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ransa a en er un ıu arı es o u or 
• 

General Gamlenln emri yevmısı: "Vatanın, mottefiklerin 
mukadderatı halen cereyan eden meydan muharebesine baOiıdır. 

llerliyemiyen her kıt'a geri dOnmekten ise oımelidir ! ,, 
Almanlar, Fransız 

hatlarına 1200 tank 
ile hücum ediyorlar 
Kasabalar, ormanlar birçok 
defalar elden ele ge.çiyor 1 

Aa rniitelıassıslar söylüyorlar: 
'' Bıı muharebe haf ta/arca hazan 
6ir ttu;.,.. 

dönerek d.,vam stle6ilir. ,, 
Almanlar Fransız müdafaa hatbnı 100 kilometre 
boyunca deldiklerini, aldıkları ea · r miktannıa 

12.000 e vardığ'ını bildiriyorlar 

Roma radyosunun iddiası : Alman ordusu 
Reyms ve Verduna doğru ilerliyor 1 

Lonctra, 17 (Husus!) - Fransadald asker! vaziyetin ciddiyeti, burada tama
Dııile takdir edilmektedir. Baıvekil Reynonwı aöyled11l gibi. Fransanın kalbi 
Jehdid edilmektedü'. Maahaıa, l'rama bdar, tıeltiln İngWz imparatorlulu da bu 
~ tehdidinin ezileceğine kat',uren emin bulunmaktadır. 

Alınanyanın saldırışı kendlline çok Pahahya malolmaktadır. Bugünkil hare
kata iştirak eden en ağır cinsten Alman tank ve zırlıh arabalarınm 2 ill a fır\a 
oldukları anlaplmaktadır. Beher fırka 400 ~ mDrekkebdtr. Ahnanya. hlın· 
lara devamlı surette benzin ve petrol yetiftirmek hnkinlarından mahrumdur. 

Dun sabah olurken 
Parts, 1'7 (A.ı\.) - Havas ajansı saat 18 te ~. 
Parlste bu sabah toplanan malilmata nazaran elin alqam. ıDa batarken "8zt.. 

Jet 1U idi: 
İngiliz ve Belçika kıt'aları Escaut'nun aizı ile Sambre arasında 'yerlepniflerdi 
Sa:mbre'in cenubunda Almanlar Mözan aol kıyısında bfl~ btr ceb teşkil 8~ 

lllişlerdir. Bu: çıkıntı cenubda Rethelln şbnaltndeld mıntakaya kadar "Uzanan 
~anın hemen şarkmcb ilk cepheve bağlanmaktadır. Burada dlln bütün gün fld· 
ctetU bir ımıharebe cereyan etmiştir. Cephenin dıter kmnmda ni8bl bir dur
gunluk hilküm sürmüştür. 

bun sabah 
Parla, 16 (A.A.) - Havu ajansı, ukert vaziyet hakkında fU tefsiri nefl'8dl-" 

)Or: • 

Almanlar, bu 9fibah, plakla beraber Retbelin §imallnde Louvain ve Malin• 
lllıntabmnda. tngUlz ve Belçika kıtaatına lw1I taarruza geçmlflerdfr. 

Dilnldl harekatın akşam ilstil verdllf neticeler nlsbeten lyt intıba bırakniıt
tır. DOpnanın hatlarımızda açtılı ceb. dün. tatmin ectllen tartlar dahilinde ted· 
l'fcen doldunılınuştur. Bu ·ceb şimalde S~'~ cenubda Retbelfn 1imaltne ve 
larbde Sedana dayanmaktadır. 

Sevkulceyş ve tabiye vaziyeti iyi f("rait dahilinde bulunuyor. Sedanın cenu
bunda son derece pddetll bir muharebe cereyan etmektedir ve· bu muharebe, 
lhndiye kadal', dikkate pyan hiçbir delfşiklik vukua getirmemiştir. Korular 
Ve kadba!ar geri alınmıştır. Bunlar beş altı defa elden ele geçmiştir. 

Diğer taraftan bu sabah Almanlar, &mbre'm simalinde, İniillz kuvvetlerine 
brp yeniden taarnıza aeçmişlerdtr. 

Dun tifileya dofiru 
Parls, 1'1 (A.A.) - Havu ajansı saat 14 d9 harek!ta dair aplıdaki malGmata 

-rınlftfr: 
Sedan muharebesi devam etmektedir. Burada Franms piyadesi tayyare, tanır 

,. tos>\Unun kuvvetli müzaheretile bfttil.n Alman hdcımalanm pGlkfirtma,taaJ. 
~ mBdafaa haıt>inda bCltb ~r flcldMK oh..-. 

(Dla = t - ..,ıatal 

HAllNO •tu 
...... Majinonun imt.ul•J~ 
.....,... 'Müte~fİkl•,.in B&l<ı 

d•ki mÜJ•ı•• mevleilft.; 
•• • Alm•nluın ç,.•nSA $iMA&. 

Dolusund4 Y•Ptll"a'"' Y•l'mı 
'' .,. l'd ılc.ı.rı '1• ~ 

~ 11Ütt•fİkMl'in Ht1•1Jil 
raarvı.ıa~ 

_. ... llNnl•,,,. f.Uf'blll ifrı~•ftfti 

Dia a1c,.ma 1cadcw gelen haberiere p. vulllftl g&terir JcrMi 

r··--·~-·-·--i· ~ke~ ~a=aet 

Parti 1T (,l.A.) - ırana ajana tara • 
flnd&D .... 12 de DllNdllen lt 11&111 
&anblı l'lUlla tebUll: 

Dün ıtındtıs. ve -. 8ambre ile Bet.. 
hel'ln fh"&1tndeld mmtata anmıda w 
Sedanın cenubunda meJdan mubarebel1 
devam etmiftlr. 

Be191bdab muhuebeler daba u llc:L. 
deW oJmutfiUr. 

Lorralne'd• ve Allu't& lf"an. deler 
blrfe1 ,ottur. 

Parll 1T (A.A.) - l'n.nsıl Üllm t.eb.. 
Ull: 

AlmAD hlcumu, badn. 1&lna Belo!
bda dellJ, faka' Qlll Mmında AYUDel 
w Venini mmtüumda da klUftt bir 
nreu.e 1nldlat etmllfilr. 

DOfmD. ba blJ9lıl aıamııe llllln • 
de, alır .... tırbJmDm 8ll _. m.. 

Yeni bir (Mam) 
muharebesin doğru 

Şu anda sevkulce1tce heniz bzanılm11 veya 
kaybolmut bir uf• ~oktur 

Ba oai~ mllfelfM. ,,,_ ıdlıt.rf pj"6. 6'M11 4'tlıaw """"'a 
Wrı6iı.9'ıtlr. Clnil NMD ,,._ .,.. • &wl• Pf111ıtıe .....,,._ 
fGOCli, ,r,,...madıi * WNI _,......,..._...,,,,. ~a 

YAZAN 

Emeldi general H. Emir Erkllet 

IDIDI hadle IOlımaPm. lluhanbe, bati- DtlD vul,.tln Sedan b6ı,.tnda d M 
ld bir IJl'lllll• ~ llzmP;ır. ~---".ı. ..... -. __ ,...,.... •-'-- Al lur- . aubeuce dvanna kadar uzanan büyük 

Daha prtta, d8-ın, Sedan.,. llon'. uu.L-u.ı .. ~ .. "'~ &'._tmın ar, bir Alman cebi hAsil 01mU§tur. Şüphe yok 
med7 mmw.tuuıda. munttutıetle ne.. 18 Maywta tekrar bl1l1dıkJarı yeni hil- ki vaziyet, Franaanın 11.mal dotuswıd1, 

1 
Ucele1J.DU18D bır hlcmna ta!k!n1ftır, cum1ar neticesinıa, Sedanın prk ve ıar- tıpla 1914 A.luatoıa aJUlda oldulu 'bt 

Ban. nnet.ıerımıs. t.ııJlls ba• kuv. buıda M6z nehrini bqka noktalardan nM.ittefiltler için . gı 
w~e tim il bJrlılı halmde, JVdetf 1 ıeçtlklerl Cibi Maz ile Sambre nehri ara- almıftır, aiır ve çetin bır durum 

1 
::U-~ :. ~~tl °: ı llJldan da U~rliyerek ~ino mü~tahkem Franaızlar 16 ve 17 Mayata bu Almu 
elldr faatıJetme dnam etmektedir. hatt~ imtid:adı denilen mevzii, Mau- cebini tahdid ederek mevzilqtirmek ıçın 
Awı bava kunet.ıermus, tıt'alarJJm - • beuge ün cenub dolusundan Sedanın pr- Alınan kollarının nüfuz mevkilerine hm 

1 • ..m 1UlfaıdDl tılllWı ederbn. diler 1 kında Kangnan mevkilne kadar, takrt- taraftan kuvvelter ü§llftümıü ı dlr B 
Mnftall bir çok ha• çarpLflDAJarma il.. : ben ,O. Km. ilk bir tm.tidadda yarmıı- yüzden Almanlarla J'ransızl § er . dau 
~. Btr tok dGtın&n tıa.nanıert dtl.. !ardır ar aru n 
ttrllmiftlr. Buctntt eera1t ı9Ulde, dL • mı fiddetll kara ve hava muharebeleri 
1111 dtlfman tanareW1n1n apmı tu- Franadan gelen haberlere ıöre de. olmuı ve ol.maktadır. 
lıü efm* tmWJWJabr. Sedanın prkından itibaren bu mevktln Fransız genel kurmay blfbm genem 

(Dmml 1 imi ..,,._) 48 Km. cenub batwnda bulunan Reth~lln Gamlenin <*'duya ~yannamasl. Alm8D 

-·· • 11 J prnauM ve buradan da Hinon üzerinden (DetHm& J t1ncıi •Jllt*J \, 



2 Sayfa 

Her gün 

Yeni harb 

,_,, __ Yuan: Muhittin Birren _ 

le=a ğer tU dakikada garbi Avrupa
u:= da cereyan eden hadiseler, in

sanlık bakımından cierin bir fecaate bu
lanmış olmasaydı, bu yeni harbin uz.ak.
tan seyirciliğini yapmak kadar enteresan 
bir şey tasavVW" edilemezdi. Hadiselere 
aid tafsilatı ve hikayeleri takib ettikçe 
görüyoruz ki bu yeni harb ile eski harb
ler arasında hiçbir münasebet yoktur. 

SON POSTA 

Resimli Makale : ıı::::: 

= Bir miknatisiyet hassası 

... 
.. -# 

Mayıs 18 

Sözün kısası 

Hazıra konmak 

'·----- E. Ekrem Talu 

D uva.rlarda a.f~ görü.yorum: Gün 
• batarken.. Sinemacllığın dünya şah,. 
eseri.. Oynıyanlar filan -.e falan me.şhur yıl.. 
·dızlar .• 
· Mütarekenin ilk günlerinde, henüz için .. 1 

i
den .sıynldığmıız Harbi Umuminin o _aman
ki genç gönlümde bıraktığı elim intıuaıanrıı 
k:Ağıd üzerine. koyarak ilk romanımı yazın· 

ve ona bu a<lı kendi kariha.ından ben ver .. 
~tbn. 

· Hi~bir Juymeti yokken, eser nasılsa tuttu., 
Okundu; trendine göre bir fi)hret yaptı. şım.. 
di, bafka yerde çevrılml§ herhangi b1r filme 
bizim rutıkımızm rağbetini çekmek için, fil• 
· min a.sıl adıru Wl görmiyenler ona, perva.. 
1 sızca bizim romanın ~hret kazanmış adınl 
ıveriyormuşla.r. 

Birkaç gündenberldir An.karada temsil ve.. 
ren İstanbul Şehir Tiyatrosunun repertuva. 
rmda bana yabancı gelmlyen blr piyes ismi 
daha göroüm: Sözün kısası! 

Senelerdenberi gazetemde işgal eylediğim 

§U köşenin ünvanını da, muharrir şöylece 
benimseyivenniş. 

