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Bir İngiliz kruvazörü battı 
Jı0ndra, 21 (A.A.) - Amirallığın bir 

tebliğinde Effingham ismindeki 1ngillz kru. 
TazörUnUn Norveç sahlllerinde bir karaya 
~arptıktan sonra battığı bildirilmektedir. ö. 
len yoktur. 95GO tonluk olan Effingham 
kruvazörU 1921 <le inşa edilmiştir. MUrette. 
batı n orm al olarak i 21 Ilı\ 749 kişidir. 
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---------------------·--------------------------------------·----------------------------------------·------------IS ütü' n Al rııa n hücunıları 
her tarafta durduruldu 

1 
lngiliz kıtalarile Almanlar arasında şiddetli 
bir muharebe . 

o/UfJOT 
Almanların Amien ve Arras'ı 
ışgal ettikleri teeyyüt etti 

Q uncu Fransız ordusu imha edilmiş 
\' ~i:.ı:eıce yarısma kadar relen 

'~lYet haberle rine röre: 
~.Uç ' heyeti umumiyesl ltlbarn ... 
·J;!'t !~ Zarfında mahsus surettr 
~c-.ıııb~ Cıni§Ur. 
ı::~, enın şarkında, Kambre ile 
'-\~\>a "'-ında c;ok §lddetll çarpışma
~~ ~ etrnektedlr. BütUn bu mın· 
~A~ılyet, esasen, müphemdir. 

~'Q zırhlı cUzUtamla.nndan 

bUyUk bir kUl\eyi ileri aUrdtikleri aa_ 
nılmaktadır. Almanl:ır ekseriyetle ! n.. 
aliyeti derinlik istikametinde kendi_ 
sini göst eren ha! i! cUzUlamlar la ha
reket etmektedir. 

Alman yUrUyUşUnUn umumt veçhe
si, Somme ve Pu.de.Cala.ls llmanlan 
\!ıtikametlnde, dalma §arktan garbe 
olarak kalmaktad?r. 

(Devamı 4 üncü.de) -

~iç bir hususi menfaatin artık 
Söz söylen1ek hakkı yoktur 

~~~ 1 . l tl-:; 'llJıcular. korkaklar ve alçak ar ıçin bun-
an sonra uzun sürecek muhakeme usulü 

~ ........... ~.~~.~~.ı.:. ::.~~.;.~:~J.~~:.:;~~:~: ... --·-

111'1 ., 
r:ı.:n<1a Almnıı/Hrn /.'ıır~ı l:ol'nn fıir lnnı'li: miifre:t.~i 

(Yazısı 4 il>ıcıi.de) 

t A.rnerıka erkanıharbıye reisi 
0noreden 10 bin tayyare mü

.~.~Yaası için müsaade istedi 
~Ilı l"111•1c 
ı lltbıj.' 2 t (Hususi) - Er. 
~rııı~ e ncisi General l'.Jar_ 

nı~eden derhal 10 bin 
~ ı nıı 1hnyaasr için mtisa. 

<ı.t ı:ıtır. Diğer taraft:ııı 
~ ~~ıı~ ~tnoıd dn orclu ('11Cii. 

-. •cra· ~ l)';ıt ıgf izahatta 50 
lin Cdcn mUrekkep bir 

~tı cı 0~cnede 3 milyar 500 
tı~a 111ara mal olacağını. 

n 24 bin tayyare. 

sınden yalnız altı binini kuL 
l:ındrğını söylemlştld. Ayan 
111erlisl ordu cncUmcn i Reisi 
M:ıy da: 

"Htlrriyct ic;ln mücadele c. 
dcnlere cephenin bu lunduğu 
yerde kalmnsı ve askerlerimi. 
d bu cepheye göndermek mec. 
buriytinde kalmaklrğımız için 
11\zımgelcn malzemeyi niçin 
göndermiyclim?" 

Chalons· ._ ____________ .... .._ _______ ..,.. ____________________ .. ı·Mırne ................... İlllİİ ............................ _. 

Harp sahasını ve Alman ileri hatlarını gösteren harita 

Cebelüttarıktaki 
çocuklar tahliye 

kadın ve 
ediliyor 

Belfott'daki İtalyan kadınları Musoliniden 
Fransa ile harbe g·irişmemesini istediler 

Kont Ciano, bugün Ar· 
navutluğa gidecek 

Roma, 21 (A.A.) - Kont Ciano. 
Çarşamba gilnU Tiranaya gidtcek ve 
Arnavutıuıtun ekonomik merkezlerini 
ziyaret edecektir . 

i ....... H .. A··a···E .. R ...... 
f Bugün harp sahasının 

mu/assal haritasını 
veriyor 

Haber refikimiz, bugün.

1

f 
den itibaren okuyucularına 
harp sahasını gösteren bii. 
yük bir haritayı , ·ermeye 
başlıyacakhl'. 68 X 82 cb'a. : 
clında olacak olan bu hartta, 
dört gün zarfında d ört par. 
~a olarak nrtlecek, bu par. 
çalar yanyana getirilip bir. 
Jeştirildikten f;Onra harp sa. 
hasmı köylerine -varıncaya 
kadar güster e n bir harita 
m eydana ~ıkacaktır. i 
Bugünkü Haber'i al-i 

... ~~r.~ .. ~~.~.?.! .. ~~~02.i 

T®lgırafo gazetesn diyor ki : 

"italya arazisini tevsi emelindedir. Biz Avrupa 
mukadderatı taayyün etmeden hareRet edeceğiz,, 

Ctbeliıtlarık, 21 (A.A.) - Röy. 
ter: 

Cehelüıtarıkla kadınl:\r ve ço
cuklar l:ıhliye e dilmektedir. llk 
Fı l'llP, hugün Cebelü lt arıkı terke!. 
mişlerclir. Diğer gruplar, yarın ve 
müteakip günler Cebelültarıkı ter-

keyli)·eceklir. Tahliye edilenler 
f''ransız Fasınn gönderilme-kteclir. 

Bu tedlıir, nerşeılilen bir tebliğ 
üzeri ne :ı lı ıımıştır. Bu l ebliı;(<le, Ce. 
belüıtarık umumi vaJi!;inin, h:ırp 
knhinesinden, lüzum hls!;etliiti tak
dirde Cebelüttarıkı tahliyede ser. 

besi olduğuna dair talimat almış 

bulunduğu bildirilmektedir. 
Tahliye, şehir meclisinin, hava 

hücumları murııkabesi komitesi ile 
iş birlij;i halinde tcrlip edilmiş o
lan program mucibince yapılmak. 

tadır. (Devamı 4 üncüde) 

lzvesliya başmakalesinde diyor ki: 

Avrupa harbi bir dünya 
harbine doğru gidiyor 

Balkanların yakında harp harekatına yeni bir sahne teşkil edeceği derpiş edilebilir 
.Uoskoı•n, 21 ( A.A.) - Tas ajan. kunun Alman~ :ıya ka.rşı olan har. ılir. Herhangi bir mantı'k lan daha 

~ı bildiriyor: bi yeni bir ~afh:ıya girmişlir. Bu J h:ıkikl ve daha kU\"\'elli olan ken,. 
tz,·e~tlya, haşınak:ılesinde şunla- harp, ilk emperyalist h:ırbin ,·üsal di zati mnntıkı da~ilinde inkipf . 

rı ):ızmaktadır: Ye nishcllcrini pek ~ok tecavüz e. eylemekte devam edıyor. 
"Fransız - l ngiliz askeri blo_ den bir genişlik iktisap etmekte- (Devam& .J a..mı.de) 

ı• 



~ POLiTiKA 

Muharebeyi kaybetmek harbi 
ki ybetmek değildir 

1 ngiliz i"tihlnırnt u
0

nzırı 
JJuff Cooper A\.·rııı>:uım 

garbmdn cereyan etmekte olan 
hal'p1eı'tlen bahsederken AI. 
maııyanın ,·aziyctini bir mıı.sa 
başında vnrını yoğ"Unu ortaya 
koya.n J..-uııınrhaza benzetiyor. 
Filhakika bugiin Jlclçika ,.e 
Fransa topraklnnncla cereyan 
eden lınrplcrin ~ündelik ~ekli. 
ne bakarak harbin mukndde. 
ratı hakkında kat'i hiikiinıler 
Yermek ınümkiin dei:rildir. 
Alınanyanm giriştiği soıı ta. 

arruzlardıı muzaffer oltl~'llnn 
kabul et.sek netice no olacak. 
tır. Almanya bir muharebeyi 
kazanmış olacnktır. Faka.t 
müttefikler harbi knrbetml~ 
olmıyacakla.rdır. 

Jl'akat A lrna.nyn. ınuharebe~i 
knybcdcr~c hnrbi de kaybetmiş 
olacaktır. 

Niçin? 
Şunun ü,.1n: 

· Almanya garp cephesinde 
yaptığı taarruzlarla bir hec:lcf 
takip etmektedir. llarbl çabuk 
bitirmek. l:lnl'bi çabuk bitir. 
mek için do <lüşınnnladı sürat .. 
le perişan etmek IAzımdır. A. 
rnzl elde etmek harbi kazan. 
mak değildlr. llnrbl kazanmak 
demek ordulal'ı nskeri kudret 
halinden çıkaı'Dlak demektir. 

Alman taarruzu arazi iize. 
:rinde ynpılnınkla beraber arzu 
ettiği hedefe vl18ıl olmuş değil. 
dir. Bunun için Almanya bu 
mubnrchcyl ka.7.ıtrısıı hile harp 
Jllhayet bulmuş olmıyacakbl'. 
Nihai zafere bazırlnnanlar da. 
ha önceden birçok ~ıkıntılar 
~ekmeye mnhkum olduklarına 
gayet tabii bir şeklldo inanır. 
lar. 

Fakat Almn.nyanın bütün 
varını, yoğunu ortaya. koyduğu 
kumar oyunu muvaffak olma. 
dıf,"J takcllı'<le ken<ll müst.ah.. 
kem lıatlarmda.n ileri fırlamış 
olan Alınnn kuvvetleri harbin 
Almnnyıı. lehine inkişafına im. 
lcnn verecek mahiyette d~i. 
clir. 

Almanya oRfulnrının geçir. 
dlğl bu lnıti!tan sona ~rnılş de. 
ğlldlr. Jlolıttıdıınm, Bclçlkanm 
hattA bir :ıdsım 'Pransa toprak.. 
JarmıH işgali ile kat'i neticeler 
arasında biiyiik bir münasebet 
aramak bugün içln henüz nıüm 
kün değildir. 

Almnn kU\'"\0 etlcrlnln Fran. 
sadnkl ''nziycti nş~rı yukarı 
1015 sencslnclckl ,·azıretln ay. 
ımlır. 

O ı:> ;rıh ,·cl'Jmlcri O 18 sene. 
sinin nı11~JfıbJyetinc mani ola.. 
oınnıı'Jtı. Haı·bln mukndderntt 
;rıpı-n.rımarnı-;; orduların tcC'a. 
,·üz n~ müclnfa.'l kudretlerine 
ba!!;lıdır. 

nn baJ..1mdnn ynpılacak bir 
nıuhnscbode ıııtittefiklcıin "ni. 
hai zafer" da\"a.sıııdan ümit 
kesmemek icahcder. 

Bnıı;ünkü şartlar harbin 
seyri üzcl'inde nıiiesslr olacak 
güçlükler ihdas edebilir; zafe. 
ri geciktirebilir, l<'nkat netice. 
yi <lej!;lştiremez. Uunun içindlr 
ki Alman taarruzlarının bu. 
günkü \.·aziycli ününde mütte. 
fikJcrln harı> gayclerlndt-n ı:-nş. 
mnmış olclnklnrım iddia cclc•bi. 
Uriz. Madem ki, harbin mu. 
kallderatı yııırnıınıamı!j, <ta~ıl. 
ma.ıntş, saffı lm.rid kniiiliittiış, 
hüHisa askeri kudretiıli flliılm. 
faza eden yani taarruz ve mü. 
dafaa lıizmetfnl başaracak mr.. 
biyettekl ordnln.rm k{idretino 
L<>tinat etmekte<lir. 

O hnhlc harbin sahdı neresi 
olursa olsun mücadele devam 
edecektir. 

Bu nıiicadelcnln lnkJşatı iiç 
şekilde tasan'Ur cdllcbillr: 

1 - Alman tanrruzlarmın 
devamı ,.c ric'at sahasının da. 
ha geniş bir mahiyet arzetmesl. 

Böyle bir bal vııkuunda 
müttefik ordularda panik ,.e 
saf harid kalmak gibi haller 
zuh'ur etmedikçe harp devam 
imkanını bnlnr. 

Il - Müttefiklerin mukabil 
taarruza geçerek Alınanların 
bugün yaptıkları Iıareketi tek. 
rar etmeleri ilıtlmalldlr. Bu ih. 
timnl karşısında .kaybedecek 
her halde müttefikler değ:U_ 
dlr. 

m - llarbln karşılıklı bir 
şekilde meni muharebeleri 
halini ıı.1masıdır. Bu hal tabak. 
lrnk ettiği tnkdlrdo harp Al. 
manyanm arzulan hilufıoa. bir 
istikamet alnııs demektir. 

Bir yıpl'an ı;ma iıartlnden 
çekinilerek tanrnızlnr 1apmn 
olan Almanya ic;ln barbln bü. 
yük idaresini müttefiklere ter. 
ketmek ,.o miitt.eflklerin insi. 
yatitine Ulbi olmak <lmnektlr. 

Harbin giinclelik tezahilrlc. 
tine bakarak lıükiim \.'erınck 
dOb'Tl\ de~>ildir. lutittefik oı-dn. 
lar s~lam kaldık<;3 Almanya 
i~in dn\'n hııllc<lilnıi~ sa~·ıln. 
maz. 

SA DR1 EH.TEM 

Rasathane müdürü zelzele 
sahasındaki tetkiklerini bitirdi 

Yeni Erzincan için iki yer tesbit olundu 

Bazı köylerin yerleri değiştirilmiyecek 
Bir müddet C\'\ el Erzincan zcl. nldık. lliz yalnız şehir \'e k:ıs:ıbıı. 

zele mınl:ık:ısınn lılr heyetle lıer:ı.. !ar üzerinde meşgul olduk. Köyle. 
)ıcr telkik:ıla giden r:ıs:ıthane mü- rin yerlerini ıeslıit etmek. illere de 
dürü Uay Fatin dün şehrimize dön. yeni bir heyet kurulacak ve bu he. 
miiş; ,.e tetkikleri ctr·ahncl:ı şıı iza- yet bütün köylerin arazisini tetkik 
)ıatıa lıulunmuştur: . 
"- Mıılum · olcluJ;iu üzeı·c Erzin. cder~k ycnı yerlerini teshil ede-

' :ınd:ın .Erbay:ı knd:ır Kelkit viiüi- cektır.,. 
~inde de,·am eden zelzele üzerinde. 1------,---------
1.i lıütün şelllr, knsnb:ı. ve köyıer Yirmi yıl evvelki Vakıt 
1ıarap olmuştur. H:ılcn yer yer de- ., _ _ __ _ 
:\am eden hafif zelzelelerin J • 1,5 
sene kacl:ır :sürmesi muhtemeldir. 
llu sarsıntılar çöken toprağın yer
Jc~mesinden Heri gelmektedir. 

Tetkiklerimiz sonunda yeni im. 
'ulacak Erzincan şehri için iki 
yer tesbit ellik. Bunlardan biri is
:tasyonılan ceplı:ıneliğe doğru uza_ 
lınn :ır:ızidir. J)i~eri de harap ol.111 
15ehirden uzak Kemah hotıazilc ll:ık
köyü arasındaki salınılır. Şehrin bıı 

iki :ırnzide cınnhellc lmrulalıilct·:·. 
ğini aliık:ıdnrlar:ı rnporl:ı lıildinlil •. 

1 
Onl:ır iki } erden hirini tercih cılr. 
ceklerclir. Bund:ııı h:ışlrn k:ı~:ılı:ı. 

l:ır fizerinde } aııtığıın ız tetkiklrrdc 
çok 1ahrib:ıt göl't'n Koyulhisar kıı

sabnsının tckr:ır esl:l yerinde inşa. 
sını mll\·afık lııılduk. ('fıııkü ci. 
varda hiç bir mfin:ısip yer hula_ 
madık. 

Ezbider kasal>nsı için ıle rsl.i ~ e
rini kar:ırlaştırdık. \'nlnız lı•ırup o. 
lıH mahııl1cJma yerlerini dl'ğ15tir. 
'dik. Ayncık lııı">.ıb:m içi ılc ken. 
fü yeri .-Dnıalp 11nriıldü. 

Yalnı• hnnnn da ftlzcledcn ıı.,
up olan nsnAı ıııah:ıllr~lnı 't'lrnı ı 

%2 Mııyıs 19%0 

Gümrük resminin 
alınma şekli 

GUmrllk Tfsmlnin kıymet U:ıerinden 
yüzde on bir nl.ııbctinde alınması ka._ 
rarlnştırılmış; IA.ylhıı vekliletin taBdi. 
l:lne nrzedllmlştir. 

Çarşam bJPerşemb J 
'l2 Mavn l 23 Mayıs 

ı ı lteb fıh•r ı l"ı R::b.llhır 
l~ı:..ır 1 ı bı:m ıR 

1 
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z:r aat bankası 
vapağı mubayöa 

ediyor 
Tüccarın zarara uğra
maması temin olunacak 

Zir:ıat Bank:m cliinden itibaren 
piync;:ı<l:ın y:ıp:ık miilıay:ı:ısıııa baş 

lamışlır. llıracın:ı müsaade olun. 
matlığı için tüccarın elinde knl:ın 
mallar alınarak tiic<':ırın z:ır:ıra uğ_ 
r:ınıaması temin eılileccktir. 

Banka st:ındnrdizc cdilıııi5 ince 
Anad::ılu m:ıll:ırıııı li7, birinci Ana
dolu mallarını fi5 rn ikinci An:ıclo. 
lu mallarını 63 kuruştan mlib:ıya:ı 

edecektir. Diin derhal iki ıüccar 
b:ınknya mür:ıcıınt ctıııi.); 2:; hin 
kilo mal salmışlardır. 

Çocuk bahçeleri 
hazırhkları 

Öğretmenler için bir 
kurs açılıyor 

Çocukları yaz taliliııılc sokakta 
oyu:ırnakt:ın kurlnrmalc maksadilc 
her yıl nı:ılnn çocuk hahçl'lerf lıu 

yıl d:ı :ı ıl:ıcukıır. Bu husust:ı ma
arir ınüdtirlüğil ~imdiden hazırlık. 
lar:ı lı:ışlamıştır. 

Bahçelerde vıızi Ce al:ıcak ö~ret_ 
menleri yetiştirmek üzere y:ıkında 
bir kurs in acılacııktır. Bu yıl açı

lacak coculc malıccsiain s:ıyısı 12 
dir. 

Denizyolları umum mü
dürü Ankaraya gidiyor 

Devlet Denlzyoliarı umum 
mildUrü İbrahim Kemal Ba1: 
bora bu akş11m Ankaraya gide. 
cektir. Umum mUd~r Deniz. 
yollarının yeni teşJtllft.t proje. 
siyle meşgul olacak; projenin 
meclisteki mUznlterelcrindc ha 
zır bulunacaktır. 

İbrahim Kemal Baybora ay. 
rtci t~rsane lnf}aatı ve Kasım. 
paşa, !stinye fabrika Ye ha-vuz. 
larmm tevali işleri hakkında 
da Mllnakale Vekdletiylc te. 
maslarda bulunacaktır. 

Haluk Nihat Ankaraya 
gitti 

Yali muavini Halük Nihat 
dUn akşam Anknraya gitmiş • 
tir. Ankarada Yilılyct ve bele. 
diyeyi alA.kadar eden işler et • 
rafında ala.kadar vck!letlerle 
tema::; edecektir. lki gUn son_ 
ra itfaiye mUdUrU İhsan ela 
Ankarayn ~idecektir. 

Asfalt ve parke yapıla
cak yeni yollar 

Yediku1e • Balıklı şosesi 
katranlı, L!i.leli • Kocaragıppa. 
şa caddesi parke, Tarlabaşı 
• Tozkoparan c·addesi asfalt, 
Taksim • Sıraselviler • Boğaz. 
kesen • TUrkgilcli caddesi par. 
ke, &lltanahmet \'e Ayasofya 
meydanlan asCalt, SUrpagop 
mezarlığı dahilinden geçecek 
yollar da asfalt olarak inşa c. 
dllecektir. Bunların keşif be. 
clcll 422 l.ıin lira tutmuştur, 
Haziran bMında ıntiuakasaya 
çıkarılacaktır. 

Belediye kooperatifinde 
Delecllye lrnopcratlfi umumi 

heyeti diin saat on yedide bir 
toplantı yapmış, kooperatifin 
kalkınması etrafında beş klşL 
llk bir hl'yet tarafından hazır. 
lanan rapor okunmuş, hu hu. 
susta mUznkereler olmu§tur. 

Ağırcezada görülen 
yaralama muhakemesi 

Sebze halinde nrabarılnr 
J{;\hrası Aliyi lıll' nıiinakaşa 
sonunda yedi. sekiz yerinden 
bıçaklıyaralc t\ldUrmek isteyen 
Tahirin dUn ikinci ağır ceza 
mahkemesinde m uhakemcslne 
hnşlanılmış, suçlu sa.-dccc kcıı. 
cllslni kurtnl'ınak için bacakla_ 
rınuaıı yaraladığını snylcmlş. 
tir. 

Ken.dlsinc ynrclım ctmokteıı 
suçlu İsmail ile Ahmet de yar. 
dım etmediklerini, sadcrc kav. 
gayr ayırdıklarını s6yleınişler, 
duru'}mıı. da şahitleri çağırmak 
üzere başka bir gUne bırakıl. 
mıştır. 

