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~3!1 Polis kurs-:ı 
~e1• /Jk mezuPlarını verdı 
~ır V 
~at alimiz Sökmensüer, yeni \. bilgilerle emni-
B~ ~et kadrosuna iltihak eden genç mezunla· 
eri ta hitaben bir nutuk irad ederek kendile
dt' 

rine çok kıymetli direktifler verdi 
_., . Sekiz aylık tedris devre· bez olarak poli~ kadrosuna 
ıf ''tıi bitirerek imtihanlarını ik- iltihak etmi~ bulunan kırk 

bİ ~&I etmiş olan polis kursu genci tebrik ve kendilerine 
8 e~ 1 

k nıezunlarmı vermiştir. muvaffakiyet temennisinde 
ki· be .Kursun bitmesi münase· bulunduktan sonra tedris he-
eıı' tıyle bu sabah saat 9 da heyetine bilhassa teşekkür 
li~ :~niyet müdürlüğünde t~rti p eylem1ştir. 
o' ·~ılen mükafat tevzii mera· Alkışlarla biten nutuktan 

•ılll· ı . d 
eV' b 1 yapı mış ve meı asım e sonra Valimiz sınıfın birinci 
gıı &'~ta Sayın Valimiz Sökmen si Salahattin Surat ile ikinci 

11"t 1 k .. k -
jj • o ma uz~re as erı ve ve üçüncü çıkan Şükrü Sa· 

1,r ~Glki erkan, Parti Belediye buncu ve A!i Evige müka· 
ıso ~kanı u~ seçkin bir kala· fatlarım vermiştir. 

lık hazır bulunmuştur. Merasimi müteakip hazır 
~ Merasim, smıfm birincisi 

ıı: ~ lahattin Surat tarafmdan 
ııdt • llnan bir nutuk la başlamış 
a~ )~ bu nutuktan sonra kürsü· 
""'' ~ 1 v l' · s-k .. '"' ~ Re en a ımız o mensu· 

k•' ' genç polislere hitabtn 
kO~ ~ kıymetli bir hitabe irad 

\ıiş, polisin yurd emniye -
ı' b~dc gördüğti ve başardı
olJ şerefli ve kutsal vazife 
a~ ~den sitayişle bahsederek 
kO~ ~n yeni ilimlerle .nüceh· 

ı.rı fi M 111 l. . , 
cı. • ıvıec ısı • 

~~ ~trgün toplanıyor 
~ ~Ankara 30 (a.a.) - Bü

a ~ ~ Miltet Meclisi hergün 

. "' ~~ntısına devam et mt":k· 
'de ,~.•t. Bugünkü toplantıda 
1 ~~'&arlar bütçesini kabul et-

' ~~len sonra, hükumetin Mer· 
b:, ~~ bankasından yapacağı 
fb ~- nıiıyon liralık istikraz 
.. ~~llnunu da müzakere ve ka· 
~11 d, t eylemiştir. Meclis yarın 
~~ f ·~Planac"khr. 
s~ ~lltkiye - Isviçre 
1 lering anl~şması 
~ ~i~e~nka_ra 30 (a.a.) - Tür· 

~le • ıle lsviçre arasında bir 
'~J•n~ ve tediye anlaşması 
tGtı Cdıfıniştir. Mukavele bu· 

5' l~. li4riciye Genelsekre
' ile '1 Nünıan Menemencioğlu Jt . 8 • 

1 ııı 
1tıı~1 Vıçre Sefiri arasında 

1 ~ 
61'1tnıştır. 

" yQfkanfarda 

lanan büfede davetlilere Li 
monata ve pasta ikram edi· 
lerek izaz olunmuşlardır. 

Kursa 40 polis memuru 
iştirak etmiş ve hepsi mu 
vaffalc- olmuşlardır. Kafaları 
yeni bilgilerle mücehh~.l o· 
tarak polis kursut1a İltihak 
eden genç memurlaı ımızı teb 

rik eder ve yurda faydalı hiz· 
metler görmelerini temenni 
ederiz. 

Yuloj ihracı 
yasak edildi 
Hükumet, yulafları 

satın alacak 

Ankara - Ticaret Vt' • 

kaleti, milıi müdafaanın ih
tiyacını nazarıdikkate alarak 
yulaf ihracını yasak etmiştir. 
Bu yasak dolayısiyle çiftçi· 
lerin elindeki yulaf mahsu· 
ıünün ucuz fiatlarla satılması· 
na mani olmak için toprak 
mahsülleri ofisi doğrucJaıı 
doğruya müstahsill~r · . 
den yulaf satın alnıağa baş· i 
lıycakhr. Ofisin yulaf satın l 
alacağı mmtakalarda kilo ha· l 
şına fiatlar şöyle tespit olun· 
muştur: 

Diyarbakır, MRrdin, Urfa 
Sorveç ve Karsda kilosu 4 
kruşa. 