Eski harb~ deği•, hatta. son sayfası 
lıenüz yirmi sene eV\·el kapanmış olan o 
d~eti ile meşhur Cihan Harbile dahi 
ıbugüııkü muharebe arasında benzerlik 
aranılamaz. Yirmi sene içinde bu dünya
da her şey çok deği~ti. Adetler, ahlaklar, 
zevkler, fikirler, bilgiler bakımından 

gördüğümüz değişmelerin bir kısmı bazı 
sahalarda çok derindi't". Fakat, o zamanı 
yaşamrş ve Cihan Harb'nin cereyanını 

dik.katle takib etmiş olan bir insan, eğer 
bugü.n.kü harbi de ayni dikkaee takib e
decek olursa görmektı:! gecikemez ki yir
mi sene içinde dünya, bilhassa harb ba
k:unından ç<>k değişmişti~. Bunun içindir 
ki, garb cephesinin vukuatını uzaktan 
sevrederken, bu hadiselerin şu dakıkada 
dünya siya.ri bakımından alakaları ile 
meşgul olmaya lüzum görmüyorum. Çün· 
kil. henüz cereyan halind~ bulunan bir 
tı:rkım hadiselerin neticeleri üzt>rinda 
fimdiden takribi tahminler yapmaya bi
le fuıkAn yoktur. Bugün için müsbet olan 
§Udur ki dünyada, yenı bir devir açılma
mıı lcab edecek derecede büyük bir de
ğişme vardır. Harbin neticesi ne olursa 
olsun, kim galib gelirse gelsin, bu değiş

Müstem~eltclerde milyon kazanmış bir Fransız hny;:ıtını 
anlatıyordu. ~öyle söyledi: 

- Bütün mesele ilk on bin altım kazanmakta S.;!:t"l da 
günün en k!.ırlı işini şuyuundan evvel sezerek gfür.lck dc
ği~tirir gibi mc.c:lek değ4tirmektedir. 

l'viuvaffakiyet ve para denilen nesnelerdi> kuvvetli b'.ı 
mıknatisiyet hassası mevcuddur. İnsanın önünde uzun bir 
1ıstr veya büyük bır k1lme halinde belirmeleri için ilk zer" 
relerinin gelmeleri ekseriya kifayet eder. Arkasmm srkün 
etmesi ihtimali pek çoktur. 

Haydi, bu, halt dilinde alem olmuş bil 
tabirdir diyelim, fakat .gün batarken:. benim 
öz malımdll'. Ve kimsenin, hiç klmsen1n blJ 
ayni Unvan altında ne bir eaer ne§retmeğe. 
ne de bir filin göstenneğe hakkı yoktur, ol. 
mamalıdır. 

Bütün bunlar, .bizde bir telif hakkı kanu. 
nunun henüz tam mana.sile mevcud ve mer1 
olma.magından ileri geliyor Böyle müessir b1r 
kanun ohnuş olsaydı şüphesız kı benım, kı.
tabunın şöhretını ıstısmar edenlere ka.rşı 
hakkımı korurdu. 

me artık bir emri vakidir. 

* Bugünlük tesbit edilecek vakıa şudur: 
Eski muhareeıblerde ve hatta bunların en 
büyük, en cmüterakkisl> ve - söz gelişi -
en cmedenish olan Cihan Harbinde dahi 

Eski vatman 
Şimdi 
Nazır oldu 

Çörçilin harb 
kabin esinde mesai 
ve rnilU hizmet 
nazın olan Bevin 
vaktile Bristo'da 
vatmanlık ederdi. 

ı ı··---··••O•OOOH••••••••tooHoo•OOOtOHOW .. OO•oo• .. , 1 

! Hergun bir fıkra • . ~~--~~ 

i Pazar günü asansöre 
binen ı 

Mübalağacı, tanıdıklarmdaıı biri - İ 
nitıı apartımanının yüksdı::ig~ni şu ! 
tarzda anlatmı#ı: ! 

dôvilşen insandı. Bugün dövüşen şey in- Pek az ~hsili var-
san değil, makine ve motördür. Bir haf- dL On hır yaşında j 
tadaııberi, d1kk~t1e okuduğumuz harb iken bir çiftlikte i 

- Alt kattan asarı:söre binersiniz. 1 
Asansör, süratle çıktığı h(!lde ancak E 

yarım saat sonra, üst 1cata varabili - i 
~~ E 

rapodarmda Te harb hikayelerinde artık ı yirmi kuruş hafta- J 

ırilvarinin ismi geçtiği yoktur. Piyadenin hkla yanaşmalık . İ 
Mübalağacıyı dinliyenlerden biri: i 
- Benim bir tanıdı§ımm apartıma- ~ 

nı bundt !1- çok yüksele olmalı, dedi, f 
çünkü, Pazar günü sabahleyin asa.ıı- l 
söre binen ancak Pazartes~ sabahı üst 
kata varabiliyor. 

ach pek nadir olarak zikıediliyor. Cephe- l yapmıştı. 1910 da Londrada aktedılen bir ! 
lerde. adı zikredHen kahraman, zırhlı toplantıda amele murahhası olarak bu- i : 
kıt•a, motörlil kıt'adır. Dövüşen zırht1r, lunmuş, a.sıl şöhretini 1921 de rıhtım a- ; 
motördür. Bundan dolayıdır ki bir ordu- melesini temsilen, onların hakkını kuv- i 
nun en büyük mühimmatı benzin, en vetli bir şekilde müdafa:t eyliyerek ka- • 
kuvvetli sil.Ahı rnotör olmu~ bulunuyor. zanmıştır. 

MübnUığatı şaşınn~tı: 
- Bu kadar da olmaz. 

30 b:"n lngiliz lirasına 
mal olan bir -hakaret 

Belki bugünün de kendisine muhsus 
silvarUi var. Fakat, bu süvari atlı değil, 
kanadlı, yC!'l'de değil, göktedır. Öyle bir 
ı;(lvart iki sade keş f için kullanılmıyeır. 

Blz:zat ha;bediyor ve bir muharebenin 
Garb c8p'hesinde, Bale şehrinin gar

kazanılması ve kaybedilmesi üzeıincte 
doğrudan doğruya müessir bir faaliyet hında. vukua ge~ garib bir hadiseyi 
sarfedebiliyoc. Bundan dolayıdır ki, harb anlatalım. Cephede bir Alman spikeri, 
bir memleketin aym zamanda dört kö~- hoparlörden Fransızlara lisanen tecavüz
s!ni birden istilA edel>iliyor ve gene bun- de bulunmuş, buna mukabele eden Fran
dan dolayıdır ki bütün eski strateji. hcı.t- sız spikeri, Hitleri tahkir eden sözler 
t! ana prensiplerine varıncıy:ı kadar, bu sarfetınif, bunun üzerine Nazi spiker tü
balden ,müteessir oluycr. yanı deği~iyor. feğe .sarılmış ve Fransız haporlörünü sus-
0 kadar değişiyor ki harb başlam.ızdan turmuş, .fakat Fra.mızlar da durmamı,, 
evvel, yahud ilk günlerinde, Lehistan 
harbinin neticelerinden son:a dahi, en makineli tüfeklerle ateş ·açmışlı:ır, A1-

- Niçin olmasın, asansifriiıı kflpı -
sında cPazar günleri asmısörie çıkı -
lam.az> yazılı bir kağıd asılıdır da ... 

\. ___ _ 
-----' 

Harb gemi."erinin masrafları 
ne kadardır? 

İngiliz filosuna mensu b Z1rh1ılardan 
lıer birinin masrafı lrnftada 7 Ha 10.000 
İngiliz lirasıı arasındadır. Masraf reko
runu 41.000 ton cesametinde bulunan 
Hood iırhlısı kazanmaktadır. Haftalık 

masrafı 10.000 İngiliz. lirasıdır, yani se
nede- 520.000 liradır. Bizim paramızla 

2.860.000 lira-... 
Hood'dan küçük zırhlılarla sıffı barb 

kruvazörlerinin senede 4-00.000 İngiliz li
ralık masraf\an v

0

ardır. ................................................ _. .......... . 

Holanda Kraliçesi 
Londraga 
Nasıl gitti? 

cGün batarken• tilmi mevzu itibarile be. 
nim romanımklnden bambaşkadır. Da.ha fe,. 
na olduğunu da iddia etmiyorum. Ancak, o. 
labllirdi Ve benim eaeı1mln §Öhretıne de pek 
lilA nak:ise iras eder, maddl manevi menfaat.. 
lerime dokunur, hat.t belki de benlın kendlın .. 
ce muayyen ve müesses kanaatlerime idea • 

İngiliz gazetele- llıne aykırı da dii§erek, iŞin JıÇ ~ü bU. 
rl Holandanın Al- mlyenler namrında seciyem ha.kkında fena 

manla ~~- f d fikirler de verebillrdL r wu.a ın an .. .. . . Bu hazıra. korunak, muesse.s tohretlerden 
Jstıl~1 üzerıne ısti!ade etnıek teamülünden herhalde vaz .. 
Londraya iltica et- geçmeliyiz. Bunun için de, geçen n~iyab 
Ifiek mecburiye- kongresinde esasları tesbit edilen hakkı ta,, 
tfnde kalan Holan- llt kanununu biran evvel hazır.la:mak, çıkar., 
da kr li . v·ı mak ve mer'iyet mevküne k.Qymak JAzını • 

a çesı ı - dır. 

helminanın istas- Her ferdin, her türlü hakları mahfuz bu • ' 
yona vardığı za- lunan bu memlekette yazı emekçilerinin dEl 
man pek yorgun şimdiye kadar ihmal ed1lmiş haklarının dil.. 
ve müteessir gö- şünülme ve korunma. zamanı çoktan gelmlt 

.. a·· ğü" Ü ve geçmektedir. -run u n , omu-
zımda açık mavi bir çantada bir gaz mas- C. ~k.1!~11,, ~aLu. 
kesi taşımakta olduğı.ınu yazıyorlar. ·-·························································-
Kraliçe Vilhelmina, radyoda tebaasına 

hitaben neşrettiği bir hitabede, vaziyeti 
olduğu gibi anlattıktan sonrn, bugün 0-
range hanedanının kurtulmuş bulundu
ğunu, günün birinde de tekrar ana va-

Müttefik donanma 
iskenderiyeye döndu 
Kahire 17 (Hususi) - Büyük deniz 

tanlarına kavuşacaklarını söylemiştir. alan k .. Akd ni . ırumevr yapma uzere e ze a -
Kraliçe 60 yaşındadır ve J2 senedenberi t . . -
d Ülk · i hük" d d B d kr çılmış olan ngıliz, Fransız donanmaları 

e esın n um an ır. ura a a- ı bu .. İsk d · d.. ·· 1 d' 
liçeyı· Londraya ayak bastıktan gun en erıyeye onmuş er ır. 

görüyorsunuz. 
sonra n· v taraft M b ·· 1n ·1· ıger an ısır ugun gı ız \'a• 

tandaşları arasından, mahalli müdafaa 
teşkilatmda ça1ışmak üzere gönüllü top· 
lamıya başlamıştır. Fransadtıki /ngiliz ordusu 

şaraba alışama"ı! ... Şimdiden bir çok ki§i gönüllü yazı1-
rnıştır. Sivil ve asker! sahalarda bütün 

. ~aya gelen İngiliz ordusu efradı ihtiyat tedbirleri alınmıştır. Havada, de· 
içın _hususi prablar ihzar eden Fransız nizde karada da büyük teyakkuz göste
şarab fabrikalan faaliyetlerinin boşa git- rilınektedir. 
tiğini anlamışlardır. İ'ngiliz askerlerini Mısıra Avusbalya kıt'aları 

§araba alıştırmak kabil olmamıştır. Şa - çıkarıldı 
rab an<::ak bir kısım zabitler tarafından 

Londra, 17 - Harbiye nezareti Avus-

dikk.atll gôz!er, .muharebenin bugün ta- manlar bilmukabele ağır topçu ateşile 
kib ettiği cereyanı tasavvur edemiyordu. karşılanndakini isklt etmişler, neticede 
Modern harb, yeni çehresini bütün dün- bu hicfisenin cereyan ettiği mmtaka yay
yaya ancak fU bir haftadanberi cereyan lım ateş altında kalınış, sonunda her iki 
eden vukuat ile göstermiştir. taraf ta suısanca 30 bin İngiliz lirası kıy-

* metinde cephane harcandığı an laşılnuş-

TAKViM 
MAYIS 

kullanı~anağa lbaşlan.mı~ır. Efrd bira iç- tralya kıt'alarından mürekkeb ikinci bir 
. mekte israr eylemişlerdir. Bir hayli kala; seferi kuvvetin Mısırda karaya çıkarıl• 
balık olan İngiliz ordusuna İngiltereden makta olduğunu bi!dinnektedir. 

J>eiişildi.k dediğim şey budur. Eğer hu tır. 
değişmenin .fildrler üzerindeki tesirleri· 

ne de bir göz atarsak şunu görürüz: Yir- Dün.nanın en pahalı kitabı 
mi sene içinde insanlık, en büyük tcrak- ~ 
kiyi ve en bnyCik inkıtabı harb tekniğin- Dünyanın en pahalı kitabı İngiliz mil-
de ve strateji sahasında yapmıştır. Bu- zesinin yeni n~tUği kataloğdur. 1939 

. nun insanlığa şeref verici bir terakki ol- .senesi KAnunusanlainde ne§l"ine başlımı
duğunu iddia etrilıığe bilmem cesaret e- lan bu kataloğun kıckmcı cilch geçcnler
dilebillr mi? İnsanlık yirm.i sene içinde, de çık:ını§tır. 250 cildden ibaret bulunan 
yalnız tahrlb etmej:ti düşünmfiş ve bin bütün kataloğun .fiatı 920 İngiliz lirası -

. 