~~~~~----___.,.,-

Fiyat 1 arına zam yapı· Mlf~ 
lacak maddeler R · uaıya amazan ve .. ,.,, 

Mal sahipleri ikigün içinde Yazan: HikmetM~ıı•· 
A hmct Rauf dosı;.111 .. 

h kl "Son Tegraf'' d• f"'6 ega nna me verece er z:ına dair bir fıkra yazfJl~!bsc'-
Haziran beşında fi)·atıarına zam 

edilen mnddeler"lı:ıkkında bazı ka_ 
rarl:ır verilmiştir. Ellerinde bu mal 
lardan bulunanlar, kanunun mcri
yetc girmesinden sonra iki ~ün 

içinde alakadar makamlnrn beyan
name vererek ellerindeki malların 
miktarlarını bildireceklerdir. 1nhi. 
sar madcsi satanlar inhic;arl:ır 

idaresine diğer maddeleri satanlar 

da oit oldukl:ın makamlara beyan- kat sır[ Ramazandnn ıarıtı• 
nıiyor. GllnUn bUtUn yn:~1,şıı. 
da görllldllğU gibi sözU 

name ,·errceklerdir. Beyanname 
çermiyenlerden veya rllerindckl 
rnnlları yanlış Jtiislercnlerclcn bcş 

misli ceza alınacaktır. Bey:ınnnıne. 
ler verildikten sonra burndnki ra
kamların doğru olup olm:ıdı{!ı m:ı. 
.ıt:ız:ıl:ırda kontrol ecfilrc-ektir. Neti
cede aradaki farkı fiy:ıt mal sahip_ 
lcrinclcıı ~eri :ılınac-aklır. 

Okullarda dersler 
bugün kesiliyor 

imtihan işlerini tesbit için 
üç toplantı yapıldı 

Okullarda ders kesimi buıcün ~
leden sonra lıaşhyacnktır. lıntiha. 
na girecek talelıeler tesbit edilerek 
listeler yarm okuln asılacaktır. 
Diin Türk hilfüst, ecnebi ekalliyet, 
orta ve· lisckrdt'ltı imtihan ,ekil
leri etrafında görüşmek üzere üç 
toplantı y:ıpılıwştır. 

İlk toplantı ~ab:ıh saat 9 d:ı Ga.. 
l:ıtas:ıy lisesinde olmuştur. Bu top
lantıda Ti.irk hususi lise müdürle. 
rile bu okiiiı:ırın imtihanlarını y:ıp 
tffillt uiifesini üzerine alan dört 
resmi lise mürlürü hnzır lıuhınıuu,. 
lardır. Toplantıda talebe 1J1evcutl:ı
rının imtib:ın heyetlerine günde 
otuzar otuzar sevki ~örüşülmüştür. 

Ecnebi n ekalliyet okulları da 
resml liselerde iıntih:ın edilecek. 
!erdir. Bu okulların tnlcbelcri yük_ 
sek tahsile devam etmek hteılikle-
ri takdirde Vcf:ı erkek lisesinde li. 
se bitirme imtih:ını Y<'reccklerdir. 
Yüksek tahsile ılev:ım etmeyip h:ı. 
yata atılacaklar kendi okııllanncla 

vekaletin tensip ettii;;i umum mü
fettişlerin kontrolü aJlındıı imtihan 
edileceklerdir. 

.Er.nebi ekalliyet okullarının mii_ 
nıeyyizlcrl yine ecnebi ve ekalli
yet okullarında Yozifc gön·n iii!n'I. 
menlerden seçilmişrerdir. Her oku 
lun inıtih:ın heyetleri tc~hit edill'. 
rck dün okullara bildidlmişlir. 

Öi(leden sonra saat 14 te '.\faari! 
müdürlüğünde resmi orta okul di
rektörleri htanbul mıntakası ba5. 
müfettişi B:ıy Salih Zekinin h:ış. 

kanlığı altında toplanarak ortn o
kull:1rın mezuniyet imtihanlarının 

yapılma '~kli ctrııtında f(örü~mü.,_ 
terdir. • Topl:ıntıda yt'ni imlih:ın 
t:ılimatnnmesinln mııifüık madde _ 
leri üzerinde görü,ülmü5, tnthik 
şekilleri konuşulmuştur. lll'r okul 
idaresi mümeyyi:r.lcre ılıl\'etlyelrri

ni göndereceklerdir. Mümeyyizler, 
hu y:ı:r.cfclcrl herlınııgi Ye imli hir 
mazerete mehni k:ıhul l'ılemerJikl<'. 
ri l:ıkdircle 48 ~ant ınrlında okul 
milılürlerine bildireceklerdir. nu 
suretle okul müdürleri gelmeyen 
ve m:ızrreti m:ıarır irl:ırcsince k:ı. 

lıııl cılilen nıiimen+ıll'ri ıı yerine 
yeni mümeyyizler seçecektir. 

Sevdiği kızı kaçır- Sahte taharri me
mak istiyen aşık ı muru mahkemede 

Yol kesmek suçundan J Eyüplü Halidin haraca 
üç aya mahkum oldu kesm~diği kadın 
Demiryolları makinistlerin. kalmamı§ 

den Ali adında birisi dUn .gece Gala.tada ZUrefa sokağında 
nişanlısı Sıdıka ile gezmeye 35 numarada oturan umumha. 
gitmiş, kızı Edirnekapıdaki e. neci Yako kızı Berta'nın evine 
vlne götUrUrken karşısına Ha. bir gece yarısı kendisini koml. 
lll adınd~ birisi dikllmlştir. ser muavini diye tanıtarak gl. 
Halil eskıdenberi Sıdıkanm pe. ren ve orada bir kadınla gece. 
şfnde dolaşan !\şıklarındandır. llyerek haraç almaya kalluıan 
Kendisini.? ~olis me~uru oL Haralambo kızı Marlkaya da 
duğunu soylıyerek Alınln Us. yine kendisini komiser diye ta. 
tUnU aramış, sonra kendisini nıtarak 8,5 lirası lle iki yUzU. 
döverek Sıdıkayı alıp gitmek ğUnU çalan ve Pangaltıda Ka. 
istemiştir. rabet kızı Tmlsln evine ta. 

Fakat glirUltU üzerine yett. harrt memuru olduğunu söylL 
şenler ~arafmd:ın yn.kalnn:ın yerek giren, evi araştırarak 71 
~Ut~cavız dün cUrmU meşhut lira para çalan sabıkalı EyUp. 
dördUncU asliye ceza mahkc. ili Halidin ikinci ağır cezada. 
mesine verilmiş, duruşması so. kl muhakemesinde dtın mUd. 
nunda tiç ay hapis cezasına deiumuml muavini mtıtaleaır. 
mahküm edilmiştir. nı serdetmiştir. Muavin ıuc;lu. 

Sanayiciler bugün bir 
toplantı yapıyor 

Sanayi tetkik heyeti reisi Bekir 
Sıtkı Ankarııdan ~hrimiıc gelmiş. 
tir. llugün saat 10,30 da demir !':J

n:ıyicilerilc san:ıyi birliğinde meş. 
gııl olacaktır. Bekir Sıtkı demir 
tiic'rarl:ırı, demir komisyoncuları 
\"e drmir İ~IL•yeu (abrik:ıtiirlcri n ne 
miktar df'ııtirc ihtiyaçları olduğu. 

nu teshil edecek; ileride gelecek 
ılcınirler hu t:ılipler nruınrta :npı
lan li.sle iizcrinılen tevzi olunacak. 
tır. 

Gümrüklerde bekliyen 
30 bin çucal kahve 

l"zıın ıniitldellcnberl l'ÜmrOk~r. 

rlc hcklcycıı 30 hin çuval knhveden 
1200 ı;m·alınııı çık:ırılıııası ıçın 

cliin Tiraret Yt"kiiletl tnrafınılan n
lilkndnrl:ır:ı mü-ı:ule 1tclmiştlr, \'r. 
kıilet piy:ı~anın f:ızla lhtf7.cını 

gikerck hu mik!:ır:ı miıs:ındc el- ı 
mişlir. Geri knl:ın mall:ır haziran. 
dan sonra çıkarılnc:ıktır. 1200 çu
val bugün viyasaya arıedilecektir. 

nun dolandırıcılık, hırsızlık 
\"e sahte olarak polis vazifesini 
ıra etmek suc;larmdan tecziye. 
sini istemiş, muhakeme karar 
verilmek Uzcre başka bir gUne 
bırakılmıştır. _ _,_______ 

Altın fiyatı dün 24 
liradan açıldı 

Ev\'clkı ~iin 23 lirA olan altın cliin 
snhnh s:ırraflar tarafşndan 24 lirn. 
d:ın muameleye konınu,, fakat ak
~:ıına ka<lnr lı~men hiç alıcı çık. 
nı:ıclığınct:ın tekrar 23 liray:ı lıııli

rilmi,tır. Hundan sonra altının düş 
ıııeyı- b:ı~Jıyacıı.~ı: ı,;ilnkii alıcı knl 
nındı~ı ~öylrnmekteıllr. 

Öğretmen ailesinin 
kayıbı 

fstanhul Oj!rctmenleıi 1·ıır. 
dmt Cemiyeti Raşkanlığındıın: 

Cemiyetimiz azasından Bey. 
koz Ömerli köyU ilk okulu öğ. 
retmırnlerlnden Saffet Derln'i 
aramızdan maalesef ebediyen 
kaybettik. Kederli ailesine ve 
~ayın arkadaşlara tazlyetıert. 
mlzi sunarı&. 

rıp harbe bağlıyor: ınaı-' 
"Eskiden. diyor. R~ır ııı"' 

nyının girip girmediği ~rlP 
sele olurdu ... Şimdi ıse 

0 
ft'ı. 

girmeyeceği merak edil9 1rırot yadır: İtalya harbe,, g 
mu!? ... Girecek nıi!? .. ıeııerelt 

Ve sonunda hiddet 
şöyle haykırıyor: aP ~~ 

"- Ne yapacaksan 1 Of· 
mUb:ı.rek! ... Bıktık artıkhİ gU• 

Ahmet Raufun te11bi r· L'· '\"tl . 
zeldir. Ancak şu fark 80r~ıl· 
zun tetkiklerden, sor~rdl ııJI• 
dan sonra Ramazan g 
ORUÇ TUTULUR. ırett" 

Fakat 1 tal ya harbe g ıııtııl-
bugilnc kadar ttina n~zvl> 
muş olan BİR ORUÇ D 
CAKTIR. 

• • 
Sulh 
Ümitleri 110 ,O• 

Her şiddetli taarrus ~1t>l 0 

nunda beklendiği 1ısıll1 
(!olanda ve Belçika iS~ıJJ te
mü teakıp yeniden bit 8 80çıet1 
rancsi başladı: Atman :.,1oıı;· 
mUcadelenin şu saf 

1 
_. • 

1"rnnsaya sulh teklifin il rtfl"' 
~ U ·orlll d"' nasip oldugunu gör > ınııe• 

Sulh da mUşkUl bir 8111?1~ 
ledlr. Hele bu harbin ısruıd 
geçen harp sonunda. !ı~a ol~ 
ğUnden çok daha. ba, di>'ece,. 
caktır. Davacı çok ve ebilı~,. 
Ierlnl az çok tahmin edl tılf ',.. 
Davalının, ne diyecoğlll gl .~ 
meklc beraber, berbtltl .,.. · 
muvazaaya. da. meydan r (,r 
mlyeceğl muhakkaktı 1~11 

Bilmem, işitmişllğ ... 
mı? t ıd' ,; 

Çift çubuk salıtbl ~!tiştlt~11• 
bahçesinde tavuk ) bir e.
clvfr; çıkarır; ayrıca eeb" i•· 
\0arl:ı ayırdığı yerde uıl çı 41'' 
tiştlrlr· evinin vtycceğ ,,.:a 

, • p ııtt· 
nrmı§. Komşusu oıan 111de eS• 
da aynı suretle baMes ,.ııl< t> 
beri yetiştirir, inek. t:ı ,et 
lermlı;. dll e1' 11ıt İki bahçenin aras11ııu!ll1'.:~ tb ''»' yerlerde olduğu g zııll çC• 
çit buiuntluğu için btı dl bll~şfl 
dı" nrn tavukları ıcen ısftl•oaıt 
sine. hazan kendi ~r ... o
"Kadı"nın bahc;esıne 1 ralfl;;, 

Buyllzden Ka.dı ue a ıofıt ri"' 
da dalma kavga çıktıl~ tıl,tl,.. 
hatsız olan adaoı gU~~ 
de bakar kl, kend!, ısı• f 
mİş; dalmış "Kadı 0101".t;J/ 
tarlasına: otlayıp d ! ··~ 

Şimdi ne yaP•1
: 0pat ~ 

duyaa kıyamet ttlll ıı:rd 
Mahkemede hUklll8 

1 111"" 4fr 
kaplı kitaptan bit '~uşUıt~ı
cezaya çarpacak··· ç•re .ısır' 
taşınmış, aklına ;ı~0ıo9 ~,,, 
miş: Evvell Jne şa •oŞ' 
bağlamış, sonra kO edJlf' 
dıya gitmiş: fenclf, el 10eJ 

- Aman Kadı e 511111 ot• 
Nedir bu c;ektlğiııı f ··1ş, oe oıı 
bizim bahçeye gir~ 1'•ıo•111 

ne sebze bırakoııl· J'°" 
lira zararım var: ışlO uc;,ııı:"' 
Kadı bakar k 1aıa. dine dokunuyor. J,. Jtll~' 

rak: ış!·· ııııŞ· 
B heri f aenı v-•P ..ıt• 

- e • ğını · b' 
vandır. Hap·~nll bllbÇen° t1Jef6 

Bilmeden senın. nıab1'6 • 
rnlş. Bunun içın rtfJ,,ı· 
gelinir mi? du)-sr d!ııcJı e~ 

Adam bu ı!fı rıı .,. ıı: tı 
- Öyle ise tatn:u:ıotıı'ıııel' 

fendi, der. çunkUU blılIJl 
0 zlm bahçeye deıl o;ıştil ueı 

sizin bahçeye gir ğı gibi ıttll1' 
K:ıdı zeytin ya uo:ıe 1 

çıkmak tsterkeP. g t,.ı. 
ni anlayınca: csete çil JtLı 

- Yoook! der. ld Jtapll 
"J{ara t1 

!aştı. Şimdi k 1&.ıııJl· ,cıslt'.'6' 
tap" a hakınn unda ııı 

1 ''arının sulhd •' ıııll• ıtıll 
ı • ı•J{a ı cıı~ ıt 

teni edecek kitabi olll 1ıı: • 
bir karn ıcnpll Jlll!Z'lltl cerr· 
zannetoılyor~t,"1ö:r-:tJ~pfl 1JOfr.~: 
KESİN GôZu Jttıfla ,rır 

4 
yan eden cacl:ını:urufllll~ r• 
mış kurbanları. y}{trırsII• 
laklarlyle ncYl ba. • '/ 

.... T;i sa· 
(])ef)(ı»tı krJ· ._.r 



-
lokantaların 

,.sınıflara takstmi 
flbildot yemek med>u-

riyeti konuluyor 
e Lo.kantalar, gazinolar ve 
~alı Yerlerin sınıflara taksi. 
il.' 141 hayli ilerlemiş, hazırla. 
l't" l>t'oje t.ascllk edilmek Uze. 
'l!r~ediye dalml e:neum~nine 

it ını~tlr. 
llt ıı Yerler dört smıfa ıı:ı:nı. 
ıı~tlT. LUb, birinci. ikinci sı. 
bu}tda tabldot yemek mec. 

'lfetl konulma ktndrr. 
te Sııurıara t:ıksJm işi tasdik. 
ıo: ~ı.lttık.t:ın sonra buı;linkü 
tı.ı. &ııta \'e gazinoların smıtıa. 
~•t'tt lesbiti belediyf!den hlr he.. 
he larafbıdaa ja,oıla.cııktır. Bu 
it ~ette lokantacrJar mlimeur. 

e bulunacaktır. 

1ıüıiaarlarm naklinden 
1 vazgeçiliyor 

Jf~?lıisartnr umum müdiirü Adnan 
tııı~ Ta~pınar bütçe mür.a'kı>rtTe. 
r,l ~azır bulunmak. üzere Ank:ı-
1~~ 81lmi,tir. Bir hııfla 1.'.adar ~:ı. 
11111 b ~e.hrimizc dönecd.:lir~ ldare
lsk· ı~ Sl'.oekJ biilı.:e t:c kadroları 
ta 1$uun a3"DıdJr. !dar.enin Anb_ 
ıııqa ıııum ıçın büt0C3·e knn:ulma.. .. -ı 
ıı,~11nüten 250 bin liraya ) akın 
taı- "'' lıarcinıh masnfı ilit en
ııı._ etiler tıırafından kabul olun. 
"•ı· 1thr. Buna göre !dan dünya 
~l~~-.Ci düzelincr~ e kadar f:stıın-

• lraJacaktır. 

Salat atölyeainde 
Yapılan arozöz 

l'r~diye garaj müdtlrlltğU 
tı1t1 dan Balat atelyeııinde 
~lı: l!totörierden istt!ade edil. 
~, b llııretıyle arazöz yaprlma.. 
loıt.1 ~aıınuştrr. Dün lkJ buçuk sk arazöz belediyeye geti_ 
Uoıtt • Vali Ye belediye reisi 
' or Lutti Kırdar tarafın. 

'tetkik olunmuştur. 
,.._,: •tazös beğenildiğinden 
:'it en iki tane daha yapıla. 
'-ıı ~. bunlar tokakların su • 
!b~rnda kullanılacaktır. 

~lip E~armu-
hakeme ediliyor. 

t'r l<endiai.ııi Temenliı bir tile. 
't ~lara:ıc tanıtan Ye yanında.. 
~ ~eka.ikalı kadıııla. Pwaı:. 
tlıa~ Otellnd Uç ay kadar otur. 
~'d~ suretiyle oteli 2000 Ura 
~ar dolandırdığı iddlastyle 
~eti net asliye ce-za mahkeme. 
~it l'enıcn Gallı> Efganl mu. 
~11~ııtest sonunda bcnet ka. 
~ ıın1. . 

l.tttb. kanr temyiz; mahkemesi 
ııı 11bfftıdan bozulmuş ve dttn 
llttıı:ı lkemeye yeniden baela. 

)' lttır. 
•ıtıı:rcuın ansız olarak ita desi 
~k 11 Gallp E!gani kararın 
ıa"•rguıeı olduğunu ve bunda 
Dtı, ectıımesini istemiş, Pera. 
'4e ~ oteli snhlbinln avukatı 
'6.,~ltlyjz kararına ittlba edil. 
'ti~ 1Ierı sUrmllştUr. Mahke. 
~, ıı Yolda kara.r nı:mek U.. 
ı..,, llılı.ııakemey:i talik etmiş. 

l<iiçük hıraızlar 
'clliyeye verildi 

~lb 
'" ıta tarafından e-rvelki 
~il ;lk.aıan.a.n 17 yaşında Re. 
~ e 16 yıı~ınd.a Nüar&t ile 
~il b~ Cocuklardan m1ite~e-Jı:. 
~~tıı~~ ı:ateai dUn adliyeye 

liır tlerdlr.. 
'lııcı 1 ncı suJh ceza mahkeme. 
·Uıc ~ )•Dllan BOr.ıuJarrnda kil. 
~lt '°'tsııtar Vefadaki bir ca. 
~ .:dukJarını itlı'af etmiş. 
~t 01 l'gu ıonunda ttçU de t,v. 

btınıuttur. 

