu yalnızca 
harbe strecett vutyetl beklemekttı.. 
dir. Tllrk orduw bu takdirde fimdt. 
ye kadar Buicarlar taratmdan lsteıı· 
mit bir nıalıreç olan Dedeağaea ,,._ 
ıdyet edeceklerdir. 

Stampa (2 Huiran) gazeteal de 
Yunanlılann TQrklerl, kurtancıları 
olarak kabul edecek vutyete gel-nlt 
buluncluklarmı, Ortodou Salibmin 
HtWden yardım latiyece&inl yauyor. 

Diler taraftan Tllrklye de Yunan 
aru1.lbıt kendi emniyet mmtakaaı O

larak kabul etinektedtr. 
Btampa ıuetul, Yunanı.tan Uze 

rinde btr TUrk protektoruı te§klline 
f&hlt olunup olunmıyacatı mııa11ni 
80rmakta Te mtlalOmanlara hırilıtiyan 
aallbl Uzerinde hlkimiyet verecek o. 
lan bu protektora ile Tllrklerm .A.Tl'U.. 
paya döneceklerlnl yumaktadır.. 

lfte ltalyanm Tllrldye ile YuııaniL 
tana atfettJt:i projeler bunlardır. Ta· 
bil bwı1arm Nbeplerl tahm1D CPlUDIU'. 

Yeni muamele 
vergisi 

ile mükellefiyete giren 
ımai müeııeseler · 

hakkında 

Maliye Vekaletinin 
tebliği 

Ankara, 7 ( A.A.) - Maliye Ve_ 
kôletindl'n leblilt edilmiştir: 

l - 2430 sayılı muamele vergi
si kanunu ile ek ve tadilleri l ha· 
ziran 1940 tarihinden itibaren ilga 
edilerek yerine 3843 sayılı muame. 
le Terıdııi kanunu kaim olmuştur. 
Yeni kanun 4 haziran 1940 tarihli 
resmi ıazetede neşredilmiştir. 

2 - Yeni kanun, ııunat müessese_ 
)erden maada bu müesseselerin m. 
yaJlerini, şubelerini ve satış maıta
zalarını, :sınat müesseselere imalat 
yaptıran veya :sınai müesseselerle 
filyallcrinden, şubelerinden ,.e sa· 
tı, malazalanndan mal alan top. 
tancı ticarethanelerle müteahhitleri 
Ye bunların toptancı rilyal, şube ve 
satış mağazalarını ve bu miiessese. 
lerin akraba Ye şeriklerine ail olup 
la bu müesseselerin mallarını sa_ 
tan mağazaları vergi ile miikellef 
tutmuştur. Kezalik toplu imall\t yap
madıklarından dolayı sınat mües· 
seııe sayılmıyan müesııeııeler de 
yeni kanunla mükellefiyet mevzuu. 
na alınmıştır. Kimlerin toptancı 

sayılacağı yeni konunun yedinci 
maddeııinde ve akraba n şeriklere 

ait malıazaların hangi mağazalar oL 
duğu dördüncü maddesinde, filyal_ 
ler, ııekizinci maddeııinde yazılıdır. 

3 - Sınat müesseeler bir "ima
lat., ve bir de "muamele" defteri, 
bunlar haric'indeki mükellefler de 
bir "emtia ithıılAt ve ihracat,, def· 
teri tutmaıta mecburdurlar. Muame
le vergisine tabi olmamakla bera. 
ber sınai müesseselre devamlı mal 
ııatan toptancı tic-arethaneler de 
bir "satı'" defteri tutmakla mükel_ 
Jeftirler. Bu defterlerin, en büyük 
mal memuruna tasdik ellirilmesi 
mecburidir. Kanunun birinci mu
vakkat maddesine göre tasdik mu • 
amelesinin kanunun meriyete gir. 
dili tarihten "1 haziran 1940" iti_ 

haren bir ay içinde yaptırılması la_ 
zımdır. 

Otedenberi muamele Yergisine 
tabi bulunan sınai müesseseler, 2430 
sayılı kanun hükmüne göre l 940 
takvim yılı başında tasdik ellir..; 
mit oldukları "iptidai maddeler 
alım ve sarf' ve "muamele"' def. 
tefolerine yeni kanunun emrettiği 
muamelatı dercetmek şarlile bu der_ 
terleri 1941 takvim yılı başına ka
dar kullanmaja devam edebilirler. 

4 - Yeniden miikellefiyete giren 
şahıs ,.e müesseseler. kanunun me· 
riyete girdiiti tarihten itibaren bir 
ay içindl'. lıağlı oldukları ,·arid:ıt 

dairesine bir beyanname vererek 
müeııse5esinin isim ve adresini, iş. 
tigal mevzuunu, işe başladıkları ta. 
rihi, imal vasıtalarının nevi ve a_ 
dedini, kullandıkları muharrik kuv
vet ve işçi miktarını, depolarını, 

filyal, şube ve satış mağazalarının 

adreslerini bihllrmeğe ve 1 hazl • 
ran 1940 tarihinde ellerinde mev. 
cııt ,.e vergiye tabi mahallerden a. 
Iınmış olan malların nev'ini, mik_ 
tarını v-e kıymetlerini mübeyyin bir 
envanterini tanzim eılerek bu he -
yannamelere raptetmeğe n envan· 
ter muhteviyatı olan malları "em. 
tia ilhalAt ve ihracat •• defterlerine 
itlemele mecburdurlar. 
Sayın vatandaşlarca bilinmek ü. 

zere teblil olunur. 

* * * Acaba ne dotll('ak ! '! 
Sevlnıll bir l!kılh bebej1 ml1 
Bir canavar mııt 
Jo'akat bu harp, lnııanl \-asıllarından 

bir hayli uzaklaımıı oldutu için, Lo
huunuı bugilııe kadar, bl:ıce maınm 

olan lnaanj prtlar içinde doturacatı· 
aı ummak yrnlzdlr: aceleciliktir. 

Nevzat, belki daha geç dilııyaya 
gelecektir ... , . ., daha leci aancılarla.M 
..-&kat her halde, parça parça da ol. 
ı.a, onu alacaklar! 

\ 'e Lohuııa, tekrar tabll ahvaline 
&\'det edf'bllmek için ••kırkı,, df'tU, 
"IM'kaenl., cl«>tll, belki "yU:r. llf'.k9eni 
ı;ıkıncaya kadar., uzunca bir nekahat 
deneal &'eflretıelc. 

Kaydi mazi ve derdi iıtlkbal, 
Olmayınca. gelir saadeti hal 

it al yanın 
ıöhreti J 

1 TALl'A, harbe &'lrcll cirecek 
fllylal&rl)·le, U.) andırdıiı bava 

içinde hiç ıUphe.lz ki, ıu dakikada 
dilııyayı tut.un bir "ıaiyaai töhret,, te
min ettl. 
Doktonın birisi de, btr memlekette 

barikulf.de blr ti)b.rete malik olmuş. 
Mektepte, keaıdlıılnden her halde 

pek ilerde olan doktorlar, bu töhrete 
llayttt ederlt'r. 8ebeblnt araetınrlar. 

:NeUcecle fU lııcellj1 bulurlar: 

* * * 
M~hur doktor, her bansi aUede 

bir hA8ta)& çağırılııa, o Jıaataaın im. 
lağına giz.ll(l(l: 
- N•--• ....... 79lllla ....... 

rtm: iyi olacıakam: dennit. 
Ev halkına da batını aallayıp du.. 

daclığını kıvırarak: 

- Yazık. Hastadan Umit 7ok, cllye 
acıklı bir llııanla teeeellf beyan ede
rek çıkar &'idermlş. 

Netlef'de huta olUne, ev balkı: 
- Doktor zaten ıtöyledi idi: cUye

rek doktorun leııni ketflni l11n eder. 
lermlı. 

Haata, l)'l oldutu takdirde •vinçle: 
- Doktor benim kulaj'ıma iyi oıa.. 

caj'ımı ıtöyledt idi; der ve kencllalne: 
- Ya niçin bluı bafka türlü Uun 

kullaaclı T diye aorduklan vakit: 
- Der balde bana kal'fı hizmette 

Jnnur etmemeniz içlu olacak; ceva. 
bmı verirnıiı. 

* * * 
ltaıyanm bugUnkll hareket tanın· 

dan bAaıl olan ılyul töhret te, bu. 
nun ~bi lkl tarafa birer mütale. be
yan etme.lndf'n ileri ıellyor amma, 
ltalyanm ıtöyle'1Jklerlnln lldal de mu.
bettir. 

Almanyaya dönüyor: 
- Akıbetin iyi olacak, dedlj1 ıilp_ 

besi:r... 
Dilnyaya dönüp onlara da: 

l'apaa, aile erkluıına meeela. "ot. 
lan,, der; lakat ilerde zuhur edet'lek 
hakikatJn aka1 rıkma.aı JbU.malinl de 
düşilııerek: kapının arkasına cı.uıce 
"kııt, , yazarou~ 

Bittabi, .kııt,, dediği :r.aman, 'oj'laıı., 

k elimealni ka.) dedt'nnif. 

* * * Neticede ku: dedJtl yerde otlaıı do. 
prııa, papaa biç bir mahcubiyet eııe,. 
ri ıöatermeklliı.ln: 

- Slz, kapının arkaaına bakın, der
miş. •• Doj'ruau orada.) aulıdır. 

* * * Turhan Tamerlere aordum: 
- Bu fıkranın lt.aJ3a ile mllnue.. 

betini naaıl hah edenin: 
.Bir müddet durdu, sonra Nedlm'lQ 

ıu DX'fhur beytini mırıldanclıfmı lflt. 
tim: 

Kız - oğlan nw nlzuı, ıehlevend 
Avazı Avlzm 

BeJA.sızı beıı de bilmem, kız mıam, 
oğlan mıam kUirl 

Otomobil 
ve yürümek 
B EXZL~ pahalıl&fıyor. Bellllal 

dafrelerlu bir kımnmoı otomo. 
blllerl tahdit ediliyor. otomobil ele 
ayni tekilde pahalı. .. Biltün bu tabii 
alaval. bl:r.I 'yilriimep tef vik etmek. 
ten,. lıetka Dedir T 

* * * Hal böyle iken yiirümek, nedenae, 
bil'çok klmaelerin ea ~ldnİLlii b&re. 
~oa-,eur. 

As. butuk yürüdllkt.en aonra, bemeq 
tl'&Dlvay lıtlkametlerine bakmap 
lıaflar; otomobil, otobiliı duraklarma 
;rollamrlar-

- Yahu, neye balayonunT Nereye 
cldlyonun ! diye aonaıu:r.: 

- Aman eleacllm, derler, o kadar 
yol yllrtlnllr mil T Elbette bir ıeie 
binmek .lA.:r.un. 

* * * Halbuki, devrlmiı.ln pt'k :r.lyade te-
fa.bllr ettiği "Sponnerllk,, ile bu, bir 
tıesat tetkll etmiyor mu1 

Yol yürümek, aporlarm en tabllaL 
dl.r. Tanmmaı muktelltlerlmWlm 11&
lll Utnye aoraraaıur., en ueu:r.udur 
da.. 

HaJU utn: 
- Bir yolu lld ldfl blnlea ~ 

cıek oluna yol luaalır; der. 
Bunun aebebl, yllrtlyüf NllUlllcla 

birbirinizle aohbet edecıellnh:dea, a. 
s.un yolun farkında bile olmayacakaı,. 
tınız için &ize "kı-., seıecetldlr. 

O halde neye yttrllmeyonız.p 
Ermlı oldu.klan ikbal ve .ervetl 

Rabbani bir mll:r.aherete attetmıı o. 
lanlara bile, Allahm "Yllrtl ya lm. 
lwn!,, dedJfinl unutuyor mıyız: 

Kıyametler içinde 
A labildiiine ıenit b:C- ülkecld 1 edenler, öz yunlannı, çocuklan· 

tank, kendi kendine yuvar nın canını, yuvalannın çatısını, 
ı bi be "bid" karıfannın namusunu korumak 
&Mın r çem r ıı ır. için çarpıtır. 
Arkasından piyade taflan yü· Bunlann araımda iıter iate-

rümez, benzin depoları yetitmez, rnez bir fark ıözetmek limndır. 
cephane kollan selmezıe, tıpkı Biri olsa olsa bütün ıüçünü har 
dej'nekıiz ve sahipsiz kalmıt bir car, ötekinin dönecek yeri olma
çember sibi, ilk enıele çarpıp dıiı için ölümü ıöze alarak dö
durur. 

Diln sabah selen telsraflardan vüıür. ölmeye ıerçıekten karar 
vermiş arlamın, ne korkunç lıir 

öirendik, ki açıbp kapanan mü: tey olduğu iıe, çok ıörülmıüttür• 
dafaa hatl~r.ınclan apn tanklann Tarihin bütün harikalarını lııu 
yedi yüz tanesi iitinam eclilmit- türlü ölümü yenmit kal:r......,lar 

Hiç tüphe yok, ki lııu tanklarm 
içine yann Franıız tolö"tleri, top· ya~~· Ordulal", kalkbldan yer 
çulan binecek ve Alman tankları· lerden uzaklattıkça, zaydlarlar. 
na kartı muharebeye 1fİritecek. _ .. 

