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cJ .ert bet kltabmı >-tizde 60 ekalk ftatla 
_ __, alablllrler. 
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~ ovyetlerin Baltıkta 
aldığı tedbirler 
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PAZAR 9 HAZiRAN 1940 YIL: 23 • SAYI: 8051 

Ankara. 1 (A.A.) - Buraya ,.eıma maıo=•te •• 
clUn akpm 21.~ Be 21.AA arumda Tokat w Q&rıl • 
ela, bu aabah 1.15 de de Malazgrit'de s.·a.rsm ı~ 
)'er .ııarsmtıları olmu§tur. 

Zara, 8 (A.A.) - Biri dün ak§&m ııaat 20.ao .. 
çok ıtddetll ve diğerleri bu .sabah 2.30 ve 3 te orta PL 
dette ve hafif olmak üzere burada Uı: zelzele oımuı
tur. Haııar yoktur. 

(Yazı81 3 üncüde) fDAHJC ıı:vt: Ankara CııcUNTANBlfl ·Tl'lın"llf: VAKiT• Poata kutueu: 48• Telefon: 21413 (Yam). H370 ı fdıtre ) 

Gllmüpne, 8 (A.A.) - DUn gece biri saat 21.tıl 
da §lddetll, diğeri 23.10 da hatif olmak üzer9 burada 
iki zelzele olmuıtur. Bu ııabah da saat 2.40 da olduk
ça §lddetll diğer bir aarsmtı kaydolunmu§tur. Hasar 
yoktur. 

• 
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usolini ültima-Almanlat-muazzam 
tom verecek! 1 bir hücıım vapiılar 
Nutuk Müttefikler Amerikayc.I 
9arınmış t6' ~ O O 
1 alya, talepleri (g) a ~ ~ ~ 
•bul olu~mazsa ita,oyare 
~arbe gırecek Y/ 

osmarDado 

illi Şefimiz 
Trakyada Londra, 8 (A.A.) -

Müttefikler Amerika 
:Yazan: ASIM Us Birletik Devletlerine ae· 

' kiz bin tayyare ıımarla· 
'lb....._~tlohı aja:ııı muhterem Rei · 1 dı B 1 d 2 ltİ._~;.z İsmet tnönü'nüa mış ar r. un ar an 
~ve Tralcya:la halk ve or- bini teslim olunmuttur. 
'ııı.... ~ h11Mı1 e~ek maksadı ile Tank imalatı hakkın· 
~ bir tet:Sik ıeyahati ya!>· d b l 
~ o_lcl~ğunu, ~~. ıey~tin a tahkikatta U unmak 

L~cliseJerle hıçbır munue· Üzere Kanadalı mühen· 
~madıi nı bildirdi. A- dfoler, pek yakında, in· 

~ "-tı:.aıiyJe yarı remıi bir ıe· S ~71e b',. tc!>lii netrine I~- giltereye geleceklerdir. 
N. lorwmeıi b:?yn3lmilel vazı· Ntvyork, s (.t.A.J - Ne,·:roı k 
~ L:~tıklriı ic;inde . bu ıey~· Tinıes g:ızelesinin Yaşingtqn mu -
S.~ım yanbt te!ıırlere ug- habiri, bir Fransız tayy:ıre Remi _ 
~ İateyenler ba:lunmaıı ihti- sinin bir Knm:da ı:m:ının:ı fll'len k j 
~ ._ ileri celiyor. Hakikat 50 adet Curtissvright boınhnrdımrn 
~ '1iıti Şefin tetkü aeyaha· tanare:si yükliyecdini bildırmek- 1 
~ f~!aliide!iğe benzer en tcdir. 

l.'r nokta yoktur. Birleşik Anıerikadııki müttefik • 
~t Reisi vazifesini I~": lerın mübııyaıı komisyonu, eneke 

ltamanl:ırda olduğu ııbr meseliı lsveç ıuhi bitarnflnrca sipıı
~~ iıliği makamını itı•I riş edilnuş olııp yeni iıışıı f'dilmit .S" rinde:aberi ~e yaz ve bulunan lıı)·yareleri almak niyeijn· 
"- J!'!hlc ve sıcak mülahazaları· de lıulundujtunu bi l ılirmiştir. Js,·eç 
\ ~ getirmelcıizin fırsat devletine ait 200 adf't muharebe 
~~ buldukça manleket da· tııyyuresinln inşaatı ikmal edilmek 
~ ınimkün olduğu kadar üzeredir. Pekal hu tayyarelerin 
~ lefahat yapmak. bu ıeya· ınütıefiklere Yerilmesine fs,·eçin ri_ 
~ Rettk hılk tabakalan ve -zn gösterece(ti şüpheli görünıııekle-

h dir. 

~ 
iikümet Ye ordu teıkilit· 
)ıaicmdan temaslarda bu· Günde 24 ... t çalıtacald.r! 

~ -·~t lnönü'nün yükse!' l'aşinglon, 8 ( A.A.) _ Amerik:ııı 

1'. 15fJ kilometre-
"" ( lik saha· içinde 
· 4 bin Alman 
tankı ve bir 
milf}on asker 
taarruza işti-

~lerinden biridir. Nite· ordusu emrindeki fabrikalarda 
~ latm en fiddetli bir cephane imalatını arttırmak üzere Fransadal.-1 köprüler,/tn birinin Alman 

vamı j üncüde) (Devamı j üncüde) havaya 11~1mıluşıı 
tauuareltri rak ediyor tarafından 

.::.::.;.;..:..:....;.:.;.:.:...:.:..:.:.:~------....:.;.:.~=.:~:.._-------- -·-- - - -------

Sovyet - Yugoslav 
Siqasi anlaşmasına doğru 
~iherenin yeni Moskova elçisi, Balkan hukometlerile 

temaslar yaptıktan sonra Sovyet Rusyaya gitti 
(Jı'auaı ' tlacıUe) 

Fıansız Baş
kumandanı 

Atatürkün tabiye 
usulünü tatbik 

ediyor 

Parla, 8 ( A.A. • Saat U,30) - Bavu, ..at !%,80 da blldlrlyorı 

Fransız ukert mabftllerl, bogtln denizden ebemin des ~a kadar 

aabada yapılan meydan JDUluU'ebealnJn bu harbin ve btltllD ta~ en 

bllyllk meydan mubarebeslııl tefkll etmlt oldutunu ııöylemektedlrler. Alman.. 

lar, tabii mrette iyi mOdafaa edilmekt.e olan Bresle eepbeslnl Uunal ederek, 

Breele lberlnde Aumale'dea oı.e üzerinde Noyon'a kadar olan sabada, Fran

aa: ukert mabllDer1nla "maaaam,, ııfatnu verdikleri blr bllcum 7&PIDl!-f 

lanbr. Bu, ocak bl1J1lk kayıplara bakmadan, büyük bir lıuan ve tank kM&e. 
atnln Dert atd111clır. Bu mmtakada emuen bulUD&D ve ezcllmle yedi urlalı 

fırkayı ihtiva eden Alman kıtaıanrıa, yirmi taze fırka, yani takriben llO 

bin klfl daba katdmqtır. Alaae llzerlncle de, bir çok taze kuvve&lerle bDJll& 
bir tu)'lk icra olaamuotur. Bu muaıl.m bOcum ~ F.- llllılla
n, bir prt oekllme lıarekeUııe baflemprclır. 

(De: amı • üncüae) 
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iSARETLE • • 

Rejimler zırhlarını 
giyiyorlar. 

1939 harbi birçok tecrübelerle 
gösttrdi ki bu b:ı:- cephe harbi 
değildir. Bu miJletlerin bütün 
varlıkları ile mücadele sahncıine 
çıkmalanchr. Devletin bünyesi, 
vatandaıın ıuuru, mahalle kah· 
vesinin dü§üncesi, çocuğun pıi· 
kolojiıi bile bu harpte b"r: mevki 
sahibidir. Ve muzaffer olmak için 
harbin icah~ttirdiği ıekillere gir 
mek, vaziyetle-re intibak ehnek 
mecburiyetindedir. Bizim bir 
cümle halinde ifnde ettiğimiz ''in· 
tibak zarureti" öyl-e kolay, kolay 
tahakkuk eden bir §CY değildir. 
En seri ıtı:-tlar içinde bile :ıaman· 
la taayyüı ederek inkiıaf göstc 
rebilir. 

Harbin bünyesine uygun bir 
cemiyet tipi yaratmak demokra· 
siler için gerçekten bir inkılap· 
fır. Çünkü demokrasilerin tarihi 
daima sulh ve ıükun deVTelcı:ini 
idea} edinen ve cemiyeti bu hale 
göre ıekillendircn hadiselerin te· 
kiunülü ile izah edilir. lngiltere· 
nin inkiıaf tarihi, büyük harpten 
sonraki Fransanın seri hamleleri 
hep bu sulh ve sükunu gaye edi· 
nen hayat telakkisinin birer tat· 
bikatmclan baıka bir feY değildi. 

İngiltere tuihinin kaydettiği 
terakkilerde daiına askeri cemi· 
yet bünyesinden sınai ve ticari 
bir devlet bünyesine geçi§in ham· 
leleri birer, birer göze çarpar. 

Franaada aynı hareketi daha 
bati olmakla beraber.- oldukça 
canlı olarak ıörmek mümkün· 
dür. 

Demokrasi devletlerinin bün· 
yesi, belkemiii böyle kurulduğu· 
na göre onun harbin icaplanna 
göre :yeniden tekil değittinneıi 
hayrete IDyık bir hadisedir. 

Tarihte !u-di cemiyetin mer 
keı;i sikleti haline koyan cemiyel· 
lere kartı, topluluk ruhunun ha· 
kim bulunduğu aosyetelerin çok 
'cfa mu.znffer olduğu ,göriilmüı· 
.ir. Mcıeli. Romanın barbar isti· 
.:isına uğraması kendi mikya11 

içinde Romanın son zamanlann· 
da ferdin kendini cemiyetten üs· 
tün görmesi ve barbarkl!'Jn sıkı 
bir surette cemiyetin emirlerini 
bir din halinde hissetmeleri ile 
izah edilebilir. 

Ordu halinde bulunan cemiyet· 
leıin bu kudretleri harplerin ta· 
lihi üzcr:inde daima müessir ol· 
muştur. 

1939 harbinden alman en hü· 
yük derı bu yeni harbin demok· 
rasiler için asla bir müstemleke 
muharebesi mahiyetinde olmadı
ğının idrakidir. 

Bu idrakin neticesidir ki lngit· 
terede her §ey, fert hakkı, mül· 
kiyet devletin emrine v<r,ilmiı, 
Fransa bir tefin ertafında toplan· 
mak ihtiyacı hiuolunmuştur. 

lngilterc bünyeıi büyük Suples 
ile yeni hayata intibak çaresini 
bulmuştur. Fransada ise yeni ha· 
yata doğru olan hareket son µç 
bnfta içinde hiuolunur bir tekil· 
de kendini göstermeye baılanuı· 
tar. 

Ba§kumandanlıkta yapılan te· 
bcddül sadece teknik bir değiıme 
değild:•:. 

Harbin idaresi hakkında bir 
zihniyet '\"C tefekkür tebeddülü· 
nün ifadesidir. 

Kabint?dc yapılan tadilat da tek 
§ef etrafında toplanmak zarure· 
tinin icaplarmdan ba§ka bir §ey 
değildir. Som cephesinde Alman 
taarruzunu haber veren ajansla· 
nn aynı zamanda b:.-.- Fransız ka· 
binesi buhranmdan bahsetmeleri 
vahdet zaruretinin i~reti olduğu 
gibi bu sahada ahlan adnnlann 
da ifalesidir. Son knbine tebed· 
dülünü bizce alelu&ul bir kabine 
buhranı şeklinde mütalea etme· 
meli, yeni bir bünyeye intibak e· 
den Fransa camiasının birliğe 
doğru attığı adnnlar ıeklinde na· 
zan itibt.ı:a almalıdır. Harbin za· 
rurcti bu vaziyet ve mıuızarayı 
tabiilcıtiriyor. Rejimler zırhlan· 
nı giyiyorlar. 

SADRI ERTEM 

F aydah bilgiler, merakh şeyler 
................ lllliiı ....... ~ ................... ... 

Radyum hakkında 
• 

yenı bilgiler 
etmektedir. Sermaye yanı pııhnlı rad
yum büyük bir ihtimamın muha!nza 
edilir, mütemadiyen inkişaf eden cmg. 
nasyon tıbda kullanılmak üzere, bU. 
tün dünyaya sevl<edlllr. 

----~--~~~--------~ 

Pi~asa. Kıdem.zammı ~~amıyan i~tanbul ~~ 
~.~,~.•.!.~ ~·~- ilkokul ogretmenlen Gönuııu hastabakı· 
'.~1~~:.E··~~:;:J:~~~fo::::."'~:.: Bütçeye 6 O O O O lira tahsisai kondu cılar ve gönüllU 
pi~;~cı;;~,~:1:ıc:ığı şekiller şörıectir: Yeni zam görecek 300 öğrebnenin listesi .. öfirafmen kaydı 
~on Jıafı:ı içinde Anadolu ,.e hazırlanıyor :J ,.,., 

Trakyadıın şehrimize 61173 ton mik- Yeni lı:ırcmin tatbik edilme!li t yazan: H ;kmet MtJ . 
l:ırındıı nı:ıl gelmi~tir. Bıı katlar ıloLı:rı<ıile bütün <laircler, nıemıır· l H enüz dünyanın, şiındilci~:. 
fnzl:ı ı-cvkiy:ıt yiizüntlen hemen !arının nınnşlnrını harem cetvelin_ nisbetle tertemiz za~~c· 
biitiın cinsler üzerinde ı:> • 20 p:ı- deki ılerı•celere uydurınuşl:ırılır. ııydı. Bu sütunlarda ve ınue;ÔI 
ra nrnsındn diişüklük olnııı~tur. Dunu tatbik ederken dairenin o semizin diğer neşir vasıta.~arıb•• 
Yeni ıııah~ıılün hol ,.e i} i oltlu~uııu yılki bül~-csınde fuzla Helir 'era ~ııu 
siken köylüler büyiik .. ehirlerc ,.e tosnrruf ""npm:ık imkiınları hnsıl müteaddit defalar "gönu hinde 

., " tabakıcı orduları'' te~kili ıc 
piyas:ıyn fnzla mal söndernıe~e olınıyon mücssco;eJerdc hir kıı;•m 
başlnmışlordır. işte bu vaziyet her menııırların dere<-eleri yüb<'llilc • bir hayli yazı yazdık. .,t i• 
tarafta fiyatları clfü;ürınü~tür. Top nıenıiş bu yıl hütçcsiıw bırnkıl- Maksadımız, normal ba} .atı· 
rak mah"iulleri ofüi rlc ıııuntozanı mı~tır. çinde dahi, pek lüzumlu .o!~"tiffl' 
o;atı<jlar yapmaklodır. Bilhao;s:ı muhtelif 'iliıyı•tlerdeki hi müdavat bilgisine bılaıs ti!" 

bütün kadınlarımızın vakıf 0 
.\Hl'.\ üğrrııııeıılerin maaşları yeni hare· 

sını temindi. ,. 11.rl~oyıı ~cvkl'ılilirkrrı yeni bir 
kararııııme ile ihrnçlnrı dtırc.lurul. 
muş olan miilıiın miktarda molın 
ihroçlnrın:ı mnsnıırle edilme5i pi • 
J•a<ondn çok iyi kıır~ılunmı~tır. Her 
lurafton gelen haherlcre giirr., nr
ıı:ı m:ılısıılfi hu rıl fcvkalAde bere· 
!;etli ve iyidir. 

PIRl:\Ç 
Fiynlhırda lıcmcıı hiç rlt.ğişiklik 

.roktur, Toı.yn mnlhırı 28 • 28,5, 
Diy:ırılı:ıkır nıııllnrı 21i, Orlınııga7.İ 
malları 32 _ :ı3, Mersin malları 

2;; • 25,5 kuruş üzt>rin'rlen 1>atıl
nıııktiıclı r. lstaııhul değirmenlerin· 
de faıla miklıırdn huhınnn mallar 
di~cr cins pirinçlerin satışlıırınn 
engel olnrnktııdır. 

