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70-000 nlifualu Diinkerk Fransız 
kuwetlerl tara!mdan müdafaa e • 
dilmektedir· 

(Devamı 4 üncüde} 
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Belçikadaki talebemizden 
~ ikisinin öldüğü sanılıyor 
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ispanyayı harbe Açık şehirlere geni 
·· ··ki k bir tedhiş usulü 

Sllfll eme Almanlar asap bozucu sesler 
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çıkaran bombalar ahyor 
ı Parla (Huauat) - .Alma.nl&r acr.ıe bet zlyndo n.sabı öo::ı:na.k 1.stcnildlği 

ıehlrlere k&f'II yaptıkları tdrriız es· zannediliyor. ÇUnkU Almıınlarm kul. 
nsmcıa tlellci, eztcl ve yangm tıkafan ' landıllları bu ?ıombaliır sulrut ettlkle-

1• S p an yada Cebe· il il bombalardan 'ba:ıka yeni blr nevi rı yerde ö!Um fcv1ıt etınemeTtle bcra· 

Duyu K 
bomba daha kullanmaya ba§lam~lar· ber tarifi imkAımz mdthlş ve c!anhı-
dır. Bu bomb:ılnr, l~aret edildiği \'Cç.. rq sesler çıknrmaktadır. Bombaların 

I •• tt k • d • • • . hile, bllha.sııa açık ıehlrlere \re n1iru· dü~tUğU açık felıirlerde halle bu ÖIUOl u arı • ın ıa esı ıçın 1 • orun tortu yaıad•ğ< Y"l"e lt.ımakt&· "''"ini U~«W<' lçlndo toıtnıok«. 

~t~::!:~~~an!=!.~1!'. lhBi~t~Rdg~h! ~~d~~!r 1 ~·g;;;;~;;~ fil•. 
panyayayeni vaadıerde arı a a a verecegız ı Göring'in bir emri 
bulundu'ğu sanılıyor 
\'qlngton (Ruıı1151) - BııgtınkU 

terait dahilinde İspanyada Ud fikir 
çarpt§maktadır. Müttefikler İspan· 
yaya ıefir olarak en ınllhlm 1ah8lyet 
lcrinl g6nderme1cte Te bu ırureUe 
Fr'llnko hllkQmetlne karfl aempaUl&
rlnl izhar etmektedirler. İngiltere ve 
Fransanm gayesi İspanyayı harpten 
uzak tutarak dabJlt isyanlar netice.. 
•inde yıpranmıo olan bu memleltete 
iıiıllr hUJIUBUJlda yardımdır. Diğer ta· 
ra!taa Franko bUkfuneUnl İtalyanm 
te§Vik ettiği de qlkllr olarak görlll· 
mekte&r. İtalya ve Almanyanm İL 
P~ )'eni vaadlerde bulunduğu 
Z&JU1edl~or. 

İSPANYADA NUMAY!ŞLER 

Loııdra (Bususf) - İspanyada ltal· 
:va taraflısı olan bazı tqekkWler iki 
g11ndenberl faaliyete recmtltir. Bu~ 
lar CebelUttankın lspanyaya alt ol· 
duftınu ve g'eri verilme.linl S.Stt!lnekte; 
lokaklarda bazı numayı,terde bulun· 
maktadırlar. 

Harb sahn!'lına c;ok yaklavro!_Ş 
ve sahil kmmlart "tehlikeli ıru:ntlı
ka." iıtın edilmiş olan cenuo prki 
fngiltcrenin de büyük bir bftita.ıır
nt bir iki güne kadar okuyuc'ttttlrr
mıza vereceğiz. Bu harita da 
68 X 82 15antimetre eb'admda ola
cak ve yukarkl şekilde görilldUğU 
gibi dört günde ve dört pafta ha
linde verilecektir. 

Esir edilen Fransız tayyareci-
leri zincire vurulacak 

Bu mukabelebilmisil İngiliz tayyarccilerinc 
tatbik edilmiyecek 

Alman Of!pht'51, %9 (A.A.)- .Alman lstlhb..'lrat bürosu, Görtngin esir e· 
fü\ml§ olan bütün Fransız tayyarecilerinin %incire vurulmasını cmrctml§ ol· 
du#'lJnu haber vermektedir. 

Aynı bUro, yazıyor: 
Esir edilen tayyarecllere vtmdlye kacJ~r mcr'l olan aUccnabane emlrlcl" 

Uga edllm~llr. Bundan böyle bUtUn Fransız tayyarecileri, Framıu:lnrın yap
bklan gibl, ealr edilir edilme% derhal zincire vuruıacaklnrdır. 

Alman hava kuvveUerl ba§kumıındanlığu ,bu olddeUl tedbirleri ittihaza, 
Franuzlann ulr tayyareciler• karıı gayrltnaanı muameleler yapmakta ol
duklanııı blldinn raporlar üzerine mecbur olmu~tur. Bundan böY.le bir Al4 

man tay;yareclalniD öldUrlllmUı olduğu haber alınır alınmaz be§ Fransıı: 

tayyarecl.sl mukabele bllmlall olmak üzere derhal kurruııa dWlecekUr. 

~lo;u~;dlııyor. BütUn oto. 
~ !.\ :ın Kelen mWtaci ve Londra %9 (Huansl) - OOnden 1U.. 

~a :wı.f .J~~ J'a.- l:sif"ılili&li gelen Fra.nWl&kl rJelW _,OO.ren ..... f~belÜttankta. CSr!l idare sıo.n 

Dalnıt Oiruyucul&nmmn, faı.la 
taleb dolayısile, geçen 11e!er oldu
ğu gibi bu haritalı nUabalan te
darik edememeleri ihtimalini düııU
rlerek mUvezzilerine şimdiden ten
blh etmeleri 1Uzumunu hatırlatırız· 

Alman tayyarecilerinin paraşüUerllc tayyarelerlnJ terketmric mecburi· 
yetinde kAlıp da yere lndiktfn sonra. öldllr1llmelerl baUnde Fre.nııp; c~rlerl 

kUr§una dizllecekUr. 
Bu tedbirler, ılmdlyı kadat mtıY.hbelebUmlal!dı buluzuna.tıı acbebiyct 

\'ermımlı olan İngiliz tayY9,recUu1;ı.J' lAl)ıl" edllmlyecekttr. (l>evaını-'4 u e ~mff4eıı bobör ı.:nvw ~ , ... ~ •• · -... . .. . Bir iki gÜne kadar · 
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Omerin varmak istediği ağıl Ko

şardaJ tepelerinden ilk ve sonba
harda sürü getiren çobanların ge
celedikleri ağıldı. Onun için de se
nenin birçok zamanlarmda ~ 
dururdu. Bilhassa kış ve yaz za
manlan ... Omer, iki sene kadar ev
vel ağıla ancak bir defa gelmi~ti. 
Onu ilk gördüğü znman ellerini 
ısıtacak bir ateş blllmu~ gibi sevin
di. Yalnız bir haftadanberi yağan 
kar üstünü o kadar kapaını!jtı ki 
Çiçeklidağ eteklerindeki tümsek
lerden biri gibi, yahut bir in gibi 
duruyordu; ve kapm yarı açıktı. 

Orner bir dakika, içerde ihtiyar 
bir kurdun geceliyeceğini dü~n

dü. Kış başlarında kendi halle
rine terkedilmiş ağılların bir ~ 
ğunda kurtların misafir o!duklan
m bilirdi. Bir köpek gibi ön ayak
larım uzatarak göğüslerini ağılın 
sıcak topraklarına verirler; ve bii 
tün bir kı~. eğer yiyecek bulamadı 
larsa toprağı koklarlardı. Koyun 
sidiği ve ot kan,mış olan bu koku, 
bir insana kokaltı1an eter gibi, on.. 
lan sarh~ ederdi. Bununla bera
ber beyaz ve taze kar üzmnde hiç 
bir iz yoktu. 

Omer ağıla doğru ihtiyatla yü
rüyor; silfilıını hazır tutuyordu. 
Belki bir kurt, belki bir yabana .. 
Bir aralık, kapıya yirmi adım ka· 
la, ağılı ~iren ağa&lardan birini 
siper nldı; evvel! canlı bir ~ize 

gibi etrafı dinledi. Sonra ağıla 
do~ru seslendi. Bütün pannakları 
ellerine takılı kalmış bir silah gi
bi hareket ediyor; ve ilk defadır 

ki onların gerildiğini duyuyordu. 
Tuhaf bir gerilme! Sanki on par· 
mağmdan on tanesi de yaylıydı; 

ve bir saniye içinde hepsi birden 
harekete geçerek henUz kar altın
da, yıkılmamış, sadece esneyen a· 
ğrl çatısını çökertecekti. 

Çi,eeklidağlanndaki ağıl Ome.
rin bütün §üphelerinc rağmen bo$· 
tu. Kapısındaki çit bir kar par
maklığı haline gelmişti. lçeri girdi; 
\'e arlp bir ılıklık yüzüne çarptı. 

Bumuna a.ğıllann keskin kokusu 
geldi. Kurtl:ınn 'burunlarına gelen 
koku ... Dışarda hiçbir şey, ne rfiı· 
g!r, ne de kar, bu ılıklık \'e ga· 
rip kokuyu ağıldan alamamıştı. 

Omer bütün gece yalnız kurtaln 
düşündü; ve boş bir ağılda kışı ne
den dolayı geçirmek istediklerini? 
Çiçeklidağın vah§i kurtlan! gece
leri üstü saman yı~rılr ağıllan ha· 
fif ve belirsiz ayaklarile dolaşan 
kurtlar! Muhtann dediği gibi bu 
yıl Akvirana hiç uğarmamı~lar

dr. Ha!buki daha iki sene evvel 
zengin Akviran ağılalrını b:ıstıkla
n zaman ... Yalnız ağıllan Omer 
bekliyecek olursa onun korkusunu 
a1ıyorlar; bir barut yanığı duymu~ 
kadar, çiftliklerin sınırında, bu· 
.r.unlarmı toprağa sürerek geri dö· 
nüyorlardı. 

Oğlak Omer, kurt!ann hiçbir va· 
kit bir ağıl kenarım ihmal ctmiye
ceklerini bilirdi. Hatta Çiçekli· 
den kış günleri kasabaya inen yo1-
cualr, bu değ ağılında kurtların 

Akvirana doğru ba~larını kaldıra
rak uluduklarını söylemiş~erdi. 

Dağların k3.n arayıcı hayvan
ları, iki ay evvel ağılda konakla· 

mış bir sürünün kokusunda sinir
lerini besliyen bir fızış buluyorlar; 
ve bir tenin kokusu kadar onlan 
hiç bir ~y tahrik etmiyordu. Fa· 
kat her ne olursa olsun, Omer, 
kurtların ağı! kenarına gelmeğe 

cesaret edemiyeceklerini düşündü. 
Çünkü ten kokusunu her hayvan
dan daha i)i alan kurtlar, bunla· 
rrn dost ve düşman hangi bir in. 
sana ait olduğunu da bilirlerdi. 

Omer gece uyuyamadı. Ağılı 

tuhaf bir çıtırdı doldurmuştu. Kar 
!ar, Meta içerlerinde binlerce be· 
yaz böcekler geziniyor gibi tavan 
vazifesini gören kuru dallar ara· 
smda birer birer eriror; bir ağaç 
kurdu kadar hacimsiz olan hu~· 
luk ağılda garip bir ses çd<anyor
du. 

Omer bir aralık kalktı. Kapının 
üst tarafındaki boşluktan dışarı

yı gözetledi. G\!nis step, Çiçekli
dağa kadar göz alabildiğine uza· 
yan bir kar örtüsü altındaydı. Da
ha iki ay da böyle gidecekti. Fa· 
kat birdenbire bir silah sesi bu be
yaz stepin sükQnctini yırttı. Buz 
tutmu~ yollar üzerinde tir kısra· 

~ ayak sesleri işitildi. 
Çiçekliden Ko~rdağa kadar bü

tün Akviranm arka tepelerini bas
tıran kar her ~i kapamıştı. Adeta 
bütün sesleri kapamıştı. Halbuki 
Çiçeklidağ ormanındaki rilzgAnn 
~tusu çok kereler ağıldan i§iti .. 
lir, çobanlar bu uğultuyu Akviran 
değirmeninin gürültüsüne benze
tirlerdL 

Omer: 
- Belki bir jandarma, diye 

düsündü; Belki de Akviran d~ir
menini basanlardan biri? 

Sesler bir arahk uzaklaşır gibi 
oldu; ve aynı dakikalar ikinci bir 
siWı o kadar yakında duyuldu ki 
Omer dimdik kesilmisti. Bir iki a· 
dmı ilerledi. Kar, neredeyse, onu 
beyazlar giyinmiş bir heykele ben
ıe~kti. Kurşunlar fasıla ile atr 
hyor; havayı yaran keskin bir bı
çak sırtı gibi vıııtdıyarak geçiyor
du. Birdenbire ağılın elli metre ö
tesiıide iki hayvan durdu. 

Hakikaten Akviran tepelerini 
kar yeniden bastırmak üzer-eydi. 
Belki yann, yahut bir saat sonra, 
K~ardağ ''e Tezverene kadar bü· 
tün tepeler karla bir ofacaktr. A
ğıl ve orman, arayerdeki mesafe 
silinecek, Oğlak Omer, topra}t bir 
in içinde, bir hayvan gibi titriye
rek ilkbahar gün~ini bektemcğe 
mecbur kalacaktı. 

Yolculardan biri hayvandan a· 
lel~cele atladı; ve koştu. Kar ilıe
ri~de bir kurt gibi yürüyordu. 
Dört ayaklarile hareket ediyor: a· 
raklanndan birisinin yanı başın
da, kafasile aynı hizada bir filin· 
tanın uzun namlusu gözüküyordu . 
İlerledi; ve karın yarı kapadılr 
bir tümsekte bir saniye bekledi. 
Omer de bekliyordu. Kulakları 
kendisinden garip bir eekilde U· 

zakalşıp gitmi~ti. Bu kul.akların 

gelen yolcunun kulak!arile birleşti
ğini hissediyordu. Sanki ikisi de 
aynı şeyi işitmeğe gayret ediyor
lardı. Belki de ikisi de bir silah 
sesini ... (Devamı var-) 
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Tekaüt maaşlarına TicaretVektiletinin iebliğiı 
yapılan zamlar -- a • • 

Uç ~ylık!ar 6 haziranda Vergı zamlarından ıstıfa de j 
venlmege ba§lanacak ! 

ile fiyat yükseltenler ı EBkl tekaUt kanununa göre maaJ 
alanların aylıklarına zam yapılmaaı 
hakkındaki kanun& aJt izahnamo def
terdarlığa blldinlmiftir. 

Bun nazaran, eakl tekaUt kanunu 
bUkUmlerint göre bağlanml§ olan te.. 
kaUt ve yeUm ayhklarmm talı.llaab 

fevk.alAde ve yü.zde on zamla.rlle blr
Ukt. ballğ oldutu miktarın yüzdo 
yinnl beııl maaşı a.cııııerlne illi.ve edi· 
lecektir, Bu Ulve ayrıca tahsiaa~ı 

tevkal!de ve yüzde on zamma. tabi 
değildir. Eski tekaUt kanununa göre 
maa, almakta iken mczkQr ka.nuntın 
neırindcn sonra vefat eden mUteka
Stlerin balen maao almakta bulunan 
yeUmlerlne de yUzde yirmi boş ı.am 
yaptlacaktır. 

MUtekait, eytam ve eramwn tıç 

aylıkları, gerek kırdırmak suretile 
EmlAk ve Eytam bankasından alo.n.. 
tar, gerek doğrudan doğruya mal mU· 
dUrlUklerinden maaş alanlara bu aym 
birinci gUnU ted!yata baglanacaktı. 

Fakat yeni zam kanunu dolayıılle 

bazırlıklarm tamamlıuıma.aı vakt.
rnuht&ç olduğundan bu tediyatm ge· 
rek banka ve ıerek malmUdUrlUkl&
rlnce, hazırlıklar haziranın beflı:ıe ka.. 
w b1Urilerek, aym altısından tUb&· 
ren yapılması kararll.§mı~tır. 

