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GÜ LOK SİYASI HALK GAZETESi erde 5 kuruştur 

r.~ Sıcak h:ıv larc!a ım-
. denizi yormaktmı sa-

·~ıııımz. Hııstnlık g 
, : ' tırlr. Her yemekte 

bır tabak 
\ . .:~ An kara• nm 

YAYLA Makarnası 
Sılıhatinhin garontfsldtr. Bütün bakknll-

1 ye mağn%alanndıı arayınız. Bulacaksınu. 

a h ~·. . ' 

a girmek· kat'i kararın, • 
vermış 

o 

oyanın sınsı plinı a ur müttefik 
uvvetlerinin yarıs 

ingiltereye nakle ildi 
Olan bitenlerden hala ibret almıJ•an ve birleşmiyen 

mili tlerin başına gelecek felaket · aynidir 

Yazan : Hüseyin Cahid Yalçın 
~./Al asala benziyor, fakat ta
U WU mamen bakı kat; hani Le
listan hükiı.meti? Hani Balbk dev
l:Ueri? Danimarka ile Norveç nc
'eıie? Felemenk ile Belçika.dan bir 

Ct kaldı mı? Çekoslovakya. ile A
i'tısturya cümhuriyetlerhıi de hatır
~ğa ihtiyaç var mı? Bu devlet-
tin hepsi şimdiki halde dünya hari
~lndan kalktılar. Yerlerinde yel 
~e ne bilyilk bir sandet. Müthiş 
~tt ıztırab ve felaket, derin bir yds 
e lllatc.ın bu yıkılmış ülkelerde ka

lla<} germiştir. 
~ıçin? Ne oldu? Almanya devleti 

\· l'a.larıru istila etti. Ne idi bu hü-
lınıctıerin kabahatleri? Almanya 
Paratorluğuna karşı ne gibi bir 
;?nanlık eseri gösterdiler ki ba.'i

ıı. rına böyle bir felaket davet etti-
:t'> li"ilhakilm, bir insan müfekkircsi 
~Vicdanı bugtln, durup dururken, 

devletin tecavüze uğrnm.asını 
llt buı edemez. Mutlaka bu teca.vüzil 
be lıhiJc ve meşru gösterecek bir sc

b bulmak ıstcr. 
lşte böyle bir düşünce ile hahikat 
lkik edilince, insan hayretlere dü
r. Çünkü bu devletlerden hiç biri 
YUk Alman devletine karşı bir düş 
tıltk hissı h<',.slcmemiştir. Zaten 
b"rı Alm ~ a ile bo) ölçüşecek 
kudrette olmadığı için dalına. ona 

t gostcrmiştir. Hepsi de 
\'\'etli kom ulnrına dost geçinme
eb mmıyct vermişlerdir. Hatta 
d \!etlerden çoğile Almanya ara
da ademi tecavüz misakları, dost

.\.~ nıunhcdenrımelcri mevcud idi. 
any hepsine kendilerinin top

~latıuda gö-ü olmadığına, kendi
~e hiç tecavüz etmiyecegine dair 

n t vermisti. Fakat buna. rağ -
Almanya hepsini kasdı kavur

:Ba.zııannı Rusyanın yardımını 
~ittin için bir peşkeş makamında 
\' llandı. Her halde hepsini mah

tı ! 

"-lınanya bu neticeyi temin için 
~ l bir usul takib etti? Bütün kur
ı~na hep birden mi snldırdı? 
~ ~r. Bepsıni birer birer avladı ve 
~ı. Birisine bilcum elliği zaman, 

rlenne güler yiiz gösterdi, te
~ tı.at verdi, do tlukt.an bahsetti. 

ini d 'ma m:ızlum ve haklı 
ktinde g stcnnege çalıştı. Buna 

fak da oldu. 
J\hnJ.n~ ııun barb sahasındaki fa. 

ne i ·t iyasct f:in.hasındaki bu 
rf kıyct tek::ı.ddüm etmiş ve 
t o, unl n harbin semere ver

nı tcmin eylcmictır. AJmanyanın 
hanları n:u ıl oldu da bu oyunun 

~ tna vann::ı lılar? ~t~ bu garib ve 
htı llzıun devı enin en müthiş sırrı 

dtıı-
~ . 

~k 4ııbuki Alm:ınyn, kendi hattı ha-
l!tini g<ı.yct ık bir surette çok 

~iden iz. h ve ilan etmişti. Hein 
Pf sc el r enberi elde dolaşı -

ı-. nn.uschningin if11aa.b yüz bin
e basılıyor ve her lisana tercüme 

JOr. Fakat hiç bır devlet bun
Cıddiye almıyor. Bu mahvolan 

~ tl"r başlarına gelecek f elikct -
•1ÇUnab için lmndilcrine ven1cn 

bi lll1tın ciddiyetine iman etllıi-5 
ttı görünmeyi kafi bir tedbir ad
~ lcr. Almanyayı Jnzdırmar.larsa, 
~ llnya.ya dostluk gösterirlerse, 
~\ıii?. için bir vesile vermezlerse 
~ atlyanın kendilerine hücum et
taı..~ecefrini zannettiler. Almanya bir 
~Cketi askeri kuvvetlerle par • 
~ ken, yarının kurbanlan zangır 

tlı- titriyerek seyirci kaldılar. 
llliseyin C:ılıid YALÇIN 

(Sonu: 3 DncD sahifec!e) 

1 
• 1 

Mühim mu vaffakiyeller kazanan Fransız t.ankla.ımdan biri 

Mecliste dün kabul 
e ilen büdçeler 

-----··----

Müttefik kuvvetler hırpalanmadan 
Dünkerkte toplanıyor 

Dünkerk şehrinin civarı su altında 
bırakıldığıncla-n Alman kuvvet

lerinin ileri harekatı durdu 

Kral Leopold hal'edildi 
Nevyork, 31 (Hususi) - Çok müş 

kül bir vaziyette bulwımalanna rağ
men mahsur İngiliz ve Fransız kuv
vetlerinin lngiltereye nakli muvaf
fakiyetle devam etmektedir. Alman 
tayyareleri bu nakliyata pek az za.. 
n.r verebilmişlerdir. Şimdiye kadar 
nakledilen askerlerin mecmuu, tek
mil kuvvetin yansına muadildir. 

Dunkerque'ddd vazilet 
Parla, 31 (A..A.) - Havas bild.1.

riyor: 
Duııkcrquc, filonwı müzahereti 

ayesinde mükemmel bir §ekilde mu 
b'ftmet etmektedir. 

Dunkergue bölgesindeki kıtaattan 
llir klsm.ı tahliye edilmiş bulmıuyor. 

(Sonu: a UneU aahlfede) General Weygaıııd 

M. Mussolini Hitlere yakında 
harbe gireceğini bildirmiş 

Devlet Havayolları, orman, vakıflar, hudud ve l• [ ·ı • C9. k ~ ·ı cw_ k 
sahiller sıhhat müdürlükleri büdçeleri kabul olundu ta yan gazetecı erı r ransayı t~r et,ı er- r ransa en• 

Ankara, 31 (A.A.) - B. M. Mec- -;a, Amenajman, kadastro ve alelft- disine yapılacak son sulh teklifini reddeder&e Alman 
lisi bugün Şeınooddin GUnaltayın mum <>rman işleri üzerinde, sorulan ı• / d / D • • 
başkanlığında toplanarak devlet ha- şttfillcre ceva.b veren Ziraat Vekili Ve ta yan OT U QTI CQTl8ln Üstüne yÜrÜyecfeklermif 
va yollan, or:ma.ıı, vakıflar ve hu • Muhlis Erkmen 937 de teşkil edilen 
dud ve snhillcr sıhhat umum mü- iki heyet vasıtasile 14.500, 938 yılın- is pa n u adan 
dürlilkleri 1940 yılı bütçelerini mü- da çalışmış olan üç heyet V8Sltasile ~ 

z.akere ve kabul etmiştir. 114;-700ve1939dada13 heyet.~- yu·· kselen ses 
Bunlardan orman umum müdür - tasıle 317.800 hektar olmak uzere 

lüğü bütçesinin heyeti umumiyesi ü- §imdiye kadar 446.4(;\) hektar orman -o-
zerinde söz alan hatipler ormanlar- tahdid edilmiş olduğunu söylemiş CebelUttar&k hakkındaki 
da yapılmakta olan tahdit, sınırla- (Sonu: s ıncı sahifede) talebler tekrarlanıyor 

Madrid, 31 (A.A.) - Manuel AY.-

Amerika müdafaa 
tahsisalina yeniden 

1 m"lyar zam yapıyor 

nar, Falanjın organı olan Aniba ga
zetesinde nC§rettiği bir yazıda eliyor 
ki: 
İspanya Cebclüttankı istiyor. fn

gilizlcr, bir ticaret anlaşması akdet
mek ve birkaç milyon İngiliz lirası 
borQ vermekle aramızda her şeyin 
halledildiğini saruyorlar. 

İspanya çok daha fazlasını, Cebe
Iüttankı istiyor. 

Amerika erkanıharbiye reisi harb talihinin pek 
yakında müttefikler lehine döneceğine kaP: 

Ccbelüttank üzerinde İspanyol ı 
(Sonu: 3 üncü sııhlfede) 

-~ 

I ' Vaşington, 31 (A.A.l - Rooscvelt 
kongreden milli müdafaa için bir 
milyarlık munzam tahsisat istiyc -
cektir. 

Damga 1 
Resimlerı 

1 

Nevyork, 31 (Hususi) - Buraya 
gelen haberlere göre ltalya Alman
ya yakında harbe gireceğini bildir
miştir. Bu hi.discye tekaddüm eden 
günlerde Bitler l!"ransaya son defa 
olmak üzere sulh teklif edecek, Fran 
sa bunu reddettiği takdirde İtalyan 
ve Alman kuvvetleri Parise doğru 
taam.u.a g*-"'Ccklerdir. 

Fransada bulunan İtalyan gazete
cileri aldıkJan emir Ü?.erine memle
ketlerine dönmüşlerdir. Diğer taraf
tan İtalyanın Yunanistana yeniden 
teminat verdiği öğrenilmiştir. 

ltaıyamn 1thamlan 
Roma, 31 (A.A.) - Stefani ajan

mnd&n: 
Giornale d•Itaıia gazetesi müdürü, 

Marne mucizesinin bugün tekcrriir 
etmemekte olduğunu yazmaktadır. 

Çünkü Wcyg:ıııd, Joffre gibi İtalyan 
hududundaki Fransız kuvvetlerine 
istinad edemez. 

İtalyanın hattı hareketi, müttefik-. 
lerin ve bilhnssa. Fra:nsız1arın bir 
milyon üç yüz bin kişilik bir Jnıvve
tinin halya:ı hududunda ve Akde • 
nizde muattal bir halde kalma.ııı mir 
nasını tazammun etmektedir. 

Wcygand, Somme cebhesindeld 
kıtaatı takviye etmek için İtalya ve 
Libya hududlarını boşaltamıyacağı 

gibi Flandrcs cebhesinde kaybedil
miş olan ve Fransız ordusunur en 
iyi f ırkalannı teşkil eden kuvvetlerin 
yerine ikame etmek üzere buralar
dan asker ıfrazına da. muktedir de
ğildir. 

Fmnsaya göndermiş olduğu hey&
ti scförıycsinı kaybetmiş ve keneli 
mcmleketinm is1 ilfi.ya uğraması teh· 
likcsine mnruz bulunan lngiltereye 
gelince, o da 'Mısır, Filistin ve Su -
danda tahaşşücl etmiş olan asker
lerini geri afaınıyacağı gibi deniz. 

(Sonu: 3 lincü sahifede) 
t• •W••••••••• '''' ;wwv..-.wAww ,.,,..,...,. ,,,. .. .,Nıhwwww •••*'• w • ' ' t" w•••Y""N+Yhff~•-Y/VVY"ı/VlNYV\ ..,,,.,.,.....,,,., ...,...,... wwwwAwwınft'W 

SABAHTAN SABAHA: 
B. Roosevelt programda son gün

lerde müşahede ve tesbit edilen boş
Juklann doldurulması lüzumunu kay 
dederek dünya şart.lannın bir anda 
değişmekte olduğımıı ve bir saatten 
öbür saate her ı:cym tadili 18.zım ol
duğunu bildirmiştir. 

Arttırılan evrak 
-:1ııc--

İshmhul Deftc.mlarlığmdan t•b· 
liğ edilmiştir : 

18ugün 1 Haziran 1940 
Genemi Marshall'in Kanaa.ti 

Vaşington, 3l (A.A.) - Amerika 
ordusu erkfınıharbiye reisi General 
Marsball'in k::uıaatine göre Alman -
ya Manş limunlanna doğru yaptığı 
tazyik esnasınd~ ordmmnda mühim 
mikda.r.da, .mev~u<l olan motörlü va
sıtaıann yü~ kırkını kaybetmiııtir. 

Jj(ir&haIJ'iıtı:~i!. hafta. tali komitede
ki ~~4ıa inliyen kongre azası 
b1i ~dh tnYiatt:ın sonra Al
maiılarin mot(trİil 'vasıtalar bakımın
dan 88illıirıı'1ifl~ muhafaza edemi-. 

(Soııu: {> lr:cl uhlfede) 

. ~.-.. 

Bazı vergilere zam bugün başlıyor. Memurlara 
yalnız hava vergisi yüzde 2 arth 

~ 

MALI SEN&: 

1 
' MAZIRAN 

1940, 
CUMARTESi 

1324 sayılı kanununun ll incı 
maddcsile ekleri ve tadilleri mı·cı- f 
binee alırunakt.a olan matbu dam
ga resimleri (hlezkf1r maddenin 
38, 40, 46, 47, 49, 52, 54, 58, 61, 
62, 66, 68, 78 ve 90 ıncı numara
larında yazılı evrak ile sulh mah
kemelerinde kulbnıl::ı.cak olan ve 
39 uncu numarada mündeı iç bulu
nan hususi vekiıletnamelcr hariç 
olmak üzere) yüzde elli arttn•'nw 1 
tır. Kanunun 33 üncü madd s;ıı..;! 

yazılı evrakın damga resmi C::e l .. 