TlFTIK 
Son hafta do diğerleri gibi işc;lz 

'1eçmişlir. Eski satış tnohhüllerini 
yerine selircn tüccarlar ''ardır. 
Bütün harta i~·inıl~ yalnız holrayn 
200 lııılyn kııraılnn ihracat yııpıl • 
nııştır. ~fnnnıafih Homnnyanın mü_ 
hinı miktnrd:ı pivnsıınımlnn ıiftik 
nlarnğı hııher olınmı~ıır. Yeni 
mııh~uı tiftikler şehrimize mııııtıı
z:ıman gelmeğe lınşl:ımıştır. Şeh -
rlmiıde 22 bin bnly:ı stok mnl ,·ar
dır. O!!laklnr 155 • 160; Knrnhisnr 
Kütnhvn, I::ı<kl elılr malları lSQ _ 

141l; Ankara, Iluh·adin, Polatlı 
malları 120 - 130; Bolu, Çerkeş, 
Gerede mnlları 110 - 120; Kasın -
monu, Snfr:ınholtı nıııllnrı 12:> -
13:i; Konvn <lnğ mnlı llıtın 120 _ 130 
Konya ovalı mnlı ~ferdin 100 • 
110: ınnhtclif deri malları 100 -
110 kunışlur. Hrıınnnyıı,yn ihrncnt 
hnşlars:ı fi:rnllorın :ırtacnRı tnh • 
mhı olunınnktadır, 

\'.\PAK 

nıc ~üre yük'il'ltilın<'k için lıiitr;edll • tı• 
tohsi~al bulunmac.lı!1ındnn maa 1 1:ı· O zamandan sonra. resrı:~ Uı1il 

taookıcı mekteplerinde, g~ .J rı lıirer derece nşolJısınd:ın öden. ldl .. . 
t kurslanna da ihtimam edi ... ,p miştir. Bu '\"oziyetin stonbul ,·ilA· ı . . , , __ , . . dev• 

""ctınde ö". n·tıneııler lt'hint" olor:ık Srlırınıı: lt.:o ııl ı urrınıcn1trınııı gazetelerde, bu kurslara . tıif 
hnllctlılıııc~ı inık8nları ''"ııı:ıı edil- :am i{:e:-.':ıt Jw::cılcıı .l!rı11rif eden zengin, fakir, orta hallı~· 
mlş ,.c ın:ınrlf hü!çc!llııöc yıl kin- 1 Miidiirii Trv, ik /\rıl çok bayanların rağb:.:t göster 
de :ı·apıl:ın tasarrufln hiçbir )'t"ni !erini ckuduk. ıİl,,. 
t:ıhsisat ilrhe cdilmeılı•n 1~00 öii· ye ile derslerine rlev:ım lmkünlo· Bu&ü,ı bu faaliyete dah~ beıt' 

rın ı vermek iızcrc "oı•tık k:ınıpl:ırı ·1c hı verı'lmektedı'r O nıı ,. retnıen ıerri ettirilerek manşları ' tı. z • st 
lesis eıliltnekiellir. kad la da go··ı1u··11ii h• " yeni bnremr göre ödenmeE!e lıoş _ ın rımızı • . . .....ıC" 

Hnıırl:ınnn pro~rnmıı gfır<'. hu · k t • ·ır.• ncla gvı·r lnııını~tır. <;eriye k:ıl:ın ö~relnıt'n· >3 ıcı eş.cı a.ı arası 
leriıı ele 7.nnı farklarının ödenmc~i yıl f5tnnhulun muhtelif semtlerin. :steriz. ·tı'? 

de o!nı:ık üzere R k::ının !l"ılnr~k • H t b k 1 "'lt'" ··ınc !,. ı için bu yılki bütçeye llO bin lirıı i- ,. .. as a a ıcı ;u un ıcı 
tır. Bunlnr FlÔr.Yaclıı, Bnkırkiiyüıı- ı l ı d <l"" • · 'bı' ya tih·e tııh isnt konnıu~tıır. Bu sıırrt- oma t, - e ıgımız gı • rıı- • 

le hııınbul emrinde btılıınan 11190 de !;lcnlikköy, Yrşilkö~ • Kızıltop- CevkalUde askeri ~ıval zuh~ wJ 
,., 1 rak, Eren köy, '.\! ııltepe, Pendik n• ,1a faydası go··ru· l·.cek ı..jr kı; ~4·• Öı:sretınen yen hareme Eıiire znınln· .., "' •"~ 

rını :ılnıağn hnşlıyar ıklıırılır. llu Şileıledir. değildir. Bu hayatın türlU l:J"&f· 
hober hulün ö~retmeıılcri memnun htirak l«lecck tnlebe ~ayı'>ı; iOO var. Zelıclesi var. Yangını b~ 
t'lmi~tlr. Dl~cr tnraflon kıd<'ın dür. Talebe lın~ına 18 lira ücrcı Bu ihtimallerin her birir.dC·d.,: 
nıiicld::-llı•rini nıu,·:ıHnkıyellc ılol • alınncoklır. bil;iye sahip \lhr.a.un V:ıb~. t•( 
1 - 1 1 l Knıııplarıl:ı \·azlCc :ılac:ık öğret· tiı" yardım ve lıı"maye kuclret".·ııl .. c •ır:ın ,.e mu\ ıf'I rapnr :ı nıı'5 o :ın ., • 

., 0 menleri yl•ti~tiı nıek üıere Mallcpc. rok ehemmı·yetlı" mu··~ı·.u··ı'.':tı cı .>CJ öğretmenin rlc zaın fü.telcri :ı .. -
<le lıir h:ııırlrk kampı :ıçılnc<ıklır. yece"Ktı·r. ..,.• yapılarak tasdik eılilnıt'k iizcre ~ :ı· • 

•. 1 • k 1 . k 1 nu ~aınpn 40 ö:;rclınen iştirak (' - ··ııa~ .. t .. "bakı!"t ı.ur .. ları'" ııa .• ' 1\1111 n nn ·orayn giinı erılece ı r. -
decektir. Jrti·hnra hu fığn•fmf'nlcr ,. i ı.· 

hirli ı;az kursları ~er:=c:: -~fıııl' ti kokul çocuk kampl~rı ı;ocuk kom;-.· ırııın rlı·vrohınurıık • hemmiyet vererek l:ü~le 11 .. ~~ • 
lır 1 b" ' ...... ıı~ • koşma: ve .r ş:yl:r oJ·: ~ 
m~~r:~~:re<i;~;~.1~;11~!~r'le~1;~:~~,~~r~!: zaruretindeyiz. Bu bir mi!lı ~f· 

{edir. Eu bir v::tan i:ıtiya:ı ''.:.Jıl. 
kurıılncnktll". '-· O bakımc!an, kur::ların ~. 

MetrUk bir evde 
bir ceset bulundu 

şüphe 

çok açılması v~ teJ.-irntın .f~ 
.. ~:et mikyası:ıC:a yap11ab1 ~ 
ıçin, gönüllü hastııbakıcıl:lf .cJıllı 
dar. gönüllü öğretmen J<J) 

:la lüzum vardır. ııi' 
Her doktor bunu kendi11e .~1 

vazife bilmelidir. Ha.:t.i, 1'~.~ı;ı 
teş:dlatma giderek hast: ı:t 
)•ctiştirmeye talip oldur_un:.ı 
rfüm~Jidir. "f ,r 
Boş saatlerini bu i~e t:ıtıcı 

Zirn:ıt n:ınknsınııı rnübnrnn~ınn 
)'l'rli C:ılırikıılnr dn i51irnk ctııwjk 
lınşlorııışlnrdır. Piynsnda böylelikle • 
bir canlılık ,·:mlır. Yeni y:ıpak 

mahsııllcri lıcr tnrnft:ın selıııekte _ 

anes re 
edden David 
gönderddı 

ıneli<l. r. . isıı' 
De•,;ı boş s:ıatlerini, hatt3 _,,1ı 

"' • J<•Sltr 
rahat zı:m~ l:ırınC::ın b:r rt-c1' 

Dl&"r tıımft:ın son r;ilnlerde Hocıı. :,u vazife ı· ğrunda feda et 
t"hsln sokıığınclııki metri'ık evde bir hazır olm:ılıdır. ııı 11'1( 

M8şyö ve Madam Curl kcndlkendi. 
ne ziya ncııreden nadide mil.deni keş
fettikleri nüdt, bu mAdene •'Radyum., 
ynnl "Ziya neııreden., ismini Ycrmış. 
!erdi. Bu madCll o vakit clektromet· 
re)1 tahllyo eden ve kil.ğıt içine sa. 
rılı fotoğraf camlanna. teair eden 
hassalariyle tanılmıııtı. Radyum ilk 
keş!cdildlğl zamanlarda. faydadan zı. 
yade zararlar vermişlerdir. 

ilkol:ul çocuklarının 
diş muayenesi 

1 dir. hınnlıuldaki stok 12 hin bol
~a ıalrmiıı oluıımnkındır. 

tıı:ur.1 pl3 ~·e fena kokuln ı dan şUphe Her z~n:an içill b:ı~vur ısıUP 
lı.-Mn evın 11e1 eri ııakinleıi ,.c kom. ğ.mız mu!1tcmel buluna.o. 1c•tf. 
§Ulıın l~i zabıtnyıı bildlnnl.şlerdir. Bu. mahiyette böyle bir vazıfc tirf'jft 

Onun aualan yalnız fotoğraf cam· 
!arına. ve Umt mesaha tılcUerlnc tesir 
etmekle .k.alıruuıllilıır; insan \'ÜCudU 
Uzerlndc tedavi ka:bul etmez tahrip. 
Jer de yapmışlardır. Radyum §Uıılıın 
Lıpkı ke.skin Rontken §Ualıın gibi ız. 
t.ırap veren ve nesctn teda\'1 cd1lemez 
hlr ıckllde yanmıısma yani 'Radyum 
ölllmU,, ne sebebiyet verirdi, 

Bu sahada birçok mUdekkiklerln 
kurban oluşıan bo§a gitmemiştir. Bu 
sayede radyum §Ualannın muayyen 
bir nlsbet dahilinde bazı hastalıkları 
meselA kanaerl ekseriya tedavi etmek 
hassasını huiz olduğu nnlaşılmıştır. 

Fakat l.nsruı \'ilcudUnU rodyum ı,ıuıı. 
ma uzun zaman tutmamak lil.zımdır. 
Onun fçtndtr ki, sa.de ve daha ucuz 
bir usul bulunmuştur Hatt.A. alelekser 
bizu\t radyuma. hiç ihUyaç olmadığı 
bile tcsblt edllml§Ur. Hnttil. sadece 
radyumun ''!aizlerlyle,, yn.şnmnk im· 
ltMı hil.sıl olmU§tUr, . 

Radyum ııualarmm intişarı netice.. 
ıılnde tedricen ağır ve kimya l)llkımm. 
dan gayri !aal bir gnz (Radyum - E. 
manaııyon) halete intikal eder? Bu 
gazda ayni zamanda radyu aktiftir. 
O da QUalar nC§reder. Bu §Unlar da 
tedavi edici te:ılrleri haizdir. nadyu
mun gayet yavnıı tahallillllnc muka.. 
bil - 1580 senelerindeki iki gram 
ramyumdnn !!imdi anc•k blrlSI r;az 1 
haline gclmiıtır - Emanıısyon çok 
daha seri ta.haJIUl eder. 8 - 4 gUn 
zarfında, yan yanyn lnhlllıl eder. 
Tib belll başlı ıua menbaı olamk 
t>mıınıısyonu bunun için kullanmakta· 
lır. Bundan isWadcı kolaydır. 

Tatbik edilcl.lğl. bir p:ı.rçndnki te1'11-
kcll tesirlerinin blrkıır. gtın içinde lza.. 
lesi mümkündür. Bundan başka her 
radyum ml\stahznn mUtemadiyen 
mıınıuıyonlnr Jstlh,al ederler. Bu is. 

Uhaal :ytızünden bu mllddeler hemen 
hemen hiç kaybolmıı:ı:lar. Bu tıpkı 

b!'nkayıı. yııtırılıp <l hiç ck6.llmcde.1 
mütemadiyen !ııiz getıreu sermayeye 
beDZetllebılir. Gayet tat.Ildır ki h r 
MUlll kendl radyum mccvudundan 

ııu r fnzl ra~ onel U.'IUll ıstlfnde 

İlk okullnrda okuyan talebenin 
cli'}lerini sıkı bir muayeneden ge· 
çirmek ve tedavi cihetine gidil· 
mek hususunda görüşmek üzere 
dün maarif müdürlüğünde sağlık 
müfettşilerinin iştirakilc bir top· 
Jantı yapılmıştır. Toplantıya ta· 
!ebenin dişlerini tedavi etmek ü· 
zere acılan kliniklerde çalışan diş 
doktorları da iştirak etmiştir. 

Klinikler bu yıl daha geni§ b:r 
mikyasta faaliyetlerine devam e· 
deceklerdir. Bu hususta esaslı 
bir salı§tl1a programı yapılacak· 
tır. 

Beyoğlunda seyrisefer 
dün bir müddet durdu 
Galatasarayda evvelki gece de· 1 

ğiştirilen tramvay raylarının iyi 
döşenmemesi yüzünden dün Bc
yoğlunda bir hadise olmuş; bir 
tramvay yoldan çıkmıştır. Bu ha· 
dise üzerine aynı hatta işleyen 
tramvaylar arka arkaya dizilmiş· 
ler ve uzun bir müddet seyri se· 
fer sekteye uğramıştır. 

Pazar 
9 Haz•. 

Pszarle!İ 

10 Huzı. 1 

2 Cı:nıa.e\ el a Cema.C\ el ! 
hızı• ;ı:; 1 hııo;ır ill 

\ ı..uıı t.:tJtfll \ lll•hll t.ı.ıııı 1 
f iUıwşitı 
dnı .,.,., ı ;.:u 8 4!1 4 23 3 ıs 

\ ıılıltıer 

öı;:r 
kinli 

A:ıJll•ıı 

ı·at ı 

tm :ık 

ı ~ 13 4 ::s il! 13 " :rn 
lG lS 8 81 l G 1 l 8 ~ı 
10 40 JZ CO 10 40 l- 00 
21 4 1 2 O'? t 1 1'? !! O'? 
~ 10 O ~I % C3 8 ~~ 

Tr:ıkro. Hıındırmn, nursn, m:ıllıı
rı GS • 70; Çannkkııle, Geliholu, lı:. 
mir malları 62 - fi:ı: Knrnhtsar, 
ı:sldşchir. Kiitnhyn mnlıırı 65 - :ıs; 

Anknra, Polatlı, Kon:rn nınllnrı :'ı ı • 
:.:ı; yiknnınış ı:ıiiı yünlı iO • 7Fı; 

ılt•ri 'e tnlıak ııınllnrı 50 • 55 kıı 
ruştıır. 

KEÇİKIJ,I 
Yeni mnlısulfiıı kilosu fıO • li2. in 

lıak m:ıll:ırı 33 - 34 kuruştan sn • 
1 ı lınıık ı:ı rlı r. 

nun üzerine c.ıaet. nıcyda.nıı. c,;ıkıırıı ;ında her gün birkaç sa• 
mış. k. tll a:nı lıa.ı:tnhaneslnclc sorgu k' . . d' , 
ya \.d<ılınlştlr. :1a .~tmışıı:. ne .r. tırl" 

:.; ız:ıun La\ it b:ıkkındıı hasta•,ııne Ci:: neler uğrur:ı haYğ ıırıd' 
' ..• )rlıırmın ,·creı:cğl r.ıpor:a knnunı 1;akfetmemişi:I !~tler u :edtı". 
ı ·.ne!" y~pılrp y:ıpılnmıy:ıcr ~1 nn. rahatımı:ı:ı. refahımızı ter tel<'~ 
ı / ıac!l.ltt•r. Ufıtün lııını•ırdnn bn~ıc.. miııiz ! l~a.:ınl:ırımıza da ·r11iY'' 
Abaulhbın dl'j'er bir sr.bt'ple ölmll" : ::: .. ar ı:ynı har:ıret ve sarııı 
oıı 1111< ihtimali de vnrdır. ıe hit;ın edivorum: ıcaı' 

A bduliıılun dl~·r bir sebepli' ôlnı Tiirk l;adını ! .. · Senin d&h:~ıııill• 
olm::ıaı \'C uzun mU"ldet !o.!"ltına v::.rı. ı 'arı kurumamış erkek kar? . 1'~· 
ı ııynrnk metıilk e\·d~ kıılnıış bulun .stihlal Savnşında gös~e~dı~eıı1'1' 
m:ısı Hıtirınli ele mrJır. Y:-zıs Un ıı.y am~.ıhğa i;t~r:ık edişının dı,,ıı 
<1ınlıınması 11:1.1 mor&' rnporu hc'tlc .cleri. hnla bütün dünya k~ gıbl 
n:. w. ~ının hafızasında bir dcsta • 

•• a:-cşedilmiş duruyor.. • 17'1>' 
Yine erkek kardeşının, ııelC 

.zn. ve biit_iln memt:ket c;cJt't~ 
rını sıkı hır saf h::lınde ~ y• 

Eleme iıntihanları '{ , 1 

talimatnamesi ~ Alt r b ! Bazı maddelerde dcği- . 1 -
111 llY9 a {lf 

§İklik yapılmaSJ TophanMel.I '1n ıoşPtln f'ld:ıfu M' l s ltan açıl< göz 
İhtimali Var Tophanede Hocatahstn eokağmdıı 