Rumi Hno 
lbbti -Mayı• 

b 

GÜN!:.~ 

::.. IJ. 

' 41 

9 20 

18 Arabi aeııı 
l1iS9 

Reami .. ıu -Hızır 
1940 l8 
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Rebiü1ahar iMSAK 

~- l). 

11 2 86 

7 14 
insan neslinin emek mahsulü olan bir 
medeniyeti yıkmak için mümkün o1~ıı 
her kadı yapmıştır. E~eT' bu medenıyet, 

bir g{ln batacak olursa, bıı neticeyi onun 
tamamile bak etmiş olacağına hükmede

dır. Bu kataloğu amıak istiyenlerin sa -
yısı ~imdiye kadar ancak on yedidir. Ka

taloğun intişan fimdilik tatil edilmiştir. 
Harbden sonra tekrar neşrine başlana -
caktır. 
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=>. o. s. ü. s. D. ~- o. 
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1 STER 1 NAN, 1 STER 

bira getirmenin pek gQç, hattA imkAnsız Bu kıt'alar Filistine hareket etm~kt~ 
olduğunu gı6ren İngilltler, derhal faali- dirler. 

1 yete geçer.ek pmali Fransada bul'llllan kü Mısırda ihtiyat tedbirleri 
1 çük Fransız bira imalAthanelerini satın Londra 17 (Hususi) ~Mısır hilkümetl. 
almışlar ve İngiliz çeşnisi üzere mühim aldığı ihtiyat tedbirleri cümlesinden ola· 
miktarda bira imaline başlamışlardır. rak. bugün. müzede bulunan tarihi ve 

Fakat burada hukukt bir mesele ortaya maddi kıymeti haiz eşyaları ve bu me
çıkmıştır. Fransa.da İngHlzler tarafından yanda Tutankamon kralının altından ta .. 
imal edilen !biralar orduya ingilizce eti- butunu başka yere nakletmiştir. 
ket1ıer taşıyan ve İngiliz ismile anılan şi
şeler içinde satılmaktadır. İngiltere ma
liye nezareti bu -biralann dahi İngllte -
redeki rüsuma tM>i bulunduğunu ileri 
sürmektedir. Buna .İngiltere harbiye ne-
zareti itira:ı eylemektedir. · 

INANM·A\ 

ihtikara karşı yeni 
tedbirler alınıyor 

Ankara 17 (Hususi) - Ticaret ve Ma· 
llye VekaJ.elleri ihtikarla mücadele et· 

Am C3 rika o:dusu 50 bin 
fayya.reye sahih olacak Türk gazeteleri bugünden itibaren sayfalarını tahdid etti

ler, bunun jki ıe'bebi var, birincisi TCirk parasını korumak
tır, fakat ikinci ı;ebeb daha mühim: Elde Jcl~ıd kalmadı. ge
tirtmek imkfuu da azaldıkça azaldı. 

sek, hayır o da yok. 

~ rafındaki bazı tedbirle!" alınması için 
muhtelli kararname proJeleri hazırla • 
anışlard1r. Bu kararnamelerle tacirler ve 
perakendecilerin ihtikar yapmaları onle
necektir. Mulıtelif maddelerin satış fi • 

Vaşington. 17 (A.A.) - Kongre, Ruz
veltin istecfiği tahsısatı kabul etmiştir. 

Ordu ve bahriye 50 000 tayyareye sahih 
olacak, donanma 500 cüziltamdan teşek
kül edoccktfr. Muvazzaf ordu 280.000, 
milis ordusu 300.000 kişilik olacaktır. 

Bir milyon askere kifayet edecek ka
dar malzeme ve techizatın hazır bulu:ı-

Muharebeden evvel kilosunu takriben 9 kuruşa alıyorduk. 
Muharebenin iIAnını takib eden c> fiat 18 kuruşa çıktı, 
derken 27 yi buldu. Hiç olmazsa istediğimiz kadar bulabll-

Dtinya ahvali kanştığı ~'ralarda: 
- Bu defa deniz yolu açıktır, t.stediğimb: kadar getirebi

liriz, diyo11duk, öyle olacağını sanıyorduk, fakat olmadı. 
Bu ·vaziyette dün yapılan hes®lann bugünkü vaziyete 

u acaAma, ~ugün yapıl.an hesabın da yann doğru çıkaca
ğına. 

1 STER i NAN, i STER lNANMAI 

atlan bu arada yeni bir şekle sokulmak .. 
tadır. 

Sabık Kayserin şatosunda 
Bern 17 (A.A.) - Nette Züricher Ze .. 

itung, Alman ordusunun sabık Kayser 
Vilhelmin ikamet ettiği Doorn şatosuna 

ihtiram kıt'ası ko"-=',;.;:u;;.ııl.;.;a;;;;r~d.::..:ır'-'-.-~---
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Sayfa 3 

' 

M a imler son had 
o arak 150 liraya kadar 

,~·······R;~~f ... t~biiül;;····· ... ,I 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

İngiliz tebliği 

Çörçilin Paris 
seyahati ehemmiyetle 

karşılandı 
Londra 1'7 (Hususi) - Başvekil Çör9ll ba

gün ö~le yemejtini Japon sefareta.nesinde, ııe.. 
nrıe birlikte yemiştır. 

E 
• Avrupa harb:ne 

Amerikanın müdahalesi 
ihtimalleri 

ala bilecekler maaş 
=--~~--------~~-

Mecliste yeni layiha görüşül~~k~n hararet!i 
müzakereler oldu, Maarif Vekılı ızahat verdı 

Ankara. 17 (Husu.al) _ Büyük Mlllei Mec. 1 1"ua.d Sirmen mua.llim me&eğini di{ter me_ 
llsıncte d 1 t ıa.rınm a.ylıltlo.rUUD mur meslekleri içinde kat'iyen daha aşağı 
~vhid ve ~::dUH~~~ kanuna bağlı oet. görmek istemediğini ma:ksadının bütün me. 
!VeUn Maarif Vekaletine aid ıusmında deli- mur sınıfları lçerlıımde teadül te~don 
Glklık yapılmasına dair lfı.yiha gbrü.şfilürken ibaret olduğunu ıfade ederek ılP.ve ettı. .. 
muz nkıı grup namına sörı alan Fuad sırmen Mesleğinde muva.ffak.iyet goııte -
<R ze bu proje ile muallinılere verilmek ia- ren muallim imtihan ~erir. Ünlver-
tenen Yilluıek maaşın bütçe ımkAnları h& - ısite doçenti olur, pr?fesör olur. O yü~
:rlcınde olduğunu, bu zammın teadülıi temin gek pa.ra.yı alır. Yoksa butçe imkt'ın1'ızlııtı ı
~1 llerıye sürulen barem :ıc.anununa muna. çen.sınde bır ort.a tedrisat muallımıne dev
fl bır hareket ıe,,kil edeeeğinı, bına.enaleyh letın en ağır ve en miıhlm vazı!elerme ı..ev. 
rnevcud esaslar ara&lllda bır nı.sbetsızlrlt bu. dl eyledığı bırıncl sınıf memurlarla yer tut. 
lunduğunu soyledı. Bu ay.kınlığı bertaraf et. ması herhalde yerinde olmıyan bir hare ~ 
rne,. !çın projede tadUM yapmak liızumunu kettır. 
1ıııh etti. · . KP.zım Nami, muallimlık mesleğinin diğer · 

A rıt encümeni mazbata muharriri Ib - bütün m~eklerden daha atır olduğunu te
rahun Alaettın bu ıtırazlara cevab verdL Her, barüz ettırdl. Mu&ll1mliklert diğer memuri -
tınır ınemur gıbı muallım sııu!ının da mem- yetlerle mukayesenın d~ru olmıyacağını 
~ket emnnde muvaffak.ı,yetlı hizmetler 10•- ı.,aret ederek bu parayı çok görenlere soru -
Uğ'unü anlattı. yorum, dedi, mu&llım me.sleğmı bu kadar 
liıkmet Bayur İbrahim AlA.ettinln müta - ~~ı mı görüyomınuz? cMecliste gUrWtü

leaıarına ıştlra.k etti ve muaillm sınıfınm ler, uğultular, ne münasebet, idrn söyledi ses 
fiker bütun memur sınıflarından daha zor leri.ı : 
ıayat şartları içinde bulunduğunu i!ade e- Maarif Vekili t.ekrar kürsüye geleret; biz : 
il.etek etıcümle dedi ki: muallim arkada.,le.ra en son maaş olarak 90 

- Ben hiçbir doktorun, bir sübayın, bir liradan faıJa vermediğimiz zaman buna 
lvtıkatm mesleğinden ayrılarak mue.lllmllk cevab olarak niçin sualıne maruz kalırsak 
lnesıeğlne intisab ettığını gomıedım. Bu da ne dıyeceğımızı bilemiyoruz. Bir mualli{nin 
f~tenyor k1 muııllım arkadaşlar d!ger bfi- 150 !ırayı alabılmesı ıçın en aşağı 30 sene ça 
~n .memurlardan daha az pare. alıyo~lar. ılışması lcab ediyor. Takdır muhterem beye. 

. Ukunıetın teklifi yerinde olan bir tekliftir. tinizlndlr. 
lir M:aarı.r Velalı Yücel, son maaş ha.ddl 90

1 

Feridun Fıkrı Bingöl adaletin tecelli8inı 
~ olarak tesbıt edılmış buluna.n orta ted. temın için bır me&ekte bulunanlara. zam 

11 t muallımlerının maaşlarının daha wt yapan bır layiha vergilere zam yapan bir 
~recelere, yani baremdekl son had olan 150 1Ay1hanın ayni giinde müza.lteresinin ne de. 
l> aya kadar çıkarılması için hazırlanan bul receye ka.dar muvafık olacağını ve ne derc-
rojeye yapılan itirazlara cevab verdi: ceye kadar teadülü temın ettiğini sordu. 

Londra 17 (A.A.) - İ:ngılız ha.rbıye ne
uretının teblığı: 

16 Mayısı 17 Mayısa vıı&eden gece, 
cephede bazı düzeltmeler icab ettığın -
den, İngılrı: .seferi kuvvetleri, Brükselın 
garbındekl mevzılere çekılmıştır. Bu dü. 
zeltme, normal bır tanda olmuştur. Al
man tebliğinin telm1h ettiği tanda bu 
bölgede bır QÖküntü veyah~d bu- yarma 
kat'Jyen mevzuubahs değıldır. 

Belçl'rn tebliği 

Belçikada bir mahal 17 (A.A.) - U
mumi kararglfüın 17 Mayıs öğle vakti 
tebliği: 

Müttefık kuvvetlerle bırlikte gırı.şılen 

ha.rekatla alil.kadar olarak ve bu lruv -
vetıerle sıkı teşriki mesai daıresınde BeL 
çlka kuvvetleri tnm bır sükun ve intizam 
içinde yeni mevzılerıne nakletmışler _ 
dir. 

Ordumuz, muhasamatın lbaşmdanberi 
cüzlikı.nılarından bır <;<>ğunun verdiği 
müteaddid ve çetin muharebelere rağ - • 
men, halelden ma.sun 'hır halde bulun
ma.kta ve yüksek manevıyatını muha -
faza etmektedir. 

Başvekil, a:kşa.m Buklngham sarayında 
kral tarafından kabul edilmiş ve vaziyet 
hakkında etranı ızahat verm~tır. 

Y aı.an: Selim Ragıp Emeç 

B irçoklarının kanaatince büyuk Kral, daha evvel harbiye nezaretıne de 
giderek, erk!nı harbiye harita.lan üzerınden ve tarihi mücadelenin bir saf • 
Belçika ve Fransada cereyan eden muhare_ hası sayılabilecek olan hakıkatte ise ala-
beler hakkında malümnt almıştır. bileceği şekle göre belki de bugunkü 

Londra 17 CA.A.) - Reuter: 1 harbe bir nihayet verebılmek ihtımalını 
Dün ÇörçU Belçika. ve Fraruada cereyan 1 t . . _ 
tın kt l h b id bulunan Ve aşıyan garbdekı muaıı.am haıle bulun 

e e e o an mu are eye n . . . 
kendisine vazıyetin nezaket ve ehemmıye. şıddetıle devam edıyor. F elemcnk h:ıre-
tini görmek imkanını veren ilk raporları a- katı esas itibarile nihayet bulmuştur. Al
lır almaz tayyare ile Parise gitml.ş ve dön - rnanlar, şimdi mahalli idareler tt:sış et -
m~tür. rnek ve bunları askeri makamların emir 

Qörçllln bu zıyaretının çok c~ret verıcı ve idaresine vererek haro zamam umuru· 
ve faydalı olduğ~ ibıldırılmektedlr. Bu ziya. na çeki düzen vermektedırlt'r. Bittabi 
ret fevkalMe muhım ve nafi addedılıyor. . 