Q·· ----0-
\&yijyen bir çocuk 
~ k.a.vgaaı 

~~cıoğıunda Tqçı Ari~ so. 
~~· oturan U yaşında 
~ 'a ile 11 ya.şnıda. Garbla 
~tar1'alcta oyun oynarla.r.ken 
~~~ t. tu.tuşmuı:ıla.rd:ır. Ço • 
~ııeg1 ~ ~r1a.dına MeJkonuıı 
t.~~ ary-am vo Garblaiıı 
~~nna koşmuş, bunlar 
t~_llltiıe 1 ayıracakları yerde 
tı,.~· :il tl kavgaya tutuşmu!J. • 
~ ?tf•~Jı. 8frada A.ıınamn attığı 
--~ onla annesi lılaryamro 
-.,,,!-...,~a isabet etmiş, iklatıU 
~ •Utı"tır. Anna yakalım. 

lttltı, ---
~ '> 11~1t Ohln prensiu odur. 
t; '1- ttıt~ııstp de, ikUçU k bUyük 
\~ t~~ettn lsttkh\li; ebedt re. 
l)ı-.ııe b ııatı; herkes glbt her. 
ı~~lt: ~l'aber ynşnmak: se-r. 

-•tı1tı\ tatmnk: medeniyet "°c 
~I lhyn! .. , 

17 yaşındaki paraşüt
çünün itirafları 

Fr•uıaca Pari.uTal' pzeteai. 
nin H.-41. • ~ika ha~n. 
dali:i ımah.-i yazıy~: 

Holanda.nm iıgalinde büyük 
bir rol oynamış olan paraıütçü. 
ltte Holanda \'C Belcika halkı 
''İntihara n.amzet1' d~ektc-clir. 1 
ler. Hatanda ve Belçika Alman , 
taarruzuna takaddüm eden gün. ı 
inde beıinci alayın faaliyetini 
imkansız kılacak tedbirler alm1~. 
Jardı. Bun.a rağmen bu hainler 
paraşiitsülerc yardım etmek ve 
memleketi içten fethetmek im. 
kanlarını buldular. 

Amsterd.am, 1Ahey ve Roter. 
dam üzerinde ilk dü~mac tayya. 
releri uçmaya başladığı aıralard:ı 
telefon merlruluine. beşinci alay 
şefi Müserin adamları olan sey:. 
yahlar ve tiiccular tarafından ta. 
arruz edildi. Bunlar gece yan!;I 
gizli bir eınir alıru~lardı. Güzel 
Amsterdam garının karşısında 
buluoan Viktoria oteli birkaç sa. 
at içinde Holand.adaki be~inci a. 
lay ır.ensuplarının erkanıharbiyc 
merkezi oluvermi§tİ. Bir: hava 
meydanı Alınan tayyareleri tara. 
iınclan bombardıman edilirken be. 
§İnci alay kuvvetleri de iki taraf. 
tan meydana taarruz ediyorlardı. 
Gökyüzünden birçok paraıütçü. 
ler yaiıyordu. Bunların hepsinin 
üzerinde Holanda askeri clbiselc. 
ri vardı. Şatıran muhafızlar ken.. 
di ar~arını tanıyamıyorla.ı:<lı. 
Muaeciıı adamları kara göm.lckleı· 
tiYmit oldukları halde dillerine 
kadar silahlanmış vaziyette sabah 
karanlığına kadar caddelerde do. 
laştılar. 

Kargaşalık yaratan Almarılann 
miktarı otuz bin kadardı. Fakat 
bunlann büyük bir kıımı itlU e. 
dilmiı, diğerleri saklanmak ınec. 
buriyetindc kalmı~lardır. 

fiillerin parrı~(ıit l:ıl<ılarL11n nil bir /ııgili: nrr::eft!sin c rıTmn lr.ınsilı 
bir rt.sim. hum n<ırofUfı;üıııw u:rri11 de ta~ıdıjjı mnl:emrll'riıı 11rlrrdr11 

ibnrrl nldıı{Jıı i ·arcı t'dilmiflir. 

On yedi yaıındeki bir 
parta9ütçüniin .itirafları 

Gökten yağmur gibi P.araşüt5ü 
yağıyordu. Ben de §ahsan birçok 
~•LDtçınmn in\.tlcdne ~it ot. 
dum. ttk inl'n para~ütçü kur§unta 
delik de§ik oldu. Bir müddet son. 
ra bir kilometre kadar ötede ha. 
fif Alınan askerleri paraşütle in. 
meye batladılar. Sivillerin de işti. 
rak ettiği bir grup parqütçülule 
mücadeleye ba~ladı. Bir paraşüt. 
çü derhal öldürüldü. Bir diferi a. 
ğtr yaralanarak yakalandı, bir di
ğeri ise kendi kendine teslim ol. 
du. Derhal dikkat nannma çar -
pan bu parqiitçünün fevkalade 
genç oluşu idi. O kadar ki bu bir 
genç bile değil, yalnız küçük bir 
çocuktu, her halde on yedi y~n
dan büyük değildi. Kendisine ıo. 
rulan bütiin aüallere: "Ben Al. 
manam" diye cevap veriyordu. 

Fakat bir müddet sonra Layp. 
zicdeki bir sanat mektebinde ken. 

diaiyla birlikte okumakta olan o. 
tuz arkadaşının da gönüllü para. 
şütçü yazıldıklarını söyle.ili. 

Bu gencin sakladığı, fakat bilıi.. 
hare meydana çıkan diğer bir ha
kikat da bu ''intihar n:ımzctleri. 
nin'', "Paratüt de.vriydui te. 
k5mül mektebi'' şekline sokulmuı 
olan eski Spar.tforum'da dört ay 
müddetle teknik ve pratik talim 
ve terbiye görmüş clduklarıdrr. 

Sahte rahip 
Be:lç!.kadaki büyük şehirlerden 

birinin tam ortasında bir evin üs_ 
tüne bir paraşütçünün düştüğü 
görüldü. Derhal mahalle sarıla. 
rak bu düşman ar.anmaya başlan
dı. 

Fakat bütün gayretle.re rağmen 
bu Alman askeri ele geçmiyordu. 
Tam bu sırada masum bir rahip 
gözlerinde gözlük ve elinde dua 
kitabı olduğu halde kalabalığı yar 
dı .. Kendisine bir geveze takıldı: 

- Paraıütçü böyle rahip kıya. 
fetine girmiş ise ne dersiniz. 

Bu sözler herkesi güldürürken 

Holandada kalan 
pırlantalar 

Bir mücevheratçının başına 
neler geldi? 

Holandadan ı,onılnıyıı f:t!~miş l mı~ durmuştur. lluı:;fuı Hol.ıııdıır!R 
olan Holandalılar :ırn~ındıı hir io. k:ılnn YC'.gfıı~c. ~ırl:ıntolar hıı :r.ottıı 
neı.inin haldkoten enteresan H hu. kasnsınıfa kılıllı olanlardır. 

us.1 bir ,·aıiyetl Tnrdır. 
Bu kı~:ı boylu 71l)'ıf ortıı yaşlı ve 

kır: saçlı bir zattır. nu adamın er_ 
binde küçük hir anahtar mevcut. 
tur .. Fakat bu omtht:ırla nplnn ko. 
pıy4 iecildiii zaman 88 nıilron 
pırl:ıntanııı bulunıtıı#u ıuuaz1:ım 

bir haıint'l'.e girilnıeltıedir. Fnkııt 
meselt v:ıln ıı hu aııııhlarhı bilml'· 
ıııel..lc.di;·, Bundan :.onrıı kns:ıyı ;ıç. 
ınak ıcln hlllnnıl'~i liı1.ıın gelen for 
mül de hu küçük boylu. orta y:ı~tı 
ıatın kafasının içindrclir. Çiinkii 
bu 88 milyonluk pırlantnnın hulun
duju k:ı oyı açmak iınkıinlnrı rnr." 
cııt değilrlir. J\aı;a ·"msterrlnın•in. 
dır. 

Cumhurrcisimizin 
teıekkürü 

Ankara, %l (A.A.) - R.lyaacticum· 
hur umumi kO.Upllğindcn! 

R.elslcumhur İ1Jtnctı lnönll, 19 ?da. 
ır.~ ldm.:ın bayramı mllna.scbe.Ule l'C3-

ıni makam Ye kurumlarJa ııalr yurt.. 
taıtardan aldıldarı tebriklerden dolıı.. 
yı te~kkllr ve karşılıkh tebrlkleı11e 

laymelli gençllı!lnılzln dalma artan 
bH{arıları hnkkındaki temenn!lcrlnin 
lbllğma Anadolu Ajansını memur eL 
ml~lcrdir. 

Belçikadaki 
talebelerimiz 

Bu zat i!Cçcn perşembe ( H:ırıı \nknra, 21 (A.A.) - 2 Numaralı 
ba,lıımnzrlan hir ~iin rn·el) 1.ılhe~ komUn!kc; Hnriclyc Vek!letindcn: 
d~ n,lrılıp iş için t.ondr3)'tl ~it. Bclçikada tabs!ldtı bulunan talebe_ 
miş "'e beraberinde ka,..nnın annh. Ierhnı:ı:.ın Belçikayı tcrkctUklcrf hak. 
taruıı da iötürmü!}tü .. f'akat liemf'ıı .k.mda Hariciye V:cklu Une malCUnat 

~aliıt:ır, nu talebelerden Pa.rlae mu· 
erte i gün nolancfa işımlc bnşlall· \'asa.tatlan tesb!t edllcnlcrin listesi 
ıhiı için rnemleketr. dönmek Cı~ıı. dUn b!Idlrilmttt. 
tına hulımvmıştır. HoL'lnd:ının bü. Alman iklncl listeye U<ı.hll talebe. 
tün mfic-e,.heratçıl:trı klymetli pır. mlz §UDlardır: 
hmtalannı <'e""1ltri kmıınnR dl- Salih Pckln"r. MUnevver Jl'Jplr .. 
~eri'n 88 mitron JT1rlR11ht sahibi ı Diğer listeler gcldlltı;~ peyderpey 
\111-.ırrıl:wııı ılfüımck il'iıt <."'A'h:ıl:ı. fllln eıU!C't'.l!lı:tiı. 

birdenbire tebesümler dudaklarda 
dondu. Çünkü rahip bu sözleri i. 
~itir isitmez derhal yerinden ftı:. 
lıyara.k hızla giden bir tramvaya 
atlamıstı. 

Fakat zabıta daha açıkgöz dav. 
ranar.ak hemen bir moto&iklet ha.. 
re.ket ettirdi ve sahte rahip tram.. 
vayda yakalandL Bu Alman pa. 
raşütçüsü sahte rahip: 

- Hitler benim allahımdır, 
Heyl llitlcr ... 

Diyordu. Ve sonra şunları ila. 
ve etti: 

- Biz bayatmu.zı Filhrerimiz 
uğruna feda etmiş olan yirmi bin 
paraşütçüyüz. 

Kampin yollan üzerinde 
Alman tayyarelerinin Kampin 

yollan üzerinde yakaladıkları si. 
villeri bombalıyarak mitralyöz a. 
tcşine tutarak öldürdüklerini gör -
dilin. 

Askeri harekata mani olmak i. 
çin Kampin yollarmdan ilerleyor. 
dulc. Bu yolların etrafı ekili idi. 
Hi~ bir askeri hedef yoktu. Bu 
münasebetle gayetle rahat eya. 
hat edeceğimizi tahmin e iyor. 
duk. Eeasen yol üzerinde iki iıç 
posta arabnsı ve işlerinden donen 
üç bisikletli işçiaen bn~ka kimse
ler yoktu. Emniyetle yolumuza 
devam ederken birdenbire bnşımı. 
zın üzerinde bir tayynrcnin ma. 
deni sesini duyduk. Bu bir Alman 
Meserşmit tayyaresi idi 300 met. 
reden uçuyordu. Tayyare geldi, 
üstiimüzden geçti, taarruz etme
diğine memnun olmuştuk. Fakat 
az sonra döndü ve yeniden üzeri. 
mize geldi. Derhal yolun kenarın. 
daki çukurlara yattık, tnyyare bir 
denbire alçalarak mitralyöz ateşi 
açtı .. 

Tayyare uzaklaştığı zaman hen 
deklerden çıktık. ölen ve yarala. 
nan yoktu, ancak posta ar.abaları 
mitralyöz ateşiyle delik deşik ol. 
muşlardı. Bu sırada arkamızda 
bir inilti işittik, döndük; çukur. 
lara yatmak gibi iptidai' bir tc.dbir 

• almamış olan üç bisikletli işçi 
kanlar içinde yerde yatıyorlardı .. 
Bunlardan biri başından vurula. 
rak ölmüştü, bir diğeri de iki sa.at 
&onra can vereli .. Bi kadın da cok 
ağı yaralanmışa. · 

Bu sivil halka nicin taaı::ruz o. 
lunuyor, bunlar niçin öldürülü. 
yordu? Buna boş yere bir cevap 
aradık ... 

Peşte Elçimiz ameliyat 
geçirdi 

l't•,.t.-, '!l (A.A.> - Ilır müddetten. 
beri böbreklerinden rahatsız olarak 
Dudapeştcnin Ear t sımııtoryomundıı 
tedavi altında bulun:uı Pe:t;P. cicimiz 
Ruşen Eşrefe protc.sör Co.sn tıı.:n.fın. 

dan muva!fakiy.e.tlc am!!tlyat yapıl. 

mı,tır. Hn~tsu::m aln·ulı umunııyesı 
lvidlr. 

"3 - VAKiT 22 MAYIS 194-0 

Alman casusları 
Holandanın işgalini 
nasıl hazırladılar . 

Frıın"11c:.ı l'ari Sunal' gıııelcsıniıı 
Holnncla •c Relçik:ııla.ki muhalıiri 
y:ızı yor: 

l'zun ~cnelcrdenberi \lıu:ı.n J>r<ı
pngandasına s:ı hne olan llofand:ı 
nilıa~·rt d:ıhill düşrnnnfar tanM'ın. 
dan nı:ııfüıp cdilmiş:tir. 

Coğrafi Ya:t.iycli t"C şarka d~~u 
nçıl:ın bir ~·ok demin·olu şebr.kell"ri 
huhmm:ı"ı mün:ı ehetilc Hnl:ınıtn 
:ın:nı ve lil·uret lı:ıkınııııd.ın \1. 

.n:ın~ a ile ~·ul.. gcııi~ ınümıı;ehetlerc 
malikli. \':uiyı·I böyle olduğu için 
~ cıı i lıukimıcl t:ıroCıııd:ın son XJ. 

ıuıııılnrdn iıtilıaz olunan lcvkaGc.!c 
kdbirlt•re r:ığıul'n ııazi ılostları İh' 
nH.icJdc-lc ıruinıküıı olrınuıını'.J ve Bo
huııl~ı ılışt:uı ıll'ğil içteıt vuı:ıılmıı~. 
tıır. 

~. l.Xıj Al.AY \IEZ\'Sl'l'L.AHJ 
lloluruindaki Alnı:ın ıeşkilalları 

lıiı· ~·ok un url:u· iizerinl' mür.ssisli. 
ilk plfııırla Holıındoda ikaınl'l c:ı. 
ınckll- olan Alııınnl.ar (:clmcklc idı. 
Bııııdaıı sonra .ııu crt'in N.S.B. leş. 
kıl51ı 'c nihayet Alman k:ıtlınlar-
1.ı l'Ylcnmiş Jlrıland:ıltlnrdıın iı;lihı. 
dl· olnnm:ıı.ı dü~ıınüliiyordu.. Bu 
... .. ~lrun Ö7. l'trnfınıla lıir de ~:ırdım. 
c.ı kun ellcrr toplamlo.r<hı •. Mcselı'ı 
Alnınn nıuhiuhi lfolanclalılar. Ho. 
l:ınd:ı koıniiııisı pnrlbi ınensupJ;ı. 
rı. h:.ıll:i HitJcrin .}aplıflı ıniillıi' 
hareke it• ra~ıııl'll 'ııln1;1. lnıaı1 ol. 
ılukl:ırını ılÜ)Ünert>J- h.ıırekel eden 
Almıııı rahullileri milkenırnel birn 
)·:ırdınu·ı grupu teşkil cdiyorlıırılı. 

llülüıı Holıınıla Alm:ınva ile tloimi 
lcııı:ı:. h:ıliııdr olan ın:ııtkcli ç:ısus. 
l.'lrla dolu idi. 

llund:ın bir kaç ay C\'\'cl Uolan_ 
dadaki Alrn:ınların 122000 ki i ol
dukl:m tah:ıkku k elmiş1i. nu lıii;\ ilk 
yekiıııun liçtc birden fnzl:ısı u k:ı. 

l 
lılnı~ıııış ~azi, üçle biri lıitarar, fa
kat lt"Acn ıçe ka,·nnynn Alman, ni. 
ha)l"l .;onunt'u pıırra d:ı miillerı
lcrdt•n mülc-;ekküdi. 

Sunu dl'rlı:ıl l..n.\ dcdeUııı l.:i Lıı 
miitıccilrr Sl'\'ı·ıı lıiıcli<-l'lrri ıılkı~ln_ 
mulda lırral.ırr :ıkı ıf qı1İy('tlc de
gilılılt·ı·. 

flı•lli bu~Jı hiıtiııı srlıiı·lcı ı• ~ n~ ıl_ 
nllŞ vl:ın \lıııJU .F.W laPQSll lllf'll lll>• 

farı sanki i g!ll etlilmi-; lıir ıne1ıı. 
ll'kcllc ımiş silı1 h.:ıre.lı;et .. !U);Qr
!arUı. O kadaı· fd Amstcrtfam \t'. 

yn Lôhey'c inen hcrhanı;i bir Fran
sız veya İngiliz gazeteci muhakkak 
suretle Alman polis şc.fi ilimler 
ruemurlarmdan biri tarafından ta. 
kip olunm.ağn b~Jnmyordu. 

Alman ajanlarının hu hareketle
ri artık o J.:ndar ha_smıı knlıı.ı 
olmu!llU ki, hıısu:.iyellrrini bülüıı 
kfcrrlialın:ı kadar hilircırduk .. Ar. 
kıınıız:ı diişcn Lır memuru allat. 
mnk icin lıü~iik bir ınııi{aıaHı Bir. 
mrk lıirnl. dola~tıktaıı scınr:ı başka 
hir n~aıısörrlcıı ıııcı·el.: kııçuk kıı
pılnrd:ıo l.ıirindrn çıkmnk kô.fi ııe. 
lirordu. Bıı nnık biz.im iciıı basit 
bir oyun olmuştu. ,\Jman ı;eıılapo 
şehclic-~i mühim ı-:cWrJerj mınıakıı-

larıı u~ ırmışt ı. l k r mıtııak nm u. 
n mcm ıı rl.ırı vardı. A rknıııı:za rl u
scn Lir memur kendi mınlaJ.t ı _ 
dan çıkt~nıı :uıııı;ın bir ış:ırc-L l 

lıiıi diSer arkadaşına t.csliın ı•deı 
sonra çekiUr giderdi.Bu lıirıız b::ı 
lıattiı kab::ı bir u uldii. FakcL bı 
iı..in çok eğlenceli oha ordu. 

Ecm·b:lel'i otu ,1 l\lnrı hını k -
lcllrrdc çalı"aıı -..ıntr:ılla ın ht'p ı 
Alıu.ındı. Buııi:ır h. rı~ 1 • ' pıl 
nnthavrrdl'ri dinll'ıtlt'k \. zı rr 
rnülıl'll'ftıl,.r . .Ren ş:ıh'i n bunwrd 11 

uir coğuııu ).ık:ıJadım ,.e hirıııı ıl 

ulel direktörü ile cürmü meşhut ha. 
lııırtc ı·l geçirdi! •.• Sonra odal:ıı ı
ınızdaki çı-:kıncl·elcrımiz, dolapları. 
ınız hep i açıklı. Od:ıl:ırı tcınızJ -
yeıı kad1nl:ır.ı gc.lincc hunlıır d ı 
. urr.t;ı masıım rıı:ıhluk.l:ırdı. llatbıı.J;ı 
hakiı..ıu~ hep~i lmanl:ır t:ırnrı ı_ 
dan hıı v:ızifl'Jt"rc ~etı rılnfrslcrd ı. 

AJ.MA. 
Hol ıulııd:ıki Almoıı :ıJ ınJnrı 1), 

meyd.nnı fızerindcl.ı Krnsn:ıpol kı 
otl'li s:ılonlarınd:ı hcJ' g\in ınuıı ı
Vl'hl' ile nöoot tut:ıı 1 ır; hıı ull'lt• i • 
ırıck itirndındn ol:ın Alın:ın turc. r
J:ırını istikb::ıl ederlcrıli. Bıı otcMr 
:ı~ nı zunıandıı Alııı:ııı do> ı 1 ol.ıı _ 
dulı tüccarl:ırlıı lm:ın im cari ırı 
ıhı hirihirlerinr ı:ınışlırıhrlaru ı. 

nen rlc bir gün kendimi hp ıı

Yalı porıak:ıl IÜt'cru ı rliye salarak 
llolandolı tücc:ırl:ını çekilen Fr:ın. 
~ız ş:ııııpnn;r:.sı ziyafelinıll' lı;ı:ı:ır 

huluııduın. Bu ziy:ıfr.llrrin ıu:ısr:ıf. 
larını Almanlar V<"riyorl:ıruı. O ~ -
n~m boş gcçmi dl'ğıldi .. S:ılıtr 1. 
m:ın lüccnrı Almıın dostluğu hnzır

l:ıyncak bir hava yarntıyor 'e s ıp_ 
heyi dnYct etmemek idn l'ühırr
dcn :ısla bahsetmiyordu. Ancak hu 
içkili :ıi:nıfct şonund..ı :ı;)rılırkrn 
Jloland.:ılı tüccara bir k:-ırt 'l.'1'11 • 

yor Ye bununla gayesi meşkük ol ı 

hir Jlo1:ınd:ı - Alm:ınl a tic:ırct hir