Orta okul ve liselerde imtihan birtakım sersertler:.n meskeni olnn •O 
numaralı metn"ık evde u:ı:u;ı müddet 

lara devam edilmektedir. Eleme 
kalmış gtnç bir ınsan cel!P,dl b:.ılun-

imtihan larında dönen talebelerin muıtuı. 
evrakı, imtihan komisyonları ta· Cesedin \'1lzlyeti §llphcll görlllmUg 
rafından tekrar gözden geçiril· \"e muayene için r.ıorr;ıı n:ıklcttiril. 
miş. bir haksızlığa meydan veril· mletir. 
memesine çah~ılmı~tır. En az \'cracn mnliım:ıta göre, ceset Art• 
randım:ın alınan aritmetik evrakı \"inli Abdullah adlı bıılne aittir. HA. 
bilhassa esaslı surette gözc!en ge· .:lisrnlil şöyle oıcıu~ :ı:annc<liliyor: 
çirilmiştir. Dört numaralık mali't· Abdullah aon ımmıınlnrdı\, kımdislnl 

.1 uzıın mUddett.rnbcri t.Anıynn lJ.:wit 
mat ya:ı:an ve ilerideki bil;;ı eri isminde llmorhanr.y(' girip çıkmış bir j 
kavrıyabilecek tnlebeltrin numa· senıeri lle bu c'·e ycrlc;pnlşlir. Hem. 
ralarına ilnve edilmiştir. t>cr dü§Up kcılktığı ve heı lhtıyncını 
Diğer taraftan ögrendiğimh:e temin ettiği Abdull:ıhı çol< kı:ıkıınan 

göre öğretmenler imtihan tali· ve her harckc~ini r,:z:ice tıı.l<lp etti
matn.amesinin bazı maddelerinde ren Dnvlt bıındnıı lic'~ ny cvvd genç 
değism: yap:lmasını btemişler • ndnmı şiddC'tli &urc:.tc dö•·mu, ,.e ölU. 
dir. Bu değişme eleme imtih~nın· mUnc sebep olmu~tur. 1 
da bir dersten veya iki dersten Muvazene31Z 11cn;crl, cinayetini [;iZ· 

muvdfak olamıya·1 talebelerin leme~< için ccse1i c\'in nlt katıntl:ı nç. j' 
.. ı·· · ·h 1 d 1 tıgı bır çul<ura atm:t,.tır. 

soz u ımtı ıın ara cv<.m etme e· s 1 d ··ıu ü b kt" • d . • on znmnn ar ı., o !1 n ıra ıbı 

rı ve elcrr.edc rr.uvaffak olama ık· ı batır:ıl:ırm te ırı:e gittn:çe beyccıı.nı 

Bir aylık takipten sonra 
yakalandı 

Salih Köse adında kurn:ız bir 
1 

dmlızcı dün yakalanmı", birinci 

sulh ceza mahkemesinde sorguya 
çekilerek tevkif olunmuştur. 

Salih Kösenin sucu altın suvu 
na batırılmış 2000 bakır parçi.sı 
nı Ayvalıklı zeytinyağ tüccarla· 
rından H iiseyine altın eli ye 500 
liraya sat:nasıdır. Salih I'::öse, 1 
Hüseyine bunları toprakta buldu- · 

ğunu. hük\ımetten korktuğu için 1 
~atmak istediğini söylemiş: HU· 
seyin de kanarak almı~tır. Fakat 
burada sarraflara 40.000 liraya 

sntarak zengin olacağını düsünen 
yağ tüccarı çok geçmeden haya! 

sukutuna uğramış ve i~i polise 
anlatm1:tır, lan derslerden eylülde imtihana artan. yakın t:ırıtdıkı:ır:nn Abdallııhın 

f:!İrcb:lm"leri imkanının temin c· 1 bıısr--tb• ılayanamcdı~nı röyllyen 
dilrncdciir. ı Onvlt nihııyct d•ll'lk l\rozı ı;ö:ıterdi· 1 Nihaye~ Salih Köse bir avlık a· 

Bu vaıiyet maarif vck:lligi ta· ~nden emrazı akliye hutahane~nde ra,,adan sonra dün Fen~rde ya 
rafından tetkik edilece:<tir. , trdavı ftltınıı nhnmı,.tır. ı kalanmıştır. 

. v'nttl 
emsalr.i:ı: Türk erlcekhgı / 
nındad•r yerin! -------

d 
Muarif Vekili bu akt• 

gi~iyor •ııtiıd' 
Bir haftadanb:ri §elt•1aıı J.ll 

bulun", Ma2 rif Vekili ga~"e'e1' 
Yücel lm.,.i\ıı Anltaraya do Ji <t' 
tir. Dün ağleden evvel "" i~·· 

. . • l • f" Kırdarı ,eı beledıyc reın .ut ı •. ti~ jf 
metgahınca ziyaret etmıŞ~ııbtel .. 
okuluna giderek ckulun ıar1• g'O 
isleri etrafında alakadar 
rÜşmüştür. tetcr~~ 

Bay V cl:il on J?Ün soııra _itcl11, .. ·,..c, ~ lL' 
şehrimize gelerek ~n~ ele bU 
uiplom1 tevzi mtrasımın 
n:ıc aktır. karıtdılC" 

Üniversite dört yıla çı nıars1" 
etU 'il' 

tan sonra bu yıl ilk ~ lt1erıf' 
vereceği için büyük bır 
yapılacaktır. 

-----0-----

Altın F iyab ·ycf 
• . .. .• ı &e"'' ~ı Altın ıl;ı gunclur ~yn DÜJ1 

1 muhafaza tcmekteclır. af1'1" 
. .. . ·~n mu 23 50 lıra uzer. l:.v 

görmüstür. 



leler: -
kevlerinin 
at büroları 
olmah 

ikler 8 bin 
e ısmarladı 

ı konferansçı ve 
, esaslı hedefi de -

ltlıı mllcadele olmak 11· 
n • Amerikan ll'UP 
olduluna bUdirmif

~ok Alman aslından 
blk6meUn Bitler a -
ki Te yarınki PJ • 

ir milll bir Pl'OI • 
fa topbyacalı llmidinl 

demiıUr ki: 
lliUerbmia, orta çal. 
ınedeniyeU için en 
te.ıcn etmekte oldu-

Zafer için mlitte-
7•rdımı°'uı vermek 

1 ( A.A.) - Harbi3 e 
•ini Loula Yobnen' 
•e ı&re, Ford en seri 

nden birisini mua
•nusunu izhar eltlAI 
t&ıreıl pazartesi JilnD 

ıfnl Ford fabrikaın 
tir. 

Sovyetlerin Ballıkta 
aldnğı tedbirler " 

Fransız diplomatı 
Şatenyo 

şehr:m·zde 

Bir mUdcleltenl: rı E tl(&JlJarda bu. 
lunan Frana barlc c nezareti ,e.le· 
rınden M. şatenyo dünkü konvaıuı1-
8iyonel trenlle Belgraddan ıehrlmJze 
gelmiştir. 1''ranaız diplomatı Sirkeci 
garında, Fra.naaıım lataııbul bqkon. 
solosu M. Blnet tarafmdan kal'fıl&n• 
mq, birlikte Beyoğlundakl komoloa.. 
haneye gitmlflerdlr. 

Fraun:Ca l'arlsuwar psetealne 
Stokbolm'daa blldlrlllyor: 

Şayanı itimat mahafildeıı gelen 
haberlere göre Sovyet. ııu• Baltik 
ve İakandiDavyacla Alman tebllkealne 
karp koymak ti.zere halen muaazanı 
bir alyul vfJ aakerl faaUyet göater
mektedir. Sovyet Ruayanm Ballıkta, 
Eatoıaya ve Letonyadald Oaleri ınu· 
azzam bir atlr&Ue tahkim oıunm111-
tur. Rua - Fin mllıUnden 80DI'& Rua. 
lara geçml§ olan Hangoe l18aU asker, 
ağır malzeme ve tayyarelıırle dolu
dur, 

DemJryollan yapdıJor 

Diğer tar&ftaıı, Rua - Fin mua. 
hedesinden aonra büyllk bir faaliyet 
göatermeğe bqlamıı olan Sovyet 
Ruaya Kandalaçka - Kem«jaerir de
mlryolunu tamamiamaya lıakmakta. 
dır. Ayni zamanda Finler ıte bu bat· 
tıa kendi toprakları lçlnd• kalan kıa
mmı yapınaktadırlar. 

Sulhtan 80nra FIDJandlJB}dara ru. 
ı\:ıen bllcllrilm!f olduğu gibi bu demtr
yolunun yapılmaamdan gaye Rlı9 

"eıyaamm,, aüraUe laveçe Hvkldlr. 

Aııker Tabfldatl 

Gelen diğer raporlara ı:Ore de Sov. 
yet Rwıya Petaamo ve Snlaya ka11ı 
yeni fırkalar tab§it etmift.U. Daluıl 
p.yialan tablll eden laveç mllpJılUe
rl Sovyet Ruayanm Berltni ikaz ede. 
rek Narvlkteki müttefik ıııukavemetl 
ııona erdiğl takdirde AJmlUl kıtalan• 
nııı flmaD Norveçe ı:eçmfllerlııl Sov. 

yet Rusyaııuı bof görmlyeceflnl ve 
battA bu takdirde Ruayanm kendi te. 
air ııahaınııa dahll olan flınall N or
veçl 1.§gal edeceğlnt blldlrnıif oldu#u
nu beyan etmektedir. 

Nihayet Lltvanyadan gelen tama.. 
men askeri haberler Molotof tarafm
dan Lltvanyaya vertıml§ olan yeni no. 
tayı müteakip SovyeUerlD, Polonya -
lJtvanya hududuna yeni kıtalar tab
ııt etmekte ve burada m•ıttaaıl yeni 
uvrajlar (mllstahkem kal"ler) yap. 
makta olduklarını bildirmektedir. 

MU.terek Telallke: 

Dlter taraftan Stokbolı:P siyasi ma
batlll laveç - Rua ve Rua - Fin lL 
cart görllflnelerlne de bllyjlk ehemmi· 
yet atfetmektedir. 

Fin - Rua ticaret görllfmelerine 
hlklm olan hava Koakovalllll anlayı. 
ımda uygun bir tahavvUlü göateı'
mekte ve zamanm ihtiyaı;larma UY
&'UD olan bu anlayq Helaiııklde aaml. 
mı ve dotru olıtrak kabul edilmekte
dir. Neteklm ayni tekildeki mll§terek 
menfaatler ve mllfterek tehlike KOL 
kovadaki laveç mll&akere heyetlDID 
vazlfeainl teabll etmektedir. 

Stokbolm mOplıltlerl Rusya De 
müttefiklerin arl ve tam bir anlq· 
ma yapmalarmı tabmiD etmekte, fa
kat AJman tehlik4ıılt hlmlyle hareke 
te gelen Rwı ihUyatıarmm Londra ve 
Parla tar&fmdan takviye olunablle
cetinJ ve mahdut bir Abada mll§te. 
rek uaaıara dayanan bir anlqmanm 
mUmktlıı olabllecellDI kabul etmekte
dir. 

ı:u:::ıı1Dgil:n:::
1 

ı:ı:~ .!C: Harn tarihinde yeni görülen bir hadise 
atqeai General Arnold da dUnkll 1' 
Semplon ekapreaiyle dönmll§tllr. 1 

ltalyadan ve Belçika. 
dan dönen vatandq lar 
Betçlkanm lffall emaamda J'nuL. 

7& pçea TUrklerdea Brabel ..,...._ 
Umis 1dad itler bqlc&Ubl Cemil Vafi 
n komo1oıduk 1ervı.t bqlc&Ubl Bur
han ı,m gaz ınukelerlyle birlikte 
dUnkü aemplon ekaprealle geını..-. 

r. klal de merkeze rıldıklarm-

cllr. Avrupa m ddeUel'IDl 40ldunlaat 
olduklarmdaıi merke"lde bit vazifqe 
tayin edlldlkleri ııöylenlyor. 

Bunlarclaıı bqka Pariateld talebe· 
lerimlzden uıamu alfaalye tablllllnl 
yapmakta olan Kellha · Armay 'le 
Fazıl Gelenbevt de konvanalyonelle 
memlekete dönmll§l-'l'dlr. 

ltaıyacla ahne dekoraqon ve tek. 
nlk ifleri tahetllnl l\lJD&1 etmı, olan 
talebemlzden Tank Sevener ele gel. 
llllfUr. Rom&A bulunan ıa taıebe
'81sin buılln geleceklerini .&ylaıifur, 
'l'rl;veate komolowmuzun sevceal Se. 
llSJe 86aen konvanat)'oaelle d&umler 
.,._dam. 

Kontrplak nizamname· 
aiaıde tadilat 

~ye anıbalan blrıı.ç ttııı fVftllne 
kadar llzerlerlnde çizili bulunan KJZJL 
baçlan tamamen kaldırmağa karar 
İvermlflerdlr. Bu haçların kaldınlma.. 
ama aebep Alman tayyarelerinlD bu 
Kızılhaçlan tercih olunur bir hedef 
oWfk aramalarıdır. 

Keal& 22 Kayuta cereyan eımı. 
elaa .. ht.di8eyl ip.ret eden bir l'ran.. 
m gueteat diyor ki: 

22 Kayu tarlhlnde akfam butır
dllı bir aıracla llaerlnde kuıılbaç bu
lunan bir Alman kamyoneti Sen 
Krllt'teki Framıs Dert kuakollarm 
dan btrlııln &lUnde durdu. tıert kara.. 
kol lnımandanr bir haata kamyonun. 
da .u&h1r bUl&D bubma~ dil
ıtınerek .U&hml olarak kamJOD& dol• 
ru lle1ledl Ye k•dl81rıl lı6ras p'tlde 
bulunan arkadaflan da takip etU. 
l'akat tam bu aıracla kamJUilGan 
mtltlılf bir maJdneJt ttlfek atep •od-

dr. lftoıüılliti 
de tefleri bulundUfu lı;ln at.,. muka.. 
bele edemlyorı,.rdı. Fakat lablldlr ki 
Fruwzlar da derhal 'Vaziyet alarak 
dll§mana mukabele etmekten geri 
kalmadılar, ve dört mlltearrızdan llç 
tanesi hemen öldllrW411. 
BiWıara ötrenlldfllne göre bu la.. 

zıllıaçlı Alman kamyoneU Fraum 
hattında bir kqlf yapmak am&l1IDda 
lmlf. Neteklm -blr mtlddet llODI'& ay
ni mmlakacla ba,lamlf olan bir AL 
man tank taarruzu bunu ela teyit et· 
mı,tlr. 

lfba p.yanı ebeimDtyet olan taralı 
flmdiye kadar bllttln harplerde Uk de.. 
fa olarak bir mulıartbln butabane 
arabalarmdan 1atlfade ederek k.,aı 
vulfeallıe çıkmıf olmUıdır. 
Kôıllıaçh yardım araba1arml taar

l'US hedefi yapuı Almanlar, JrmDaace 
8lfman,k ktıffe GJkmaktan da ıert 
kalmamlflardır. 

~ontrpllk ıtandar4izuyon ni 
nmn•meainde tadillt yapılmıı· 
tır. Şimdiye kadar iktıaat veklle
ti müfettitleri tarafından damca· 
lanan kontrpliklar bundan aonra 
ticaret odaıı tarafından damıala· ı _ IJarkm ae. 1cra11ee1 t)WO o1'J.St)Jraa IÜBl'rl 

nacaktır. Bunun için bu ayın 22 v 'E D A 1 ~':rr•: 

BUGUN TAKSi M Sinemasında -. 
aine ka'1ar mühlet veriJmittir. 
Btltün kontrpllklann bu müddet 
sarfmda ticaret oduma dama• 
latılmaıı lbımdır. Damgalanmı- 1 2-M o N M A R T R 0 E c E L E R 1 
yan mallann aatılmasınt mUau lım•lllllll•• AIMBT PB&IJU.N •••t•••••I de oluamıyac:almr. 

Bugün 1 PEK 'te en büyük Türkçe. Fılm 

HVET KURBANI 
Aynca: DENIZALTl.AVCJ GEAltSI 

Milli Şefimiz T raky~da 
( Baştarafı 1 incide) 

dett"Uinde Erzincan aelzelesi :vır 
ima plclifi aD'llda Büyült Millet 
Meclisinin kıt tatilinden istifade 
ederek Sivas ve Diyarbakır taraf
lal'lllda tetkikat ile meısul bulu· 
nuyorlarcb. F eliket haberini alır· 
almaz, bir taraftan telcrafla Er
zincan valisine icabeden emir ve 
talimab ver~iklcr.i gibi diğer ta
raftan da seyahat istikaıMtlerini" 
o cihete ÇHinnitlerdi. 