Orta tahsilde 

Geceli kamp 
usulü kaldırıldı 

Kaarlt vekAleU Uııe ve ortaokullar. 
la yüklek mekteplerin kamp oekll
lertııı tuplt etmJıtir. Bu proiTam 
dUn bUtUn mekteplere tebliğ edUmlı· 
Ur, Bu yıl yalnız yük4ek mektep ta
lebem çadırlı kampa çıkacaktır. Lise.. 
ler, "4?1at ve meslek okullaJ;ı k&mpla
mu mekteplerinin bahçelerinde, bah~c 
lert olmıye..nlar mektebin cJvarmdald 
l&h&larda yapacakl4rdrr, Bu .ene 
leylt kamp kaldlnlmlftır. Talebe 
mektebe reUr cfbl aabahle~n kampa 
reıeeek ve akf&m evlerine dönecek 
t1r. LLlelertn 9 ve 10 uncu ımııtıan 
1 haziranda, aoıı ımttıan 1 temmuz· 
da, öğrebnen okullan 22 haz1rand1', 
meslek ve anat okulları 8 tcmmuz;da 
kamplara b&§lıyac&klardır. K.a.mp 
mUddctt 20 gQndUr. 

Komünistlik suçlusu lise 
talebesi mahkum oldu 

KomUnlsUlk propagandut yapmak 
suçundan mevkufen acklzlncl asllye 
ceza mabl:emesine verllml.§ olan dok. 
tor HlkmoUn anaaı Xllnire KIVılcun 
ve llse talebesinden Fikret KöngWUn 
muhakemeleri blbnl.§ ve karar bUdl
rilmt:Ur. Karara göre, maznunların 
suı;tarı sabit olmuı, Fikret Uç buçuk, 
:M:Unlre Uç ay hapse mahküın cdllmlf· 
lerdir. 

ihracatta yeni 
kolaylıklar 

Hem milli korunma kanunu,hem de milli vicdan 
huzurunda ağır mahkumiyete uğrıyacaklardır. 

Tacir vatandaş mustehlikin yükünü 
paylaşmağa davet olunuyor 

Ankara, 28 ( A.A,) - Ticaret Ve
kMellndtn tebliğ edlJmfştlr: 

27 mayıs t:ırlhll rcsml gı:ızettde 

neşredilmiş olan 3828 numaralı ka
nun bazı mı:ıddclcrin htlh!Ak ,·er. 
gilcrinl arlırn11, Ti baıı maddeleri 
de yeniden bu verıılye tobl tutmu~. 
tu~. Şeker, çn~·. kahve, benzin kn_ 
uçuk ve mamulıltile deri ve ma
mulatı, pamuk ipliAI, pnmuk men· 
sucat, pamuktan hı:ııır eşya, yün 
Ye kıl iplikleri, }'On ve bl mensu_ 
c:ıt yQnden ve kıldan ''"•ır c,ya 
ve kanuna ekil cetvt>lde ıl'lrülccek 
diğer b:ıza maddeler hu meyanda 
bulunmaktadır, 

Un ''crgllcrln tlyııllar üzerinde· 
ki lnlkAst husu!'unda alakadarların 
tr:nvlri ve dikkat lıakımlarının te
kllmesi Jnrumlo görOlmOştfir. 

ı - Seker fiyatları eneke >ilk. 
selliUrkcn bu verıl de noun iti
bara alınmış oldullundan, bu mad
<lenf n rlyatları üzerinde munı11m 
lsllhlAk vergisinin tesiri olmıyacnk. 
tır. Dinaenalcıyh bugllnkü şeker !i
yotlnn R)'nen devam edet'cktlr. 

2 - lstih14k Terıiıılne tabi tutu. 
lan ,·eya Tersi nl heli arttırılan di
#er maddeler fiyatlerına ıelloce, 
elindeki mat Oıerlnden Terglyl vcı
renler fiyatlarını bu yüzden arttır. 
dıkları takdirde, ırtıt hiç bir ıu
retJe verilen nrglnin feap ettirdi_ 
Rlnden fazla olımııı. 

3 - Kanunun metninden antı~ı
IAcdı üzere ancnk bir kısım mad-

POLiSTE: 

At bir adamı ıaırdı 
Tayyare ply&ı110 bayü Tele.konu 

Cemalin atı Bakırk1'yUnda oturan 
Salim 1ııminde birlnl mrmq, S&Um 
tedavi va at da mUtaheda altm& atm.. 
mıotır. • 
Btn ı:ı,EK DE KADINI JSDtDI 

BUyükada.da Nizam caddcainde o
turan 70 ya~cia Bcıh.lyeyi arabacı 
Yusu.t lııminde blrln!n eıefi ıaırmıotır. 
Efek mU1ahede altına &lınm11tı1'. Be· 
biye tedavi edllmekted11'. 

TABTAKURULA.RINl 
}".\KARKEN 

1 

deJer tein perakendeciler beyanna. 
mc1·e tabi tutulmuşlardır. Binaen
nleyh he)•annnmerc tabi tutulma. 
mış ol:ın ,.e bı,ı şuretlc elinde mev
cut mallar Orerlnden Tersi alın
mayan perakendecilerin fiyatlarını 
arttırmaları muhik 8Örülemeı. 

4 - Htıll\~a, hiitün tacirler, bil. 
ha!!sa yeni vergiler •aıcdlldiAi ,u 
sırada, beyan ve talep edecekleri 
fiyatların mesuliyetlnl ta,ımııkta. 
dırlar. !.flfıt korunma kanunu mü. 
vacehe~incle bu mco;ulfyetin ne ka
dar ağır olnc~ğı mnllımdur. 

Dünyanın bugünkü mıı,km vaıf· 
yeli karşısında, hfiktimet Yt'ni ver. 
ıilerle mllletıen bnr.ı fednkArhkl:ır 
talep etmeyi zarurt g~rmOştOr. Bu 
fedakarlıklnrın ne derece kuıst m:ık 
ııatlara m:ııut olrln#una fr:aha ma. 
hal yoktur. 

O halde, bOtün lıir mIIJet hük<ı_ 
metin bu talebine ccYop verirken 
tol'fr \'Olanrln~lar da mfist<'hlikin 
yükünQ payıa,mnk "C hfı; olmaı"a 
bunu ağırl:ı<jhrm:ımnk var.h-ctinde
dirler. 

Ümldlmft Uiccarlanmıırn dn mlJ 
Jete borclu oldukları bu ,·nrHe Te 
Jıiımell ifa edecekleri merke7.lnde· 
dir. Bununla. beraber lhıı mahiye_ 
tinde olarak beyan ederiz ki, yeni 
vergileri kazanç vesile~! ittihaz e. 
denler bulunursa, bnntor hem ki. 
nun hem de mllll l"İcdan huzurun
da mabkOm olıı<'aklardır. 

Hizmet otomobilleri 
Cuma günü ak§amına 

kadar Defterdarlığa 
teslim edilecek 

LAğvedllı:nl§ otan h!mıet otomobll· 
leri hakkındaki kanun altkadarlara 
tebliğ edUmloUr. Hizmetten kaldırıl
mış olan otomobillerin cuma günU ak.. 
ıamma kada1' detterdarlığa tealiın e
dilmeleri tkt.ua otmektedlr. Şehrlmlıs 
de belediye, tramvay n elektrik ve 
tünel ld&nlarlle lııhlaarlard& ve ta
tanbul mUddelumumJJ!ğlı:ıde olmak 
o.zere bu kabll onbc~e yakın otomobtl 
vardır. Bu otomobiller alınacak yeni 
bl1' emre göre de!le1'dartıkta muh'L 
faza edlleeekUr. nu arada dc!terdar· 
lJlfm hizmet otomoblll de bldınlmak 
t&<lır. 

İDARE EVİ l ıstaııMll ~· 
,_hm• lllMW Zıt folr' °""' p!7'..;; 

Yen Şleri ~ı.ı ...-u : 2~ 
idare • - : ~ 
"'" . - . ., "' Tıın1dn ..._ ..... "" .,,. ,,,,,,. -' .... ,...~.....,........, ··ı 

"""" """ .... ,. • ' • fil ••••••••••• ·1•Fifa..~ 1 
: ABONE ş_ 1..,.. ,,.. 1 . . .. ..,. ''11~ 1 891ttlllı t.De f;r, f ı• • 
1 •• ,,ııı. ... ,, • "'' • 
1 1 •)'illi LN • ı.tt 
• ' .,. • .ı. " ·---..-:.; 
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1 Doğru 1 

! Değil mi} 
i - ·Jıli' 
1 Halk •oyuluyo!' 1 bıl 
1 kar komisyotııle , 

1 
Jert, önlenefllejı ,.., 

Harbin genl~leme8l ,·e ':, ~ 
! den lthal&tm azatma.sı ~ ıılo 
! çok kimseler ta.ra.ı:mdall f ~ 
! wun1t ve pi,....U. biitilA ;.; 
1 lor üzertnue lhUkA.r abd'f 
i mq.ttr- ,I 
i lrul.tt korunma kanOJI~ 
1 mea bu lfle mctgul oıaıı # ~ 
ı idi&,) eltM%ı.iğJ lhUklmı b ~ 
i ps.rça daha. genl~leme6ln8 ~ 
j olmaktadır· Jlarl~tma gelc0 ~ 
1 maddelcraııcak yüzde ~ ı)' 
ı bald& yeril mamulf.tm ~ ~ 
! eerl&ine yttzde 200 • 800 ~ 
1 pdm~tır. Ancak bir ~~ ..... "" 
1 hariçten gelen ·~;at ıJ' 
; rinde lnanılml)·u.k ~_.,.a;f' 
f lhtfUr n.rclll' Bizzat •~ l tar cemlreU rebl ba.ocıa-ı.ı? İıı" 
• tfd.lr ,.e Beyoğlundald b blf '-' 
1 esseselerln fiyatlara ınUt-:-..ııt 
! lar yaptıklannı söytcınt~ ~ 

1 
Bundan bıı.'ka manlf•~ ._ 

fert cvvelc.e Ticaret l'~ ~ 
rafından tetblt ec1lleD ,.,......... ~ 

'tok fulaya sanımaıctadıı' ~ 
e,ya, kalay, çinko, t.eııe1'"~ 
kumaş, çorap, mendil~~ 
dilğnıe, t.eni levazmıat:I ~ • 
fC)' berinde renJt \'O~~ 
parça da.ha artan bir~ 

: &ekliği vardır· Muhtekir ,. 
! mlnatıllo baIIa so fi 
M11htektrlerln ba ,1~; 
maıısnı hattketlert, kA_.b 
~inden bir santim bil:.. ,. 
memur ve ınaatb aUel-_JI (1 
le geolnlr btr hale ı~~ .... ;.ıı. • 

DUtUn bunlara kal'Şt :,,,~ 
mevkllnde b!r lhtikAr f'!"',JJ'. 

• vardrr· B11 komla~,;.t ~~ 

1 
da aneü kendJalne ....,-~ 
dr~ takdJrde, hakklJJd& ~~ 

i yapılan madc1etert •:.- .,,. 
n oa1rrma.Je ve kt1114l ~~r 
yede hnlunmakfno. '\'e gfll'~ ._ 
tak tsttda ııe ~Dctr~ ed ~ 
dlrde fazla fiyatla nıal ~ ~ 
lkt tftocan, haft.al~t ff ~ 

ı larea 'Umn btr tah~ .-::-;., 
1 katt3ll f!ORnt.. ınUddtıfdlll -~ 
ı ı-crmekttr> Fakat ytızıe:..,~ 
ı kir am..4'm<la ancak 11' ~ 1 ;ı1e bu kadar~~~~ GUmrUk idaresi bulunınrya.n yerler. 

deki mallarm flmdlYf kadar oldufu 
gibi bu idaı'ele~ kadar göndorllmek 
meoburlyotl kaldmlmıo, her maim 
olduğu yerden ihracı temin edllmlf
tir. lhraç edilecek mallara ait beyan· 
namelerin bil' nllahuı tıo mahallinde
ki muhafaza te~ktılltı tD.ra!ından ml!l 
kontrol edilecek vo tasdik olunnrak 
gümrük idaresine göııdcrilccok, 'böy. 
lece bu mallar olduklan yerde ihraç 
edtıcblleeeklerdir, 

Kmaltadad& Uçurum aokakta, dok
tor l!&kluı:n evinde kiracı Eram ve 
Komik isminde tkt kadın dUn gec,. 
çok tahtakurusu çıkm~ı yüzünden u. 
yuyanıamışlar ve ispirto ile t:.ıM.aku

rula1'ını :yakmağa b:ı~amxşlardır. Fa 
kat bu •ırada tızerlertııdckt elblsele1' 
tutuıarak !kist de muhtelit yerlerin· 
den yanm~ıar ve tednvl altına alın. 
mrıılardır. 

t t~btstilc cer.adan nıa ıO ~ 
"Tırhan,, tamir edildi ; ycyt "'~ favdayı t.erııtnll• 

i tak kalmalrtadıT· 

Ortaokullarda imtihan
lar başladı 

Ortaokullarda eleme imtihanlarına 
dUndcn ltlbaren ba4lanmııtır. Eleme 
lmUhanlan tarih, cofra!ya, tabUye 
ve tUrkçeden yapılacak vo waller 
maarl! vekfltetınden gönderilecektir. 
OUn ilk imtihanlar tUrkçeden yaptl
ını~tır. Ortaokull&rd& lmtib.aU ctren 
talebe nlıbetl yüzde otuzdur. Yazılı 

yoklamalar ikmal edildikten 10nra 
11Iah! 1mtlhanl&r& ba§lanac&ktır. şı· 
tahl hntibanlara cfrtbllmek hakkı a.n
cal< eleme lmt1hanlarmda muva!!ak 
olanlara verllm!~Ur. 

.l\lOTOSlKLETLE IUZA ÇARPTI 
Samatyada Kule ıokatmda oturan 

Yorgi 164 numaralı motoalkleU ile 
Beyazıttan ı;eçerken 15 :yaşında Ne
rimau 1sminde bir Jm:& çarpmıı ve 
ıol baeajtından yaraıamr~trr. 

BlB ZEHlB IV\ÇAKÇISl 
1' AKALAllı"DI 

Corel J.ıımlnde mo;lıur bir aabrkalı 
tehir kacakçm dün Bcyoğlunda Kal· 
yoncukulluğunda 4 paket eroin 110.tar
keıı cürmum.,hut ballnde yakala.rıı:n11 
ve bu ıaban adliyeye verllmlııtır. 

Klüp murahhaslannı 
davet 

Btdtn Tublgeli lıtnnhat biSlqt. 
ıin<lnt: 

193!1-1940 futbol mtvsiml lik 
maçları ha,ılnt hisselerini almak 
Ozerc iklnd kllme ktQp murahhıu;. 
İarını resml makbuzları ile 30 ma
yı~ 940 ak~amına kadar bölgeye 
mQrııcaıtarı ınıumn teblfğ olunur. 

Dört ay evvel Alanya eahlllcrln•lc 
karaya oturarak yaralana.ıı Tırtıan 

vapurunun I<umıpa~ hııvur:ların1A 

tamiri bttınııur. T&mirlne 80 blD Ura 
•artedllen vapur yakında. ee!erlere 
ba§lıyacaktır. 

* ArmaUlrler birlik te§klll loinde 
bir türlU • anl14aı:nadıklarmdan bu 

teıekkUlUn kurulması geclkccekttr. 
• Emniyet mlldürlOgü ikinci ıubf> 

mlldllr muavini Tevtık Doğan ne ikin. 
el fUbe .trkat ve chıayet maaaaı fef
lerl baJkonılser Abdurrahman ve Alt
ıan dahtliye vekAleUnce birer takdir
name ile t&lUf edilmişlerdir. 

• Bir acnedenberl muhtelli cllrUrr.· 
\erden maznun olarak aranılan met. 
hur a&brkatı San İhtıan dün yakalan· 
mıı n 8411yede te't'kit oıunmuıtur. 