lij(inr dahil olunm:ı51 trnıin l'dılı. 
;) ordu. füı birliiie dalı il olmak ı~·i ı 
;>cglinr. ş:ıM hir imza :ı!nıoktnn ılıa 
rrtti. 

Fııkat mesele hununl.ı dn k:ılnıı. 
~ or, IJC<'c yarısından soıır:ı ikıncı 

lıir lopl:ı.ııh yapılıyor; artık hur.ıtl 
ticnrcıtcn çok b:ışka i~rr nıenııu 
bıchsoluyorrfı.ı. 

.~mstcrdamdıı hnluırnıı ınüttrf k 
11nzetecilerin miktarı ynnm duzıı
neden fazla değildi. Duna ınuknlııl 
AJm:ın Razetecill' ı nltı ;) üzü ı;;c\·ı. 
~·ordu. Tahil iıunl:ınn ar:ısınd:ı hrJ. 
ki 50 tanesi hakiki g:ızcll'ci idiJl'r. 
J':ılmt d.ü:erlcrl yıı Alm:ın poli<ıi 'r. 
):ı m:ıskl'leıırniş Alman ı.ılıillcri iıti. 

~n;s.sERT PAHTlsl 
Sıındi biraz da ~lussc.ı t paı·tlsi o

lan .S.B ılcn hahı.cdclim. Mu st rt 
enelcc 1 'trclıt ıı l!'!rtilı:ıl IJ ... mti. 
hl'ııdlsi Idi. En<'lıi osy:ıJ \'C ko
münist aJe,·lıtnı-ı iken son zanı:ıtı 
lardn lıircll'nbirc Alman dostu " -
Yahudi alcl'bları olnıu,ıu. B ı z:ıh ı 

(Devamı 5 inr.id.11) 

erileme ve e 
U nıınllnr leşle dolu. Kaza. 
I'\.. mntlıırın önünde <'cnn. 

zo ehı·nmJnrı yükseliyor. Al. 
Uıt\ıı t.nnklnı·ı, kendi ordusu.. 
nıın knt kat serildiği ycrlerdc.n 
ı,ıüle.ı·ini çiğney~ çiğu.Cfe geçi. 
.>·or. On günde, "JIH-1" iin bü .. 
tün kayıtlarına yakın, telefaı 
'erildi. Mcyd::uı nrnha.rebelerL 
nbı koptuğu o,·alar, birer .kan 
bataklığı haline geldi. 

Toplar. hi&J.i gülle kusuyor. 
lıft.IA kur!)ıın doluıı;u, bomba 
yağmuı·u altında toprak sarsı. 
lıyor, satıar ()akJb7or. 

Bütün hunların sebebi ne·: 
Ilı-: gürüııiişlert şö7le bir tam.. 
tıı atlJU'%. Bıınlar. boş teselli. 
lcrdb·. Düşünen kı&fa)'ı a\·uta. 
maz. :Xcticede hiitiin bn loya. 
nıetin biliıu:ı.,.11, ~·ine: 

- Zafer vey.n hl~! ... 
ci<'n ibaret ola.cnk. 

!manya - irukAn.rnz bir ;ocy 
uma - lut.nhm, ki bu mııhnrc. 
heyi kazandı. Bir n1Uyon genç 
(lnh.a kurban ederek birk:ıç is. 
tihkibn, birkaç J{aznnıatı, hat._ 
ııl hlrkıı.ç kale daha aldı. N~ 
ı:ıknc·ak? lfabr.lkalar, tayyare. 
top. zırhlı gibi hirte,·i>·c n kel', 
pilot ~·apamı1a<'a.1danna güre, 
muharip toku ya.v~ ya,·a.'J tü. 
kımccck; hürnmlnr. gc' şeye. 
cek; saldırışlar, :.verjnde "aı·. 
mnlara ıfön<'cck. Sonra ne ola. 
cnk'! 

Sonn.ı., yine nıasaln.ra oturu. 
la~uk. "Sen" ~bi blr konfe. 
ran!' lrnnılunk. l>iin A1mAn1a. 

rn yüklenen nihrlıkhw, btt kc. 
re miittefiklcre )iiklcııecck. 

iyi amn, tarih ,.e hAIA f&.,"41. 

yanlann luıfnnsı hitfyor, ki 
hiitiin bunlnr hlrkaç ~ ıl l~lnrle 
~·ok ola<•Rk şeylm:'fliı·. 

l~-0 nasıl dipdiri hir Alııunı • 
"açıktı ise, o zaman da ylnr 
lıüylc bir lı'ransn çıKacak. Eze. 
li "teke.ı•riir" hikliyesi leni ba~. 
truı tazelenip durncnk. 

- 'Foobirlcr nlfnz, zincirlrri 
kahnJnştınr:rz! Gık dc.mclcıiıw 
imkAn ''~neyiz! 

Tcselllsi <le h<'l hudcdiı'. l\lil. 
lctlcr, düştiiklcrf ycrlertkn 
daha ku,·vt·tll, daha llilcnmi~ 
hlr balde knlkn.rlnr. Knlclı, ki 
hütinı bnnlar, en korn ihtimal. 
lf'l'i, ınuhnllcri Jrnbnl ooerek 
si•ylen01iş :.özlerdlr. 

Harp (Jevam ediyor. llcri)C 
atılan her a.c.lım binlerce dell. 
kanlının kanma mal ohtJOr. 
\'arın, ilerleyiş doraca.Jc. <'eı•
helor ~lvilenccek \ bu isUIA 
ellori tersine akmayn bn lı~·a. 

c:a.k. 
Tersine aka.o nehir ise, hftr 

eyden önce kendi ~itlerini 
tıkayan, kondl yntnğ'lnın k<·. 
narlarını kaybeden ı;;n...• km lıi ı• 

debeleniıtir. 041 ' # ı dn. ı:•·
rilcycn ordu. gerilen m"ncmıl 
koJlul'Ina benzer. G< rlyc doğru 
her adım, öne ·n..,·nılacak Tiı 
ı·uşıt bin kere rlAhn. korku 111 

, "J.!ILI'. 
HAK.Ki St'°HA Gl'JZC'. 
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Parti meclis 
grupu toplandı 

Dünkü harp vaziyeti 
Belediye memurlarının 

tekaütlük hakkından 
istif ad el eri görüşüldü 
Ankara, 21 (A.A.) -- C. H. P. B. 

M. M. Grupu bugün "21/519•0 .. uat 
on ~~ reis veklll Seyhan mebusu 
Hilmi Uranm relsllğ'ınde toplandı. 

Rumamede Mecll.sln mUteaddit en· 
cflmenlerinde mUz:akere edilen her_ 
hangi bir kanun 1Al1ha veya tekll!inln 
umuml heyette mü:ı::tkere.si sıraııında 

hangi encümen mazbatasının milz:a_ 
kereye mcv%U ittihaz: edllmP.11i muv3._ 
!ık ola.cagı hakkındaki Parti Komlıı_ 
yonu maz:batasile Ankara Vt' l&tanbul 
belediye mtmurlıın milstc.ına olmak 
üzere belediye memurlarmm buı;Un 
tekailtltikten istifadeleri için hükQ. 
metçe bir kanun lAyihaııı IAnzlml 
muva!ık olacag"ı hakkındaki dlt"t!r bir 
Parti komisyonu mazbatası vardı. 

Her iki mevz:u etra!mda cereyan 
eden mUz:akere ve mUna.k~a .ııonun_ 

da komlııyon mazbataları ı:-rup ul'!lumı 
heyetince tasvip edılerek heyet mliT.a
kerelcnne dahili nlT.amnamenın (:l.3) 
inci madde.si uMı dahilinde lhti.sas 
encümenlerı ma7.batalarm1n ı>!as illi_ 
haz edılmesl \'e ~Jediye memurlarının 
da tekaütllık hakkından i.stHadr.leri;ıl 
temin edici hllkômetçtı Mecl!ı;e b1r 
IAyıha getirilme!! muvafık gorillmll~ 
ve ııız:naml'de b.ı.vka madde olnt<1.dıtı 

ic;in rlyasetc;e celseye nihayet veriL 
mtııtir. 

Ankara haberleri 

İtalya İzmir Fuarına 
iştiı'ak edecek 

Ankarn, 21 (Hurmsi) - ftaL 
ya hUkıimeti lzmir fuarınA iş_ 
Urak edeceğini: 1s'l"i<:re ise 
harp nziycti dolayıı;iyle işti. 
rak edemiycceğinl resmen hU. 
kiımetlmize blldirmişlPrdir. 

Amerikaya mal aevket-
miş tüccarlarımıza 

.Ankarn, 21 (Huı;ust) - 4.1~ 
.939 tarihinden enel AmerL 
kaya enkonsenyaslyon suretly. 
le mal sevketmiş olup bu ta. 
rlhten sonra işbu malları sat. 
mış olanlarla hal<'n Amerika 
g:Umrllk antrepolarıncla bu 
malları kendi namlarına depo 
ettirmiş buhınanların en geç 
:!5 Mayıs 940 tarihine kadar 
noterlikçe musaddak nıya asır 
reslka. ile ticaret vekAletine 
mUracaat etmeleri blldlrllmek. 
tedir. 

Müstahdemlerin kazanç 
vergileri hakkında 

Ankarn, 21 (ffu,.usi) - Ka_ 
zanc vergisi umunıı tebliğinin 
ikinci fıkrasında asgari ka. 
zanc ,·erglsiııin mtitehav,·il 
kısmının tarhında esas tutula_ 
cak olan mllstnhdem vesaiki. 
nln hesabını gösteren misalde 
senelik 360 ı:Un olarak zikre. 
dildiği nnlaşılmıştır. Badema 
mP.vzııubahls hesapta ıo:enellk 
3GO giin olmayıp ~6:i Yeya 3GG 
gün olarak nazarı itibara alın_ 
ması Maliye Vekltletince ala. 
kadarlara. bildlrllmiştir. 

Mürakabe komisyonla-
rının teşekkülü 
hazırlıkları 

Ankarn, 2! (Husuc;i) - lktr. 
sat YekAlctl ihtikılrın l:lnline 
geçmek için 'ilflyet m€'rkezle. 
rinde kuracağı murakabe ko. 
misyonlarının hazırlı~mı ta_ 
mamlamıştır. Kararname bu. 
günlerde neşrolunacaktır. 

Ceza evleri nizamna· 
meai değiştiriliyor 

Ankara., 21 ( H uıı;,ı~i) - Ad. 
!iye Vekılletl AbdUlhamit zı:ı. 
manında yapılıp bazı ufak ta. 
dilAtla bugUn dahi tatbik eılll. 
melüe olan ceza "e te,·kir c"
lerl nizamnamesinde esaslı de_ 
~işlklik yapmı,, en son naıari. 
yelı>rl ihth-a eden 220 madde. 
lik yeni bir nizamname hazır. 
lam ıştır. 

Romanyanın ihracını 
menettiği eşya 

Ankara, 21 (Hııı;ııc;i) - no. 
manya taraJından harice çıka.. 
rılmasr lşarı ahire kadar me. 
nedilen eşyanın listesi hllkıi. 
metimlze hlldlrilmlştlr. 

Buna göre demir, kurşun, 
çinko, kalay, alllminyum, nl. 
kel, bakır ve bunlardan ma. 
mul Pşya hurdaları, dnı. post. 
lar. pamuk, keten ve mamul 
eşyası. 

Daladye sefirimizle 
görü~tü 

rarls. 21 (A.A.) - Hariciye naz:tn 
Da.ladye, bugün öğleden Mnra, Ame_ 
rika Blr!f'§ik devleUerl 1lk elc;isi 
Bulllt.U. 1ııgUt.er9 büyük t!l~ si Camp_ 
bell'l ..,. "!'tlrkly@ bUyillc elçisi Behiı; 
Erkini kabul e~Ur. 

(füı~ lıırnfı 1 incide) 
Olı1e ilt lfo% ara&mda, Ji'ranııı7. kıta_ 

!arı bazı :;-eri Çt'kllme hareketltrl yap. 
mışlar ve Leon'u terketmiılerdir. 

I.A?on Almanlar tarafından harple 
alınmamı~tır. 

Almanların Rethaldc Al,ne'i ı:ec;

mek için yaptıkları iki veya Uç tqeb_ 
bil.s montmedy'yf' yıtpılan yeni hU. 
cııııılar, lıırdrılilıniştir. 

Almııınlıtr hUcumlarmdıt, r.rtık pek 
~ilul anl<1~ılmış olan ,u u.~uıu tatbik 
ve tnuha!az:a C"tmektedlrltr: 

Bir gtin ileriye akı,, bir tün niıbl 
ıükunet. 

Mayi nıahnıkn.t temini ve zırhlı vıı__ 
~rtalann tamiri ıçin 7~'\n.ırl bulunan 
bir tevıt.kku! gUnü olmuıtur. Tabiidir 
ki. bu mebırnl malzemenin \'A.~i J'ark. 
hırda toplanmış olma31, mUttl'!lklerin 
ha vıı. kuvvetleri için mükemmel ht· 
de! temin etmivtir. 

l>i~er tarafl:ın Fr:rn~ı7. :ı.~kcri ma 
kamalı, ha,·a rııııharelıcll"ri ~idılel_ 

leriııin trl.:rar le7.ayiil elliğıni hiJ
dir1nel..lrriir • • \lnı;ın hıı\'a kunellP. 
ri, l:ınl..ları \ c pi~ :ıılc~i ıtihi rıek 
:ın~·iik za\ iııl:ı ılıı ;11r ıılnıalt:ıdır. 

Alnı;ın ı;ı~ ialı P'r11n~ı7. 7.:1) iatınn 
n:u:ar:ın iiçe lıir ııi~lıcti ı;:cni~ bir 
mil.:y:ısta aşıııı~ıır. 

Alman pilnlları şimdi lıiiha~~" 

bir.zat ıııulıarclıelrrc nıiid;ıhalt> ti
mci.. \';n:İ)cfrlcri ıılrnal.:taılır. \liillt_ 
fjk)l'rİO me\'l.:İ)Cl'i 111', \ oll:tr:ı, 1 rPn 
hallıırına ,.e i~ıa~~ nnlıır:ı, "'::ıhilılı.>

ld Jiınanlııra hücıım elıııcl..lı-dirler. 
Fraıı.,11: hıt\R ktı\'\'l'tlcri ıı~ nı işleri 

yapmaktadır. 

Diinkii ı:iin 1.Rrfııııla Samlır'ılan 
Ohe'e karf;tr ol.ın kanalın .ıııırhın. 

da Alman nrlılı ı.olları lıarhe a~ır 

hir ~ıırrlr işlirıık elmenıi~lt'r"'" rlr, 
hafif ıııotöriu ıın~ıırlarııı faııliyeti 
hiliiki~ prk canlı nlmu~ ,.e ı:ıarba 

doi:rıı nldııkça ıll'l'İn ııkınl:ır yarı
nı ı şlıırrlır. Rıı hıırı-kı•l lcrrlı>n cn·pl 
çok ıamanl;.ır ıı:ırn~iitı;ii km·vl.'ller 

inılirilıııi5 ve hunlar lıuı ıııııılaka_ 

larrla ~imendifer i~ııı~)onlarını Ye 

köpriileri elde elınP~e lt~rhhii"' eı
mi,lerıl ir. Ru h:ırl'kttltr ~a~ırtnııı 

h:ın·kelll'l'i olup mak~atları ıta le. 
~ev\·ü~lcr hu~ule ırelirmt'klir • .4.Hıt· 
paılaki ~ıralrjik ,·niyet noktıı,ııı_ 

ıfan ıll'nilrhilir J..i, Alnıan Jhliyal 
ku,·vrtlt"ri Ren nehrinin yul.::nı mec 
r;ı.,ı iiıt>rinıle Jıu nt'hirlt> \lı1in ~ehri 
~rıı~ında hıılurıınııl.:tııdır. Rıı ihti
~·at ktı\'\'elll'rinin :?O ili\ 30 fırb 
olı.hı~u tııhmin rdilnıelolı-. ,., Fr.ın. 
"'ııclıı kıırşıl:ı5ılıın mii~l.:ıil~I dolayı. 

:\İlt> .\lıııan 1.ıımanrl;ı hı-~ rliı\İn hun 
!ardan":!-~ fırk:1.,ıı11 :ılın;.ı~a met·. 
bur kaldı"• ıia sü~ lcnilnıel.:leılir. 

.\mil.'n~ YC .\rr:ı.,·ı i~ı:al cılen Al
man l.:ılaları, ı:arl.ı:ı ıfoi::rıı "ım:ı. 
y<A n111yaff:ık ol.ın hafif ııno;urlar -
dan nıiirekl.:cptir. lleınrl- olu~or ki, 
bunlar, bir kııı; lıin ki~iuen iba_ 
reli i r. 

Diin a!<5:1ıııa k::ııtar, l'ari~lr •• 4.1-
rnanların v:ırıttı~ olrhıkları hilıiir • 
rlil<Jl'ri Ahlıe,.iUe'in i',ııı:ıli hakkın
tl11 hiç hir re~nıı lryit yol..tıır. 

Halen Alm.ınlarla lnıtilir. kılaları 
ara~ınrl:ı ~·nl.: şiılılıı!lli bir çarpı,mıı 
nıkua ı::elınekterl i r. 

Bütün Alman hllcumları, hl'r tarııC. 
tıt durdurııhnu~tıır. Her yerd•, Fran. 
aı,; kuvvetleri, kı-ndilcrlne -ı:o.sltrileo 

miş olPJ\ mev7.1lf'TI' yerll'~m•kledir. 
H:ıtıarın ~atlamlı~ı ıundan da ~L 

li olmııktadtr ki, Almanların Rethelin 
ı:arbinde Ai~nfl J:'N:!Y.•k huım!undaki 
bUhln ı?•Yrl'Ueri ptiıık!lrtıllmli,tUr. 

ı:ıa,kll bildirildi~ıne KOrf!, ı:iommı 

hattı da sa~lam •uretl• tutulmakta. 
dır. 

Son söz: olıırak ,,ı <!Pn,hilir ki 
Sommeden R.l'n'ıı kııdllr. mükemmel 
mevrl almıe Y117iy .. tte bulunıın Frıın-
117. ordu~u. Almıın hilcumlıırınıı k11r_ 
şı koymak için orgıınl7.e olmaktadır. 

izvestiya ve Pravdanın yazıları 
( /Ja~ larnfı 1 incide) 

fnıoltere Te Frırn~ıı. Relçikll ve 
Holanda araT.ileri ii1eriıııien Al
ma.nyaya karşı bir laıırrıı:r hıu:ır_ 

Janıakla idiler. Ru ~efpr de Alman
;p, ı:eııe miitlefiklerılen enci ıl:n·. 

ranarak ınukahil lt>dhirler iıtihar. 
etnıi~lir. Yeniden ln~ili7. - Fran
<;ız kumanda heyeti, heın ''akit hrın 
rle lcşehhih faikiyct:ni kayhetmi~
lir. Alman orclıılarınııı Reldl.:ıı Ye 
Holandadıı iş~ııl rlrıı~l.:le oldul.:l:ır1 
nıeYkilcr, a~kcı· i \'e \lralejik \azi
yrli e<;a<;Jı hir <;Urt>lt> ı::rııe ,4.lmıınya 

lehine olarak lt>dhil l"lmeklcdır. 
Alman ordıısıı ~lajiııo haltını ya. 
nındın tcvinııi,ıir. Hnlanılıı ~;ıtıii

lcrinin h~al edilmesi, Alıııan lı~
\ 'a üslerini l.onılrnya ıa:..rıhcn .'inil 
kiloınctı eye yal.:ınlaşlırı~ ıır. Seri 
boınhardım:ın ıa,yarrlcri l:ırı:ıfın
cl:ın hıı mc<;:ı.fr., \'Arını <;:ı:ıt 7..1rfın. 
da kalcdilehilir. J>:ınimarka ,., 
~orvl"ç ~ahillel'inr. ılt' rıııılil olm:ı
"'ı r!olnyı<;ilc, Alnı:ıııya Şim.ıl ıleni. 
ı: lnde hıikimiyr.Ji ı-lıle rııni~ o!ıı
~ or. Alman hnqı ku\'\'eflPri, lnııil. 
terenin "hii~ ıik filn<;unıı" 1in<'irlc
~·crck 1Mnıır. nı:ınr,·raları yıırıııı:ı_ 

~ı irııkHnl:ırınrlıııı ııı:ılırıım rıli\ rır. 
Rıı dhetin hn~ it' 01111;1<;1 f.,.k;ındi
nııvyııda rcre~an rılrn ılenİ7. ııııı_ 
h:ı rehelerin in vcrdit!i lccriilırlcrle 
ele <;ııhitlir. 

I>i~cr il.:i lııtııraf ıııeııılr.krt tl::ıhi. 
harp tehlikesine mıırm: huhınnıak
tadır. 

lnı::ilir. - Frıumr. holııkıı ilı- lı:ıı_ 
ya :ıra .. ınıla .ıırrek ;\kclenir., ı:ıert>\.; 

<;e l 'ıak Şarl.; ınMclelPrı lıakkınıla. 
ki lt':rallar. <;on ılf'rerp h:\ıl lıir ık'. 
reyp .ııirnıi~tir. <;Pınhr.rl:ıvnin i~ti_ 

f 11<;1ııd;ı11 prk AZ '"Pi "'il rih hi r ~ıı
ft'l it' lrhariir. cllirrlıii nr;hilP. ,\l.;_ 

deniz hana<;İle Ralkırnl:ırın ~;ıkın
rl:ı h:ırp h:ırrk;\fırı:ı yeni hir <;;ıhnc 
le<;kiJ erlt're~i rll'rpi~ erlilrhilir. 

ll;:ırp ll'hlikr<;i pı.ı<;ifik ıleni1i11de 

rle co~alnıakl:ıriır. \liilll'hit ;\nıpri _ 
ka ile .ltıpon~:ı ıırıı!l>ııııl::ıki ilılilH
lar, "Hnlandn ınir:ı"ı .. i~·in ıniira_ 
rlelenin ba<laıııa~ı ılrıl:n ı~ilP lıııriz 

bir sıırPlle h:iıl hir ~l'kil ;ırulınek
leılir . • \ \'1'111111 hıırhi hlr ıliiııya h:ır_ 
bine dol:rıı .ııirli.' or. 

Rilaraflıi:ını IPmin eılr.cı-k lıaki_ 

ki kıın·cllert ııı:ılik olm1n1n k!içiil.. 
cle\'11.'tlerin ''hilıırııflı~ının" ha~ ali 
hir ~ey oldul:ıınıı. ~1111 :ı h~ıli~,. le
) it elınt>klrılir. Rıı ~ıırelll' hil:ır:ıf_ ,imli •. . 

BU AKŞAM 

MELEK 
!:inemasında 

lık Ye i~tiklallcrini rııııh:1razn et