Bu defa ise Büyük Millet Mec· 
lin bütçe kanunu ile bftaber 
mevsimin mühim itlerini bitir
mit. hükumet tqkilib kanunla
rın tatbikatma ait hazırlıklara 
bqlamıt, daha doğrusu devlet 
merkezindeki nyasi faaliyetler 
niabeten azalmıt olduğu için aziz 
Devlet Reisimiz mutadı vechile 
htanbul ve Trakya mmtakaaında 
b'ı:- tetkik seyahati yapmaya, ba 
mmtakaclaki halle twkalan ve 
ordu tetkilitlan ile temas ebneye 
fıraat bulmut oluyor. 

hafazaaı mütterek ve mii._nid 
bir aullı ve müdafu aiyueti ~ 
kip etmekte oldufunu, ı•We O"' 

lup biten itlerden anlamıtlanİır• 
Bu anlayıtta Bulıuiatan da dr 
bil sayılabilir. Onun için M.illi 
Şefimizin lslanbuldan aonra tet
kik seyahatini Trakyaya kadar ... 
zabnrt olmasmda Balk•nlara mt 
hus~si ıebepler aramak doirli 
değildir. Milli müdafaa noktalıl
dan memleketin garp ve prk, P. 
mal ve cenup hudutlan hep a)'lll 
derecede emniyet içindedir. Türle 
milleti her ttr.afta aynı denc:ıecle 
hasaaaiytle her ihtimale kartı lıi• 
:ıır olarak bugünkü dünya 1-h• 
ranının sonuna kadar ..,.... 
beldiykektlı-. 

ASIM US 

ingilterenin ·yeni 
Madrit elçisi 

Samuel Hor, Gen.,ral 
Frankoya 

itimatnamesini verc:li 

Ortada ba feYkaliclelik Tana 
bu, Milli Şefin yapbğı seyahatte 
deiil, Avrupa harbinin bütün 
dünyada TUkua getirdiği vaziyet
tedir. Bununla beraber Türkiye· 
nin harp brr.ici bulunmuma rai· Marld, ı (AA..) - lqilterenfn ,._. 
men Cumhuriyet Hüldimeti'nin nl Kaclrid büyük ellçlal Samuel He*, 
tatbik ettiii ilaline ve baairetki- bugUn General Frankoya lttmatnl..ı 
rane siyaset aayeainde eaki n meainl takdini etml§Ur. 
yeni bütün dostluldannmı maha- Slr Samuel, aöyleditl nutukta Js..ı· 
faza etmekte bulantlyoruz, eli· stıtereyl lapanyada temall etmek,!f 
mizden aeldiği kadar- harp,....... ne derece bllyUk ıeret duyıiıakta~~~ 

Alc.1- • y...1- c. • ..1. duğwıu blldirmif ve ananeye 1ıtlıMt 
nmın -ıze " .-ın ~- ve medeniyete muhabbet ğtbl ~· 
memleketlerine sirayet etmeme- ,eylerin iki millette de a,.m bulUnCt~l 
ıine çahtryoruz. Bu suretle yal .. \ a-. ... u tebarüz etUl'IDfltk l :!i i 
nrz kendi memleketimize ve mil- .~ • 'T r 
1 • · d x.:ı le ttefikl • B. Hor, iki memleket arumdakl etimıze ea• ' endi mü • err menfaat blrllğinln, lapanya ile ıniii~ 
ınize, doıtlanmıza Te hütün mr tere ara.amel& iyi mUnaaebetlerJıı .,_ 
deniyet ilemine de hizmet edi· ge~Ukçe daha doatane oıacaaı hiE. 
yonaz. kında kendialııe itimatlı tlmiUer i 

Hüliaa memleketimizin 1aarp mekte oldutunu Dlve etmt, ve 
harici ftZİyeti beynelmilel mü· vew bir hpanyanm Avrupada, 
naaebetlcr.imizde normal prtJ.ı bl vazlyetiıılıı kendlalne verdlli atıll!ı 
bozmut değildir. Hatti bir nolr su icra edecettnı görmek tlmidinl !& 
tadan bakr1ıraa husünJrii A'Yl'IQMi har ile .IÖdel'1lll btirmftr. 
harbi meTcut eaki dostlaldodan • 

=.anı:. ~eı.." .,:;'.::~ ~ Yugoslavyadakı 
tar .-neW&r. Meseli Türkiye• • 
ile SoY)9t Raaya araaNWci an'a· nazı organı gazale 
nevi dostluk ... w..ı .... İınıblUmJll 
!.~1 ~: .Almanlarhafifl tmek~~ "~ ~an ekalliyetinin ili· 
~-ennı e •Çin ~ • k"' l 
yetlt'I:" birliğini Türkiye üzerine tiyat ar o maıını ı; 
tevketrnek isted' muvaffak olr ~pr 1 . -lıİyenin .,etiooOerini ele p- Belgrad, ı (A.A.) - "Dlkbt edi· 
~için Kafkaılardan =:1 niz!., be.glığı allmda Yugoalavyadald 
•-- • ihf r . ·ı . - • aut -anı olan ··Deutachea voııca. w1ıı;SI MIUl mı 1 enye -• 
T" k S ... _ ti-%-- .__ bladatt,, _...teaı, vatıuıdqlaımı te.. 

ur - ovyet ava ... _. .. - ı 7&kkuza davet ederek, deTlet aleyhin. 
maya çahpnlar WmMla, ilanla-{ ide bulunduktan lçln .. a••:t 
na ~ıleri de yiee saya düı- 'Aıawı ekalllyetlne merıaup 
ti. Şimdi bidiaelerin IOft inldpf-( 'kbuelertn tevkif edlldflbd bil&:]{. 
lur füli imtihandan ... ,... tedlr. 
yetle çıkan Türk - Sa.yet dostla· Bu gueteııbı okuJUCUJarmı ~ta 
lana daha ziyade kunetlmdire- delil. Adece lhUyata davet etıDA 
c:ek mahiyettedir. dikkate pyandır. Çtlııktl Yugo91avya· 

• Jtakl.Alman etnik grubu dfrektöribıQıı 
8alkanlna .. lince, t,.. aaJwla.. ifisuesı hWdbneUe fhW&f ballnde bu

ki Mitün milletler yalnu mmfa- Iuıwı Almanlar lehinde mtıdelaalecJeiı 
atlaruun cleiil, varbldannrn mu- DıaretUr. 

Gır.tlak gırtlağa I 
U ç sinlük harp tehliilen.ün 

h<c- tarafmdaa kan clamla
yor. iki yüz kilometrelik bir cep
he iiatünde milyoaluca ubr dö
Yiipnekte. 

Birihirinin sırtlaima ......... 
bu bnlr ellwin iiatüncle, kim der, 
ki -- .... nrdn-?- Bq, ki dü
tüıwnelr, doiruyu, halda, siDeli, 
iyiyi s&mek içia pntılclı. Onan 
emri altmdllki kolı.r, nud ola
yor da llöyle prpltl7W? 

Yeryibüade lıirçok in-. 
timdi .... ıaall kendi kmclilerine 
aordaklums .... yo:t'UID. 

Bapıalrii bnL hiicum, Wr nr 
tioedir. Artık kafamn vuifeai 
kah-11111; it, Mitin aiırhiı. o-
lanca korbnçlaia ile ~ 7iik-

Tlrt lltıN Jrarama ıecen ft'Nllll• fff•l e f11lplıfl 11i4f 1Ulf hrrıllarluulaa ,.,,,. la Hu& &lr f aa1l11ene ,.,rr,,,,,,.. &a,ıan..,. 
tır. Bu ••l Hava Karumanan uaları pelt çoiaWıjı gibi mo~r 111 ll•lken '"•rinde fQlı,,,..ıt here bir fok oenoler de mama ml1racatıı el
mdledlrler. ,,...nlt4 diln11tı Mdu.ıırt lc:enüttl• ~ lıtmaoılılıtı ltar,ı tf/S*l'dlklerl ba alüa 111'1açle ıau.,ılanabllecell gibi lal. 
l'IUJllUI "'"""' b,,,,,_,.,. ... ,,,,,,,,,. ,. ,,,,,.,.. fÜNltlfV'· ,,,,,.. J'lr,.,. kain .... .,,,_~~- ,,,,,. ,,,...... 
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Harp vaziyeti 1 
Sovyet -Yugoslav siyasi anlaşmasma do~,~.~ .. 

de geçll"l'llek Uz•re bugün mezkJır ııehre 

N 
Sofya, 8 (A.A.) - So!ya !nglliz elçiliği bildiriyor: 
Moskovaya sefir olarak tayin edilen B. Statford 

Cripps, Atinadan hareket ederlk lıioskovaya. gitmek 
Uzere 6 Huiranda Sofyaya. gelmiştir. 

hareket etmiştir. tıcaret ınu•· : 

(Baş tarafı 1 incide) 
Paris, 8 ( A.A.) - Ha,·as saat 24 

de bildiriyor: 
Yalnız 150 kilometre srnnişliğin _ 

de bir cephe iızeriııde, bu sabah, 
dört bin lank Ye bir milyon kadar 
insan hiicuma kalkmıştır. Alman 
askerleri, ecdalları ıötonlar gibi, 
omuz onıuıa ileri :-, ürümckle ,.c 
tehlikeden en ziyalle ı;arhoş olan
lar, en ziy:Jde ayık kalanları, Fran
sız makinelilüfeklcrinin ve topla
Jarının altınd:ı ilerlemektedir. Al _ 
mantar, sabah şafakla heraber, Fran 
sız kıtalarrnın d(in akşam istinat 
noklalnrını tahliye etmiş oldukları 
Amiens ve Royc'un cenubundaki 
mıntakadan ileri atılmışlar ,.e sol· 
da Brcsle nehrine dayanmak su -
:retilc Aıım:ıle ile Noyon ar:ısında 
tesis edilmiş olan yeni me\·ıilere 
çarpmışlardır. Bu insan kütlelerine 
açılan seri otomatik ı;ilahlı:ırın a • 
teşi dolayısile ve aynı zamanda, 
muharebe meydanına 15 _ 20 metre 
yüksekten kelimenin tarn manasile 
hlikim olan, piyade hilcum dalgıı_ 

lannı mitr:ıh•özliyen, topla tankla· 
ra hücum edeıı ve kollar üzerine 
lıombalar atan Fransız ve lngrnz 
hava kuvvetlerinin killevl müda -
halesile, Almanların kayıpları mu
azzamdır. 

J'rauız kıtaları, adetçe a.zlıklarma 
ratmen. kısa ve §iddetli mukabil bU
cumıarıa mevzJ.le.ri kurtarmak için is
tinat noktaJa.rmdıı.n dı§arı çıkmakta 
tereddUt etmemişlerdir. Fakat, akşa· 
ma doğru, .Alman kuvvetlerinin bu 
sıla rıey.IAru karıuımda, kumandanlık, 
geri çekilme emri vermiıı bu emir tam 
bir intizamla yapılmf§tır. 

.Almanlar, yine birçok taze fırkalar 
ve tanklarla, Aisne üzerinde de §td
detll bir taarruza ka.lkmtşlarclır. Çar. 
pl§llia.lar, burada da şiddetli olmUJ ve 
bazI noktalarda, .Almanlar Aisne'ye 
V&rm.l§lar ve cenup sah.illnde kUçUk 
bir köprU bı&§I tesis e~lerdir. Bu 
köprU ba§t, halen şiddeW bir Fransız 
mukabil hileumuna hede! teşkil eyle. 
mektedir. 

Bava kuvvetleri, kara kuvvetıerile 
mkı surette işbirliği yap~txr. Hava 
kuvvetlerinin faaliyeti, Altnıuılarm 
hemen gerilerinde çok §iddetu olmuş_ 
tur. Fra.nsıa bombardnnan tayyarele
ri, İngil1z bombardıman tayyarelerile 
sıkı irtibat halinde, bulut halinde av
cı tayyarelerinin himayesinde 150 tay 
ya.relik filolar halinde, Alıxıan kol.l.a. 
rr, insan ve tank dalgalan Uzerine 
muazzam lıı.flla.k bombalan yağdır
Jnı§lardır. 

Londra, 8 (A.A.) - Röyter: 
Bugün, salahiyettar Londra 

mahfillerinden bildirildiğine göre 
dil§maııın motörlü cüzütamlann
dan bir kaçı, ileri kol ınüf rezele
rini Forges • Ies • Eu.ax'ya kadar 
ileri yollamı§lardır. Fak.at bu 
grupun münfcrid vaziyette oldu
ğuna ve piyade yardımından mah
rum bulunduğuna dair emareler 
mevcuttur. 

Yeniden şurası ihtar ~ilmek
tedir ki, halen yapılmakta olan 
'1arekatm ilk sonuçlan hakkında 
<'leticeler istihracı için ve aynı za· 
manda yerinde olmıyan bir nik
bınlik göstermek için vakit hfila 
§Ok erkendir. 

Salahiyettar mahfiller, halen 
yapılmakta olan harekatın, henüz 
asıl Alman hücumu olmam.ası ih
timalini de kaydeylemektedir. 
,Müttefik istinat noktalan arasın-

dan uzan Alman tmıklan 
Paris, 8 (A.A.) - Havas, saat 

14 de bildiriyor: 
Askeri mahfillerde söylenildi

ğine göre, Alman zırhlı grupları
nın Fransız tertibah arasma gir 
mesi, bir muharebede daima hu
sule gelebilen hadiselerden biri· 
dir. 

·Alman zırhlı tank grupu, müt
tefik istinat noktalan arasından, 
ancak sızmıştır. Ve katiyen bir 
cephe yanlışı bahis mevzuu de
ğildir. Her tarafta, biribirini ta
ki.P eden istinat noktaları hatları
mız, tam olarak kalmaktadır. Her 
ikl. taraf da, Alman tankları, sız
maya muvaffak olmuşlardır. Fa
kat tankların geçtiği noktalardan, 
Alınan kumandanlığının ümidi 
hilafına olarak, bunlara refakat 
etmeye ve vaziyeti istismar eyle
meye memur olunmuş piyade 
grupları bu tankları takip eyliye
memişlerdir. Binaenaleyh, zırhlı 
fırkalar hücumundan bahsetmek 
doğru olmaz. Mevzuubahis olan, 
yalnız tank gruplarıdır ve bun
lar, tehlilı:eii olmakla beraber, pi
yade unsurlarından mahrumdur. 
Fransız kumandanlığı, yukarı 
Bresle vadisinde faaliyette bulu
nan ve tank grupunu tahrip için 
bütün tedbirleri almıştır. 

Alman tımklanmn Üçle ikisi 
ateş hattında 

Paris, 8 (A.A.) - Havas ajan
sı askeri vaziyet hakkında şu mü
talealan yürütmektedir: 

Dü§man hücumları, bugün öğ
leden ıonra Parise gelen haberle
re istinat edilerek, umumi bir şc-

kilde şu suretle tes.bit edilebilir. 
Almanlar, dün Aisne nehrini 

Soissonsun şarkından geçmeye 
teşebbüs etmişlerdir. Pek şiddet· 
Ii muharebelerden ıa.onra nihayet 
bu nehrin murıırundan Alman
lar menedilmiştir. 

Daha şimalde Fransııfar bu sa· 
bah Aisne nehrinin şimal sahilini 
iıgal etmekte idiler. Bu nehrin 
civarındaki tepeler ve yamaçlar 
üzerinde çok §iddetli muhare<be
ler yeniden başlamıştır. Almanla
rın Ois nehri sahillerinde diğer 
mmtakalarda olduğu kadar mü
him gayretler aarfetmedilderi gö
rülmektedir. Ois'dan Bresle neh· 
rine kadar muharebe hattı, mün
hanilerini kat'i bir şekilde tesbit 
etmek kabil olmamakla beraber, 
Hama o:ı. kilometre kadar bir me· 
safedeki bir noktadan ba~lıyarak 
Bresl ırmağını takip ettikten son
ra denize kadar imtidat ettiği 
söylenebilir. Muharebenin inki· 
şaft itibariyJe esasen daimi suret
te imtidat eden lbir cephe mev· 
zuubahis değildir. Bu muhare· 
beler daha ziyade derinliğe isti
nat eden bir müdafaa tertibine 
dayanmaktadır. Bu cümleden ola· 
rak yukarı Bresle ırmağında kuv
vetinin derecesi hakkında henüz 
tam bir malumat alınmayan bir 
Alman zırhlı grupu 20 kilometre 
kadar Fransız hatlarının gerisine 
doğru ilerlemiştir. Bu hareketin 
istikameti cenup ve cenubu gar
bidir. Bu grup ile birlikte motör 
1ü piyade kıtalannı da götüren 
bir tank kolu vardır ki, muvaffa
kıyetle harp e-debllecek bir kuv
vette ise de arazi işgal edecek ve 
orada uzun müddet tutunacak bir 
iktidarda dğildir. Askeri maha
filin nokta.i nazarına göre bu ko
lun varabileceği noktalar her ne 
olursa olsun vaziyeti, Fransız ku
mandanlığının ona kaarşı ittihaz 
ettiği tedbirlere nazaran muvak
kat ve tehlikelidir. 