7.aJDma tiı.bidir. ı , l~~§~iiİ 
(Sonu: 2 ncl sahifede) f l:l 

~--....-----~------....... -.---~ - Vazıaı & inci sahifede -



-40 Yazan: AUlA.N' ATIS 

Nizamülmülk,Hasan Sabbah ve Şair 
Hayyamzn mekteb arkadaşlığı 
Her sa.balı, hocaları lmu.m Nf.ı.;val· - Böyle pestile can kurban ... 

fak. medrese odalarını iJirer birer do- Ömer !fayyam, ne vakit arkadaş-
lamr ve talebeyi sabah na~::l':•n::ı. L::ıl larına: 

drnrdı. "Üçler,, in odalar:nn öniirıe - Buyurunuz, bizim odada bir 
gelince kapıla.rmı çalar \T'3: ayran, bir kımız içelim! derse bu-

- Ömer, Basanlar kalkın nama· nun bir kit.ah sürprizi olduğunu an-
za '. derdi. la.makta geçiltme.zler. Ve: 

Bu medrese şarkın ilk iinivct·-:i- - Ömer derlerdi!.. Gene pestil 
tclerinden birisi ve belki i:ıirinc;i :ıidir. geldi galiba. .. 
Burada türkçe. arabça. f.ar.ı~ ve Babası, bir sene büyük bir para 
yunancadan başka Hindçe, Çin'!e de kazanmış ve oğlunun kitabları için 
öğretilirdi. Tarih kitaplart ilk med- de mühim bir miktar ayırmıştı . Ö
resenin Bağdadda. "Nizamiye,, ad.iy- mer Hayyam bu parayı aldığı gibi 
le kurulduğunu ve bunu kuranın da. Kahiredeki ve İstanbuldaki kitabcı

Ebu Ali Hasan. Nizamillmillk oldu- lara gönderdi.. Coğrafyaya, koz
ğuıuı. y.azarla.r. Bu doğru değildir. moğrafyaya ve Kadim Yunan fel
M:edreseler müslümanlara mecusi - sefesine dair bir çok kitaplar ısmar
leroen geçmiştir. Ateşperestlerin ladı. Bir çokları deri üzerine yazı -
mabedleri civarında din adamlarının lan eski kitaplar cok bahalı idi. Me
oturınaları ve yetişmeleri için bir deni dünyanın eski kitapçılan Ö
çok odalardan müteşekkil birer kı- mer Hayyam gibi, Hasan bin Ali 
sımlan varclı. Mecusiler müslüman Sabbahı ve Ebu Ali Ha.sam tanırlar 
olduktan ı;onra bu binalar islam ve bunları baş müşterileri arasında 
ilimlerinin tahsiline tahsis edilmiş sayarlardı. 

ve medrese adı verilıniştir.~izamill- Ömer Hayyamm odası eski rasat 
mülk yaptırdığı medrcseler~e oku- aletleriyle üsürlablarla ve dünya
yan talebeye aynca tahsisat verdiği, yı güneş aleminin merkezi gibi gös
onlara imarethaneler yaptırdığı için teren ve güneşle beraber diğer yıl
bu şekildeki medreselerin ilk kuru- dızları etrafında döndüren müces
cusu sayılmışbr. Bu şöhreti de bi- sem kürelerle doluydu. 
ze kadar ilk medreselerin mües.ı;isi Üç arkadaş medreseye döndüler. 
şeklinde gel.miştir. İkindi güneşi Neyşaburun çamlı dağ-
Neyşabur medresesinde ihtisas lanndan aşağıya kayıyordu. Ömer 

hocaları da vardı. Ömer Hayyam, Hayyam: 
[elsefe ve heyeti çok severdi. Bu - Arkadaşlar! dedi. Vadinizi ya
h usutaki kitaplann çoğu Yunanca pmız, izbeden nar şarabını çıkartı -
yazıldığı için de medresenin Yunan nız (la Ferahahad bağına doğru çı
dili ve Yunan ilimleri şubesini tercih kalım. Orada tenha bir köşede hem 
etmişti. içeriz, he~ de konuştlruz. 

Hasan Sabbah da ilmi nücumu Hasan Sabbah İzbeye indi. Şarab 
senÜği için Yunanca öğreneli. Ebu testisini cübbesinin altına aldı. Be
Ali Hasan daha ziyade tasavvufa · raber medreseden çıktılar. Feraha
mcyyaldi.. Bununla beraber bir a- had bağına gelililer. Ufku ve grubu 
rab şairi der ki: kucaklıyan kuytu bir köşeye otur-

- İki oğlun ahlakça ve yaradı- dular. Önlerinde grnbun pembeli~ 
yşta birbirine benzemezler. Halbuki ğini içinde aksettiren gümüş dere 
tkiı:>i de bir anadan doğmu.c:;lardır. köpüre köı:türe akıyor, ılık bir rüz
Buna şaşmamalıdır. Çünkü bir de- gar ormandan bin bir çiçeğin ko -
ıpirden hem kılıç, hem de makas kusunu getiriyor, .lnışlar günün son 
yapılır. Kılıç kahramanların elinde şarkılarını söylüyorlardı. Bir kaya 
bir şeref ve şan vasıtasıdır. ?ifa kas parçasını masa yaptılar. Uç arka -
ise ancak aciz kadınların elinde dola- daş çürümüş bir aoö-aç kütüğünün 
şır. üstüne sıralandılar. Şarab testisi or-

Kanlan bir olan iki kardeş arasın- taya korulu. 
da benzeyiş olmadığı gibi hocaları, Hayyam koynundan bir toprak 
terbiyeleri bir olan talebenin bir ı. bardak çıka:nlı. Elini testiı:ıin boğa
kahbtlan dökülmüş camid maddele- zına atarken hazırladığı bir kıt'ayı 
lere benzemelerine imkan yoktur. yüksek sesle okudu. 

Ruh, istidad hiç bir kalıba çekile- Hasan Sabbah ile Nizamülmülk 
miyor. Ruhu çcmberlemiye, kalıb - ~üştüler: 
lamıya jmlci.n. yoktur. O argeç, mu- - Hayyıµn ! Fakat burada güzel 
kadder olan inkişafına. erecektir. bir yuz yok!... Bir dilberin yüzünü 

lşt:e ayni talim ve terbiyeyi gören bizim yüzlerimizde buluyorsan iç! 
bu. "Üçler,, de hayata ,atıldıkları - Evet buluyorum ve işt.e içiyo-
zaman başka ba.~ka sahalarda ve şu- rum. 
belerde iht.isas yaptılar. Üçü de za- Hayyam kıt'asında diyordu ki: 
manla.rında parmakla gösterilen bi- - Bir derenin kenarında oturup 
rer şöhret oldular. Bu şöhretler bir güzelin sirr;ıasmı şa.rab içerek 
yal.ruz zamanlarını değil, asırları bi- değil koklıyara.k temaşa. edeceğim.. 
le tutarak bize kadar geldi. 1

' Bu safamı ellinden geldiği kadar 
Bir giin ömer Hayyam Mısırdan. uzun müddet süreceğim. Oldum olalı 

kervanın getirdiği bir paketi açar. şara.b içmişim, şimdi de içiyorum. 
ken EbCı Ali Hasanla, Hasan bin Ali Y aşadıkÇa yine içeceğim. 
Sabbalu odasına. çağırır, ve: Hayyam birinci kadehi içine sin-

- Babam Reyden bir paket gön- dire sindire içtikten sonra ayağa 
dermiıı, içinde galiba pestil var, ge- kalktı ve Hasan Sabbaha hitab ede
lini.z beraber yiyelim, der ve paketi rck ikinci kıt'asııu söyledi: 
açtıktan sonra içinden çıkan deri - La.le rengindeki kırmızı ve ber
üz~rine yazılmış haritalı bir kitabı ı-ak şarabı bana ver. Testinin boğa-
ark.a.daşlarına uzata..--a.k.: zından halis ve saf kanı fışkırt ! Zira 

B · · · B tl · bugun·· benim şarab iJe dolu kadehten - uyu.run.uz, yıyınız.. a amı-

k grafy ı d l.nnka tem.iz yürekli bir testim yok!. yosun ozmo . ası... er. ~ 

Arkadaşları da gülerek mukabele Hasan Sabahla Nizamillmülk ikisi 
ederler .. 

r " Yeni Sabah 
- -

ABONE BEDELi 

SENELiK 
IS AYLIK 

1 AYLIK 
t AYLJK 

TDrklye l!!'.onebt 

1-tOO Kuruı 2700 Kur.uı 
760 • 1460 • 

400 • 800 • 
160 • 100 • 

t HA iRAN 1940 Cumartesi 

Gün: 1'!13 Ay 6 Hnır ı 27 

gü-.ı nfrle ikindi • gUne~ öl)le ·klnd 

S "7l 4 :5b 8 37 , 4'""'3J l:.l 12 16 H 

•• ...,,,_ ''-· '' ~ ~ ım .. k 1 

1 :•- : 5'J~6 •2 !I 19 3421 32 2 16 ! 
~ • . 1 

birden: 
- O Hayyam! ... Sefı dostluğumu

?.U ne çabuk unuttun. Biz senin dost
ların, hatta dostlardan da.ha yakın 
kardeşlerin değil miyiz. 

Bir kadeh şarab sana her şeyi u -
nutturdu. Biz dört sene evvel üçü
müz kan kardeşi olma.mış mıydık! 
dediler. 

Hayyam, Hasan Sabbah ve Niza
mülmülk Neyşaburda buluştuklart 

ve seviştikleri zaman Hasan Sab • 
ba.h bir gün onlara demişti ki: 

- Biz kan kardeşi olalım! 
Bu teklifi Hayyam, memnuniyetle 

karşılamış ve: 
- Türkler seviştikleri ada.mlarla 

kardeşlik tesis etmek için biribirlcri
nin kanlarını. içerlermiş; biz de Türk 
değil miyiz. ıfstediğ;ni yapalım. Ya
rın bir ziyafet vere<:eğim. Orada kar 
deşlik merasimi yaparız. 

(Sonu ''ar) 

l"E!\~ SABAH 

( 

i~tanbu un et 
NakJiyatını bel~diye 
Yapmağa başladı 

,~~-=---------~~---u~--~""\ ı 

Damg~ 
Resimleri 
Arttırılan evrak 

Resn1i Otomobiller 
Bugün defterdarhğa 
teslim ediliyor 

---o-
Kasaplar şirketinin vesaiti 

kira ile tutuldu 
İstanbul dahilindeki et nakliyatı 

bugünden itibaren bilfiil belediye 
tarafından yapılacaktır. Belediye 
nakliye işinde kullanılacak vesaiti 
ve diğer bazı malzemeyi kısmen sa
tın alınış ve kısmen de kira ile temin 
etmiştir. Bu arada. şimdiye kadar et 
nakliyatını yapan kasablar şirketi

nin vesaiti de 3 ay için kiralanmış -
tır. Bu 3 ay sonunda vesait tama -
mile belediyeye devredilecektir. Be
lediye et n.a.kliye şirketine vesaitine 
mukabil her a.y 12.200 lira olmak 
şartile 3 ay mütemadiyen par- "<>

recektir. 
---JHtf(:---

Yeni mali sene 
Bugün başhyor 

---O-

Bazı devair memurları 
maaşlarmı birkaç gOn 

ge,ç alacaklar 
939 - 940 mali senesi dün nihayet 

bulmuştur. Bu itibarla bütün devaiı' 
yeni kadrolarile faaliyete geçecek -
lerdir. Kadroları merkezde tasdike
dilen dairelfü ~eki mem.urlann ma -
aşları bugün tevzi edilecek diğerleri 
yeni kadroların tasdikine kadar 
bckliyerek :ma.aşlannı bir kaç gün 
geç ala.ca.kbµ:ılır. 

İstanbul Gümrükler Başmüdür -
lüğünün yeni bütçe ve kadroları dün 
idareye bildirilmiştir. Yeni kadrola
ra göre bazı memuriyeUer tasarrufa 
tabi tutulmU§ ve bunlardan. 30 yaşı
m geçen memurlar tekaüde sevke -
dilmişierdir. !sta.ubul gümrükleri 
teşkilatında ilti müdür ile iki müdür 

, muavini ve 16 memur tekaüd edil
mişlerdir. Bunla.nn yerlerine yeni 
memur alınmıyacaktır. İnhili3X lar, 
Denizyolları, Muhafaza Baş müdür
lüğü ve limaiılıarın kadroları dün ak
şam geç vakte kadar bildirilmiştir. 

/KTISAD İŞJ:.ERİ : 
İktı8ad Vekili Dün Geldi 

iktısad Vekili Hüsnü Çakır dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve Haydar
paşadan doğru Bostancıdaki evme git -

nıiştır. Vekil öğleden sonra İstanbul ta
rafına geçerek beral;>erindc Vekalete bağ 
lı müesseseler erkim olduğu halde Sümer 

· Banka gelerek bazı tedklklerde bulun -
mtıştur. 

öğrendi.ğiınize göre tktmad Vekıli ı;eb
rimizde birkaç gün kalarak tedkiklerine 
devam edecek ve bilhassa iş yerlerinde 
tatbik edilmekle olan fazla mesai saat
lerind"en sonra artmakta olan umumi ran
c:hır.arun akdarı ve neticelerini gözden 
geçirecektir. 

lç Ti~ Umum. Mödürününı 
TetJdkleri 

Ticaret Vekil.eti iç tiCB.l'et wnum mü
dürü Cahid d.iin ı;ehrimize gelmiş ve öğ
leden evvel Gala_tadak:i ihracatı kontrol 
ve teşkil.Mlandırma dairelerinde meşgul 
olmuştur. 

Umum müdür şehrimizde kaldızı müd
det zarlmda yeni kurulmakta olan bir
liklerle pazarhksn satı~ kanununda ya
pılacak tadilAt işleri etrafında tedkikler 
yapacak Ticaret Veklletine arzedilrn.~ 
üzere bir de rapor hazırlnyacaktır. 

----.u----
DENiZLERDE : 

Gü.m.rükteki Kahveler Bir Hafta 
Soora Çrkanlabilooek 

Gümriiklerde beklemekte olan 30 bin 
çuval kahvenin piyasaya çıkanlması yine 

birkaç gün için geri bıraktlnuştır. Kah -
venin kilosuna 20 kuruş istihltık vergisi 
zammı yapıldığından tüccarın elinde bu
lunan stokların beyannameleı: ile tesbiti 
icab etmektedir. Bu stoklıır önümüzdeki 
hafta nihayetine kadar tesbit edilecek ye
ni mallar bu tarihten sonra piyasaya çı
karılacaktır. 

Hollanda Vapurundaki Demirler 
ÇıJm.nlıyor 

Bir Hol:anda vapurile Belçikadan şeh
rimize gelen fakat harb dolayısile evrak
ları gehnediği ır;in iı;.inde bulunan demir
lerin <;ıkanlamadığını yazmışi.ı.k. Bu de
mirlerin idhaHne müsaade oluQması için 
dün Ankaradan gümrüklere emir gel -
mistir. 400 ton mikdarında olan bu de 
mirler bugün vapurdan çık:arılaca.ı..-tır, 

MÜTEFERRİK : 

Şehrim.izdeki 1taıyanla.rm Gideceği 
Doğru Değil 

Şehrimizdeki ltalyanlann 6 Haziranda 
bir vapurla ttalyaya hareket etmeleri için 

eınir aldıklarıııa dair haberin y;ı.nlış oldu
ğu üğrenilL·~ııtir. Şehrimizdeki İtalyanla' 

dan yalruz her sene olduğu gibi bu se
ne de talebelerden birkaç grup ttalyaya 
gcz.inti maksadile proJ[sörlerile ~raber 
gideceklerAir. _ • · 

f :-.· 

.. '··· . . . . .. . ~' 

---0-

(Baş tarafı 1 inci sahffedc) 

Ayİ:ıi kanunun 3, 4, 5 ve 6 ıncı 
fasıllarında yazılı evraktan alın · 
makta olan nisbi resimlere yüzde 
on z,am edilmiştir. 

Damga .Resimleri Arttın.lan 
E~Jun Başlıcalan : 

· 1 - Her nevi taahhüd, borç, ke
falet, teminat, rehin ve yediemin 
senedleri, mukavelenameler, fatu
ralar, orclinolar, vesair mütedavil 
ve ticari evrak ve senedler ve bun
ların bordroları, borsa emirleri ve 
borsa alış ve satış beyannameleri, 
fiyat cedvelleri, lokanta ve Qtelle
rin yiyecek ve içecek listeleıri, 

2 - Lise, Muallim mektebi ve 
yüksek mekteb şehadetname ve 
tasdiknameleri, 

3 - Dipozito ilmühaberleri, mak 
buz ve ihbarnameler, yolcu ve yol
culara mahsu..'3 eşya biletleri; 

4: - İyi hizmet vesikal.3..n ve ter
cümei hal varakaları; 

5 - Ehli hibre ve vukuf, mü -
meyyiz ve muhammin raporlan ve 
suretleri, keşif ve muayene rapor
ları, inşaata müteallik resim, plan, 
harita ve keşif defterleri, protesto 
ve ihtarnamelerle cevaplan ve su
retleri, 

6 - İlmühaberler, tasdikname, 
şahadetname, hüviyet varakaları, 
etibb:ı raporları, tahlil raporlan, 
ödünç para verme işlerine aid vesi
kalar; 

7 - Bilançolar, meru;e ve mah
reç şahadetnameleri, pasaportlar, 

8 - Her nevi ruhsatnameler ve 
ruhsat ve ünvan te.zk&eleri, ala
meti farika. ilmühaberleri, .ihtisas 
vesi.kalan, sertifikalar. ve bunlara 
yazılacak şerhler,; 

9 - Her. nevi ilanlar, . Iev;halar, 
programlar, kataloglar, seyrüsefer 
tarif el eri, sirküler ve takvimler; 

10 - Resmi ve htışusi daire ve 
müesseseler, alelfuı:ı.um .ticaretha
neler, cemiyet ve klübler memur 
ve müstahdemlerile mütekaid, dul 
ve yetimlerin her nevi istihkakları
na aid bordro ve senedler; 

11 - Tasarruf senedleri ve fe
rağ ve intikal zal;ııtnameleri; te
J:"Cke ve taksimi veraset varaka ve
ya defterleri, hibe, vasiyetname ve 
'Ölüme bağlı tasa.~a.r ve her ne
vi ilıa.le kararları, , 

12 - Biletle girilen eğlenee ve 
tEŞn&Şa yerle!inin duhuliye bilet -
!eri; 

_ 13 - HükUmet dairelerine ib -
ıramıda. ibraz puluna tabi olan ev
rak ile hulasa, suret ve tercümeleri 
ve resme tabi bilfunum. evrakın 
resmi dairelere ibraz olunacak hu-
13.sa, suret ve tercümeleri; 

Bir kuruştan aşağı olan kesirler 
bir kuruşa iblağ edilecektir. 