''Möz'' savatmcla piyade hatla· Geçtikleri yollar, dütman t~· 
lan içindeclir. Her kovukta llir 

nnı çij'neyip geçtikten aonra, namlıyı, her çula.Tela bir fedaiJi 
yelpaze teklinde açılarak tozu hesaplamak, l'eriyi temin etmek, 
dumana katan tank ı.biyeai, 111'"" menzil kurmak liznngelir. 
tık yalnız eakimit bir usul olmak· Alman fabnkalannda dölıriilm 
la kalmadı, belki kartı tanfın bir sülle, "K.rop'' tezsüılannda 
kuvvetini arttıran bir pnimet yüz kilo ise, Fraıız hududuna sr 
pefkeıi halini de aldı. linceye kadar, bin kiloluk bir ,;ik 

Alman ordulan ••11 bakımın· 
dan müttefiklere üıtün olabilir. ~':.:.lkıt noktasiyle harp tahuı 
Fakat bu üıtünlüiün çarpacaiı arasına mesafeler airctik~ pile 
iki çelik duvar vardır: 

1 - Hücum eden ordu, toprak llüyi.=r; sılnnb artar. 
kazanmak, tan ve .-.ne -...ı· (Lutfen aahifevi cev'rifri:t) 
mak için abhr. Halbuki müdafaa HAKKI SUHA GEZGiN 
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s 
J)aris, 7 (A.A.) - :'ıhıharebe, dc

lliıden Suuson"un şarkına kad11r, 
:tMitün sün çok şiddetli olarak de. 
-.am etmiştir. Alman tazyiki, lıer 

.,.rllc, ezcümle Alm11nlarm seı;mc. 
ai.ş oldukları En üzerinde durdu
rulmuştur. Bir çok ~·eni tank tah
rip c lilmişlir. 

Paris, 7 (.1..1.) - Akşaıua doğ. 
ru, şa!Uhiyeıtar askeri mahfillercleıı 
l\öyter nıuhabiriııin nlı.lı~ı ını.ılıL 
mata göre, l'r:.uısa me) dan mulıare. 
besinin barıı: HısıC!Jrı oynı ol.ırak 

devam etmiş ve hücuııılıırının şid
detine r:ığnıcn, Alınanlar, bHhassa 
ı:ız;riklerinin çok. ş.hldetli olduğu 

1''ranm: tcrlihinin sağ ccnnhrnda, 
mühim ilerle) işlere mm·affok ola
mamışlardır. Batar~alarla ,.e tank 
dari tertibatı ile dolu Fran~ız isti. 
nat noktalarına karşı, piyadelerin 
önünde .giden l.:ıoJ,Jıırın ayııı hü.. 
cumları \'ardır. :Fransız istinıı.l nok. 
tal::ırı, muharebenin üçüncü sünii, 
heyeti umumiyesile. mükemmel ·u. 
rette mukavemet etınişlir. Yeniden, 
topçu ateşi, tank dafi tertibatı ve 
tayyar<!lcrlc bir çok tank tahrip e
dilmiştir. 

1\luharebenin inkişafı b:ıkımın _ 
nan iki mıntaka ayırt etmek icap 
eylemektedir: 

Denizden Hanı civarına kadar 
olan yukarı Som üzerinde, ak5amn 
doğru, bic bir yeni Alıuau ilerle_ 
yişi kaydedilmemişti. 

!kinci mıntakada, yani Yuaz mın. 
takası ile Suason'un garbında, şi. 
malinde biraz ela şarkında aşağı En 
mıntakaslllda, Almanlar, Elet'i gcç
nıeğe muvaffak olmuşlar ,.c bazı 
noktalarda En'e varmışlardır. Fa. 
kat En'in $eddini zorlamak bnh 
sindeki hülun leşebhüsler akl~ 
kalmıştır. 

Bundan başka, rırta ,.c yukarı 
En'dcA yani llclhcl \"C Mtinyi ının. 
lakal:ırınd::ı. oğlcdcn sonr:ı, Fran
sız mevzilerine karşı çok şiddetli 
topçu ateşi açılmıştır. 

lngiliz askeri mahfille
rine göre vaziyet 

Londra, 7 (A.A.) - "lla,·as.,: 
SalfLhJ_yettar ma..b.filler, aakert va· 

ıiyet, heyeti wnuınlyesl itibariyle, ot· 
dukça lyt olarak k .. lmakta buh.uıdu· 
ğu kanaatindedirler. Fakat bu ma.J;ı.. 
filler fazla nikbinUkte bulunmamak 
lUzumunu da tebarüz ettiraıekte<lir. 
J.q;. 

.Alman haberlere göre .A.ıA!c~ın 
garbindekJ İngUib kuvvetleri Breale 
ırmagına dog"ru geri çekilmf§lerdlr. 
DJ~er taraflarda vaziyet, umuınt hat. 
larr ile qağt yukarı dcğl§memi,§ o
larak kalmaktadır. 

Yine tebarUz ctUrildiğltıe göre, Al· 
manlar, yenl te,şktl edilmi§ bulunan 
ve evvelce sıkı muharebelere girmi-' 
olan askerlerden mürekkep fırkalar. 
dan bazılarını kullanmağa ba§lamtş
lardır. 

Londra salahiyettar mahttllerl, bu
günkü hareMtta mUttetlkler lehine 
bulunan unsurların bUt\nço.sunu ya
parken, bllh:ıssa cıu ikl cihetı tebarU;ı: 
ettirmektedir: 
Ordulanmızın h:ı.reka.tt, P"lo.ndres 

m11ydan muharebC!Slnde oldUğu glb!, 
muhacir akınları ile mU§kUlle§me
ı ı .. ktecllr. Diğer ta.ra.ftı:ı.n şurası da 
t ryyUt eylemektedir kJ, soğukkanlı. 
lıh!arını kaybeden Alman bombardı. 
n:ı.n tayyareler pilotları, plke haıtn
ı:e fazla hücumlar yapmamnlttadtr. 

abaha karşı: -
Alman piyadesin;n ta· 

arruzu muvaffak 
olamadı 

Londra, '7 (Hususi) - Abvil'de tn· 
glliz kıtaları Fra.ruıızlarla. birllkte 
harbetıncktedir. Son model İngill~ 
makineli tüfekleriyle blrçok Alman 
tayyareleri dtl§tlrUlmUııtur. Almanla
rm Veygand hattına yaptıldarı taar. 
ruz; fevkaldde §lddetudlr. 

Bilhassa Ham'da. Alman t~rruzu 

Hele tayyare gibi kcu-kunç bir 
ailalun alabildiğine bol kullanıl· 
dığı bir çağda bu sıkıntı kat kat 
ziyadeleşir. Cephane, benzin ve 
iqo kollan bir kere bunlftnQ a· 
te§İne tutulurlana, hem kendileri 
mahvolurlar, hem de onları bek
leyenler ... 

Y ccyiizü, iki gündenberi bir 
kıyamet manzarası içindedi"r. 

Her millet, kendine göre bir 
"k<>.zınogoni" yarntu-. Her dinin 
do böyle bir tekvin düsturu var. 

Bunlaruı çoğu dünyanm alh 
giindo yaratıldığını eöylerler. O· 
lnıla dağtlt§ atrasında renk ve te· 
kil frı:-kı yoktur. Dünya kuruh.:r
ken de kıyameti andıran pzıtla
malttr, yan~ın!ar Ye tufonlarla 
çalkunmıştı. Şimdi yür.lerce kilo· 
metre topraJ.,Iar üstüntie p.'.\tla
yan yüz binlerce tilaınn gürültü· 
sü, yeni bir alem kuruluşunun u· 
fultu udur. 

Birkaç gün sonra doğacak gü· 
neşter, belki baotbaşka bil' dün· 
yayı aydmlatacnkt···· 

HAKKI SUHA GEZGJN 

• a ım 
çok mUthişUr. Brel'e kadar sızmağa 
muvaffak olan Alman zırhlı kuvvet. 
\erl karııısında mUtte!ikler yeni vazı. 
yet almı,şlardır. 

Almanlar En ile Elet arasında kırk 
piyade. fırkası ve 4 - 5 zırhlt fırka 
ile hllcum ederek hattI delme.k isti· 
yorlar. Bugün Som'da Alman piyade
el do taarrıu:a geçmiş lııe d• muvaf. · 

hare be 
{&k olamamış ~ pUskürtUlmU~tUr. 

En'in cenup eahilin,e geçmeğe mu. 
vaf!ak olıı.rı Almat\ kıtalarının bir 
lusmı püskUrtülmliş bir Jusmı da im
b& edilmiştir. Bugün 400 tank tahrip 
edilrol~tir. · 

Diln de •OO tank ta!\rip ve illi.nam 
olunduğuna ıöre 4R saat zı.uflnda Al 
manlar 800 tank zayi etmişlerdir. 

Resmi Tebliğler 
Fransız 'i'ebliğleri 

Parb, 7 (A.A.) ~ 7 Haziran tarihli sabah Fransız re!ml tebliği: 
Gece nlııbl blr sfı.kunda.n sonra ~ıeydan muharebesi dün bildırı~ıı aynl 

umumi §Rrtıar dahilinde bıı sabah yeniden baoııı.mı~t>r. 
PRrt11, "I (A.A.) - Franım: Ak~aın Tebliği: 

DeuJz ile Şomen dö Dam arasında, mutıuebe. bUtiln ı:Un. e.y,rıı §iddetlt. 
devam etml§Ur. fütalarımız: kapıyı.arma. ba.lsoıadan IJ.t!ıye daha. yeni ktitle
ler awn düşmana alddetıl ı;urctte mukavemet ediyor. Cephenin btyet.ı. umıl
miye-Wıcle, ileri unııurlarımız, dU§mancu tanklaruıa ve piyadesi~ kar~ı v-.ızi· 

!el«inl ifa ettikten sonr~ emirle geri çekiüni;llerdir. Yukan Eresle muıta: 
kasuıda, zırhlı uI16uı:lar, iat.inat noktalaı:unızı talırll> e~medtn he.tıarnnıı. 

arasına sızmı§lardır. İstinat noktalarımız ı:nuka\·cwet c:.tmektt>dJr. En llze· 
rinde rlüııman, §İddetll bir bombardımnn yapmıatı.ı:. Suaron'wı şa.rkınd~ nchd 
ı;eçmek için bir teııebbilıs icra edilmiftir. Fakat sol sahile glrcn°d'.i uıo.ıı un. 
surları imha olunmU§tur. 

Hava kuvveUerimiz, dli~man kıtalarınr bomba vn topla durmadan lzaca 
devam et~i§tlr. Son 24 saat zarfında tanklara. ka(ilele,ro ve mi>nııı.kale yol. 
!arına yUz tondan. !aı1ıı. bomba atılmı§tır. Avcı tayyarelerimiz. d\lrnıadan 

dU_vı:nan hava kuvvetlerinin tahribine devam etmiş ve aynı zaınanda kara 
kıtalaru:o.ııı b.lmaye eylcrn~tir. Sou :.?4 ~aat zarfuıda 21 düşman tayyaresi 
dUşllrUlruUııtUr. 

Alman Tebliği 
Bertin, 7 <A.A.) - Alman ba§kumıında.nlığı tebliğ etliyor: 
Kora v~ hava ordula.rmuı ~rekMJ Som nehrinin ve En Uc ôisn nehir

leri arasındaki kan.alın cenubunda derpiş edildiği ta~da ve muv\\f!akiyetıe 
devwn etme~teclir. Veyı;and hattı bUtUn cephe Uzerlnde ıcçilmiştır. 

Alman ta,yyarclm bu ıece tnı;Utere tayyare meydanlarını muva!fakt· 
yetıe bombardıman etı:ıı,,kr ve Uşlerlne dönmU,şle,rdir. Alın!lll sahll mtidataa 
topçusu, Fransanrn §imal sahlllerinde şüro.tli bir <lU.:Jllltl.D motQl"b'l)tunu tah· 
rip elmlııtır. 6 Ha.ziran tarihinde düşınan zayiatı 74 tayyare olup hunun 64 u 
hava muharebeleriyle ve onu topçu ateşi ile dUşUrWmll§tllr, Almun tayyare 
zayiatı dokuz ta.neden ibantUr. 

Norve~te tayyarelerimiz Hammertsst clvarında İngoy Norveç radyosu. 
nun stüdyosunu tahrip etmi§lerdlr. 

Berliıı, 7 (A .• l.) - Alınan orduları başlrnmanllanlıgı, bugünkü teb
liği llmmucn aşağıd:ıld halıeri verıııekledır: 

Dün i;cce, tayy:ırclc.titım; ıııerkezl Fransadıı ve şaı:kl ı-·ransada lı:ı. 
ıı tayyare m<!ydnnl:ırın:ı hücum elıo.i,lerdir, İııgiH1. ha\'ıı mc3''danla... 
rında olduğu gibi, tQk büyük miktarda tanar~ tahrip edilmiş bulun. 
duğu tahmiıı Qlunabillr. Hava darı bataryalarının şid<l.etli ateşine rağ
men, Cbcrbroug limanına bir çok Jıombn atılmı~tır. Rıhtımda şiddetlı 
yangınlıır ve infilll.klar mii~nhede edilmiştir. 

General Veygandın Fransız 
kıtalarına emriyevmisi 

Pcı.ris, 7 r~t. 1.) - Elye,·m bütün ~üldetilc devam etmekte olan bü. 
yük muharebe ooşlar1'aıµaroaı:, 5 haziran güuü ı;abııh snat 10 du, Ge. 
ncı.-al \'eygand kıtaala ~ıı emri yevmiyi hilılirıui~Hr: 

Fr:ınsanın muharcbesl haşlanıışlır. Emir. rical fikri olmak'lızm 
mevziimizi müctııfaa etmektir. Fı :ııı•uı: ordusunun suba} !arı, :ıste_ğnıcn. 
Jeri, crlcrt, emiı\im \,:l, nırnılcl;.~tiııiıin htilacılar tarahndnıı trcavü:ı;c 
uğradığını gön11ek keyfiyeti Jıer rıefedc olıırstınız olunur. sizleri, sar. 
sılma:.: hir muk:ı.'"cıuelle bulunına~a sevketleccktir. Şerefli ııın:.:imi:r.iı' 
misalleri, aıün ve <:esareliu ılıı.im:ı zaferi elcle l'tliğini gihterı\lişlir. 
Frnns:ı toprtıkl::ırınd;ı ~;ıkı lıir surette tutununuı:. Ytıbıı:ı; ileriye bakı
nız. Geride, kunıaoda he_yıüi siıi tat Yiye etme!.;, jçit\ hüiiin tedbirle.ri 
nıım,tır. Vatanımızın Akıbeti. hiirriyellerinin k.orLU\llJ.n<il ve oğullerııuı. 
zın istikbali, ~izin nzmiuize ha 'hdır. 