Muharebenin umumt vasıfları 
ne dün, ne de bu sabah değişme· 
miştir. Muharebe çok ~iddetlidir 
ve tahmin olunduğuna göre Al· 
man ordulan başkumandanltğı e
linde bulunan tankların üçte iki
sini ateş hattına sokmuştur. Fran
sız piyadesi bu zırhlı hücumlara 
kar§t mevkilni metin:inc muhafa· 
za etmektedir. Taarruzun bidaye
tindenberi istinat noktalarımız· 
dan büyük bir ekseriyeti tankla· 
nn darbelerine Alman piyadesi· 
nin hücumlarına ve Alman top· 
çusu ile tayyaresinin çok şiddet
li ateşlerine mukavemet etmiştir. 
Bu istinat noktalarında bulunan 
garnizonlardan geri çekmek em· 
rini alanlar bu çekilişlerini tam 
intizamla yapmışlardır. Alman· 
lann tank zayiatı pek büyük nis· 
betler dahilinde artmaktadır. İlk 
safta harp eden yedi buçukluk 
toplarımız Almanların zırhlı küt· 
lelerinde büyük rahneler açmış· 
lardu. Yalnız bir yedi buçukluk 
bataryanın b~r giln zarfında 25 
tank tahrip ettiğini söylemek bu· 
nun en büyük delilini teşkil et· 
mektedir. 

lXG1LTERE SAHİLLERİNDE 
AL~IAN TAYYARELERİ 

Londra, 8 (A· A·) - Hava ve 
dahili emniyet nezareti bildiriyor: 

Dün gece gec: vakit ve bu saba
hın ilk eaatlerinde, d~man tayya. 
releri sahil üzerinden uçmuştur· 
Birkaç bomba atmışlarsa da ma.d. 
di ziyan az olduğu gibi, insanca 
hiçbir zayiat olmamıştır· 

Dün akşam Kembriç, No:riolk, 
Dryelk, Eesek.9, Kent, Northem· 
berland, Durhaın ve Yorkşayrda 
hava tehlikesi işaretleri verilmiş ~ 
tir· Alarm yanm saatten bir saate 
kadar süı;müştür- No:riolkda !kari· 
de şiddetli infilA.k olmuş ve cenubu 
ı:arki ~ehirlerinden bazılarında mit
ralyözler faaliyete geçmiştir· 

Norfolkda §iddetli bir infilakten 
sonra bir Alman bombardıman 
tayyaresi yere dü:;}erek parçalan _ 
mıştır· Civarda.ki evlerden birinin 
camları kırılmıştır. Tayyarenin i -
c;inde bulunan bir Alman pilot e
sir eriilmi.ştir· 

Berli.;. civan bombalandı 
Lon~, 8 - Paristen bildiril

diğine göre, bir Fransız filosu 
dün gece Almanya üzerinde mu
vaffakıyetli harekatta bulunmuş, 
Berlinin cenubundaki askeri he
defleri bombardıman etmiştir. 
Topla mücehhez Fnınınz hava 

kuvvetleri Alman tanklanna 
hücı~m cdiy~r 

Paris, 8 (A.A.) - Havas: 
Fransız topçusu ve piyadesi, 
Manştan Aisne'e kadar giden sa
hada cereyan eden meydan mu
harebesinde, Fransız hava kuv· 
vetlerinin kütle halinde müessir 
yardımına mazhar olmaktadır. 
Fransız hava kuvvetleri, dün, 
topla tanklara hücum etmi~ ve 

BUk • 8 (A.A...) - Rus - Yugoslav sov)et • 
reş . ~ 1. tmiş ollln Sofya dUll : 

hedeal mUzakeratına ışUr ..... e u:1ero j askeri tahatŞütlerini bombardı
man etmiştir. Hava kuvvetleri, 
bilhassa müttefik tertipleri arası· 
na sızmaya muvaffak olan tank
lar grupuna hücumlar yapmak· 
tadır. 

B. St.a.f'Iord Crlpps'in Sofyada hiç bir vazifesi yoktur. k . ya gitmek , elçisi B. Lavrentiev, Mos ova • ._. 
BUkreşten ıı;eçmiştir. ınaha!Udt 

Düşmanın gerilerine, yeniden 
büyük şiddette yüzlerce ton infi
lak bombau ve birçok yangın 
bombaları yağdırılmt§ ve büyük 
zarar ve tahribat ika olunmuş -
tur. 

Maamaiih, Bulgar merkez hUklimetinde bulunduğun
dan hilistifade, heyeti vekile reisi Profesör Filov'u ve 
hariciye V<'klll lvan Popov'u ziyaret etmlf Ur. B. 
Cripps, ha!ta sonu tatilini BUkreı ıngUlz elçi&l nezdln-

Bükreş Sovyct elçiliği ile rabıtası ola~.. fi.US...- ....,. 
ti v ı.t:os1<ov ...... ıı. 

s1Sylenlldjğine göre, B. Lavren e . rU<>ıneler yaP8-
Yugoslav politik iUlAfı hakJcmdıı. gö • 

Alman hava kuvvetleri, dün, 
bilhassa keşifle uğraşmıştır. Bü
yük miktarda tayyare ile keşif

ler, bilhassa. muharebe meydanı· 
nın hemen gerilerinde ve Fransa· 
nın merkez ve garp kısımlarında 
yapılmıştır. Alman bombardıman 
tayyareleri, Parisin teşkil ettiği 
büyük demiryolu merkez nokta
sını ihata ~den demiryollarına 
hücum etmiş ve Parisin garbin
de, şarkında ve şimalindeki de -
miryolları ve istasyonlar bombar
dımana tabi tutulmuştur. Bazı li
manların da bombardıman edildi
ği bildirilmektedir. 
fogiliz Gene) Kurmay Ba§karu 

Paristc 
Paıria, 8 (A.A.) - İngiliz or

dusu genel kurmay başkanı Ge
neral Povnal, Fransaya gelmiş 
ve ~neral Vaygand ve General 
Georgeo ile görüşmelerde bulun
mustur. 

Dük dö Vindsor istifa ebnedi 
Londra, 8 (A.A.) - İstihbarat 

nezareti bildiriyor: 
Dük dö Vindsorun askeri va· 

zifesinden istifa ettiği haberi a
sıls1zdxr. Dük, haien !talyan hu· 
dudundaki Fransız k1talannı zi
yaret etmektedir. Yakında men· 
sup bulunduğu umumi karargaha 
dönecektir. 

Londra, 8 (A.A.) - Amirallik: 
dairesi, müsellah muavin kruva· 
zör Carinthia vapurunun bir de
nizaltı gemisi tarafmdan torpil
lendiği ve bilahare battığını bil
dirmektedir. Gemiye torpil isabet 
ettiği zaman iki subay ve iki er 
ölmüştür. Bunların aileleri ha
berdar edilmiştir.. Geminin geri 
kalan mürettebatı kurtarılmı~tır. 

Paris, 8 (A.A) - Fransız nazır. 
Jar meclisi, saat , 17 ele loplanmış 

ve Renonun verdi(:i mufas:;al ma
llını:ıtı rlinledikten sonra diploma
!i.k ve askeri yaziyctl Jnceden ince
ye tetkik eylemiştir. 

Son dakika: 

Paris, 8 (.4.A.) - Fransız a<;'kerl 
sözcüsii, bu ak~am Röylcr .ınuhabL 
rine şu beyanatla bulunmuştur: 

":'llııharebe de\·am ediyor. Neti-

F~;·~·····a~·şk·~·~· 

1mandan~Atatürkün 
1 tabiye usulünü 1 

ı P"!~!nbg~~:n h~~~!.~~ron. 
sız askeri mahafilinin harp vazi-1 yeli hakkında mütalôa~ını nakle-

ı 
ı;~7en şöyle bir fıkrn kaydedi -

"Bazı ycrlcr<le Fransız hatları-
nın ileri mevzileri geri ahnmış. 
tır. Faknt Almanların idı.lia ellik
leri gibi Fransız hatlarında yanl
ına yoktur, çünkü kelimenin lam 
m;inasile hat yoktur. .'.\füd:ıfaa 

tır ve hiç hir yerde Alman tank-ı 
İarımn sızıntıları müdafaa lerti _ 

i balımızı gcı;memiştir." 
j Fransız askeri mahafiline atfe-

t dilen bu ifade milli mücadelemi
zin Sakarya günlerinde başku

ı mandan Mustara Kemalin bir sö-

ı 
zunü hnlırlatır: 

''Vatan sahasrndn müdafaa hat_ 
h yok, sathı müdııfaa vardır." 

Büyük Sakarya zaf~ri Atatürkün 1 
koydujJu blt askeri düsturun tat
biki neticesi oltlu. 

Şimdi görüyoruz ki, Parisi he
der tutarak taarruza geçen Alman f 
ordularına karşı Fransız Başku· l 
mandanı \"eygantl "vatan müda. 

• faasında haltı müdafaa yok, salhı 
müdafaa var" dilsturuna göre ara
zinin yalnız genişliğine değil, ay
nı zamanda derinliğine müdafaa 
tertibatı kurmuştur. Sızıntı halin
de ilerliy·cn tank kolları bütün 
gayrellerine rağmen dört giinden
beri müdaraa terlibo.l'ını geı;eme. 
mişlerdiT. 
~ ---·---.--.J ~ ... ____ ,.__. ................................................ 

1. 1 .' : ,·ı ·-=·= -ceyi henü:ı: bilmiyonız, fakat vazi
yet şayanı memnuniyettir. Ricnt 

yoktur. Yalnn: m:n zubnhs olan 
Aumale • Noyon lıallı üzerinde 
stratejik bir geri çckiliştir.'• , 

Resmi Tebliğler 
Fransız; Tebliği 

Paria, 8 (A.A.) - 8 Haziran sabah tebliği: 
DUn ak§&m Bresle'in yukarı vadisinde bulundukları bildirilen zırtın un. 

surlar, llerleyi§lerini arttırmJ§lardlr. lleri mllfrczeler, sivrl bir uç hnllnde, 
Forgee·les..eaux mmtaka.ama varm.ıı.;lardır, Cephenin geri kalan kısmında. 
vaziyet ayni olarak kalmalttadır. 

Fransız Amirallığınm Tebliği 
Parlı, 8 (A.A.) - Fransız Anıiral1ık dairesinlıı. tebliği: 

Donanmaya mensup hava kuvvetlerinin bir 1ilosu, 7 Haziran gecesi, 
Berlin varu.,ıannı ve baZı fabrikaları bombardıman etmi,tır .Tayyarelerimi· 
zlıı. hepsi Uslcrine dönmUştUr. 

I ngiliz Hava nezaretinin tebliği 
Londra, 8 (A.A.) - Hava nezareU tebliğ ediyor: 
DUn ve evvelisi gUn ağır Ye vasat bom'bardlman tayyareleri, düşmanın 

harp meydanma olan münakale yollannı ve hemen cephe gerilerin<ie bulu
nan ileri mmt.akıı.Iarda bazı hedefleri bombardıman etmişlerdir. 

BütUn cephe imtldadınca, demi.ryolları, köprUler, yolların iltisak nokta. 
lan, kıtaat ve tank 1.ecemmUleri, ve top parldarı defaatıa sistem.atik bir 
ıUiette bombardıman edilmiştir. 

Vaııat bombardıman tayya.relerimizden beşi avdet etmemiştir. Ağır 

bombıı.rdıma.n tayyare te;ıekkUllerim!z, evvellsi gtin, Almanyanm şimal gar. 
btl!!i ve cenubt Belçikadıı. dtişına.nın gaz tasfiye fabrikalannr, tayyare mey. 
danlarmr, !stasyonlanm, muvasala kollarını bombardıman etmiştir. Bütün 
tayyarelerimiz avdet etmiştir. 

Sahil mildafe.a tayyarelerim.lzle ordunun takviye tayyareleri, deniz ve 
kara üstünde mütemadiyen devriye ve keşi! UÇU§l&rı yapmıştır. Bir tayya.. 
remiz dönmemiııtir. 

Avcılarımız yine faaliyete geçml§tir. 15 düşman tayyaresi düşürülmüştür 

Alman Tebliği 
Filhrerln umuaıI l.arargMu, 8 (A.A.) - Alman orduları b:J.§kumandan

lığmın tebliği: 

Ordularımızın ha.reka.tı, Som'un ve Aise-Aisne kanalının cenubunda 
ınuvatfakiyeUe devam ediyor. Düşman, aşağı Som'un cenubuna atılmıııtJr. 

Alman hava kuvvetleri, karada harbeden kıtaıarm faaliyetinl takviye, . 
Som'un cenubunda uker tahaşşütıerine, asker! kollara ve düşman piyade 
ve topçu mevzilerine bUcum euerek bunları bombardıman etmiştir. Alman 
nava kuvvetleri, yerde vukua gelen çarpışmaya karışmaktadır. 

Dtinkerk'de alman esirlerin mfütarı 88 bine yUkselml:ıtir. 
tn~iltercnin cenup ve şark sahillerine karşı yapılan silA.hlı keşif uçuı~ 

tarı esnaıımda, bazı tn::;-Jliz hava meyda.nlan ve ayni zamanda Douvrea lima
nı bombardıman edilml.şllr. 

Alman h:ıva kuvvetleri, dU~ma.n mevzilerine hUcum ederek, Nanik cL 
varındaki ordu te~ekkUllerine yardım etmi§tir. Sarnıçlarda yanğınlar çıka.. 
ntmı:ş ve bir dtiFSman kruvazörUne iki bomba isabet etmi~tlr. 

Bir Alman denizaltı gemisi, trlandarun şimali §arklıılnde, 14 hin tonluk 
bir düşman muavin kru\'azörUnU batırmıştır. 

Dil.:Jmamn Alm::ı.nya dahiiine yaptığı gece hava hUcumları, büyUk tah
ribata sebebiyet vermemiştir. Bir Almnn şehrinin bir mahallesinde on alvil 
lilmüştUr. 

Düşmanın umumi bava zayiatı, dün, 71 tayyareye baliğ' olmuştur. Bun· 
laruı 29 tanesi hava çarpcşmalarında, 25 tanesi hava da.fi topları tarafınd'Ul 
dllıtUrUlmU&1, geri kalanı yerde tahrip edilmi§tir. 5 Alman tayyaresi kayıptır. 

caktır. 

Musollni ültimatom verecek! 
karar \•et bııı 

.Novyork, 3 (BU&Uli) - Romad:ın 

gelen haberlere ve Berıı'de yaşıyan 

ı.aşisUeric. beyanatına göre Musoıır.t 
Pazartesi günll (yarın) nutkunu söy· 
liyecektir. Bu nutukta, ltalyan talep. 
lerinden bahaôlunacak ve bunların ta_ 
hakkuku katı surette uıtenecektir. 

Ayni mah!illcri.n HA.ve etliilıı.e gö. 
re, lıiı.uıoUni müttefiklere çok kısa. · oir 
mühlet verecek, kabul olunmaıhgı 

takdirde lta.ıya harbe glrecekUr. 
Diğer t.ara.ttan Rom&ı.l.a.ıı gelen baş. 

ka bir habere göre La va! li'ranııız 
baııvekill Pol Reye.onun emriyle ya· 
kında Roma.ya gidecektir, .!.< ransız 

ıuahafill bu lıabert tekzip etmekteillr, 
İtalyan matbuatı 1ta.lyanın pek ya.

kında muhakkak harbe glreceCini 
yazmakta devam ediyor. ltaJya ile 
ecnebi memleketler a.rasmaa.ki hava 
nakliyatı azalmaktadır. Meıeıa. Roma. 
ile Rio dö Janeyro ve lt.alya ile §ark 
ıueınlekeUeri arasındaki bav& ıc!er
leri kalkmı~tır. 

Birçok İtalyan kıtaıarı bugün Ro.. 
maaa.n ayrılarak Napoliye mut.eveccı
hen hareket etmişlerdir. Roma. ctra.. 
fmdak! bava dati bataryaları takviye 
olunmuştur. Müzelerdeki tarihi eser. 
ler tamamen bo9altılmı§tır. 

Bugün MilQnoda yapılan bir toplan· 
trda, İtalyan olduğu ileri sUrülerck, 
Maltanın Jruı·tulll§ tUnllııll beklt!diğl 

lşaret edllmlştl.r. 

Roma. haberlerine göre §a.rki Fus
tan İtalyaya hicret etmek Uzern yola 
çıka.cak ltalyanlara bazı sebepler 
tahtında. yerlerinde kalma.lan bildlril
m1_ştır. 