Askert vaziyet 
rnemleketın mukadderatında bu. bır ~af-

hadır. Nihai vaziyet harbin sonuna ve 
bunun alacağı şekle bağlıdır. 

Be!ıçi.kada ve Bc>lç,kanm garbe taşan 
(Baştarafı 1 inci sayfada) kısmında harb bılhassa bütün 

. . .. .. dan vermeme~e şiddetini muhafaza ediyor. Bura-
cebının tevessuune mey ıs 1 . . 

;;;.· . .. ~ ·r Yanı Fransızlar da- da, Almanların mutemadı surette 
azmett10ını gosLerı . 'k' . .. . 

· d · • ti r vapmak isteıniyerek tazyı .erme de.am ettıklerı her 
ha zıya e rıc a e J ' ik" f k uh . ,. . • 

b M .. da ve Möz cenu- ı tara ın pe m ta:xı. ohm teblıgle -
Belçikada bir mahal 17 (A.A.) - Belçi. Sam re ve oz arasın 1 . 

ka Qkşam tebliğı··. B"' .. k H bd oldug·u gibi muan· rınden de anlaşılıyor. J3n arada Fransız 

Kıt'alarırnız, hareka.t planındaki ha -
reketlerı metodık bır surette ıcra etnıış_ 
lerdır. 

16 Mayıs öğleden sonra, t>ır kanalın • 
müdafaasına iştirak eden bir avcı alayı, 
bu kanalı iskelelerle geçmeğe teşebbüs 

eden Alman ciızütamlarını büyük :z.:ayl
atla geri püskürtmek suretıle bilhassa 
yarnrlık göstermiştir. 

Alman tcbliğl~ri 

bunda uyu ar e t brv· · b' kt b. ·r d · b'lh 
nidane mevzi harbi yapınağa karar ver- e ıgının ~ no . a ve ır. ı a esı ı as-

. .. .. .. 
1 

sa şayanı dikkattır. Bu nokta, cereyan e-
mış gorunuyor ar. d h b' h k tl d' ·ım k · t d' . h bl ffak oldu~u tak- en ar ın are. e en ırı e ıs en ı -

Bu nevı ar er, muva ıs ğ. . k ded' k' b d ih b' 
dirde, uzun müddet sürerler ve ancak ını ay ıyor ı -~n ~-n, vaz ır ma-

.. d duru1duktan sonra, lna çıkarmak pek mwnkun olmuyor. Bu-
duşman taarruzu ur ·· kü h b lbett k . b' · h b. d 
mukabil taarruzlar icrasına imkan verir- ~n . ~r • e e ·ı 1~ ~ıper ar ı e-

•• A F bac:kwnandanlım ğı~ır. Bır hareket harbıdır. Bu derece 
ler. Hul<ısa ransız ,. 6• . .. 
. ·k· h ld ıemirde şimal doğ.ı hareketli olan mucadel~ye daha fazla 
şımdı ı a e ve evve k . . d k l 
Fransadaki Alman taarruzlarını durdur- h8:cket v~rme ıstem~nın ne eme o -

1 l k demektir dugunu, lbıze, yakın atı Vt' Fransız ordu-
Führerın· umumi k · h 17 (AA ) malda meşgu o aca · • .. . ararga ı · · - Belrıkada Bruk.selın larının harekatı go~tert>cektır. Avrupada 

Resmi tebli~: Bu -vaziyete nazaran .. . 
Anvers ve Namur arasındaki muhare- Anver.sın ·muhafnzala.rı ıçın kai't mahiye~te , bu haıle devam ed~dursuıı, bundan _alı -

bede Alman kıt'aları Dyle hattını wav. müdafaa muharebeleri yapmnk imkanı ar. nan ders ve çıkarılan neticelere ıstına · 
re'ın cenubunda delmiş ve Namur :ıstih. tık kalmaz. Nitekim Almanlar 16 Mayıs mu.

1 

den Amerikada da bazı tahavvüller göze 
kAmlarının şimal _ doğu kalesini zap - harebelerinde Briık.selın müda.faa. sıstemını çarpıyor. Panamerikan konferansı erka-
t tm ş1 d. · B "·'•<· r ~imal ve doğusunda Louvaln-e ı er ır. blrı rı..ı:Me ın .. . . _ nı. Avrupa demokrasileri lehinde bazı 
Fransız hattı Maubeuge'ün cenubun- de ve diğeri de Brükselın cenub doğusunda .. . ~· 

ıa; 0~1r muallimın muvaffa.klyetinden do - Neticede müzakere kAfi görüldü. Fuad Sir
kn u o ~ten başka bir yerde kullanmata menin tadil yaııılması hakkındaki t.akrlrl 
"a kAn Yoktur. Bir memur vazife.sinde m~ - reye kond.u reddedıldı ve lA.yiha aynen ka. 
in ff~k olursa mümeyyiz olur, muavin olur, bul edıldl. ' 
u!1~ olur ve daha da ilerler. Halbuki bir 

1 Ya muallımını bu muvaf!akıyetınden 
~layı b~ bh' işte kullanamayız. Nihayet 

suretle kıdem aldıkça ma~na zam ya.. 
:· onu terfih etmiş oluruz. Bunun en ty1 
lU aıı Fuad Sinnenin kendısıdır. Bir mu _ 

Bazı vergi lere z1m 
Ankara 17 (Hu.sust) - Meclis;n bu 

günkü toplantısında fevkalade vaziyet 
dolayisile bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alının.asına dair kanun mUza -
kere ve kabul edilmiştiı-. 

dan Sedanın doğu - cenubunda Carig - Wavre cenubunda olmak üzere iki yerden tezahurat yapılmasını ıs.ıyorlar. Bazı Bır-
nan'a kadar ıoo kilometre boyunca de _ delınışlerdir. Hatta dün gece geQ vakit ıı~ -

1 
ıeşik Amerika gazeteleri ise. daha ileri 

! llnmiştir. len haberlere gore Alman seri fırkaları Brült giderek Amerikanın fiilen harbe mü • 
: Dlnant'ın garbinde hücum arabaları. sele de girmişlerdir. Bu suretle Belçıkanın dahale etmesi lüzumunu ill.'ri sürmekte -
~ mızır karşı koyan Fransız hücum araba- müdafaası ı.,ı ~umıyeUe ve tamamıle aktın dirler. Birinci talebin bir temenni saf • 
: lan püskürtülmüştür. kalmış sayıla.bilır. h d k 1 iht' •· k k tl d 
:. Bundan ""nra Almanlann, Felemenk ve asın a aması Jnaa ço uvve ı ır. Alman ordu hava teşekkülleri arbe """ 
• doğru çekilen dliş.mnıu her tarafta tıık!b Belçi.kadnkıl orduln.rını cenuba yuruterek İkinci istek ise, bugünden yarına tnhak· 

im idi. Buradan ayrılarak a.dlıyeye ınt.l -
~etti. Müddeiumumi oldu. OenQ y~ında 
1 

faila para aldı diyerek lA.yihanın ay _ ..:!. kabulünü temenni ettı. 

. 
; 
~ 

i 
i 

BilOmum sanayi ve Dleclis bu yıl i 
iş yerleri hafla ya.z ta.tiıt 1 

lalilinden istisna ediliyor Ank .. !ı~?:!1Y~!k Millet 1 
Ankara 17 (Hususi) - Koordinasyon Meclisi bütçe encümeni 1940 mali yılı ! 

ieyetince kabul edilen yeni bir karama- devlet bütçe projesinin tetkikini tamam- • 
llleye göre bilfunum sanayi ve iş yerleri la.mıştır. Projenin encümende aldığı son 
~afta tatili kanunundan istisna edJlmek- §ekil tab'a verilmiştir. Encümen mazbata 
hGdir. Her nevi iplik ve dokuma, imaU.t-

1 
muharriri, encümenin mazbatasını ha -

IUle va fabrikaları lle Sümerbanka bağ- zırlamaktadır. 

lı fabrikalar da mesai saatleri günde ÜÇ 
1 Öğrendikime göre bütçe projesi önü -

»&ate kadar artırılabilecektir. müzdeki hafta meb'uslara dağıtılacak ve 

İsviçre ve 
Yugosla vyada 

ayın 26 sına doğru umumi heyette müza
keresine başlanılacaktır. Meclis bu müna
.sebetle ay sonuna kadar hergün öğleden 
evvel ve sonra t<>planacaktır. 

Eski tekaüd kanunu esaslarına göre 
maaş almakta olan mütekaid, dul ve ye -

tadbirJer timlerin ınaaş!arına yapılacak zamma drı-

etmektedir. riansanın şlnuıl doğusundıı.ki harekatı tev- kuk etmesi ihtirnah olan biı keyfiyettir. 
Almanlar şimdiye kadar ikiSı general sie çnlışacakları nşlkardır. Anook 0 zamana Bilhassa Amerikada yeni reisicümhur in-

olmak üzere 12 bin er ve subay esir al~ kadar mlitteriklerin Belçikadakl kuvvetlerlnı tih b b ı._ ld v b' d y 
t lmal d 5 a ı ıncvzuu aıı.S o ııgu .r sıra a. e-

:rnış ve müteaddid Lop zaptet.mışlerdir sürat ve selfı.ıne le Fransanın ş Oı;U - • .. • A • • 

., • suna çekerek burndo. kuvvetli ve tankların nı dunya ahvalıne vakıf ve oradakı fıkır 
Ce~ub cena~ında kuvv~tli Alman ~- : nüfuzuna m!i.ni olabılecck bir mudafaa cep_ ı CC'reyanlarını takib ed•'nlerce malümdur 

şekkulleri de duşmanın hucumlarını pu.s- 1 .. kl b b .... l . · 'k Am 'k t ·ı ktirt .. . b"l h. 1 k • hesi vucude getirme e ern er ... unun ger kı Bırl~ erı a, ngı tere ve Fran -
·1 llymubşıl v~ lmdu~a ı ucum ar yapara : sinde ehC'mmiyetli lhtıyatlar toplamaları ik. saya karşı duyduğu ;:,0mpatiyc rağmen 
ı er e mış er ır. ! d Şimd lık yapılnca.k şey bundan ı. I .. . 

Sar cephesi uzerlnde Almanlar 'Majino ! tıza e e~'. .. e~tedlr 1 bugun harb.n dışır.da kalmak arzusun -
hattına karşı i~tıkşat !aalıyetıerine de - 1 ba~~ı~u~%u1;:.aber btlınmelldir ki bugün a- dadır. Cümhurreisıiği namzedlerinden, 
vam etml.şlerdır. _ 1 dl avcı sıperlerl ve dikenli tel orgü. mnnllerl, programlarının başım!, Amerika efkarı 

Fransız.. topçusu dun açık ş~hır olo.n J zırhlı arabalıı.rını durdurnmaz. Zırhlı araba- umuıniyesinin bu ısteğm; bir program 
Rastadt uzerıne askeri hiç bır s_~b~b i Jara karşı ancak zırhlı araba ve uçakla mu- levhası halinde geçiımıycnlerin seçilme-
olmadığı halde ate~ aQinıştır. En buy·uk : harcbe edılebillr. Ayni znmanda ç-0k geniş . . . . ~ . 
Alman bataryaları ınuko.bele olarak Ha. ı· . k d fi to u te kilfı.tı H\znndır. Fa. lerı ihtımalı bulunrnamno:.ı, bır arzu-

1 
ölçüde tan a pç ş k t' b' d }"I·\ · M r .h 

genau'yu ateş etmıştir. · kat bunlar büyiık hareket kabillyetıne roa. nun uvve ıne ır e ı.uıı. aam aı se-
Holandada zeeland vilayetindeki ada. ilk olmalıdırlar ki delinen yerlere süratle çim yapılıp da netice taayyün ettikten 

ların lşgıılıne devam edılmektedir. Tho- 1 yetlştirilebilsinler. sonra herhangi bir \'Csılcden istifade o -
len adası dün tesllm olmuştur. 11 Hulfı.sa, şu anda a.sıı Majino haltı lhata lunarak bir müdahaley~ kalkısılması 