Bu zamlar, 1 haziran 940 tarihin 
den m\lteberdir. 

POLİSTE:· 

~ Yanlams -
Fatihte Mur3dpaşa n-ıahalleşinde Sli-

lüklli cadQe...,i.t.Kle o.hu-an Yı.k.ı.cı Melmıed 
oğlu ııtustaf.a zabıtaya müracruıt oderek 
oğlu 15 yaşında Ahmed.in arkadaşı. 14 
yaşında Cevad tarafından bıçakla SU"tın
dau yarala.nd.ı~ın1 söylemiştir. Yaralı Ah
med Haseki kadm hastahanesine kaldı

.r;lnuş, Ce<.1ad yaülaıım.ı,ııtır. 

Havagazmdan Zehirlenme 
Eyüpte Caınii Kebir caddesinde 33 nu

maralı diik.kinda berbeı· 'Zeki hakkında 
bir tevkif müzekkeresi kesilmiştir. Bu 

müzekkere hükmünü yerine getirmek ü
zere dün sabah Zekinin dükkanıua giden 

polise, berberin çırağı Ali, ustasının oda
da uywiuğunu söylemiş, polis odaya gi
rince havagazi .kokusile karşılaşmı§, ber

ber Zekinin de kendinden geçmiş bir 
halde yatmakta olduğunu görmüştür. Ze
kinin ba\"ı:ıgazinden zehirll!Ddiğı anlaşıl

ıruş. tedavi edılınek üzere Balat hastaha-. 
nesine kaldmlmıştıt~ 

1500 Lira Kıymetindeki Gaib 

I'üzük Bulundu 
Eski İstanbul Jwlordu kumandanı Ge

neral Salahaddin Adilin C!li Sıret 1500 li
ralık yuzüt,:unü on beş gün kııda:r evvel 
çantasından düşi.ırmü,ş. c,·velki gün de 

polise mürac:.al ederek haber vermiştir. 
Zabfta, bfrkac gaat .içerisinde, yüzüğü Be
:şiktcış deposunda &ıidııı baldu~nu tes
bit elmiş. Saidın de 'Çarşıya gôturerek iç ; 
bedestende kuyumcu Sadıga sattığı an.. 
laşılmıştır. 

Yüzük kuyumcudan <ılınarak saY.lhine 
veril~iş. ~i1i.-ikıaıa lba.,~anmıştır, . 

' . . . 
........ 

--<ı--

Rcsmi binek otomobillerinin tah
didine dair lmbL11 edilmis olan kanun 
bugünden itibaren mer'iyet mevkii
ne girmektedir. Bu itibarla şehri -
mizd.e Vali, İstanbul Komutanlığı 

.. ve Polis Müdiriyeti mıikamlaxma 

aid otomobillerden başka diğer res
mi dairelerin binek otomobilleri bu 
sabah İstanbul Defterdarlık maka
mına teslim edileceklerdir. Defter
darlığa teslim edilecek otomobiller 1 
içinde Müddeimnumilik, Defterdar- f 
lık, lnhisarlar, Belediye Sular ida- i 
resi, Tramvay ve Elektrik icla.releri 
otomobilleri vardır. 

Hırsızhk mı, 
Hastahk mi? 1 
İzmit Hapi~de hırsızlık.tan l 

mahkfuniyetini bitiren sabıkah Kör l 
Ali bir kaç gün evvel İsta.nbula gel- ı 
miş, İzmit treninden çıkar ç~z 

j da. İSküdara doğru uzanıp Kerım 
, oğlu Ahmed.in evine girmiş, bazı eş
ya çaldıktan sonra lstanbula geç -
miş, Karagüınrükte marangoz Ah
meclin evine girip bir kısım e.şya cal- ı 
mıştır. Bundan sonra da Suadiyede 
keresteci Süleyman Südi Kartalın J 
e"'t'İne girip bazı eşya çalnın!. bu eş
yayı Er~nköyündc kalaye1 Arifle 
ortağı Mehmcde satmıştır. Bu lur~ 1 
sızlıklan Kör Alinin yaptığı tesbit 
edilerek yakalanmış, kendisi de bü
tün bu evlere girdiğini itiraf etmiş
tir. Ali ile çalınan malı satın alan 
kalaycılar adliyeye ·Verilmişlerdir. 

r.ansanın şirpalinde bulunan Jnııt
liz ve Fransız kuvvetlerinin ken• 
dilerine malzeme ve aded bakı • 

r.ımdan faik Alman ftrkatarJruı kar91 gör 

terdikleri büyük mukavemet glinün eıt 

e~slı hadiselerinden birini teşkll etmel<' 
tedir. 

Harbin hUkilm sürdüğü bı.ı sah;:ıda illiİ' 

şahade edilen bazı vakalar, mutteflk fır• 

!Qların çok kuvvetle harek~t ettikJerirıl 
göstermektedir. Filhakika buradaki çar• 
pıı;malarda görülen nokta, soğukkanll" 

hktır. 

Alman taarruzunun ilk anlarında, Fraıt 

siz ve lnglliz devletlnln adamlarının d• 
i§aret ettikleri veÇillle, vücude gelen rrıu• 

ayyen bir kar11ıklık bııgiin kendisini or• 
tadan tamamile ka1dırtmtfbr. Fransızlarıtl 
osa. kuvvetleri Somme ve Aisne nehirle' 
rı boyunda tutunup büyük mikyasta yer• 
leı;irlerken şimal~ ihata edilmiş ol .. 
fırk:ılartıa ·azamı randımanı vererek mii• 
eadeleye devam etmektedir. Müttefik kıs" 
mı KUllls:lnden ayrılan, etrafı ıtıata edl· 
len, yanlarındaki büyük bir Belçika kUlf' 

vetınin muharebe meydanından çekilme• 
sine sahid olan bu kuvvetlerin göst3rdil<• 
leri ~ukavemet çok pyan.ı dikkattir. ıı· 
ra, buradak.i mukavemetin uzaması, Al• 
manların es.as planlanrnn tatbikini gLIÇ' 
leştirmeJ<tedir. Ve bu yüzden çok büyiill 
kuvvetleri, ve tayya~lerte motörlU kıt.11• 

arı, şimal &ahasında faaliyete sokm•" 
mecbtı riyetindedirler. Böy~ bir hareket. 
ancak sürpriz yapmak içln bllcilm le v•• 

s1ta ve malzemesini mileadeleye sokabile' 
cek bir ordunun, şüphesiz ki hesablarırı•ı 

bilhassa malzeme ve ln&aJ'I zayiatı bal<•' 
mından, bozacak mahiyettedir. Almanlııf 
mından, bozacak mahiyettedir. Alrıianı-r 
buralart:hl mütemadi zayiata uğrıyarak şl• 
mal sahillerini elde etmek gayeşine ulat• 
mak maksadını istlhdafa çalışırken Frafl' 
sızları diğer cebhe~rde oldukça ratıat bt• 

rakmışlardı. 

General Weygand'ın, Atmaıı kuvveti"' 
rini.n büyük mikyasta başka bır cebhe~ 
meşgu 1 olduğunu görerek, vaziyetten ıı· 

tlfade etmesi tabiidir. Fransız kuvvetıerlı 
ve bir taraftan da mütemadiyen Fransa· 
ya s.evkedilen f ngHlz kıuıları sessizce. tıd 
yeni müdafaa hattında mevki almaktadır• 

Zuccaciye ihtikarı 
,. 13u vaziyet, ileride birtakım sürprizler yı• 

Ticaret Odası_ piyasada 
tahkikata başladı _ 

1 
ratacak bir mahi)'etl dalma ilzerind.e ti; 
şımaktadır. Bu sebebdendir ki şirıtaıdei' ! mukavemet, hCU" gün aşağıdaki .Frarısı• 
kuvvetlerinin techizatının il'ma.mına '/1' 

\ Züccaciye satışlanndalµ gayri ta
bii yükselme hakkında. dü.ıı yaptığı
mız neşriyat üzerine Ticaret Odası 
piyasada tetkikat yapmış ve fiyatlar 

, da harbden evvelkine nazaran yüzde 
75 miktlarında bir fiyat artı,şı oldu
ğunu tesbit etmi~tir. 

Ancak yeni satışların mübayaa ta· 
rihi ve fiyatlarının tesbiti icab etti- ı 
ğinden satışlarda bir ihtikar· ınev
cud olup olmadığı henüz anlaşılama- 1 
mıştır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza 1 
göre Vekalet kağıd ve .zfu::cactye' i§- : 
!erinin tek elden idare edilmesi • ve ı 
ilıtik:Ar hareketlerinin kısmen önlen- r 
mesi için mevcud birlikler gibi ka
ğıd ve züccaciye birlikleri teşh:jlini de 
muvafık görmüştür. Bu sebeble önü
müzdeki hafta içinde kağıt ve zü.cca 
ciyeler de aralarında toplaııar:a.k 

birliğin esas nizamnamesiııi hazır · 
lıyacaklardır. 

MAHKEMELERDE 

Tatlıcıyı öldürenlerin Ma.lılu·mesi 
Başlıyor 

Veznecilerde Tatlıru Ilerutlı.ı Abdulka
dir geçenlerde biı' sabah dlikkfmnıuın 
üstündeki yattığı oda.da ölu olarnk Jbı.tlwı 
muş. yapılan sıkı tahkikat neticesinde, 
birkaç gün ~onra, Abdi.ılkadfrın katılinin 

Tavşantaşında oturan ::ırabı:ıcı !facı Molla 1 
olduğu arılaşılmı~. Molla yaka.Uı.ruıralt. ~ev 1 
kil edilmişti. l41cı Mo:Un .haı;kı.nda dor
düncü sorgu hakimliğince yapılmakta o
lan tahkikat tamamlarırrıı91ır. Katilm., 
yakında, ikinci ağır ceza ınahkemesinııte 
kasden ndam öldürmek suçundan mu
hakemesine b:ış!Jnac:alrtır. 

Sarhoş Olarak İleri Gı-ri Söylemn.iı? , 
Topkapı traınvny durağında trarm1 ay j 

yolcuları aktarma su.retile başka 'bit- a
rabaya nakledilirken sarhoş bir halae , 
traınvayda bulunan Kemal ıK&kçür .kızıp 1 

evvela tı·ann·ay müstuhdemlcrtne ileı:i ı:c
ri sözlcı· söykmi;i, sonra da işi dııha az,ı,

tarak Türklüğü tahkir mahiyelınde {)azı 
sö7Jer sarfetrniştir. Bundan dolayı hak- ı 

kmda tutulan zabıtla adliyeye verilen 
Kemalin ikinci ağır CC'Z:t l!!-81'1."ene>&lde 
me,·kuf olarak yapıl~ mııhakcm~ d in 1 
neticele.nıniş, diruepjlcn '.ıhidk!rın iıacle

lerile SU!;~ sabit göril!dü~uııde.'1 Kco al 
bir sene ugır hapis 'e 22 lir;ı, ağır paı ;ı 
cezasına mııhl.-ı"ım ooilni•ştır. 

Karagöz Ve Ila.<·ivad•n Heykeli 
Ya.pıbyor 

1stanbul belediyesi ~·wukatlaı ırwfan \·e 
Meşhur Kar:ır;özr-ülcrdeıl Rdhmi ve 0.- -
man Şevki lnudağ Rnrago?;tin ve Hacı
' ndın birer ht>ykelini yC'ptırm.at11 karar 
verınislcrdir. iki hc>ykel :!000 ıli~a mal 
oh c"akt..ıı·. Bu paranın 1000 lliası.nı bu ıki 
zal verecektir. Geriye k~l.an 4000 hray~ 
Kanıgüz \·e !!:ıci\'ad mınımn \'c!'ılecek 
birçok l'l1üs:ımerelcr h:ı.sılatmdan t~ın 
oıun:;cakt.ır-. 

ramaktadır. 

Bu arad~, mücadele sahasında ı:1e11all' 
ed- cıırrpışmo:ılar, hlr noktayı daha a.Y • . ~ 
dınlatmıştır. Maginot hattı vesair tahi' 

1 
mata dayanarak miid.afaa ederek ttarll 
kazanmak, dah:ı doğrusu harbi rahatç• 
kazanmak düşüncesi ve bunun tcvlid ,. 
debilecegi vaziyetler ortadan l<alkrpış ıııt 
şekildedir. S~ğukkanlılık, cesaret, ve 1114 

. , ... 
deki maneme ve vasıtalardan a%anıı. 4' 
tifade, Ye istikbalin, mağlQbiyet 11aıııı 

ne olacağı hakkında görüşler. artık. bi,.,r 
9iar olmuş bir keyfiyettir. 

" Simaldeki müttefik ordularının ço 
mÜşkül şeraite rağmen -gösterdikleri .b~ 
yük azim b1r soğukkanlılık timsallerı 

f• kuvvetle .. in muntazam bir suretle, gerfl 
ler!e 1 ngiftereye rıakll iti ve bunun ,JI' 
beten az bir zay~tla baprılması bu ııol'' 
tadan çok manahdır. " 

Dr. REŞAD SA~ 

( Radyo Pro2r_amlJ 
1/ 6 1940 ClJM'ARTF.,St 

13.30 Program ve memleket ·smıt ::ı~ 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri• 
~3.'50 ll\llizik. 

Çıiı.lanlar: Fahlre Fersan, Refik Fer•"' 
Şerif içli, Kemal N. Seyhun. 

Okuyan: Semahat özdense;. 
U.15 Müzik: Halk: türkü.Leci. :sarı ~I" 

ceb. ~ 
ı.:ı .. 30 .Müzik: Riyaseti.cOmhur band 

(Şef: ihsan Küncer). )• 

15.15/15.30 Müzik: Dans mUziği (1'1~ 
18.00 Program ve memleket saat aY 

18.05 Müzik: Hafit müzik (Pl.). ....& 

18.30 Müzik'. Radyi caz orkestr::ıst ('i' 
'İbrahim ÖZgür). 

19.00 Konuşma (Yum bilgisi ve st~ 
gl!PI}. 

19.15 Müzik. 

Çalanlar: Fahire Fer-san, Refik fer"' 
Şerif iı;li, Kemal N. Seyhun. 

Okuyan: Sadi HQiSes. 
-:ı 

J9.45 Memleket saat ayarı, ::ıjanS 
meteoroloji haberleri. --t 

~ 11ıı1e"' 
20.00 Müzik: Halk tilrkilleri. .rv J 

Giıı·~·c:s. 

20.15 Müzik. .,,J 
Çalmılıır: Fahire Fersan, Relik Fer 

Şeı ıf içli, Kcınal N. Seyhun. 