Adana, Ceyhan, Tarsus, 
Elmalı ve havalisinde kilosu 
4 kuruş 10 para. 

Harp bütüll şidde
t ile devam ediyor 
Müttefikleri ikiye ayırmak 

Hukuki iktibaslar: 

"Altın esusli 
borçlar,, 

1 Bu sistem~ göre; vakıa 

1 
kanun borçlunun mt"mlekette 
rayici olmıyan bir para ile 
olan borcunu. vade gününiin 
rayici üzerinden memleket 

için gapıla11. le~·ebbiisler 
ak'im kaldı parasiyle tediye edilebilece

Belçika kralının hiyanetile müşkül vazi- ğini emrediyor. Ancak bu 

Yette kalan yarım milyona yakın miitte~ kaide vazu kanunun, borcun 
ı tediye edilmesi lazım gelen 

fik askerler gece gündiiz harbederek , ~tabii tarihi tediyeyi nazarı iti· 
sahile doğru çekiliyor - Dünkerk Ji. ı hare almış .. olmasından miite· 

manı sağlam bir şekilde tahkim edildi :vellitdir. Yoksa~b:>rçlu vade· 
Paris 30 A. A. - Bel- ı fikler tarafından çok sağlam ı sinde borcunu ödemez 1 ve 

çika kralı Leopoldun silahla bir surette tahkim edilmiş ve borcunu verdiği zaman 'da 
rını teslim etmesinden son - Fransız donanmas•nm uzun I memleket parasiyle ödemek 
ra, müşkül vaziyete dü~e.n menzilli topla.~ile .takviye o· ı' hak~ı hiyarırıı ku:lanırsa bu 
şimaldaki Fransız ve lngılız lunmuştur. Muttefık ordular takdırde borcunu alacaklısı
orduları, bulundukları topra: A

1

. lmb.and akınına ~arş.ı ~.uvvet- ı na bir guna zarar vermeksizin 
ğı adım adım müdafaa ede- 1 .ı uvar vazıfesı germek l ifa etmesi lazımdır. 
rek sahile doğru çekilmeğe tedCırlerh. . _.. w k 

1 
/ Binaenaleyh ödenmesi te-

devam ediyorlar. Kralın hi· J ep. enın uıdger ısAıml arın ahhüt edilmiş olan paranın 
·1 b · t d ·· •.ıa vazıyet şu ur : man· 1 

yar.eh e . u vazıye e uş.~n lar Sedan civarında çıkıntı , m~mlekd parasına çevrilerek 
Yf~km mıklyoldan ı~zla lut· teşkil eJen bir tepeyi işga j ödediği günün rayicine göre 
t~dıd 1_ast er. fkr, ~aıı aı 10 

la muvaffak olmuş ve düş • ödemelidir ki; alacaklı da ec-
şı et ı azyı rna ra6 men an · . ı b' ı k l 

d . k .. man bu çtkıntının nıhayetın· ne ı parası o ara a acağı pa-
u ane bır mu avemd gos · d · 'f d'l · · S d d h k 'k b' 
t kt k h e tevkı e ı mıştır. om ra an a a e sı ır para erme e ve a ramanca .. · d k l' b' k" ·· 
h kt d' Al 1 uzerııı e uvvet ı ır opru almak tehlikesine maruz kal· 
b arp detm1 e e.k1~· mh•.?

1 
arık, başı Fransızların şiddelli bir mamış olsun. 

u or u arı ı ıye o ıne h" ·ı · ı d'l · t' . . t kl b-t·· t b ucumı e ışga e ı mış ır. * 
ıçın yap ı arı u un eşe • L'l · d d k 'd • • 
b .. ı k' '- 1 t 1 cıvarın a a ço şı • ltaly:ı ticaret kanununun us er a ım ıca mış ır. d 

1
. h b k 

Şimal ve garp istikame· et 1 mu are eler olma ta • 39 ve 293 ncü maddelerinin. 
· d · 'k 'dd 1 dır. hk- 'h 1 k t tın e gıttı çe şı et enen a amı sarı ası, mem e e 

Hava muharebeleri dün · l b d' h muharebe gece gündiiz fası· 
1 
parasıy e orcun te ıyesi a· 

lasız bir surette devam et . . de çok şiddetli olarak de • linde vade giınünün rayicine 
mektedir. vam etmiş ve bilhassa lngi- itibar edileceğini amir bulun· 