Alman tayyarelerinin 16 Mayısta baş_ edılmış değildir. Asıl Majino hattının şlınal d . - k" d" F k t b .. ..,; • 
lıca hedefleri Fransada ve Belçikada cenahını koruyan Metz, Verdun alınmadıkça aıma mu~ u.~ ur .• a 3 ug~n ıçm t>u, 
düşman gerislndekı münakale yolları ol- l Majino hattı .şimalden 1skat edılemez. olamaz. Çünku efkarı umurnıye buna 
muştur. Bir çok demiryolları ve şoseler Bunlar müttefiklerin elınde .kaldıkça Al _ muhaliftir. Müttefik1ere yapılan malze
ta.hrib edılmış, nakliye trenleri ha.s:ıra manların şimalden yapacak.lan tazyik le me teslihatı arttırılabilir, tayyare s.pa • 
uğratılmış ve hareket halinde kıtaat. kol- ihata nıhayet yeni bır Marn ~uharebesıne rişleri azami haddine çıkarılabilir, geçen 
ları dağıtılmıştır. müntehi olabilir, fakat bu takdirde de mUt- . .. 
Düşman gemilerine yapılan hücum - tetikler için nıhal galebe imkftnı dalma mah- harb~en bakıye kalmış borçları~ı od_e -

ıar esnasında Holanda _ Belçika sahi • ruz kalabılecektır. Çünkü Alman şimal ce _ mem~ memleketlere, hattA kredı dahı a
linde bir kruvazör ve bır topçeker ba - nahı üslerınden gittikçe uzakla.pca.k, Fran- çı1abilir. Fakat bugünden yanna Avrupa 
tırılmıştır. Bir nakliye vapuru ağır hasa_ sızlannki Lse gittikçe kuvvet lı:aynaklanna harbine bir müdahale beklenemez. Böyle 

\,; 1r olan kanun lAyihası da encümenlerden 
t llo:ına, 17 (A.A.) _ Gazeteler, İsviçre geçerek Meclis umumi heyetine verilmiş
arafından alınan askeri tedbirler kar • ı tir. Bu layiha Mecli:;in Pazartesi toplan- ı 

{'81nda İtalyan matbuatının hattı harek .. tısında görüşülecektir. 
~e iŞaret eden İsvıçre federal konseyi- ı Bilyük Millet Meclisi Haziran ayı so
~n :tesnıi Ufu~~ini neşretmektedirler. nuna kadar eldeki işlr-rin müzakeresini 

azeteler ıbu hususta tefsiratta bulun - taınam\ıyacak ve dünya ahvalinin fev -
~akt~n istink~f etmek!& beraber, bu tel>- ka'!deliğine binaen t>u yıl yaz tatili ka -
~ cltalyanın dostane hattı hareketi İs- rarı vermiyerek her hafta toplanmak su
i~re ~tarafından tebarü& ettirilmiştir.• retile İkinciteşrln d~vresine kadar mesa-

ra ağrıyarak karaya oturmuş ve dığer yakınl~acaktır. b' k i d a orta a atı 
1k.l Fransız dlstroyert hasara uğratılmış- Elhasıl şu anda sevkulceyçıe henüz ne ka. ır. ~y a~ca . ~eç m ~~ sonr Y -
tır. Şimal denizlnın ortasında su yüzıin- zanılm:ış, ve ne de kaybolmll4 bir zafer yok labılır. Şımdıki tezahurler sadece sem -
de görülen bir denizaltına bir bomba tur. Bunun için daha beklemek lhımdır. - patiye müstenid eflatuni a!Akadarlık1ar· 
.!Sahet ettırJlnlı.ştir. Denizaltının ta.hrib B. E. Erkllet dan füarettir. Se1irıı Ragıp Er.ıeç 
edtlmış olması muhte.m.eldir. • ............................................................................................................................ . 

~lıgı altında neşrediyorlar. isine devam edecektır. 
el nornada bazı evlerin cephesine yeni • 
ten müttefikler aleyhind~ afişler yapış -
%1~111rtuştır. Siyah çı:?rçeve içinde olan_ b~ 

Norveçte harb 
-.ı§ .er İngiliz filosunun öldüğünü bıldi- LOndra 17 (AA.) - İngili~ harbıye neza-
liYor retinin Norveç harbı hakkındaki tebll~: 

13 Narvık: Müttefik kuvvetler, Lijerk.Bvlk 
ll.' . ale 17 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil - mıntakasında ılert hareketıennı muvaftaki-
lrıyıor: yeUe devam ettırmı.,ler ve Rombakofjordun 

.. Cuma sabahı Fransızlar Ren nehri Ü • ~imal kıyısını Li!jorda do~ru 1.<}gal eylemı.ş -
"erind h ı Ierdır. lan Be arbden evvel tahrıb edilm ş o- Narn.c:os mıntaka.smda kıt'alarunız, ild tay 
h uningue denıiryolu köprüsünün yare düşürmüşlerdır. 
h a~ını lağımla hava.va atmışlardır. Sa • ---------

\r ahıeyin diğer infilak sesleri Bale veci- HaıiCill~ Vekili 
a~ndan duyulmuştur. Bir SlJVare verdi 

ır elgrad 17 (A.A.) -- Avala ajansı Yu-
z.Os1.a Ankara 17 (Husus!) - Hariciye Vekili l<! "Yanın seferberlin yapacağına ve 
lı ~e:rherlik iliı.n etmek üzere nazırlar mec Şükrll Saracoğlu bu gece Hariciye köş-
~llin bugün toplanacağına dair ecnc>bl künde kordip,omatik şerefine bir suvare 
.,Ltbuatı tarafından verilen haberlerin a- vermiştir. Suvarede siyasl mehaffle men-
-~,?. olduğunu bildirmektedir. sub zevat hazır bulunmuşlardır 

Düşmanın garb cephe.sinde dünkü za- Sabahtan Sabaha 
yiat yekünu 59 tayya.redi.r. Bunun 80 u 
hava muharebeleri e.sna.sındn, 8 1 de da. 
fi toplarımız tarafından dü.şürWmüştür. 
Di~erleri toprak üzerı.nde tahrib edıl _ 
miştır. ı 

Berlin 17 (A.A.) - D.N.B. sa.at 22 de 
bıldırılıyor : 

Alman ba.şkumanda.nlığının teblığı: 
Louvalnln cenubunda Fransa - İn 

gılız mevzılerlnin diişme.:oınden sonra, 
Almiln kıt'aları bugün ak.şama doğı~ 
Brüksele gırmışlerdlr. 

15 Alman tayya.resı gerı dönmemıştır. 

Berlın 17 (A.A.) - Resmi teblıl: ' 
Alman hava kuvvet.len 17 Mayıs saba-

hı erken saatlerde mühim birçok mu _ • 
WLffakiyetler kaydetmişlerdir . : 

Belçika cephesinde altı Messerohmlt - i 
t'den mürek!keb bir Alman hava filosu ı 
bir saat zarfında 18 İngiliz tayyaresi dü-
ştlıınüştür. i 

Dunkerque limanında büyük Qapta. iki 
bombanın te.ili'ile bir distroyer bir kaç 
dakıka zarfında batmıştır. Dunkerque a
çıklarında bulunan bir .kruvawrle bır 
kargo bombalarla cıddl hasara uğratıl_ 
m.ı.ştır. 

\. ...................................................... -' 

Devler çarpışıyor 
Ha.rb ra.porl&n o kadar sade oldukıan halde •arb cephesindeki bofqmanın 

dehşeti a.nlaşdıyor. Çelikler, motörler Q&!'PLŞJYOr. Toprak üstünde a.tu' tankla.r çu. 
kur tümsek dere, dal bakmadan koşarken elli metre yüksek.ten bomha.rdıma.ıı 
t~areleri ~traıyözlerl, bombalan T• toplarUe yer yfrriinü yalayıp süpürüyor. 
Mermiler haTada tutuşurken yerde tanklar dolqıyor. Ve bu arada. etle k.emik~u 
in.san yıtınJan zeküannın mahsulil o!a.n bu devlerin çelik dişlerinde bufd11.7 ıa • 
nea1 ıtbl ezlllp yok oluyOl'lu. 

Mall%lLI'& tiiyleır ürperticidir. 
Bu barb lld ta.raf içbı de bir varlık ve yokluk da.va.<ıı olduğu için mücadele çeU.n 

oluyor ve olaca.ktır. Bu D1A9m galibi e.."ki fa.tlhlerln zafer alayla.rmda bqlarına 
koyduklan defne dallarlle donanacak değillerdir. Ta.rihlerini kurtara.ca.kla.r Te a-

tilerl için milletlerine yaşama. kudreti vereceklerdir. Ölmesini bilmeyip Holanda 
e-Uıl sllbını kullanmada.n t.es'llm eden taraf için hayat yoktur. Iler teneffüs eden 
yaşadığını iddia edeme-. Haysiyet ve şeref kelimelerini kullanmak hakkı herke e 
verilmemiştir. Başı IUJ&fıda yaşamak her milltln şlan delildir. Davaı;ını müdafa
ada aciz gösteren bak iddia edemez. Bu haldkatlerln kuvvetini anlamak için- gaTb 
cephe.sinde mna.zzam hallefi temaşa etmek Wldlr. 

Çarpışan tanklar, motörler defli, tarihin içinden süzülüp yüksek medeniyetin 
son ita.demesine dayanan nıilletlerhı gururu, kültürüdür. 

Devler çarp!ŞQ'or ve tarih sayfalannı açmış, kanlı macerayı kaydetmek için 
mücadelenin sonunu bek11Jw. Ba son belki de yeni bil' devlin ba.'il.angıcı olacaktır. 

~IUJ..,. C.lıtJ~ 
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1 Bir motör çarpıştığı bir 

;'. sandah batırdı 
Şeh·r bütçesine bu sene da 

kanalizasyon tahsisatı konulamadı 
/ 

Kanalizasyon çukurlarının tamiri için 300 bin lira tahsi
sat teklif edildiği halde bu miktar 15 bin I:raya indirildi 

Dün Sarayburnu önlerinde bir motör
Ie bir sandal çarpışmış ve içerisinde dört 
yolcıu bulunan sandal parçalanarak bat
mıftır. 

Bandırma limanına bağlı Mehmed kap
tanının idaresindeki 16 tonluk Coşkun 

İstanbul şehrinin kanalızasyon tesisa!J 1 Belediye fen heyeti müdürlüğü bozuk motörü, limana girerken, Üsküdar iske
çok iptidai ve nrAsandır. Kanalizasyon kanalizasyon çukurlarını tamir etmek lesine bağlı Hüseyinin sahih olduğu !an
§iiketıne yaptırılan tesısat ya1nız lstan- için 1940 senesi büt~ine üç yüz bin lira dalla çarpışmıştır. 
bul yakasının Haliç cihetinden ibarettir. konmasını tek\if etmişti. Şehir Meclisi HAdise sandalın içerisinde dört yolcu 
Belediye, mukavelesı biten şirkete tek- bu miktarı on bet bin liraya indirmiştir. olduğu halde Üsküdardan İstanbul isti
rar iş verm~, tesısatı Belediye malzc- On beş bin lira ile hiçbir işe başlanamı- kametinde gelirken Sarayburnu önlf:rin
mesile yapmağa kalkışını~tıı. Fakat üç yacağı için kanalizasyon çukurları bu !'le- de suların cereyanına kapılmış ve bu an-
senedenberi büt~cye tahsisat konamadığı ne de açık kalacaktır. .da limana girmekte olan Coşkun motö-
için tesisata ~lanamamış, kanalizcısyon rünün üzerine düşmesinden ileri gclmiş-

Çukurlann kapatılması yüzünden bir 
çukurlan kapatılamanuştır. tir. Sandalın önü derhat parçalanmış ve 

İstanbul şehrinin ziyadesile korktuğu çok semtlerde halk evlerinde oturamaz su almağa başlamıştır. 
sarl hastalıkların kanal.ızasyon te.5ısatı· hale girmiştir. Kadıköyünde ve bilhassa Dört yolcu ve sandalcı rnotöre alın
nın noksan ol~undan ve bozuk su1nr- Kurbağalıdere semtindeki çukurlar. Fe- mışlar. snndal bir müdde: sonra batmış
dan çoğaldığı tesbft edilmi§. Sıhhiye Ve- riköy ve Ramizdeki kanalizasyon boru- tır. Kazanın suların cereyanı yüzünden 
kAletinin ikazı ile Kırkçeşme suyu şehir '.arı, Harbiyedeki llğı.mlar bu sene de ta- vukua geldiği anlaşılmaktadır. 
çeşmelerinden kesilmiştır. Halkalı ve Mir göI"Ettn.iyecek, Kasımpaşa deresı;e 
Takslın sulannın da şehr~ verilmemesi birleşen tAli çukurlann üstü kapatılamı
istenmişse de su buhranı mevzuuba11s ol- yacaktır. 