Dil!er taraftan per~emlıe akşarıı, iki gün mııharebetleı1 wııra Ge_ 
ncral Yeygand, emirkrlnl adnılc tuttukları i~it1 ınuhariıı onlu ·u teb
rik elro iş lir. 

Müttefik tayyarelerin akınları 
<Ba1 tarafı 1 incide) 

Ağır bomba.rdıman tayyarele
ri dün gece cenubi Belçika ve §i· 
mali garbi Alınan yadRki petrol 
depolarına, hava meydanlarına 
ve demiryollarına ve cliğer aske· 
ri hedeflere taarruz etmişlerdir. 
His bir ağır bombardıman tayya· 
resi zayi edilmemiştir. 

Sahil keşif tayyareleri kara ve 
denizde keşif uçuşlan yapmış, 
ordu ile daima irtibatı muhafaza 
etmiştir. Bunlardan bir tanesi za· 
yi olmuştur. 

A ver tayyareleı:imiz müessir 
rollerini oynamışlardır. 15 Al· 
man tayyaresi tahrip olunmuştur. 
4 İngiliz avcr tayyareni zayi ol· 
muştur. 

FRANSIZLARIN 
HAVA HAREKATI 

PaPİs, 7 (Hususi) - Fransız 
hava nezareti tarafından bu ak· 
şam neşrolunan resmi tr:bliğe ~ö· 
re, büytik mikyasta harenete geç· 
miş ohm hava kuvvetlerıımiz son 
ilç gün zarfında düşman hücum 
arabalarına ve kıtalarır~ taarru..ı 
etmek suretiyle yapmı~ oldufu 
yardım son günlerde kara ordu
larımızın hareketini krJaylaştır 
mı~tır. 

Dün gece Alman cephesi geri
sindeki takviye ve iaşe k:ıtalarına 
yol ve demiryollarına t~arruz e· 
dilmiş, keşif tayyarelerimiz gece 
gündüz istikşaf uçuşlım yaparak 
kumandanlığa kıymetli malCımat 
getirmi§lerdir. 

Bu~i.in müteaddit dalgalar ha· 
linde ve akak mesafcdr n uemak 
suretiyle h"'ücum tayyr.rele;imiz 
düşmanın zırhh kıtalanfıa bomba 
ve top ate~i ile taarrm-: ettiler. 
yangınlar çıkarmak, atrş altn:a 
almak suretiyle düşman unsurla· 

rını birçok noktalarda. felce uğ· 
rattılar. Birçok Alman tankı tah· 
rip olundu. Avcı tayy~relerimiz 
himaye va.ıifelerini mükemmelen 
ba~ardılar. Dünkü hav1 hart-katı 
esnasında Fransız tayyareleri şi· 
mal cephesinde 21 Alm?ın tayya
resi tahrip ettiler. 
HEDEFİ BELLİ OLMIY AN 

BİR TAARRUi'! 
Pariı, 7 (A.A.) - Bu sabah 

Pariste verilen hava tdılike i~a· 
retine, Fransız hatları ilzcrinden 
200 kadar tayyareden mürekkep 
bir hava filoııunun geçmesi sebep 
olmu~tur. Bu filo tarafından ya· 
pılan baskının neticesi h~nüz ma' 
hlm değildir. 

İNOiLTERE UZERİNE 
YAPILAN HAVA /'ı KINI 
Londra, 7 (A.A.) - Hava ve 

dahili emniyet nezareti bildiri· 
yor: 
Düşman tayyareleri 1ark ve 

cenup ıahillerimiz Uıerinde uç· 
muş ve vasi bir bölıe frterine a· 
hnlar yapmıştır. 

Evvelce bildirildiği giri, birçok 
bölgede alarm işareti venim.iş ve 
bu alarmbr takriben üç "1lat ür 
mü, tür. 

Hava da fi topları faaliyete geç· 
mi~ ve avcılar düşmanı tesbit i· 
çin derhal havalanmı~tır. Bir mik· 
tar yangın ve yüksek infila\r ka· 
biliyetli bombalar atılmıı ve Lin· 
colnshire 'ehri üzerine yüksek 
infil~k k;ıbiliyttli bombal&r dü,e~ 
rek iki ki~inin hafif yaral:ınmaar 
na sebebiyet vermiştir. Şimdiye 
kadar alınan mall.\mata nazaran 
maddi hasarat azdır. 

Birçok sair bombalar kırlara 
düşmüştür. Bunların hedt-flerinin 
tayyare meydanları olması muh· 
temeldir. 

Moskovanın 
italyaya ihtarı 

tlJ(I~ turıı/1 1 incide) 
İtalyanın Balkanlarda. h.arekc:te ge. 

çeceği dUşUnilllirse, ilk hed~t olan 
Yugoslavya bu~Un tamamen rahaL 
tır. Yugoalavyanın Sovyet Rusya ile 
yapmış olduğu ticaret anla.§.uıası si. 
yasl ve elumoıuik bakımlardan kı.ıv· 
vct bulmu~tur. Rusya birçok devlet. 
lerln i"tiklMlerlni kendi em.n1ye.U ic;ln 
lüzumlu görmektedir. 

İtalyan hUk{lmetl bunun i!a® ett.i
gı mlnayı anlamalıdır. 

Londra. ı (Hus~il - 13undan bir 
müddet evvel Kafkas ~phe.o;lne yt

ğılı1ıı§ olan 'Nirk \'C Svvyet kıtaları 
tamamen gı:rl ~ekılmt§tlr. Türkiye 
ile Ruııyo. araııında hiç bir gerğinlik 
yoktur. Tilrklye ile Rusya yakın kom.. 
ıuluk ve dostluk ınUnasebeUerine ma.. 
llktirle.r. Rusların t:ıklp etUld~ SaL 
kan siya::etı TUrkl-erle SQvyeUerhı 
mlinasebeUerlni 111.olkemıneU~Urmiş

tir. 

Açık denizlerdeki 
ltalyan vapurları 

( Ba~tn.ra tı I ım:ıc.te) 
lımanlara girmeleri hakkınd11 Ro 
nıadan verilen emir ıizcı:inde beya. 
n<1tla bıılunınaklan istinkaf elmiş, 

fakat bn mesele hak.kında Jtalyan 
hü~ iik elı;ist ite gödi,mek üzere 
\'aşinEılonQ tıitnılş olcluSunu söyle. 
mtştiı·. 

Maltadaki son kafile 
.Ualla., 7 (,\.,l.) - Sou llnlyaıı 

kafile~ bugün Malla~l tcrkedi)'oı-. 
"Ue!iİU.ci kolona" karşı yapılan mıL 
cadele. dola) '~ile ~lalla a.halL'ii hli.
'" iyet vııraka la rı il 1 hamilen sezuıc~c 
davet ellilıııişlerdir. 

Hayfadan ayrılan 
İtalyanlar 

Kı.tdüs, 7 (,t. ,t.) - "Galata" is
ıniııi taşıyan lıir İtalyan npuru ek. 
serisı K"ndın ,.c ~ocuk olan 150 L 
ialy::ın )okusu ile T!nvfatlan hare-. 
kel ctıniştir. Diğer bir Yaptır bu. 
giiıı yı;ni bir lıalynn grupu yükle· 
'.\CCektir. Littorin şirketinin harın. 
da bir kere yapmakta olduğu hava 
'\ervisi dün tatil edilmiştir. 

Kahire, 7 (,t.ıl.) - Dün hken. 
deriyeclen bir Itahan vapııru hnre. 
ket etmek iiıcre iken hükıimet vn
purcfaki pamukların tahliyesini em• 
retmiştir. Polis şimdi pamıık bal
yalarını muavene etmektedir. 

Mareşal Bono 
Roma, 7 (<LA.) - • hıresal Do. 

uo, c~nup orduları grupu ı.:umal'-. 

\lcrnı tayin edilmhtir. 

Mussolini niç~n nutuk 
söylemedi? 

Moskov<ı, 7 (!lım,si) - Yugo~lnv 
gazeteJcrinin Sor~'ıtya ,·erdikleri 
ına!Umatn naıaran 1talyan kahine
sinin ı haziran tarihli toplantı· 

sındn n\i1uehafo ve::o:ı ademi ınii
ılah9Je kıırarı verilıni, de~i}tUr. 

:'\lus~ollni kalılno fçtima etmez. 
tlen CV\"i:l fo5M şefleri ile ,Orü' • 
ıııii~ ve Anıerjkan ccYalııı1a inli.ı:n

ı•en kabine içlinıaııun tehir ohm· 
ıua-ıı lüzumunu biluirmi':'lir. Fakat 
bilahara ru.rnnıııeue tııdillı.t yapıla

rak kalıiııe içliınu t·tıııi~tir. 

llugüu Jtalynda hdkiıu olan his 
lıalyanın h::ırbe clc$il, müttefikler. 
le ıuüz:akereyc a:irişeceğidir. 

Tele~raffo gnzell' i lı:ıl.)·an sefer. 
lıerliğiuin lıenii:.: tnnınınlnum.ımuş 
oldıı~Lınu haber ,·ermektedir. Bir 
faşist şefi de hugüıı vaziyetin he -
niiz olgunluşnı::ıılığını bildirmiştir. 

F:ıkııt ftalra bugün endirekl olar:ık 
harbe girıniş lıulıınu)or, çünkii 
Alplcr ü:ccrinricki ltaly::ın lı;ıınet
leri bir ço~ l''rımsu ktlalarını ha. 
r<"/'etsiı hırnkıııışiır. 

Avusturyadaki 
Ahnan kıtaları 

manovra yapıyor 
Londra, 7 (Hususi) -- Avus· 

turyada ho-şnutsuzluk ba~göster· 
diğine dair esaslı haberler gel
mektedir. Viyanadaki idareciler 
yerine yeni memurlar g:önderil· 
miştir, 

Alman kuvvetleri Avusturyada 
tank, motörlü kıtaat ve tayyara 
kuvvetlerinin i~tirakiyle manev· 
ra yapmaktadır. 

A vusturyadaki Alman kıtaları, 
Alman ve Yugoslav hududuna 
tahşid olunmu§lardır. 

Fakat bu manevralan idare e· 
den generaller hakiki düşmanın 
"Rusya" olduğunu söylemitle{· 
dir. 

Norveçteki harp 
Norveçte bir mahal, 7 (A.A.) 

- Norveç yiiksek kumandanlıit· 
nın tebli~i: 

RQrr.b:ırkcnin cenubundalti Al· 
man mevzilerine karşı yapılan 
ta·vik devam etmektedir. 

Rombarkenin §imalinde müfre• 
zelerimiz hafif ilerlemelerle mev
zilerini islAh etmi~lerdir. 

.. 

1 Amerika müttefiklere elinden 
gelen yardıma karar verdi . 

(Baş tarafı 1 tncideJ da ne dilşündUg"UnU !'!oran bir gaıe 
faa istipre komitesiyle görüştük· tiye ~öyle deoılşUr: fe,·Jıl· 
ten sonra donanmanın "Tradin· - Evet! Bıı.şlığını gördllnı· 

• • 10.dc muvafık buldum. gm ' programı resmen teyit edil· ~.ı\ 
miıtir. BEŞİNC! KOL AlIERİ_. uerııl• 

Bazı mahfillerde hasıl olan ka· Loııd.ra, 7. (A.A.) -: DailY ı.:tı:ırr;rl 
naate göre, Tradingin usuliyle gazHeslnin diploınatık ın aJ3li1" 
derhal müttefiklerin emrine veri· merkezi Amerlkadaki Alınan paııanı' 
lecek olan Amerikan donanması- rınm, bir ihtilll çıkararak. zere rr-t· · 
na ait tayyarelerin miktarı takri- kanelmıla sabotaj yapınak il .0 r. J.1· 
ben 200 dür. mur edilmiş olduklannı ya~.> )'8 ~ 

man elçiliği de cenubl Amerik8 bil 
RUZVELTİN BEYANATI zi unsurları sokmak 8 uret.!Yle r till' 
Londre, 7 (Hususi) - Reisi· ti!All teşkil4tıandırmağa ıne~u~ 

cumhur Ruzvelt bu sab:ıh Sena· , nıişUr. Costa ruca'dıı., şUpbe dUil11 fi 
todan, müttefiklere Amerikan or farın evlerinde sil.!1.hlıır bulun 
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dusundaki toplardan da gönderil- birçok tevl;:ifatın .)Bpılacagl 
mesi için kendisine saHl.hiyet ve· mektedtr. ~ 
rilmesini istemiştir. .A.MERlKADAH:İ AL}!A:N • 
Öğleden sonra gazetecilere be· SIKI KON l'fWJ,lJJ\ rJ ,., 

yanatta bulunan Ruzvelt, Ameri- \ 'a,lni>ton, 7 (A.A.) - p. . 
kan toplarının da ~imdiye kadar Ajansı bildiriyor: ~ıı: 
kulJanılan usul dairesinde mütte· Reisicumhur Ru:ı:velt t:ı '°'J ' 
fiklere yollanacağını, kendisinin .;izli polis teşkilll.tt için 1)1>1.i ,. , 
tayyare ve mühimmat satışları i· munzam tahsisat iatennıı:sl, 0~ 
!;in satahiyete malik olduğunu, lerl tarafından bc,şlnci l< ı~ 
bu kere top gönderilmesi için de ettiği tehlike etratmda ,c ~ 

taallyetlnin Panama ~n 
salahiyet alacağını bildirmiş ve kom.~u memleketlere yupılJı:ıt "'ı 
derhal müttefiklere gönC.::erlimek kında yıpıUuı beyanat \"& !1 ı:c 
üzere elli tane büyük Amerikan beşinci kol hakkında yap.tl~n ı. 
bombardıman tayyaresinin ha· Bırle;ıik .Anıerikada ve cenuı~ .. ı 
zırlanmış olduğunu. bunların da rikasında fevkalll.de bır .:.13 
son haftalarda tatbik olunan usul yandırmal•tndır. ı.•-c. 
ile ınüttefiklere yollanacağını ila· V:ı.;ılngtonda ikaroct ed ~tıll 
ve etmiştir. aileleri BJl.tı bir nezaret 11 

,1 F 
Amerikanın müttefiklere top Hcdeti §Upht'?I ~ahutları g ı rl 

d 
bildirmek tçin basiret u!UP ~ .. l ç 

gön erilmesine karar vrilir vril• ~tnılştlr. l.JUn ~e.tüı bir ~h" 
mez üç senedenberi yapılarak !Ul' ve a~len Alman Qlan b'.:

1
,;p 

stok edilmiş olıı.n 7 ,5 lı1k tank J.;ah bı~ı::\kl.A ağır auretto .Y~- / 
dafi toplarından Fransaya bil.yük tır. __,,..>' 
miktarda gönderilecektir. 