Dünkerk limanı mütte· liz tayyarderi düşman hat- ' duğu halde bu ikinri sistemin 
!arının gerilerini, nakliye tarafdarları da mevcuttur. Kralın ihaneti 

Eskiden hazırlan
mış; bir plandır 
Paris 30 A.A.- Havas 

ajansı bildiriyor: 
Şimdiye kadar düşünülür 

tasavvur edildiğinin tamami· 
le hilafına olarak Belçika 
kralının yaptığı ihanet, yal
nız askeri bakımdan değil 
siyasi bakımdanda mühimdir 
Bugün iyice anlaşılmıştır ki, 
bu hiyanet evvelce düşünül· 
müş ve tasmim edilmiş bir 
plandır. 

Kral ;;enderdenberi, Na· 
zırlarını iğfal etmektt" idi. 
Nazırlar, kendisine Fransaya 
avdeti teklif ettikleri zaman 
bunu reddetmiş, Nazırların 
da Fransaya geçmesine ma-
ni olmak istemişti. 

Hain Kral, radyoda mil
letinP. hitaben bir nutuk soy· 
liyerek mütecavizi takbih et 
mek teklifini de reddeyle
miştir. Görülüyor ki bu ihıı 

kollarını ve askeri heddle· • 

ri şiddetle bombardıman et· ı Paris istin~f mahkemesi 
miştir. Sayfeyi çeviriniz 

Müttefikler Alman 
ileri hareketini 

durdurdular 
Dünkerk bataklık haline geldi 

Belçikadaki müttefik askE-rler adım adım 
sahile çekiliyorlar 

Paris 31 A.A.- Havas Ajansı bildiriyor: Fransız ve 
lngiliz kıtaatı Flander ve İzer<leki Alman ileri hareketini 
tamamilt' durdurmuşlardır. 

Belçikadaki müttefik kıtaat adım adım haruederek sa· 
lıile ·doğru çekilmekte devam ediyorlar. 

Dünkerk sağlam bir surette tutunmaktadır. Burası mu 
azzam bir batakhk haline getirilmiş bulunuyor. llgosıav-Sovyet 

~ anlaşması 
~euct~1irad 29 A.A.- Sov

ı '~dc(j·~ Yugoslavya arasında 
~ ~"1ik~ e.~ ti~ari anlaşman m 

~et .~zenne, her iki mem 
t~l lb~Utckabilen birer tica· 

İskenderun ve Aııtalyada 
kilosu dört buçuk kuruşa . 
Yukarıdaki fiatJara satın alı
nacak yulaflar da yüzde üç 
kadar ecnebi maddt: ve yüz 
de beşe kadar unlu madde
leri muhtevi olan yulaflar 
içindir: Kalitesi bundan aşağı 
olan yulaflara teamül~ göre 
tenzilat yapılır. 

netler uzun zamandanberi 
las:ıvvur edilmiş bir har~kettir 

Bu mıntakadan artık Alman motörlü kıtctalının geçme· 
si imkanı kalmamış gibidir. 

Belçikadaki lngiliı kıtaalından bir kısmı vapurlarla Jn • 
giltereye nakledilert!"k sahile çıkarılmıştır. Bunların mik· 
tarı mühimdir. 

~r ve::~saillıği ihdasına ka 
.()a~0 ışlcrdir. lielgrat ve 
'ıı Vtda · 

cq·ı aynı zamanda te 

~c•aiJ~i~~e~ olan ticaret mü
~''rıq, ı:tı. haziranın ilk ahf 

~. tlıycte geçecekler-
Toprak mahsulları ofisi 

muayyen yerlerde arpa da 
satın alacaktır. 

• 

Belçikanın teslim olma· 
smdan Almanya malzeme ba 
kınımdan hemen hiçbir fay
da temin e,lemiyecektir.Çün
kü Belçikada işe yarar ne 
varsa daha evvel tahrib ve 
iruha edilmiş bulunmaktadır. 
Fazla olarak kendini besliye· 

1 

miyecek olan belçika halkını 
Almanlar iaşe etmek mecbu· 
ri yetinde kalacaklardır . 

İtalyadaki Mısır teba.aiarı 
Kahire 31 (a .a .) - Mısır hlikumeti, ltalyadn bulunan 

Mısır tabaasını Mısıra dönmeğe davet etmiştir. 

lngiıteredeki kömür ocakl".rı 
Londra 31 (a .a.) - Şimali Fransadaki kömür ocakla· 

rının Aımanlar tarafından işgali üzerine bu açığı kapat· 
mak üzere ingiltı~renin Gal eyaletlerindeki kömür maden~ 
lerinin işlenmesine başlanacaktır. 