mt'k htcyen J.ii~·iik ılnletll'rin lııı 

ihlimıılltri :ı~ıt:ıri~e in111t'klt'rlir. Rii_ 
yük cınpf'ryali~ı dt.\'lt>lll'rin ölılii
riidi hir harp iılaıne ellirdil.leri hir 
de\'irılt>, liidil< ıleYlrtlrrt> l.:oır~ı y:ı_ 
pılan harel.:ı\lın mpşrııi~ t't \'C~ :ı a. 
demi mc,rııiyeli h:ıkkınıbıki yiirii
tiilen hiitiin miitaleal;ır, :ınrak ,ari_ 
yııne hir h;ırr.kt.I olHıık ııöriilt.hi
lir, hiç şüpht' ~ol. 1.i h~rhin hıı _ 

ı;:iinkii Jnldşafı anıııılıı, rmrıı-rya
li,llcr ) t"ni nıeıııltketleri \ÜriiJ..:lt'_ 
nıl.'k i~·iıı hiitün ıı:ı.rrellerini s:ırfe
dl.'rcklrrrlir. 

RitııraflıLhrını ~;ınıinıl lıir ~ıı. 
rcllP ınııhafıını etmek i\tiyı.>ıı Te ln
ııilir. - Frıın,ır rnıperyalistleriııin 
cllt>rinılt miihaıiele ııkçe"'i olmak 
i\lemiytn kiiçiik dr.drller. ah\'ali 
ha71{';1 Tıtk;ıyiiıttlCll f_.~ tfldt ıfcnler 
alııı1.1l11lır. 

rn:\ \'IH~IX Y,j,7.lS( 
Pr:ı\• rl;ı .-:17ı>lt-\i ıle h:1rıı hııkl.:ın

ıb ~·:ır.dı,i.\ı h:ı~ınııkııll'•lf:, 1.nnrlrıı 
ile Pari~i n kl'nrfi hıı~larlıkları hıtrıı 
\ııha<;ının .ıeni~ll"rne<;i i~·in hiiliin 
l{ll~'l'rlll'l'ini ~arf('llikl!'rini \Arfct_ 
lilderini miıtleriklt'rin Rtl6b ,., 
Hohııılayı hirtr 'ilah ıııt'l'l.:rri ol:ı
ra'; hnırlarl.:rn .\lııııın~ııııın hıınıı 

önleıli~ini ~ar.ılıktan \onr:ı ıli_ 
) nr ki: 

Relçika \'t' Hnl:ıııılıı tnpr;ıl..larııı
d:ı inlişıf rlrnt'kll" ol;ın \'abyi, rlı_ 
nıinlerinin kryrinl' l{nrt', hıu-p nıt>

~;ıfC'lcri rllr.rınrft' rlan.,t'ıliıı. aııcal.: 
hir intihar pol il ika\ı rlt'nilelıilroı·l'k 
hir rmlılik:ı t;:ıliıı rtnıeklr nl:ın kii_ 
ciil.: dedt.tler hiil..im,,llrı·i İ•;ln hir 
rlt.r\ ıı-,kil t.lmt>ltt'rlir. lnı:ıiliz -
Fr:ln'l7. hlnlıınıın ~ tni hıırp ıııih
r:ı:.lııı·ı h:uırl:ım:1l.:ta nlnııılArı ha_ 
'ehill', hu ılf'r\ d:ıhıı miihim adrlr.
rf ilmt'liriir. lnı::ili7. ılr.T!et ;ıılırnıları_ 
nın \On 1.ımanl.ırrlıı. Alrlrnir.rle 
nıııh~rrht'lerin Pt'k yakın olrlııiZıın
rl:ın hıh~rlrnPlr.ı·i hir lt.~ıuliir t'~l'ri 

riP~İlr!ir. ll:ırıı lrhılitlrri R:ılkıı" 
memlf'l.ellrri ,.t' hiitiin Yakın Snr\: 
İİ71'riıırle rlola~nı~l.:l:ırlır. (' rnil et_ 
ıııcl lıi11mıiır ki Xon·r~·. Relı;ika 
"t" llol:ınd:ırlıııı ~lıııaıı ılf'l',Jrı. 1ıi

minlerini11 ~ ~kınria ellt>rini lurp 
:~lf'\İne ~nl..ltırın:ıi;:R h :11ırlıı ı11lıkları 

hiil.ıiıııellpr iizr.ı·inıit tt'~irlprini ııös 
lrrpı•eklir. Rıı ıncrnlıtkt'llpr ~Rnm;ı_ 

h ne J.aıl~r ııı1rııı l,;aitlı\;l:ırını aıı
lwıal ırl ı rlı:ı r. .\ 

Bir M "V7 11 İ('lnM - A,K, 

MERAK v.- HF,VJ;CASLA 

Dnln FJ'llnSJJ: Film! 

Sabaha karşı: ı 
-----------------İni'iliz ha va kuvvetleri

nin faaliyeti 
IJOndrn, 2 1 ( Hn~nc;i) - tn. 

giliz hııva kuv\'etlerinı> men_ 
ıııup Blenhı:ıym bombındımıın 

tayyareleri diin Ar:tl'I ve Kam. 
bre nııntaka,;ındakl Almıın 

zırhlı kıtalarrnı bombalamış. 

1;11·dır. Gecelı>yln ln~lliz hom. 
hıı.rılıman ta~·y;ırı>leri Kambre 
vı:ı Sen Kante~ mıntakaı.ındaki 
Alman kılcı ların;:ı taarrur. et_ 
mı~ler Tı> müthiş mukıne"}et 
kıtrşısında beş fngiliz tayyare. 
ıoi üslerine aYdet etmemişler. 
dir. 

1 n~i li7. a YCl -ye hom hardı_ 
man tııyyarelerl diin Bı>lr;ika 
\'C Şil1lıdt Frarı~ada fıtaliyPtlf> . 
rinc devam etmişlerdir. Birçok 
Alm~n kıtalarına taarruz edil. 
miştir. 

RotP.rdam<laki Almırn lhtL 
yat hP-n1.in depoları bombardı. 
man edilmiştir. Alm:rn lt1yyare 
dan toplarınııı mlithi., nıilma. 
naatını. rııP;men ln~ili7. tııyya. 
releri hiç bir zayiat Yermemi~. 
!erdir. 

Pa7.arte~i ı::;eceı;i tl i.işil rll len 
Alman tay.rar<'lerinlıı ı>llideıı 
Cazla oldııı;u anla~ılnıaktadır. 
16 tayyarı> de mitrıılyöz ate. 
'ind~ıı harap olmuştur. 
1

lngiliz kralının kardeşi 
İn!!iliz Kralııırn kardeşi Ge. 

ııeral Dük dö Bloce~iz mUı;ıta. 
cel bir Tazifı> ile .F'ransadırn 
Ll'ndraya ı:;elmiştir. Yakında 

diiner.ektir. 

lngiliz aıkerlerinin kuv
veimaneviyeleri 

mükemmel 
J,on <lra, 2 1 ( H u'ln 'li) - Ru 

ırPce :;-elen haberine ~öre tn_ 
~iliz seteri kuvntleri kendile_ 
rine ı;-österilen yerlerde şiddet. 

le çarpışmaktadır. Askerlerin 
kuY"Pİ maneviyeleri mlikenı_ 

meldir. Cenuba doğru ilerle. 
yen Alman kUTTetlerlnln kU. 
(,'lik motörlii mllfrezeler oldu. 
ğu anlaşılmıştır. 

Rıı rlal..ik:ırla nziyel o ılrreı·r l.:a_ 
rışıklır J.:i, bir lahlo ) 'apmak imka
nı :rnı.tıır. (ierlik icinrle lıir ~·ok 
nokt:ıl;.ır nrrlır ki hu ~ C'rlrr hiıla 

Fran\11.l:ırın C'lindtılir re burao:ıl.:i 
Fran~ır.lar bu yerlerrlen nuılahil 

hiirıımlar ·y;ıpmakta Te nıiikeııımt'l 

~ıırtle lıarht>lmel;terlir. Alman JıilY. 

rl'linin herlefi. ınfinal.:ışrı ş:ötiirme1 

hir 'urcttr, :\.f.ıınş liıııanlarıılır • .4.1-
ımınlar. mııttefil.; ordıınıın ~im:ıl ı·r_ 
nahının mönıılall'~ini ke.,mt.1.: i~lt'

mekl!'dir. Tank ~iiriilt'ri, tııhrirı e. 
ıll'hilrct-klcri lırr ~eyi tnhrip t>dl'
rek "' Jıilha~s:ı terör ~::ı~·ııı:ıl.. ııh r_ 
tin i sıi\ılereı.: bu araıiıie rlol:1,mal..
ladır. 

İngiltere ile F ranıa 
arasında 

Telef on muhabE r a
Si kesildi 

1.t111tlrıı, 21 (.L ... J - Diin akş;ıııt 
,aal 19,:111 ıl:ınht>ri lnı:illl'rt' ilt 
Fran"'ıı :ırasırırfal.:i telefon nıuhaht.. 
r::ıtı nıiiııl.:ali bulunnıaklaılır. ~{u

ın~fih lnl{iliz " Fran\t7 hiiliımt>t. 
Itri !'rıı~ınrlal.:i temaslar idame eıli
lehilıneldcrlir. 

Rir- po~la idaresi nıcmurıı ~ll he_ 
yıınatlı1 hulunıırnşhır: 

FrRns:ı ve rlııha ill.'rİ\İ ile tele
fon nıııhıılıeral ı;fn·isi miinkali hıı. 
lıınmal.:taılı'r. ::\I.' 1aman iaıil' rı!ilt'

lıil<'rdini hilmiyornz. (~ıııetelrr. hıı 
inl.:ıl:ıın hir lı1blo l.:rıııına~ınıl::ın 

ıniile\•ellil oldujunu söyll'mektedir. 

Resmi Tebliğler 
Fransız Tebliği 

!'arlı, %l (A.A.) - l"nınırz akfllm ~blltl: 

Somme'in ~im&lindekl mıntakadı, taeyikin ı d!'Y&m eden dli_:m•n, llnl 
un!lurtannı Amit'nıı ye Arraıı& kad&r ill'rlPtmeyı muvaffak olmu,tıır. Cep_ 
hehın ,eri kalan kıemmda, dUtmanrn mevz:il pyretlerinı rat;men, vu:lyettıo 
dejtl§tklik yoktur. 

htihbıtr hava kuYYetltrlmlz ve bombırdHnAn lllolarımız, bahriye pik• 

bomba.rdımıı.n cUzülamlıtrın1n l~blrll*i ile, flddttli fu.liyette bulunma~ ve 
durmııdan arazi UY.erinde dU,man kıtalarını hırpa.lam1~trr. 

Frıınsı7. hava kuTvetlerinin ,., tayyar!' dafi bıı.taryalıı.rının yA!nn bizim 
nıı.tl&rHl\IZ:da. 10 Mayı~tan 111 Mayı~a kadar olan devre e~~mda dli,UrdUfU 
tJU~man tayyarelerinin ıı.11garl mıktarı buı:-ün 308 e varmı' bulunmaktadtr, 

İngiliz Hava Nezaretinin Tebliği 
J,oudra, 21 (A· A·) - Hıı.va nezaretini'n tebliği: 
tngiliz hava ku\'vetleri dün Funııa ve Bel~ikada vı> muhu~be 

cepht'flinin hl"mı>n arka.,ında kain bölgelP.rde dü~man kıtaahnrn mü· 
nıı kale Yollıuı v" taha;;şütle-l'i üzerine ,iddetli taarruzlara deYam el
mi."lerdi·r. Bu turrm:lar bütun ;rece dPvam etmiştir. 

Bu gE'CP Roterdam ÜT.erine yapılan bir brıııkın P!'lna~ınrla miitParl
did benzin depoları iızerine bombalar ieabet etmiş ve yani:'mlar çıic-

mlfltır· 

Alman tebliği 
Alm:1n ordu~u luı~lrnmıtndl\nhğmın tPbllti: 

Bütün devirlerin Pn muazzam taıırruz harl"kPti. ııyrı 11,\'rı hir ıır
ri büyük taktik muvııffakıyetlerdl"n sonra, hal~ ilk nt>tirelerini ver
mektPdir· 

Vuife8i rliişma.nın Bel!:ıkadaki kunPtli kıtaları ilP ~edAn'ın cr
nuhunda J.lajino hattı arasında irtibatı tt>min etmf'k olan dolm:7.Uncu 
Fran!l17. ordusu imh:\ edilmi~tir· Bu ordu. halen, inhilal halindedir. 
GC!nel kurmay ve •imdiye kat!ıı.r yedinci Fransız ordusu kumandanı 
ikf'n dokuzuncu ordu kumandıınlığını deruhte etmiş bulunıın :eneral 
Giraud esir edilmii$tİr· Almıın fırkaları. bu taarruzla açılan gediğe 
girmektedir. Hücum arabaları kılaları \'t motörlü kıtaat Arruı'ı. 

Amiens'i ve Abbeville'i ıılmışlıırdtr ve Som'un şimalindP bulunan 
Fransız, lngiliz ''" BPlçık11. ordula.rı cüziitamlarmı bu ıuretle Manş 
11ahiliM doi:ru ıürmf:'ktPdir· 

BPlçikada kıtalarrmız, G11nd'm şıırkmda Eııeaut'nun cenubunda 
miifrezelerimi7.e karşı koyan diiomana hücum etmrktı>dir· Düşmanın 
Valan11iyen mıntakaıınnda cenubi\ dC1ğru yarma tP~Phhüsleri akim kal
mıştır· 

Hu!'lmıi bir tehliğh• bildirdiğimiz Şl'ihi, Alman kıtalıırı, r~uh ti!· 

na.hında. Laon'u 11.lmttılıır ,ve Chı>min dtoııı DamP!ll yolu ile Aitını> • Oiııı> 
kıtnalma kadar ilt>rlemi4lP.rdir. Krtıılllrnnn~. Frıınıaız hilrıım larını ı:~ri 
pü!lkürterek. bu mıntııkadıı. birçok hücum 11.nbııları tahrih .-tmiıatir. 

Diil.!man müfrrT.elPrinin •imdiye k:tdar mukavemet ı:österdiklf'ri Ret
hcl ş~hri alınmıştır. 

Ha,·a kuvvetlerimir., Alman ordwıunun hu nfl!rine mÜPfl~ir ım
rt'tte yudrm etmiııılerdir. 

Havadıt hakim olarak, nehirlt'r üzerindı> geı:itl~ri ve n11kliyt mU
ı>!ll.tıeııelnini ta.hrib Pderek, yürUyüş halindeki lcollara hücum yapıt
rak, dokuzuncu Fran:oıır. C>tdııtıunun inhili.lini çabukla~hnn1' VI' eimdi
ye kadar düırmıtnın gediğ\mizin <'f'nahlartnı tehdit içln yaptığı büt\in 
te5ebhüsleri nüve halindeyken boğmuştur· 

Fran.ııız sııhili üzerindeki lce~if uc:u~ları e11numd11. tayyııre1Primi1:, 
hir Franıııtz toljlitoııunu. !5482 tonilatoluk Ni~.-r donanma. ~Arntç vıı
purunu. Pa\'on Fran!'llT. kargosunu ve diğer iki k argoyu ağır aurette 
hasara uğratmışlardır. 

2e May111r 21 Mıı.yısa bağlıyan g~ı>. cemıut •3 bin tonHAto hac
minde 6 nakliye gP.mil'i ve ııarnı~ ~~ileri batırılmPI!. diğPr tA.raftuı. 
ceman 13 bin tonilato hııeminde dört vapur ıtğtt' ııur~tte huara uğra
tılmı~rr. 

Dü~ll.lllfl kayıpları dün 4:7 tayyarı>ye baliğ olmuştur. 15 .Almıı.n 
t.ayyarHi kıı.yrpbr. 

Türkiye ve Yunanistan daima beraber 
Atin&, %1 (A.A.) - Atlnıı Ajan11 

bitdinyor: 
Yunanl~t.ııın ile Ttirklyt r.ruında 

ıııiya.11! mıı.hlyt'tle mtl7.11kıoreler cneyan 
•ttlıti h11kk1ndıı. Buırıır J:'A7.t'tt'lf'rl tıı_ 
rurnd.an i!tiruıa.h ,dJl~ haber Utlt•ıı;_ 
dır. 

F.hemmiyPtlı mıı.liım oldııtu IlzMe, 
TUrkiye ile Yunaniatıın hl'p~i dl' nt•
redilmiş olıın bir ııerl anlııım& Uz,..rl· 
nı mllt'~•t'll çok 111kı ba,tlarla 117.un 
nnıandıı.nberi birleımiı bulunmakta_ 
drrlıı.r, 

Reyno'nun 
beyanatı 

sa:· 
rarls, %1 (A.A.) "Havu,, - nl'll• 

nkll Rtyn~, bug-tin. öğleden. ;~· bt• 
.lys.n mecliııtnde vazıyet hıı.kktn tftir: 
yanattıı. bulunarak fôyle rd~etttll 

- Vatan tehlıkededir. 'aD) 
hiç bir ,eyi giz:lemiyece~im. dU:· 

Belçikanm il'llilA.~ındıı.n ~onı~ . •daJıl 
mıın, Fran.9ız: ordu3unun Scdanıc11.l1'· 
mıı!ealrnA mua7.7.am bir hUcunı• ıır:dı 
tı. Franım; kıtal:ırı bu no1<tıı.daiJcS),. 
ve en iyi Fransr7. kıtrı.Irı.rı Bclı: ııı.ııır 
Ki>ndtrilmitti. İna.nılmıyıı.cak h~ odı. 
ytiıundt'n - ki. bu ha.talar cezı;.:pr!l· 
rılacııktır - ).bun Uzerındckl ı:-lııl 
IPr, "'·velet dcrpi~ edi!ml: oldU~p.Jarı 
atılmamı~tır. Alman motörlil fır 
bu gPdikten geçmışlerdir. 

1 
dt' 

411 ıaatll'n~rl, Alman HerJeyl~ b~ 
J,.rrııs 

vıı.m t'tmi,tir. Amiens ve 
aabAhtanberl . işgal edilmiştir. ırık1'l-

Bı7.tm klA.tık harp ida~esl t~ıı:ıııır· 
mı7. , derinlere doıtru motorlil 11 ıtıJ• 
dan ve para,Ulçüler taaliyf!tıı:ıdeı:ı 11':· 
rl'kkl'p yeni bir telA.kki ile ı.srŞ 
mıtlır. ıtl et• 

B. Reyno, sözleri.ne ,öyle de''ll 
mi•tir: cdıl-

Ht'r hanı;! bir z:aafa m!ı~aadtuıırtl· 
miyecektir. Vatan hain!Prı, hOr;ı:' bılı:.· 
lar, alçaklar ve korkaklar ıı:ın f(eıtlr 
d:rn sonra uzun 11ilrecek :ınulıll 
u~ulU tatbik olunmıyacaktır. pıt· 

Rihiil.: serimize YC a,ı.:erıer~"''' 
. . ·ıcrl•" 

1e itirnal r.ılelim. Tanarr.cı ı:ıı'• 
r.aft'rl' ı.:o~ınorlar. lnııiliz lııı'ıı 
Tellerine· ti~ ıc~ekli:iir edcrııll· 11 i· 

' [ılU Xııl lıın hu noktasında, h ı e1'•· 
yan ll!R\t ııya~::ı kallar:1k 1:1.ıı~' 
li "'idrletle all..:ı.,l::ı1111\l1r. rl· 

R. Reyno, 'ii~lerin'e ık'·ıııtl 
rııi,ıir: . 11~ır 

Ge\·en harhin lıid;ıyctındr, 111111. 

lop~·u v t ınal.:inrli türek ııııı.ı ııı· 
ti~ ıı ~·ok ıliı n olnıa111 ıza rıı~ırı<'1

11 'rıı'' . ( ıt 
tıınrıııı.. Rıııtılan \CJl\l'a, ızayrı 1 ,,1~. 
ılii~man lararınılan ı:ı:ıı ı.uıı~nırıılt 
\ı netil'e~indeki lıü' iik ~{ırP •• I· . ııv 

lar~ıl:ı~Jıl.:. F:ıkal nilınyet fil 

f l"l' olılıık. ı ~ ııııı~. 
Eiter lırr nefer oynadı ı btıı!ıl 

711111 rolfin mana-;ını anlarçıı, ıtr 

ıtiinılt' 1'.! ':ıat c:ılışaıı nııırlr 11 •• 

her hiri ıııakin:ılarııı öniirııle J,, . 
.,.,.1,: hir ht>,Yl'<'an \'e ihlirn~lıı rl-'~ 
nir•r, t~l.'r her k:ıılın. Jırr t, • 
Ya,arlıi(ırnır. saatin aıaıııctinl 11 

.. r. • • [I ,. 

rik olıır'>a, hu çtfer dl.'. a) nr , • ı 
ki h:ırptel.:i ı;ıihi nıurnrrcr ol~~ r • 

Y:ıh:ınt•ı ıııenılekellerclr., 1'
11

1!, ~ ları-a l'rkek, karlın ,.e ~·ocuk, 
h;ıll"riniıı mnrnu b:ılı<ıılcl 11~C ~ 
an laııı:ıl;a hıışlıyorlar. RııııM 
.ı:eç I.::ılm:ı\llll:ır. rı· 

\'atanın hıı rt>l~kt>li ;ınııııl~·~ıı~· 
lrn n Yeyıı::ınıi'ııı hizinıle .,ıd• _,. 
ılan ı::urıır ılıı:yuyoruz. \'prılıt ll ııJ· 
lihi Pt:leıı, Fran~ı7. ,ı:a!Phcsiıt''\rı' 
'>ti l'lıle Pılilt>ct>i:ini hilb or· rdıır· 
ı:ıanıl, Alınan ilerlc,·i,ini ıiı• rJll'. 
ılııl..tnn cınr:ı, biıi zafere uladı 
,ını hilnıi,ıir. \'t'' 

H::ırrk:\lın iıfare.,i, y!'IJıııı 
ıtanıia aıllir. r ııı 

Hiikı'ımel L::ırarl;ırını aııııı.tı ·,"'' 
hir hu"tı'I menfaatin ;ırtıl.: soı (I• 

nıiı•· lt'nıt>k hakkı yol.lıır. l\eııılı ,~,r-
1.ının ftl:Hrlll'l'i ~e\'İ\t.<inr. ( 
ınajfı hilclirn . . ııll ,-Jı~ 

~iT.t hakikati ııöyledim. çoıı ,11etlf. 
nız hakikat. bi:r.ı> harekt't ıııı' 
verprek bi7.i kurtarabilir. f..-ııs1' 
Ağabeylerin" Jjyık oJacllk ııd 11 

Mkrrlt-rine itimat edelim. J'"rll bırır:· 
İngiltere, blrbirill' sıkı ııurette ıı:ı11 ,1ıır 
mi~ olan bu iki bUyUk millet . ~~ 
e<lılemrz.. ıı ı:: 

Fr11n'a ölemez. Eger )~J'f bir tıl~ 
ı:elir ve 'bltnıı., Fran~ayı yalntı: ,:ı c'' 
ciT.e kurtıı.rabilir der i,.e, oıııı. 
vahı Yı-rece~lm : rtl• ( 

- Ben, mucizeye inanı)orU 
kü Frıınsaya imıınmı yardır ... 

oıı· 

Cecelüttarık 
boşaltıhyo~ ·de) 

J 1 ıııcı ~( Ba.ştara ı ııcırt ~r 