Mis l.4RiE r/ Yttlll.-4· 
NIJ>l>A>I C/i'T~Yı Al-il• 

~ıL YAk 4lAVJ18İ • 

BFll ll./S4JılL/1 
'<E.f /:E G/J>jYOl?fl. 

c; E<= / J< MeY J:: L I ~ $ ı>Jf 

ı /IJ.fALt~I./··· 

1 Anla.,ıl:ın ~dur: 11!1 ~ 
! thtikAr koıniayoDd tıd 
1 haftada T&Ptıit bir "~;.ti 41

, 
·ı !antı bu ı,ı önlemde a8 aJI ~~J 

ilidir· A-rnoa kooıltıY011 pı:'~ 
i hııklrler İıakkmda ıstt&alljtıtlP'• 
: bekltnrnsl iM prtpdl'- 1')e ~ 
' ~nllno, ~~yet beki:: ,ar' tf 
piyasayı da.lınt vo ~ ..,# 
konfT()J etmf'kle nıuhtıe ~' 
aat "reruıemf!kle ~eÇSll~oaso#~ 

ı On111l ls-bı lhtildr Jıo ~ frj 
1.,·erfne sttr:ıtle ı,101~._.-ıclJf• 

bir t~kl!At kurmak tJP- '' 

ronra: ..., J ~ğil ~ 
Dogru // ----••••••w .. •t••-

1 ° ı 0 5 O tenıill: 
jdünva şahes~lrlı: 
1 

6a teaafl&.ttan trıtJfo~~ 
kıt" ~zetfl91nlo o ,_..,,-~ 

1 verdljtl kuponları tar,,~•'/! 

1 

füHr. Bunlardan bl;;~t't11tf 
tt'rerıler ba ,;IF.l'I frf~,. 

d• mı eblill"~ ../ 

--·- ~ 
ltalya lsviçre hiıJ ıl 

kapatnıa oJfJ ~ 
Jkrn (Uu!IUsl) - ıtaıyll ~/' 

hududunu kapattığı doÇ 1eııil 
M!lnakalllt muntas•nı 
,.a..,, ediyor. 

• 

,, 
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H A B g R - Alrfam Poeta-. 

slimınden sonra 

ııetiharp
eçrniyor 
a bulunan 
ılt döndü 

Y ILLA.RDANBERt mektuplan. 
mı Kezlbl!.n 'a yazanın. Art.ık 

ondan bıkt.Dn mı! Hayır. Hep 
gön!Umlizcc değlftl:i için zam:uıla 
tazeliğini kaybetmfyeıı blr ha)·al. 
den bıkmak kabil ml? ~aten ona. 
bundan sonra ya2uyacafmı demf
yonım: bilirim ki o ytn,., hatlannı 
pek seçemedifim )11.zUnde bir tebes 
sllınlc, gözlerimin onilne gekc .. k· 
tir... Bunu söylerken. &duu fimd1 
haltrlıuruı.:hğı:.ı Antakyalı p.1rin • 
"GönUl al1ka)1 bir ldct eylemfJ 
yoMa - Ne bende aşk ne sende 
cemAl kalmıştır" beytin!, o zalim 
beyti diltUndllğümU aanmaym. Onu 
değil, Hqlm'in mısralarını dllşU
nUyorum: 

Bbe btr zevk-! tahattur bldı 
Ba ~nen, JtlUgeleaen dünyada. 
Her insan, ömrUntın aqa.mma e

Çörçııin Avam Kamarasında 
dün verdığı ızahat 

mglliz istihbarat 
nazırının nutku rince, hatıralarla yaşamak lhtlya

cmı duyar: geçmi§te yaph!(ı hirta. 
knn harckctlP.r! tekrar etmek isle-'' BugUnku·· şek·ıı ne meal hep bunun içnaır. B5ylece 
kendlnJ, bu fani llcm:ia tir n vı be-

l f 
ka bulunduğuna inanclırm:ık, bu· 

O~ursa o sun za er nunla avunmak ~Cr· Ben de, bun-Belçika Kralı Leopoldun 400·000 
kitllik kuvvAtile dUn aabah saat 
dörtte Alman ordusuna teslimini 
müteakip bu htauata aldığmıJZ hl· 
diaeler, tefsirler n mUtal1alar ıun 
lardır: 

KB.\LIN M1JŞA l".tRl NELER 
80\"LCI'OR ! T 

l..ondra, 28 (A·A·) - R.öyter: 
Çörçilin Kral Lcopold nezdine 

memur ettiği amiral Rogcr Keres 
dün akfam Londraya dönmUttür: 

Amiral Keyea bugUn ıu beya • 
ııatta bulunmu11tur: 
"- Büttlıı tcrait mal~m olun -

caya kadar Kral Leopold hakkın • 
da bir hUkUm verilmiyeceğini U • 
mit etmek istedim.'' 

DELÇbtA MtlC.\DELE\"E 
DEl"AJI EDll"OR 

al blr ihanettir ve bu Uıaııetin bU· • dan on bet yıl evvel ad.mı ilk defa 
tün meauliyetinl tek batma kral M f ki • 1 rahmetli Ha!im Hüanü'ye eöyledL: 
taşıyacaktu· Bu fevk&llde vahim Utta i erın . ,, ğim bir ha~ale, Kezıban a melı:tup-
hMise müttefiklerin L)"S lrmağı - lar yamı.akla devam edectğtm: o-

nm yukan mecrası Uzerinde l&hlJ Lonclra, 28 _ f~liz istihba na hitap ederken kPn<1fml, bwıdan 
limanlara ve ezcilmle dUn alq&m rat nazın B. Duf Kuper bu.gün on be" yıl or.·t:!llnc, grnı:Ufime 
hi.li tutunma.kla olan Cala.isye doj t dönmıı• •ann.-onım. 

-'- 1 ld t aıwıe üzeri nıiliz radyolarilc net - ~~~ ru mevı:ü muva!f-.ryet er e e e • • Ona yine mektuplar yazaca-
meğe başladıklan bir samanda \-U· redilen bir nutuk IÖylcmit ve de· lım· Fakat flmdl atze hitap etmek 
ku:ı gelmiştir. Franaız • lııgWa 1u. m:;tir ki: 18tiyonım, Ane- Bu geceki yağ
lals.rr vaziyetin \•a.hamet.ine rağ - Belçikanın teüml bu Mbah mur- Birdenbire, habenizce, içL 
men azimle kar11 koymağa devam erkenden vukua cetmiıtir. Halen mbe sıkıntı çökertmeden, ıılnlrle -
ct.ınektcd'r· Bu ıı&bab Ç&rplfDlalar bu karar halckuıda bir hüküm ver- rimfı1 germeden patlayıvere:ı 

0 
fJr

her tarafta devam ediyordu· nıefe temayül memememiz icap tma ne gUzeldl! BlribirinJ tıtklıp e
çönçtLL~ AVAM ILUIARASIN· eylcdili zannındayım. Belçika den ıhntekler göz kamqtırmryor, 

DAIU lZAH..\TI orduau, muazzam ıüçlWdere kar- blllkia gMlerl büytılUyordu· O fır-
tı "Ok -caatle harp etmittir. t adan • .ı.-.. ...ı l.oad- 29 (Rwnısf) - Franaıı :s r m • o Y-a ... un1an sonra aa.. 

·- Belçikalı1ann tealimi Unrine 1..-1.ıe "'- b- ... t ha terte-•-a •• v~ll Renonun Fransız milleti- uuu )'w - mı, va UIUI, 
........, ln.criliz aeferl kuvvetinin içinde -''- •- albnd e•-• .,_ııdl il~ sabah aaat aekızae ''&ptı""" hl • ..• .\&&Jeıı... a ua.ı. yem,,_ . 

• "' bulunduguw vaziyet f mailde va· Bah eye çıktım· b mavna ·"-U tabe'-i mUteakfp lngillz bqvekllJ ç • u ,,_ •'"' • 
• Ka him:lir. Fakat, panik mahiyetli nlln huzı içlııd glinlUme m doğ-

Çörçil de öfleden sonra Avam her banci bir hiaae kapılmak için dunu. ŞUpbMb aia de bir hayal· 
maraaında Belçlkanm vaziyeti lıall • .ı....... 

PaN, ıe (Huul) - Bqvek'l kında izahatta bulunmuetur. Bilin· hiçbir ~P yoktur. liııiz, •izin de ytıznıılld iytee 8t19e-
Plyerlonun reialiği altmda topla • diğf ll&ere Ç6rçU .. b ,uno elSyllye- BucUnkü muharebenin netice· miyonım. Keziban, çocuk denecek 
nan ve içtimada mebualardan baf. rl ti her ne oluna olıun nihai zafe- yqta, u.nwm bir knM'ağmiı. 8lzin 
u. D&m"lar ve ayan relalerl de bu- cej1 nutuk bir müddet evvel ıe rl l>Lzim elde edeceğimiz haldan· yUril)'UfUnUzde bir altrlılr, daha 
1 ....... bir mecllate Kral Leopoldun bJrt.kılmlltI· Fakat Belçika b&dlseal dald itimat biç unılmamalıclır. d......_·-· bir lht1··- .-rUyonım; 
- Çörçlli Avam Kamaraamda .as ~· ... u ...,..... •" 

hareketi tı. Jih edflmf11 ve Alınan· a6ylemete mecbur etmıttlr· lnsWa gençalnia aın'a çocuk deıum.ntz. 
yaya karlı harbe devam karan ve- Bqvelr.1ll bu nutkwıda escU.mle de- teyt ancalc daha ziyade afrrlqtır. Bazıuı bqmm ı15yle blr bldmyor, 
rllmlttit· Bundan IODr& Belç:ka miftlr ki: maktadır. Kaamatth kıtaıanmızm aallıyon1unuz: bu bareket.!ııia, pir .. 
Bafvekili halka radyo ile bir hi • - Avam Kamaruı ıtmdtye kadar maneviyatı mllkemmel olmakta de. lere belkl bir geytb, ceyllm andı
tabede balwmn11 ve bu karan ıu 6frenmlttlr kt, Betç. ·" kralı, Alman ftlll ediyor (alkıflar> ve mucaııeıe, racak ola.n bu hareketinUı gtlzelU
sözlerle blldirmlttir: tıqkumandaıılıtma bir murahbu azami diaipUn ve utmle devam eyU. ğ1nlz.i blr kat daha artır.yor- Size 
"- Kral kanunu eaa.aiye mu- röndermtı ve Belçika cepbeamde yor. Kraliyet doıwıma.amm ve bava bir l.gık gibl sözler mi l&ylUyorum? 

t 
... ıw )Jk "'·-~•\ı, ~· m11b••mata ~ tf. UYntledDID ~ile lal 1uta1arm Mtımldla. Ane: bir baJa1e. bir 
~tibarla'"b~d&mui.ftataamda:n lep etmifUr. lqt1t&.,. rraua lltıkQ.. balen ne ,.ptıkıarma,.. dalla ae J'&P- vehme de 1fik o.lmü kabil- YA· 
bUtUn m!llet mes'ul tutulamaz ve 

1 

melleri, pnerallerine bu mtısakerat. mak Jd7ettnde buluıadukJarma dair, ten her qkmtnı - llhammı bir 
Kralm karan bütün mWete §&D1il ta al&kadu' olmamalan tflddeW aL pek tabU olarak, tat.Ult vo.-mekt.en gerçekten alsa blle _ dalma icl
olamaz. Askerlerle aMl memurlar klfı&rı •e strlpnlı buhınduklan b•· içtinap ~m. Halen devam et.. mbde doğan bir vehim, bir hayal 

, bug1lnden itibaren Krala kartı sa- rekltta devam eylemeleri talimatını mekte olan fiddeUI mubarebenln ne· değil midir? Kczlban'a ilen de-

d-'-at ye-•-ııe bağlı değildlrlcr· venniftir. Vumafib, Alman bafku. Uceut öfrenmek n bu neuce bak. rtm bnı ~· 1 __ hl bl 
-. 11U11M hak mand&Dhfı ~ka tekllllerlDl kabW kmd& bUkUm vermek vaziyetine gel. ; ~yonım .ou lac ç r za· 

Kral ecııelıl kontrolu altında • elmif ve Belçlk• orduau bu &abab aa. dlfimlz zaman, wn·1mı vutyet bak- man bu llllballliği göatercmlyeoe
kı hÜtımrullllni lfa edecek vui - at 4 ta dllfDıana mukavemete albayet kmd& Avam Kam&raamda yenJ bey&.. ffm; belld de bugQn ona detfl, a!
yette olmadığı için. hllldlmet ida • vvmlftlr. Btı~a knlmm Belc;:lka ııatta bulmamak ııtyetiııdeylm. Bu be- ze mektup yazmalı: lateyifim bunun 
reyi eline a1mıt bulunmaktadır· ordtıft b&fkumandaaı ntatDe b&N. yanatı, pek muhtemel olarak önUmQa. lçtnc!Jr. lmrdntı niçin Ane? BilmL. 
Vatannmn mukadderatı hakkm • keti baklanda, bu d&k•kada Avam dekt battad&D enel ,.pamıyacatım. yonun: lç!mde o iıabnle dofdmıus, 
da ltlmadmıa muhafua etmenlzt K.aaıarum& hllkUm nrmete tama. Bu eaada, Avam Kamaruınm fe. size b&1Jı:a blr iaim bulmak iste
rica ederim· Belçika, bugtlıı mUte- yll1 elm..tDl telldn e7lem•lc nlyeUn· na haberler ötrenmefe bazırlaDmuı dim, olmacb ; başka hiç biri yakıf
aanlt olduiu davaya ve hio bir za· de detfllm. Bu ordu, bUytlk * pca. lbımdır, Şunu Ube etmellytm kl. madı. 
man aynlmadıit ıeref kaidelerine atıe muharebe. etmlf. dllfDıana atır bu muharebede olup bitecekler hl~blr Bilmem .Oyled!lderimi dfnlfrecek 
sadık kalarak, muzaffer olacaktır· aylat verdlrmlf, kendlal de atır sa. wreUe, mtıdafaasma kendlmı-ı \" r. m' l.niz? Yoks:ı 1 ı::ımıa tcb<1ı
HUkillnet illtlkllllnl, memleketinin ytata ducar olmuttur. mi§ oldutumuz dllıı)&ntn da aaınr silnı.s •z bir mukabelede buluDduk. 

b··~u~ ~ __ .. .1-ı~ınde tekrar En çetlD muharebelerden birine &1· mtldl\faa v&%1fcslndeıı bizi a ıram lan h d~ d ..., 
UJI. • .... 'lr"'•"'' ~U k bul tm1 rtomll olan lnctHa ve l'rullu ordu. yacak, felAkctt::r va tehlıl. l r ar 9'Jnra ~xnm n •uP g('Ç 

kezenmadJkç& aulh 
1 

a ~ - tarmm bugUnktl vaztyeU, havadan ve 1md& nihayette dU~ı:nanı dalma )en.. cek m lııa? ~ z1 Y ığrıı h • 
yecektir· Belçika, ha en Y en •'"'' zamıuıda karadan tıç taranan dlA1ml&I söeteren tarilıiınWiokJ mi. ya !er A mınde iz flnıl tı ılSyU 

•---· b ı ....... bUttlıı orduaunu ,,_ k .. ,_, 1 • c"· '4 ' nn n" ~ r topııaıuu&I u ._.... mahlur bu1unmalan cthettıe, fnkall. lallerde oldutu gttıl en ..... uae )"O ~ 
kullanacak ve mtı.stevllye k&l'll za· de vahimdir. BelOfka ordawnun teL açmaJc kudreUmla ttlm&tmmı krrnıı. ki?-· 1'':ı.kat bırakm aö)ll)eyim; ahı 
ferl temin için nılllethı bUtUn kuv. um olUfU, manu bulunduklan teblL ,acaktu. dinlomeseniz de gözlerimi kapatıp 
vetlerinl harp meydaıımı atacak - .::...:.:.::~--=--------=-'------------- dinle~W tımld ederek kendi:ni 
tır·" avutayım . 