Bahriye departmanı, ha:ııırlan- Meclisin dünkii 
mış olan elli tayyarenin derhal 
ycla. çıkat:ağım bildirmiştir. toplantısı ı;ııfli' 

AmerikaPI mühimmat fabriRala· A~kara, 7 (A.A .. ) - a'ı:~ 
rı günde 24 saat olmak iız~re Dr. Mazha( Gernıe.ni~. b )1 ' 
haftafia altı gün heııabiyle mütte· ğmda toı.ıl<.ınan Büyuk ut 'f 
fikler için ~alı~acaktır. Bu fahri- Meclisi, n.ıımamcde n1e''~ ~ ~ Jt 

kıılar altı tane olup 17 .00() i!}.çi kiye • S\l.riycı dostluk ve ı} ı!t'w 
çalı~tırılmaktadır. şulug m1Jal1«lesiyleı bU tfl~di ' 

KANAQ,\ FAl}RfK.:\I •• \Rl~l.. 1,·e b;Jğh prQtQkolların tıı ll18~,ı1 
HU:'.\BU •. 1.1 <;.\I,l~~I..\1 ... ı\nl Qtdu subaylan heyetine . tf} 

Olta... Q., 7 ( ,t.4U ~ 1\ nu.cla ııu. ttrU kanununun dörd\inc~ 1 ~· 
zırlarından Jio,·, l\nn:ı..d:ı rut;u·tkalı.ı.- desinin tadiline dıir kal\ rill ~. 

·ııe ,. 
ruııu scoedc GQ,QOO lrnd:ı( H!Uliti halarmm alakadar vckı ıı! 
nnldiy~ w top ımıualaı:ı im:ıl edç. zuru ile m~a.kerc:sin~ 1<8~t;lf 
Wlccekh:rini bU<lirbor. rerek içt.imaa nihayet ,,er ı~ 

Fort kllru1ıan:ı·ası il~ G\luı:r:ı1 ~Io... Me<:lis, pa..ıartesi gıitlil 
!ors ~irkelinln 3.000 istcrlinli~ bir nacakt1~. tebe' 
sipari' iıuaı etınckıe bulundugunu, Belçikada. kalan t~ 
ve bu ayın nihı.ıyeıtu<Ic a:)'llL kıy-

metle bir sipariş teslim ecleccklcri- mi:z:İn isimle~!ı~ı~ ~ 
nl il~ve etmi~lir. ,\akara, 7 (.1.,\.) - ri ,. 

A:'\tt;RlK.\ HARBE DOGRU f,rılan talcben\tıiıı isiınlc l' ' , 
\"t'l'Ü\'OR ilim edilmişti. İsi ıh:ri n~:ı ,il 

l'a;;:(l,Qtocı, 7 ( <L~.) - Birleş.ii 
.\mcr1\iao m nıiittefi.kl«o derhal 
t~.uaw '·eı-e<:csi baberi umumi. 
yeUe Am~rikenm harbe do~ru yü_ 
"üınekte olduğu hissini ,. rm,ştir. 
• Tiifok ve topçu rnalıeo1c inin 
far.la.c;ını miillefiJ,;Jcre satmak h
raruun ;\"Ukarıki kararı yalı;mclan 

lakip etmesi, hazl müşahilhm~ na. 
ıara~1. Anurik:ı lıilarn rıığının son 
talan eınıuelerini parçalanıış bu. 
lunmakt:ıı.lır. 

''JIİTLER ESı\SE~ BtZI:\ILE H~RP 
lL,\Ll~DEDlR, 

Va~iııgton, 7 ( A .• t) - Aya11 mec_ 
}işinde. myttefiklerc' harp malze
mesi gönderll<lilti için Hiller Amc
rikayıı harp illn ~ıtUH la~9.inle A
ıncrikan111 ne gibi hir v:ı7.lyette bu. 
lunacaE!mı sora!\ bir arkadaşına a
yandan Pcppcr <lem iştir ki: 

Bu ta~cUrd~ ı\me.ri\.;.ının Ya:1iye-
1incle biiyiiJ,; bir değişil;.lik husule 
gelmiş olmıyacııklır. Hitler esa~en 
hiıimle harp hatinclcdir. ~imdidcıı 
oıııın beşinci kolu Arnerikada bulıı
nuy•Jr. Bu hal bir müuahale mahı_ 
yclindediı·. 

AMER1KADA MECBURi 
A:SKEltLlK 

.Nev~·oı:k. ı (A.A.) - tııUsnal ah· 
valm ieabetti.rdtği tccla.bir meyanmda, 
Nevyol'k Timeıı g~etesi, Birle§ik A
merikaı3 mecburi aıPı:ctl talitJl.. slşte_ 
m!uUı. ikıı..~eşinl tavş.iy~ ~iyor, 

Aynt razet~ Fı:ansıı.d~m bahsede. 
rtk. mevkll iktidarda bı.Uuna.~lanP. 
bld~~tte"l h~talaı:ı her ne oıurıa. ol· 
8Wl, Fransanııı. b~UnkU vaz{yetırıe 
hayran olmamak mUmkUn değildir 

diyor. Düşman kapılarına ııaldırdığı 

zaman, ll'ranea çelik ruhunu g&ter. 
m.IJtlr. Hiç bir zaman bu ruhu fon 48 
saatte oldutu tadar gö,sternıunlştir. 

rtuzvelt, l(~diaiıı.o b.u yazı ha~~m-

ıılı l:ılel.ıcıniztn de Betçık· \ t 
lundııklnr~ıı:ı d~ir HaricilC 
tine ınallım:ı~ gelmiştir: (ıU ~ı 

lliıl:ıyet Aytaç, t:crrı:.ıl,, '°'ı.1· 
• <il"' il" Mart Akn, Haydar 'l :ın ı\t 

Çoııur lı;arm ,.e iki ço<:Ll!iıJ 
ralıcr, Tacelliıı Al:mrnn. 
~· 

hıgilterenin ye~ı 
f. J 

Moskova se ır ıı1ı1 f 
l'"llofya, "I (.'\.A.) - tngilt~,,.~ 

ni Moskova büyük elçisi J\'. ı:}9I) ~ 
:fesine gitmek Uzere Atlılll 1 

ya gelml.§tir. °'~o~• 
Solua. 7 (Iiususi) - ?J·sl .t' 

gitmekle olan İngiliz elC\ dO~t 
Sotyadan geçerken Hıış,•c1'1~0paf ' Filof YC haridvc oaıırı 

göriiPl!iiştür. . • rJo~o' 
Fransanın yenı .. 

va elçisi bugill' 
şehrimizde , i" e :r . 

Fnın~ının ~loskova,·:ı l\011: 

len yeni biiyiik elçisi J,~ıJ 119d 
nın<la ııtaşemitillerl old~rııııs' /J~ 
bu sabah lnyyare ile . 111 1,ııl!' re· 
şehrimize gelecektir. Etçıl1 >"' Jı' 
::ıynı tayyare ile :'ıtosk 0''11 
kel etmcşi muhtemeiclir. 
~.i 

Buğday çe§n'!111s 
~d ' çR-. Ekmeklerdeki Jıug :ı' tııll t 

raz <leğiştırilf'.\\iştir. scrL 11 )~ 
mil.;lrırı ~ üı{le )·irı(li lı~tot 
ku·ka çıl\aqlmıştır. f 
~ }9 

Ş h. . . d k. "hıt tf e ır ıçın e ı ıptilt"ı• , 
\'cııi belediye ınb~t~~'ıe ıı~ırrt 

nıPsine gfire şehir ıı;ı~.~111 ol~,, 
:ıAıl buhınmıracak. n\t rıııl''" 
da •\\ühle. ı ''erilernk çık:t ./ 
ıar<lır.~a 

t 
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~ı~~' ~i!l l'L'91!86ın 11 j 9559 ~~:1~~ Ü~o 1~!ı~i~~~~ıı~~ia~o~o~U;~~ . eVJre:_ ı:,:AN,YEty_SEJYI 
- - -il !iV ~~ rıo ıır:ı. 

,..._~,~~7,......._.ap;.....=;.:ıı~ _ · &>n iki rakamı 86 ile nihayet bulan Bu büyük şnir hulyası iistiiııılc ziyeli biitüıı fec:.ıat.ilc biliyordu. ~ıı 
500 hikl 40 lira Nikolanm kenıli fikfrleri de 'anlı. menfur J\Jatyölerin istedikleri anda 

&>n rakımn 9 Ue nihayı>t bulan O kimseye yük olmak bll'mezdi. eski sahibi sokağa atıp fabrikaYl - 43 - 20.000 lira kazanan 
gibi başını 

tttL ~Üze!.. diye Baron devam 
h ~ı~ a~em ki öyle, buyurun, 
'rs ... ~:n. Istediğiı:.iz suali sorabi-

··,:z~ 

~~ M
1

iikemmel... Size ilk sora
llıaı:ı s:.ıal: Jervez kaçırıldığı za

ııı ~''•te 0 kadar büyük bir heyecan 
A ıı t:nenizin sebebi neydi? Ni

'-ta.r0"~ bulmam için büyük bir 
&<>s~crdiniz. 

ı.~ l<a~at bundan daha tabii bir 
'liııı k 0 4:naz: Jervez Menor be

ızınıdır 
....... :N • 

.ıı ~Ctin. asıl? diye Emil hayretle 
~.,. c.cn fırladı. Kızınız mı? Çıl-

1tıız ını? 

~~ M~ınkün .. Fakat basit bir 
•ı~in at!ı~. Evet Mösyö Tine, ben 
~lllıy kattbenizin öz babasıyım .. 
1ijrı b 0ru:n Mösyö Tine, size bü
~be -~ Yakaları hikaye etmem i
)~ t·'Yor. B~n de gençtim Mös· 

ı ~lıd l.lıc.. Ben her zaman karşı -
; a.~Ördüğünüz yaşlı, ağır baş
~ları değildim. Ailem çapkın· 
l(~a. lltdan bizar oluyordu. Taş· 
>otd ~Onleon şatosunda oturu~ 
fııt0 llk. Ben tahsilimi Pariste ya -
.;~o:cİ tatil aylarımı ş:toda geçi· 
~i:ı urn. Annemin Kolet Menor 
~~de fevkalfide güzel bir cd~ 
llıiı •• Ctçisi vardr. Tafsi15ta giriş· 
L• J,te • · 
ııır d gırn •• Henüz talebe olan 
~t klikanlı ile fevkalade güzel 
lıtiy tzın sevişmeyi ne kadar i
'4cr:· ~Ötürebileceklerini tahmin 
~tiltınız: Biz de deliler gibi se· 
~do. ~-1: sene yazın yine şato· 
~~ b ndugüm zaman Kolet bana 
~4ııy enzeyen güzel bir kızım 
~Ctdt'Ya gelmiş olduğunu habet' 
'lc\q · l-tızım bana benzemekte 
~~ etmedi, fakat güzelliğini 
;tıı daza etti, değV mi? Tabit 
~tij Crhal ailemi vaziyetten ha· 
~~a.ar ettim.. Babam kollarım 
t~dc i'a kaldırdı, isyan etti. Beni 
ıııı 11 kovmaya kalktı. Fakat an
~ Ctcl·~a şefkatli idi, babama ri
~~t~~ı, aramrzı bulur gibi oldu. 
~ c bir Monleonun hizmetcisi 
'ıt. t;-"lcnınesine asla imkan yok· 
~ , akat zavallı bir kadın kolun· 
~itrcuğuyla sokağa atdamazd1. 
~~ ilç gün sonra Kolete çocuğu-
~ t11~ıtıusuyla yetiştirmesine ka
~,tj~ etek kadar yüklii bir çek 
~1 trek şatodan çıkarıldı. Genç 
~Eı~ Yavrum ile beraıber nereye 
' ı, l.ııınu bilmiyordum. Ara· 
~"lş•tcncıer geçti. Koleti. unut· 
&~um. Esasen biraz havai ol

lır., ltıu tla <'vvelce SÜ 1 vemiş tim. 
in t:>e • J t"" l"" -··:) · gelnıce onun ler ur u 
\acını evvelden temin etmiş· 

d ~b~\t . .. d t. cyn1m öl nü~tü. Bır m:ı -
~~-~~ta ben de kentli smıfon 
~I~ F:tızeı bir kızl:ı evlendim. B'ı 
t~tııs,?lec!~., Rö:1c dün"nya geldi 
~~ h~ıı:-n çalınıııcaya k;ıC:ar hic: 