Rrlf nrt. 21 (.4,,L} - Re 1111•1•· 

ıi~inrlt' ikamt>I eılen lıııı~·ıııı 011dtr• 
rı, \hı~'>olinİ) e şu ınesl'IJ 1 ıt. 
nıi,lt.rdir: ç1ert~ • 1 11111, .,,,, 

"T·ran'a Ye l•.ly;:ının ı :ı 
rnedeniHli olan h;·isli~ an ,·e ~ır<; 
ıııeıleni~·eıinin ınuı.aoderııll arıror 

· ıte ı-r• r.ııuhahi~ olrluilu ~ti aıı 11 1111 

ararisinıle oturan. ltaJ~ıı.n 1;1' 11 ıı'': 
Dıı~'l'Yt' ın iirııraal cdertk ·ıı·l il~ 

· • 111• .. r· 
ne kemali hiırmetle ıkı .

11 
Jıir "'111 \lnıla vapılar.:ık bir harlı• ı1ctl 1 

. • ~ - dt • 
r(('~ miir~ıtrltlc~!"in _ 11111.ıın rıı 
t:ı~1 .\':ıcag1n ı bıldırırlcı '" ı·cl#'' t' 

Roma, ~ t ( llıısrı~tJ - ... ,-4e d 
ııaırlt<i h:ısmııkAle<inrlf' şo. . . ı~· 
111ekl<.'dir: ;ııl~ıı• ,ı 

- lı:ı.lu ıtt>rck milli ıı~ i tr< 1 
. ' " ııziorı 11rr l{ertl.: imparatorlu.-: :ır ,.rıır 

. . 1 l o bil ııır'• l"tntlınrledır. ta ,·anı g~3 r 
Kont Ci11nn'nun 30 11i~""rı1ıl!Tli'11~ 
hinıi~ld nııtknnda ııırıf coP 

b . tnkttll et•· 
O uman Ciııno ır ııırıf11 1 )1 
i~irnlı>r ııl.:retıni, ve ıılkıŞlı" ,,rı 

'hl l" .. ,. 
J>prnokra~iler o tıırı ııl11 

d'kkıılr ıfl' mııt:ılt.helt'ri nııurı 1 • di Jıı • 
nıı\IArılı. Deınokrıı,iJer '

1111 
.. ıJlll~<t 

• 1 il\ il " " , lıırı fA7l11<ilt l.ıır~ı Rnt . BiJ 1• ılir. F11l11l nl.:il ı:ıecnıi~tır· , 1111' 
t 1 t~ıl \ . 1 

rııflanın ınııkıerl• crıı ı • ~iı·•' 
''"~en e\"YPI hareke! e<Jrrt 
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"Beşinci kol,, a karşı 1 
açılan mücadele 

lngilfere, Fransa, İsviçre . ve Mısırda göz hapsine alınanlar 
Saat üçe doO:nı, Blez, ~~

nin daha bir likör içmesini bek
lem~~ .iste:rp.eksizin ayağa kalk
tı. BoŞen ae ılWat bir tavırla 
Hemen n a!aC:tafı Jiyrıldı. 

aviçteden dönen talebeleri·mizin anlattıkları 
Son bir lıartadanberi cephe seri_ lcrclı: ~öz hapsine alınmıştır. 

si h:ıbcrlerinde sık sık t~sadüC e- Bunlardan başka di~er şüpheli 
dilen iki kelime vo.r: "lleşinci kol" görülen bütün Alm:ınların hıırp YU

l:climclcri. .• Bu tabirle düşmanın kuunda derhal yakal:ınm:ı13rı için 
islilıl !'imek" isteCliği bir memleket. 5imdlden tevkif müzekkereleri ih. 

t.._ 26 le kcnıli ek:ıliyetile yapncoğı tah- znr edilmi,Ur • . 
'~11irııı y - - rlknt kastedilmektedir ki bir nevi İsviçrelilerden büyük bir incc-

İiıtiy anında bulunan - Güzel. Yani bir hafiye •• Öy- ''içerden fclih,, m:ınn~ınn gelir. Jikle a~kcrJ nı:ılümat tGplamağa n 
. • lJ.~ .güzelce yatağına le değil mi Mösyö Tine? "Beşind kol" tabiri ilk evvel lıir takım propagandalar yapın~a 
~•t ıçb~r yerini incitme- - Doğ:-u. !l37 senesinde İspanya d:ıhill harbi uğraşan bazı Almanlar ele geçiril_ 
~ i.tttıkten sonra bir - Peki efendiler.. Mademki sırasında du}·ulmuşlur. JJ:ırbin en ınişlir. 

~ ·&il c de ağzını güzelce tanış tı!:, artık şayanı hürmet zi • şidedlli l(Ünlerinde M:ıdrit üzerine t~n·içreliler, bütün Almanları şilp 
Çt.~,- .~edbirleri de bcyhU- yaretçilerimin kim olduklarını bi• vfıru~ ~·c11 v•,.nkı•st o•·'lıSU erkanın_ h I" .. k k " ~~ ''Kürük Melek" ,, , ..... .u <' ı gorme ·te ''e temast:ın çe ın • 

.,,.- :ı liyorum. Müsaade c::lin de ba~ca d:ın biri şöyle demişti: rnekteclir. Ecnebilerin sil~hları a. 
. ~ldgrra~ak değil, ses çı. bir mevzua temas edeyim. Lutfen - Dört koldan M:ıdrile yürü- lınmıştır. Fakat Almanlar, dlAer 
1 . ~cr· t bıle değildi.. Ra. söyler misiniz Mösyö Ti!'le bura· ınekteyiı; bir beşinci kolumuz dıı ..-cnebiler gibi silahlarını . hfıktimete 

'~'· ıı.~n~ kindar gözlerini ya ne aramağa geldiniT? Mnclritin ·dahilinde mücadele edi. vermemişler ve ancak taıyik ka~1-
llıdilike etsiz bakıyordu. - Bu sual fazla .. Mesleğimin yor. sında kon~losluğıı (fötünip te~lim 
... eli bunu buraya bıra_ bana tahmil ettiği \'azifeler ile Uu suretle .. beşinci kol" t:ıbirile etmişlerdir. 
~'Ye ı::nıiı alçak sesle buraya geldim ve ben.. memleketin içinde bulunup ihtl- Böylece Alman Jıonsoloslultu A_ 

~ctıi.d ettı. Sonra vakti:niz - Evet anlıyorum .. Beni tev • lıil, i.;ı.:ın, s:ıholaj surelile içerden rtetn bir sllAh deposu h3line ırl-
!.t' ıi;nd me§"'Ul oluruz. l:if edip polise teslim etmek isti- kendilerine yardım eden bir grup • miştir. 
"'Ctlct ~ e alakadar eden yor~unu:::. Çok güzel, tabii b.ı ııL bu!un<luğıınu ~öylenıek istiyordu. lsvicreliler ltalynnları da seYrni: 
~ ~t · .ti!" Evvela onu bul zin rol[nüz. Tabii b~n fle kendi- Jsp :ıııy:ı lı::rh nelen sonra bu ta_ yorl:ır ,.e cenupta yerleşmiş n-
~~'f11i b:tinncaüz lazım.. mi müda:.:a için kendi rC>lfur.ü ya bire Çekoslovakya, A\1.l'ihıryn, Po. lı:ıtıi'ı yerli t3biiyetini kabul elıni'j 
~ i da~ •. 0hımıyacak isek şıyorum .. ÇG •l:ü kendimı mü a· lon y:ı , No:-ı:cç, Hol:ında ve Belçi. ol:ın h:ıly:ınların vaziyellcri ihli-
~cıı : go:;termemcJiy;z. fa.:ı ~;:r tt r d~zil mi? / l: :ıılıı rnslgrllndi. Almanl:lr istila yallı surl'te kıırşılnnıyor. Bilhassa 
iı."ht .~adan çıktılar. Aza_ Ancak . evet burada bir de an- etmek niyetinde oldukları bu mem- ı;on z:ımanlarda bö}'le rabiiyet de_ 
ile ~e b't Yeniden koridoru c:ık mevzubahs oluyor - ancak 1 lckcllerde olurnn yerli Ahnıınlar_ ~işlirenler göze çarpacak kadar ço
~~raz evvel Yeşil is. ben burada kendi evimdeyim, cf:ın islir:ıcfe ediyorlıır; Te onları ialmıştır. 

~Ptaı nun sesleri gelen o. buranın hakimi mutlakı benim ve h:ızırlı)·orlıı.rdı. Nitekim . Danim:ır- Dülfın İs\•içrede . Fransız n .İngi. 
, lıu ~ Yar.aştılar. Kapı benim evime mü.>aadem olmadan k:ı, ~orveç, Holanda ve kııımen Bel liz dostluiıu gö:ı.e çarpmakta, her
tİtd~iilc bir sükünetle İ- girenler başlarına gelen her fela- çiknnın isliliısıııda paraşüt kıtnı:ı. kes müttefiklerin zaferini temenni 

lı:..~ r. Burası evin efen. keti h~tta ö.lilinü göze almışlar rmı~ y~ıu başı~d~ b~ ~eşinci kol etmektedir. 
'~Oda tna. odası idi. Büyük demekıtr. Şımdiye kad.ır sizin I fn~lıyetınılen muhım ıslıfadeler le- 15 mayıs gecesi İsviçre için çok 

idi. 
0 
nın yansım kapa. ölmenizi istemiyordum Mösyö Ti mın tıltınınuşlur. Bu sebeple şimdi heyecanlı olmuş, radyolar Alman_ 

~a da~ın bütün eşyası ne, çünkü sizin dehanıza hııyran- 1 müllcfikltr bir tara_rtan _por:ışüt in.. Jarın hücum etmek üıere olduııunu 
~ l~i da uç geniş, rahat hk duyuyordum. Fakat simdi va. l :ı l :mna k:ır5ı ledbır duşündükleri biMirınişler ve hu yüzden -;ivil ve 
~~ ~~ndalya ve ü zerinde ziyet aym değildir. Siz benim bü gibi ıl iğer ı~r:ırınn lıu bl'şinci kola askeri bütün mü<l :ı f:ıa tcşkil:ilı men 
~~ ı?esi bulunan küçük tün yerlerimi ke..- fetmiş bulunu _ k:ırşı sıkı hır kontrol tatbik et- supl:ırı alôrm h:ılinılc sah:ıha k:ı -

dtr~barctti. yorsunuz .. Ben bunu bilmiyorum. me' ·te, mcı>~lil 'Mısı~d:t hnhınan 1. dar vazifeleri başında bekletilmiş. 
~ ~. l büyük masanın Artık tehlikedeyim demektir. t:ılyanlnr goz hap:sıne olınmaktı- Jerılir. . 
~ctı karıştırmaya başla. Binaenaleyh sizi yine işlerime ka- dır. . • • 19 yıışına kadar gençler, sllAh al-
~ be ~a:f eline geçmişti. rışmıyacak şekle sokarak kendi _ T~LEBELER~:\llZ DÖNÜ'\: OR tındadırlor. Jtıılyanlar sh·il mfida. 
~l\P~ının köşesinde Ye- mi müdafaa etmem icap eder Eli fs, lcrede tahsılde bulunan tale_ faa f{nıplarında ç~lıştırılmnktadır-

e ~ıfareti vardı. Artrk min altında tam manasilc s"~inle brlerimiz son üç ııründenberi menı- Jıır. İsviçre 600.000 kişllik nıilkem. 
~İ Ual yoktu. Aradıkları uğraşabil~cek bir adamım v~r kkclc ıliinnıeğe lııışlanuşlardır. Dün mel ordu~uyla halkın manevi)·atuıı 

Zerinde bulunuyor. · •· de fiç talebemiz gelmi'.'ilir. Bu tale- fe\·kftUıcte yükseltmiş bulunmn~ta-
~11\ • -:- Sizin cinsinizden bir katil bcll'rin anlatıklnrın:ı gÖre lsvicrede . dır. • 

11..~t bu araştırmaları ya. mı? • • • ' • "~ • ~ Alnfn'rifın•a Jta~ı ('Ok hC)""eCanh no_ İ!lviçreliler, y~Jnız şimalden. dtt-· 
(~~ll.ll'lar da etrafı gözden • -' Hayff .. ·~ük4metekt..• Ma-' "riıtıyi~1~r y:ıpıJmı,rır. · tlhh·erslteli- itil, cenuptan da hücum bekllyor
~~ "'•- ~tajerde bulunan sem ve temiz bir melek .. Öyle bir lcrclen milrrkkep kalabalık bir lar \'e ltnlyanlann lıarbe girecek. 

~arı dikkatine çarptı. k~dın ~.i. her _ik.inizin de hoşuna li.lille Lozanda Bt>lçika Ye Fransız !erini muh:ıkkak görüyorlar. 
~ 'ı· doaya fevkalade en. gıdccegıne emınım. ' konsoloshanelcri önünden dostluk · lcwiçre şehirleri arasında son vn-

daa ulılatı ihtiva etmekte 

1 

(Daha var) kzııhiirlerile geçerek Alman kon. ziyetten e,·yel yanın saatte bir işli_ 
) ~~da aliabe ve tarih soloslul'(u önünde durmuşlar ,.e yen trenlerin ekserisi nsker nnkli-

~,l~.nu1 ., mektuplar var- 1 ı , ~·{ l şiddetli bir Alman nle}·htarlığı ııös- yatına tahsis olunmuş ve hnlka 
~'" ~ın kaçmnı! oldu- 1 t • !ererek g:ırp cephesindeki taaruzu mahsus seferler ıründe ikiye indi. 
lı.ıı:~~ ailcelriyle ya~~ış , ,4 protesto etmişlerdir. Bunu mlltea. rilmiştir. 
L."'llıııı)o ucrat bu dosya ıçın- -· • --- - - - · kip gençler, hinleree halkın iştira- İTAl.YADAN GEÇERKEN 
-.._'l.;du. Fakat Tinenin 22.5.940 Çarşamba kile gene aynı l 'erde Fransız milll Türk yolcular, balyadan geçer-
~ytdt r değildi .• O çocuk.. marşını söylemi,ıer n Alman kon. ken bilhassa müttefikler aleyhinde_ '"n' laltlanmakta olduk. 12.30: Program ve memleket 'ııaat solosluk binasına Fransız bayrağı- ki nümayişlere şahit olmuşlardır. 
L'ı : k istiyordu. ayan, 12.35: Ajana ve meteoroloji nı ç-eklitmişlerdir. İngiliz \'e Fransız mıığıızalarının 
:111 hıı ba.berlcrl, 12.50: Müzik: Muhtelit far_ Polisin müdahnlesile nüma}·işçi_ camlan 1'ırılmış, sahipleri tecavüz. 
>...t~u ~~yayı alıyorum.. kılar (Pl.) 13.30/14.00: Müzik: Kil- ler ıl:ığılılarak 1'fikün temin eclil- lere u~raınışlardır. Bilhassa Triyes
... ~. lt.~rtiz. Herhalde işi- çük orkestra, 18.00:. Progr8.Dl ve miş Vl' komıoloslukların kar>ıl:ırınn le deki nümayişler çok şiddetli oL 
l~ h..;' ltr)\)ilir belki de da- memleket snat ayan. 18.05: Mllzik; ııskcrl nöbetçiler konulmuştur. muştur. Bütün İtalyan trenlerinin 
'' ~tarı b · ·d· ls-:içrenin bütiin ünh·ersitelerin. camlarına Mus• .. lı"nı· ye Jlı"tl,.~in ~~ urada gızlı ır. Cuzb:ınd (Pl.1 18.30: l.\lUzllt: Ç:ı.lan_ .,,., .... 
~ l:ır: Kemal N. Seyhun. Fahri Kopuz, den Alman talebeler cık:ırılmıştır. oüyük kıtad:ı resimleri konulnıu~-

.' 
1
0 dosyayı götüre _ lzzettln Öktc. 1 _ okuyan: Nebile Bunların talelıelikten ziyade siynsi 1 tur. 

ta..._, fa:ıliyellerle meşgul oldukları Is- Yokul:ırın Balkanlar<la c.-n çok 
'9\ Raif; Aziz şenscs. 10.00: Konuşma 

P ırerdi (Dış politika hAdlselerl), 19.20: lılU- viçrc tn:ırruza u~rayınca <lnhiıt bir dikkııllerine çarpan Bulgaristandn. 
İlt ~ . • • • zile Çaı:ınıar: Cevdet. Çağla. Fahri karışıklık tertibine hazırlandıklnrı ki Almnn propagandasıdır. 

ı..ttr· rnıl bir §ımıek nnlaşılmış "e elchaşıl:ırı teshil edL 
"it f~ dondüler ve Tine Kopuz. lu.:cttın ökte. Okuyan: Mua.. -------~-------------------
~1 .. Yad koparmaktan tafıı Ça01ıı.r, ı0.45: Memleket saat Al 1 H 1 d . 1. . Ve'lt~Je zaptedebildi. ıı.yarı. Ajans ,.e mctco~oloji haberleri, man casus arı o an anın ışga ını 

b."" 
1 
ti İskelet kollannı 20.00: llüzlk: l"aıııı HeyeU, 20.35: 

~it;. aranlık göz oyuk Tem.üt: Orduya. ~anl.ıyım. Yaz:ıııı: nasıl hazırladılar ?. 
,ı.·ııt ~~t dikmiş bakıyor, Kemal Tözcm. 21.35 Scrlıcst .saat. 

nt .1~leri müthiş bir 21.45: Müzik: Rlyasetieumhur Ban<lo_ 
lÜluyormuı gibi açı- au, 22.30: Memleket. saat ayarı. Ajana 

b.... Haberleri; ZJra.ıı.t, Esham - T:ıhvllAt, 
·~ • • * Kambiyo -·Nukut borsası (Fiyat). 

~ tltictriğinizi söndü· 22.50: MU::lk: C3zband (Pi.) 23.25/ 
ti)) 23.30: Yannki program ve kapanrı. 

\ • ~haiyet emretti. 23.5.940 P~rşembe 
lı.' · 'il41ı an tereddüt etti~ 12 30: Proc;-ram ·ve memleket s:ıat 
ı~,._ ~~si havayı yırttı ve nyo.n, 12.35: Ajans \C meteoroloji ha
~ ~r narak yere düştü berlerl, 12.50: MUzm: Çalanlar: Ru. 
~e ia1c:nl1ı~ hakim olunca şen Kam, Vecihe, ce ... ·dct Kozan. O
~~ "etı k f kuyan: MUzeyyen Senar, 13.15: MU

ıı} tyd n uru ka ası - z:ik: Halk Türklllerl. Aziz Şenııes ve 
.~ ınlanmağa ve ye· · 

it" 'açnıağa ba«ladıg-ını sarı Recep, 13.30/14.00: Müzik: Ha.. 
~~)di, . • ::r Cif Müzik: (Pi.) 18.00: Program ve 
.~~ !i memleket s:ıat nynrı, 18.05: Müzik: 
t,:~ lrıdı de §U yüzleri Oda ruUzlği (Pi.) lŞ.30: Mllzllt: Rad
~~'1Qı nıendillerinizi çı • yo caz orl\'e:ıtrn~ı <Şet: İbrahim öz
\>~ ttlct~g· gUr), Soprano Bedriye Tl.lzünün işti_ 
~ dtl\ ıı duruyordu. İs · riklle, 19.10: MUzik: Saz Eserleri, 
~ ~nırctti : Çalanlar: Ha.kkt Derman, Şerit tçll, 

' ~oı.... ~a çabuk olun e • Hasan Gllr, Hamdi Tokay, Ba.sri üt_ 
d~~~. kt. ndiniz bilirsi _ ter. 19.25: Müzik: Okuyan: Safiye To.· 
~ <qını kay. 19.45: Mcmteket sa.at ayan, 

1'°tl ın yerine geti · Ajans ve Meteoroloji haberleri, 20.00 
lnan bir kimse Müzik: Çalanlar: ,Kemal N. Seyhun, 

\ dU Fahri Kopuz, tzzettin ökte. ı - Oku-
V ,'lılltec:t~. İskelet müs yan: Sadi Hoşses, 2 - Okuyan: Me-
,; "iz tavnnı .bırak lck Toltgöz, 20.30: Konuşmıı., 20.45: 
~ •,,. MUzlk: Fasıl Heyeti, 21.10: Konu§ltla 

\~~~ ıt! 1b~ö.~yö Tine ı.. Bu (Sıhhat Saati), 21.30: MUzlk: Radyo 
~t~ le Uyük şeref .. Vr Orkestrası (Şc!: H. Ferid Alnar), 
t..'i~ ıt· nuvara dönerek: 22.20: Milzilt: Cuba.od <Pi.) 22.SO: 
.~ p ,'.nı~iniz? Memleket saat nayn, Ajıına haberleri; 

(BCUJ tarafı :J üncüde) 
naşiril'fkiırı olan gnzelelerdc Te 
bilhassa "Yoll• en Y:ıterl:ınd" do. 
Alın:ın snzctelerindc !(örülmesi ınu
tnt olari klişeler çıkıyordu. Jlolan. 
dn vnliihdiliları lııırtad:ı iki kere 
post:ı \tıluhlhnda · n..-reden geldiği 
belirsiz mnlupl:ır buluyorlardı. Du 
mcktuııl:ırctj dilin: 1 müttefikler a_ 
leyhiııcie projjaianda r•ftılıyordu. 
N.s.n p:ıttisi ffi~hsuttJ•rı •ızıi uli