"KRAL TESl.JJI OLDU; M k • • d Zaten Jlae neden bahaedecelbn 
YAŞ.UIN BELÇiKA" o s ovaya g on e- ki? Son ıtınıerde yeni blr teY oku-

dufum yok, mQtemadlyen eelt1 dL Diğer taraftan Pariltekl Belçl· nnlan kanıJtmyonım. Onları n-
ka mabafU1 de kralm bareketnl b1 • ı i · ı · 1 t · velden de okurdum, fakat bu eon 

:=:=rlbulı::1'~ri :.: r ı en n g ı ı z neye ı ::a.:zıa:;!akf ~~e~~~ 
ilca ıu unsurları ihtiva eden blr ·ı• 1 • •k b men ezberliyorum. Fakat bu da 
m~Ktıraraı :~llmec•011~~rat ınemıc - İngl iZ g&Z8f8 8rl pr&f I 8ZI wı seıumJyor, ctdfp horlleee a3y-

"'9 lemek iatiyonmı. lnaan ı!ire l.pk 

:=nı:ulh~:t~;:~~1::U~: anlaQmalara varllacag~ ı kanaatinde ~uy;;;,t!~;,.~art: ~; 
mblde 1ıaDil olmUfo Kral Alberln Y ''Kitkl eevd.fiimi eene bOttın bal_ 
tariblmlze yam11 oldulu ulviyetle LoaclN, 21 (A.A.) - Guete" p:itmeden evvel vaktin ziyan et· k-ı c1han _ SlSztlmtıa cümle h~ 
memlfl sayfayı bir çilli lle .Udi· ter, Sir Stafford Grlpa'in riyuetl memit oJdulunu afrenmekle balı man kts!Ll canan ola" Bilmem tıa 
Ezllmft Belçika hlcal> altında Jı:al. altında ve llOlkoYaya hareket e· tiyaru. Millet iflerinbı yüretül· kançbkla ~ bnlmıYan lJho .. k o
mqtır. Fakat. Btltlla aeılarmm a· den heyet hakkında aWra &ifster- rneainde bu yeni müstaceliyet id lur mu! Herhalde tf1r qtı öyle: 
rumda, hainla kendilbıe ytlkledl.. mektedirler. rakini cCSrmek iyi bir ter oluyor. bizim sevdiğimiz '1lrt herkesin sev. 
il namuaamlufu tekabOl etmek Taymit ıuete9i töJle yuıyor: Bisim vereeeiimlz her mab ken· meebıl, cmdaa berk.tn de btslm 
lltemlyor·" Moakovaya bir heyet ıtinder· dl iatilılllcinde lcuJlanacafmı kadar hu duymumı lstlyoruz. sı-

LEOPOLD BtB IATODA ıneli teklif etmetde hWE6met ne· Ruaya vadetti. Her halde Rusya se bir flir o1rtJY'Lymı: ''Erdim figan 
YAŞIYACAK ticeye varmak arzuaunu ıa.ter· Hitlerin muharebesine devam et• O dr ile ol asitane ben - Çık-

Kralm t.lim uyfiyeti hria ve mittir. Kremlin'in eon derece re· tllini cönnek için hiç blr anu 
Londrada u)'andırdılı teeuUrdeıı allat politikasında ceırl bir te· bbar etmemiftir. 
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ttm kcmend·i n{ıJe ile <8.sman"' 
be.n - LU'lü' dişin g--...:nryle slrli
kim gUberlerin - Dizdim Umld 
r.lıstesine d'l.'le ôone ben - Yad.1 
leblole cam·ı mey-i la'I!i.m içUn -
Kfly·I mugıını gc3t. ederim hane 
hane ben - Subh-i visAlin ermedi 
payan:ı yetti ömr - Şanw gamın

da 3om' gibi ya.ı:ıe yane bc;ı - Ccvr 
U cefayı çoknıeğv se\·Ci gönUI se· 
nf - Derd li bellyl geldim efen· 
cilm clhane ben - Baki rııUeellem 
oldu bana ldfver-i suhan - Geç
tim serlr .J nazma b~ husrcva
no ben·" 

Kelimelerle ne gtlıel oynuyor! 
onlann her birin! adeta okfuyor, 
namı rltteslne dane dano diziyor· 
Bizim f&lrlerimiz saııatm ıekll· 
den ibaret olduğunu ne ly1 anla
~lır' G!1 'in sözlı?r'..ni hatırlann
ruz: ''Sen yalnız ııe!do bak; heye
canı kari getlr!r···" Balti'nin yarat
tıiı o güzel tekilleri hn.fızamrzda. 
temqa fldArkcn içlerine bUtU~ he· 
vec:ınunızr koymu}or muyuz? Naf
ll'nhı bir beyUni, gtıııllmllze göre, 
ıevide veya bUzUnle o!ı:uduğumuz 
olmuyor mu 1 O beyit blzim ruh 
hilct.l:nl:e. o gtlnltU hUznUmllze ve
ya oevklınlıc uymuyor u '? Hil
zlln, heyecan, blltUn bunlar hep bL • 
zlm tçimbded.ir, Ayte; onlar bizim 
lçlınizde olınau hiç bir ı:airde bu· 
lamaytz. Bunun için zannediyorum 
ki pirin birtakım hleleri cottur
ma.smı laUyeııler, kendl içlerinde 
onlan zaten bulamıyan k.imt!eler -
dir· Nedim'in en euh diye gö .. teri
len l'.lf'yltlerinde bUe, meWlmize re. 
füat edecek ahengi bulmak kahil· 
dir· 
Pauı Valery, Sultan Abdlll-Ba

mid'e bir eôz izafe ediyor: "Bllytık 
plrleıimhfn mm-alan ne kadar 
"'Kllll ve &Uzel-'' Sonra kendial DA
ve ediyor: ''Bu olcun kelimesi, an. 
l?Y&n blr aıfamm 8lS.zU, tam yerinde 
kullanılm'I bir IOz." Bunu elSyllyen 
acaba hangi AbdUl·Hanrld'dir? Bi
rinci m1? ttıncı mi? Herhalde ol· 
pn kelimesi bana da ~ mtlna· 
atp g~yor. Yeni şa!rlerlmlsbı 

en bOytık kabahati bu: mısraları 
bize olgunluk hiılllnl vermiyor. He 
ce veaıi ile llir söyliyen plrlerlnü 
arumda yalnız Ahmet JiamC, 
Tupmar'm bul mısralarında o 
mllkemmelllk hall Vl'.r· Doğrwsu o 
olgunluğu, eerbest nıwmla yuıl 
D1J1 ı:irlerde de duyduğum oluyor· 
fakat pek nadir- Yeni aalrlerlmiıi 
~. ~kemafe"'eı'dlrmel 
fhttvııcmr duymuyorlar; zannediyor 
Jar ki ıllr hJelerde, hayallerdedlr. 
Gençliklerinden, Ayve: mmağm, o 
Bizin l"ekarlı yUrilyilfQnQzle yilrQ· 
meıl lbmı pldlğini hentl& anlamL 
yorlar. 

Fakat niyetim yeni pirlenm.ls
den fiklyet değil, ılze tllrler oku· 
mak Jıstıyonıın· ~Un 15nUne m
ain hayallıılzi, tebeuüm etmeden 
çevlrdlifniz bqıımda bile bent en· 
beden ırQJıelllliJı.bıi geUı-ecek ıllrler 
okumak hltlyonım. Ttıb~UmUnüzil 
benden değil, belki kendi akaintıl 
görUnınnnz de onlt!rdan C8irgemez. 
" : "R h-l talep tutalım kfly-1 
dilrU i k hne
t \ (ı \ 

G e bir 
hlr - N c denlil gwıBa vil gam var • 
ea qlrıl diyerek - • • • - Açılma
dıysa gennı kllnc-l hnc .. ede Yah
ya - Kenar-ı gtlleene çık fi'r.J 
d1lk1lfa diyerek." Bu bıtyltler Şer 
bUU.IAm Yahya'nm. Bunlar da Ne
eati'nin: ''Bu yolda peyrev olup 
biz de nıh-ı Ferhld'e - Hevq.J 
pvk beıller tthsaredeJı: giderb -
Çem~de ıünbW ne g6nl0mtb ktl
tAd olınu - SebQ beduş·i ae!a ll
lezaredek giderfs." BiL"nem bu be.. 
yttlerlıı bulunduğu gazel mi Nall!
nln meıhur gazeline nuirecUrT 
yoksa Naiit mi bu guell tanzir .t
m)f T Her halde bu 1kl beyit ba
na, Natıl'nhı g111eUode'Jı:ilerden da· 
ha gi)zel geliyor· 

Size okumak lsted.iğim eski be.. 
ylUer bunlardan ibaret miT ŞQ~ 
ıhı ha~, Ane; fakat bu gilzel ma· 
)'11 &1lnilnde aqama kadar tekrar 
edecwıf:lm be~iUerl kime eöytenem 
llSyllyeyim, hep ablıı için a3y11Je
caır deitl mlyim ! 

Allbn. .. v. 19'1 

Nıınıllah Ataç 

Romanyanın · 
Ankara elçiliği 

, BU AKŞAM 
MELEK 

-- ........... - ...,.... 
.... lmpumlE .... 

Sineması 

NEŞELi • ZEVKLi 
GOZEL ve iNCE 

bqka ltalyada bir )'l1dmm teelri becldill beklemek, romantik bir 
yapmıttu'· Buawala beraber bu bayat olur. Fakat, bu politikanın 
memlekett.ld Belçlka mahatill kra çerçevnt dahilinde, tngtllz ve 
1m bafka tUrlU Jwetet edemiye - Sovyet menfaatlerinin birteıebi· 
ceğin1 yüut da orcıulile beraber Jf!Ceti pratik dhetler m~uttur. 
teallm olmak mecburiyetinde bu • 1-'u noktai nuardan, iki memle • 
lunduiunu lpret etmektecllrler· ket arumda ticari münuebat 

Almallyaya ıeUnce hUiM Ber - bükında milakeratın yeniden 
linde memauuiyetıe Jwtılumul. 1'at1MDHJ projeei pek iyi karfı~· 

Berlin elçisi Kruteaku 
tayin edildi 

.... ..,_ ........... ] fdlır. 

ve Leopoldun bir ptoda ikameti n&bilir. Bükret, 28 (A.A.) - Roman· 
mUnulp ı~hillınUtttlr· Difer blr ıuete fUl\lan yu- yanın Bertin elçisi B. Knıtesku, 

R8Lbl JIEVS1M81Z BiR maktadır: Ankara büyük elçlliline tayin o· 
ZAllANDA OLDU Slr Stafford Grlpa'i JloNc>va· lwunuıtur. B. Knıte*iı 1 hut· 

'Putll, 11 <A·A·) - S&Wıiyett.ar ya ıöndennekle, hUkClllıet cUret· randa yeni vazifeaine hareket e· 
mert Dl&hftllerde, hu •b&h f6yle ldrane hareket etmiftir. Bu it deeektir. Bertin clçillline Ayan A
denlhnektedir: için en ehoınmiyetll ada..,, oldufu ıunıdan Romılo tayin clunmu .. 
"- Kral Leapoldun ihaneti, !fRh miinıkllu e<111em~r. ve Ruı.vava tur. 

Kocası Ve Aşıkı 
ROLAND TOUTAIN • DALIO • GASTON MODOT • 

laı s:aNO~..!~~ı:?~ ;~U~~BOIT 
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Yakın Şarktaki Amerikalılar 
dönmek için emir aldılar 

· Bem. "2D (AA.) - Buradaki .Amerika konııolo.ıılu~u Yakm Şa.rktA otu.. 
ran .Amerikalılan bllh!.sııa nakliye vasıtalarmdak 1 kararsı.r.lık dolayısilı 

mümkün olduğu kadar çabuk memlekete dönmeğe davet etmiııtir, 

lngiliz hava hücumları devam ediyor 
:Londra, 29 (A.A,) - Hııva nPr.l'reti blldJriyor: 
Dün bombardnnan edilen Sta\·anger tayyare meydanın Uzerind• 22 dil§ 

man tayyaresi tahrip edllml~ ve h:ısa.ra uğratılmı~tır. 13 lngil.z; tayyan~I 

dönmemi§tir. 

Amerikada 7 kişilik m illi müdafaa meclisi 
kuruldu 

Ya5ln~n, 29 (A.A.) - Ruznlt, 7 z:ıttan mürekkrp bir milll mUdııfaa 
meclisi teşkil edildiğini haber vermi:tir. 

Sovyet Rusya ve Yugoslavyada t icaret mümes
sillikleri açılıyor 

Belgrad, 29 (A.A.) - Gazeteler, Yugoıılavya ilf' Sovyet Rusya araıııınua 
ahiren aktedilen·munzam itila.! e!tltsına. istinaden BelATad ve Moı1kovada tı. 
caret mUmeıısflllkleri açılacağ"rnı haber vermektedirler. So\·yetlf'rin Belgrad 
mümesslllikleri, ha.ziran ortıuımda açılacaktır. Yugoslav mümessilliği azası 
buglinlerde tayin olunacaktır. 

lsviçrede idam cezaları 
Bern, 29 (A.A.) - Federal meclisi, §imdik! l!der~rlik P enaııınclıı. ca

susluk veya kundakçılık hareketinde bulunacak asker ve sivfüer hakkında 
idam cez.uı tertip etmeğe karar vermi§tlr. 

Askeri ceza kanunu, bu ana kadar ıadece harp halinde idam ceuııımın 
tatblk!nl derpl§ etmekteydi. 

Bu sabah gelHn 
yo lcuların anlattıkları 

(Baş ta.rafı 1 incide) 
riste nakil va.ıııl!J.lan pek azalm.ı3tır. 
Fransız kadmlan gecıll gUndüzlll 
h.ıLrp sahalarmda.n gelenleri yerle§li!"" 
nıeklo meşgul oluyorlar. 

Belçikalı milltecUerin treninde, yol-
cular arasma kanştnıf bulun.an 70 
Alınan c:uıuıru y&kala.nmrştır. 

Türk yolculRr, ekçresin 1ll:'ası yU. 
zUnden Parist.en İtalyan hudllduna 
k&d&r altı tren dc#i§tlrmek mecburi
:>>etinde kalm~lardır. 
Bunların birlikte yola c;:ıkan Uç Fran 

sız yolcu ttaıyıı. hududunu gec;:lnce tev 
k.1t edileceklerini öğrendiklerinden hu
duttan geri dönmüşlerdir. ltalyadıı. 

da hararetli harp hazırlıkları göze 
çarpmaktadır. 

Bundan ıonra Fran.aa ve ltalyaclıı.n 
ecnebtlerln çıkması güçl&§tlrilml§tlr. 
Vize muameleleri en az on be~ gün 
Gürecektır. 

Fra.nsadaki talııoolerlmiz, ~lçika

Jan ıelenler de clahll oldu)'tu haldıt 

avdet için hüklllnetin emrini bekliyor
lar. Bun~ aelaretimh:in muhafaza. 
ve nezareti altmdadrrlar. Mail vazi
··eUeri avdete m\lıı&lt olmıyan vey:l 
harp -ç-azlyeti sebebile para gönderile.. 
ınlyen tale~lerimiz lçln 100.000 
franklık tahs.laat &.}Tllmıetır. 

Belçlk.adaki talebemizden beş ki'}l
Uk bir grup diğerleri ile birlikte Fran· 

saya gidememiş ve BrUkselde bir lo
kantada yemek yerken Alm:ın tı.y. 
yarelerinln hücumunıı. uğramlflardır. 
Atılan bombalarla bu talebelerimiz· 
den Galata.saraylı iki kardeşin maa· 
!ese! kurtulamadıkları ve diğer tiç ta
lebenin kaçabildikleri zannediliyor. 
Fakat n"rede oldukları ma!Cım değiL 
dir, Almanlar bunların da trenlerini 
elli metreden bombaladıklarından bir 
kısım talebelerimiz yaya olarak yola 
çıkmı;ıla.rdır. Kendilerinden çabuk ha
ber almamamaaı bundandır; deniU· 
yor. . 
ltaıyada beıinci kolun geniş bir !a· 

aliy-ete girişUğt, Almanlar harbi ka.. 
zanrrlarsa Triyestenin :kaybedileccg.in 
den korkulduğu ııöyleniyQr. 

1ta!yada. bulunan bir Türk kadını, 
on beş ıenedenberi I'ariıte çalışan 
Türk tebauı bir Musevi gazeteci de 
aynı trenle dönmUşlerdlr. 
Bazı yolcuların vercli~i mnHlmnt111. 

göre, Bul gar 1 ıı ta n da bUyUk 
bir A l ~ a n k ı.. 1 a b a ı ı fç ı 
göze çarpmaktadır. Son :..amanlarda 
gelenlerin 411-50 bini buldıığıı tahmin 
ediliyor Bunların ne mak.~ııtıA. seya· 
hat ettikleri l<ıı.tiyetıe tıPlll detidir. 