~ «dise zuhur c~medi. Ertesi 
'~h. llcl"se mi;ra.:ac.t edip val~ayı 

<t ~~ V'er~ceğiı:1 sırada _ihtiyar 

0 ~'.tnı,1 ber:ı'Tlle hususı suret
'tt • lt tnek i:<ıtediV,i i hnber ver· 

~atd. l3elki Röneye ait bir haberi 
tltı:~ ~Ü~ü~_cesiy_le yanıma ge· 
!ıı4· ~tını soyleclıın. Gelen k..,dın 

oll•, • t.. ı 1 · . nı;ı :Madam Laı..;J<tns o cu· ij •• , 

, ~.;lecli. 
, n ... Şu halde .... 
çı, Sonunu bekleyin. Du bey2z 

~i ;, l'orgun, çirkin kadının. yir
~:~. ·lle evvel bütün hislerımle 
; : r,~~a ba~lşnmış old~ğum. ~~o
~~~ ır:ır oldug~ unu Ö<.> rendıg-ır: ... , d b •• 

f.. uydui?:um havret ve (ıtı· 
"{j • ~ • 

""'·· <!tım) acıyı t:ırif c: tmcme 
<il} • k }Oktur. 

J ıi" .. a, tnl c:.:et s:>nra karım sll :m
t C:ı!tt ~ . . 1 k . ·~ 1 ı ıcın rahat ra 1<ıt ·o 

1 ·~ ',_'1k iınt:i'i.·ını lııılduk. Kolet 
llı.ı t k·skır.ı-1 k röstermck ~öy· 

t d:. tsu-ı , 1:.il<lkis karımııı mev· 
• er ~; n~ bile ehemmiyet ver-
~ ari. o yavrıım·ın b<ı ,rn a gel· 
~t g ~ felfı!<et hal;kmda bir ha
l ~llıc ~tırınişti. Ancak bunu ta· 
\ ~vı-ı cn1atabilmesi için, vaka 
~ ~llıı "elinden almaya, s:ıtodaıı 
~~ıı !"!.~ Olduğu giindenberi laşm-
11·tbı.ıı·~ıniş olanları anl:ıtrraye 

''?• r kalıyordu. 
ta '~o ı 
1 

'l g ıı :.-on ş:ıtosurdan ayrıldık 
tıı:·ı.;n~a Kolet lVTenor P?.ris-: 
v tı~~ttıı.şti. Bu arad:ı Lablanş is 
ı lıit hır t>kT.ekçi ile tamşmış 
ıı't~Üdc!et sonra d;:ı cnunla 
b~ 'Şti. Namuslu bir adam o· 
~~r ,Cl:~ekçi c'e duldu. ÜstcliJ.
d~ı~ıs:ninde bir de oğ"hı vardı 

.ili 1;anı 1 lrbasırı, taı;ı~a l;c
~~ Cvkalade zeki olmasmz 
·.,c 11 bu ukasırı metanete sar· 
•l ti1.ıı. Mühim bir l .:Ohor2tu 

"ın_ a:~er olarak çalı~ıyor, 

şefleri bu delikanlının göstermek· 
te olduğu kabiliyete hayran idi
ler, Fakat bu çocukta bir haydut 
ruhu vardı. Babası fevkalade na
muslu bir adam olmasına rağmen 
bu çocuğun kötü huylarının bir 
türlü önüne geçememişti. 
Oğlunun türlü rezaletinden artık 
bizar olan baba nihayet çocuğu· 
nu reddetmiş ve bir daha evine 
kabul etmemişti. 

Lablanş oğlundan nefret ettik
çe bütün sevgisini karısının ço· 
cuğu Jerveze veriyor ve en mü· 
k~mmel bir baba gibi hareket edi
yordu . 

Böylece dört beş sene geçti. 

32801 
15.000 lira kazanan 

45359 
10.000 lira kazanan 

8607 
5.000 lira kazananlar 
16507' 22523, 32997' 

12367, 39743 

5000 bilet 10 lira !\iadem ki dar gelmeğe lıaşlıyan va- clkrine geçirebileceklerinin farkın. 
Taru biletler ikramiyenin tamanu. tunda ona yer knlnıamışlı. o dn ıl.rydı. Fnkal yapılan itilafta fahri· 

nı, msı1 biletler ikramiyenin yamnnı l~l,mcğinl çıkarmak için lınşka lıir ka lıbselcrini tekrar satınaJmak 
5 t:e l bUEıtler ila-a.mlyenln 5 Jte 1 ini topnığı fethe gidecekti. J~sast•n git_ Boşcne Yerilmişti. Konstansın ınu-
10 da. 1 biletler de ikramiyenin 10 da ı· • · 1 ı Lı ı ,nı1111·1 lıı"r sebntl·.t bı'r mucı'ze bek-ıgı yere vaınnını ı a ıenı er can ı " ... -
1 ln1 alır. olarak göLürü:ı·ordu. ~lahadı, hil- leınesinc, giiriinınez ~-erden bir 

Bu keşidede bir lıiM yÜ/; bin, lıir hassn onun hudutlarını ta uzaklara yardım ummasına acaba sebep bu 
bilet yirnıi bin, bir bilet on beş hin, 1 nııı'." cllı'.ı T·,ım on ı"ki" sene boş bı'r rndur götürmek, ve onun scn·ct ve • 
bir bilet on bin, heş hilPI hc)cr lıcklcnti, ,.e bı"rı'bı"rı· :ırdı~ıra gnJen kuv,·etini arttırmaktı. Bugün her tıı- • ., '" 
bin, iki bilet onar, beş yüz bilet :ılt- nikbcllcr İ"inıle '-'UYarl:ındı~ı bal. ,_ b 1 · rafı ke!;>fc<lilnıiş olnıı <·srarcngiz ' " <> 
nıışar, 500 bilet kır,..ar, es ıııı hi- ık, "ene lıir ou··n ruu·ınffer ol"ca-Afrika onu cezbediyordu. llkönce " "' ..... " 
lct le onar lira ikramiye kazanmış. iiındaıı şüphe ctmiv.·ordu. Jam•il Scncgale gidecek ve onnlan Sudıı_ " 
tır. ııa, bakir toprakların giilıci:ıiııe k:ı- çiftli{{indc, :\fatyö ile ~laryanın ilı. 

Yani bu kcşi<lede ikrıııniye kaza. t" k d b. ·· 1 · <!ar ilerliyecckti. Lizbet ile birlikte ışnmı ·arşısın :ı ır an goz erı ya. 
n:ın cem:ın (6059) bilete üç yıiı yir. - ı L.k. t ·· b k kurmak istediği sülalenin ıııakarrı ş:ırıııış 1• a ·ın o ccssur ç:ı u -
mi bin lira ikramiye tc,·:.ı;i edile- ı:eı;mişti. Günün birinde hiç bek-
cckl!·r. orası ol:ır:ıktı. Nikol:ı bu las:ıv,·ur. 

leıını iyen bir hadisenin onu bebe. 
!arını öyle neşeli bir tavırla anl:ı-

Artık Roberden bahsolunınayor
du, Jervez gittikçe büyüyor, gü
zelleşiyordu. İşte bu sıralarda ek· 
m~kçi Lablanş birdenbire ölüver
di. O zaman Rober miras almak 
için yeniden ortaya çıktı. Fakat 
sağlığında her hususu güzelce 
düşünmüş olan ihtiyar ekmekçi 
dükkanını ve nesi var nesi yoksa 
hepsini karısına bırakmıstr. Vasi· 
yetnamesi gayetle sarihti. Rober 
emrivaki karşısında kalmış ve ta· 
bii mirastan istifade edememişti. 

Havalar neden bulutlu 
ve yağmurlu geçiyor? 

' 

tıyorclu ki, :\latyö ile l\l:ıryan, ya- nıchal hıı çetin vaziyetten kurlara
cıığını ı.:ene klın·etle umuyordu. 

ş:ıraıı gözleri ve sızfayan kalplerine 
Ne istediğini henüz pek iyi kesti. 

nığnıcıı giilümseruckleıı kendilerini 
remiyorıhı. Aıır:ı';, felekten bir di· 

alam:ıclıhr. 

- (iit çocuğum, biz seni tut:ımrı_ 
yız. lfayalın, seni çai1ırd:ğı :rcrc 
!{il; sıhhat, neşe ve kuvvetini en zi
yade nerede bulacaksan oraya git. 
Sentlcn doğacak her şey bizim var_ 

kği v:ırs:ı, o da, l\fatyö ailesinin 
hir fc!Ukclc çarpıldığını görmeden 
ülmcınckli. l\lezarda yatan çocuğu. 
nun, ve sefahel çamurun:ı bulanan 
kor:ısının öcünü bu suretle almak 
istiyordn. Hayatını epey d:ırallmış
tr, şimdi op:ırtımaıun yalnız :ı.lt ka
lıncl:ıki odaları işgal ediyor Te ya. 
ıııncln anr:ık bir tek hizmetçi bu
lıınduruyorrlıı. ~lorisin matemini e. 
lıediyrn taşımak için daima siyah 
(•Jlıiseler giyer, yeis ve gamdan bas
la olduğu, çok defalar müthiş hn
f:ıkrınlrır içincle boğulduğu halde 
ııitzrnd:ın şikiiyct namına bir söz bi. 
le çık:ırnı:ızrlı. Fakat bomho~ bir 
evde, bu kadar ıztırabı sinede sak· 
laın::ık Ye ne bir evlôda, ne bir J.:o. 
caya, ve ne de bir ahbaba açılama. 
rıı:ık ne büyük bir hicrandı! 

Halk arasında dolaşan rivayetlere göre 
Garp Cephesindeki harp bu hususta müessirmiş 

Bu vaziyet haydut yaradılışın
da olan Roberde müthiş bir inti
k'am hissi yarattı. Yalnızca K.olet 
ve kızr Jerveze değil, bütün cemi
yet~ karşr nefret duyuyor, kin 
bes'iycr ve int!kam arzusu duyu
yordu. 

Rasathane müdü~ ıi 
rünün verdiği ~·

kıyınetli izahat . 
Siz, bu haydudun ne şekilde 

sözünü tutmuş olduğunıı benden 
daha iyi biliyorsunuz, Mösyö Ti· 
ne .. Madam Lablanş b3na geldiği 
zaman Sensovör caddesinde ko
casının işine devam etmekte ol
duğunu. kızı J ervezin de bir hu
susi hafiye yanında iş bulmuş ol
duğunu söylemişti. Bu hafiye siz
diniz. Hadiseler çok nazik bir şe
kil almıştı. Haydut, her.im gayri 
meşru kızımın övey kardeşi olu· 
yordu. Sonra ben de bu gençlik 
hatamın ortaya çıkmamasını ve 
bilhassa karım tarafından duyul· 
m:ımasını istiyordum. İşte onun 
ıçin polise müracaat edemedim. 

Haziran girdiği halde havala· r 
nn bala bir sonbahar gibi deva· ~ 
mı herkesi telaşa düırürmekte: 
yaz mevsiminin bu şekilde bulut· 
lu ve yağmurlu geçeceği zannını 
vermektedir. 

Bu yüzden birçok sayfiye yer ~-
leri hemen boş gibidir. Herkes 
ihtiyatlı davranmakta ve dünya 
vaziyetiyle beraber havanın da 
ne şekilde devam edeceğini gös
termesini bekliyerck köylere gö· 
5;Ctmeyi geri bırakmaktadır. 

Kolet Lablanş' bana sizin adre· 
sinizi vermişti. Yazıhanenize gel
dim, beni Jerv.ez karşıladı, fakat 
aramızdki münsebeti düşünmek 
hatmma bile gelemezdi. Bundan 
sonrasını da biliyorsunuz. Bu şe
kilde siz de Yeşil İskeletin peşi· 
ne takılmış oldunuz. 

B:r sabah Madam Lalılanş'dan 
bir telefon aldım. Çılgına dön· 
müş bir vaziyette idi. Kendisini 
<l~rhal Sensovör caddesnideki 
tlükkanmda görmemi rica ediyor
du. . 

(Daha ı'm) 

8.6.940 Cıtmartesi 
13 30: Program ve memleket saat 

eyan. 13.35: AJans \C metcoroloJi 
ha~erleri. 13.50: MUzllt: li'usıl heyeti, J 
l~ . .,o: lliizık: Riyaselicumhur bando. 
su. 15.15/15.:;o: MUz,lc Cazband (Plı 
18.00: Pro.;;r:ım \'C memleket saıı.t a. 
yarı. 18.05: MU:ı:ik: Hafif müzik f PLi 

Birçok kimseler de havanın bu· 
Iutlu ve yağmurlu gitmesini, harp 
sahalarında atılan binlerce topun 
havaya yaptığı tazyıka hamlet· 
mcktedir. A 

Guya top gürültüleri bulutlan 
bu taraflara doğru sevkctmekte 
ve bu suretle bavalarımız bulut
larla kaplanmaktadxr. Halbuki 
dün kendisiyle görüştüğümüz 
Kandilli rasathanesi müdürü üs· 
tad Fatin bu hususta şunları söy
lemiştir: 

''-Havada mayu batındanbe
ri biı· gayri tabülik var:dır. Fakat 
bu gayri tabiilik yalnız bulutlu 
ve yağmurlu günlerin hazirana 
geldiği halde deV11m etmesinden· 
cfa. Yoksa b.u vaziyeti görüp de 
bütün yaz, havalar böyle gidec~k 
demek doğru değildir. Tabiati·n 
böyle cilveleri nadir olmakla be-
ralıer daima vı,kua 1.telebilir. 

Bu sene ue i~te böyle tabialin 
b'..r cilvesine §ahit oluyoruz. Fa· 
kat ek11eriya böyle bulutlu ve 