rak topianı}f tJ8f llliifllEtl d ilBL 
forınıılı oıduıtbrı balffe iskeH fi. 
!imler yapıyorlardı. Bunların üni
Comaları kara gömlek, külot ,.e sü_ 
çari çizmesinden ibaretti. Aynı za. 
mand:ı hepsiffde bir rovelver bir 
bıçak Te leabıtta g8r~ l;ır •nAh Tt
)·n nıülntııl fuf~lt. btıhınU:rôtlUı. 

Dt'SEI.DROF SlYASf ERKANI 
HARBiYE MERKEZi . 

Utrelıt'tc bulunan kussert parti_ 
si erkanı harbiye merkezi hakiki 
bir ~farellen farksızdı .. O bdar ki 
naıi usulü selim "eriliyordu, bü.. 
tün muhafızlar dişlerine kadar 5İ
lalıl:ınmışl:ırdı. 1-"akal partinin hı_ 
kiki merkezi Düseldrorta bulunu
yordu. Bu merkez ıardan çıkınca 
ana cadde üzerinde 4 numaralı ve 
altı katlı büyük bina idi. itle bü
tün emirler buradan çıkıyor n 
Venlo ch·arıodaki ormanda husu_ .,... Ziraat, Esham - TahvllAt, Kambl. 

.. ••Yor: .,~ yo - Nukut Borsası (Fiyat). 22.50: sl postacıl:ıra verilerek llolnnday:ı 
da çalışan bir MUzik: Cazband (Pl.) 23.25/23.30: 1 Rönderiliyordu. Dillhara .paratlit. 

Yarmkl program ve kap3.nış. cGler tarafından kullanılmış olan 

Holnndalı asker, zabit, j:ıntlarma ve 
posla memuru elbiseleri de ileride 
faydalı olur ümidile eskicilerden 
toplanarak bu orm:ın3 saklanmıştı. 

Rundnn bir kaç gün eV\·el Mus
berl bir Amerikalı ıazeteciye: 

- llütün aclamlanm otuz bin kL 
şiden · ınüreüeptir. dHnlttl. Halbu. 
ki tam:ımeit aktif hzijftte oimı
J•İi daha 30,068 mfnsubu da tardı. 
fit IUB lidaf hıınn M.8.8 tfiensup
ltlfındih oli on llti bini p:ıraiOtçü. 
ler@ yardım ~der~l ittEmlekeH iç. 
ten vurmağa nmvaffak olınuşlaraı. 

KADl="LAR DA lŞ BASINDA 
Almanların Holandarl ~lfmele. 

rinde İildınların da çotl ffıllhinı 
r8Jİ@rl ölrnbşlur. DunJıır evvelfı 
rdtH olaralf talıttnıŞlıır bilalıar:ı 
Alman işgalini hazırlanıi~iıır~ır. 
· Holanda~a Alman kadınl:ırla e,·ıi 
olanların .adedi elli bin kadardır. 
Bu Aıman kadınlar her ne kadar 
Holonda tebasıno seçmişlerse de 
yine de üçüncü Ran'in otoriter 
prensiplerine ballı kalmışlardır. O 
kadar ki iş başına ıecmek zamanı 
ıelinee derhal Himlerin birer sad1k 
Ye kudretli askeri olmuşlardır. Bun 
lar evveli Holanda ulı:erlerine mek 
tup yazarak işe başlamışlar ve son. 
rn bu doslluklardan istifade ederek 
elde ettikleri malömall:ın hususi 
bir memurla Berline göndererek 
cuu&luia başlamışlardır. Kadınlar 
tarafından elde edilen kıymetli ma-

- Ev~t ~oEuitlH.rihı, Blezin 
hakkı var. Aranızda çok iyi va
kit g-eçiriliyor · nma fabrikaya 
gitmemiz muhakkak lazım. Dö. 
nizi de sizden avıracağız. Müt -
hiş bir kamine inşası iç:in onun 
nurların ihtiyacımız var... lşte 
biz böyleyiz. Vazife vakti gelin
ce derhal eğlenceyi te-rketmesini 
biliriz. 

Kon.stans da aynı zamanda a
yağa kalkmıştı. 

- Otomobil aşağıda olmak 
Sana 18.zrm mı? 

- Hayır, biz ayakla gidece. 
ğiz. B8.<J1mızın biraz serinliğe ih
tiyacı var. 

Gök bulutlu idi. Aıribruaz pen 
cereye doimı yaklaşarak: 

- Islanacaksınız, dedi. 
- Bak! Hava sabahtanhcri 

kapalı duruyor. Her halde yağ
mur gelmeden evvel biz fabri
kaya varırız. 

Otomobil Kon.sta.n.sla Şarlota. 
kaldı. Valantinln aceicsi voktu. 
Anten sokağı uzak değildi. Yağ
mur bittikten sonra da gidebi
lirdi. Ma tvö ile :Maryana. gelin
l!e, onlar, Andrenin yalvarma. ve 
niyaz arıro kn~ı duramıyarak 
akı?am ycme~~'İne kalmağa razı 
olmuşlardı. Bu suretle bayram 
tamam olacaktı. Andre ile Anı. 
bruaz sevinçle · el çırparak zıplı. 
·yorlardr. 

O sırada vukua gelen küçük 
bir hadise, ne~lenmeğe pek milis 
ta.it olan o muhitin şakraklrğmı 
nrttırdı. Konstans, fersiz gözle
r ile Dönize bakıp sakin bir ta
vırla: 

- Blez ! Dehlizden ~nim bo
arnı tretirir misin? demişti. 

Herkes kahkaha ile güldüğr 
halde o bir şey anlamadL Ve, 
Döniz boayı getirdiği zaman, 
sakin eda ile teşekkür etti. 

- Mersi Blez! 
Bu kadar ta.bii bir yanlış her. 

kese öyle <!arip görünüyordu ki, 
kimse gülmeden kendini alama
dı. Ne oluynrdu? Ortada gülü
necek ne kardı'? Nihayet, hata
sını sezerek, genç adamm yUzU. 
ne dikkatle baktı. 

- A ! Evet, Blez değil Döniz
dir ... Ben her zaman bu iki kar
deşi biribirlerile kanştınrmı •.• 

Otomobilde Konstans Şarlot
la pek az konuştu. Yemek masa. 
smda fazla oturmaktan bası tut
muştu. Hal ve tavrında bfr bit
kinlik vardı. Omuzlan düşük, 
gözleri yan kaoalı, düşünüyor
du. Sabahki isim bayramı ve 
timdi yanında duran bu genç 
~ebe kadın sinirlerini fena hal_ 
de sarsmış ve on.u acı gülüşlü, 
çirkin ve en korkunç islere el u
ıatacak kadar kötü yapmıştı. 
Kaybettiği çocuk, artık doğura
mıyacağr çocuk, yarı yolda al
datılan analık hisleri onda ma • 
razi ~ir h~l husule getirmişti. 
Kalbınde oyle e-arazlı temenni
ler doi;ıyordu ki. adeta kendin
d~n. utanrvordu. Bütün dünyayı, 
hadısat \'e i:r..sanları, onu ezmek 
iGin birle~iş olmakla itham e
diyordu. Kocası apta!larm np. 
talı ve hainlerin en büyüğü idi; 
<:ilnkü günden güne fabrikayı 
Blezin eline brrakıvordu. Hatt.1. 
bir ortaklık projesinin de hazır
lanmakta olduıfundan Konstan
CJın haberi vardı. Kocasmm on
dan e"izli tuttui?u bir takım iğ_ 
renç borçlan ödemek için Mat_ 
völerden dolgı.mca bir para al
dığını bilivordu. 

Ve otomobil vlitüdükçe, Kons_ 
t.a.ns, gözleri yan kapalı, bu şey_ 
!eri düşünerek kendini rehirli -
vordu. O kadar ki, yanında. du
ran o genç kadına, seven ve se. 
vilen o .zevceye, bir çocuğu ölür 
ölmez bir diğerini doğurrnağa 

IUm:ıtı Berline götürmek vazifesi 
Amsterd:ımda yerleşmiş ol:ın Ulrilı 

isimli bir Almana \'crilnıişli.. Hir 
gün Maeslrid'e giderken trende bu 
Alınanın foyasını me)·dana çıkar_ 
ınış ,.e çant:ısında çok kıymetli fiş. 
ler bulunduğunu islıat etmiştik. 

HolnndnlılnrJ:ı evlenmiş olan bu 
Alman kadınlarının toğu 1920 se
nesinde Ho1andaya @elmişlerdi, 

!>unların ekserisi hizmetçi idiler .• 
50 binden f:ızla olan bu kadınlar 
Holandalıl:ırl:ı evlenmişlerdi. Son 
zamanlard:ı elli bin kad:ır Alman 
kadını d:ıha selmfş ise de bunların 
lıir kısmı tekr:ır Alm:ınynyn dön_ 
müşlerdı.. S:ılnhiyctt:ır Holand:ılı 
şahsiyeller hu Alman kadınlarından 
bir çoklarını p:ırnşütçü olarak \'eya 
işgal kamyonlarında gördükl~rini 
ı6ylediler. 

hazır bulunan o o.naya hücum 
ederek yüzünü gözünü parala. 
mak istiyordu. 

Sdnra Dön!e aklımı geldi. (). 
qü,.,nlçin beraber gatlitüyorlar
dı ! b a~ mı ff.bfikiüifu sahibi 
olma(fa namzetti? Maamafih, 
Konstans onun mekanik işlerin
de gayet e-eniş malumatı olduğu 
için daha vüksek bir mevki ara. 
dığm.ı biliyordu. Bu sebepten 
Dönizi zihninden hemen çrkardı. 
Tekrar Blczi düşünmeğe başla
dı. Glinün birinde onun fabrika· 
ya sahip olabilec.eğini hatırla.. 
dıkça boğulacak gibi oluyordu. 
Ansızın fikrine yeni bir şey gel. 
di. Fabrikaya kocasından evvel 
varırsa Moranjı yalnız bulacak, 
ve Blez ile bir ortaklı!< projesi 
olup olmadığını öğrenecekti. 

- !Iahi ! Bu otomooil ne de 
yavaş yürüyor!. Bari yağmur 
yağsa belki ba.~ım. bir parça a
çılır. 

Şiddetli bir sağanak yağarsa 
Bo..senlc diğer iki erkejfuı bir 
yerde barınarak gecikeceklerini 
ve bu suretle vakit kazanacağım 
umuvordu. Nihayet otomomlli 
fabrika önünde durdurdu, ve 
Sarlotu pavyona kadar bile gö
türmNli. 

- Beni maz'.lr "!Örürsünüz de4 
ği! mi k:ırdcsim ! Esasen köşeyi 
sapmca hemen evinizde olacak. 
smız. 

- Şüphesiz, teşekkür ederim, 
yalnız, et!er zahmet olmazsa, 
sağ ve salim eve vardığımı ko
cama söylersiniz. Hamile oldu· 
ğum için o her .. ~vdcn merak e. 
der. 

Konstans 1 
seme ile bu 
etti. 

~ bir gU}Um. 
.. apmayı vaad 

( Dn1ıa tıar) 

Otobüs muayeneleri 
Haziranda 

DUnkU gazetelerden birin. 
de şehir l~lnde işleyen otobUe. 
lcrin kuUanılamıyacak bir haL 
de olduğu hakkında belediye 
makine şubesi tarafından blr 
rapor verlldiğl halde, buna 
rağmen otobüslerin hA.lA. işle. 
tlldiği yolunda bir yazı çıkmış. 
tır. 

Belediyede yaptığımız tah_ 
kikata göre otobüsler hakkın. 
da verilmiş böyle bir rapor 
yoktur. Otobüsler her sene fen.. 
nt muayeneden geçer ve kulla. 
nılamıyacak olanlara ruhsat_ 
name verilmez. BugUn seferde 
olan otobfü. erin hepsi böyle 
muayeneden geçmiştir. 940 se. 
nesi otobUs muayeneleri de Uc 
haziranda batlıyacak, işleye. 
miyecck olanlar seferden men. 
edilecektir. 

BORSA 
- Ankara 2 İ-5-940 -
11--ÇEKLER--1 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 l'"tc. 
100 Liret 
ıoo ıs, içre Frcı 
100 f<1orln 
100 Rayi,mark 
100 Eclgn 
100 Drahmi 
100 Ln'B. 
100 (,lck Krona 
100 Peçt't& 
100 ZlotJ 
100 Pengö 
100 Ley 
100 D!nıır 
100 'l"t•n 
100 lsv~ Kr. 
100 Ruble 
Altın 

uı 

159.50 
2.9129 
8.85 

29.27%:> 

0.99715 
ı.-

1U6Ş 

S0.0625 
0.625 
S.97 

88.S7 
sı.oo:s 

!S Lira 

- t::ıbam ve T ab";"dit 
Sn'U - Erzurwn 1 
Sn·ııs - En.urum 5 

1 

Sı:vaa - Erzurum 8 
Anadolu deıınlryolu 
1 vo 2 pealn 

19.ISO 
19.58 
19.38 

40.80 

Mücellit takımı aranıyor 
Bir mücelli,· .. : için az kulla· 

nı:._ .. bir dikiş makinesile bir 
zımba ve bir m:.ıkavva ma!:asına 
ihtiyaç vardır. S:ıL·:ı:ık isteyenlerin 
"'azetcm: ;clıreh.. :e mür:ı.ca
:ıt:arı. 

SAHlBt: ASIM US 
Basıldıiö ver: VAKiT Matbauı 
Umum Neşriyab idare eden: 

Refik Ahmet Seveqll 

• 



• 
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antg;, 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay muessir bir müstahzardır. 

rsak Solucan ,a ı 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
scbeb olac<ığı tehlikeler göı. önüne alınarak sQlucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimh?rimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
~ıhat V.-k ılrtİ!'İn !nu•url•~i.,j lui·rli R ,..,. İ'~ 'A!l!ır_ 

bta.nbııl 5 el kr-.ı Mt"murluğundan: 
38/2116 
Mehmet Bezazo~luna Beyoğlu 3 

Uncu Sulh Hukuk mahkemesinde sa
dır olan 15 Şubat 938 tarih ve 937 / 
007 ~yılı 11.\mla lfii lira 50 kuruş 

,-crmcğe borçlu Be:Jrinln ll/2/939 ta. 
rihindc Şl§lide 03roanbeyde Halaskar 
Gazi cadc!eslnde 261 numaralı ikameL 
gAhmda haczedilen mallan ayni il<a... 
metgAhta oturıın Elen! tarafından is
Uhkak iddln edilmiş ise de 1. 1. K. 
nununun 97 i:ıci maddesine tevfikan 
mU.st:chika 7 gUn zar!mda mahkemeye 
müracaat etmesi tçl:ı verilen mehil 
\lzerine tebllğ lnlınan lhbanıamede 

mUstchU:ln ı;östcrUen ıı.drezte bulun
madığı zabıta ' talı!dlcatlle dahi anla. 
fllın.lf olmamna binaen mercUn 17/5/ 
9t0 tarinll karıırlle 20 gün müddetle 
ve 114ncn tebll~atm yapılmasına ka. 
rar vcrilmiıı olduğundan tarihi illl.n.. 
dan itlb:ıren t. t. K. nununun 97 inci 
maddesi mucibince 20 gün içinde 
mahkemeye istihkak davnsı açmadığı 
ve satl§ın t..'\llkl hakkında karar ge_ 
Urmedlğt tnkdirde mahcuzun ae.Wa-

1 
ıstanbul Levaz!m Amirliği satrnalma ~ 

Kom,syonu ılcln ları --------Tevhit semeri için :5000 kilo kadar siyah yağlı kfüıele alınacaktır. Pa. 
zarlıkla eksiltmesi 23/5/ 940 Perşemb~ gUnU saat 11,30 da Tophanl'de Le\"a. 
zım Amirliği Satınalma komiayonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,71>0 
lira. kati temlnatr 1912 lira 50 kuru;..tur. lsteklllcrln kanuni vesikalarUe 
belli saatte komisyona gelmeleri. (8881 (-114.01 

• • • 
ltlOO kilo kadar kunduralıl< san vakete alınacaktır. Pazarlıkla ekııilt· 

mest 23/ :5/ 9•0 Perşembe günil saat 11 de Tophanede Levv:ım Amirliği Sn. 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4125 lira. ırn.tı teminatı 

618 lira 75 kuruştur. lsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 
('11l9) ((141 > 

• • • 
Altı bin Uç yüz ton buğday kırdmlacaktrr. Pazarlıkla ekslltmul 23.5.94G 

Perşembe gilnU saat 14 de Tophanede tstanbul Levazım Amlrllğl Satınolma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli altmış iki bin yedi :,.1lz altmı~ 
yedi lira yirmi kuru~. tik teminatı dört bin Uç yUz sekıııt'n 11.t'klz lira otuz altı 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görUlUr. lııteklllerin belli saatte komls_ 
yona gelmeleri. (853) ( 4069) 

eağı tebliğ olunur. (32405) 

Fatih l lnd ulh Hukuk lllklmll. 
jindcn: 

M0/242 

El<ııılltme 

1311tl 
H,80 
1'1,(15 
13 

ll),15 

miktarı 

23,000 metre 
30,000 metre 
10,000 adet 

:;oo kilo 

* 3 * 
Clnııt 

Kanevlçe. 
Anbıll:ıjlık bfo7.. 90 :100 ~t. t'.nlnde 
Anbalajlık tahta 18X20X4 
MUhUr lrur:unu. 

Arif HlkmeUn lkametg~ meçhul 
Cemal aleyhine açtığı alacak da,;ası 
için UAncn tebligata rağınen muhake. 
menin muayyen bulunduğu günde 
gelmedlğfnclen gıyııben muhakeme ic.. 
rıuıma ve mnhkemenln 11/ 6/CliO sa.at 
10,20 ye tallkmn. kamr verilmiş ol
duğund!ln benııuctbl karar :revm ve 
saati mezlci.ırda mahkemeye gelmedi
ği ve "mUddetl knnunlyesi zarfında 

itiraz etmed!ğt t.'\kdlrde davanın gt
yab:ın hüküm verileceği tebliğ maka. 
mma kaim olmnk üzere gıyııp karan 

Yukarda cln'1 ve mıktan yall!'ılr dört kalem malzeme 23/ :5/ 9i0 Per:l'mbe 
t(UnU hizalarında yazılı saatııır.:le Toph'l:ıede Levazım Amirliği Satmalma 
Komlayonunda par.arlıltlıı alrnaeakl.tr. Ta'~plerin nümunelerile ve katt temi. 

!!tın olunur. ( 324.0i) 

naUarlle be\11 saatte komlııyona ıtelmelf!ri • (SS4) (409il .. . . 
!ki adt't pres maklnt'sl almacakhr. Pa7.arlıkla eksiltmesi 24/ :519<0 Cu

ma gUnU saat 16 dıı. Tophanede I.A"vazım Amirll~I Satınalma komi~yonunda 

yııpılıı.caktır. Taliplerin 230 Ura kaU temlnatıarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (899) ( 4229) 

l lleniz Levazım Salmalma Komisyonu i A~ 'arı 1 1 
Miktarı Cinsi Tahmin 

bedeli 
6180 30.000 metre sala.5pur 

30.000 metre amerikan 
bezi 

21.000 kilo :ı.rap 
sabunu 

5400 

6300 

tık teminatı 

463.50 

405.00 

472.50 

Münakasa günü 

23·5.940 ~rşembe 
sa.at 14 te 

23.5·940 perF;cmbe 
ı:ıaat 15.30 da 

2;~.5-9·10 per~enıbe 
saat 16.30 da 

1 - Yukarıda miktar, cins, ilk teminatlarile eksiltme gün 