Okuyan: Melek Tokgöz. . 
20.30 Komışrna (Günün nıescıeıerı)· 
20.50 .Müzik: Saz eserleri. ~ 
Ç'..alı::•llar: Fcıhire Fersan, Refik Fcl' 

Şerif İc;li. ıı ' 
21.0'0 Muzik. Okuyan - Ne('1)'li 

Alı kan. 

21.20 "'Jutik: Küçük orf::e tra 
Nec.ıb Aşkın). 

'22.20 Serbest saat. 111~ 
22.30 M'€itılek.et saat ayarı ~j:-ıns ı.ıi~ 

• t ı·ıını bcl'lcri; ziraat, esham - tah.,, ıla • ~ 

yo ·_ nukut borsası (F1yat). ııJ~ 
. 22.50 Konuşma (Ecnebi dıTI<'rde ~ 
nız kı~ dhlga l'Mtasile); Muzik: Cıı ıJ1)1.I 
{Pi.). {Saat 23.~0 ye kadar yalnlZ 

d;ılga ile). ,.c 1<,.. 
28~5/22.30 Yarınki program 

pımş. 



l'ENt SAB A.H 

, 

r 
eye 

(Ba~ tıırafı 1 inci sahifede) 

Tlı ö-yaıtlar beklenilen tesiri yap -
ınıştır. Son saatler zarfında binlerce 
ton su memlekete yürümüştür. Su -
yun de1'inliği 50 santimetre ile iki 
metre arasındadır. Ve bütün bir 
bölgeyi Alman piyadesile motörlil 
kıtalarına kapamaktadır. 

İngiltcreye çıkarılan Fransız • İn
b"iliz kıtaatın kuvvei mane,iycsi ve 
haleti ruhiyesi mükemmeldir. Bu 
lutaat aı:asında. Belçikalı subay ve 
erler de yardır. Bunlar kralın düş
mana. tcl'lim olmak için verdiği emri 
hayretle karşıladıklarını bildirmiş -
lcr<liı. 

Bunlar teslim emrine itaatten is
tinkaf etmiElenlir ve binlerce Bel -
çiJ-a a~kcrinin üçüncü Leopoldun 
emrine itaat etmemeye karar verdik 
lcrini bildirmektedirler. 

Harlı Ila-kl~mda Deta~lar 
Londrıı, 31 (A.A.) - Reuter ajan

sının Do~u - ccnub limanlarından 
birinde bulunan lıwıusi muh!lbiri ya
z1yor: 

Bugün gün doğduktan sonra bazı 
gemilcı in lim:ı::ıa girmesini seyret
tim. GüYertclcr Flandcrden gelen 
m.üttefik kılabrla dolu idi. İki gün
denbcri birçok hıgiliz, Fransı:ı: ve 
Belçikalı geliyor. Öğleye doğru kı
taat mütemadiyen ihraç ediliyordu. 
Bunlaıdan binlercesi sağ'lam olamk 
gelmiştir. Zorlukların ve tehlikenin 
her sant dalın. 7iyade artnıakt:ı ol -
masına. rağmen İngiliz sefer lntaları 
nın bliyük kısmının ihı-aç edileceği 
Umid olunmaktadır. 

Btı kiıtle halir.dc uhliye, mi.ittefik 
clo,,nnma1·u·la h:ıva kuYvetlerinin 
g&tçrdiklcıi cesuıanc müzaha. -
ıet, bir de nıüticfik kıtalo..rın gös. -
terdikleri slilfu.nct ve inzibat saye
sinde ba"anlan (}ok unı::ı.zz:.ım bir iş
tir. 

P....sker ı\~rle dolu tıenlcr hunlaıı da
hildeki kı~Lılara ııa.klctmektedir. 
Birkaç ki§i o halde gelmislerclir ki 
buııl:ıra ihı·aç eclildiklcıi autla yeni 
elbi!:=e Ycm1ck mecbuıi ·eti hasıl ol
muştur. 

Gelenlerin söylc<liklcl'iııc göre 
Dünkcrk plajları kaı ınca gibi kay-
11 amaktadır. Bu kalab~lığa rağmen 
tlün 5 Alman tayyaresi tarafından 
bir haxa bombardımanı yapılnıı11 ve 
bu bombardımanda yalnız bir kişi 
ölmüş. bir ki~i de yaralanmıştır. Bu
nunla. beraber §imdi Alman topçusu 
DUnkerk Ye civarını bombardımana 
başladığı için tehlike artmaktadır . 

Bu sabah buraya çıkan bir Fran
sız kumandanı bana ~u sözleri söy
ledi: 

- Gerek luıl'b ;:;amanuıda, gerek
se barış zamanında birçok seneler 
!ngilir. askerini görmek ve tanımak 
fırBJ.tını buldum. Fakat bunların bu 
seferki gibi uiimune olacak şekilde 
hareket ettiklerini hiç görmemiştim. 
İngiliz askeri barış zanıamncla ma -
nen·alarcia bile zorlukla yapabilecek 
hareketler yaptılar. Bazaıı sayısız 

mülteci dolu bölgelerde doğrudaır 
doğruya dil,,,ıı1:ı.nın cenahından geç
tiler Ye bu hareketi hayret Yerici 
b.ir süra.Uc ve tam bir intizamla ba
~arJılar. İngiliz askerinin evsafı h:ık 
kındaki takdir ve hayranlığım hiç -
bir .za.m::uı bugiinki.i kadar büyük ol
lllanu§br. 

Parisde Yapdan l'cmaeiar 
·Pari .. , 31 ( A.A.) - ~vekil mu.

avini mareşal Pe.tain ile başkııman
clan General Weygand, dün Polonya 
ordusu başkumandanı ve Polonya 
Başvekili General Sikarski ile bu -
giinkü hadi:=>eler ve Polonya ordusu
nu alakadar eden meseleler lizerinde 
bir gi.irü~e yapmtl91ardır. 

Harlıı4-den P.cfçika Kıta.ah 
Pari~, 31 (A.A.} - Salahiyettar 

bir Belçika membaından resmen bil· 
dirildiğine göre, Flaııdrcs'lerde Bel
c:ika kıtaatı elan çarpışmaktadır. 

Harekata iştirak eden kıtaatııı mik
dan 11imdiye k2dar ~bit edileme
m istir. 

Hcatrlb TebDöğDeırö 
FRANSIZ SABAH TEBLlGt 

Paris, 31 ( A.A.) - 31 mayıs sa
bah tarihli Fransız tebliği: 

Şimalde, lıa.rekat, Dunıkerque 

müstahkem ordngalı.ı etra.fında, ay· 
ni şidlleUe dernm ediyor. 

Soınme \'C- Aisne iizcrinde, her 
iki ta.raf, bazı menii piyade ha.re -
katı yapmıştır. 

Aisne ile l\Ieuse a.rasuıda., olduk
ça !:'iddetli to~u dueUosu vukua gel
miştir. 

Ml'u..~ ile l\loselle a.ra.ı.;ında, d~ -
mnnm hir baskın hareketi geri pl.b
küı tiilmü:-tur. 

1NG1Ltz TEBL1Gt 
l.ı011dra., 31 (A.A.) - İngila baw 

-ııM:aretinin tebliği: 

Dün İngiliz ha\:a kuv\'etlerinin e· 
s.:ıs 1:,rayretini l"landı·esdeki miltte -
l.ik ordula.rın Nma.hla.n üzerinde düş 
nı.:ınıu taz)ikio.i azaltmak teşkil et
nıi~t.ir. İngilir. a.\'cı tayyareleri; düt
maıı tayya.reJeı'ini dorroadan dağıt -
mış ve lmntara a.ğır hasa.rJ.uı Vft' • 

dirıni5tir. 

Dün 3.\'CI tayyarelerimiz tanfm • 
dan asgari 63 düşman tayyaresi dü.
şüriilnıüştür. 

Bu al'ada Lıgiliz bombardıman 
tayyareleri, düş:ma.n nakliyclerlne 
ve zırlılı arabalarına hiimmlar yap
nu~lar ,.e ayni zrurumda köprüleri 
ve to~u me' :t.ileri.n.i 1.ahrib eylmniş
lerdir. Bombardıman tayyarderimi· 
zin hepsi geri tlönmiistür. l\.leaser • 
sclunidt ta.yyare-~rlnden biri düşü -
rülıuüştür. 

}'raıısa - Bf-ltJka l!fahilleri fizerin
dcki harekata i~tirak eden 10 hgi
llz tayy~resi ka~1ptır. Fakat, üçli
nfüı mürı>ttehata bulunmw;tar. 

Yine diiu, avcı tayyarelerimiz, 
Sedan nııntıa.kasıuda, 1 l dü~ tay 
ya.resi dl\~ünnii<ıler ve diğer iiç düş· 
man tayyaresini tle hasara oğraı -
mısta.r•lır. 

Cir İtJ.giliz lıavıı tllo:-.u, 20 avcı tay
;"\'1\.tel"İ rcfakatindo se)Tetlen 24 clüş
ma.n honıbardonan tayysresinden 
mürdj(f'b bir filo ile ~ 
tutn~uş ve ı~endi hl~ kayıb ver -
medeıı, dil}tuauın 9 bombaı'dımaıl 

ve bir anı tayyaresini dü~üştür. 
l"RAN SIZ AKŞAM TEBLlGt 

Pariı;, 31 (A.A.) - 31 mayu ak
şaıo fohliAi: 

Şimalde, kıt.at:u:ımtt Dankerque 
iml~uucündQhi ~·ürüyü~lcrlııe devam 
et.mişlcnllr. Bu kıtaaHan ı..a kısmı 

düşnıaınn ga, rbtlt>rine rağmen do
nanma rn luyya.rcn.in lıima~ 

Lcopold Resmen Hal' ~dildi 1 
Paris, 31 (A.A.) - Belçika Na-

7Jtfar mcclısi, kıcıl Lcopold'in müs
tc\'linin hükmi1 altımhı bulnnduğu 
için artık hükümdarlık eclem.iyecc
ğini, Bel<;ika milleti adına bildiren 
oı:nitnameyi tn~:,·ib ctmi.Btir. 

Giindiizkü Ya zi~ .-t 
Faris, 31 (A.A.) - Havas ajansı 

16/4.5 de ~kcri lı:ırekfıt hakkında 
şu malümalı verınekledir; 

Dünkü gün \"C gece rimaldeki vazi 
yelle bir valrnmct kaydcdilmemi.~ -
tir. Fillıaklka Priı)X ordusunun mü
him bir kısmının vaziyeti krıtik kal
makta berdc\ranıdır. 1''akat öyle gö
rülüyoı: ki, şarktaki lıarckat kor -
kulabilcccği kadar aleyhte inkişaf 

etmemektedir. 1 
Londra 31 ( A.A.) - Reutet a-

jansının askurl muhabiri bildiriyor: 
Şimdi Flandıtsde faaliyette bu~ 

lunan ve 40 fıı ka olarak tahmin e
dilen Alman pi~ adesi ile Alman mo-
1örlii fırka.lan arasında mtlhkn bir 
fark gözetilmesi litzımdır. 

Alınan ordusu zırhlı ve moU;rlü 
tırk:ılar bakımından pek kuV?etti iee 
de bu ordunun büytlk bir twnını 
bllhassa 1914 senesindeki gibi teş • 
ktıitıandırı1mı" pmde kttaıan teş
kil ebQk~di.r. 

vapurlara bimneye mmaffa.k olmuş
tur. 

Som ~ Souune üzerinde kaydedilen 
bazı faaliyetler barit olmak ürere, 
cephenin diğer kı~ımla.rında kayd& 
değer bir ~y ohuamı5tı.r. 

Gayıimfu.atd. hava şartlarına rağ
men. hava kuvvetlerimiz derin istik
şaffa.l'lla hulunmtL5lar Ye bunun ne
ticesi olarak bombardıman tayyar&-
1<:-rinti.z şimal bölgesinde dü.5nuuıı 

hırpalamı~ n kıta.a.tımızın fa~ 
i~inde teşrilil mesai etmiştir. 

T..MAN RF..S:Ml TEBLiGI 
Fiihrerin umumi Jra.mrgihı, 31 

•(A..A.) - Alman ordula.n baş 1.."U -
manda.nlığmın tebliği: 
Fransanın şimali sarkJsinde bulu

na.u !ı'ransız k1talunnın büyük bir 
kısmı dağıt.tln11ş ve.va. esir edilmiş -
tir. Buna mukabil bazı yerlerde mu
hasara edilmiş olan müfrezeler mu -
kavl'met etmf'kt.e i"I(' do bu muka • 
vmıet y:ıkmda Janla<,1lktır. Diğer ci 
lıett.en salıil boyunda li'urnes ile Le
guos ruıısmda ve Dwıkerque'in ga.r
binde İngiliz ordusunun bakiyt'.sine 
karşı taarruza. dtmun t'dilmektedir. 
Dü~ruuı kendini nevmidane miida · 
:faa etmekte Yeı silahsız bile olsa ge
m1lere azami miktarda asker irki.
bına ~şm.aktadır. Ca.s.ool etrafın
da nmlra.__~ra edilıni't olan İngilB 
kuwetleri ~imale doğru A1maıı taz
yikinden kurtu1mağa. çalışını..., iseler 
de bunla.r geri püsl;.ürtillmiiş ve da-
ğ-ıtılm1~hr. Artois ve FJan00rs•c1e 
bulunan Atman tırkalan şimdi baş
ka \ıızü elerdc 1'-ullanıla.bileceklerdir. 

Tuyyarel~rin faaliyeti dün Jıa.va • 
nuı fenabğ.ı yüz\ioot>n sekt.eyo uğra
mıştır. Buna rağmen Dunkerqoe li
manındaki t~msat.a yeniden bir Jıava 
taarruzu yapılmıştır. 

AlmaR donanması A.lma.nyanııa 

eline geçen llollanda, :Bel~ika Vtl 

Fran..roıa salıllerlnin rnüdafaa.~ne mes
gul olmuştur. Bir Alnmn mofürU Bel 
~ika. sa.lıili önünde bir dü~an kru -
\razörünü tarpill.iye:rek batmmşbr. 

Enelki gece İngiliz iayynreleri 
Abnanyanı11 ~ele ga.)Tl askeri 
hod.efierl bomba.rdmıan etıni~ -
!erse de mühim hasan.t ika 
etmem.işlerdir. Ilolst{"in'in ce -
nubunda bir düşman avcı tay
yareresi dü.~ü.rülnıii[jtur. Fransanm 
§imalinde 3 Fransız ve Norv~de 
Stava.ııgm- önUnde bir 1ngiUz 1ayya.
resi dilşürlllm\iştür. İki Alıoon tay· 
ya.resi b~ıphr. --Diin ba~lıca iki büyük taarruzdan 
bahsedilmekte idi. Bu taarruzlardan 
birincisi şarktan garbe Vieuport ve 
Pu111es istikametinde, ikincisi cenub 
tan Dünkerke <loğru yapılmıştır. Bu 
nun hedefi tepeler silsilesini zaptet
mcklc itli. Yapılan bu iki hücum ea
mısıntlaki nıuharebclerd~ inanılmıya 

cak lıir valıEJct gösterilmiştir. Alınan 
lar sık saflar lnılinde hücum etmiş -
lcr Ye pek büyük zuyiata uğramış
lardır. 

Alınanların büyük bir mukavemet 
le ka r~ılaı:;acak.lannı hesab etmedik
lerine \'e hakiki bir muhare~den 

ziynde kolay bir muz:ıfferiyet ümid 
ettiklerine dair bazı deliller vardır. 
Suların salıverilmesi sayesinde Dün
kerk etraf ınd.ıki ceblıe daralmıştır: 
Müt4 efikler şimdi kendilerini daha 
iyi müdafaa edecek bir vaziyete gel
mişlerdir. İngiliz tayyarelerinin bom 
ba maniaları ile ricati himaye et • 
meleri herkesin takdirini celbe~
tir. Almanlann esir aldıklannı id
dia ettikleri birinci Fransız ordusu
nun kumandam General Prioux daha 
şimdi ölmez bir nam kuanmıştır. 