yağmurlu geçen ilkhahal'dan son
ra yaz çok kurc:.k ''e 11ıcak geçer. 
Bu sene de böyle olacağını ''e 
bundan sonra sıcak ve kurak ay
lar geçirece~imiı:i umuyorum. 

izm~r nıülhakatında 
dolunun zararları 
Uzüm rekoltesi yüz bin 

kilo tahmin ediliyor 

ı ı;,::u: l\ltizllc: Hadyo caz orkestrası 
ıŞtf: lbra.ılm ôzgiir). 19.00: ıconuş
ma, 19.15: 19.4.J: .Mllmkket snııt aya. 
rı, AJans, 20.00: Müzık: llctlk lUrkU. 
lcti \'e oyuu bavalı.ıı·ı, 3 Du;::-ıama, 3 
saz, 2 cı:ra, Tanıtan: Sadi Yaver A· 
tamun, :ıo.:;o: Konuşınrı: (GUnun me
~'Ôllıe~ı). 2ı.J.50: MUzi:c F!l.sıl heyeti, !:mir, (1/ıısıuf) - 1 ki giiıı<len-
21 2): l\Iilzll;: hÜÇ:l!c orkctıtra, ::!2.20: heri hmir miilhak:ıtnrn:ı yııHmur ve 
Scı"l:ıest .ı;aat. !!:l.30: Mcnılclu:t saat r · 

clolıı cliiı<mii')tür. Üdenıişin n.ır:ız 
a~· .• rı, AJ•ıı._,, :!2.50: Konıı5ma ı l~c;ıc_ ., 
IJ• ı d ıı.ılıi' esine fındık ce:-.anwtiıııle ılolu ı llı 'er c - ~alnız kıs:ı ctııl"ıı pos·~· ~. 
il~ l ' '? • rı ; ~ ,, 1 v• ,;1111 • 'ıılr f ··ı·ı·a 'c ıucyval;ıra ~ ·- • ~~.·>: ı•Hlzl-:: Ca:~band ıı•ı.ı ~·1n -;, • • • u ' 

tSalit !!a.20 ;.e kndar ynlnız uzun zarar Yermiştir. • • 
unlı;-a ileı, !!:l.25 .'.!3.:JO: Yurmkl pro- Geçen ):ığnıurlard:rn hala :'t(l,llC-

g-.-:;.!"!ı \'e kapanış. nıı•ıı mınl:ıkasınd:ı sular :ıltıııda ~a-
9 G O .1 O p lan t :l rl:ıl:.ır nıeH:ıılluı·. ))cğirıııeıı-

• •-''-ıı azar derenin Pal:ımut urası kilyü cha_ 
1:'.30: J>r0c,ı-~111 ve mcınlcl,ct. snıı.t rında lıir k::ın:ılııı yarılmasından 

::.yarı. 12.~:> Ajans, 12.50: ı - üli.ll- dol:ırı sular araziyi kapl:ıınıştır. 
yan: saıiye Tolttı.y, 2 - Okuyan: A- Devamlı y:ığmmların ınnlısul;'ıt 
ziz Şenses, 13.30114.30: MU:.Glk: KU 

l t lizerinde tesiri pek büyüktür. Y:ıs-.:;ilk oı· ces rıı. ıs.oo: Proı;ram ve 
memleket a:ıal ayurı, lS.Oö; Müzik : mıırlar pamuk zcriyatrnı geciktir-
Kan~.ıl• mlızlk ( Pı. ı 18.50: MUzik : ınis ve mahsul iiçte lıir noksan e. 
Hadyo caz orkcstra.sr (Şef: !brahlm kil;ııiştir. · 
özgür) Soprano Bcı.lrtyll 'l'UzUn'Un Bağların Ynziycti iyi 'e bcrekct
İ§tirakiyle. 19.25: Koııuşrııa. 19.45. li olmakla ber:ıber l\lildi;.·ö ''e kül. 
Memleket. saat. ayarı, Ajans ve. mete· leme ha~t:ılıklıırına müsaittir. 1311 
orvloji lıalıerlc•i, 20.00: Mı.lzik: Fasıl itibarla !ıir kaç ılefa f{Özl:ışı kull:ı. 
heyeti, :m.-15: Kor.u~ır.cı. !Tarihten ııılııı::ısın:ı ihtiyaç ,-arıtır. Eğer hun. 
sayfaları. :!1.00: 1 - Okuyan: Celı\I ılım sl>nr:ı fcvkali\clc bir ftrellc kar
To:,.,es. 2 - Okuyan: l\Ietharet S:ıg. 
ııak, 3 - Okuyan: Tahsin Karakuş 
4 - Okuyan: !;i...Ciye Tolmy, 5 - O
kuyan: Aziz şmses, 21.45: .MUzik· 
Ca::banu (Pi.) 22.30: Meınl~ket saat 
ayarı, ,.e Ajans haberleri, 22.45: A_ 
ja...'ls :;par sen·i:ü. 23.00: Mllzlk Caz· 
band rl'l.ı :ı:uırı :.?3.30: Ytır.ııki pro. 
ı;; raın vl! lrnpaııı:;ı. 

şılJşılmrız~a üzüm rekoltesi takri
ben yüz bin tona lı:ılii{ olacııKtır. 

* Balıkesir halkeYinde bir hayan 
toplantısı yapılmış ,-e şehrin lıütiiıı 
kadınları iştirak etmiştir. Toplantı

da v:.Ji de hulunmu~; Suitle Koçak 
,'Türk kadını., menuu clr:ıfıııda 
~öz söylcnıi~tir. 

Havaların böyle gitmesi bazı 
kimseleri st~ı.mtıya düşürüyorsa 
aa köylüler çok istifade ediyor 
ize-. Bu noktadan memnun olma· 
rmz icabeder. 

Havalann yağmurlu gitmesine 
muharebe sahalarında ablan top· 
lann sebep ofabileceği rivayet· 
lcri doğru olamaz. Ancak harp 
sahası bulutlu olur ve o bulutlar 
da hafif ve yüksek olursa o za· 
man top abflan bulutları a~ğı 
indirerek yağın~ yağmaıır.a se· 
bep olabilir. Fakat bu da ancak 
horp sahasma yağmul' yağmasını 
icabettirebilir. Yoksa top sesleri· 
le llelçikadan veya Frnnsadan bu· 
raya kadar bulutların gelmesine 
imkan yoktur. Şim~P.kli bulutlara 
foe top alışları alui tesir yapar 
ve da&'lt rr. Netice iti!:ıariyle me'nı
leketimizde havaların fena git
mesi mu}ıarebe ile alakadar değil· 
diı-; ve tamamen tabii bir lesa· 
düftür. Yaz mevsimini de her se· 
neden kurak ve sıcak geçirmemiz 
bcldenebilir." 

Mısır Çarşısında 
Tıb Tarih Enstitüzü ala· 
kalı bir tetkik yaptırıyor 

Belcdıycnin l\lısırçarşı'iı nı hlinı_ 
lfıl. için bir :ıy mühlet n'rdi~i ya_ 
zılınıştı. lfaher aldığınııı:.ı süre Mı
sır~·arşt~ı csııarı kendilerine ycı•i 
yerler :ıranıağa ba~luıııışlardır. Ç:ır
şıııın lıu~üııkü v:ıziyetini teshil cl
ıııenin bir tarih horcu olduğu' c lıl!. 
l • liycnin lıuµüııkii ;\Iısırçar-;;ısı dt•. 
!..orunu filmle ıcslı il etmesi hrıkl11n
ıhıki temcnııinıiziıı, lıaşka bir ceıı
h<·rleıı tahakkuk ettiğini halıcr :ıl. 
ılık. Tıp tarih enstitüsü, çnr~ıııııı iç 
le dışından ileride kıymetli lıiı· l:ı. 

rilı ıliikiiın:ını olacak resimler al. 
dırmıştır. Ayrı<'a (·cz:ırı mcklclıi 

doçenti B. Naşi!, çarşı e'>n:ıfıııın 
sntnıakta olduğu şeykr hakkın<ln 
~cniş bir tetkik yapmnkt:ıdır. llu 
tetk iklcrle akt:ırlar~l:ı salılın:ıkta o
hm her eşyanın terkibini, ııdcrl' 
kullanıldığını, nerelerden temin c· 
dildiğini teshil cclecektir. 

Deniz bayramı 
hazırlıkları 

Kabotaj hakimiyetimizi rliınize 
nldığımız günün yıldönümü olan bir 
temmuzda yapılacak denizciler lı:ıy 
raını merasimlerinin haıırlığı ilcr. 
!emiştir. Hazırhklarlıı ıneş!(ul ol. 
ınak üzere deniz muessı·sclcri mü_ 
el iirleri ndcn mii rek1.cp lıir kom is
) 011 kurulınu~lur. 

lığımızı Lıiiyiitecek ve bize şeref Ye
ı·l·c-ektir ... ll:ıkkın var, böyle hir va
ziyl'lle :ığl:ınınk do~nı de;:iJdir . .Sc. 
niıı gidişin bir hayranı addedilıne
liılir; ~·ünkü ailemiz dağılmayıp hi. 
1:1kis yayılıyor, inkişaf ediyor, dün. 
yayı fethediyor. 

I!ıınıınl:'ı lıeraber, Lizbet ile Niko
l:ıııın clıif;iinlcrincleıı sonra ' eda. 
l:ışrıı:ı ı.ıiiııü pt•k acıklı oldu. Hü!iiıı 
ailen in ~oıı defa olarak bir masa
c l:ı ycmelel"ini müteakip, macera R. 

rıyarı çiftin ana topraktan ayrıl

masına sıra gelince, metin olmaAa 
niyet ettikleri halde herkes :ığlnclı. 

:\i l;ol:ı yiikle hufif gidiyordu. Fa-
1 kat iiıııitleri taşkındı. Kurısıııın 011 

biıı franklık \"l'yizindcn başka ya_ 
ıı ın:ı daha on hin fr:ınk :ılıyordu. 

ilk aclınılıırı böylece attıktan sonra, 
çalışııın YC cesareti, teşcblıüsüııüıı 

kuvvetli ameleleri olacaktı! 
nu girlişlen bilhassa mnhzun o

ltın en küçük kardeşleri llcnjamcn. 
di. Heııiiz on iki :raşına basmam t) 
halim t:ılıiallı, ı.,rüzel narin bir ço
cııkcağızclı. Aile tarnfındrın en zi
ya<le scYilen Ye şırnurtılun o idi. 
Matyö ile Mary:ın onu hnyatlarınm 
sonuna kadaı· y:ml:ırındu tutmak, 
keneli !erine saklunıak islcrlerui. 

- Dur seni öpeyim Nikolacığım .. 
13ir daha ne zaman geleceksin 'l 

- Hiç lıir zaman, lıenim kü\ük 
Bcnjaınenciğinı ! 

Çocuk titredi: 
- Hiç bir zaman ... Hiç hir ı:ı. 

nı.rn ... Ah! Çok uzun! Bir gün gel 
de "eni tekrar öpeyim. 
Xikolanın d:ı rengi allı. 

- Hiç, hiç, lıiç bil' zaııırın. 
\'c gfüleri ndeıı )'aşlar dökülmeğc 

başı ıy:ı il nenjanıcni tutup havaya 
kalılınlı. Ye hu clıl~cli a)rılık :ınrn
da lıeı·kcsiıı J,aJbi keskin bir ~ıt ır. 
la ikiye böliinnıiiş ~ibi. ııızlıyoı dıı. 

- ,\Jldıa 1sm:ırlachk kiir:iik kıır. 
dcşı nı !... Hepiuizi, hepinizi Alla
lırı ı snıarlnı!ık! 

Sabit bir fikre tutulmuş gibi fab
rikayı sıkı bir murakabe altında 
hulunduruyor, her akşam Moranjı 
y:ınına çağırıp orada olanlar hak_ 
kında ı;:üııü gününe malünıat alı
yordu. Biiylece aylar, seneler geçi_ 
~-ordu. Ye" hemeıı de her akşam 

h'.onstnnsa işler hakkında malü. 
mat Ycrıneğe giden Moranj, onu 
d:ıiın:ı aynı küçük salonda, aynı si
yah elbiseler içindt>, aynı azimkar 
beklenti halinde bulurdu. Başkala. 
rının fclı'l.kete uğramalarından ona 
lıir ııwnfııat varmış gibi, sabır \'C 

ümitle feleğin ini ikamını bekliyor
du. A radun bu kadar sene geçliKi 
hnlılc hiç hir temennisinin yer bul_ 
mrııııasıııdan ıııeyus olmak şöyle 
dursun, bilakis, neticede muzaCfer 
çıka<·nğıırn gittikçe artan bir kann
:.ıtle inanıyordu. Su kadar ki, on iki 
senedrnlıcri, her akşam Mor:ınjla 
aynı mükfılcıne cereyan ederdi. 

- Yeni lıir havadis yok mu Ma
d:ım? 

- Hayır dostum, bir şey yol.. 
- Eh! Yeter ki sağlık olsun. Da. 

lı:ı iyi giinlcr beklenebilir. 
- Sa~lık nerede? O da yok. Mu. 

nıııafih gene hrkliyoruz. 
Nihayet lıir nkşam l'\loran.i kli

çiik ı;:ılona girerken, orncfa bir de
ğişikli!: olcln~ıınu, orasının lıir ııe

'·iııç ncfhasi le ısındığını hisseder 
ı,ıibi olmuştu. 

l\latyö "i:llııııu muvaffakıyet le_ 
meıınilcrile ı-.clfunclkrkl'n, etrafını 
;.ıiirıııiyccck kadar güzleri y:ış:ır:ııı ,. 
Bcnjanıen lıalecanla annesinin fis
laıılarına sarılıyordu . ~l:ıry:ın cınu 
kııc:ı:::ın:ı :ıhlı, ve 5.:ınki onun da lıir 1 
giiıı gilnıc~i ilıliıırnlindt'n kcırlaıyor. 

nıuş ı.:ihi kuvvelle sü!;siiııe sıktı. ı 
Çiiııkii aile )"U\"asıııclu ondan l.ıa5k:ı 
kimse kulnı:ıınıştı. 

(Daha tıar) 

VAK l T 
Ga.zetedf' c;1kan bUtün yazı '1e 
resimlerin bukuku mahfuzdur 

xxvııı 

F:ılırikuııın muhteşem konağın. 
do, lla) :ılının YC üınillcrinin daimi 
in lıiıaıııı ortasında, Koııslans, on 