Alma.nlıı.rm lapanya dahili harbinde 
kullandıklan 1-zt harp mab:emesinl 
Bulga_ristana verdikleri ııöylenmekte
dir. 

r"'"'"""HAZRETf ........... "' • 

ı Muhammedin 1 Akdenızde 
hayatı kontrol 

İtalya ile teknik hu-nı anlatan 

Ulk tarihi vesika 
IPeYgamberimiz Hz. Mu. 
ı hammedin bütün d üs- i 
imanlarının esas tuttuk-i 
l ları ilk tarihi vesikanın J 
f mahiyeti nedir? 1 
f .Yapılan iftiralan.n hl\kik tleı·i 
ı nelerden ibarettir? 

i H z. Muhammed hakkın; 
f da bu ilk tarihi biyoğ-ı 
İ ralinin milli k ütüpha
: nemizde bulunmayışı 
İ büyük bir eksiklikti .. İ . : 
i Bu en eıki vesikaya ~re Hz. f 
f ı'1uhammedin bizzat muaırrları ı i taraftndan nakledilmiş hayatını ; 

1Yakında Haber' del 
ı_,,,, ,,,~.~~~~ .. ~~~~.~~~.i~.ı ......... 

suslarda anlaşıldı 
Fakat bu siyasi bir anlaş 
mayı garanti etmiyor 

Londra, %9 (,\.. .) - İ)i mahi 
mat almıı.(\ta olan maha!il, Sir Vilfri :l 
Grine'in .Akdeni.r.dekl kontrol mescit-· 
sine müteallık olarak !!aya memur 
oldutu va:>:i!enin teknik ııahıı.da mu_ 
va!!akiyetıe hitama ermiş ve Sir Gri
nenin bu hususta 1taly'1n eksperleri-
le mutabık kalmı~ oldug"unu beyan 
etmektedir. · 

Ma.amfih ııiya.•l aahatlıı. böyle bir 
netice elde edilmemiştir. Binarnaleyh 
atılkadıı.r hükCımetle~, rlde edilmit 
olan teknik iti!Atı hcnUT. taı;vip etme. 
mlşlerdir. 

Mısır başvekili alınan 
tedbirler e dair soz 

söyledi 
KRhlre, %1! ( A .A .J - Başvekil dün 

efkArıumumiyeyi ıUkOta davet etmiş
tir. HükOmı-tln mUteyakklz ve ihtf· 
ya1kAr, müdebbir vaziyetinden halkı 
temin t>derek ı\iınım ihtiyatı tedbirlrı
hakkında lzahAt vermlıstır. 

j ıstanbu l Komutanlığı Satınalma _Komisyonundan 1 

23..5-9'0 gfuıU pazarlıkla alınaca~ı ilAn edilen ell1 bin Jlralık benT.ine 
talip ruhur etmediğinden mezkOr bendn 30 5-91.0 ı:;ilnU saat on birdi" p:ı
::arlıkla satm alınıı.caktır. lst,.klilerin lı>folll ş:-ün ve .61\atte tındıklıdıı. kom•.ı.. 

tanlık ııatmalına komis,>-onu:ıa ıelmelPri. ( 4480) ,,. . ,,,. 
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Son Harp vaziyeti 
(Baştarafı 1 incide) 

Diğer ta.raftan, bugün yarın, en 
mühim harekatın Som nehri civa -
rmda başlıyacağına dair bü,\'Ük e
mareler mevcultur. Filhakika Se_ 
dandan itibaren Som nı:ıhri boyunca 
on gündcnberi tahaşşüt ı:>dcn Frnn
ı:ıu: kuvvetlerinin hu toplanma ha -
reketi !lôn ha.ddini bulmuş; ve baT.ı 
sahalarda ileri hareket başlamıe
tır: Burada şimdiki halde 30 fırka
dan ibaret 600·000 mevcutlu büyük 
bir ordu vardır. Bu ordu Franı::anm 
bugüne kadar kullanmadığı ve ih_ 
tiyatta tuttuğu külli ordusundan 
1- ir kısımdır ki techfaatı her itibar
lıı.. mükemmel olduğu gibi mane -
viyatı da çok yüksektir- Bu ordu
nun yapacağı mukabil taarruza 
Paris a.c;keri mahafilinde büyük e
hemmiyet verilmektedir. Şimalde 

muhasazıa edilmiş müttefik kuv _ 
vctlcırini bu mukabil taarru:r. kur -
taracaktır. 

BERLİN'E GOm~; DJ<; 1TEDK1" 
LONDfl.\ YE r Ar.ts 

Berlin, (Hu<ıuıı;i) - Belçika or· 
duı:unun 1erkisilah etmesi fü:erine 
buradaki askeri mahafilde kanaat 
şudur: 

Bir haftadanberi müttefik kuv_ 
vctleri ı;:imal ve cenuptan muhasa
ra altına almış olan Almanlar şim
di bu çenberi daha sıkı bir ı;:ekilde 
daraltmak üzP.redirler. Belçika ve 
şimali Fransada mahsur miittefik 
kuvvetlerin elinde bulunan saha a
zami bir iki giin içinde almabile -
cektir. Almanların bunu müteakip 
hedefleri Londra ve Paristir. 
BELÇİKADAKl GJmtK NASIL 

Jü \ P. \ TILA C . .\I{ ! 
Pari<ı, 28 - Şilmaldeki müttefik 

orduların şarkmda pek gP,niş bir 
gedik açmış olan Belçika kıtala -
rmın teslim olmasile husule gelen 
yeni hadise üzerine her iki tarar 
bütün gün kuvvetlerinin yerını 
değiştirmekle meşgul olmuştur. 

lngiliz ve Fransız kıtaları Alman 
taarruzlarına mukabele etmekle 
beraber, düşmanın her tarafta yüz 
yfü:e gelecek suretle hareket et -
mektedir· Bu nnzik ahval ve şerait 
için kumandanlıkça alınan tedbir -
ler hakkında az malumat mevcut. 
tur. 

Kral Leopoldun çekilmesile cü -
relleri artan Almanlar şimal, şark, 
garp istikametinde ıııüratle Herle -
miye gayret etmektedirler. 

Harbe girdikleri z::ım:ın Belçika 
krtala.n 18 fırkadan ibaretti. Bun -
]ardan ikisinin mevcudu pek nok -
sandı· Bu kuvvetlerden m:ladıı LL 

İngiltere üzerinde 
Alman tayyareleri 

Vmdn., 28 - Çok erkenden Tay
mis hallcinde top ııesleri lşltllmişt!r. 
Tayyare darı bıı taryalarına hazır ol· 
maları i~areti vcrilml~se de lchlikıı 

işareti verilmemi~tlr. rrojeklörler, 
§ehlr Uz.,rinde uçnn bir tayyare ll• 
başkP. bir tayyare d:ıhıı. ı:-örmUıılerdir. 
Bunlarıı. karııı top ;ı te,ı ıı<;ılmıştır. 

Hu tayyareler, bir mUddet sonra ı;ar· 
ba. doğru gitmişlerdir. 
Bır saat .ııonra UT.un mcııafrde ve 

cenubu ırarbl istlkamelindc yeniden 
ı;-özükmüşlerdir. 

Vali muavini döndü 
Pasif korunma işleri için ala· 

kadar makamlarla temaslarda bu· 
lunmak üzere Ankaraya ~iden 
vali muavini Bay Ballık Nihad 
Pepeyi bu sabah şehrimize dön
müştür. 

Y ugosla vyadan muhacir 
geldi 

Yu.goslavyadaki Türklerden 
dört kişilik bir mühacir kafilesi 
bugünkü Konvansiyonelle gel· 
miştir. 

Brezilya ve Panamanın 
müdafaası için 

V<tşington, 29 (A.A.) - Bre 
zilya toprakları üzerinde deniz 
üsleri ihdası suretile Panama ve 
Breı:ilyanın müdafaasına Ameri· 
kanın iştiraki için Rio ile Vaşing· 
ton arasında görü~meler devam 
etmektedir. Projenin V enezuella· 
ile Halapagos adalarında ve Ko
kosdclcilcre ben7.~r üc:lcri ihtiva et 
mckte oldu~ bildiriliyor. 

n::ıı-.:::::::::::=:::=:::::r.::~.::::::a 
B r 

~ Göz Hekimi 1 
:i Dr. Murat R. Aydın ii 
Useyoğlu - Parmakknpı, imam ~ 
H ıokak No: 2. T el : 41553 :• 
.. Muayene ve h er t ü rlü göz 1 
Hameliyatı fıkara tr in puasız .. .. = y = u tt 
um========ı=-:::::..-=m:. 

yej ve Namür kalelerinin daimt 
garnizonu kıtaları vardı. Belçika 
kıtaları kendileri için pek çetin o
lan 18 günlük muharebe neticesin
de bilhassa Albert kanalının yarıl
ması esnasmdl\ ağır zayiata uğra
mrşlardır. Kral Leopoldun kararile 
Alm~nlara teslim edilen krlaların 
mevcudu üç, dört yü:r. hin kişi ola
rak tahmin edilmektedir· Bu teslim 
olma ke)'iiycti tabii m,iittefiklcr i
çin nazik bir vaziyet tevlit etmiştir· 
Bu vaziyete kar ı durmak için ha_ 
rekete geçilm;ştir· 

Müttefik kıtaların vazifesi hava 
kuvvetlerinin geniş rnüdahalesile 
kolaylaştırılmaktadır. Tayyareler 
bombardımanlar ve tahribatla Al -
man tazyikını g-üçleştinnek ıçın 
tehdit edilen mıntakaya hemen bü
tün kuvvetlerile yüklenmektedir -
!er. 

Salahiyettar askeri mahfellerden 
verilen malü.ınata göre, diğer harp 
mıntakalarında harcıkat müttefik
lerin lehine cereyan etmektedir· 
Bilhassa Sommc üzel'inde mühim 
harekat yaprlmaktadır. Bu hususta 
yann malumat verilcbil~cektir· 

I<'RANSIZ TAIIŞIDATI 30 
FIRKA 1:1 nuı.nu 

Parlo;, 28 (H usuo;i) - Şimalde 
mahsur bir vaziyette harb devam 
ederken mütefikler cenupta büyük 
mikyasta tahşidat yapmaktadır. Bu 
tah~idat bilhassa Retel mıntakasi
le En ve Som nehirleri arasında 
vaki olmaktadır ki bunların yC'kü
nu 30 fırkayı bulmuşlur. 
Diğer taraftan Alm:ın kuvvetle_ 

ri ve zırhlı cüzütamlarr harekete 
son derece gayri mliMit olan şark 
mıntRkalarında Montmedi <;ıkıntısı 
ru çevirmeğe çalışnıakt.adırlar. Fa
kat bu bölge kuvvetli Fransız kol
larile müdafaa edildiği gibi dağlar 
ve ormanlar Alman hareketine 
şiddetlP. mani olmaktadır· 

iXGİLTERlfüE ÇOCUKLAR 
JÇERt XAKI.EDİLİYOR 

Lon<lra. 28 (Ilnsusi) - Sahile 13 
kilometre mesafede bulunan mm -
takalardaki bütün çocuklar başka 
yerlere naklolunmuştur· ' 

Şilide oturan Belçikalı
lar hizmete koşuyor 
Santia.~o. ''Şili" 29 (A·A·) -

Belçika sefiri Havas ajansmın hu. 
snsi muhabirin~ verdiği bı>yan:ıtta 
Ş'licle ikamet edl'>n Bclc;ikalılarm 
orduya ka.vıt talPbindc bulunrlıık -
larmı ve bir c;ok hizmet yaJiınd~ 
Belçikalıların Fransaya hareket et 
mcıktı> olduklannı bildirmiştir.' 

Dün akşanıki 

Ekspres 
H ükumet çe görülen 

lüzum üzerine 

Sirkeciden hareket 
ettirilmedi 

Her gece saat onda buradan Av
rupaya giden semplon ekspr~s tre
ni, hükümetimizce görülen !uzum 
üzerine dün ak!?am hareket ettiril
memiş ve Sirkeci garında alıkon
muştur- Ankaradan aimendifcr iş_ 

!etmesine gönderilen tebliğde, bu 
ledhirin bir defa) a mahsus olduğu 
' 'e bundan sonra trenin gitmemesi 
ic,ap eden günler için ayrıca emir 
verileceği bildirilmiştir. 

Bu tedbirin, bazı memleketlerde 
semplon ekspresinin kaldırıldığı -
na, İtalyanın Fransa ve ls\'ic;re 
hudullarmın kapatıldı~ına dair ha
bcrlrr dolayısilc ittihaz edildiği ve 
bugün >aııiyct tavazuh ctti~ndım 

bu akşamki ekspresin hareketine 
müsaade edileceği söyleniyor· 

:Maamafih. gaT.cteniizi makineye 
\'erinceye kadar bu hususta Y<'ni 
bir emir gelmiş d"'ğildi. 

Bugünkü e.!;spres ancak dö.-f sa
al gecikme ile on birden 11onra g.:· 
le bilmiştir. 

Tren sadece dört yolcu getirmiş_ 
tir. 

Bir müddet evvel 'Arnavutluğa 
giden Etlbank idare meclisi R.7.a -
Fmdan Nurettin bu trenle dönmüş
tur. Tiranla Sofya arasındA. tayya
re ile nakliyat yapıldı~ındırn b•1 
Türk yolcu Sofyaya kadar !!Cya _ 
hatini tayyare ile yapmıatır. 

Bundan başka bir Alman, bir A
mPriJ.ralı va bir >.fac3r da t:·en'n 
yolcularr arasmdadır· Eksprcr' e 
Fraruıadan yolcu yoktur. 

Ruglinkü yolcul:.tr da obpr~~in 
Mil~nodaıı ~PldiZ:ini ve Fimdilik 
ini izammı muhafaza ettiğini FÖY -

IPmlşlf'rdir. Bu y;uo:i~·etıo görP. P'ran 
aa VP !svi~re<len h~fa lll~k:ldar 
memlPketlcr ef:ıııprP8 seff'!rlerini he 

Askeri' . vaziyet hakkında Fransız tebliği 
Parı-. 28 (A.A.) - 28 M:ayıs tarihli akşam tebliğı; .ıı.-ıtl 

Krıo.l Leopold tllrafmdan ittihaz edilen lca.rar dıl§mana şimalde ta~, 
artırma.le imk~nını vermi§tir. Burada Fransız ve Ingiliz kıtalan aytıl 
ı;arpı.şmaya devam etmektedırler. de. 

Somme d" muharebeler kıtalanmız için müsait bir ·~el4ilde ın~ıı/t& 
\'am etmektedir. ~ 

Bombardıman tayyarelerimiz gece gUndüz hava meydanları ve d~. 
kollan üzerinde !ıı.all)J'!tlerine devam etmektedir. Cephenin diğer Jlllll 
larınd& kayda ıayan bir ı•Y yoktur. 