Belçika ordusuııtm teslim olması ü
zerine vaziyet Umidsis bir şekil al
mıştı. Fai::at general yen.llme.1 bir 
cenr-et \~ UIURh HlıMet. ı..-. -

., 
a ı ı ı 

(Başmalrolcden devam) vazifeyi canla başla ifa ediyorlar. 
Fakat bütün bu miskinane vazi- JYarın Almanya bunun mükafatını 

yctler, bu içtinablar, bu daL!(avuk • kendilerini dalıa :ırtmı.~ bir iştiha ile 
luklar beş para etmedi. Almany:ı yemek suretile verecektir! 
birinin işini görünce di~{'rine hiicum Bugün felaket ve zillet içinde inli
etti. Onu nı::ı.hvcttiktcn sonra diğe- yen bu milletler harb başladığ1 za
rine geçti. Hiç bir fcüıket ötekilere man a.kıllannı başlarına almış olsa
ibret dersi teşkil edemedi. t~tc bu - !ardı hep bir araya topbnırlar ,.e 
günkü vaziyet böyle .vücude geldi. hep birden kendilerini müdafaa ça-

Almanya daha biitün yapacağı işle resini ararlardı. Bunu yapmad1klun 
ri bitirmiş dcğiıdir. Onun emelleri, için mahvoldular. Halfi. ibret al.mı -
onun hırsıchlu dünya kadar geni.5- yanların ve hala Alm:ı."lların sôzleri· 
tir. Eğer bu dünyadan öteki dünya- ne inanmak safderunluğunu göste
l:ım gitmek çaresi bulunursa Alman rcnlerin de b:ıı;ına gelecek şey bu
y::ı. oraları da istila etmeğe kalka· dur. 
caktır. Çünkü Almanlar kendilerini 
Allahın di.inyada saltanat sürmek 

Hüseyin Cahid Y.ALÇIN 

İspanyadan 
yükselen ses 

ve bütün kavhruere hakim olmak va
zifesile yara.ttığı mümtaz bir ırk te-
lakki ederler. Dünyada yalnız Af, 
man vardır, diğerleri Alınana uşak 
olmağa mahkfımdurlar. 

Almanya bt:. emeline karşı iki 
devleti engel görüyor. Bunlar da 
Fransa ile İngilteredir. Bunları malı 
vederse diğederln.i kolayca ezebile -
ceğine emin olduğu için şimdi bütün 
~iddet ve kabiliyeti ile bu iki müt
tefike kücum etmektedir. Belçika ile 
Hollanda, Frnn.<ı::;. ve İngiltercye gi
deıı yol üzerinde olmasalardı onla -
rın icabın:ı bakmak işini sonraya 
talik edebilirdi. Fakat Fransa ve 
İngiltereyi mağlUb etmek için ev
velce Hollanda ve Belçikayı çiğnc
~e lüzum v""roı. 

B:ılkanla:r bu yol üzerinde bulun
mamak dohyısile şimdiki halde ra
hat kalabiliyc•rlar. Şimdi Balkanla
rın vazifesi yarın kendilerini boğa-
cak Almanyayı semirtmek ve kut•

vetlendirm(·ktıı·. Onlar doğrusu bu 

tir. Ordusumın bakiyesinin hiç za- ı 
yiat verm.ede.ı Dfuıkerke gelebilmesi 
generalin tE.·:;kılıltc.:ı ve şef sıfa.tile 

istisnai mez j·eticre malik olduğunu 
göstermektedir. Bı.ı kad:ır büyük bir 
cesaretle kı:ırşılu.nan hezimet bir 
fclfıket değıldir. Herkesin gösterdi· 
ği cesaretle d:ıba birçok askerler kur 
t:mlacaktır. Sahilde men her asker 

. ~·:·ptığı feda!tii.rlıkla daha büyük 
t ~rayrctler i •iıı C•r luları teşçi etmiş 
- clacaktır. 

Sn Muuataa~ı 
Faris, 31 {A..A.) - Havas ajansı 

sa.at 15/45 de :ısked vaziyet hak -
kında şu malf:nı::ı.tı \'ermektedir: 
Kıtaat, hemen tamamen sular ile 

~evrilmiş bulunan yalnız Dünkerk 
müstahkem ordugahında değil, Y ser 
kanalının garbinde de kuvvetli bir 
surette mukavemet etmektedir. 

Ordunun mühim cilzlitamlan 
Monts des Flandres hattım geçerek 
emniyete girmeğe muvaffak olnıu3-
lardır. Monts Cassel'i ~gal etmekte 
olan Almanlar. bu me,rkie şiddetli 
hücumlar yapmağ-a de-vam ederek 
ilk cüzütamlannı Monta de Causes 
ınevkiine kad1r ileri süıı.nektedirler. 

Almanlann tazyikine rağmen 

Prioux ordusunun bir ikinci kısmı 
dağlık arazi mmtaka3ın:ı. gelmiş ve 
bu mınt3kada. kendisine bir geçid aç
mağu. çalışmaktadır. Elan mühim 1 

cüzütamla.r ihtiva eden bu ordunun 
"bakiyesi, biraz arkada mücadeleye 

devam etm~ktedir. 
Düııkerktc hava nıücl:ıfa:ı. tertiba

tı, yaralılann ve müstahkem onln -
gahın bilılharc müd.'lfflası i<.:in la -
zım olmıy:ın kıtaatu1 irkab ameliyc
sile, ia§e ve sıhhi malzeme ilıra~ a
meliyelerini, müfit bir ı:ıureltc koru
maktadır. 

Somme'<la yalnız nıalıalli ameli -
yelerle lcol:ı y lıkla. ddedileıı k Uç tik 
Alman mukabil tann uzl:ırı olmuş -
tur. 

Argonne'da oluukça ~idd..::tli bir 
topçu a.tesindeıı sonra Alınanların 

1 

ileri sürdükleri müfre7.eler geri pii~- 1 
klirlülın.üştür. 

Yaralı Alm:ın. Kafileleri 
Londra, 31 (A.A.) - Frau>1anın 

ı:;;imaliııde ya.ra.lannıış olan asker ve 
zabitanı taşımakta olan kafileler 
mikdanrun gittikçe çoğalarak muh
telif Alınan vilayetlerine gelmekte ı 
olduğu, bilaraf memleketlerden alı

nan lıtıberlerden anlaşımlakt.."\dır. 
Bu yaralı nakliyatı gizli olarak 

yapılmakta ve y:ırahların yerleşti -
rildikleri mahallerden de aileleri ha
berdar edilmemektedir. Viyanada o
teller a.skerl hastahaneye kalbedil
miştir. 

Sildet memleketlerinde nihnayiş • 
ler yapıldıfı ve bir<Jok beyannam~ 
*'8ı dağıbldıfı söylenmektedir. t
çiude qtı,u. kadıular dolu bir m-. 

( aaş tarafı 1 inci aahlfe::ie) 

bayrağından başka bir ba}T8k clal
galanmamalıtlır. 

Cebelüttarık hakkındaki bu itil!f
girizliğimiz bugünkü harbi istismar 
ederek ortaya sürülmüş olmadığı gi
bi İn.gilterenin kaleden duyduğu bom 
ba sesleri.le de hiçbir alakası yoktur. 
İngiltere bize aid olduğunu kendisi
nin de bildiği bir şeyi ele aid bir 
hararetle iade edecek midir? 

İspanyada silah alhna 
çaDırılanl a.-

Ma.drid, 31 (A.A.) - Tupruıya 
harbiye nazırı general \~alera, istir
dad edilen mmtakalarclaki 36-31 sı-
nıflanna mcnsub, y:mi, vaktilc cüm
huriyetçi ordu saflarında. ~alı~mış 
gençlerin silah altına alınması hak
kındaki emiınameyi imzalanuştır. 

zarlıklar Hitlerin resıni.'li ta.P1yan 
resimler de dağıtılmaktadır. 

Fransız Ordusu Makinele~i.) or 
Londra, 31 (A.A.) - DaHy Tde-g

rafın asken mu!ıarriti yazıyor: 
On beş yeni Generalin §ahsında 

temsil edilen yeni Fı-an.J~Z c-kolunun, 
Fransız ordulannı modern bir naz:ı.
riyeye göre tensik için vakit kazan
mıya ç.alışması muhtemeldir. Ba ge
nerallerin kanaatine göre. Alınan 
zırhlı kuvvefö~rini bozmak için müt
tefiklerin bu kollara karşı ~ırhlı .kı
talarla hareket etmesi lazımdır. Bu 
Dlak.saclla Fran~ı;- sanayii gittikçe 
artan bir tempo ile tank ,.e .. ırhlı 
arn.ba yetişt.irece!ktir. 

ıoo tonluk 1000 tank ile 30 ila 50 
tonluk 3000 Ye 10 ila 20 tonluk 6000 
tanka. ihtiyaç olacağı tahmin edile
bilir. Ordunun hem mUdafaasını 

hem de bir taarruza geçmek için 
kullanabileceği bu kuvvctleı le, yeni 
Fransız genel kurm.A.yı kendisini Al
manyaya girebilecek ''e miikemınel 
Fransız: piyade ve topc_:usuna yolu 
aç.abilecek vaziyette hissedecektir. 

lngilt.oreye Nakledilen Aı-;ker 
Londra, 31 (A.A.) - Flandres

den gelen binlerce İngiliz askeri bu
gün Londradan geçmiştir. Birçok 
askerleri İngiliz seferl kuvvetlerinin 
düsm:ma bire beş nisbetinde zayiat 
Yerdirdiğini ve her yerde harb kabi
liyeti fatkiyetini gösterdiğini söyle
mektedirler. "Allah aşkına bize dn
ba çok tayyare veriniz., sözleri her
kesin ağzında dolasmaktadır. 

Fnms1z Kuvvetlerinin Rir 
l\-luva.f fakiyett 

Paris, 31 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiı iyor: 

İki gün devam cdl~n harekat so -
nunda. Fransız kuvvetleri 48 saat 
evvel Abbeville şehrinin varoşl:.H·ını 
istirdat etmh:lerdir·. 

Belgratta ilk Sovyet 
diplomatı 

Belgrad, :u (A.A.) - Sovyetle
rin Sofya sefiri L:ı.varenliycf, bu 
sabah buraya gelmiştir. Munı:ı.ileyh, 

farkoviç ile bir saat göriiştükten 

sonra Svet ko'l'İÇ ve .Maçek'i ~~iyaret 
etmiştir. Bu görlişmeler esnasında 
Moskovada a.kteclilmi~ olan iktısadi 
itilafın muMd 1Jak nüshaları teati e
dilmiştir. 

Lavreııtiyef, yarın akşam Sofya
ya dönecektir. 

Yeni matbuat U. müdUrlüöU 
Arı.ka..-a 31 (Hususi) - Yeni kanun 

mucibince Ma.tbuat Umum Müdür
lüiü Başvckfilete merbut olarak r;.. 
llliycte geçmiştir. Umum Müdürlü -
ğe Sellin Rauf tayin edilecekliı'. Ye-
D.i 1'a4rv:>ıwıı ı.esbitine bailaumıit,Jr.-

Sayfa: 3 

Halladilmosi h~21m 
bir d rd 

Her ned nse bızım .!s ııti ruıkliye 
ücretleri olsmı., inhiı:ı •• r :ı n<ldı..:lcri fi
yatları olsun hemen hemen hepsi ke
sirli rakaml~rdan ıb:ırettir. İkinci 
me,·ki iki kıta arası tF .... -nvny ücreti 
3 kuruş 10 1ıara, b · cı .nevi sigara 
11.5 kuruş gibi.. bugünucn itibaren 
muhtelif na.kil v ı laıı ve clığer 
nıaddeleerin ücretlerine v·apıl n ) c-ıü 
cüz'i zamlar ise, r ·ğı :•<mid<:ıı bir 
kesir dcr;asına bogac .:Ur. 

Hele on pnralık k ·~ı.r er, te ri.ibe 
ile sabittir ki, çı:ık de• • fuattcıdn kal
maktadır. O k:ıdar ki bı etçilerde ka
lan on paralar hakkın a :; :ızılun ya
zılar ioplans:ı on ild :..'it bir kitab 
olur. Diğer şeylerde 1.r• öyle.. Şehir
den uzak bakkallarda, y::ı.btıd tütün 
bayilerine gelince, on p~ra ~yle 
dursun, çok defa yfrmı para.tık. hatta 
bir kuruşluk ufaklı~ .,..! bulunma
maktadır. 

Binaenaleyh n<.-ti~ u~ yh1 lıo.lk' 
gadrolmrJctadır. )faamrıfih şu nok
tayı da itiraf etmek humdır ki, ba
:-.a.n hakikaten satı ıd on para gibi 
ufaklılc. bulunmadt~ı rnki olmakta
dır. Bir defa bir tr.ım :ay'h böyle 
bir h§.<fü;eye şalıhl ol ı un. Bilctçiue 
on para poktu. ~lü~teri haklı olarak 
on para.c;ını istedl. Bilet«i kendi ce
binden de o lrada.r ıhive ederek yir
mi para vermek iste<lı. _\.dam da bu
nu kabul etnıe<li. Böylt.'Ce uzun hir 
münakaga oluu. 

Elhasıl bu derdin l:er hangi bir 
vesileden istifad~ ederek .esaslı bir 
şekilde lıalledimesi çok yerinde bir 
lınreket olur. IIiç olmazsa kesirler 
kunt.~ olmalıdır. Meselfı. iki kıt'a ara
sında ikinci mevki tramvay ücreti 
3 kuruşa indirmeli, '.:mm mukabil 
şimdi 7 kuruş 30 para olan birinci 
mevki ilcreti 8 kuruşa iblağ edilmeli 
bu suretle halkın zararına da gidil -
memelidir. Yeni zamlar, b:.ı tlerdin 
ortadan kaldırılma!'ıı icin iyi bir fır
sattı. Ve hali da l.}:ı, !ediı· k:maati.n -
deyim. 

MURAD ~ERTOGLU 

M. Mussolini Hitlere 
yakında harbe gire

r.eğini bildirmiş 
----0-

( Baş tıır.ııfı 1 •rıcl ruhlfede) 

ku ~ .. eLleı·inin t~v~ii işinde dl! tadilat 
yapamnz. Bütün bunlar, hakiki Al
man - İtalyan tesanüdünün ilk mli. -
nalı vakıalarıdır. lt:ılyanın Avrupa 
kuyvetleri çerçevesinde ve harbin 
mukadderatı dahiline giren rolü, 
harb meydanı b!lricinde Akdenizde., 
bu bir milyon Uç yüz bin kl~inin va 
mühim Fran31z -1ngiliz deniz kuv
vetlerinin aW bir halde kalınası i!e 
kendini göstermektedir. 

Giornale d'Itaia gazete.sinin direk
tölü, netice olarak bütün bu neti ~ 

celerden Fransanın kendisine itab et 
mesi 19.zımgelınekte olduı:;uıtu yaz
maktadır. 

Zira ltalyaJa olup bitmekte öla.n 
1jeyler, müttefikler tara.flndan. Ver
sayda İtalyanın zaraı ına irtikab &

dilmiş ol:ın ih:ıne:tin ve harbin arife
sine kadar Pa.ris ve Londra tarafın
dan Ronıaya. karşı takib edilmiş o
lan siyasetin r.eticesidfr. 

Sah GünU Yapılacak '.l'opbntı 
Bet·ne, 31 (A.A.) - Corl'iere Del .. 

ticino gazetebino Romaclan bildirildi. .. 
ğine göre, politik mahfile nazaran 
gelc..""Cek sıılı gü.cıii bUyük nazırlar 
meclisi Mussolininln riyascli altınd:ı 
toplanarak, beynclnıilel clurum ve İ
talyanın alacağı ,·aziyet htıklanda. 
Duçenin yapacağı beyanatl sureti 
mahsusa.da tedkik edecektir. Roma.
da dolaşan §ayialara. göre bu mec
listen bir sureti hal karan ~ıkacu.k
tır. 