iki ı-cnı•dcnbı.!ri lalihiniıı belirme
sini lıckliyonlu. Bu on iki sene i_ 

~·inde, Bo;en ıuııkndder olaı1 düş

ınc'>İnt' devanı l'lmi~ti. Arlık ıııezcl. 
lctiıı ("il :ı~ağı ıııertclıcsinc iııınişli. 

Arasıı·a kaçamak :r:ııııııakl:ı lıa~lı -
):111 lnı lı :ı l, karı:rnın ~öz yuııııııala

rının verdiği ccsarellc yaY:ış yav:ı~ 
sokuk lesa<lüfh•rinc dökülıniiş, \"C 

nihayet en aıll, en utanılrıı·ak lı:ı_ 

rckclkre kapı a~·ııııŞtı. Alttııış beş 
yaşıotla olmasma rağmen Boşl'n 

zenıloslluktau lı fılf1 el çel:ııwıııişli. 
Solrnk kanlarınrn arkasından koş
m:ıkla nefsini t<'lcf eden bu insan 
miisvedllesini :ınr:ık ölüm lcıııizll'. 
l·ccekli. Jlıtiyarlarlık ı;a paray:ı kııv. 
\ "C l vt•ı-iyor, girişip le altından ~·ı

kuın:ıdığı hir ı :ıkım müstekreh ınıı_ 
rcralt!rın n·zrıklini iirtmek için ıııii· 
hiın ıııclıhi 11ar sıırfına mecbur olu_ 
yordu. Oğlunu ka~ Lcılclilıeri fulıri

k:ıyı lıiç benimsemiyordu. ~Iir!hı.;ı 
olnırıılıkt:ın sonra onun iı;ln üzül
mek, oıııı korumak ve terakki cllir
--::ck neye yar:ırdı? Hisselerini par
ı·:ı p:ırça Döniıe satıp parasını k:ı_ 

ıhn l:ırln yiyordu. 
Konslansın yılmak hilıniyen ı;:ıı. 1 

rıırun:ı en ziyııde :ızaı> veren :;;ey, 
l.cıca~ının lıu hiçinızi7. haliydi. Ya-

ABONE TAnlFES1 
Memleket Memleket 

içinde drşmda 
Aylık 1:15 l:sü IU. 
s il) lılı 2fi0 4~~ • 
R ıı~ lılı 475 820 • 
1 yıllık 1)00 1600 • 
rarifedetı Baıkıın Birliği lt;ln ay. 

c1a otuz kuruş dtişUIUr. Posta birli. 
ğlne gtrmiven yerlere ayda yet.m.lt 
be;ıer kuruş zammedUlr. 

tı.lıone kaydını bildiren mektup 
ve teı;;raf ücretini abone para.eınm 
posta veya banka ile yollama t..c
retlnl idare kendi ti.zerine alır. -
l'ürklyenln her p<>ı;ta mcrl•ez..lade 

\"AKJT•u aborıe yaula. 
Adres değiştirme OcreU 2:1 K1J. 

il.AN UCRETLERJ 
ncarct UAnlarınm sa.ntım • sa

tırı sondan ttlbaren ıııtn aayf&.la. 
rında 40. iç sayfalardı:ı 60 kuru,, 
dördUncU sayfada ı: ikinci \'8 ll· 
<;UncUde 2; birincide 4; başlık yom 
kesmece ~ liradır . 

BUyük; çok devamlı, kllşell, 
renkli mı .. verenlere ayn ayn tn. 
dlrmeler yapılır. Resmi f.lAnlar:aı 
saııllm satırı 40 kuruştur. 

flca-r l\tahh·ette t.lınıyau 
rrntllli Dıınıar 

Bir defa 30. iki defası 60, Uç de. 
rıısı 65, dört deiası 76 ve on defuı 
100 kuruştur. Uc; aylık ua.n veren
'erln bir '1e!ası bedavadır. Dört ııa. 
tırı geçen ttAnlann fazla ısa.tırtan 
beş kuruştarı hesap edUlr. 

Vakit bem :.ıo~dan doğruya 
keııdl idare yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orhanbey hanındı$ KE.. 
AJ.ALEDDIN tREN llAD BÜl'OIN 
ı>ltyle ııa.n kabul eder. (BllroDD.D 
wh·fonu: 20335). 
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DiKKAT! 

Şirketi Hayriveden: 
Haz.iranın il inden ba~layarnk mer'iyctc g"•:-ecek tcnzilli 

mutad ibir aylık kart abcmmanlarımız satılığa çıkarılmıştır. 
Bundan ba§ka yaz mevsimini Boğaziçinde gcçinnek isteyen 
say:.n yolcularımıza mahsus fe,·kalade olarak 1 Tenunuzdan iti
baren 3 aylık c c GO ye kadar tenzilatlı l:art aboncmanlarımızın 
bu sene dahi tatbik edileceği ve 15 Hazirandan itibaren de satr 
lığa çılroeılacağı şimdiden ilan olunur. 

' .. • > ··.. _, 

1 
lstanbuJ Levazım Amırliği satınalm:J 

Komısyonu ılanıarı · ____ ..__..._ 
1000 kilo pamuk alınacaktır. Miltcahhlt nam ve hesabına açık ek_ 

ıltmcsı 14-6-940 cumn günü saat 14 tc Tophanede Lv. lı.mirliği sa
tın alma komisyonunda yapılac:tlrtır. Tahm:n bedeli 600 Ura ilk temi. 
nn.tı 45 liradır- Şartname \'C nümuncsi komisrondıı görUIUr- 1steklile_ 
nn belli saatte komisyona gelmeleri· ( 92i) t 4464) 

* * * l\tlkL'lrı 

21,SOO kilo ı:aıı fasulyesi 
52,800 kflo ayşekadın fasulye l 
SG,500 kilo b:ı.rbunya fnsulyesl 
98,000 kilo taze lmbak 
2 ,000 ad t H[Jar. 

Yukarda yazılı be, kalem sebzenin pazarlıkla ckslltmcsl 10/6 OiO Pa
nrtcal gUnU saat 14 de Tophanede İstanbul Lcvaz m Am rlltl Satmnlma 
h.omlsyonunda yapılacaktır. Hepslnın tahmin bedeli li,174 Ura 50 lturuştur. 

Rum 11 cih Un alt sebzenin ilk teminatı 884 Ura 6 kuruo. Anadolu cihetine 
it s b nln ılk t mlnatı 404 lira lld kuruştur. Şartnamcd Komisyonda gö

rulür. Iateklllerln kanuni vcsikalarlle belli saatte Komisyona gelmeleri. 
(034) {4643) 

* * * 
On altı bin Uç yUz otuz kilo tereya[;ı alınacaktır, Kapalı zarfla ekeılt-

, eaı 10 G/ D!O Pazartesi gUnU saat 15 de Tophanede letanbul ı..evazrm Amir. 
hl!'! satını.ılma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin dokuz 
yüz altmı' Uç lira, ilk teminatı bln Uç yilz kırlı yedi lira 22 kuruştur. şartna. 

n si komı yonda görUlUr. l.stcklllerin kanuni vcslkalarlle teklll mektupla_ 
rmı ihale saa.Unden bir sant evvel komisyona vermeleri. (907) (4304) 

11- • • 

::-p a cıh tinde 500 ton kara nakliyatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla 
sf 10 G 9t0 Pn:-.artesl gUnU saat H,30 da Tophanede Levazım .Amlr

t nalma Komi yonıında yapılacaktır. Tahm n bedeli 1118 lira, kaU 
1 ı 167 lıra 70 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görUlUr. lstcklllerln 
,.lte lıomlsyona gelmclcrı. (6) (4697) 

ıı: * * 
:ı a~ t yanm YU\ arlak demir halka mUteahhld nam ve hesabına a.. 

lınacnktır. Paz:ırlıkl cks ltmesi 14/6/ 040 Cuma gUnU saat 14,30 da Topha_ 
nede L\. Am.lıJlğl tm alm!I. komisyonunda. yapılacal<tır. Tahmin bedell 300 
1 ra k U t mlnatı 4., liradır. lsteklilerln belli saatte komisyona gelmeleri 

(i)4733 

* * * 
emerl iskeleti mUteahhlt nam ve hesabına alınacaktır. 

k tm ı 14 6 940 Cuma gllnU aaat lG de TophanP. le Lv. Amir. 

satın a lma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8000 lira ilk te. 
lnatı 600 liradır. Şartname ve numunesi komlsyond:ı görlllUr. lsteklilerin 

anunl veslltal:ırlle belll s:ıatte komisyona gelmeleri. (S) (4731 ı , --, 

------------- ıo: 1 tliR.UllJYEl.l~Hl:-

T. iş Bankası ı ıı.cı ı 2000 ıtrn a ~CıOO.-llra 

3 ınoo -8000.- .. 
R MO ... 3000 - .. 

Elektrik idaresin
den istediğimiz· 
Tahsildarların hangi 

günlerde müracaat ede
ceği halka bildirilmeli 
lsfıııılıııl ı;tı:ktrik ve Traıııvııu ız;. 

lelmesi ııııulıırl111111ııde11 ılım ;sıı laıı. 
:i/ıi nlılıl:: 

ld.ırı•ın iz ııııişkı ilcriııt• H'rıligı 
eleklri~ın IH'ıkliııi 2 :ı)lık lıiı• ~:ır. 

fiy::ıt topl.ıııdıklıııı sıııır.ı tııhsil t•deı 

\"e talı iliılını ııınntoz:ıın ).ıp.ılıil 

mck için muşlcrilcri, fntıırnl.ı rı 11 ib
raz ıııüddl'lilL· :ıı:ık,ıdnr ol:ır:ık iro_ 
hıııd.ı 3 ıld::ı) il k:ıd.ır gıılt hilecek 
ihb:ıri.}c bır:ıkır. 1, inci ihb:ıri.}C\ i 
s:ı) ıcı) ı oku) on ııwıııur sc).} ~ıııcn 
IJütiin rııiiştcrılere YCrır \'C htınıl.ı 

her mü,lcrinın s:ırfh ntı kn.} dediL 
elikten sonr:ı isnrelin kenıli t:ırn -
fınrl:ın ıl:ı koııtı ol edilnH'sİ \ e hir 
kaç glin soıır:ı f:ıııır:ıııın lhra7. rdi. 
lercgi lıildırilir. Fahır.ı ~-.1 r.iiıı 
oıır:ı çık:ır \c ilıraı ı·diltliği z:ı_ 

maıı lctli~I' ı•dılıııcz c 8 11iiıı içiııdc 

rcrilınesi ricasile :.ı. nci hcyu1. hir 
ilılınri)c hırnkılır. Tulı,ilılur !l r.i'ın 

1;onr:ı ıığr:ır 1. inci ihh:ınlaıı ililı:ı. 

ren 12-t:l giin ~ccıni1tir. l'nıuyı 

yine :ıluınn7.,,ı o vııkit 3. üncü ihh:ır 
olar.ık 'e rı:ız:ırı tlikk:ıli cclht•lıııek 

iizere kırmızı kiığıdı lıırnkır. Bu 
''ar:ıka bırakıltlığı 'akil nrtık ıniiş
ıcri~ c ':ıpıl:ıcnk ınür ıcoall:ır lıit
miş denırklir 'e 1-:! g!iıı zarCııııl:ı 

ela elcktl"iği kesmek nıcchuriyeti im. 
sıl olur. 

Miışteri hu 10-1.1 gıınliik milıL 

ılel z:ırCıııc\a i<lıırr.mizin her hnnı:i 
bir şııbc5İnc ıığrnyıp la parasını 

yal ırmak ı.ol:ı) lığına mıılıklir. 

Talı iltlarların nıürac::ıat tnrihlc· 
rinc gelince, lulil gıinlcriııin ar:ıy:ı 

girmesi gilıi ıııiirhir sebeplerin Jıir 
iki giin rnrkcllirıııcsi i lisnn cclilir
!;C bu ıniir:ıc::ıat znınanlıırı her iki 
anla lıir ılainın o~ nı lurihlcre tesu
ıliif etler. ı:sn cıı hu tekerrürılc in. 
!izam muh:ıraz:ı cılilmiyccck olurs:ı 
120,000 i miilrr.:wiz miışteri}e lıiz

nıel eden iıl:ıri mekanizmanın da 
intiz:ıınını ınuhofoza etmek kabı! 
olamıyncn8ı nşiktirclır. 

VAKiT - Bizim istcıliğimi7. sey, 
gerek kontrol "'~ gcrrksr lolısilcl:ır
ların ayın lıanııi giin !erinde grle
cekleriııi hildiren bir programdı. 

ce,·ııpta hıı esaslı noktay:ı iliı::ır. 

la temas cılılnıişlir. 11.ılbuki ş;ka. 

yetimizin ruhu bu noklnc\odır. 

H:ılka hizmet cclrnlr.r, lııı hl1mc
li i~kcıwc haline koyamazlar. lı.ta · 
re lınngi günlerde ~sn ali s;ı~ ocok 
lıııngi günlerde p:ır:ı nlnraks:ı mut. 
laka bunu hildinııcli. E~cr tr~kil"ı. 
tı ilir.ıf edıldisi 'echilc huna mii_ 
snit cleğilse, borcııııa sadık ınu5le
rileri kusurlu gıhi ı;;üstercn ınahut 

kırmm J;;ı~ı<lı da b1rnkmoktan cc
kinmclidir. 

ithalat birliklerinde 
idare heyeti seçimi 

Yeni .kurulan ilhaliil birliklerinin 
idnrc heyeti sccinılerinc ıJc,·:ını e· 
dilnıektedir. 

Dün m:ıniralurn ithaJatcılorı bir
liği ile madeni eşya ilh:ıliıtcıl:ırı 

birliğinin idare heyetleri sccimlcri 
l apılmışlır. 

l\lanifnlııracıl:ır idare he~ eline 
Reınzı ,\\ unıluk, \'ehbi Bilemer, 