Alman Tebliği 
~ 

llltlcrin umum1 karar:-ı\hr, 2S { A.A.) - Flandr ve Artua bUyilk nıe) uı:1' 
muharebesi, en yüksek noktasına varmıştır. Kıtalarımız şiddetli bir b!lCord~ 
dan 11 7.ırıı, çok enerjik bir mukavt>me ti kırmışlar vıı mahsur düşrnıın 
tarını gıttıkçe da.ha dar bir .abaya itmişlerdir. ,~ 

Brüj'a 10 kilometre mesl.!ede ve Turu önündeyiz. Tiel'i go.,,--tilC ,., ıııııl 
~'Üs ı;öğllse bir çarpışmadan ııonra çok kuvvetli bir düşman topçu grtıPıt.Jll 
aldık. krıı.lm idaresindeki 400 HA. 500 bin kişilik Belçika. ordusu ,bil il~ 
vaziyeti takdir ederek, ıila.hııı.rmı bırakmıştır. , • ._ 

Muharebe, mahııur Inglliz ve Fraruuzlara karşı devam etmeJıctedir.ud-' 
ııı.n&en'in ıimalinde, kıtalarımız, geniş bir cephe üzerinden Fra.nsrz \ur· 
i_,llhk!mlarını delmiş n Vala.nsien'ln garbında Eskot ka.nalml geÇrtl •ttl• 
Or~i ve Duai alınmıştır. Garpten de dUşman, bütün cephe üzerinde gerıı.r 
mt§tır. La. Bas, Merviy, Hazebrug, Burburg şehri, Almanların cUnded dtııl 

Hava kuvT'etlcri, Zebrueg, Niupar, Oste d ve Dünkerk isUkaJlle~~ 
ileri yoiları ve demiryolu münakalMını bombardıman etmişlerdir. I3U 1 uııJŞ· 
lardıı.ki deniz teıılsatı ve bur:ılttrdıı. bulunan vapurlar bombardııl'lan edl ~ r 
tir. Dtinkerk'de, deniz köprüsü tahrip edilmiştin Kale ile Duvr arasrııdll 
ı.ltişman torpidosuna büyük ı;apta bir r Jmbr isabet etmiştir. ı.rl' 

Cenup cephesinde, a;:.ağı Som mıntak.asında, dü~manın zırhlı araW ~ 
yaplığt bazı hücumlar g-eri ptiskUrtülmilştür. OOşmanın 30 zırhll ara 

. tahrip edilmiştir. 

İngiliz ha va nezaretinin tebliği: 

Loml ra, 28 ( A·A·) - Hava ne7.areti tebliğ ediyor: tırıııcilt 
1ngiliz tayyareleri, sahil kumandanhğınm tayyarelerinin .~ş ıııilW 

Belçika ve Fransa Mhillerindeki düşman mevzileri üzerine. diill 1'0ı,. 
addit ve müessir hücumlar yapmıı,tır. Top bataryaları ile n~1if8 rŞtJI'· 
larr bombalarla b.hrip edllmi~ ve mitralyöz ate.şile krtaat d3gttı rtı t 

·uı ,-eJ' 
Bu harekat esnasında hiç bir layyare kaybetmedik. !nı;ı \cİ~jll· 

bombardıman tayyareleri dün ak&am üstü. Fransanm şimali ş~r ı;ıı 
de düşmanın tahşidatı üzerine hücumlarına devam etmişlerdit·cler!· 
layyarelerden ilcisi avdet etmemiştir. Ağır bombardıman ta~')·arbutilll 
miz Holandada ve Rhenanie'de düşmanın münakale kolla.rI111 

gece bombardıman ettiler ve hiç bir zayiat vermeden döndüler~j ıı:ı· 
Dünkü gün zarfında avcı tayyarelerimiz 50 düşman tayyar ııı)ftif· 

ha ve 29 tanesini hasara uğratmı§lıı.rdır. Bir a\·c:ımız avdet e~ 

Ani erik anın 
devletlere bir 

totaliter 
1 

ihtarı mı · 
Hariciye müsteşarı Su mner Vels bir 

söyledi 
nutıJ~ 

Bütün Amerika tecavüze 
karşı ·müttehit 

. . t11ıııı: 
Vaşington, 29 (A.A. ) - Sum· 

mer Vels, bir nutuk irad ederek 
demiştir k i : 
Dünyanın mühim bir kısmını 

karanlıklar içinde bırakmış ola n 
bu saatlerde Amerika kıtasırun 
muh.telif memleketleri arasında 
büyüle bir anlaşma mevcuttur. 

A'merika Cumhuriyetleri ara • 
sında münasebetler, hiçbir za
man bugünkü kadar derin olma· 
mıştır. Amerikalı olmıyan, bir 
devlet tarafın9an Şimali Amcri· 
kaya olsun. Cenubi A mcrikaya 
olsun yapılacak her taarruz, bü· 
tün Amerikanın emniyetine kar 
sı bir mevdan okuma olacak ve 
bütün A.merikahlar tarafından 
böyle· telakki edilecektir. Taar
ruza karı:ı mukavemet kabiliyeti 

mizle hür müescseleriınııt~t r11• 
fazası kabiliyetimi%, alelafatl's~ 
di bir hazırlıktan pek rı'laıı~ 
7.aruri kılmaktadır. O da 
hazırlıktır. 11ıa. ~ ıJrı1 

Emniyet altında oldıl!rıi1eı.e 
kani olduk, çünkü bu t a1' iS

11 

malik olduğumuza in~nrtl rı:ıiiesS', 
yordtık. Hürriyetlerirnı:ı:. ı:tıra_P 
selerimiz, fedakarlıklar, 1 k5et1~ 
lar, feragat ve ihlas v\~dı ~tt 
ter ve kan sayesinde v.u jJC C 
miştir. Birleşik Am:rık~ıcri ıır~. 
n~bi Amerika hükurrıe satı\ 

• ..;e !" 
sında yapılacak müess~.r ·nsaıı rf 
mi bir mesai birliği, ~ur 0~dıl~IJ1a 
nn burada ihdas ctını~ her tılr • 
demokrasi müesseselerı dıırt11' 
tecavüzden masun bulun 
ğa yarayacaktır. 

Edirne Halkevinin 
faydalı köy gezilerı 
Köylerde çok asker yetişti~en 

ailelere mükafatlar verildı o 
. kÖrıerifl , 

Edirne, ( Huo;ıısi ) - Edirne &I 1 vardık~arı znman cıva_r11 1 1.ıırıJ;11~ 
kevi büyük köy gezilerinden üçün- iştirakıle Lalapaşa h~;ışur· '9- • 
cüsünü de yaptı. Trakya Parti mü dıtn hararetle karşıla la. :ıc~11 ,.e 
fettişi Kocaeli mebu~ ·ı Iıagıp Ak- dan ııonra k~rş.ıJa.nan~.ıı:.. gı>:::ıı'il ~' 
ı::.a, Parti, belediye ve Hnlkevi re:s- yıcıla~ he~ .birlikte ~o) :u}uı1~ ]C~~ 
lcri. Halkevi idare kolları, kız mu- merasım H,;ın .a~Tılm ~ ze11gırı tJf 
allim meklPbi talebelerinden bir hadak i yerlcrını ~l~r geçilfll~._.ııı 
grupun iştirak ettiği bu :ezi de di- programının tatbıkıne ··rcoılll';,ı 
ferleri gibi köycülük ve köy dava- Gezinin manası ve lt;e.rt ~} ,-e 
sı bakımından ço'! faydalı oldu. Parli ve devlet b:ı.Jcrınrn ıatıltıl~(I 

La.lapaııa köyüne y~pılan bu gc- bir hatip tarafında~ a; 11uştfl r.· 
zintiye iştirak edenler bu köye bunu diğer hatiplerın ° nr<ı Jll11 ~' 

takip ı-tmiştir· Bundan s.?ı;ııb--ıl'~ 
teli( r~lcncelf'r YC rnu,·e eıı ~f 
yapılmış \'<'! <;f\k. çoc~ı~l:1ere rııil 
ıı~k"r yetiştirm•~ ıu~-- 1 • 1110110~ 
fat 0lııMk Milli Şef~rk b3~ 
~Prcew•li fot.o~afı,. . 0 

nüT. de,·ı:ı.mlı ~kildP hıtil ı>tmiı: <le· 
~ldir. Bıı huıı; urlıı. 11J~kıılt hükiı _ 
mPtler 11ır::ıı:tnda pı:pılmıtkl ~ nlıın 

t.ı>mMl~r rıPticeFinde ~tl kararın 

v11tilmMıi hekJ.eniyor· \·e bir pulluk verilnı.l§t.ı!· 
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rerirsenlz bir tana re müsabaka!fı· 
~ ~: dedim. Eğer hayatta nı seyretme~e gitmem. Allah esi:--
~ ır ~arcketinize ~ahit gesin. Korlnıdan ölürüm. · dedim. 
~}·: ~~nyada kimseye ''~ Kerim hayrette kaldı: 
~~ ıtırnadım kalmaz. _ Fakat ben size bunlardan 
~1ed. ederek bana baktı: bahsettiğim zaman ... 
tt:l~ği;ız. sözler beni kor· _ O başka o zaman kahraman 
~'lu • edL Ben melek de· dev bana masal anlatıyor gibi ge-. 

~.a}"lr b!I~elisiniz. liyor. Fakat ben gazete okuduğum 
~ ıı ınsansınız. Bunu veya bizzat gördüğüm zaman her 

tıka 1eleJ< olsaydınız belki dakika tehlıkc karşısmda bu1urr 
hu '.dınız. Sizden o zaman duğunuzu dü<~ünertk korkuyorum. 

e ı~th•-..ezc1· a· ·n.i ~ h•u mı. ır tane Böyle yaşamaktansa bence ölmek 
. ı Kerim? 

-.;ızı içrr.· daha iyi ... 
~ iııet 1

t:1 cıgaranın kendin<" - Bilakis kGçük Feride. yarın· 
~ ve tatlı bir kokusu ki mü:abaka ho~unuza gidece!;tir. 

t-:lk seviyorum. Bu ko· 
rw_ Müs::ıba!~ada birçok tayyarccile 

a;t"'lclYa, elbiselerine \"e 
~. ec; ı rin kanları da bulunacak; bunla-
~ t!ı. sa ara sinmiş .. Bana 

""""1lanlan, dostl$mu- rın ara5mda ..• 
'nlarmı hatırlatryo:. Birdenbire sustu. 

-9- - On!arı:ı arasında kim'er \'ar? 
~ 22 kôuumsscni - Kocalannı sizin sevdi~iniz· 
il~e ben de sık sık mi· den daha çok St~nler var. 
'<ii ~ğim.Bir kadın koca Gayriihtiyari boynuna sarıldım: 
~: kuvvetlendirmek içın - Fakat Kerim, ben siri dlin· 
• \'ah :erle görüşıneliymiş. y:ıda herkesten çok re\'erim, dcdım. 
~ ~ gibi yaşıyorum. So Kollan arasına sığınmıştım. Yu
~a alıs veriş için çıkryo- nime te!>esslirn'.e baktı. Tuhaf ve 
~~bir defa Şerif beylere müheyyiç bir hali yardı: 
~ günlerinde değil.. _ Hakikatee benden ba~ka k~ 
~ arına tesadüf etmek seniz yok, yavrucuğum. 

I> Nadiri hatırlamak iste- _ "Bilseniı, Kerim, geç kaldı· 
Zthraya da gittim, fakat 
Ô Bir de bayan Şakire· 

~ ~dar n~li ve sevim 
ıı kı halinden, geldiğime 
<>ld~ pek beUird:. 

ıle konuşmaktan !l· 
~alnız koca ından ve 
~ bahsediyor. Ben de 
~ . ttrnek • çin "kocam· 
~ttırn. Bu kelime}i söy· 
~~k tuhaf geliyor. Ona 

1 
fııı kn :-e onu düşfinürken 

~~'a ~ımeyi kuilanmam. 
~~~~!reyle konu5urken 
~gi itin benim de ~Y" 
"}<ır eldi. Maarnafih, ho
~e!\ut bir genç zevce 

ba için biraz da uy· 
~ ~ çare yok. Ko
~ Sokağa çıJ..-tığımrzı. 
llllu sevimli ve güzel bir 
· ~Vaktimizin neşe içir 

atıyor. şöyle diyor-
b· 

~ıraz çılgınım. Fakat 
() ahalanma bayılrr. fü• 

~· ben okurum. Ak
~ dönGşünde çayını 

~ı karşıya geçe:. 

.tld~~a kocamın zeki ı; e 
Unu, birwk ~yler 

~~sevdiğini ve her 
\ ~ Uğüna anlattım. Bi· 
~-den hakikate geçtiğı · 
~ ık:terimin pek u}·dur· 
~ ta 0hnadığını hissettim. 
~~ dost~uk pek hi bir 
~varmadan insarı 
'~an bahseder gi~.t1 

...... 11>-

~I . 25 kônunusani 
n h~ır müsabakaya gö 

t · .. "' tl. Ben katiyen 
."?.'\ l : söyledim. 

rim oldumol:ı. 

ğımı %3manlar h:ıtmm:ı bin tilr~lj 

rena şey geliyor, Size bunu şim· 
diye kadar hiç söy:emedim. Çünkü 
tayyareci zevcelerinin asker kan
lan kadar metin olmalan 1~. 

- Asker kanc:r kadar metin öy
le mJ, Feride? O siu göre değil.. 

Şunu unutmayınu ki kazaların 
dörtte üçü dikkatslıUk ve ihmal 
yüzOnden olur. 

- Siz siz Kerim, o dikkatslıliii 
ve ihmali yaprmyacağınua emin· 
misiniz? 

• - Ben tayyareye binerken ~im 
cfi}·e kadar hiç bir kork•ı hisset
medim. Dikkatsizlik etmiyec~ime 
de eminim. Hem taliim vardır. 

- Kerim, mesleğinize ait f ,ıer
de müdahale etrniyeceğime dair 
size söz vermiştim. Fakat siz bir 
mühendissiniz. Her ıaman tayya· 
reye binmek mecburiyetinde değil· 
!iniz. Fakat siz bir tayyareci ka
dar sık biniyorsunuz. Se\o-gili dos· 
tum, uçmanıza mani olamam. Fa· 
kat bana söı \·criniı.. Yükselme· 
den en•el sizi seven bir küçük kı
zın mevcut olduğunu dü~ünilnO& 
Çünkü hayatınızı bana \·erdiniz, 
)ıahut ben rorla aldım. Ktdm, sir: 
artık biraz ot5un benim d~l mi· 
!iniz? 

- Söz Yerlrorum. 

-11-

28 kdnım11sani 

Tahminimde yanılmamışım 

Baran Sakire pek budala bir ka· 
dınrnış Onu bugün ziyarete gitti· 
~ime ne isabet etmişim, henüz G

turmu:turn. Hilekar bir tebessüm
le bana bakarak söze baş'ndı: 

- Bayan Kerim!, ne kadar 
mahir bir polis hafiyesi olduğumu 
siz de tak"dir ediniz: Dün saat iki· 
de, Misk sok::?ğmda bir bayla bir 
otomobilde idiniz. 

(Devamı nr) 

Kaymakamhğı ve Belediye Şubesi 
MUdUrlUgUnden 

~<ı lcı.,_ 
l~n. t:ı.bt ''.KumkOyQ,. movktınde değirmen ktnn:lık soJtn.. 

~1aa tı ~<aoı Yeni (3) No. lı ve Hüseyin Muhaln, Fatma n ııalren.ln 
._it ille~ lııpu ldarcstnce tnnı:1m edilmiş olan ltraı: harttamıda &'°'" 
' 1~ 0 ınurubbaı knblo kulubeslntn mlfVl:U bulwıduRu anıanm 
tıte~lıı "e teıc.ton umum mQdUrlQğ{l nnmma !rllmllklnc rncna!U 
14°· lı "!-"::° l&truıbul vtllyctl idare heyetince 22·11·039 tarih vıı 

·ı~ 9aıı llltın114n anl~anık tstanbul umumi mocllai dalnıt cnc1l. 
~rtltıı tarih •o 12834 No. h kararmn tcn'flkan tcaekk.W eden h

" t 'l'ea>'ıl 13Unıı4k kanununa g6rc yerinde yaptığı tctldknt netices1n. 
~ t1lıı 220 Ura kıymet tnltdlr cd11111!1 ve ıekll D!Ul ayna mıt• 
''~~gı hnlde kanu:ı1 mQddet mrfmd& b1r a;f>.n& mQracant \"O 

'~' n:'"-..+u:uı 1293 tarfhlı fsUmt~ karanıamestnln 13 llnc1l mnd• 
ı..~ ~rihtndcn ltl.b.'ırtn Ui g'lln zarımda Ahlptcrl mQracut 

~~~k bed U olan 220 Ura11 aJrnadıkları ~k&rdo )'ıı ~ 
~'-~Ilı} ı:naııauısuma tevfikan yüzdo 20 fa~u!le bulu.,... teallml. 