1 t~)''lWlll Bir Karan 

Londra, 31 (A.A.) - İtalya ge
çen hafta pren.sip itibarile kabul et
miş olmasına rağmen 28 mayısda 
ticari kontrol anlaşması müuke 
relerini inkıtaa. uğratmıştır. 

---<>--

GUzel san' atlar sergis~ 
Ankara 31 (Hususi) - GtiMI 

San' atler Birliği t.a:rafından ha.zırlar 

nan resim serg"isi yann saat 4 de 
Sergievinde Maarü Vekili taraf ında.u 
acılac.n kttr. 





.. 
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C PO 
Yarınki Atte izm 

müsabakaları 
Kıymetli Atletler.imi7Je• Feıaer-B. 
Pütinde güzel neticeler bekliyoruz 

Pazar günü öğleden sonra Fenerbahçe 
slqromunda yapılac:ık İstanbul atletizm 
b~amı her sene oldugu ııibi sabırsızlık
la Jaeklenmeldedir. 
Şimdiye kadar ekseriya~ :mo1lııi} 

sahasında yapılmış olan İstanbul atletizm 
bayı:amlarmda atletler en iyi dereceleri
ni YfUllY\ak imkfuunı, sahanın müs-'3ade -
ai.t1iji :YfD : p ı !tııdlpnmııaııiealı :illDıılr. 

Jlıu 11aifembi• dlik.i cezihesjpe ~ 

bir de .FenerbaAc;e ıpiatinin m1m1f avan -
taJlaı:.ı iWI z 1\: öencclema. atletlariıı. 

kıymetlerini kuıfuyacak şekillle beklen
mesi vıı:ıdtT. 

Sının :zamariJmda mk •* «ırıbnakta olan 
Ti.ırkWe '19k.oaluı, 'W,l!!rirdleıe her an mr 
rekor JııeK' t ımuiılini wrmeMeclb • 
tajları dolsyısile derecelerin, atletlerin 
bayramında kırılacak rekorlan tahmiıı 
edenler az tlıeilldir. 

Şunu ılllına ilast '9iWlim .ki .... -
linlllıiııin '4ıilr ..,.._ ı\E'Cbr. • :IW>al!la 
her müsabakatla "ftıkOT lıı*lem9Diz .pılt 

de yerinde alauİz: Şayed atletlerimiz son 
%amanlarda mk sık iyi rekorlar tesis et
mişseler l:>unJmrı rekarım iler an klrıla
cak bir ~ 'lilnıalıada tieğil, O?ilaı:lll 

yüksek ~ve .li5ri ~ a
ramalıyız. tstanbol atletizm ba!mmunın 

rekorsuz geçmesi hiç de gayri tabii llir 
teY olmıyacaktır. Bununla beraber 'l'lllııor 
~pmalannı ~ karşılıyacağımız at
letlerimizden, rakibsiz dbnasına ıra~ 
Muzafferin 200 metretle, 7Bwl 1'88ksudlm. 
kendisini yakından takib edecek Receb, 
Galib gibi rakft>lere karşı 800 metrede, 
l'aikin ı lG metre manialıda yapacakları 
güzel s tilli koşular l:ıizi fazlasile 'tatmin 
edecektir. -Yavru ile yeni rekordrnen '&mer 3 .a-
dımda sıkı bir çek.ifryre yapacaklardır. 

GüllQCi Ateş i1ıe Aratdarı biz şimdBlc 
son Balkan oyuD)mında eüle ~ttil&rı:i -dıe
recelerden 'bire :dllha fyjshü yapm11ıar
bekliyoruz. illa iı$i 1t'Jıııaıdla ~ca ._ 
Bık sık yapımldadJJ'lar. 

Yüksek atlamada .Jmi, Süreyya ve 
Faik arasıncla ıla euteıwwwı bir müsaba
ka olacaktır. Jleticıe 'Dr T1luna olsun he
yecanlı dakikaJar y.aırnvacağız. Sırıkla at
lamada son ~in "favorisi olan Muhid
dini göreceğk. ! ti wwmn .eak çııibuk te
rakki ctrnif 41ııın 111l ~ için Fe
nerbahçe maftmm Jll!lli tııiı' ftkar alkış

larma sahlle rObn sını d11'!melae beraber, 
onun 3.70 ~1 ' geçmesi biie bize 
çoktanberi tıiremediiimiz iyi bir sırıkçı 

:rı seyretmek flılıatmt vPtecektir. Netice 
olarak organDavmıUll i:la .atletlerimizin 

laym1!tleri ile mütenasıb olmasını <tanen
ui etmekteyiz: 

tstanbuI atletizm ıiıqymmı ,pmdiye ka-
6a' .,... :i;ııilHllodan <ilaba lbüyüğünü 
ibu aıme ~ oedırcdldir. tlji !bir organias 
yon, yüksek atletler, çoktandır tahayyül 
ettiğimiz ıseylerde:ıdir. Türk atletizminin 
..übıini .de baaüan daha çok hiçbir il 19-
~. 

LMill 
1/6/MO brihinle W..ıJacak 

mli:Küme-..n 
itll:llnbul 'Rudbol -"IJ•ıtlıltndan: 

~Stadı: 
~ Birliği - Vefa saat 15 haıUm: 

.l.1ımeil .Ad.e:n. ~ bıilmm: ~ .mı:.n
"Fikret ltayral. 

Muhafızgücü - Beşik~ .at ::llZ. ha
kem: 'liluri Bosut; yan llatkem: :llmıih 

llıunmBw - thsan Bayrı. 
,,.,.... T ZfndBTj' cdk .. ......, .... 

Şeref Stadı : 
Muhafttgücü - Va saat 15. Hakem: 

$azi !lmmn. ~ !haMID: Neşet Şerman -
Jilecdllt Qaen. 

QenG1e1' 'BiSliji - iPlıPMtıııi saat 17. Ha
kem: Tank özerengin. "Yan hakem: Ba
haeddin Uluöz - Ziya Kuyumlu. 

Fiyatlar: Tribün 50, Duhuliye 25 ku
ruştur. 

-.pRle~luJmiz Geldi 
~ llall<an :Jıliliklet mi.ı.sabakalan

na iŞtiralt etmiş ohm "lllilli takımımız dün 
sabah Basarabia vapurile şehrimize gel
aqür. 18 kişilik kalileye riyaset etmekte 
dllm 'r' ZZliifOD i.llinci reisi Hakkı, neti
mlenla 111e1tmıııı olduğunu, takımın iki 
DdllıcDllc m~ 'ile bir sportmenlik 
Jcı.ıpaa ..... ~-

JliııM 
11 

CJlwtıtdiıia :11D1SS1E ıolduğuna işa
ret ed• ~ ;mfıll Jmna misal olarak 
bilhassa 'l!lillbrı • • Ilı ile çarpışarak 
yaralandıllm .., .. , sıcteatr~ 

spı;rıa&meııa • u om "!'ürk takımına 
verilmesini bllt ~ ıtıh' memnuniyet
le knsi'a•nş ~ !hiıiHOtrtçilerimizi uzun 
uzun a'lkışlarnıştn:. 

.D&um.' 
Silleymanlye s...- :CWbD iBl!fkanlığından: 

Klübümilz atı"'i?m, ......, b~et 811-
beleriııdeld 1'&liı1b Ei n .-elllrmaya katar 
verım. ve bu k:w ......._ klilp mün
tesiblerine değil ,..utltthP ae faydalı kıl
mak emel.ile esaen atpk bulunan kapı
larını prtsa olarak açtıimı bütün genç
liğe bMldr. 1'rürm:a8tlar her gün saat 

16 daa - :ıvaplbr. 

Bugüa Baiiranın -Biri. Fallllt ~ EM: '.lleclisi, ar -
Bam ....... b.,mtaen 1tibarea tık bu llıdlı .. k n l\peje gec;me

arttı. • _.,_ ilk ~irini görecek Biti miimaib ~ '1m belediye, 
olanlar memtıı'larb:. Peşin~ • ..-~- atinkü güne 
lan memurlas. 'kadar lmm :ıw ıtiia llir:a. muka~ilinde 

~ı-: .aiıı' • kiralam-., V akıa memur •• Jl ada, .yer.. ~ - • .ae--

gilere yapılan zamlar~ _. JB- •p•H haziran ...... --.. itiba
kun tutmaz. Şimdiye kadar yüzde ren W SÇpc :tiiaat et_..• :me§

ikiden ibaret olan hava vergisi yüz- gul ohnaya mecburdu. Tılıiıııl _,_ 
de dörde çıktığına göre bugün peşin hidiseler, be19aj; ıilı et Da1'li i1;in 
maaş alan memurlar alacakları pa- icab eden vasıtalan ~ına 
1'119'1 yiilılıe 6ıi -.tk ..._ olac* - ;p;;.ı11.-·± p=. libı -vasdııiJar Jzaıvım 
lardır. Qme ıf:ı1Piıı ~ veı:ciıli 'RP'h dm ..ibuıııttir. Bıllediıre at 
artt.ıjı ıiaia *'8q, ~. ~ mkfinil ııene .eski iirJl8te Jc.imlma -
otobüs ve ~ Jainmlllr (.bi - 'l'P!!ml ;atemipe de Dahiliye Veki-
rinci me9'ki iıgiJI') ~ bel ıfala 1efıi.,.. ~- l!hilnm --.e 
vereceklerdir. :ikinci mevkide bu ar- beledi,e firJcete vasıtalannı kiraya 
"-ldi*S., 6 Uir ~ waı . i ...... ._ ....... 
flir değil, ,YiDde ~ tdUi t>ek hi8lil8- fiı'k:et bir de b• fırsatı ikaçıNıamak 
dlmiyecekllır ..... IJnm ... lldlet- için Wfili:yeden s 'BNHt liira bedeli 
leri yalnız birinci me.\r.ld1erde ve o da olarak 15 bin lira istem•ir. : 
• uzun meaafede on para arl.wi- Dün m satrlar yamluıC8Jıa 'kadar 
br. belediye kararını vermemiş bulu -

Geme ibqsüıı ticaret eırmhmm ka- 1l'QVrda. 'Bu aa q.rıca ~f!kike değer 
anç vergisimlm başka damga res- lir ~ aegıı mı"1 
illi .de ..-_., Bımıana aiaheti a
zwı uzua. .r"'*ia .içi». tekrarına .W
mm ~ 

Et fNdbdııı ~ 
Bugüniin İstanbul ~esi Çın 

llllihim bir 1msusipti .:fta1ııa var: :a 
Ddrtioi luieılijıe üenılMle alecek. 
JlalUındur ki bütün tstanbıllwı m 
kasa.blara mezbahadan ~. Bun • 
leruı mezhaıa.Clnn :şehrin Bört 'tilr 
bucağınaa:ıd 'kasBtilanı teYziini· 'Be

nelerdenbeti imsablar şirketi yap
IDJfb. Kasabtar şirketi üç beş ki§i
nia malıllr. mBıgiik lrasablarla aJl
kMU N.okialr :Ve J)u fWW ~ Allıkliye 
işinden '1iiz JlinlaNe Jira bmn11111 -
tır. d3u yP ' "ı 'r . ,...•ağa 1Je tlilp
leniiy---. .., ibapa u hrut 
nakil ıpmw alan şirket, na1a1 iPin 
gme 3u!' s btlb !k*ftnwm iVin We -
diyeye 100 bin tim llWJif ""Ri8" 
Kil'llllll .e .... 1 ..... ani ...... 

• 

Memara 1talcaraJ adan 1llb 
r.itc.alör tlulz mahkDm a.tdu 

l!ar9. (.B••'tl& - ...... -- ..W-
6e .tahJipt .memurlumdan ~b, lluru-
99111Je •+.n.mık ••-*ta olan fab
dkatör :t68k Tofilıün ortalı Muize bir 

ı6liglllt ,...... ... ıaztle "' ..... - -
.-1. ve lıııQs\yetirii bacak illD:llllMe baka-
ı:ete maruz kalmış, Muiz de cürmü m.
hu! -ırntMtemestne sevkedibnişti. 

Dan llqls.ln nuilikemeabıe birinci u
ıi6re oeıwla bakıhıu§ ve lü9ok ıaNdw 
c!tnlmmıilfir. 

l\liiddelımauml muavini ~ ~l 
.......... ser4hitmit " ...... suçu 
'l'Ork .:em kanununun 118 w t9'r net ...a 
deJıaat IJWUD ....... dlm - m 11' 
Wlllil .................... .,. '' nlf" 9ııiB 

M • ta ilmi de ılıl.ı ıtn+4" Rllll mi wHr 
......... ılJlma -- ...... 1 o 
~ Jıletl.wle mii'egvf:r J.5 ,8ÜQ ıblpıe, 

15 lira para cezasile (50) lira zarari "mi
_... 'ft iiilllMtaae ~ da Muiz-
._ p' -. 

su 
nr"ka m··d f a 1 

Tahsisatına yeniden 1 

1 mt1yar zam yapıynr 

s y uatı 

ve Türkiye 
- -o-

fl'mils\en alnımı hahe 1 Pe g 11e, 

Fransız ve İngiliz kıtaları, perşem
be güllii, ıRlanilPeslerin ekser ,nokta
sında bir seri dümdar harekMı De 
düşmanı tutmuş, bütün Yser bo -
yunca we WAer ollfiktalardaımevzilan
ni mdlm.faa töniiş ve p~ surette 
gc:ııiiwae luneltdtlerini ıim:a eylen:Bt
tir. 

Dankerqııe, mükemmel -tnnıette du 
m.)IOL Miititalıkem m1luPhm oennbu 
garbisine ve şimali şarkı.~ine doğnı 
yapilm feyezan ekfüzleııia ıkapılan 

~su se~yük- . 
lliılllıil!t ollluimıdmı, malen müessir ı 
bir mahzyet alınrştır. 

DtmkerqUl'J etrafındaki ımmt.ka • 
'lana M'eMk llut.llDe ., ........ vl -
-~+d:!awıh Fmmw.-. 
.bri .malıtulennde şu taf.u&t veııil-........ : • 

Da ~irin müessir bir dD&hiyet 

n :0r m~ bir be-~ 
iıealt .ttJ1!61-dL Al'8liliia bmk .ve jli: 

,.. Jiii•iıi!P'i!f' "• - llliillll _... 
..Willmmi ~ ...,,_ ~ ... ,. .. 
pgmiş olmaal liznndır. Bu vaziyet 
baitiD vümı8 "bulmaf'ur. 

' 

Dmlkerque'iıı cenubu garbislnde ' 
• Qnweline& dvamndaki mmfııika
mı heyeti umumiyesi, Saint · Moer'e 
....... m = ... +=tel:hk +ı111 
-.~.pna~ ... 
ı.ttı, Y ser vadisi boyunca, S - 5 kilo: 
ıaetn tiir gen1Şllk mdnnf.,, Nleu· 
put.duı Ypres'e kadar gitmektedir. 

.Şiııml .mDMelfik °'"'!I 's W' --
llllt lir .,ek .... :ıkr, ..... enia 
Ol!ll6a -p.rlü ~ 'tiir 'limall
da kara.ys çıkarılmış ve dahile doğ· 

- ..vkdlıummjtur. 'B1l Ukeı1erbı 
llliktan, bilc:Urlldiğhıe göre, binler -

. --o--

( 9af Uırafı 1 inci '80hffede} 

yecekleri ve yakın bir ist ikbalde 
harb talihi.nill. müttefikler leh ine dö
neceği :ıtanaatine vmımı !ardır. 

&oosevelt'in GazetAıalleıte Hasbıhali 

Vaşingtou 31 (.LA.) - Roosevett. 
gazetecilere yaptığı beyanatta yeni 
.milli müdafaa :lkmniçonunun ise baş 
1ama'k iizere olduğunu bildirerek de
miştir ki: 

Kmnisyonua ıröaaceği iş mu.azzam
ıdır, &im -*"mıpa6& bugi.inlerde a. 
reyan eden m11harebeler Amerikanm , 
müdafaa kudretini iki misli ve da
ha fa&la .ubrmasını .zaruri ık•lmıi- 1 
tır. 