Mısır Limanlarındaki ttaJyıuı gemileri 
çağırıldı 

Nevyork, 8 (Uuııw;i) - Kahireden 
gelen haberlere göre ekaeriyetini ka.. 
dm ve çocuklarm t~kil ettiği 600,000 
k!§i aahil §ehirlerden çıkarılarak po. 
= ve askeri kuvvet zoı'iyle içeri mm.. 
takalara naklolunmu;,lardır. 

Rom&dan Mtsıruaki acentelere ge. 
len bir cmıtrle M141r limanlarında. bu
lwıa.n bütUn ltalyaıı gemilerinin ttaı

ı · · yan sahillerine doğru gitmeleri tebliğ 

ye kadar uzatılmasına la:ı 
mic::tir. · \'ıapurl3fl ~3a 

Amerlkııdıı.kl tt.atyıuı ill-1),.r;ı.; Ilı• 
Sıuı Fransı.sko, 8 (.\.-.\.) -eınurısr• ıı;t 

vapur kumpanyalarının t!esl ı!zt!l' ııı r 
dUn 'l'riyeste'ye ha.reketde'" ttalY,n ~'~ 

1Eınl:ı e"• de 1'.,_ "lı;i gelen •'Lememe,, dcvıctuı _, 
yük vapurunun oregon ·an etll>'f' 
in Astoria'da kala.caguıı bC.l-
lerdir. ında but!ln~ 

Cenubt A.merlk& suı~r vapur cJ.-ı et• 
"Fell Jsminde dlfer bır bir !ll]lB-

" 1 ı.nın nubl Amerika sahil er 
nında kalacaktır. zJ . ...,te ~re<'cJ\ 
ltaJya llt'I muJıarlp vıı J rıı:Jlt'rl ~ 

hiikn.m&tlerfn .RolJllJı:ı.oıııa•J.ttll r· 
Bedin, 3 (P..adyo) ..- ra ııarbO t:!ı. 

len haberlere göre, ttall' ubarlP ,s. ıd h.tı. 
eliği takdirde tıaıya il0 nı ııonıad• ~ 

- ctıerl.n 1 ıçlJl• ~tı. 
yete girecek bükunı na!O d' ı..f 
elçilerini mcmlel,etl<':ıne ıstııS)-on :- ".">' 
elçilerin arzusu Uz rın<', ııazırlil~ it 
husust kompartınııınlıır de 
tır: 

iabeş · st~n ~u-, 
dudunda h8dl~~'. 

Mosko. a, 8 ( Radvo) r.;, ı19b~: 
don "Cll'tı lıııherJere "c lrı "' · 1 1 ıın • e· şistnn huduclııııd .ı ııı ) rasıod.:ı , 
liz hudut muhı:ırıılorı. 11 ıer ecre 

• . Jıiıdı~e 
hcınnııyct 'iız bıızı fe 

. yıın clmi.~lir. geııni~ .ı ' 

Sabık 1\cgüs Suttan~ ·ııui~11r• ·~~. 
lıir kılanın başına gcçırı İ}·c 
~. ~ 

Japon kabına 
n1 üstsşarı 1vı 

b·r P 
Basvekile nasıl. 1

1 • ş ~ 

olw.un~.ıı~.r· "~ 
. ., Mı:l!l.rda on milyon 
ba.stlrılmI§tJr. , , 

teklif etıtı.~;ıı• ııı~ 
Tuf'-Yo, 8o (A.A.) - ~ıııı~'tıın ~ 

lıı.te vealkaaı §an B. l!'u.sanoenld ı-.u LcSil' )-JP 
fruır, Tokyoda. bUJ'Ult bır tel< 
tır. eyli olsJl!ll,,ıı· Vatlkanda harp Uttlm&llı:ıe karlı 

tedbirler 
Vatikan; 8 (a. a.) - Papa on 

ikinci Pi,. harp halinde tatbik e
dilmek üzere ihtiyat tedbirleri 
alınmaya devam edildiğini bil
ili rmiştir. 

ltalya ile harp halinde buluna 
bilecek memleketlerin diploma. 
tik mümessilleri:ıi iskan için 
Sent-Mart sarayında daireler ha 
zır!anmıştır. Hava akınlarına 
karşı sığınak vazüesi görmek Ü· 
zere bazı mağazalar boşalWmış 
tır. Bu mağazalar merdivenler 
ve dehlizlerle papalık sarayının 
merkezine bağlanmıştır. Kütüp. 
hane ve aı'§ivler mutad zaman -
d:m daha evvel kapanmıştır. 

Vatikan, 8 (a. a.) - Vatikan, 
papalık makamının sulh lehinde 
teşebbüste bulunduğuna dair ec 
nebi memleketlerde ve bilhassa 
Amerikada dolaşan sansasyon~1 
mahiyetteki haberlere karşı ef
kan umumiyenin dikkatini cet 
betmektedir. Papalık makamı 
sulhün teessüsü lehinde teşeb
büste bulunmak için hiç bir mil.
sait fırsatı kaçırnıamaktadır. L 
leride de bu suretle hareket et
meye devam. edecektir. Fakat, 
bu gibi teşebblis için müessir o
labilmesi i~in münasip bir za... 
manda ve asgart bir muvaffaki
yet ümidi ile yapılması lazımdır. 
Halihzırda vaziyet böyle bir te
şebbüse müsait değildir. Bu iti
barla bu hasusta verilecek ha
berlerin ve dolaşacak şayialann 
asılsı:ı: addedilmeleri lbımdır. 

Auupa. Harbi, ttaı:ra.n \'6 Japon 
Hilldllnetlert Ara.ııında. 
Mevzmıbahs Oluycr 

Tokyo, 8 (A.A.) - D.N.B. ajaneı 
bildiriyor: 

!talyan maslahatgüzarı dün Ja· 
ponra hariciye nazır muavinini zi
yaret ederek, Avrupadaki vaziyet 
hakkında müzakerelerde bulun
muştur. 

Domei ajnsmın bildirdiğine gö
re, maslahatgüzar, Fransızların 
Şanghaydaki imtiyaz mmtakası 
hakkında Japonyanm noktai naza· 
nndan haberdar edilmiş, ve mas. 
lahatgüzar da, Italyanm Çindeki 
menafii hakkındaki noktai nazarı
nı bildirmiştir. 

Mısır ParlA.mentOflU İçtima 
Devresi Uzatıldı 

Kalıire 8 ( A.A.) - Hükômet 
beynelmilel vaziyet münasebetile 
meclis içtima devresinin teşrinisani 

B. Kuhara, totaliter ın 5orı ı' ~· 
bir partinin tcl!ikill !ç~rtşrıılŞ ,.e ed'' 
larda bir milc:ıüeıeye ı;ı t Jbtl\oa 
vekil B. Yonal'ye Uç nolC :tıJ11ştl· ~ 
bir hareket p.linı tekl~J<aJılıı.~ıı.reı 

ı - İngiliz ve .Aıne ya 
fazla ibtiramka.r pollt!}dl rtıi~ 
verilmesi. ueri ·~..ı:ı~ 

2 - Muharip bak1<JDl ı:ıııı>Jlll")3-
ecnebilerizı Çindeki garuııt1' ~ 
geri çekilmesini taıeP e er!Jl 1 elt 
ponyaya muhali! devıe:J 1 J<Oııtr

0 

pura olan deniz Ucaretltı 11ııY 
mek. ı:ııilC tef ı;tff 

3 - Memleketin ck0110 ıııt ııılsıııı~ 
tmı deği~Lirecek vazıyett~tı geııı1 

tayyare, tank ve dcni:ta ~· 
tnşası. J<abulll ~ır 

Bu pro.,.ramm adeınl ııı ,-e .11J .. tıfa51 ,,\<J'. 
nedir kf, B. Kuhara is ınslC ııı~sııı.r· 
tir. Şurasını da hatırlrı.~taı' olı:l V' 
olur kf, kabineye aieY J<ltll'd's.ıı <' 
kabinenin, bitara!ltJc lı~ıığUfld ~dl 
lA.kkllerizıin pek dal' .01 diSt,ııııı t,).p; 
billıass& Hollanda. IliD ııtııcıı. Jt 
fazla milteyakkiZ bi.r lC'o.yet etıı' 
etmekte olduğundan § 

tedirler. iJ~ 

b. de 1'3 ç 
Bakır şile ın dt.J 

eşya bulun gel~ 
. ımııa biııır 

Marsilyadan tırnan file' ııt 
Sosyete şilebin Ba~ır riil< 111~,~ 
bir arama yapan gu~if r~t.r 
faza memurları nıuh~;tıırdS 1 bİr 
saklanmı~ mühim nı:,aıar, ,.e ııııl' 
li .kuma§lar, muşaın maşları 
çok kadın ve erkek ıcu f!1 
muşlardır. 

3 
ııl' t~iıl'' 

Bu kaçak eşyaları i'.{djğİ ,dıi' 
!arından kimlerin ge01•11ıır kik edilmektedir. Suç o: 

yeye verileceklerdir. ı1''J1.' 
İngilteı-enin Ba "' 

lardan yapaca 
mübayaa 

İnofüzler Balkan me~~~~ey 
"' 1 mtııLJO rinden yapacak arı •tt' 

. · · -erkez ı 
lar için şehrımızl 0

:. J• de 
etmişJerdir 1 Son gu\"'~ıer' ., ııı 
telif Balkan :meınle. e (,~~ 
bazı tüccarlar şehri?1ıze _g ~ a 
b da 1 iliz murnessılle t'I l 
~~a ng Jttadırlar. ~ 

mw:akereler Y3:~ı:;ıa üleri de va 'ite 
arada Bulgar tuttırıc ;-~ 
dır. --O--- • 

Meslekdaşlar arasında ti 
"Y . Sabah arkadaşnnızm tiçUncU 

enı " k tı.zere d 
yıldönUmünü kutıu1sma af t 
ôzipekpalııs salonundB bir zty e ve 
rilmlş ziyafette gazete mensuplarlyl 

' dl relıılml:ı: " birlikte vali ve bele ye ıı.. ~ 
LO.t!i Kırdar ve meslek arkadaşla ··r.· 
dan blrçoklarI buluf11I1U!itur. 
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- : .. rp saha:ı Alnı an kıtalar ının 1 
~ •ında neler : , • 

: Oluyor? 1 gızlı oarolası 

; -lil ıncild·ı Ge~~ yeŞil ışık, 9.ün-
~ - 44 - - duz sarı mendıl 

ııı.....~ttim ... Müthit bir facia ol
Jb!lU. Jervez ağır surette yara
~ ıonra kaldırılmıı olduğu 
~eden geceleyin kaçırıl· 
~ İ -~ütün bunlan yapan Ro
ıııı-~lant idi. lşte o gün sizin 
~uz benim dükkana gir

ıarmüş ... 
~ Evet, hatırlıyorum.. diye 
~ ~ik etti.. Zavallı Lcnu
ltttr bu işle meşguldu. Doğrusunu 
~l nı·siniz Mösyö Monleon, si
llİJ>~ ziyaretiniz be::ıi fevkalade 
'~\.~~',t dütUrmUştü. Peki Baron, 
~r miyim, Madam Lablar.ı 
._? bunları nasıl hab~r alıyor-

~ Rober dükkina giderek bu 
~ lıtlu]darı ile övünüyordu. ö
~llfttsinin kendisini ele vere
\ tfinden emindi. Esasen 
ft -:q]ete mani olmak için ben 
~adam Lablanıın, Roberi ele 
lııı;'.'•ine taraftar görünmeyor· 

~~dam Lablanp işle bizzat a· 

' 

·~olacağıma ve Jervezi mu
~ buJduracağıma söz ver

i ~ . Bunu ıizden ısrarla ister-
~ ile kadar mütehayyiç olduğu
~ıtırlayorsunuz değil mi? 

' ~ dan doğruya Rober ile te
~ ı:r:ştim. Kolet bana övey 

• -e b Un adresini vermişti ve ben 
tlt~"~n üzerine Kolombdaki es

rız köfke kad:r gittim. 

~ l::vet, mali'ımatım var .. Hay-
1>' n ~=ıden istediği parayı ver
~tg:nizi söylerken kulağımla 
, Uttum. 

'l ll t.-et. defalarca benden pa
~· fakat vaadini yerinde 

!it 1'L . Ştı. Bunun üzerine ben 
•hflerini reddettim. 

'-t' ~eki Mösyö Monleon. Bun· 
tı b~~ anlaşıldı. Matmazel Jer
•~ın kızınızdır. Madam Lab
~ \1cş·1 iskelet ve hak:l:i is
~ ~~ber Labı.~ eve ,.., 
~ r. 'Ve eah doğrusu övey "il'l 
'-t )dı. Ş"mdi bize hayd.:dun ne 

·tıe o kıyafete girebilm~kte 
.tu ha!:kında izahat verebilir 

~'! ;iı? N1Sıl olup da kendisine 
~!'tklar sa!:a:t bir iskelet şek-
~~1'Yordu? Vücudundan çıkan 
~ • hararetin membaı ne idi? 
~· lcurşun itlememesi için ne 
~tı> 
~ lhnlan size katiyetle söyli· 
SJ~· llırim o kadar kuvvetli 
~d r. Fakat Kolet birçok ke-

l!e b1na bu haydudun vaziye
~ ,~ bahsetmişti. Fakat o da 
~ lqJa anlamıyordu. Size ev· 
~bide söylemiştim, Rober par 
~l ~ istikbal vaadeden mükem-

kimyagerdi. O müthiş 
' ~ lcıyafctiri de bizzat ken-

~~lıırJamıt ve böylece her 
~ ~ evvel rakibi üzerinde me· 

•- r tesir yapmayı dütünmliı 
'"Vfarım size Mösyö Tine, siz 

S,, Orıun b:r insan olduğunu bil
~iı. halde, birinci karşılaşma-

Urkm.ediniz mi? 
, ltiraf ederim ki ürktüm. 
~ ı!_§te o da bunun için bu müt
~ ~fcti intihap etmişti. Öy· 
~ ediyorum ki, gece tenvi
~)1~da kullanılan tüpler vasıS ..,, fakat kendi mamulStı bir S ~ bir iskelet vücudu hazır· 
~ it ı&nlann içini de yeıil ııık
ı..., a Sln bir mayi ile doldurmuş 
~. ~dan birkaç· sene evvel Ro· 
.. ~ tılrnıyan ve hatta kurıun 
~ttnıiyen bir cam imal etmiı· 

\ ~ blltUn vücudu da bu cam
~ tilnıiıtir. Neıretmekte ol
~~arete gelince: Her halde 
t~cki fosforlu mayii kayna
rı~~·. Fakat her halde camdan 
~ ~e vücudu arasında bir 
~ ~ koymuı olmalı, yoksa 
~~ lret kendisini de yakardı. 

t.~~~ıtum itiraf ederim ki o
l~landa ben de fazla bir 
l~ sahip değilim. Ancak 

c bir zeki ve icat kabili
"-lik olduğu muhakkak .• 

' insanlık uğruna sarfet
)cb, bugün muhakkak iri 

. llbızın en kıymetli bir kim
Ol11rdu. Fakat ne yazık ki 

t ttıbu onu hayatta yalnız 
lleıek ile anlattırdı ve tür· 

b~ttlere sürükledi. 
:': küçük Meleğin hakiki 
... iledir? 

Codar aordu. 
ben de hlç bt1mtyonım. 

labıanı da onu hiç gar-
c~t öyle zannediyorum 
~ çıkmıı olduğu belir 

siz eski bir çirkeftir. Fakat bu ka· 
dın muhakkak •ki Roberin tama
men itimadını kazannuıtı ve mu
hakkak iri Robere çocuk kaçırm.ı 
ışini teklif eden o olmuştur. Fa· 
kat dostlarım, timdi de ben ıWle
re bir sual soracağım. U%Un za
mandır fikrimi yoran bu sualin 
cevabını bir türlü vermeye mu
vaffak olamadım. Bana izah eder 
miEin:z, Robcr niçin mektupları 
için Sensovör adresini ver;yordu? 
Madam Lablanş, Robcr ismine 
hiç bir mektup almamıt olduğu
nu söyledi. 

( Dnlı.a tt(IT ) 

l.: t1 ·11·) 
9.6.940 Pazar 

12.30: Program ve memleket saat 
ayan, 12.35 Ajan•, 12.~: l - Oku. 
yan: Safiye Tokay, 2 - Okuyan: A. 
zlz Şenscs, 13.30/14.30: MUzlk: KU· 
~Uk orkeatra. 18.00: Program ve 
memleket saat ayan, 18.o:I: .MUzlk: 
Kan§ık mUzlk (Pi.) 18.30: Müzik: 
Radyo caz orkoatraaı (Şef: İbrahim 
ôz..,<Y{lr> Soprano Bedriye TUzün'Un 
iştirakiyle. 19.25: Konugma. 19.45: 
Memleket aaat ayan, Ajans ve mete· 
oroloJI haberleri, 20.00: Müzik: Fıuııl 
heyeti, 20.45: Konugma (Tarihten 
sayfalar), 21.00: 1 - Okuyan: Celll 
Tokses, 2 - Okuyan: Mefharet Sağ. 
nak, 3 - Okuyan: Tahsin Karakuf. 
4 - Okuyan: Satıye Tokay, 5 - O
kuyan: Aziz Şensea, 21.45: .Müzik: 
Cazband (Pl.) 22.30: Memleket saat 
ayan, ve Ajans haberleri, 22.45: A. 
jana spor servisi. 23.00: MUzlk Caz· 
band (Pi.) 23.25/23.30: Yannkl pro. 
gram ve kapanlf. 