Tütün ihracatçıları bir 
birlik kuracaklar 

Mayıs 18 

Bir çocuğun ölümile neticelenen 
tramvay kazası adliyeye intikal etti 

Evvc!ki gün tramvay altında çiğnenen çocuğun ölü· 
münde vatmanın mes'uliyeti olmadığı anlaşıldı 

Evvelki a.kfa,m Sirkedıde Şahinpefa otell neda.rlarından Mustafa, iddia edlldlğlne gö .. 
önünde Moiz ısminde blı- 900utun feci bir re, bir mukavva .satı.şı esnasında müzayede 
tramvay ta1asına 'kurban &ltt.ıtınJ dünkü D.J:meslnde tahrifat yapmak suretlle, 70 hrıı 
nUahamızda :rasmıştık. Bld.L\ıe ~eye ın - 50 kuruııu iht.llA.s etmiştir. 
tlkal ederek.., mi.iddeiumuml muavtnlerlnden Müddeıumumt İhsan Yemuvat, duruşma 
Feridun Bap.na .lca.za .ıra.tında tahkikata sırasında toplanan delillere göre, suçu sabit 
ba41&mıştır. görmtı.ş ve maznunun ceza kanununun 209 
Yapılan tabklkat net:lıce81nde, banın su- üncQ maddesine tevfikan tecztyesını ıste ~ 

reti cereyanı fU ~kilde tesblt ecUlmiftJ.r: mıttır. 
Kua kurbanı Mol.a, Beya'tld !ısWt&metl - Dünkü celsede müd--.!aasını yapan vezne. 

ne iiden blr tramvay a.rabasının arıta.sın • dar 1se, mahkemede ağlıyara·k, §Unları oçöy .. 
dan birdenbire yola çı·t:mıo. bu sırada aksi !emiştir: 
ı.,tJ.Jcanıetten ıeıen vatmaın Na<:Uı1n idare - - Ben, muslldye A.şina bir adamım. iste. 
sindeki Edimekapı tra.m.ft.yının 6ntıne düş- scydlm, aan'atım saye.sinde 3-00 Ura aylık da 
milftür. Va.tınan derhal tre.n yapmak. f.'lte • bultıı'du.m. Fakat 60 lıralık memunyetunı 
mlşse de, arada e.ncalt yaran metre blr me_ buna tercıh ettmı. HMısede, ıhttlfts yoktur, 
ate kalnııt olduhnd&n, kazaya mAn1 ola- Yaptığını, bır tn.shıhten ıba.rettır. 
mamıştır. Bıı fekle göre, hA.dlsede vatmanın Dur~a, karar verılmek üzere, başka gü_ 
mM'ullyeti de olma.d~ net.k:esine varılmak- ne bıralalmlftır. 
tad~. ----~~--------

Dün, müddeimnumt muaTinl 1'm1ıdwı Ba- Ban semtlerde tifo vak'aları duğundan fimdilik bundan vazgeçi'miş- Kanalizasyon şirketinin başladığı te-
tir. sisata her sene devam edilse idi ancak A k .d .. _ _ 1 tc- gana lle Devlet Demlryollan a uncu i§letme.. go'"rüldu .. 

n araya gı en tutun tuccar an sinden blr milhendüı ftk'9. mahalline elde _ 
maslanna başlamışlardır. Heyet, hergün- ret, bir keşıt ~a.roır. Son günlerde oehrın bazı .semtlennde tıfo 
kü temasından telefon1 a İstanbuldaki tü- · Bu keşif de ayni netıcey1 teyid etmiştir. Tak'alanna tesadüf adılmış, İstanbul Sıh • 

Tütün ihracatçılan, lütünlnimize rnah -

"tün tüccarlarını haberdar etmekted~r. Adliye, hAdı.e et.ra!ında. tahkik.ata devam hiye Müdürlüğu tarafından lca.b eden tcd 
etmektedir. birler derhal alınm~tır. 

Sıhl1iye Vekaleti kan:ıUzas)!On tesis;ı- şehrin kanalizasyonları elli senede ta
tının ikmaline başlanmasını rnüteaddid mamlanabilecekti. İnşaat her sent> geriye 
te1.kerelt>rle Belediyeden istemişse de atıldığı için İstanbul daha birçok seneler 
tahsisat mevcud olınadığından bir türlü açık 'ağını çukurlanndan kurtulamıya-
faallyete geçilememiştir. caktır. reç bulabilmek için çok gayret sarfetmek Ağırcezada bir ihtilAs davas na Bir ad~m ilaçla zehirlendi 
-~~~~====~=====~~-~--=-~=-=~~~-me~~~~dek~m~~dırla~ ~kıldı ~m~rlı•a~~ ~nı~a~ M~~ 

Sovyetfer tiftik ı Armatörler deniz Son günlerde Fransa rejisine taahhüd otura.n gazete bayn Mehmed KCı.mıl evvcııa 
mukabilinde manifatura kt" t . 1 . . edilen 3.5 milyon kilo tütün satışı limi- İklnci ağıreeza mahkemesinde dün birl&k'8m ıllç ıçmış Ye bu yüzden zehırlenmış-na ıya iŞ arını ted şirkete bırakılmış olduğundan ve tn- lhtllAs Mdisesının durıışmasma batılın~ • tır. 

Verecekler QÖrUştüler giltereye satılacak on rni'yon kilo tütün tır. 1 Mehmed Kamıl tedavı edılmck flzere Cer .. 
HAdlsenln ıuçlu.su bulunıa.n &ümrWc vez.. ra.hpaşa hastane.sıne kaldırılmıştır. 

Haber aldığımıza göre Sovyetlerle kar- Dün armatör1er birliği azaları birlik 
§Ilıklı emtia mübadelesine dayanan yeni binasında toplanarak müzakere mevzuu 
ticari görüşmeler başlamıştır. olan memleket deniz nakl;yat işleri üze

Bundan bir müddet evve.1 bu rnE:vı.ll rinde görüşmüşlerdir. 
etrafında yapılan temı:ı lar arbitraj me- Ankarada Münakala! ve İktısad Veka-
selesinden dolayı intaç edilememişti. letlerile temaslarda bulunan birlik heye-

Sovyet harid ticaret müınessi1lerf ge- tinin deniz nakliyatının ve bilhassa kö
niş mikyasta manifatura eşyası vermek mür nakliye işlerinin bir e1den temini 
Vt' mukabiltnde bilhassa tiftik almak tek- maksadile yaptıkları temaslar etrafıncla
llfin<le bulunmuşlardır. ki izahatı dinlenmiştir. İlk iş olma'k üze-

de yalnız bir firma tarafından toplana-
cağından tüccarlar müşkill mcvkie gir-
mişlerdir. · 

Polonya. Cekoslovakva. Avusturya, İs
veç ve Belçikadan scnra tütün" alıcısı o
larak İngiltere ve Fransa kalmış, onlar 
da iki firmaya bağlanmıştır. Bu hususta 
bir tütün tüccarı şunları söy1cm~ktedir: 

1 

,_. Bugün SAR AY Sinemasında 
2 gllzt'l filmden mür.!kkep z3ngı 1 

32NCİ 
AVCI ALAVI 

Hali hazır harp vakayii 
andıran emsalsiz bir film 
5000 uker denizde.. 
1 dıamda 1001 vekayi 
Seauslaı: 2.&.ı - 6.2:.> ve 10 da 

bir pro~ramı alkışlıyac·aksınız. 

Görünmeyen 
Adam Aramızda 

Mevsimin en şen komedisi 
CON ... T ANCE BENETT ve 

GARY GRANT 
tarafından Fransızca sOzlQ film 
SeJnslar: lt.30 - 4.20 ve 8 de 

lıaveten: FOKS JU~NAL en mükemmel ve en son haberler. 

Bu suretle Rus men~ucat sanayii itin ;re Devlet Denizyollarına aid nakliyatın 
Jnzumlu olan tiftikler temin edilmiş ve birlik tarafından temin edilmesi fçfn bir
rnukabilinde mnnifahlra alınmış olacak-ılık az.asından birinin mezkur makamla 
tır, Esasen ge~ defa ria tiftik ihr:ıç kıy- temac;• kararlaştın'.ırruşt.ır. İşin tes"'oitin
metleri üzerinde mutabakat hnsıl 01.muş den sonra icab eden mukavele tanılın 
bulunduğundan bu m .. 7 kı>rPlı>rin mü~ edilecektir. 
bet şekilde neticeleneceği kuvvetle tah- Birlik. deniz naklh•e işlerinin çok 

- Yüz elliye yakın tütün ihracatGısı 
vardır. Bugüne kadar Avrupa piyasaları 
açıktı. Serbest ticaret yanıyorduk. Y c~a
ne alıcımıı İngiltere ve Franc;ava tütün 
satamaz hale konulan tütüncüler ellerin· ! 
deki tütünleri kime satsınlar? Bu mesele 
tütün tüccarlarını düc;ündürdüğü gibi 
tütün müstahslllerini de düsündürmek- 1 

t~i~Birlm~h~~ dile~~mirin ~ ~~---••••••••••••••••••••••••-~ 
min edilmektedir. muntazam bir şekilde teminine bilh::ıssa 

Ticaret işl,rl: 

Ameı i'.cada!l 4.800 ton 
demir geldi 

Amerlknya alpanş echlen demirlerden 4800 
tonluk. bır parti gelm~lr. 

~ayret sarfederek halen çalışmakta olan 
ffO kadar vapurun ihtiyacı tamamen kar
!<:ılı vabilec~ğini ve iyi bir idareden sonra 
bu vnourlardan bir kıS'lnımn ecnebi se
ferlerine tah:ıı;s edilebileceğini kuvvetle 
nmld etmektedir. 

"/f,f /lfef t>rrlk: 

bemmivetle tetkik edi1E-c-eğine ('miniz.> 

Murahhaslar, Ankaradan döndükten 
sonra şehrimizde bir toplantı yapılacak. 
temaslar hakkında konuşulacaktır. Türk 
tütün birl"ğinin teşekkülüne aid müsaa
de vil!ı '<'tten i~tihsal edilmic;tir. Yakın
da umumi bir toplantı yapılarak birlik 
resmen teşekkül edecektir. 

-L ' . nın ~--.... 
1 -

Eımalsiz Programları devam ediyor. 
Gö: ü memiş 2 B! yük Film birden 

INIVEBSITELILIB YUBDU 
Oençllğın neş'~ ve zevkiııde:ı; A k vs heyecanından işlenen 

bQyQk Frnnstı füru i 

Z· CANiLER DOKTORU Bu demirler arasında piyasada §iddetle lü 
zum hissedilen birçok. tiplerin mevcud ol • 
dutu anlaşılmaktadır. Bu demirler meya _ 
nında Dolma.bahçe stadının in,,c:asına sarfe
dılecek demır malzeme de mcvcuddur. 

------ Amtr.kft rilrnlerinın Lnynk nrtıs!~erinde., 
M!n'i ihtika .. komisyonu tod-.'lacak Pire o~n kaçakç1sı ya~Pl8"1~1 EDVARD ROBiNSON • HUMPREY BOGGART'in 

Poll.'llt-: 

Pıızarıe.,ı günü men'i lhUkft.r komisyonu 
Vallnın relsllğı altında Mmtaka Ticaret MiL Zabıta dün maruf sabıkalılardan Beyaz yarattı~ esr1tr dolu Fransız r.Inıl 

Maoif aturacılar birliği kuruldu dO.rluğilnde toplanac&ktır. Mmtaka Ticaret Nuri adında bir eroin 'kaçakçısını yakıı.lıımış_ 3 - Harbi yakından ı!Osumrn e::ı son gelen iki b0y1lk Jurnal birden: 
Manıtaturacılıı.r dün aabah İrt.ısa.d vekl- MlidilrlUP ihtıU.r ya,pan bam tiicearlar te.s- tır. Nuri etrafına topladığı bir wkım sabı- - ( Paramunt Jurıldl - Fran zca ) ve (Biritish Nyuz - 'ftlrkçe) 

Jeti teşıtilAtıandırılına başkont.rolorü Hakkı bit et.mıı olduğunda.n Pazartesi tıünkü Lop- kalılan. eroin vermekte ve bunları şehrin 'llllıı••••ma Bugün Hat 1 ve 2.3> da te ız.ıa : ıı m ılineler. 
Nezihinin rtya.setlnde toplanarak blrlık teş- lantıya ehemmiyet ve:rıhnelttedl.r. muhtelif yerlerınde sattırmaktadır. Son gUn-
kılme aıd fonnalıtelen tamamla.mL1}a.rdır. lerde zabıta tarafından yakalanan kaçakçı... 