• ~ ~ı r,lkı nıukarrer arsaya \-Uiyet oıunaeağı lst.anbul P.T.'J'. 
'lı it ~ 9<10 tarih ''P 1832 sayılı kararma binaen allk1tdruıarmcıı 

• lcbıı: ınalmmına ltalm olmak fızerc l)An oıunur. (H:t>) 

H A B E R - Akşam Posta!lt 

Ya\'·er; Hüseyin Hüsnü pa~), 
tanımıyordu; hayalinde eski de\" .. 
rin muhte~ ve göbekl.i ricalin
den biri resmigeçit yapıyordu. O
danın kapısı açıldı: 

- Haydi? Korkma canım! t· 
çeriye gir .. Ayrp olur .. Bu kadar 
da yatan1 düzen olmaz ya .. ! 

Sesleri arasından ihtiyar bah~ı
van pejmürde kıyafetile odadan i, 
~ri girdi. KekeHyerek: 
- Ferit pa~ h:w.ctlerinin tcwc 

cühlerine teşekkür ederim .. dedi. 
Yaver, kendisini zor 2aptctti. 

Bahçt\"an ı..,hkh bir adamın Hüse· 
)in Hüsnü pa~ olduğunu nereden 
ve nasıl tahm!n edebilirdi. Bu va· 
ziyctten çok mahcup o:muştu. Da. 
m~t pa5anın emir1erini şifahen teb
Hğc hazırlanmıştı. Fakat, Hüsc· 
yin Hüsnü P<:.~a yavere söz söyle· 
me.1< hr.-atmı \"ermeden dedi ki: 
- Efendi oğlum bizim pa§a ha& 

retlerile olan münasebatrmu: yir· 
mi sene evvelki maziye l:.anşmı~. 
unutulmuş gitmiştir. Bu i1te tir 
yanlı1hk olduğuna _kaniim. Olma· 
ya ki ba başka ,bir Hüseyin Hüs· 
nü paşa olsun ... Çünkü bendeniz 
nezaret sandalyesinde iktidar ve 
liyakat ıösterecck bir kimse de
ğilim... Tekaüt olmu' bir ada· 
mrm ... Bahusus romatizmadan da 
alll ~ munaribim t. 

Yaverin, günc1 altında yeni 
harbiye narınm aramaktan beyni 
lcaynaını~tt. Nihayet mütekait bir 
Hüseyin Hilsnll pa~ elegeçirc' 
bilmiştl Yakasını bıraktr mryclı? 

Hem ona tekil ve kıyafetini an· 
Jatınamıılardı ya.. Eğer o de· 
ğilse: 

- Aflcdersiniz, yantı~tık ot
mu1 I. 

Diyerek saraydan savmak aüç· 
mUydU? 

Yaver: 
- Rica ederim. Haıırlanmıı 1 

Aradığım ~a zatıAlini.rsinLi. 
Birlikte gidcecğir ... 

Dedi. 
Yeni harbiye nannrun sentlel"' 

denberl askerlik ve ıiyaaetle ı.:t 

ra1tıf ı yoktu. O bahçesi ve haya· 
tile meıguldü, bu mtihim aandal
yenin me5uJiyetini bu yaıtan 

ıonra nasıl deruhte edeeek ve bu 
ağır vazifeyi baıta, alil vUcudiy· 
le nasıl ifa edebilecekti? Şüpheli 
nuarlariyle yanri bir daha tet· 
kik etler ek: 

- · Demek beni mutlaka g8tU· 
recekaln? 

Diye korkak bir ıesle mın1 • 
dandı. Artık, yaverin canı sıkıl· 
Dll§tı. Ka~lannı çataral; cevap 
verdi: 

- Dendeni% emir kuluyum pa· 
§am 1 Gelmcnenlı sa bilirsinh: 
ama, çok fena olur. Hem paşa 
hazretleri hem de efendimiz gli· 
cen!rler ... 

Bu aöz üzerine harbiye nazm 
& .. yretle: 

- Ya deme1c ki huzuru hli.'lla 
yuna da çıkauğım ha?.. dedi 
ve bunu müteakip baca.klan do· 
laşarak; rt~Ia içinde odadan 
çıktı. 

Yaver; arkasından şesleniyor· 

du: 

- Aman pa§am. çabuk giyini· 
nlı. Çok geç kaldık ... 

Balta limanında Damat paıa· 

nın k!ihyası Nazif Bey: 
- Pa,a hazretleri bir saat ev 

vcl Yıt~ıza gittiler ve harbiye 
nazın gelirse yaverle birlikte 
Yıldıza gelsln, dediler. 

Dedi. O ura Balta limanmda 
yeni nazırlardan birisi daha bek· 
llyordu, henüz gelmi§ti, biraz 
tcrb~t ve çaçaron bir adamdı. 
yavere hitap etti: 

- Efendim, bi2 pqa hazretle· 
rilc berabtt Yıldın giderir. 

Yaver: 
- Siz bitininlı elendim 1 
Dedi. İki nazır harbiye neıare 

tine rnahsuı otomobile binerek 
doğruca Yıldı.ı sarayına gittiler. 
Hüstyln Hilsn·ü papnın el'an her 
yccan ve ~üphesi %ail olmanu~tı . 

· Refiki: 

- Bu ne hüsnü tasadüf efen· 
dim. .. 

Derken, on:.ın zihninde istif
ham şeklinde birçok "acaba" lar 
knnlıyor ve aranılan harbiye na· 
nnnın kendi•i oldufuna bir tür• 
IU ihtimal TCrmck istemiyordu, 
Ya kendisine: 

- Affedcndniz: ben sizi iste· 
medl:n ! Der e, ne yapacaktı? Bu 
ne mUthi§ bir mahcubiyet ve bil" 
bassa ne büyük ve ~utulmaz: bir 
inkisan hayal olacaktı? 

Otomobil Yıldızda durduğu 
uman Hüsnü paşa büyük bir 
cinnet buhranı daha geçirmi§ ve 
mütemadi kahkahalarla gülmeğo 
başlamıştı 1 Bcrel:et versin ki bu 
hal fazla sürmemiş ve o dald '.:a
da paşanın bu halinden kimse bir 
ey anlamamıştı. Bir aralık şoför 

arkasma bakmı~ da bu gayri 
tabü gülü§lerin iki nanr arasın.la 
geçen bir mevzua ait oldufıma 

ıahip o1ınu§tu. 

Yeni nazırlan sertabip Re~t 

pa~ istikbal ederek, biraz istira· 
bat etmelerini ve Sadr!zam pnşa· 

nın huzuru §ahancdc olduğunu 

söyledi. 
İki nazır, sertabibi.n i§tigal o· 

dasmda oturdular ve bir b~m 
ağaaı tarafından getirilen kahve· 
leri içmeğe ba~ladılar. 

Maamafih bu esnada sertabip, 
yeni na.zrrlann teşrülerini içeriye 
bildirm.i§ti. 

Aradan yanm saat kadar bir 
zaman geçmişti. Rc§at pa§A, yeni 
harbiye nazırmm hal ve tavrm· 
daki intizamsızlığı ve gayritabii· 
liği görerek bryık altından gülü· 
yordu. Sertabip, Ferid pa~ya 
bir gün evvel genç bir livanın 

barblye nezaretine getirilmesini 
taniyc etmişti. Ferid pa§a, on'.ln 
biraz: inatçılığı olduğundan balı· 
aile cevap verdiği için Reşat 

pap kalben kmlını,, fakat Sad· 
r4zama birşcy hissettirmemişti, 

imdi Ferid papnı:n bulduğu bu 
pinti harbiye na.mile kendi gös· 
tcrdifi namzedi mukayese ederek 
arada dağlar kadar fark buluyor· 
da. 

(Devamı var) 

29.5.940 Çar§amba 
12.30: Program ve memleket aaat 

ayan, 1::?.33: Aj:ı.ııs ve meteoroloji ba.. 
bertort. 12,00: Mllz:ik: Muhtelit p.rla· 
tar (Pl.) 18.80/14.00: MUz:ik: KUçtlk 
orkestra. 18.00: Program ve memle... 
ket aut ayan, 18.05: MU%11c: Oda 
rnUzlğl (PI.) lS.30: Kllzik f'ıı8J1 he.. 
yeU, 19.00: Konutma (Dı~ pollUka 
hAdlsclerl>. 19.20: MUzlkı Okuyan -
uuuıt:er 1tkar, 19.45: ı.ıcmloket s&ı.t 
ayan, Ajanı, 20,00: MUztk, l - Oku. 
yan: Mctha.rct Sağııak. 2 - Okuyan 
Mustnta Çağlar, 20.a:s: Teınail, 21.33: 
Serbes t 8rult, 21,4:S: MU%1k: JUyuctl. 
cumhur bandosu, 22.30: Memleket aa
at ayan, AJ:ıns haberlerl, 22.ISO: MU. 
r:lk: Cıızband (Pi.) 23.~/23.30: Ya. 
nnkt program ve ökap~f· 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugünden IUbaren MİHRACENİN 

GöZDEst ve H1ND MEZARI 
Aynca renkll K1Kl 

Kadıköy Süreyya Sineması 

HALK OPERET! 
81 Mayıs cuma ak§ıımı aaat 21 de 

BOroıt SANAT Gl'.:OESl 
Mflhmut Yesafuıin 

KAD 1.: :ı..A.RIN B.c-0 mn>t Ol 
Operet 1 perde 

Şubeye Davet 
BeıDı:tae .UkerUk Şubtıehıden: 
ı - 811 Ul 3315 doğumlu ruh.eattı 

ve lbUyat erattan yoklamıılarmı yap. 
tmnamıı otanıarm biran evvel yok. 
IAmalarnıı yaptırmnlan.. 

2 - 316 ıtl 333 doğumlulardan mu. 
'r'&%%anık hlı:ıneUerlnt yapmamı§ bu· 
ıwıanıarm asker! mtı:tm~leler1 tetkik 
odJlmf'k Qı:ere ntıtııa eüz:danlarDe b1r. 
Ukte yoklama G11nlert olıın Pıız:artcm 

Çar§amb..'\ ve Cuma gOnlert naet se. 
ldı:dt.n on llciye kadar ube;re mtıra. 
cut etmeleri. 

3 - tstanbul harfcfndc bUlunanlA.. 
rm bulunduktan As. ~. vasıt.asne ea· 
r1h R~re:ı1erlnl b!ldlrmeter:t 111\n otu. 
'11\lr, 

5 

ütçe 
esnasında 

müzal<ereleri 
münakaşalar 

uhtelif e ·ı er iz at erdi 
Baş ekil iınalat fi a larının Ukselme
mesi için ahnan tedbi le ·in müsbet 

neticelerini anlat!ı 
Ankara, 28 ( A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Mazhar Germenin 
ba;1kanlığında birlbirini müteakıp 
yaptığı toplantılarda 1940 mUva· 
zene umumiye kanununu mi.iz.a· 
kere .. ine devrun ederek m2sraf 
bütçeleri Urerlndeki müzakerele· 
rin i ikmal e •lcmiştir. 

Muhtel!{ vekfüctlc ri alakadar 
eden me:ıcleler fü:erinde f;ÖZ ül:ın 
hatipler bu noktalar etrafında 
noktai nazarlıınm iza.11 eylemi .. 
ler ve bazı temennilerde bulun· 
muılardır. Bu meyanda dahiliye 
vekAlctini alAkadar eden mevzu· 
lar llzerindcki miltalealarc. kar 
~ılık veren dahiliye vekili Faik 
Örtrak umumiyet itibariyle nilfu 
ıumuı:un artmasını temin bakı· 
nundan dahiliye • vekAletine t t . 
rcttUp eden i~lerin tahakkuku l· 
çin ıılınmı~ olan tcdibrleri izah 
eylemiş ve 1stanbulun ekmek i~· 
teri Uz:erinde çalışıldığını ve bu 
hususta yakında iyi neticeler alı
nacağını ümit ettiğini il!ve eyle· 
mi§tİr . . 

Sll·IHAT VEKlLtNIN 
İZAHATI 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
ldletini alakadar eden mUtalcata 
ka11ıhk veren sıhhat ve içtimııt 
muavenet vekili Dr. Hulusi Ala· 
taJ da, hastahanderin umumi 
milvnencye alınmasının vekalet
çe de arzu edilditini kaydetmif 
tir. ' 

HulQsi Alata} beyanatına nilıa· 
yet verirken, nüfus meselesi· 
nin vek!letin üzerinde durduğu 
bir mesele olduğunu tebarüz et· 
tirmiş tir. 

ADLiYE VEKlLININ 
tZAHATl 

Adliye Vekili Fethi Okyar ve
kAletini alAkadar mütalealara ver
diği cevapta adliye vekllcti teı· 
killtındaki nokwıın gittik~ kar 
planmakta olduğunu yeni bütçe 
~ de bilhaua prk viltyctlerin· 
de 30 ~sür kazada. tqkiUit yapr
laeığıru bildinnlg n mubaldır. 
den geçen i ler tuerlndc izahat 
vererek itlerin geciktirilmeden 
çıkarılma.ar için mUmkUn olan 
fCylerln yapılmakta olduğunu i
live eylemi~tir. 

Adliye Vekill İstanbul adliye 
ıtra)' . in§8at1nm geçirdiği safha· 
tar kısaca kaydettikten sonra in· 
,aata baılanmak üzere olduğunu 
YC fakat Avrupa harbinin çıkma· 
as yilzünden ln§aat malzemesinin 
yl!kseli~i dobyısiyle inpatın da· 
ha müsait bir zamana bırakıldığı· 
nı, icra ve iflh kanununun tadil!. 
ne ~.i· layihanın adliye cncümc· 
ninde bulunduğunu ve yalanda 
meclisi Alinin tuvilY.ne arzoluna· 
cağını bildirmiııtir. 

1!5KENDERUN UMANININ 
ISLAHINA DEVAM 

EDiLiYOR 

Münakalat Vekili Ali Çetinkı::. 
ya da, vekUlet bUtçesi etrafmda· 
ki mütalealara cevaben tskende· 
run limanının tanz:im ve ıslahı i· 
çin 85.000 lira kredi verildiğini 
Ye bunun Uzer:lnde çalışıldıf'tru 
ve bu limandan geni~ mikyaıta 
latiCacle için cenup battmın elimi· 
ze geçmesi lbımgeldiğini işaret· 
le cenup hattının bugünkU idare 
ıeklini iz:ah eylemi Ye İskend • 
run llmarunm iyi bir istikbale 
n:ımz:et olduğunu söylemi tir. 