Davet 
Kadıköy Askrrtlk ŞubN!ndt!a: 
Kadıköy gubeıdnde kayıtlı iken ha. 

ber vermeden kanun! lkametglhmı 
tcrkeden lstihkılın ön y(lzö:ı~ı (328-1) 
M-KUaa •hı H~ Hli9all V 
ı;urun lstanbulda Jae ·ctöı1fi&l fUbem!Z. 
mUracaatr, ta,,rada lae bulundutu yo 
rin gubeal ellyle adresini tell'J'8lla 
blldirmesi tebliğ makamına Uln olu. 
nur. 

Hikaye 
ilk defa matbaanın kapısında 

güriip tanımıştım .. Dir türlO ısın
mak hilrııiyen :rnlnncı bahar gün_ 
!erinden biriydi. Akşam bastırmış
tı .. Sinsi bir ynijınur bütün giln de
v:ım etmiş, şehrin canlılılhnı kör -
lctıniştl. 

Yemeğimi yrylp nıatb:ıaya dön
rlüüiirn zaman onu knpı~·ı yaAmura 
siper cimi~. dfişünür buldum. . ... 

- Ne ıırıyorsun, burada'! 
Diye sormaklı~ınıa mahal kaL 

ınarlan: 

- Ne olurdu, ağabey rlcdi, $11-
radan b:ına d:ı elli knıl:ır gaıete \"er. 
serdiler. 

Bu kiiciik, yerden dört karış boy. 
da bir t"Ocuk, hakikaten topraktan 
tıkını5 z:ırnllı yoksııl bir ııınhlöktu. 

l\lih-cı7.i idi. Çıplnk ıııyıf hacak
l:ırı iisliinılc soğııktıın tilre~·en t'I_ 

lız lıir \"Ücuıhı, nrnıul çöpii gibi 
lıoyııu üzerinde snllnnnıı büyül'ek 
bir Laşı, ılerinden bakan zeki göz
leri \'nrdı. 

- :'\c olur, ağ:ıbey diyordu, şu
r:ıd:ın ban:ı d:ı elli k:ıılar gazete 
verselerdi.. 

- Ne y:ıp:ır:ıksın, dedim. Bu cl
Ji crnzete:ri 'l 

- Ben ele kırk elli kuruş kor.:ın
mı) ııyırn mı ağabey •. Gazete ,·erilen 
yer çok kıılahahk oluyor, gircmi~·o
runı .. Girince de )"ere düşüp ezili· 
yonım. 

O sırada hir rnü,·cui koluna ga
zeteleri sıkıştırmış bnifırarak Babı
lid<'n aşağıya koşuyordu. Küçiik 
ınü,·eni dalsın dal1tın baktıktan 
sonr:ı: 

- Görüyor mu.sun oAabey nıısıl 
kaplı kaçıyor .. Simdi en az yilz ta· 
ne saın·r. 

Dedi. Sonra meyus bir tavırla 
boynunu bükerek: 

_Hem de o zengin çocuiu aıa_ 
bey, dedi. Babası itfal)•eci neferi. 
Ama hnylazlığ:ı ,·urdu .. l\tcktebe git
miyor. 

- Sen gidiyor musun ya? 
Diye sordum. 
- Tabii gldiyoruın ağabey, dör

de ıeçtim! 
- Hiç kaldın mı'! 
- Bir sene kaldım. Tabii kalırııu 

ı:ığabey. Dizim yediAimiı ne ki, en 

Alman kumandanlılt ısrarından 
18 mayıs tarjhinde birinci Alman 
zırhlı fırknsına Yerilmiş olan hir 
emir Fransızların eline geçmitlir. 
Bu emirde hususi cüzütamlara men 
sup olan kimselerin sivil olarak 
giyinmeleri, tamamen sill&hlanm15 
olmaları ve Üzerlerinde hüviyetle· 
rlnl me)·dana koyncak hiç bir ve
sika bulundurmamaları ve nlha)'et 
geceleri kendilerini yetil bir" ışık 
gündiizleri de ıııan btr mendil va. 
sıtulle tanıtm:ıl3rı bildlrllm~kte 
idi. 

Bu huııusl cüzütamların vazifele
ri, :nıknrdnkl emirde de anlaşılmış 
oldııılu gib zırhlı kıtnların takip e_ 
decekleri yollarda öncü •aaifeııi 

ttörmekti. Bunlar iki~r üçer ve· 
ya dörder kişilik gruplar halinde 

evvelce kararlaştırılmış oldulu şe
kilde köprülere, demiryollarına ti
den yolların başında durarak yol 
tıfüıterecekler ve Fransıılar tarafın 
dan müdafaayı takviye için yapıla
<"ak olan herhangi bir tahrip ha _ 
reketine mani olacaklarclı. Ancal: 
bu adamların kendilerini gösterip 
şüpheyi davet etmemeleri ıart ko
nulmuştu. Diler inattan mOdafiln 
yapmı, olduıu mAnileri kaldırmak 
işi de bunlara verilmişti. Bir tek 
kelime ile söylemek Hmmgclirse 
bu slviJler tam mAnuile öncü· kıta
at vazifesi görmekteydller. 

Ele ıeçen bu emirden de anla~ıl
dıth ıibl Almanlar •imdiye kadar 
ıııe,·cut harp usullerine tamamen 
aykın olarak her tilrlü harekete ba, 
\"llnnaktadırlar. 

Manifatura ve tuhaf i
ye satış fiyatları 

Ilütün manifatura ve tuhafiye 
çeşitlerinin ayrı ayrİ satış fiynt -
larının tesbiti, fiyatların mallar fi. 
zerlerine yazdırılmuı hakkında 

çok mühim bir karar ,·erllmlştlr. 
Harp baılangıcındanberi halkın 
en fRıla muhtaç oldultı bu eşya
lar üzerinde vlki ihtikArın önOne 
bir türlü geçilemedilinden )"eni 
kararla artık herhan(ll bir ihtikA_ 
ra imkAn kalmıyacaltı tahmin o • 
Junmaktadır. 

Tkaret Müdürü Avni Sakmanın 
rei.slijinde yarın mühim bir top
lantı yapılarak bu husustaki fi· 
)·atların tesbltine ba,lanacaktır. 

Bütün manHatura çeşitleri ile 
mendil, çorap, kravat ve diler bii
tün tuhafiye eşyasının ayrı ayn 
maliyet fiyatları te~bit olunacak 
\'C 5onrn Üzerlerine normal bir Ur 
lllve edlterelC 'bu aon rı,..t 8•ht 
fiyatı olar:ık hem halka Hln edile_ 
cek, hem de her cins malın Üzer
lerine yazdırılması mecburiyeti 
konulacaktır. Kmru kısım fi~·nna. 

rı tesbit olunmasına ımkan goru
Jemiyen mallnrın fialleri kntngoriler 
üzerinden kararlaştırılac-oktır. ltha 
)Atçıların, toptancıların, yarı top
tancıların satış fiyatları ayrı ayrı 

olacak ,.e hepsine normal ,.e mu
ayyen karlar bırakılacaktır. 

Bundan başka gerek ithalAtcıla. 
rın ,.e gerekse toptancı, yarı top
tancı ve perakendecilerin blribir. 
]erine zincirleme usulile mal sal
malarının ,.e böylelikle mütenıa -
diyen kar illive ede ede bir malın 
maliret fiyatını yükseltmelerinin 
kati suretle önüne geçilecek; hu U• 

ı.ul menedileceklir. 
Şimdilik manifatura ve tuhafi)"e 

eşyaları üzerine hazırlanacak olan 
bu mıul daha sonra bütiln madde
ler üzerinde tatbik olunarnk ihti_ 
karla en 3iddetli müc:ıdcleye gi

rJtllmlt olacalc:hr. Yenr te<lblı1ere 

mu' aıi olarak milli korunma kanu
nuna da yeni hazırlana" proje ile 
buna göre şiddetli ce7.alır kona • 
caklır. 

Müvezzi 
H a y attan .aıınmtş h ikaye 

kahada)'ısı peynir ekmek.. Bir se
ne kalmak benim hak\ım delıl mi1 

Ru masumun kafasında cereyan 
eden muhakemeyi keşfetmek, bu 
sözündeki hakiltl mlnayı anlamak 
itin muhakkak ki onun kadar ıı
tırap çekmek IAzımdı. 

Zeka taşan büyük gözlerini yliıiL 
medikti ve kendini mOdafaa etmek 
ister ı:ıibi: 

- Hem benim nnam da sakat, 
dedi. ' 

- Baban yok mu? 
- \":ırdı ajabey kırk g(in eHel 

öldü. 
- Peki kim bakıyor size .• 
hrnn edeecknıiş 1tibi başını ııilk

li, .cözlerinin mAna.sını sertleştirip, 
kaşlarını tatarken, sesini de )•ük. 
ııelterek adeta yüzüme baifırdı: 

- Den yetmiyor muyum nıtahey. 
Koca delikanlıyım ben anama ben 
bakıyorum. 

- Kazanıyor muımn ki? 
- Allah bereket versin, buglln 

ekmek parasını tıkardım . 
- Öyleyse şimdi gazete alama -

dım di:re ha)'flanma .• 
- Ondan dejil bey ajabe)'.. Sö:r-

1e elli kuru;, kadar daha kazanmak 
istiyordum. Ne yapahm, babam:ı 
mc,·lit okutacailız.. Kolay mı yüz 
külAh şekere iki buçuk lira isti)·or. 
lor. Bukadarını da yapmı)·ahm mı1 

Jztırap on ratındaki bu yanuya 
elli )'Atın tecrtbesini, düıünccaiı'i 
\"crmlıtt. Büaaıaa Japnaılt iltttllll 
,·aıif•YI ıalahrbn ...... .., .eııerl• 
nin keHrlınnde 1af)ar blrilurıltll• 
Bu çocak euıirtt l~ift bir k111pt1. 

Ben bu eocula ne yapabilirdim. 
Naınusile hayatını kazanan hu yav 
nıya sadaka uıatılamaıdı. lmkln
sıılık içinde kınandı.ın ,.e cemi • 
)"etin bu bikes yavnılan niçin ko
rumadılını, bu ıizli istldatlan bu. 
lup çıkaran teşkilAllann niçin ku
rulmadılını dOıOndllm. 

Çocuk dalmıt. önünden koıarak 
gecen dlAer müvezzileri seyredl -
yor, maı.um karasında ölen babaı.ı 
lel9 •·u.-ll lıtedtlt eW . ..... 
ha)·aıı ya,ıyordu. 

Benim delil, fakat ceınjyetln uı· 
n:ıau icap eden lnı yarayı uıun 

müddet dü,ünmemek için çocukla 
konuşmaAa b'a,ıadım: 

- Bu sene de mektebe gidecek 
misin o~lumı •• 

- İstiyorum ajabey, mahalle
mizde bir bey •nr beni Darüşpfa
kaya koymala ('alışacak .• Allah ra_ 
:ıı olsun öyle bir şey yaparsa öyle 
('ahşacaAım ki.-

- ,\nıan oğlum, oku, dedim. İn
sana okumaktan fayda ,·ar. 

Ve ona bütün ~·ardımım bu kuru 
nasihatim oldu. 

Artık onu hergün ll:ıhalide görii- ı 
yor, Çt'Jimsiz \"Üc-udunn bir ku~ gi
bi ııturnrnk gnıete salmasını sey
rediyordum. 

* • * 
Aradan on sene kadar geçmiıti. 

Günler gibi kıs:ı ıı:eten ~eneler, ha. 
yalımızda JnkılAplar yıırolnıı sene 
ler ... 

nır gün yine matbaa kapısında 
duruyordum. tlstO başı lemis bir 
genç geldi karşımda durdu, 
Göııöze ıeldik. 0)·du .. Derinden 

bakan, ıekl, mAnalı gözlerinin içi 
gülüyordu. 

- Tanıdınız deAil ml'1 dedi. 
Tanımıştım. Oydu. 
- Size tesadüf etmeli ne kadar 

isterdim, dedi. Mektepte iken bir 
kaç defa ujradım bulamadım.. Du 
sene mektebi bitirdim .. Simdi de 
maariften ıeliyorum .• A\·rupa im • 
tlbanını •aııamtfUll .. Yaluada ha
Nlı:et edteeliaa. 

GhlbQGa aıı&Dde soluk bir ilk • 
behar trecealnde slui ıalnnıra mat. 
baanın lraıtısını siper edip, titrlye
rek bekllyen Te boynunu büküp 
yah·aran: 

- Ne olurdu aiabey elli tane ga
zete ben de alabilseydim .. Babama 
me,·Jit okutacaktık. 

Diyen küçük bir mahltık canlan
mııtı. O gece, bu coculun bıraktılı 
hisle teıkiJAtsızhk, bu gibi ı:a\·allı
ları koruracak, bulup çıkaracak 
müesseselerin olmayışı bende de
ri• bir infial Qandırmıfb-

Bugün infialimin ne kadar haklı 
oldulunu anladım .. 

Mı'ZU 

- Yeni ha\ndis yok mu Mııdam? 
- fü·cı dostum yeni bir ııa,•adis 

var. 
- Y:ı öyle mi? Ileklediğinh: ha. 

yırlı bir şey olsa gerek. 
- Evet, hckled .ğim hayırlı lıir 

ıeyl Beklemesini bilen erseç mura. 
dına er('r. 

Moranj hayretle ona bakıyordu. 
Her zaman donuk ve mağmum du
ran bu kadının böyle gözlerini p:ı
rıldatacak, hareketlerini cnlandırn
cnk kadar s~,·inc nrki hCıdise ne 
idl acaba? O şimdi, çok zıınınn sık. 
leli altında ezildiği büyük blr yfık. 
ten kurtulmuş gibi gülümsü) or ve 
ııenlş nefes :ılıyordu. 

- ••• Fakat henüz kntiyellc bir 
şey söyliyemem. Delki de boşunu 

seviniyorum. Bu sabah birM bana 
bazı şeyler anlnttı. Mnnmnfilı ev. 
vclcc emin olmalı ve hillı:ıssa lyic(' 
düşOnnıeyilim ..• Sonra lırlki de si
zin cemll<'kiirlığınıza müracaat e. 
decegim. Çünkü bilirsiniz ki sizden 
bir şey saklamam. Bilhassa bu de
fa ııizln yardımınıza ihticaım ola
caktır. Bir akş:ım sizi yemeğe do
'·et edecelim ve o zaman meseleyi 
size etrafile anlatacağım. Ahi Ya _ 
rabbi! Belki bir mucize olur, belki 
bu defa ümidim boşa çıkmnz! 

Aradan üç haftaya yakın bir 
'mOddet geçtiği halde ·Moranj ken
disine vaadedlJen sırn öğrenemedi. 
Konstansı daima düşiincelL ve dnl
gın görüyor, ona sual sormnktan 
çekiniyordu. Kendi de münzevi, sn
kin, ve adeta makineleşmiş bir hn_ 
yat yaşıyordu. Altmış dokuz yaşın. 
da idi. Karısı öleli otuz, ve kızını 
kaybedeli yirmi beş seneden fnıla 
olmuştu. Kimse onun çektl#i ıızabı 
çekmemiş, gördüAü faciaları gör
memiş, yedili silleleri yememişti. 
Kenara atılmış kt)'llletstz bir şe:r 
11ibl günlerini doldurup gidiyordu. 
Karısı \•e kızı sa#ken tulluğu npar
tımanı hl'ılA bırakmamıştı. Şimdi 
orada yapayalnız oturuyordu. Hiz
metçisine de yol vermemişti; ,.e on 
senedenberi oraya kimııenin ayn
lını bastırmamıştı. Pintiliği o dc
rece)•e \•armıştı ki, dört günde bir 
kilo hayat ekmekten başka kendi 
için hiç bir şey almazdı. Onu tanı
yanların hepsi :ıynı ıncr.'.lk içinde 
ieUer. D11 kad11r bol .kazandıiı- haL 
de hiç m:ı-;raf etmlycn lıu Mösyö 

nc:ıha p::ırnl:ırını ne yapıyordu? A. 
rasır.ı bazı bunaklık alAmelleri de 
ı.:o5tcriyvrılu. l1ir gün Grenel köp
ıiisiinün korkuluğundan ayaijıya 

s:ırkın ırkcn diişüyordu. Bir başka 
defo nz dnh:ı kendini işliyen bir 
makinenin dişlerine kaptırıyordu. 
Nıh• yet bir akşam Konstans onu 

yemeğe alıkoydu. Moranj, ev sahi
besinin beşuş halini 86rerek öle
dcnhcri 1JekJediği sııTın söylenmek 
\nkti geldiJıini nnladı. Yemekte, 
Konslnns o mühim mesele:re hiç te_ 
mas elmcdı. Fabrikadan bahiı; aç_ 
tı, l>önizlc knrısm1 çekiştirdi YC 

hn lla kızları Horlan sın, terbiye.siz, 
çirkin , .e sevimsiT. oldufunu söyle
mcğc kadnr yürüdü. Moranj lıu söz
lerden biraz müteessir oldu. Çün
kii Hort:ınsı çok severdi. İğrenç 
nekesliğine rnğmen ona her fırsat_ 
t:ı J,ııklalJr ''C şekerlemeler götnrür. 
dii. Bununla bernber, Konstansın 
s5ylecllklerine kalbi isyan etlllU 
halde ıığzındnn ufak bir itiraz bile 
çıkmadı. Korkak \•e uysal tabiatına 
uyarak her şeyi süktin ile dinledi. 