HAlon .şehrtmlfJde. 75 ikadar manifatura ft- Halide Edib dün bir kor.fcra,..s Terdi lar ellerlndekı eroınlerı Beyaz Nunden aldık 
ha.lltçısı bulunduiuna göre bırllğin 75 aza_ th;iveralte Edebiyat Fakfiltesı ~giliz ede- larmı söyltdfklerlnden, bu adam Emniyet 
81 olacaktır. blyat.ı profesörü Bayan Hailde Edib taratın- Müdürlüğünce aranmalct.a ıdl. 

Bundan ıbatka dencıler limited fb'ket.1 de dan dtln ak.fam Bml:nönü Halkevinde saat Nunnın evıne gecelen geç va.kıt gelıp sa
Patarte.sı günü toJ)lnnarak aralannd:ı birllk 18.3<l da cRaınan• mevzulu blr konferans "Ye- bah olmadan c;ıtktığı öğrenılmıış, evvelkı ge_ 
Uışkılı lçtn 1~ &elen formaliteyi yapacak.. rılmııtır. Konferansı kalabalık bir dlnleTfcl ce geç vakıt sabıkalı kaçakçı kendı.sını bı:?k_ 
lardır. tüUesi all.ka ıle ta.tıb etm.ı.şt1r. lıyen memurlar tarafından yakalanmıştır. 

Jimnastik şenlik!erinin son provaları yapıldı 

19 Mayıs jımnastik ~nlikrerine hazırlık provalarının sonuncusu dil~ Fener
bnhçe stndında yapılmıstır. Provalarda İstanbul Vali Muavini HaHlk Pepe)1. 
Maarü Mudürü Tevfik Kut hazır bulunmuşlardır. 

Evde yapılan araştırma netıcesuıde bır 

haylı eroın bulunarak mrı.sadere edılmı.,tır. 

Beyas Nurı bugiln a.shye be.şıncı ceza mah
k.emesme te.'!lmı edılecettır. _ ....... __.. ......... __________ .,. _______ ..... -..... . 

.... 

TAKSiM SH EMASI 
Bu Hartadan itibaren 

Tenzilntıı yaz fiaUarımız b şlıyor. 

Dubulıye 20 ve 15 krş. Lnks SO 
Kr~. Loonlnr 100 - 150 krş. 

Aynı zamanda bnyn < programlar 
Bugl\n yeni progr md ı iki nını 

birden : Şarkrı ses Kr.tlı 

ABDÜLVEHAB'ın 
ölmez f,lmi. 

YAŞASIN AŞK 
LEYLA MUBAD'ın 

iştirak ile 
ayrıca fkhıci tiiıo olarıtk 

BUK JONES tarafından 

KIZIL ATLI HAYDUTLAR 
Müthiş heyecanlı film. 

- Bu Hafta S U M E R Sinemasında ~ 
MARTHA EGGERTH'in 
Şayanı hayret musiki muvaffa'\iyetı, :.:iCHUBER l"in halırusırın 

dıkilen zafer abidesı 

BiTMEMiŞ SENFONi 
Öllnl!Z Musiki hatırası, bQtQn snnayii ııetıse Amatörlerinin takdir 

alkışlannı toplamaktadır. 

hAveten : EKLER JURNAL en son harp haberi 
BugOo saut 1 ve 2.3 > da tenzuSt t matıneler. 

Bugün İ P E K Sinem .. sında 
:! bQyOk fı.rıı lıİrtlcn 

1- ASi KAHRAMAN 
Fransızca sôziU Aşk - Kabram n.ık ve mu. zzıım heyec:uılı film. 

Baş Rollerde: 
WARNl:R BAKSTER - FREDDIE BAH, lJQLO EW ARLEEN WHI LAN 

2 • LOREL HARDİ- HARBE GiOiVQR T:~~~e 
liavehu 1''0KS JURNAl. dU'l\ a h:lberleri 

~--.... Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. •: ___ ., 

Bugün SAKAR Y A Sinemasında ~--
Pcvkalade 

1 - 3 SiLAHŞOR KOVBOY 
b.r progr.ım 

2 - SHIRLEY TEMPLE 
tarafından ve GEOHGES MUHPHY 

MASKELi ÇETE BRODVAY YILDIZI 
Gece aaat 9 da 2 film birden 



18 POITA 

ltalyanın Almanya tarafından muharebeye 
modahalesi, ağlebi ihtimal, Amerikanın da 

harbe girmesini mncib olacaktır 
~ ugün harbin iki kefesine girecek ................ Y A Z A N ............... , durmakta oldu~ .kuvvetle-r de, buramnın 
lQ) ihtimallerinden bahsolunan iki Emekli ·gen~ral alelade hallerde muhafazasına yetecek 

tnuazzam kuvvetten biri İtalya ise diğeri H E olnn hadlerden, pek fazla oldukları iddia 
herhalde Birleşik Şimali Amerika dev- • nJr Erkilet olunmaktadır. 
letleri birliğidir. Sovye~ Rusyadan şim- Elhasııl İtalya, filolanna :Akd~nizdc 
dilik bahsetmek ıstemlyorsam bu da o- " Son Posta ,, nın manavra yaptırırken ve tebaasını Mısır-
nun, alabileceğini akiıktan sonra, Avru- askeri muharriri dan çekerken müttefikler de donanmala-
J>anın büyük devletleri ihtilaflarına ka- ........................................................ rını. İskenderiyeden açıyorlar ve İtalya-
lişrnak istemediğini resmi bir dil ile söy- ' Ruzveltin Mussoliniye yeni ve şahd j dak~ tebaal~a oradan ayrılmalarını 
leyip bunu fiillerile de teyid etmesin- bir mesaj gönderdiğinden bahsolunuyor. teblığ ve 1temın ed1y?tlar.. . 
dendir. Guya Amerika İtalyanın harb harici kal· ı Fakat talyada müttefıkler aleyhıne 

Almanya, Amerika efkarı umumiye.,,i- masını istemiş. Bunun doğru olup olma- ya~ıl~akta olan halk ve talebe nümayiş
ni, banş zamanından kazanmak için ken- dığ'ını ve dıOğru:ysa Mussoifninln ne cevab l:n şım~i ~e ~ugoolavya aleyhine tevec
disince mümkün görünen her şeyi yaptı; verdiğini tabiatile bilemiyoruz. Fakat l: :::tı~.l Fiyoma mıntaka~~nda yapı-
la.kat kazanamadı ,,.e kazanamıyacaktır. hel'halde malum <>lan bir -y vardır ki n - yı.ş etr esnasında gosterlşçiler 

r · Da'maçyanın tal "Ih k · t 1 1 Şu anda gerek Şimali Ye Cenubi Anıeri- da İtalyanın hb.rbe karışması ihti:natin- ve , Yı 1 yaya ı a ını ıs em ş er 
kada h~n hemen bütün fikirler, Dani- den Atnerikahın ikkiııekte olduğudur.! tı;gcıs av hududuna yaklaşarak 

k , B 1 ·k · . ~Kahrolsun Yugoıslavva:. diye bağırmış-
ınar a, Norveç, FelemenK ve e çı a gı- Çünkü ItaJyanın harbe girmesi harbin !ardır. • . 
~ nriistakn, medeni, ııı:ararsız, sulhsever yalnız İberya yanmadasile Akdenize ya
ve bitaraf küçük cievletlere müteakıbe~ yılması demek olmayıp ayni zamanda 
laarnudan çek.inmiyeu Almanlar ale,yhı- Balkanlarla bütün yakın doğuya ve bat. 
ne müthiş bir Sl?rette kaynamakta ve ta Arnerikaya sirayet etmesidir. 

Görülüyor ki İtalya btr taraftım teh
did ediyor ve diğer cihetten bazı :istekle
rine işaret ediyor. İtalyanın isteklerini 
bilmiyen yoktur. O bunlar~ türlil şekilgeciken tek küçük b.r devlet müstesna 

bütün Amerika devletleri Almanyayı 
Protestoya hazırlanmaktadırlar. 

Almanya geçen barbden evvel ve harb 
f:Snasında Şimali Amerika efkarı umuıni
Yesini kazanmak yolunda çok emek sarf 
etmişti, fakat Amerikayı kendi. tarafına 
çeknıek şöyle dursun, aleyhine bi!e çevir
di va vapurlannı ~enizal tılarla. batırmak 
ııuretile onu harbe girecek kadar öfke

Nevyork Taym's ıraz~tesin'.? göre. Ruz- lerde ve türlü tezahürler1e bfitün dünva-
veWrı Musso1iniye me<mj göndermek ka- aya roktan dn,,.,,,...,.,.., t F k t h. b 

İ . . Y 'S ~. ~~ .. u.ş u. a a ar 
rarı talyan:n harbe .~rmesı tehli~esinin , başlıyahberi susmuştu. İtalyan sesinin 
artmış oiduguna daır olan haber uzcrine yeniden vükselmesine iki sebeb vardır: 
<ı 1ınm1~ imiş. Amerika 'Reisicümburu h~.i- Birincisi w!ngilizlerin halyan gemilerini 
kumet .,erkanını toplamış ve Av.rupanır. Akdenizde yoklama işini fevkalA.de sıkı 
durıumı e ttalyanın muhtemel ~areket bir surette yapmaları ve ikincisi Alınan
tar7ını tetk'k etmiştir. Bazi Amerıka g?.- Jann Norveç. Holanda ve Belçikadalti 
zete1eri Almanvaya dr:rhal harb ilföıını muvaffakiyet1eridir. 

lendirdi. ;stivorlar. Bundan ·ooska Vaşington ha- M .. ttef'kl · İtal b f t 
ı u ı enn vaya azı men aa -

. . . ricive nezaretinin ftalyadaki ve cenub ler göstererek onun ~b1tarafukta devamı-
Esasen Amerika kendırn batıda Japm- doRıı Avrupadaki Amerrikalıların Am"ri- . . · · 

~ d ~ A 'h nı temın edcbıleceklerim iddıa edenler 
~ .. tarafından ve oguda lmanya c. C-lkava avdetlerini tebliğ ett'~ bild:rı1 meı:- . · 1 
tinden tehdid altında hisseder. '"'iinkü d' ' "' "ardır. Fakat hakikat ~udur kı talya Al· 
İtı.giliz ve Fransız empcryal zmlc;i ~-ıl'- j te ır. ı .. .. man muva!fakiyetl ,.. arttıkça aestni 
tı.k . 1 Elhasıl t alva ı:tunun kahramanların- ~iraz daha yükseltecek ve Almanyanm 

doymuş. kocamı~ VP. zararsı,; bır h~le rJ .. n biridir. 41 milvonhık, arfan bir •nü- -
gelmiş sayılıyorlar; bu sebebıc Amerix:a f ah'bi b 1 It 1 • F son zaferine yardırr. ederek b .. tiin emel 
1 . .. .. . . . ~ . ı us s ı l1 tınan a ~anın ransa. Al- ve havaHerinc kavuşmak lstiyecektlr. 0-
çın buvuk bır tehhke teşkıl etmıyorl,.ı. manva ve Ballranlarla kar:ı hudud'arı ol- 00: ı b" l\...J h ı d · k Am · F k t" . ,.., · ç · , nu ye ır ID4ua a e en anca erı-
a at ngıltere ve .r ransanın yerıne ge • ması, Akdenizi ortasından varan c::ığraf1 ık d h be · kl ed b'l" 

nı k · . . • ı - 1 'h - rı- .a, ve o a ar gırme e men e ı ır. 
e ıstiyen, yem a emşumu cı angır ıA.- bir duruma ve Afrikanın ı-:imal ve do~u- t . 

ler kurmak emeli peşinde koşan ve zayıf sunda müı::tom1Pke1ne mal'k bulunmar;ı ~erhkalde talya, or.~usıl.e ve ~ava ve 
·11 · · k k b _ denız ruvvetlerlle, muttefıkler ıçln, ba-c:ıı etlere hıçbır ha tanımıyara un velhac:ıl ı>"T'!"tı7. l-ıın:lar dahibl bir devlet .. . 

hıra tecavüzden çekinmiyen Japonya ve ,,ıma~ d"ı?"'.sile Avnrnanın ~ karısık ışın üstünde h~r an ınmek üzer: ~a~ du-
Alnıanya Amerikahlar için birer kabus- ~.,..,..,.,.,..,.,....:ı,,, ('T1•111 k:ır., lıava de~iz ran Dernoklesın kılıcı gibi, daımı hır teh 
tan hak' b' d -·ıd· ı J ·n . .. . . ve likedir. Muharebe Fransada fern.ketli bir 