Sümer Bank müesscclcri, Celil Ali 
Birnar, Fındıkhy:ın firması Ye ~c
riki Sadi, Surnski ' mahdumları, 
Remzi Tek:ırı, .l\lihal Xikolairli ve 
ınıır:ıkipliğc de Hacı Xecip oğlu se. 
çilnıişlcrdır. ldore heycli azol:ırı 
sonra hir lopl::ıntı yapmış \"e reis. 
liğe Hcnızi Anındukıı, reis vrkilli
ğinc rlc \'chhi Bilrıneri l:ıyin et
miştir. Jrrn koıııite'iine de Hifat ile 
Remzi A\"lınılıık inlihnıı olunmuş. 
hır. 

)l:ıılcni eşya itlınlıiı~·ılnrı da s:ı. 
at H ıc lopl:ınınışlnr \e ilk olarak 
demir ve çelik illıalıit Jiıııilct şir_ 

kelinin feshini korarloştırmışlordır. 
Bunıl:ın sonra nıadent c yn ılhalıil

çılorı hirlisi kurıılm115 'c idare hc
\'eli ;nıilı:ıbı yapılmıştır. ile) ete 
doktor llnlil Sezer, Akdeniz şirketi, 
Vehbi Koç, llns:ın Tahsin, 1-\::ızorof 

l'\iş:ıny:ın, :\lııstaf:ı Nnzıni Ye şeriki 
Refik İsfendi):ır, lfanııli Ozgiiç, 
lsnı::ıil Hakkı Oılınkır, ,.e mura
kipliı1t' ıle Nazmi B:ılk:ınojihı inli. 
hnp olunrnııştur. lıl:ırc heyeti hu. 
giinlerıle topl:ın:ıı :ık reis :.rdıni y.ı
pacaklır. 

12 .. 
40 
7~ 

1940 Küçük Cari 

1 

2!'i0 .. 
100 .. 
M 

- sooo.- .. ... 4000.- .. -:J750.- .. 11 htanbul 5 inci İcra l\lf'murlnğun· 
da.n: .. .. 

210 .. 2:. .. 5~!'i0.- .. 

Keş iJel.-r: 1 s ıb1t, 1 MR. 
Hesaplar 

yıs, 1 Ağustos, 1 l ·incite~rin 
tcrihlcri:ıcle Vfl" 'I" 

lkramiye Planı f 

9i0 15Gi 
Merhun olup r;atılınns.na karar ve

rllrn muhteli clns <'V e yası 11.G 91(). 
tnrlh:.ne mlısadi! . :ılı gUnU saat 16 
dan li ye kadar B yoğ.u, To.rl başı. ............... Ull~----~ .............. .a .. 1111:::1m3ıı:m ........ 
Tir, e soknk, M k dlınVI\ nn• rt•ı-ı~ 

nmda satıl:ıca~ından taliplerin mez.. -
AAH1nJ · .tS/i! l'S 

'!;uıM {1 .o:. r .\l'J:· :.! ~· • .ası 
fJ ' ' .J'!'Y! : ' •0:1 yatı ıdn re Pden . 

r Ahmt' ~·n·engil 

kQr gUn \'e ıı:ın•t nah Unde bulu
nacak icra mcmul'uııa müracaatları 

U&.n olunur. 

BORSA 
- Ankara 7 -6-940 -

\,: ı:. '°" L 1:. J:< . 
1 StA.·rlln G.Zl 

100 Dolar }18.-
ıuo Fn·. ~.9.Jii) 

100 Liret &.,17i) 
100 lniçrf' fo'rc. 29.272'1 
100 florln -
100 Ra~l~ınarl.; -
100 81'1J:a -
100 Urıılıınl O.O!>ij 
100 Lc\·a .. .... -
100 <,eı. kronu -
100 l't'<;rla J 1.15.') 
100 1Joıı -
100 l'cnı;<> 2!>.91:?5 
100 Ley 0.62.; 
101) Ol nar s.Ra:n 
100 \'f'rı 38.7R.,O 
100 ı,.\t·~· Jir. 31.0jO 
100 Rublı• -
Altın 28.50 

I 

- t:.sbam ve fah.,ıJaı -
1938 % ii lkranıilell 19.-

-
KAYIPLAR ) 

6.6.940 ııe.at O da Fatih malmUılllr
IUğUnden almış oldıığum Uç aylılt ına_ 
aş tutarı (71) lıra nakit para Uc be. 
rat ve maaş cüzdanımı zayi clUın. 

Cüzdan ve beratımın R,!lağıdaki ad. 
rcsime posta vasıta.sile günclf>rllmesınl 
dller, aksi takdirde bu cllzdaııla bera
tın yenisini a.laca.ğımdan hUkmU ol
madığını llln ederim. 

'l"edlkulo ~ıpir mahallesi ('ar
şanı ııoknl• (fi) rıumamıJa nmh. 
keınt>I ~rlyo k!'ltlpliğlndı•n ınüte. 
kalt1'ômer Tanı<t (32:>:>1) 

* * * Tatbik mühtirUmU kaybctUm, Ye· 
nismi yaplıraenğım<.lan esldsinin hUk_ 
mti kalmadığı llAn olunur. • 

Ü~kUdar Pa1J3kapıııında l-1 
Sabiha l~ln 

Tatbik mUhUrUmU :ta.)1 ctUm, Ye· 
~lnl çıkaracağımdan eskisinin htik· 
mü yoktur. 

Aksaray: Ç.akırat;a mahalleııl 

Cami sokak 20 numarada Aı.ize 
Ortan (825ö0) 

• • * 
Fatih nilfus memurluğundan aldı. 

ğım nU!us kıtğıdım ile askerlik vcs!
kaını zayi etUm. Yenisini çıkaraca.. 

ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 
Şe-bremlnl lbrahlm çıt\"Uf maba1 
ır,ı MevlAna caddesi 137 mımıı. 
.rada Salilı Koçak (82.)S.l) 

• • • 
NUfııs kAğıdımla askerlik tczltcre. 

mi za;;i ettim. Yenisini çıkaracağlm. 
dan eskialnin hUkmU yoktur. 

Karagünırük: Durmu, ,\il ma. 
hailesi Ç~ınc &okak .2R numara· 
da Ahmet l'ılmaz. ( (S2&l8) 

• • • 
3415 numaralı bisiklet ehllyctna

memi za;;i ettim. Yenisini çıkaraca. 

ğımdan eskisinin hUkmU yoktur, 
Halıcıoğlu: Tu1"3uc11 mahallcı.I 

Kuttum aokak 23 llüsamdtln 
(32541) 

*** 
42/49-16.2.93(} Beyannameye alt 

4599 sayılı 22.2.939 gUnlU gUmrtik 
makbuzWtu kaybetUm. Yeni.sim çı

karacağımdan eskisinin hUkmU yok· 
tur, Da\·lt ı·esuıa 

(32555) 

lli.n 
Beyoğlu 3 Uncu »Ulh Jıukuk hakim· 

llğlnden: 

94.0/1557 

Vcrjin tarafından Surplk. Roza 
Aznif, Mari, Aşhe.n, Janet \"C Oımik 

aleyhlerine açılan izale! 11uyuu dnvıı. 
sının muhakemesinde dava edilenler. 
den Onniğe gönderilen dnvetlyo blln.. 
tebliğ iade edilmiş ve zabıta. tarnlın. 
dan yapılan tahkikat neticesinde ika· 
metgA.hınm meçhul olduğ'u anlaşıl · 

makla da\·acı \'ekillnin talcblle :.?O giln 
müddetle DA.nen tebllğat icrasına ka. 
rar \'erilmJş olduğundan muhakeme 
gilnti olan 12.i.940 saat ıo da da,•a 
edilen Onniğln bizzat mahkemeye 
gelmesi veya musadtlak bir veltll 
gondcrmesi aksi takdirde gıyabında 
mahkemenin görUJeceğl davetiye ma· 
kamına ko.lm olmak Uzcre llıln olu. 
nur. 04799) 

1 i~HiSARLAR 
Cinsi 

Bıra §l§csl kapsUlü 
Bira C1ç1sı mantarı 

Mlktarı 

10.000.000 A. si 
100.000 A. 

,. ........................ _. .. ,.. ... ~ 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankas 
Kurulu§ Tarihi: 1888 

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 
Zirunt Il:ı.ııl .. asmda kunıh:ır:ılı ve ihhttrsız tn.sıırruf he"•P~ 
rında en az rıo lirası huJıınnnlara scnc:le .ı defa çckllec 

kur'a ile aşai;ul:ıkl ıMuıa gi.irc il~rauıiye clağıtılacakt1r' 

4 ı\dt't 1.()00 Lir.ılık 4.000 ura 
4 ı;oo 2.000 .. 
4 .. ı;;o 1.000 .. 

40 JOO 4.000 .. 
100 50 li.000 .. 
120 40 4.800 .. 
J60 20 S.200 .. 

6 
DlKI\:AT: Hesaplarındaki paralar hlr sene tctnde s 

liradan aşağı dUşmlycnlere ikramiye çılrtığı takdirde ~ıO 
fazı asiyle \'Crllcce k tir. I~ ural n r senede 4 defa: ı lll~tl 
1 Birincikanun. ı Mart ve ı Haziran tarihlerinde çekllere 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i ~n·arı 
l - Tahmin edilen bedeli (10.Sl'il) lira ol:ın (2000) metre tal 1A1 

kuma5m ıs Haziran fl40 tarthlncra !ayan Sah gUnU saat ll de k pal1 

mUn:ı.kasası yapılaektır. rJ' 
2 - 111{ temlntı (813) lira (83) kuru olup ~artnamesJ bcr gun it 

yondnn parasız olar" t nlmn.blUr. 
3 - lsteklllcrln 2490 r.ayılı kanunun tarlfatı dahlhnde tan::lm c ect 

kapalı teldi! mektuplannı belli glln ve ıınattcn bir saat evveline k&d~ 
sınıpaşada bulunan komlsyo:ın makbuz mukabilındc vermeleri. <4 

* * * l - ııe,·cut evsafı mucibince tahmin cdll~n bedeli 6180 lira olaJI ııı 
metre Sal§purun 11.6.9 ıo tarıhlne raelnyan Salı gUnU saat 14. de ı.a!1tıJl 
şad:ı. bulunan deniz levazım satınalma. komisyonunda pazar1ı1,1ıı eı-sU 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (4G3.50J lira olup artnamesi her gUn 1§ saaU 
llnde mczk(lr ltomlsyondan bedelsiz aıınabllir. 

3 - 1stcltlilerin 2490 sayılı kanunun ıstedıği vesalklc birlikte ıtdl ı 
komisyona mUracaaUan. ( 170tı) 

* * * l<ıı 1 - 3 .6.010 Paznrte i gUnU saat 11 de kapalı zarfla cks ıtm ) 
ve talip çıkmayan mevcut keşli plll.n, ~artname \C hususi fenni ş rUlô 
lerJ muelblDce tahmin olunan bedeli (12C.386,70) 1 ra olan HeybCU d:l t:ı 
harp okulu ve lısesl sa.hasında yapılacak ycmekhııne ve yatakhaII 

0 inşasının pazarlık eksiltmesi 10.6 !HO tarl.hin~ rasUn;> :ın Pazartesi .s-ıın,v 
H,30 da Kasımpaşnda Deruz Lcv zım Sn.tmalma KomL:ıyonunda yoP· 

2 - İllt teminat m !.tarı (7560,33) llraclır. 

3 - Mevcut keşi( plft.n vcşnrtn:ımcsl iter glln 63:: lı:ıruş bedel ftltl 

!inde mezkur konılsyondnn nlmablllr. 
4 - lsteklllerln 2400 S:l.}'ılı k ınun•m tarl!atı dahlllndc lcabeden ,e 

6'0 blrlıktc belli gün ve saatte mczkcır kcımlsyonn mUracaatıarı. (4 " 

I b l H Ak 
. , -;;,.f 

stan u ava tarma Anbarı Duc .. :.., 
ğünden: 

ı - 55 adet Branda e"yn örlf1sU ) 
1000 adet portatıC çadır ) I>"ltUrlleccl,tlı-, 

1500 takını yn7Jılt dbl e ) 
r;o adet mahruU çadır. ) 

2 Pazarlıkla lh lesi 10.6 940 Pazartc i g UnU s:ı.nt H de Ye nJ<ll) 

\"a aktarma nnbarı ntmalma komisyonunda y pılacaktır. 
-ıırı ,-e S - !stekltlerln şartname ve nUmunclcrf görmek Uzere her ı;~ .rl-

zarlığa gircceklerın mezk1lr gUndc lemlnatıarllc komisyona mUracııstl) 
(4154 

UMUM MODORLOGONDD 
l\luh. bcdell 3 7,1) teminatı r,kıdltme 
Ura Kr. Llm Kr. Şeldl saaıı 

35,000 2c2:ı Pazarlık lô 
2338 li5 Açık Ek • 16 

1 muclblnce 1 - Şartnnme \"e numuneler 
goslerılen usullerle s:ıtıu nlınaeaktır. 

)'Ukarda cins \"e mlkf.tırlan ya- lı iki kalem mııızeme 
bı.ısı:ır 

il - Muhammen bcde'leri, mı.;vakkat tem nııtl:ırı, ek lltrnc sııntıerf hi.zatnrınd:ı yazılıdır. 
1 
ş 

III - Ck !itme ve pczıır?ık ı 7 'VI 940 Pnz:ırtesl gllnU lstaobulda Kaoata.şta Levazım , e tJübAYaa 
sindeki Alım komisyonunda yapılaca tır. 11 • 1 

IV - KapsUI şartnnmesl ı.cvazım şubesi vezncsınden, Anlmra. Izrnlr başmUC!OrlOklerlndeı:ı 17:1 ııurU• 
nabileceg-ı gibi mantar ~nrtnaınesl ml'Zk!ir şub den p. rası:: nlınablllr. rııe ıı 

V - tsteklllerin eksiltme ve oa:;arlık için tayin olunan gUn ve aaatıC?rde 'ö 1,:5 gUvcnme p rtıl'>) 
ilkte mczknr komisyona mUracaatııırı. (4-D!l 