Konstanoı; çekiştirmelerine bu 
sözlerle nihayet ,·erdJ: 

- Hele hlr kere herkes yerini 
bu hun da bakalım! 

Sonra, misafirini Jcllcük sofaya 
nldı, k:ıpılnrı güzelce kapndı ve a
teş kenarında gecenin derin sükti
mı icindc söze başladı. 

- Bakınız dostum, siıe bir müd
det ev,•el söylemiş oldujum ıdbi bu 
sıralarda yıırdımınıza ihtiyacım o_ 
lor.ak... Kendisile allkadnr oldu. 
ijıım bir genci fabri1'aya kabul et
tirmenizi rka edecelim. Hatta, be
ni memnun etmek isterseniz, onu 
yanınızda çalıştıracaksınız. 

Moranj Konstansın yüzüne hay. 
rclle baktı. 

- Fakat benim bu hususta bir 
saliihi.rclim yoktur. Patrona müra. 
cııat ediniz, herhalde istediğinizi 
yapar. 

- Hayır, Dönizc hfc bir Teçhile 
borçlu kalmak istemem... Hem de 
ö~·le olması fikirlerime uygun gel
mez. O genci tavsife eden, yanı
na alan ve ona fş 61retcn hep siz 
olmnlısınız ..• Ne demek? Slıin bir 
memur islcmcğe hakkınıı )'Ok mu
dur1 Esasen hunu ben istiyorum. 

rffalrr VGT' J 

,--------------------~ 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Biinkası 
' .. 

K~ruluı Tarihi: 1888 
Sermayesi: 10010001000 Türk Liraaı 

Şube ve Ajanı adedi: 26~ 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Veriver 
~lraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla. 
rında en az 30 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t Adet J.000 Uralık C.000 Un 
4 " 500 .. ı.ooo • 
t .. ıı;o .. 1.000 • 

'° " 100 .. C..000 • 
100 .. 60 .. G.080 • 
1%0 tO .. c..800 .. 
180 .. ıo .. a.zoo • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bfr sene 1çlnde öO 
liradan aşağı dUşmlyenlere lmramlye çıktığı takdirde .,. 10 
raılae•yte nr1teeektt!'. Kuratu 1enede 4 defa: l Brltl. 
1 BlrlncikAnun, ı Mart ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir 

• 
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GEL C SİGARASI Ç_IK 
En ınflşkUlp~·!ientlerl de uabll olduğu halde her sınd tutun 

tlr:\'ilkislol memnun etmek azınında bulunan 

.. İNHİSARLAR İDARES_İ • 
hu kcı·r~ piyasaya arzettiğl uçlu ve uçsuz GEl.l~~IK siğarasll\.', 
i ·imi t;ıth , .e kokulu olmakla beraber me,·cut nt"vllerden da~a 
~ · · ince bir siğarn arayan tar-

yakl zllmreslni tatmine ça
hşmıştır. 

Bu e~sa•, bilhassa ba· 
yanlar tarafln!-'a~ aranıl· 
dığı için GELl~CIK, aynı 
zamanda onlarında slğa· 
rası olacakhr. 

inhisarlar umum 
müdOrlüğtinden: 

1 - t daremlzln Fertkoy bira !abrlkaaında Haziran 940 tarihinden Me_ 
ya Hl ıonuna kadar gllnde 500 kilo Uz.erinden bir sene zarfındn birikecek 
takrlbea 180 ton kömUr curufu pazarlıkla satıl&.eaktı r. 

ADEMİ 

"""'1' 

• 

BORSA 
Ankara 8 • 6 -940 -

---l;t'.:~Lt.:..K 

1 Sh•rlin :S.21 
100 Oalıır J;j4.-
100 Frc. :?.968i:> 
100 U ret 8.85 
100 ls \ l\·re l ' rc. :?9.8550 
100 l· l orlıı 

100 H11~lşm11rk 
100 Hclga 
100 Urıılıml o.m.nrı 

100 Ll!\ U l .82j0 
100 ~'<'il Krı.ır' 

100 l'cı;rt a ı ı.ı:s:> 

100 Zlııtl 

ıoo ı•ı·nı;o Zi.40;; 
100 (,ey 0.62."i 
100 Ulıı:ı r 3.(;6;) 
100 \"r•n Si.SUS 
100 ls\l'Ç Kr. 31.09i5 
100 Ruhi,. 

Altın 23 • ."iO 

- tsham ve Tah.,ılat 

Esham i 1 1,<'rlııe nıu:tm<' I ., olm :uııışh r 

Top Atışları 

Yarın saat 15 ile l 7 arasında 
Zeytinburnu sahillerinden denize 
doğru top atışları yapılacaktır. 
Deniz vasıtalarının çok açıktan 
geçmeleri bildirilmektedir. 

---..--.., 
V!-lf(/1 

vıızete\.lt' <;IKHn .tıtitun YHZI ve 
reslml.,rln hukuku mahfuZdur 

·\ISO:'\E l At:U"tı:l"I 

Memleket t.ı emleKf't 
i<:lnde dışıcdu 

\ ) ilk 11.l ı :,.> Kı 

il U)"lık :WC) 4:!3 
fi ıı~ lı lı ı ~;; X20 
ı .>•llık ı1uu luoo 
!'arifeden Baikao mrııgı ı<;ln 8)'. 

ıa utuz. kuruş dUşUlllr. Posta birli 
~ıne girml ven yerlere ayda yetrnlt 
heşcr kuruş zammedılir. 

A ı.one kaydın. bildiren mektup 
ve telgraf llcretlnl abone parasının 
µosta \'CYll banka ile yôllama l.C· 
retlnl idare kendi Uz.erine alı r . 

J'ılrkl.vı·nlıı hı•r ııo!it:ı m<'rkt-zlndf' 
\ ' .\Kll'' a abo•ıt! yazılır 

4'<1res değişti rme tlcretl <!~ Kr~ 

11.A !I> C< 'ttr.rurnı 

rıcaf'(?t tlAnlarının sanllı.1 • s:ı 
tırı sonda:ı itibaren ll!ln sayfuıa 
rındıı 40, iç sayreıerdıı M kuruş. 

dOrllUncU sayfada 1 : ikinci ve o. 
çlincflde :!. birincide 4: başlı k ~'Bnı 
keıı:mece ~ •lradır. 

Bllyllk; çok devamlı , Klişell 
renkli mı:. verenlere ayn ayrı in . 
dlrmeler yapılır. ı-tesmı 11 1\n.ıa rın 

<ıuntlm sıı tırı 40 kuru~t~r 
flru·I Mıı tıl~ f'l tı• c lnır~ uo 

1\1.içUk ll ft nlı: r 

t:ıır dele 30, iki delasr 50 Uç cc 
ııısı 65. dört defası 75 ve on detası 
100 kuruştur. !'ç aylık ıırın \l'rl'n 
arln hlr 1efaııı bt'dnvaoır ilini ı;ıt 
tırı geçen 111!.nlarm tn:ı:ıa ıı:ıt ı rınr ı 

heş kuruştlln hcıınp edilir 
Vııkıt hem jo~rudan duf:'ruvı. 

Keııdl idare yerinde, hem Ankarı:ı 
caddesinde Orhanbey hımında KE. 
MALED,DIN IREN lll'ın Blirosıı 

, Pliyle llAn kabu l Pder (l ;ıırnnun 
telpfonıı : 20835 ). 

KAYIPLAR ....... __ 
lst.anbul Belediyesinden almış oldu 

ğum ~3 bisiklet pllkasını zayi ettim 
Yenisini alacağımdan es kisinin hUk 1 
mU yolttur, Mih ran (ie'.\ll ı 

* * * 
İstanbul Belediyesinden almı'} oldu. 

~m 5611 .sicil sayılı amatör şoför eh 
liyetıml kaybettim, YE'n'slnl alaca 
ğımdan eskisinin hUkmU yol;tıır. 

• • • 

u.m:ı ,\ı 

(:;:?j60) 

lD:lS - 1939 ders yılında Düzçe or. 
tao1rn\ıından aldıjl'ım tasdlknsmemı 
zayı ettim. Yenisini çıkaracağımdıın 
tskls'nln hUkmil yoktur. 

H"ldmoğlu Davut pa;J.'\ Atik ml'd 
rc5e S o. 2/ 2 Hııllm Tama~· 

(32559) 

İKTİDAR 

BiN n - Pazarlık 15/ Vl/ 9•0 Cumarteal gUnU saat 10 da l\:Rbata~t:ı Lcva
znn \'e Mllbayaat ıubealndekl Alım Sıı.tııı komisyonunda yapılac:ıl,tır. 

lll - N Umune .tözU geçen fabrikada görilleb:llr. 

T ahletlerl her eczanede bulunur 
P,.. • ._ lcutuıu 12~~) Galata, lttanbul 

IV - lateklll"ln pazarlık için tayin oluna:ı giln ve s:ıattc teltll! ede· 
Ceklerf tıat Uz.erin den % Hı teminat paralarile blrlllctc mczk<ır f< r ·!.,yona 
mllracutıarı illa olunur. (4oi31 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyon:i":~ı:_' 
SZ adet arkalıklı sıra 

6 adet yemek m • '\"' 
•t Na ,...., iki kalem eıya. 11 Haziran !HO tarihin~ ra3tlnyan SJ.Jı 

filnU aaat 10 da pazarlıkla aatm alıncktır. ('17 ... 0) 

Dr HaJ ı~~-a·- ı r Dr. NECA~TTIN it 
1. o K r.1 A N H E:: K 1 M 

1 il ATASAGUN :ı 
Dah ı lıv~ ıuu t eııass ı sı . l S:ı.buh la rı 8,30 e knda r . Ak 

h.t anbul l>ivanyolu. ..,amları 17 den sonra l.fılell Tay 1 
yart> Ap. Daire 2; No. 17 de 1 

N rı ı cı • ''ti: 7.239' 
•••••-• hastaların ı kstbul eder. l 

~el <'fon : ;ns.ı _ .. 

Herkes bi lhassa çocukl~r tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak olucanların 
karşı gı)' el tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 

sebeb olacağı tehlikeler göz. önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 
kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

• Kutusu 20 kuruştur. 
t .. , , \ ,.. "ı-., - .. ı., - ... "' 

r1ıı" 
BAJ,SAl\J l:S C'evhnlnl lhtl\'a r.dr.n ~;iı: \ r. dııd·1k rujla rı Amerl';s Ctll'lf'lr 
l!:mıtltülerl profeı.örlt·rlııılen meşhur Prof. l lt'roı; tarufınd:ın te r tip edilrO 

I J'li'G ll.tz KANZUI\ ECZA~ESI - BPyoğlu. lstanbul ~ 

Devlet Demiryollan ve Liman!@r' 
işletme Umum· idaresi ilanlan 

Memur ahnacak 
• srıU· 

ı - Devlet Demlryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek Ur'r;..er• 
snbaka ile ortn mektep mezunlarından hıı.re1cct memur namzedi ve yef'ı 

liklerinl yapmış ıı;ıe mezıınlnnndnn işletme ve harclte t memuru .ııı-P 
atmaca k tır. ;eııııı•· 

2 :hlUsabı:ı.kada kazanan orta mektep mezunlarına 60, llııe rne 
rına i4 Ura ücret \'erilccckllr, rtll' 

3 - Müsabaka imtihanı ilse mezuntn-rı lc;ln 28 Haziran Ctımll ,.e 0 
,.. 

mektep mezunları içln ı Temmuz Pazartesi günleri sant 14 do Haydıı.~~ 
~lrkecl, Ankara, Balıkeııir, Kayseri, .Malatya, Adana, Afyon, lı.rıılr ,·e dur· 
zurum işletme merkezlerinde yapı lacaktır. MUrnc!l4tıar bu işletme ınll 
itikleri \"e istasyon şefllklt>rlnce kabul olunur. 

4 - MUsabakaya lştlrAk şeraiti şunlardır : 
A - Turk olmnk 
il - Ecnebi bir kimse ile e\'li olmamak Jl 
C.: - 18 yaşını bilirmiş ve otuzunu geçmemiş olmak •·30 y:ı;; da,.rıO 
D - Orta mektep mezunları için askerliğini yap.namL' otllll

1 
1 

askerliğini yapmasına, en ez bir sene zaman kalmış ve 
mezunları ic;ln de askerliklerini yapmııı olmak. 1~ 

G - ?JUs.:ıbal•ada mu\•affak olanların bll!hnra idare dol,torıarı ıar• 111,. 
dan }ııpılacak muayenede sıhhi durumları d•ımlryol işlerinde vazife gör 
ğe elvcıriJll bulunmak. cUS-

6 - Mllracaat istldala.rına bağlanacak vesikalar şunlardır: ı-;ncu• ~ 
danı, diploma veya tnsdilcnamc, askerlik vesikası, p:>llsten tsdikll tyl bu>' {O

tıdı, çiçek a:ı ı l:ı~ıdı, evli olanların evi •:ımc cUzdanı, 6 adet \·c ... n:atıl< 
tozrat. ,.,, 

7 - Dnhe fazla malumat almalc istlycnler il'letme mtidUrlUklcrlo:ıc 
yn lsta.Jyon şefllltlı?rlnc bizzat mUracaat etmelldlrter. cı 

8 - tstidalıı.r ll ::ıc mezunları için 25 Haziran Salı ve orta me1<ttP 1111 
zunları için de 21 Haziran Cumartesi gUnll sll4t 12 ye kadar kabul olU 

( 2SG4 J ( 448') 

* * * ~ Muhammen bcclelı ( 11251 Ura olen 15001 Kg. amyantlı f köo;e salıtl r t 
(24. 6. 19~0) pazartesi gllnll saat Ol) on blrde Hnydarpaşada gıa un3c 
nası dahlllndcld komisyon tarafından açık eksiltme usulllc saun il 

~ ~ 
Bu işe girmek isteyenlerin (84) lira (381 kuruşluk muval;kll1 ıc:ııl" 

nat \"e kanunun tııyln etliği vesıı.iklc birlikte eksiltme gUnU sruı.une 
komisyon·ı mUrae::.atıarı llızır.ıdır. tJl~r 

Bu ı,e alt şartnameler komisyondan parasız olarak da~uınıa1<6141 '" ... 

lstanbul Levaz•m Amırli ~ı satınalma ""j 
Komısyonu ılanıarı , 

l•ı;mı ........ 1Uta. .... e1111 .. .ı. ........................ ass ~~ 
• p.:ı.zarll 

Haydarpaşa cihetinde 500 ton kara n:ıkllyatı yaptırılacaktır. ,\fl1ıt' 

eksiltmesi 10/ G/ 040 Pazartesi gtınil saat 14,30 da Tophanede ı,evazıın "" 
l!ğl Satınnlınıı 1\:omiııyonunda. yapılacaktır. Tahmin :tıcdcll 1118 Urtl;ıı ~ 
temln!ltı 167 lira iO kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülUr. Istek

71 
belli saatte komisyona gelme'erl. ı 6 ı ( 469 

* * ..., O çarşa111t* 
ıu ton sadC'yıı.ğı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/ 6 94 n"'" 

gUnü sn.at H de Tophanede Levazım Amirliği Satınaıma l{oml~ycı•t'"" 
yap.lacnJ(~ıı-. Tahmin br.dcli 16,GOO lira. kaU teminatı 24iu ııradı~. 
lilcrln belli sııaltc komisyona gelmeleri. (9) < 4~ 

dt>fl. 
~AH1Bl : ASIM lJR Umum Neşrivatı idare e 

1 Basıldığı ver: V AKIT Matbaası Refik Ahmet Sevengı 