TİCARET VEKlLINlN SöZ· 
LERt VE HAYAT 

PAHALILICI 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu· 
oğlu da nkAleti altbdar eden 
mevz:ular etrafmda verdiği iza· 
batta bufday mahsulümUzUn ih· 
racında ır.cmleket hcaabına bir 
mahzur cörmedifini bunda bill· 
kiı iktısadl istifade bulundufu· 
nu ipret eylemlt Tt bir ln.ı:n v:. 
lAyetlerimiz:ae yeni arpa n buğ
day mah11ulilnOn idrik edi!mm· 
ne ba~lıındılını bildirerek, itu yıl 
1 ~-20 ıenedenberi !drtk C'dilen 
bolluk seneleri idr!k l!dcccfiz 
demi§tlr. 
Tic:ırqt VckfUmtı fhr:ıcıt ifluJ. 

mfı ve bıt m11c!de1erlmfrln çıkntıl
dıih memleketlerle •l•n m!1bııdele. 
lırinılzla lıınlkil .ı ........ aa •a 

lznh ellikten sonra bıı)·:ıt p:ıhnlılığı 
mcvıuunn seçmiş ve bu hmmıa ıu
tulnn endekslerin mcmlckclimlı:de 
1939 a nıunran yi1rde 15 bir terdCü 

l'>s terdillin! işnrcl eylemiş n bu· 
nun nlh:ı yet urnıoml v:ıziyelin tnhil 
bir n t!cc ı olduğunu bildlrmi,~lr • 

BAŞVEKIUN SöZLERt 

llUl'' tlcil doktor Refik Saydam 
bir mfilnlcn li:crine söz tıl:ırnk de. 
mlştlt ki: 

- :Efendim bu b:ıpla benim ka
rışma lığım pek doğru ol • 
maı ama, u~ak bir tereddüt h:ı ıl 
oıduııu için, huzurunuza çıkıyorum. 
Hnt'l) b:ışl:ımnzdnn e,.·vel, geçen 
buhran r:ımanlarmd:ınherl de,·let 
elinde bulunan fabrlkn ve mfirııse
selcrtn halkın ihtiyacına mabsu~ 
olara :ynptıl;ı lmallıt fiyall:ınnın 
yüksclmemesiçin mümkiln olnn her 
tnrlQ tedbirleri Ticaret ve Jktıc.nt 
vekili arknd:ı,lımmla beraber ıldık 
•e her eı1n lnklp ediyor ve almaktn 
dCTıım ediyoruz. Biİhas~a bu fabri
kalara lAzım olon mevaddı ihtldı. 
iyeyi memleket dnhilinden tedarik 
tçln ('nlıştı~hmn:a bir çok arkadıı~
lnrım d:ı ş:ıhlltlr. Pamuk, yün Te 
ııılr malzemenin tedarikin<'e mfim. 
kfiıı olnn ve nlında~ı iı:rar elmi
:rccck fiyatlar dahilinde tcdarilt f. 
cin ('tllı,mnktnyu;. Bu ı,in birinci 
safhuıdır. 

ikinci snfha da bu müessc elHde 
çıkın rnnmOl mevaddın mCiı1tehlik 
cllno mfimkOo oldu~ kadar 1mıa 
bir )'Olla ftme3l için çalıştık Tc 
bir tok mfiesseselerln orı.tıda ta • 
YllSstıl THifC~fn( g15ren bir takım 
lstasyonlannı kırdık TC ortad:ı ıı 
kaldırdık 't'O müc,~c~elerin bolkl .ı 
tema ı ve mcımtıl mevnddın onlartı 
kolay "fe ucuzca gitmesi için müm_ 
kfin olnn her tfirlü tedbirlere mü. 
rncaat •ilik. Yııni llasfh KnpJan arı:

kndaşımızın buyurduklnn ,;ibl -
komis)-oncu tnblrinl kulandılar -
bir takım koml11yonculan ortadan 
kaldrrmak ftlıı ultra~tık. Simdi Rtı · 
slh I<splnn arkadt1J1mıı bir tıkım 
komisyoncuların fiyatlan 3'{lk!tlt • 
ilklerinden buhsellilcr. Acaba han. 
ırf devlet ml1eııse.ıclnde komhyoıı. 
ealar \'ardır ve blnyorlana JQlfcn 
lsmlle, vtzıhan saytemelerlnl rica 
ederim. , 

RASiH KAPLANIN 
MUTALEALARI 

Başvek1lln ba beyanatı ftrerint 
kDrsOye r.elen Rasih KRp)ıın {An
talya) fabrikalann a:ıtış i,IcrJ tıu.. 
rfndeki mütalealannı izah thnit •• 
bu fz.ıhata mtıkabtltlt'n Dr. Refik 
Baydnm §U cevabı vermlştlr: 

- Efendim mesele bir sinirlilik 
me:scle:ıf d~dlr· Arkada§nntzm 
kendi:ılnl ticaretten tcnılh etmesi
ne de lüzum yoktur. Herke, bilir ki 
blılm orkodaşımıı: R:ı~lh Kaplan 
tnccor dcgildlr. Ben de iş fizerlnde 
buhın:ın hlr arkarla~ın·r•m. f!'lm 
5ylemcdcn bahse kanşmaktan o· 

turduklan yerden eöylemelerinden 
ise kürsüden s5ylcmelerl daha ha. 
)'trlıdır. 

Rasih Knplan cam tabrikll.!mdan 
bahsettiler. Cam fabrikasmm bugün 
hlç blr kimse ile kontra.toeu yok • 
tur· Bundan enet n.rdr, ebndi yok
tur· 

Bnşvekili takiben tic3rcl vekili 
de nynı mcv:ı:ua tcmns ederek iza
hat vermiş Te teshil edilen !iynt
hınn fevkinde m:ıl satmı, kimse 
varsa takip ve mahkftm ediıt~k _ 
!erdir deml~tlr. 

iKTiSAT VEKiLiNiN 
SOZLERt 

ll:tı•:ıl Ve ·ili HCisnü Çakır da 
fobrll.:nlnrımmn satıf ~ckillerinl 
lıah eylemi~ •e dc\·Jct fııbrlkalım 
mallarının lnhhar şelıflnde ıunun 
bunun etinde bırakılmnmım lı;ln 
bllhn~ a tedbirler ahnmı, olt'luıtu . 
nu bfldlrmı,ıır. 

Meclis masrar bilttc!crinin kabu. 
lünQ müle:ıkip )"eni munmcJe ver
isine alt kanan U\yih:asrnın mü:ı:ıı.. 

lı.:erMlnl fkmol eylemi llr. 

KAHRAMAN ORDUYA 
SEU1'.1 

Dundan aonn, B Y. Mecll lnlıı 
kahraman ordumaı.a acllaı , ınu . 

habbetlerlnfn rb hd!:tn~ JJ\ • 
yatimltu mebmu bma $ull1~ . 
ldn" En:uP\Uft mebtiıtıı Pıt Xo. 
('tik taratııulart Terilen takrir ıl! 

rclilt altıthırlı kdal edllntf,tlr 
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AZ 
H A BE R - Ak~am Portast 

uz lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mide bulantı 
tembelliğinde, mide ekşilik 

va bozukluğu 
ve yanmalı 

Ü eı rih ve nıidevidir emnıvetıe kul ıanıtab ı ı ı r. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alıtttrmaz • e yDrmaa. MAZON isim" HOROS ~ 

--------------------------~---------------------------------------------~--M~·----................................................. ı-..· .-....................................................... s~.~-~~ 
® 

1 

' CLZ1PCln a 
aca ı.r 

Yıll•k 

ktn 
48.00 

24.00 

H.ot 

ll.00 
240.00 
ııa.ot 

u.oe 
ll.00 

120.00 

300.00 
!100.0t 

2'..00 

11.70 

1.80 

e.ııe 

0.99 
1!.00 

1.23 
0.99 
0.110 
ue 

22.M 
7J>O 
l.to 

Beıl.kt.aot& Sfna.npa~ Malı. Haatırm Cad, 9 No. ıı 

•llkkln. 
XadrldS)'iJ.nae Osm8l1&fa. Mah. Rıhtım Cad. Hllde S/:!t 
No. n •llkldbl. 
StJltuümette Cankurtaran llah.Mektep So. da Suı · 

tanahmet mektebi altında ı No. 1ı oda. 
Unkapnıada Yavwı Erırfi!an llah.Zeyrek So. da ıs No. 
ıı itlltkb. 

Jrbtam&rc!I& Kepenekçt Sinan So. da 2 No.h oda. 
ll'loryad.a t&!'fl 110kafmda 6 numaralı dUkkA.n. 
K&palıwıu'flda K&Ipakcılar eokafmd& 21 No.lı dUkk!rı. 
Eapalr~ı!a Dlvrik aokafmda 20 No. Jı dllkkA.n 
ltapablm'ft4a Yarmıtqiıa.n soko.fmd& 1 No. lı dUkkln. 
Kmıu4a Atllı İbrtı.lılmpaoa. Mab. 18 No. h Atık !bra.. 
~ara mectreeesinden mU!rez anıa. 
rteryacS& Pııt eokatmd& klin 6 No. lı dükkA.n. 
P'Jol')'&da carp ı.okalmd& kAln 20 No. ıı dUkkA.n 
Katıare1'canla K91>aurk~ ~illan mednı!e8hı.ln 1 No. h 
edaın. 

81.00 t .OS :l'loryada ca~ı ısokalmda 21 numaralı dUkk!n. 
Vl.ot 7.20 P'loryada ~:ı aokafmd& 11 numaralı dilkk!n. 

TıDtk kir& ıımlı:ımmlıılerl ile ilk teminat m\lttartarı )'"Ukarda yazılı gay
Jlmtnkuller 1 lll 8 sene mlldd•tl~ ayn ayn kiraya \'Crllmek Uzcre 2490 nu
..,..b kanunun '8 ttııetı maddl'::ıl.rıln son tıkrasına göre pu.arlıkla kiraya ve· 
:lflaoekUr. ~rtnmmer :tab:t ve mnameltt mUdilr!UğU kaleminde görlllecek.. 

.İbAI• ao.lS-940 per~mbe ıtınll l!llnt H te dafmt encUml'nde yapılacaktır. 
'l'aUpı.tn flk teminat makb\121 veya mektuptartıe ihale gUnU muayyen ıııı.At 
h 4aba! ecllmende bulunmalan. o( 4423) 

inhisarlar u mum 
müdür l üğünde n: 

llAn Tashihi 
Guıetemı.stn !7 mayıs 194& tıı.rlhU nUahMmda tıc~rolunn11 !nblsarl&r tı· 

um mlldllrtUğ \ne alt HAnda bira fıçısı mantarı l 00 000 A yazıtac3ğı yer1• 
flçtBı mantan 100.000 A 111! yıwldıfı gorlilmü~tür. Key!iyet taııhlh,.n 

lAn~. 

istanbul Defter.darlığından : 
Sıra 

No. 
llUkelle.ftn Adı, ve aoyadı 

tıl 

ı Avram, elektrikçi 
2 HUıeyin TOIU.D, kunduracı 

3 Yuvan km Samurld1a, Bakkal 
4 Ham..zıı. ot. HUseyin, kahveci 

5 Hayik. Devletyan, terzi 
6 Nadide, ppka tamiri, 
7 Şetlk vıı Hllmll, muakklb 

8 All Rt.Ea, ahçr, 
9 Ey1lp oğlu lıluıta!a, kahveci 

10 Numan oflu Kasım, kahveci 
11 ll, ö. Karakoyun. komlll)'oncu 

12 il ,. " ft 

13 Nuri, avukat 

H ll. Behçet, dlf tmalltı 
l!S Şilkrü Yekta, göml~kc;i 
18 Mehmet oğlu Hızır, ahçı 

17 İbrahim Eren, d11 doktoru 
18 Mehmet oğlu Haydar, gilmrllk 

komlsyoı:ıcu.su 

19 Slmon oflu VuU İpekçi, halıcı 
20 llehmet oflu Tahatıı, kahveci, 
21 Ha.ııa.n oflu HOseyin, kabvecl 

!?2 Şerit, Ka8ap 
23 Necmi Gllneı, komlırytıncu 

24 llehmet, Kavurmacı 
2ıs Yervant, kahVl!h&ne 

26 il ,. 
2 7 Sait Ha.san, kahvehane 

2~ llusta!a, ahçı 
29 Mu.tala Fahri, n&lbur 

SO hma.il, CUmrllk koml.•yoncuıru 
31 Sadık. 90baC1 

32 ısınan n Şllkrlı, kahvehane 

33 Abdlllkadlr, kerelteci 
3t Albert, tıl"Ç& imall 

35 BlakUvi F'ab. Zeki Y•r 

" .. 
87 ti ,. ,, 
38 Anonim firkl't IOeinvaıızlebf!a 

Tohum TUrk 
38/l AbdWkadır, kereatecl 

llahalle, aokak 

Ş.G. tatanbul han 1 
5:!/l " 

A.Ç. 

.. 
Ş.G. 

•• 

A.Ç. 
Ş.G. 

" 
" .. .. 
.. 
,. 

ti 

Yalıkö.§kU c&d. 

Balıkpaza.r cad. 
TafÇilar C. 

Nallbey han 
Haınldlye ca~ 

tzzetbey ban. 

Köprüattı 

4. Vakıfhan 

94. 
20/1 

11/1 
24. 

• 
59 
37/1 

Ha.er Bl'klrhan bill No. 
Lhna.n han 25 

" 4. Valctfha.n 

Eınlnön<ı ban 
Tahir han 
Vezir iakeltııi 

Hamldlye Cad. 
Aıılıepo 

26 

lll 
7.!;/ l 
61 

8/1 
{/l 

llatraht 
L. Kr. 

108 75 
82 15& 

2j0 00 
22 50 

60 00 
1035 iM) 

127 60 

30 00 
67 50 

18 00 
105 00 
105 00 
133 •O 

ıgs •o 
9i 50 

4.6S 00 

30 00 
Ht5 05 

15 256 99 
A.G. Llmon leke.Med~tlt han. blll. 27 00 
Ş.G, Yen! Tllrkl)'ll han bilt, 2f 00 

R.P. Tahmis 6nU 34/1 133 00 
,, MakS'Udi)'ll ha1 <l 180 00 

.. OcnanJye han 2 36 00 
,. H.a.ıtırcı!&r Yedbıe han 1 18 00 

.. .. 
•• ,. 
ti 

il 

Canbaz han 

Hum:ılar 

lJZUD~llJll 

Canbaz hu 
,. Sobacılar • 

T.K. CedJt ban 

" 

Ur:wıçarıı 

C6mert Türk 

R.P. Ha.nreılar 

" .. " u ,, 

Ş.G . Tqhan No. 

T.K. Usunçarıt 

.. 
ı;s 

soıı 

·3M 
M 
7 
3/1 

:oı 

8·11/1 

e 

18 00 
99 Oft 
60 00 
10 50 

40 50 
71 00 
36 00 

a oo 
27'0 75 

ıı 00 

Kuanc 
L. Kr. 

1 93 

' 2'5 
11 00 

2 25 

l5 03 
120 ;5 

21 60 

10 53 
6 75 

l 80 
21 55 
21 !'IS 
23 ıa 

l:! 82 
4 8S 

~9 17 

1 OT 
63 21 

21\ :\2 

a 8S 

' Z2 
8 43 

l 16 
1 80 

o 29 
Si 90 

& ıo 

8 07 
16 10 
3 60 
.{ 88 

108 30 

2H 43 
149 eo 

' 80 

Buhran 
L. Kr. 

1 69 
o 85 

2 22 
o '5 

l 01 
t7 7T 

' 3• 
2 12 
1 ss 

36 

' 31 
' sı 

---. 
Zam 
L. Kr. 
2 il 
o 78 
2 00 

18 11 
3 9e 

a 88 
3 ss 

' 83 " 18 
2 S6 2 31 

08 
ll 83 

21 
'5 2:5 

11 
18 05 11 78 

o ıs 

o ııs 

o 08 
l 1>8 
l 2~ -o 81 
1 22 
o 12 

o 96 
81 M 

15 18 
O lT 

7 &e 
o 21 

1 12 
3 1' 
o 65 
2 00 
o 63 

Bene 

.. 
,, 

" 
" .. 
,, 
" 
" .. 
" .. 
.. 
" 
" .. 
fi 

;, 

•' .. 
,, 

" . ,, 
,, 
,, 
.. 
" 

~it· ~~ "'" ~. .'" - , ~ ~ 
Sır& Adı ve Ha~& ~erbs• ,.,.SS ~ •-. 

No. 111 ıoyadı llahıılle ve mokafr Sent'sl Kaan~ lluvuıe,ne yardım ~ 15 j~' r 
39 ZU~yir oflu Kuıtafa, kua, R.P. Tahmla ea~i :? 131 2 95 ~ O O 2' 1 ıt ~~ ~~I 
.fO Hakkı, maranroz T.K. Şark ban 23 936 18 67 1' it IS St !.?l ,. ~ 
H Mustlı.ta oflu Yaırut, kaa.p R.J:>. Tahmlı 28 936 11 34. 3 2' .f .0 st J ~ 
.f:.l Ahmet Cevdet. kuru kallnıcl T.K. Sabuncu han 2 OM 2 86 e 80 1 :: t fj ~ 
<t3 Vuon v. v..u ,, Caddeıt eT DM 4 18 • l '° 1 -1' "fj 'l 

EmlnlSnü maliye fllbeld mOktlletleriDden yukarda adı, !ıt \'e Ucant adresleri yU?lr fa.ıu.aıar terki tıcu.-ı- 'JNltl &dN!erinl wı~~ f 
MIA.hlyeUI bfr kim."e gö&urmem[e n yapılan araıtmnadıı da butım.amamr' otduktarmdaa hlzalarn:ıdakl ~'lllara alt kaUJSO " bu~_:..~ 
nı ha\; lhbarnaınelerin biae.t keııdlleriJH teblltf mUmkQ11 oluıaJlllltır. Keyfiyet 86t% 1&)'!1ı ka.ııuııua 19 ve U ~ ~-~ 
r~mek U.re ilin olunur. ( "aT> - • • 