'fteisicfim'tıar, hart> malzemem i
ıma\inin alil ay ıiçilıdıe ı:tam Wımai
mi b~ ümid elmlektedir. 
Aıwl .. " C '9 o N_. M\MNlıiblııa 

Sözleri 
:Vaşington, 31 (A.A.) - ,._emo- I 

rial ~,, mlinasebetile 'bir nuttık Söy 
liyen Bahriye Nazır muavini Bay 
Couıpton -.cümle .fiÖ!'le ldeniiştir: 

- .Aımpc1a JKlll haftalanıı .bi. • 
.seleri hazır buhmnlmadfğı ıaman ıbu 
1Jazıl'lan,,._,,,.. uaall ödmmleaiBi 

beklemek liımmgeldiğinin miidbif 
i:iir misSlini 'teŞkJl -eylemiştir. Ame
rika Birleşik ~evletıeri 'bahr4'esi, 
dilnyada !DAVCJ!d .heı:hangi bir .bah
riyeye mit ı ! jüae JWıe ~ ~ 
dedir. Fakat, yakin gözüken tehli
lteleııi iıııı6e11ıd& için l1le liizmn• -
dar gemiye, )le mzmnu bd~ ıt:sy -
yare_ye ve ne de ıtızumu 'kadar aSke
re malik değiliz. 

---<>---"-
Şam (Şark Ajansı) - Suriye mat 

buatı Türkiyenin hali hazır harbin -
de1oi millıim r-0lüııü tebarüz ..ettir • 
mekte berdevamdır. "Echos de 
S~ie,. gazetesi bu ıme.v,zu ha.kkmda 

. ;yaadığı für bQf1 makalede eudimle di-
yor ki: 

"Tüıllııiye :ihtililm .iıild.şafmfla Bi
rinci planda bir r ol oynamağa nam
zedöir. Anlcaı:a şarkta, ısiDıEiDde 

gayet büyük irir prestije m8Hk oRlu
ğu geniş bir ittifak ve dostluk sis • 
ıtaminin teeEüs eylediji 988 mer
lıez oluyor. tCI>mnanh Jnıpamtorluğn 

191.4 Kayserin A:lmanyaSDe yaptığı 

ittifakı ile düşmüş, daha sonralan 
da ~- GençJııwmiı ve 
~'Türkiye :rMe aa Pnm
• 'ft 1ngfJtere ne olım ittifm iJıe 
ıp.ıiaıOııi ... ..-ıa -.rkiial tek· 
_. elde ~-. -. -., yeni 
'Jlli!kiyenin ıiki fitiiai elan Sieı:nal 

Attaiitirk ile İsmet 1ııönü tmtfmdan 
'k8bdJ ve 1:alcib edilen sarih, 4tiriist 
"Ve 'kuvv~li siyasetine 'boı~m .,, 

--.. ııı.---

ecistedlil btJul 
9d8 lllllt:eler 

t'91ll tartffı ... mel ....... .., 

ve .......;ması itett:inin lıe 6 ••Mi 
yelle gk iisiinde blfhı,,,lwNMvıjıamı 
w son ~e 500 4:ria bektal' ._ 
manda ibu işlet'le uğraşıldığJlll. ancak 
bmıun 9* elemana ihti)llLÇ göster· 
cJiiini :v.e buma !Jia. -'Ölitimfimelti "1 
icjade 1ıemin edileceğini t1M eyle -
Jri11Dr. 
._. V.ekili .devlet iş)etm.-..en 

veıliiı:nli ne1i.celer alın~ bu i§let
ımlerin iki Jı1 -ev.vel IO - 31 lain mat-

Oflllir. Jbmiana bir Jmmı iizeriııdıe ' 
--~---11.......,.aa. ~Wıletıi 
ekseriyette yeni tıraş edilrntpl. ~ 
lerbule bir ~ giiDliBl .......... : 
dır. ftldl. Balk, askerleri evvel& sii
kit ile kaqllamış, ....... Manihıww .. 
......_fltllli.11hnhdll4ıl 'iP ilMe.._, 
eewb vererek şiddetle alkışlamıştır. 

Türk - Yunan 
dostluğu 

Atina, 31 '(A.~~ - ~tina ajansı 

Jaildiriyor.: 

• re mjkfiln işlendiği halde önümüzdeki 
-eene zarfında 260 'tiin 1m!l:re niikibı 
ili~ ~ :\le hu :vesile ile bu 
iıjletmelerde ga\1gan memnrlann me
sa.i&ini takdirle jp.ret etrni&tir. 

Askerlerin bir ~ğu, ~ yoı:gu.n 
1'ulmıqyordu. BnnJar trenlere ~ • ,.rı..,.. IJP!m.aja ....... 
a.. ....... ldr ..._ act'!dm ılae 

penoerelenten. bakıyorlardı. Aakeır -......................... 
pnlerin ha.tırlannı yacMt:a•fd'- ""ft 

arka arkaya .göriliillleii 'bava bom -
llla.nbmanJan ha.kkında taftıilit ırer
m"i' liı. ıFalm ......._ .. ıhai, 
Alman tayyarelerinin muhaclrlerl ve 

ltiitiilı J kler din .aa,metn 
'l'&ı'lt ...a 12 .... •IBcriatu 1fıi
natlan geÇiilerine Kiil ıt;ır ıçortaj 
.ne§rederek Türk gaz.etecilerinin Yu
nanlı .JDe8lekt;q1am .ile "iıeınB&llmnda 
ki amimiym iebariiz ettimıifler -
dir. 

Bugün bu lıidiseyiilcaydeden Kat
him.eci:ai ....... bu.mütekabil te -
tıahiirlerilı ~ ibtimalletıe buır..e

lmı saı9ilımB l'iirk - V'lman dostlu
ğunun ve ~ l>ir nişanesi lJl
auğanu ~~effir. 

llastabanelerl bomb&rdımaa etme - a t m s 1w ~ ..... Fa:: , ... imi,.,_. ......,.. ~ 'llır · ".re8ari1i'l 1',ta W900 Ura 'l!lilıtl& 
kanı da Abnanlarm muazzam ka - 'EaMi 
Jdlılannilan ~ ve Alman 

1 
Ankara (Hususi Muha~-

tayyareleri ile olan M•F ' nh, ~ - firırdbmprc ~ ieık 
... gilis ha-va lmvvetleriıliıl _.. fal- ıltli iiwuia =-- •• iE tııe llet1ari 
lfiµt1 i f 1 · için !lözumlu y«1ek ~ satım 
._ ,.. .Jlllmılh5r çok J'Mlıdö ' ıilmması, bu ma1dne -ve ilefleritı m

göziilmıelitedf. ~ büyük im- Şası yapıcı m.aaae sarnıçları inşası 
81 

1 

.... .. - pl&dm9e l ile "liinmt :lıftlh&ll "&BftKhnmaı - -
atim' bir ifaıle !llMJllıml +e; lıe -

1 
t.Dmeai ıiçiıl &im.at ~ emrine 

_...., çebıeJerin hiçbirinde hiçbir "920.000,, lira tabErisbıe Heyeti Ve
lil•..,,.. emarMI g~.' 1filece "karar wrilmlştir. 

Vakıflar Ummn Midfudüji büt
çeeiniıı mjbsl:ereai Miiıpeoobaaie bey....., lJ/111 hattı 'er Mııiııliıeıin 
tamirinde takib edilen usuller ile ta
mir <edihnesi lemn gelen abm&er ve 
vakfa aid işler ilııeriıUle 9eyanatta 
bulunmuşlar ve v&kıflar umnm ma
diiril '1'ıihri !{ipe!', -verdiği cevabda, 
&bidelerin tamirinde v8kıtbır idare
since 1:lücftt 88f1en usu1ler w vakıf-

lar idaresince yapılmakta. olan iş

leri izah eylemiştir. Mecli8 y.ann 
saat 10 da toplanacaktır. 

Belçika Parlemaalm 
ransada topl&Mt 

Limges, S'J. "(A.A.) -~pm-
limentosu bııgün lıllkiimetin lcraat
tan .babeıuıiaı' .adi1raek .iiıırare .ı'8111Jlell 
bttrMla ...,...,,.. .... 

BıltiOiye .mi ısenatör il B L M 
habn ôftmneti 'Yftzünh mmiekt*
lerini :tem mecbur ka'lmıl olan Bel
çita ıpa.nmento .&Z881lllA u. ~ . 
mama ~ 188181l'tlltll 1WlsiB * 
mekle müftehir olduğunu bildirdik-- ,,, &'feda .. ...,..,,,... '8mBır .,........ Po.9ta Ve TAlpat "tJnmm tan __.. 'Pieı'ldf'yn ta:Tnile yalet -

' Wiaih -.Peııde Yeni TJv1li1er miş ve l"ransanm ve 'bUt1hı dlkıymmı 

8ayfa: a 
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~· - lllıa1et :tıStiftlt - iPiyer Lottnin 1Def4 
bur bir eseri. 

8 - Tarlht bir tran sülA1esi - Mevcud. 
t - Soy - Eviye - Kuzunun sesi • 

• - B6lf8k ...... &&. 
•-ıBir ıMilll -.am ... 
'l - Bir Dkam - Vermek • 
• - ....... ,_ - '\'hdle .. .. ~ 

..,mi. 
1 - Fnmmzca bir batflln dkunupı -Ta. 

r ihde meşhur bir Türk kumandaal. 
10 - Yirmi - Farsça c:Ben>. 
w.ıcamıMt ••ını6ttr-411l: 

.ı - ılılir ıGieak İlimi. 

JI - Eseıler - ar nota. 
• - Tebl•keıııııe .k'9"Qak. 
4 - lyi - Sual eaatı .. Bir nota, 
11 - Bir Türk: şairi • 
.. - Serm.ayenhı getiıdfll - .......... 

olmilma '\lll!!l'llir. 
'I - Yer - FelAket. 
8 - 'Y&W' daldan ıpkırr .. .Çok ...... 
8 - Küçük .su ,.gıHldesi • Ve. 

• - Başa giyilir - Dotru olmayan. 

JBıutMlkiıPtıni hubc•-~ 

Litva.ıyada beşiaci kol , 
Kaıınas, 31 (A.A.) - Litvaııyada 

garnizonda bnlumnaJrta ikaı ,kaçı • 
nl&Jıdan iddia .ıileıı IWmlOl'duya 
:namsub aabrler lialDıımda Suıpyet • 
1er ·taı Kfuıdan "veıilerı nö'i:aya . dair 
tefsiclerde huhm.an LiWqya ıauit
bmıb, Litvanya ile ~ tiirtiği 
anıandaki .miaasebetlıe.e bir "siYah 
el,, bnştığmı -yazmıdrtarlır. ~ 

- .ihtilM:lı: riırct•K" bir .-ue hal
ıe.lil~ kanaatini izhar etmekte
dirter. 1'aralta. !ıüküm süren kana
*~ n «aoı,,,.. ıhiıJieelMi ,.._ 
..... iRıl,, Gl eıt8Mtit. 

Yeai Le._y.a ~ 
M'.kara, :&ı (.A..A.,) - Rei&iaüa

- Jmıaıat bimii ....... '6aaıt ~-- ,.. ı.-o.,. dıgisi ıa'tımlP • L. 
.. , ttslnl ~. JJ!. ı... Jllda, 

F le• .AnJııma (Hususi Muhabiıtimi&- Belçika Jlllıl'll8mentosunun verecekle-
S ışehir bir seyJib den) _ "Pada tea 1lZ&BDldan .._...

1 
ti hnlPl ·evvekle.u bilclilderini '9iyıe-

Jbii&idiıdhuıs itimadmmeSiıii tA -
elim ejleııiiftir. XabuI MDSmnaa, B& 
....,. IJnmmi &ati8i ~ elgi fiu· 
-N •""'Cimğl1lrda. h&mrW.
ı.p.uştur. 

Anta'kyada pona kursu 
MtııOı,.... a ((AA.$ - 8lllıait aY; 

evwi 'llibrimirlie .a~ da .. lis 
lıurmmun ~ &ııM-e1ii ~ -.ıiş 

n bu hrsa liiUr* eilııaı • .-,lis 

._, n .. · • !; --.. ...._. ...... a·r an , 'M- ----... a,. - a ~- 'Yuq& .,.. ....... 

Currm'tesl Mönü &11baHMın qana .ka- · ypaf ..,._. :..- H :iıi .... ._ aM • mllt!*8fi1ııler ' .. a-
t.., .. ~ aalJjma, FAiileDir - .&içılaml!l • lmvvd - Ji'iır 

dar deıııııun tıBen '61! paıar güuii Jlıe lktıiil- 1 l>.'*8. miilfüıii A'bdalla'h -ata 1en marak .kudm~ı ft .h8:rı:iyetiıı miyen ~ ...._ P.mmllı; Wlllll .r-- ,--..-
dıekrar tallıtRuıi. lllblt:lma ~im· Jlaila- .,. •. ,. 1 fes • •• m 1 ...talmı1l ~ illve .. -
au~ır. 

KıŞJ.11 IJinün ibir mneti! z • ........ : 
eylaba tbh5 ı1llUa 6öıa IVUlam Jlllbıalli, ' 
-.ı bo,..atalıü ev Abitilnhii. ..mıtc s ~ [ 
fliirmiqıle r.dııt. lilu ....nız J nuBldl :ttaınia
dan sı.ilar llHıdlniifılb:: 'WmanalBı 'Jl'iyatro- · 
mı Haaam IJriipııö :aJbnBa O!' ;J' nılığı yeni 
ve yeMlt :tiPllD ltılııiİlilltl iDe ltımwk ot411 
blhçesbün ltilr. llaamı 'MI! Blıdlııılar lffilnii --
salan - :a'öndla lkıftıı4Ut. ' 

Pol'Slilmı .:dana .... ~111815, ~ : 
shö~ ~ auaiiıdni ele ofliW& 1 

.ttüği ,. 'ha ...:W..-• ''*H tliibilerin ~' 
aiirad• iRlikıırP""IJ!Jbt sa. :ene l\'llQmıar 
ımıntaı..ıım.a ._., .. ..," qrok arar aör -
ıınüşttk. • llıiil8itilı lldall 6ırwnuım limdi
clen te8illt w ...._ dmek ve 1löeOOJere 
.>'ardınl ....... ~r.~tli- · 
jimiZe ~ :nuuwf!NBi Cilftkü ııeyllb, 
~rkmma <dıtllamaa we Persuk vadisine 
düşen 6ilu ~da olmuştur. Bava iki 
&ündür -;açıktlr. 

..e<aoatepa 

MI 

Anllua 9Iususi Muhabirimta
den) - = ifık 1wifesinin 695/C 
mlML'8ıl' '·ı .,.1w ~ w .tor-
1ulanllıa .... ıWlDdıa ..... ,.. 
lira z? ,. -- •u ..... •;ıti 
Ycl&ıı 1ran.t1 aY•"a'w 

; 

Bıılliipltir ~ MiidibBijiiw, .._ llliıjtir. 
... 1Jlllb ....... e iıi ... .... lleiwlıei!ı nlıeri mee1i8 tandlm
ar;,eı lbd'.a R'S W1jlne 1*lgiill. 911- 6m a1ka;lawlftnr. Jlhçek Bslc•e!ı 
mişleııılir. şalı .. el!I& ••Apul1116. 