leri yıı zılı üç kalem eşyanın hizalarında gÖ3te:-ilen saatlerde ka... 
palı zarfla münaknsaları yapıla.cktır. 

2 - Şrtnamesini görmek ve almak isteyenlerin her giln ko· 
misyona müracaatları ve istekli olacakların da belli ~ ve sa_ 
atlerden birer saat evveline kadar tanzim edece!deri kapalı tek
lif mektuplarını Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabiiinde \·ermeleri. ı :1684) 

* * * 1 - Tahmin edilen badeli 18526 lira olan 15i00 kilo parça 
bezin 23 11\laylS/940 t:ırihır.e rastlayan perşembe günü 5aat 11 
de kapalı w.rfla münakasası yapılacaktır. 

2 - llk kminatı 1389 lira 45 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun larifatı dahiEnde tan. 
um e<le ~eklcrı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa· 
atten bir sa1t evveline kadar Kasımpa.şada bulunan komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3682) 

,,. . . 
l - Tahmin edilen bedc11 (13816) lira (50) kuruş olan (115.000) kilo 

yünün, 28 Mayıs 040 tarihine rasUıyan Balı gUnU sa.at H.30 da kapalı zarfla 
ek.9lltmcsl yapılııcaktır. 

2 - tık tcmlnııtı (1036) lira (24J kuruı olup ~rtnamesl her gün ko. 
misyondan almablllr. 

3 - lstcl:lilerln 2190 sayılı kanunun t.nrltatı dahilinde tanzim' edecekleri 
knpalı tcltllC mektuplarını en geç bell1 gUıı ve saatten bir saat evveline ka. 
dar Kaaımp:ı.şnd:ı bulunan komisyon ~kanlığtna mııkbuz mukab!linde 

Yermelerl * * * (3938) 
l - Tahmin edilen bedeli (8979) lira ol:ın (876001 kilo ekmeğin 28 Ma. 

yııı 94.0 tarihine ra.sla;;a.n Sah günU aaa~ 11 de kapalı zarfla münak&saşı 
yapiliıcıı.ktır. 

2 - İlk teminatı 673 lira :52 kuruş olup ıartname:ıl her gün komisyon. 
dan parasız olıırnk alınabilir. 

3 - tstcklllerJn 2!00 sayılı kanunun tarl!atı dahilinde tanzim edecek. 
lerl kapalı teklıf mektuplarını en ı;cc; belli gUn ve saatten bir saat evveline 
Jtadar Kıımmpa!" dn buluna::t komisyon başkanhğma makbuz mukab1linde 

Askerjik iianı~j 
ihtiyat yokla-

1 

maya davet 
Fa.tilı A '1<erllk Şub<lslndeıı: 
l - Her sene mutat olan ihtiyat 

yokla.ma.sma davet ed ıtmekteulr. 

2 - Yoklamo.lar yine doğ'ım, do. 
ğum yapılacak ve her Jl1Uke!l.;!f bizzat 
yoklamasını kendisi yaptıracaktır. 

3 - Yoklam:ı. Cumartc~I hııriç ol. 
mak Uzere haftanın her giin e:ı.at 9 
dan 12 ye kadar devam edecektir. 

4 - öğleden sonra ~uoo kendi işle· 
rlle mrş:;ul oıacnğmdan hiç bir EillrCL 

le mürac:ıat kabul edilemez. 
5 - şuocde izdihama mcydıı.n ver. 

memek ve mükellrflerl uzun ınUıldet 

işlerinden alıkoynıamak için vuıtubu. 
lacak müracaatıer gazetelerdeki ııtuııı. 
göre ynpılacnğındnn her mUkı:llc: do
g-um il:\nını not etmellc!lı-. 

6 - tıe.n olunan doğumlulıırdıın 

ba~kasının milracaatl kabul edıleml· 
yecekUr. 

7 - Bu ~,l askerlik çağın:ı. giı-en 
336 doğumlulardan ili> yokltımc.ııı Ha. 
ziran 940 sonun~ kadar devam ede. 
cektlr. Bu doğ'umlulur yoldnınaları 
için yalnız baft.ıının (Cuma) glinler! 
öğleden sonra şubeye müracaat ede. 
rek ycklr.malarını yc.ptııacalttır. 

3;::; dOt'lıınlul."tr: 31 .l\Inyıs 910 Cu
ma, 3 Haziran 91.0 Pazarte:ıi, ·1 Ha~l
ra.n 910 Slllı. 
• 3:?'.3 doğumlular: 5 Hnzlran P10 Çar. 
şamb.'l, 6 Haziran 9~0 Pcr;:rmb~. i 
Hıızira.'l 940 Cuma. 

327 do~ımlular: 10 JJ:ıı:lran 910 
P.uartes!, ıı Haziran L' 10 Salt, 1:.! Ha. 
ziran 910 Çarşamba, 13 Hıız!rıı.n 9iU 
Perşembe. 
32~ do~"\lmlulnr: 14 Ha~lrnn 010 

Cuma. 17 Haziran 9;0 Paz:ır~esi, ıs 

Haziran 940 Salt. 
329 do3tumlul:ır: Hl H:ızirnn 910 

Çarıambn, 20 Hıız!rrn :>:O J'erşcmbr. 
21 Haziran 910 Cumn. 

330 doğumlular: 2 l HP.zlran ili.O 1 
Pv.arte!'li , 25 Haziran 940 Salı, :!G 
Hıızlrnn 9i0 Çıır~nmb3. 

331 doğumlular: 27 Haziran 910 ~ 
Perşembe, :?3 Haziran 910 Cum:ı. 

332 doğumlul11r: ı Tl'mrnuz 9rn Pa. 
z:art.?si, 2 'remmuz 910 Sa'ı. 

333 cloıt'Umlul:ı.r: . 3 T<:mmu7. &40 
çir~amba, 4 Temmuz 9l0 Perşembe. 

334 doğumlulıır: lJ Temmuz 910 Cıı. 
ma, 8 Temmuz 9tO r.ı.zartesl. 

335 doğumltılnr: 9 Temmuz 910 
Salı, 10 Temmuz !HO Çarşamba. 

Beyoğlu Halk Sineması 
%:? Mn~·ı!fl Çnr~::un!lod.ım ltlb!t rrn 

% Bllyillc 1-'ll w r.Jl1'1 Blrdrn 
1 - Üç Modern Kız 

Olyana Durblıı, R:t~· ~llll:ınl 

2 - Şeref Yumru~'U 
C'ON \".\ \'N' 

Heyecıı.n ve Eergüze,..t l :'ilml 

vermeleri. (3!>36) 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Gö.dl"rl yakmıır., 111 ile çıkm'lr., klrpl!dert dÖ'•meT. Terltıblndrlıl 81\LS \i\Il:-0 
cevheri ea)·osinıJe klrpll<lcrl bt.'!'ller \"e umtır. Sly.lh, l "ıdn•rJ, kuııır:ıl, ~eşli 

rt"nkl:?rlnln bakı~tııkl fü!lunl•!\r cazibesi ıııı.ynnı lnyrcttlr. 

Hububat ve Ün naldiyatma tenzilat 
_ Hububat \'e diğer zııhlre'ere m:ı.hsus 9 No.lı tıı.rtre üzerinden hububat ve 
un nakll_yatma ayrıca tenzilat yapılmıştır. 

TarlfcnJn bazı mu asebetıere alt Ucretıerl değl,tırıımtştır, 
Bu husustaki w.rlre lG/ 6/ 940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Faz· 

Ja tafııllO.t için istuyonlııra mtıracaat edilmelidir. (2334) ( 4096) 

1.NGlLtZ KA~lUK F.('7#\?\ESl - BEYOCLU - ISTANIH L. 
r r:ue •..-.:rr w• .... _ 

Muhammen bedeli ( 1630) lira (50) kuruş olan (15000) Kg . .Mn:r.ut (Mo· 
torln) (7.6.19-10) Cuma gUnU saat (11) on birde IIo.yılarpaşada Gar binası 
dllhillndekl komisyon tn.r:ı.Cından açık eksiltme usulile s:ı.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsUyenlerln (122) Jıra (29) kuruşluk mU\"tıkkat teminat 
ve kanunun tayin elliği ve.snlkle birlikte ek.!:lltme glloü saatine knd:ır ko. 
misyona mUracnatları ld.zımdır. 

Bu l§e ait §Urtnameler komi!lyondan pa.ra:ıız olarak dağıtılmaktadır. 
(4237) 

---------------=~~ 
· ıanıarı 

Asktrı fabrikalar Sahnalma Komisyonu ı _,,,,,,,, 

16 Kulem OemJr Malume Alınacak. deınlr ııı" 
Tahmin edUen bedeli (2050i> lira (l)~) kuruş olan 16 kalelll l:{oııtlJ>-o:ı 

me Askeri F'abrlkolar Umum MUdUr!Ugil .Merkez Satınaıma tıJSıııe p• 
24/5/910 Cuma ~ünü saat H te pazarlıkla ihale ecUlecektlr. şar ııı.ıı ıl 

o t ınfoat o ..şı 
sız olarak koml!yondan vcırillr. Taliplerin muvakkat e del<I \°f 1 llrıı l3> kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. Maddelerin rıtıA clJ r 
komisyoncu olmadıklarına ve bu l~lealAkadar tüccardan oldukla uarı. tfO 
caret Odası vesikaslte mezkQr gUn ve eaatte komisyona mUraca& 

* * * ~ 
1000 Ton çubuk ,·eya p:ırçu halinde lcükürt :ılınJJ~ ,.e,•8 P~ 

. • ubU" ' • Tahmin edilen bedeli ··200.000" lira olan 1000 ton c; B!ltıll 
halinde kükürt ıısltert fabrikalar urnum müdUrlUğü merke~IA ıııal• 
l<0misyonunca 27/5/0rn Pıızartesl gilnU s:ı.at 1( de paza~~tlr, '1'111 P, 
Jecektır. Ş:ırtoame "10" lira muknbillnde l<omtsyondan v unuı> :ı. 

1 
mu\·&:<kat teminat olan "11.250., lira ve 2490 numaralı kıı.ıı aııııtsd"r 
maddelerindeki vesnllde komisyoncu olmadıklarına ve bU işle ·e ,.ati' 
cardan oldulclarına dair tlcııret odası ves!kaslle mczkOr gUn v ( •07i') 
misyona mUracaatıarı. 

* * * ,\lıJl~r;1• 
!llük-ahhıt !\"am ve fJe-'lalıınıı ı 18673 lillo Elt"ldrollt Bak;leı.trOI t r 
Tahmin edilen bedeli (830il,10) lira olan ll8ü78 kllOUdUrlU:O )l~ 

111Utca.hhıt nam ve hesabına Askeri Fııbrlkalar Umuın ?J d• ~ 
t 14 so ' Satmıı.lmu. Ko::nlsyonuncıı. 2i/f>/1U10 Cuma gllnU saa ' ıtoıııllı :• 

,hale etlılceektir. ~artnnme (4 ı ıı.11 ( 16) kuruş m~kabiiindr1turul ~ 
,·erilir. Taliplerin ınu,•akkat tcnılnıı.t olan (54031 ııra <56) 01ınıııll1'1 
saırııı kanunun 2 ve 3. nııı•lı.lelcrlnucld vesaikte komiayoncU c-'lt,.sile 

dr,ı.51 \' ~ •ü) 
ve bu i~lc aUı.kndnr tüccardan old:.ıltlanna dair Ticaret o ı•O• 
.>ur gwı ve s~atte komisyona milrac:ı:ı.tlnrı 

• ... ... . ,\lıtı''·" 
~l tenhhll !\11111 ,.e Jic,.:ıbına 18 Ton Ferro Krom 

utt 
·roıXI nı ııı' 

Tahmlıı edılen l;edell ( 18.000 ı lira olan ıs ton Ferro 1" satııııı.! ,4 
.ıam VI.! hesabına Ash:crl Fabrikalar umum müdUrlU;'tll merkCZJtlS 1b8ıe J 
.n.ısyoııunca :!9 .ıayıs {110 Ç:ırşıımba gOnU saat H te paz:ırlı ..ın pıU~ 

i 1 Ta'iple.. ıel".,.. ccktir. Şaı·tname parasız olarak komisyondan ver l r. ııdd· ~ 

teminat ol:ın ( 1351.l ı lira ve 21!>0 numaralı kanunun 2. ve 3· 
01 rd3l1 ol .... 

el uıccıı v 
\ c3aikle k')mlsyoncu olma.:lıltl:ırın:ı ve bu Jşle a!Akll ar 15yoıı' •l 
ıv.a d:ılr T.c:ıret O:lası veslkasile me:r.l:llr gü.'l ve saatte ıtoıtl (41S• 

ca:ıtları. 

* * * ~ı·~ı 
Illlitealı:ııt Nam \ 'f' H2Mlıııı:.ı 10.1 Ton Elı-ldrollt Ttıty~ tul>"' 111 

· Tıı!ımin edi'en b.::1-:ı!i (23.000) llr:ı olan 100 ton Elel<troııt ı-eı ,S ,# 
U,.;ı ıncr ıe ·• hit n:ım ve hcsrı lıınn Askeri Fal)rıkalıı.r umum MUdllrl s~ lll ıtı• ,.,ıtY 

arıılt u\ 
koml~yonunca :.J/5. 9~0 Çar&:ı.nıha gllnU saat 1:5 le pıız lcrin !il fllld 
~e!:tır. şartn:ıme parasız ol.ırak komisyondan venl1r. Tn!lP rnııddcıc 1' 
temir.at olan ( 11:.::;ı lira ve 2rn1 numarnlı kanunun 2. ve 3· (!ııll oıJll 
\'C!Sall;le komisyonca utma l:ltların \ ve bu 1ı! 1C al~lc1dar tUcC::ı.f •0:ıa ~O) 
a:ı d:ıır rıcıı..-el OıJası \'CSllta:ıilc mcz!tfır :;Un ve saııttc kO~IS) (415 

:ıtı::.rı. 

:ır * * 
1000 Kg. Nümmtııı;lne Oöre Gutepcrl•ıı f 
1000 H.g. Numunesine Göre Gııtcı>erlo;.ı ,.1 ~·etil 

Tıı'lmln ed'lcn bedel! (l9.i50> ıtrn olr.n yukarda yazılı 1" 1 :oıııt.!· ~ 
perk!l Askeri 1''nbrikııl:ır Umum .Mıl:lürlUğU ?Ucr~e;ı Sat1nalrıU'ltceı-ıtr-,'~ 

1 edı ııı• ,., ca 291:5/!>10 Çar.•amba günü aaııt 11,30 da pazarlıkla iha e 1 ıeıtl .14 
• kkll fer",,.. 

name pırasız olarak komlı:yondıın \'1.:rillr. Taliplerin muva ı11sc1J ~4'1' 
(1451) lira <2.'.i) kuru' ve 24!>0 numaralı kanunun 2. ve 3. rJ~ ,.1*' 

to~c:ı ·•' \'e3aiklc komisyoncu olmrıdıklarınn ve bu i~le nl'l.kad'lr w 1,,..,.. ,61 

rına dair Ticaret Odasr \'esika.~ile mczltur gün ve ııo.at.te 1<o0l ı•1 ' 
~antları. .,.J 

• • • ı'tıı:.ı:ııır' 
, 111ııf" P"" ·~'· 31iitmhhlt ?\:ı.m ve neııı:ıbıııa :;o Ton A ''nıp:ı LlntN!'I l a ı;:ıterf~er 

Tııhmin edilen llCdı.!ll :!2 . .'.i00) lira ulan .50 ton A\TU?~ uriil~~ 
mlitcahhlt nam ve hcsabınıı. Asl:ert P'abı lkalar umum nıUd 0 :d• ·-ıırl' 
satınalma komisyonunca 29/5/19-iO Çıır§a.mba gUnil saat 15•

3 11ır. 1~.,ııll ,.er it.,.. 
th:ıle edilecclıtlr. Şart.name pıırnsız olarak komisyondan 11rtll .• 11 - tlO nufl'I ır ( muvakkat teminat olnn l lGSı ı lira (50) kuruş ve 24 ,e ııı.ı tıo 
2. ve 3. mııddelcrindekl ve!lalltle komisyoncu olmadıklarınıı eV!lr et) 
kadar tüccardan olt.lulılanna d.ılr Tlcaı-ct Odası vesıkaslle ııı ı '1 
liaatte komisyona nıümeoallarr. . . . ""' 

l öOO 'fon :mmt Dij~ut Alın:ıcak . t d!l3"~' 
Tahmin eililen bedeli ı 2.:ı:ı.000 ı lira olan 1500 ton N tı11 ııc:I ~ • ıı' 

l"abrlkalar Umum müdUr!Uğü merkez 8atmıılma kom1sY013~"rı.tıS!ll1'~t 
Çar;;amba giinli saat 16,:;o d:ı Pnzarlık'n ihale edilece.ktJr. ıılu\~~I 
lira ı 75) kuruş mukalıllln:I:: komisyondan verilir. Tallplerl~ıerlııde ııl' 
m:nat olan (13 9:10) lira\'\! 219'.J sayılı kanunun 2. ve 3. nıııd;ıııı oıdU ,.-ı 
lkll.! komi:Jyoncu olınıulıklarınu. ve bu işle alakadar tuccar 11 IJlUı'l'~) dıir Ti::aret Odası \·esikaı:ile mezltur glin ve sıııı.tte 1<omlsY013 <"1 ; 

,\I~ 
* * * 1r:ı~

1 

ti" 1 ~rntc:ıNılt Nam \ ·e Hr,sabına tO aılet Hırnıns Küçük Torıt:ı. ıtUr,UI< t~il ~ 
Tahmi:ı edilen bede ı (15.700) lira ohn 10 a ıet haBS39 )tUdi,lrl ~ 

g.'..hı miltcahhit nam ve hesabımı Askeri Fabri:taıar ur:1uın 1 j6 c!!I f 
kez S:ı.tın::.lmn komisyonunca 29 '5/9'0 <;ar!Jamba gUnil sıı:n ,.erıı!t·, ,~ 
l:kla ihale ecl.leceltUr. Şartname parasrz olarnk komısyoııd 0011111..-1 tıll 
terin ınu\•akl:at teminat olruı lll771 lira (50) kuruş ve 24:~ıırıtl' '~~r 
nun 2. ve 3. maducıerlndekl vcsallde komisyoncu oıına.dı.aSfle ı:ııt41191 
alikndar tUcc:ı.rtlan o!Jukların:ı dair Ticaret Odası veslk l 
\'e saııtte komisyona mUrııcaalları. ~" 

* * * ,\1111"' t 
l\lii~ahhit Xam \ "t• lte.~abnu 2:;0 Ton Elektrollt fl:ı.~;rotlt ~~ 

Tahmin edilen bedeli ( 17:5.000) lira olan 250 ton El;rıugU ?J~~l1' 
teahhit nam ve hc!'.abına Askeri Fabrikalar Umum J.fUJ psı8rl ~tO 
tınıılma komisyonunca 29/0/9!0 Çar:amba gUnü saat llS te 18ycııd~~,,ıı 
eLllleccklir. Şartname !8> Hra ( 75) kuruş mukabllindO J<OIXI marstı ışıe '(f 
Tallplerln muvakkat tl'minat olan (10.0001 lira ve 2·1!>0 nu ~e bil f' 
2. \'e 3. madde!erlndcld vesalkle komisyoncu oımadıklarıoıı .... eıııor1,51 --·•Jc...,. "' kau:ır tüccardan otduklanna da lr Ticaret OJası veslk!J'>' ( 
saatte koml.syon:ı mUraca.allnrı. ıı~ı! 

,\il #'.ı * * * ~I~ e' :\Iütı-ahh lt Nam \"e Jfr~bınn 418 Halrm :\Jııhtelif Eğe bı.eıtl f.i~ 
Tahmin cdllen bedeli ( lS.60~) lira olan 4.18 kaleOl rnu uôUrlUğ ~ 

müteahhit nıım ve hesabına Askert Fabrikalar urnuın rnll dC :pııtll 
ııatm:ılma komisyonunca 29/5/!) jQ c,,•arşanıba günil eaat verııır. 1 ,..ıı; 
lha'e edilecektir. Şartname parasız olarak komlsyondaD ournarsl .ıe ıı f 
muvaklt:ıt teminat olan (1395) lira ı 6SJ kuru' ve 24tl0 \·e bU 1•, ~ 
2. ve 3. mad:leleı-lndeki vcsalltle komisyoncu olmadıklarına cı;ııar ~s~l 
dar tUcco.rdan oldultlarına d:ılr Ticaret Odası veslltaslle ın ( 
atte komisyona mUrııcaatıan. 

,.--=--------...... -:: LJ t11 
inhisarlar U••· • 

ndef1. 
müdürlüğü ~111 

btnıısııı• 
! rınatör l -- Clball !ıı.brllmsındıı yıı.ptırıla.cak tr:ıns 0 cal'tır. dfr• 

hur etmt"dlğlnden yeniden paz:ı.rlJlt usulllo lhı:ı.le oluna sss.-46 1ır•ı-e'~ 
IJ - Kc~lf bedeli i846,19 lira, muvakknt teınınatı ·abB~uı 
III - Pazarlık 31/V/910 Cuma günU saat H de!{ 59 J.'11 

MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıtncaktır~.sıoden 
iV - Şartname sözü geçen }P.\·azım şubesi ,.~ uıııJİ' 

nlmabil!r. saatte ~'~ı"or 
V - 1steklllerln pazarlık !Çin ta•·tn olunan giln ve b!fJll'lC ti'-"'°} 

F fıkrasında yazılı vesaik ve ~" 7,5 ~ve:nme parasllO ( 
misyona. mUracıı.ııtıarı. 