Povt& ~ miUür n.ii&\IWliği ve • n 2nt 311ilçı"ka 7 an mec me&m\a• ••ıiben 8132 liti Jlıiiraıu-
İhtisas ,çel' 7 i lteisliğine Emin Sü- lisi reia C 55 oleret, ayan .reisi Gu- tulta, Q 5J ita ,fierefli vu2 

MAi --

._ tayin olunmuştur. -illon ve 'Bqvekil Pierlot .fllÖz alarak ret ederekttiirincilere mUWıWee•rıı 
--•ıı« aılittefiklerin davasını müda-., nmıiştir. 

t8ursan1n - .chti.racı .miiltecilerin Frensaya Jmrşı 1Jihınet- Balkan Antantı E' ı ı Jk 
..,..ıteRıre.r Warını ifa ve .üaaqeııa 't.ara - .,_,, nyi 

Bursa, (Hususi Muhalıdrimizden' 

Asırlardanbeı:i açıkta akim ve ~ '4e 
.açıktan akımdc :gelen (Ak~~ ımem 
ba suyunun J11!Di beledifll! reisiRQız .ou
kat Sadık "Tabsiİı Arsdl, kçal.t tir 111!
kilde şehre aetirilmesimt kasar veıımiŞtir. 

(Ak Çağlıyan) suya mentbaından ıfti

baren su kanalına lladar -künk ~ortılaı:ı 
vası.tasile kapalı bir ~kilde alnnağa baş
lamıştır. llu tedbir .ayesiııde hem sayan 
mikdarı artmq, bmı de sıhhi iaı'tlnra 

göre şehre Cel.mİI bulumnıtktadır. . 
Diler iatraftan ltu .hafriyatlar esnasın

da dött '\ane daba memba suyu elde edil- , 
miş ve bunlanllda kanala eltıblmasına 

karar .verilmifllr. 
Şehril:ı J19ni ppıJan projeleri Ankara -

dan gelin~ "bdar bu sularla şehrin sa 
-ihtiyacını karfl)anm.ış olacak ve bu 11ene 
lljer senelerdıe olduju gibi su sıJtıntısı 

~- 5 

ESAD ALKAN 

fMııdn "r .... 'altma 81ırıa ..,.mJe- B•g 1. 'l'1 {1'..A,t - T 2 an 
lletler hürriyetlerini tııltrcr •mnm- tAııtantı ekonomik ko~ Raci 
'Cıya kadar müttefiklerle 4:ihtıilfte Dil toplan1ıllD prın öğlelıım ..._. llel
cadeleye devam husllllUIRüıik1. ..m.-. gradda agilacaktır. 
rini t~d eylemişleıilir. Tüılk heyeti bu lla1lııilı ilUt U. de 

Senato reısi Gulllo:q, lmıı ~ika Belgrada muvasaıat ~ • 
lıııta1armm kralın eınr.tıe bat « · ı-=========-------=== 
ımeyeııek "Şimalde :müttefJklerle 1iir - lurnı. kılvvetlerine ••111 alı ~ llln.-
llihe malıarebe,e devam attiklm"ini 9llrlar a muha.ndbepe ~._iş-
ha.!qeı- -.mıiştiı:. lerdir. 

. tlıKbeda Be1çlklldv Diğer taraftm •'Jlka .U t11.ü-
Paris, 31 <•.A.) - İyi maliım8t d&fa'amı.zırı Q Nl-Alıniz iki •'UI' 

alan Bel~a 1D8hfillerine göre Liege ~ naha ' :av wde 1ıiir ...au
bötJesinde bulunan kıtaata kum.an- ya malik a)I ı•• !iblül eaMr lıte
da -ec1ıen Gesı,eral Dekrane'nin idare- dJr. 
sindeki kolor:Qunun Leopolde itaat Takrlb9 1taD.'881 ~ mılill· 
etmiyerek General Bhmc!N • &m· teci ile PCjlkadPki ~ 
ri altma girdiği bildirilmeldlıdir. lllı1te üılll :aa1aa P.rA la IMlmı • 
Diğer 6 veyahud 7 niifreu ifte 1llaktadlr. 

• 
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•! l'ENt SABAH 1 lIAZlRAN ı~ 

L iZ N YÜKSEK G İNE~ 
Bugünkü piyasa_ vaziyetlerine rağmen eski satış fiatlarını muhafaza eden müessesemiz şubelerinde 

Yü se vs ·z Mevs .. m ik Zari ve en in Çeşitli 

-' METRESİ : 4. 5. -, 6. -, 6,50, 6,75 

Mallar 
LİRAYA SATILMAKTADIR. 

Sümer azarları Yerli •• uesses • 
1 

• 

Şubeleri : Istanbu - eyoğlu - Kadıköy - Ankara - lzmir - Adana ve Mersin 

zo 
Müferrih ve Mi devidir 

TUZU ve inkıbaz, Hazıms ızhk, Mide · Bulantı 
Barsak Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve 

Bozukluğunda, 
Yanmalarında 

emniyetle kullanılabilir. MIDE ve BARSA...1{LA..P.J temizler, alıştırmaz \e yormaz MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

( Dr. IHSAN SAMi - 1 1 
B~~~~?!ıarı~r~~~ ._ __ D_e_v_l_e_t_D_e_m_i_r __ y_o_II_a_r_ı_İI_a_n_l_a_r_ı _ 

) işleri Askerlik 
Emtn&ıO Yeril ~ Şubealnd.n: 

Aptıda ldloyelerl yazılı yedek IUbay

larm ba htr zamanla pıbeyc mtıracaat-

tadrli ve taze aşıdtr. Divanyolu Sul
taomahmud türbe.si No. 113 

Muhnmmm bedeli 15000 lira olan Haydarpaşa - Bilecik - Eskişehir - Ankara 
teie emprlaıör tesfsah 12/7/1940 cuma güniı saat 15.30 da kapalı zarf usulU ile Aıı
knradıı ldnrc binası.oda 68tm alınacaktır. 

1aa: ,------------- B u işe girmek istiyenlerin (1125) liralık muvakkat temlnnt ile kanunun tayin 
v......., Niya%1 ot. Numan 7.ek1 l!.

96 SAFI• YE 1 ettiği vesikalıın ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 ıı kadar komisyon reisliğine ver-
~::_ !IN.l (323/g4). ômcr otlu Avni ı meleri 1!wmdır. 
- - Şartnameler parasız olarak Ankarada malı.eme dakesinden. H3ydarpaşada t:.eRl-

;redıelı:: P. aateğmen Kemal of, soıe,.- nin ]Qm \'C sevk 6Cfiiğinden datıtıfacaJ...-tır, (4407) 

S • •• 
man (Ankara 3211) (47640). OD Çıkan 

.Muhnmmen bedeli (3282) lira olnn ~ borusu kroşesı, buşon fuıJbl, duy, de-
• P. tdmen Abdullah (lstanbul Plağı mir plık ve atelye nrmnlliründen ibm"et 7 kalem elektrik malzemesi (19/6/lMt) 

.. J U) <
17575>· 22165Benli~ aldım kaçaldmı ta.rşaınba günü saat (11) on birde IIaydarpnşada Gar bin.3Jit dahilindeki komil;yoıı 

• P. Yz.b. Mebmcd oı. Kuıııın tara!ı.ndan açık cksilbnc usulile satın alınacaktır. 
(Kerltük 305) (324 - 207). Bu \'e fa bir ~~i bidad Du işe girmek istiyenlerin (246) lira (15) kuruşluk muvakkat tcınlııat ve kanu-

P. Tctmen Ahmed Salim Dunı COL OMr DJA nun tayin ettiği vesnikle blrllk:te eksiltme giınü saııtınc kadar komisyona milracaaUa-
(tst:ınbul 326) { 43905). D . rı lillmdır. 

Güverte Yzb. Kehmed Hıfzı oğ. - plAkıanntla ara.yınu.. Bu ~e ald şartnameler komısyoııdan parasız olarak dağıtılmaktadtr. (456'7) 
Hüseyin m kmet (tst - 305) 

• 

il 

(1237). 

GQverte Yzb. ~d oğ. Ali Rıza 
Kinıy ( lstanbul 805) (11 G7). 

Oto teimeD Ali Rıza ot. Fen
dun (lstanbul 319) (37BM). 

Levazım Tetmen Jbrahlm Sa
mi of. Hodi (lstmıbul 324) 
(39077). 

Levazım tctmeı Salih oğ. :Ueh
med Ali (İstanbul 322) (39e01) 

• Silv:ırl Yzb. Ali AbcttUlr;ıdir. 

(1.stanbul 305) (326 - 9'). 
• 'l. sınıf tüfekçi Halil of. Ali (!.

tıınbul 305) (112 - 27). 

> P. astefmcn Mehmed oğ. Nazmi 

{Ankara 825) (4n350). 

> Topçu Bnb. Cemal oğ. 1hsan 
(:t.'Jtanbul 305) (326 - 8). 

) Topçu asteğmen İbrahim oğ. Os 
man Recai (tstmıbul 310) 
(24123). 

> Tablb Bnb. Mehmed oğ. Hü.ııe

yın Mecid {926 - 3) 

> 'X'ublb Yzb. Mustafa oğ. Osman 
Nazınl (Selanlk 310) (6536). 

> Tabıb tefmen Şevket oğ, Bekir 

Nimet (İstanbul 318) (36139) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Kauçuk Mamfılatile iştigal Eden Sınai Mües

seselerle İdhalatcı ve Toptancı Tacirlerin 
Nazan .Dikkatine: 

lftlc:a1lıde vaziyet dolayısfle bazı '9eJ'gi ve 1"4!:l1m1Alr zam icrasına ve ~ madde
rin mükellefiy~t mevzuıına a1ınmaauıe daır olan 3828 No. lu kanunun~ ncl mad
esbı!n B b.krası mucibince zamma Ubi tuıulan rümrük tari!e kanununun 449 No. 
r.a dahil llatlk ökçe. lAstik taban, rondela, conta. klapa. velosfpet parçalan, silgi 

Jst:ii. J~ p.-ıspas, lA.stik paru aıtı.tıı. sünger .ııırfı, lJ'istik tütı.in kesesi, 14stik mer 
jane Ustik tıpa, tenis topları, lbtik damlnlık •ıe mevııddı saire l1e müretteh olıınlar 
Sa dalıll emsali bllcl1ınle kauçuk m:ımOIAtı 27/5/UMO gUnU ımb:ıhı elinde bulundu
ran sınai mue:;seseler, idbalat.ı;ı ve toptancı tacirlerin, evvelce vermiş oldukları beyan
ıumıdttde bu maddewm göstermiş bulunmndıklıırı takdırde bu malların cinsini, 
.-ılkd:ınnı ve sıkletini iGbu ilAru takib eden cftnden itibaren fB s:a:ıt zarfında bır 
~eyann.ame ile muamele ve istihlAk vergJlcri merk.ez tahakkuk şube.si fefliğinc bll
linncğP- mecburdurlar. 

Müddeti içinde be]ıwuınm.e vermiyen veyahud mevcudlannı nokBan bildircnlcr
lcn l':cyıınnamesinJ vermecliklcrl '"3'8 noksan bildlrdıklcri maddclerln \"ergisi bce knt 
~ tahsıl edilecektir. 

A h ı,mnrk lızC'f'e Ui\n olunur. 

\ ,, 
\ 
\ 1,.l 

(41581). 

Maarif V ekalctinden 
1 - Ortn okullard:ı matematik, tabliye, fransızcıı, almanca ve ingilizce 6ğret-

:rnen muav1.nl olmak iBtlyenler için bu sene de lmtllıan açılacaktır. 
2 - lmtihnnlar 2 Eylıll pazartesi gilnil lstanbul üniversitesinde ~lıyacaktır. 
3 - Bu imtihanlara prmek istiyenlerin: 
A) Türk vatarufaşı olmaları, 
R) Yaşlarının 20 den küçük 45 den bQyfilt ohnamnları, 
C) lIOsrınhAI erbabından oldukları, herhangi bir surette nıtıhkfuniyetlcri olmadığı 

hakkında bulunduklıırı vll!yet veya kıızıı idare heyetinden alınmış bir mnzbata fbraz 
etmeler i, chftlcn memur veyıı öğretmen olanlar bu kııyıddan milstcsn:ı olub mensub 
oldukları dnirc funirinin vereceği vesika kfıfidir .> 

D) Her türlli hastalıktan 'l.C öğretmenlik yapmağa mani vucud arazından salim 
otdukl.ırını isbat eder tasd ikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az olgunluk imtihanını vcrmlş lise veya 4, 5 ve 6 sınıflı öğretmen okulu 
mezunu veya bunların n1u:ıcllli tnhsıJ görmüş olmnlnn, «Öğretmen okulu mezunlan
ruıı en az iki ders yılı ogrctmenlik etmlıı bulunnuılan 1fızımdır.> 

4 - '\'.ukardaki şartları halz namzedler Vcldletc müracaat edecekler ve s.tidal:ı

rına şu vcslkalan bağlıyacaklardır. 

A) ?\Ofus tezkeresinin aslı veya t&dikll sureti, 
. B) TnhsiJlerine aid ~rtnarne veya veskalarının ııalı veyahud tasdikli suretJerf. 

C ) Hüsn!lhfıl mzubataıı, 

D) Bulundukları yerin Maarif idarcshıdelı uilmuncsine gcire ahnmış tasdikli lllı-
bat raporu, 

E) Mamif idaresinden tasdikli ve fof.ognıflı fiş, 

F) 6 nded 4, 5X6 bQyQklüğUnde kart.onsuz fotoğrafları. 

Bu vesikaların en eon 15 at:'USt.os nkş:ırnına kııdar VekAlete gönderilmiş ohn:ısı 

lazımdır. Bu tarihten 1K1nro muracaat etmı, olanlar veyıı vesik:ılannı noksan ıün-
dcrenler imtihana alırunıyııcaktır. (2450) (4267) 

1 Beyoğlu Vakıflar 
Eski. Pnngaltı, yeni: _ İnönü mah..'llle.sinJn eski: Aret, yeni: Ufüıdc sokağında eski: 

33, yeru: 46/ l No. lu arsanın mahhllen vııkfı namına teselli yapılmak üzere 2762 sayı
lı Vakıflar kan~nunun 44 üncü maddesine te\-fikan k a dastrocu tesbit edilmiş oldu
ğundan bu arsada tasarruf iddia edenJcrin usulen mahkemeye ve dairei Evkafa mü-
rııcruıtlan. (4516) BALS.AMİN kremleri - BALSAMIN Güzellik İksiri - B.ALSAl\11N ru. 

melleri . BALSAMİN Pudraları - BALSAM1N Rujları - BALSAMlN 
Dudak ve Yanak ADıkları en kibar mahfıllerin kullandıklo.n ve bütün 

dün)raca 'tanınmış sıhhi güzellık müstahzarlardır. 

, lNGtLlZ KANZUK ECZANESi - BEYOGLU - İSTA.ı.~BUL. 

+ 

. Boğazici Lisesi Müdürlüğ~nden : 
i kinci devre birinc i ve i k inci smıflarm 
Asker i kamplav- ı 7 haziranda 
Ve Uçü .. cü sıratın 1 temm uzda başlıyacaktır. 
Kampla a llkah talebelerin bu tarihlerde mektebde 

bulunmaları. 

ŞiŞLi TE KKi LiSESi 
Müdürlüğünden: 

9 vo 10 uncu amılların Askerlik kampları 7 Haziranda 
On birincinin ki 1 Temrr: uzda başhyacaktır . 

Kan pa işti rAkleri rr.ecburi olan Erkek talebeler bu 
tarih erde mektebda bulunmahdırlar -----

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
inhisarlar Umum Müdu:lüğü Çam'lltı tuzlııs:nda İ"tihdam olunmak i.ızere hizme

tı aı;kerıycsıni yapmış olanlardan ve tcı'Cihıın sannyı mektebi mezunlarından btr e
't-..klnkçi bir bobinci ve iki lesvyec a1 nacaktır. l tckliler tafsıliit almak üzere U-
murn mudurluk ruz fen ~besine muracunt etmclidırlnr. (f322) 

Sahilii: Ahmed Ccmaleddin SARAÇO(H .. U 
lhs ı,t.:; ycı·: (Yeni Sab:>lı Matbı:Lcı.sı) Ne§rİ)at Müdürü: Macid ÇE'l11" 