ş a ır şey egı .r er. apon)Rn l·pm•n' 'or;,..,,,.. T)'ltıl-ıım b•r kemm;vet ve 
p . ·v • 

1 
• • safha arzetmedikçe İtalvan tehlikesi müt-

asıfıge ve Almanyanm batı Avrupa :lı:> 
1 
t-,..,•fivet te~kıl etmemclenne imkan yok- f"kl . Akd i f'l · y k d ğ 

Atla Ok h"ki ld kl ·· v te ı enn en z ı oc;u ve a m n u 
k ~ . yanusuna a m 0 u arı gun tur. kuvvetleri ile mOvazer.ede tutulabilir. 
endılerıne yaşama hakkı bırakmıy.:ıcak- Ifarbe müdahale f tal ya için bir favda . . ~ . 

larını Amerikalılar iyı bilırler. İşte A· ; ·-· k t 'ril . . .. Fakat muharclbe işlen Fransada kötü gıl-
te~k l ettıgıne anaa getı dıltı gun t' x.: d İt 1 k" tut a2 M :ı.cr 

tı:ıerikanın İngiltere ve Fransaya mu"za- 11 f l h b ı. k 15' an a a vayı ımse am · · eı; ·· iftı,<:<:0linin;n ta vavı ar P "0 m~ ta ff'- k' Am 'k h. be · · f k t -r. tl 
h • 1 ı en a ar gırsın ve a a aura ~ 

ereti ve hatta icabuıda onların lehinde '"~'lüd etmiyc<:eğf mall1mdur. İtalya ba-. h k te g rcri-rı Bu hususlar Almanva 
harbe gı'rmesj sempatiden ziyade hesab- t fk' ı are e e .. -~·· · • sınının. talya e arı ı, ....... ,,,.,.,;v"sini hnrbe ı İtal a ve hattA Rmva ve İspanya arasın-
h 'bir politikanın icabıdır; siyasette sem- ınüd~halelerinde hazırlamakta oldu1ğuna da ~örUşülmüşe ve· kararlaşm1 c;a da pek 
patı h~~n dalına menfaa~ birliğinden 1a suohe yoktur. Bu basın her A .man benziyorlar. R. E. Et'kilet 
ileri gelır. muvaffakiyetini sPlfimlarken ırarb dev- •••••••• : ••• ·-············· ................................ . 

Amerika muharebeye girecek midir?l I 10tle,.inin hareket1erinl tezyiften gf'r; M f'Clise ver: ren 
İngiltere ve Fransayı muhakkak bir mağ. ~urmamaktadır. 
10.ıbiy:tten kurtarmak icab ettiği z::ıman 1 Buna mukabil müttefikler Akde:nizde Yen! laplhPfBr 
Amerikanın harbe gırcL"eğ:ndcn şüphe et- 1 ticari seyrüseferi tatil ederek münakalatı Ankara 17 (Hususi) - Bina ve arazi 
ınemelidir. Mesela lta1y~~ın A~manya Afrikanın en cenub noktası olan Umid- ı vergi.si kanunları hükümlerine tevfikan 
tarafında muharebeye mudahalesı, ağle- burnunu dolaşan uzak deniı yoluna talı- vergiden istisna edilmiş olan hükmi şa
bi ihtimal, Amerikanın da Jıarb~ gi~me- J iJ ettiler. Ayni zamanda Akdeniz filo- 1 hıslara aid mukataalı gayri menkullerin 
sini mucib olacaktır. Amerikanın, Ita1

• ı sunu takviye ettik\erı g:bi Mısırdaki Ya- kıymetlendirilmesi hakkındakı kanun Hi 
}"anın nabızlarını her dalm yoklaması bu kındoğu kara ordusunu da arttırdılar. yihasile çiftçi mallarının korunmuı hak-
sebebdcndir. 1 Fakat 1talyanm, Arnavudlukta bulun- kındak.i kanun 1.Ayihası Meclise verildi. 

1 HAdiıeler Karşısında r 

Nasıl okuyorlar? 
Konuşuyorlardı: 

- Fil~ gazete şöyle yazıyor. 
- Ben falan gazetede §Öyle okudum. 
- O yazıyı ben de okudum. Öteki ga • 

zetelerin hepsine de baktım, göremedim. 
- D~ğerleri yazmamış olacaklar. 
- Ben de esasen bir tanesinde gördUm. 
Tramvayda, Jronuşmalarına kulak ver

diğim bu iki kişi hakkında şöyle düşün • 
milftüm: 

cBunlar ne kadar meraklı insan1a-r, 
bütlln gazeteleri okwnuşlar. bazıları da: 

- Bizde gazete okunmuyor. 
Derler., 

Tramvaya bir müvezzi atlamıştı: 
- Şimdi çıktı, yazıyor. 

Dt.iısi birden başlarını müvezziden ta
rafa çevirclller. mü~zzi onlara doğru 

iki adım attı: 
- Ver fU gazetey.f. 
Yarını dakika içinde göz gezdirdiler, 

mihrezzi gazetenin parasını beklerkt>n 
gazeteyi geri verdiler. 

Biırbirlerinin yüzlerine baktılar: 
- Bunda da yok. 
cBütün gazeteleri okuyor, fakat böyle 

okuyor }armış.• 

luğu eden bu iki kişi hakkında da şoyıe 
düşünmüştüm: 

cBunlar ötekiler gibi olamaz. Başına. 
kaleler de tramvayda müvezziden yarım 
dakika için alınmış gazetelerden okuna-
maz ya.:. 

İki kişiden hiri söyledi: 
- Filan gazetenin başmakalesini fi • 

lanca, kahvede okumuş da bana anlat .. 
mıştı. 

- Falan gazetenin baş.makalesini dıt 

falanca, vapurda yaıiında oturanın gaze· 
tesine yan gö~ bakarak oku.mu~. O da 
bana anlattı: 

cBunlar da gazetelerdeki bütün baş • 
makaleleri okuyor, fakat böyle okuyor • 
!armış., 

* Köşe başında müthiş bir kalabalıX 
toplanmıştı. 

- Acaba ne var? 
Diye merak etmiştim: 
- Biri mi düşüp bayıldı? 
. .. Kav~a mı oluyor? 
•.. Cinayet mi? 
Merakla o tarafa gfüim, kalabalığa 

karıştrm. Sağdakini ittim, soldakine: 
- Müsaade eder misiniz? 

* IU>nu~yorlardı: 

- FilAn gazetedeki 
lAde. 

Dedim ve nihayet ön sıraya geçebilı-

1 dim. Biır tüti.in<:ü dükk~nınm önündey • 
başmakale fcvkt.ı- dim. Tütüncü günlük gazetelerden birinJ 

- Falanınki de fena değil. 
gazete sattı.ğını halka ilAn maksadUe ca
m~kanırun bir yanına asmıştı. Oraya top. 

Fa- lanmış olanlar da, beleşten bu gazeteyf 
okuyorlardı. 1 r 

- Evet o da hiç yabana atılmaz. 
kat diğerleri pek sudan yazmışlar. 

- Evet. evet, diğerleri pek sudan, cid
den mükemm~l olan o ikisi. 

Mahallebici dilkk~nında bir mahalle-
bi yediğim müddetçe bana masa komşu-

.Bunlar da okuyorlardı. Fakat böyle 
okuyorlardı., t 

r:J Jm•t JJuL,1ırl 

C Bunıan ~iliyor mu idiniz ? ~ 
1 

Eski Mısırhların uyku ilim 
Eski Mısırlılar 

Aran'm bisikleti 
Levistonda ya -

şıyan Aran isimli arasında güç uyu-
blr adam oldukça yanlar pek fazla 
yaşlı olmasına rağ itli. Fakat onlar 
men nereye gitse uykiısuzluğa karşı 
blıikletc bJner. bir çare bulmuşlardı. Her iki ellerinin ay.-
Kırk beş senedir ni parmaklarıru resimde olduğu gibi ucuca 
avni bisiklete bin- ıgetirirlerdi. Parmaldann bu vaziyete gebı 
nıj~, hiç değiştir • mesi en güç uyuyana bile, en kuvv~tli 
memiştir. Bu yüz- uyku ilacından daha fa7Ja tesir, eder, he-
den Leviston ahalisi doyanıklı bir mal men uyuyuverirdi. 
için: 1 ,,.. . , 

-Aranın bisikleti gi'bi hiç eskimez, se- Bira içip iyi otan Umidsiz hasta 
nelerce ku'Uanılır! 

Sözünü wylerler. 

* 12 sPna konuşmr a·1 adam 

Japonyada bir hastaneye getirilen haa.. 
tadan doktorlar ü.mid!eriru kesmişl~ 

Arzusunun ne olduğunu sormuşlar. Haı

ta bir bardak 'bira istemiş. Doktorlar btı. 

Bir İngiliz çütçisinin iki oğlu. Uzakşar- rayı vermişler. Hasta birayı içince kewıı 
ka gidiyorlar. Bir müddet orada kalıyor- dinde iyilik hissetmtş, birkaç bardak d4.ıı 

lar, baba1·an mektub alamıyor, merak e-lha içmiş ve tamamile ir olmuş. 
diyor ve oğulları sıhhatt~ döndükleri 1 Şimdi onun birasıru tıb fakültesi vere 
takdirde. on iki sene ağzını açıp hiçbir mektedir. Yaşadığı müddetçe içeceği bi-o 

şey konuşmayacağına yemin ediyor. Gü

nün birinde oğulları sağ salim dönüyor
lar. Çiftçi ye:mlııini tutuyor. Tam on iki 
sene hiç konuşmuyor. Bundan bir müd
det evvel miad doluyor ve çiftçi konuş

raya mukabil de o, öldüğü zan.an kenclı• 
ne otopsi yapılması hakkını fakülteye 
vermiş bulunmaktadır. ~ 

* :; 
ç:nde herkes bahk tutamaz 

maya başlıyor. Fakat on iki sene 'zarfın- Çinde, yüksek bir aileye mensub bir~ 
da ses çıkarmak kabiliyetini yarı yarıya nin balık avına gitmesi şerefsizlik add-. 
kaybetmiş oluyor. B87.ı sesleri );karama- di1.ir. Bunun sebebi balık avının orada 
dığı için, o konuşurken kimse biI şey an- bir eğlence addedilm.eyişi ve işler arasın" 

1 
lıyamıyor. da da en hakir göriilüşüdür. 

Ve bu heyecanla telefun rehberinde <> ı .cSon Posta. nm edebi tefrikası: i5 1 re-bileceği bir zat dakikasıydı. Nitelrin\ 
nun adresini 'bularak hemen bu çılgın pro ben de ayni yoldan geçtim. Birincisine g• 
jeden vazgPçtiğini söy1emek istPdi. Ha - lince. bu. sadece biraz çekingenlık ve h$ı 
luk evinde yoktu. Uşağına ismini verdi. e m 8 B yecandan başka türtn tefsir edileme~ 
llu suretle ona p"şm•n oMuğunu, ,.,geç- ifil!_ lii. 18 m ,, D 1 n ~ z ~ ~ y li.. tiJ!I Şimdi gene soğukkanlılıkla dlişilnebıle • 
tiğ'ini bilvasıta auiatmış Glacağını dü - ~ !ffeA R 1U im o Dl K l!I lgfll lU a ~, ceksiniz. Buna eminim ve bunun iç.in s~ 
§Ündü. Yatmak jçin hazırkındı~ı sıı::ıd:.. son defa olarak sıoruyot\UU: Sözünüzü gr-
telefona çağırdı !ar. ri alıyor musunuz? 

- Al1o! Bir saniye .. iki saniye .. üç saniye ••• 
Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand H - Siz misiniz ZeynP.b? - ayır ... 

Ona .sadece cZeyneb~ diye hitab eden - Ben mi? Ne müna.ı;;ebet! Benim bir dını da tanımak üzere olduğumu zanne- 'geri alacak insanlardan değil.siniz. -Niçin? 
R::ıhikun se.si idi. Buna nasıl cesaret e- erkek e>1ıduğumu unutuyor musunuz? diyorum. - Beni nereden tanıyorsunuz? - Bu evdt! daha fazla yaşıyamıyacap' 
diyordu! - Demek kararından vazgeçen yalnız - İki oldu. - Bir defa görüşmek kafi ... Fakat sö- mı anlıyorwn; halbuki bu isim flltınd• 

- ~vet, benim efendim. kadınlardır öyle mi? - Hayır, onlann ikisi de birdir. zünüzü geri almak ar:ı:usunu neden duy- kaldıkça buraya avdat etmek mecburi • 
- Ben Haliik... Telefonun içinden mahzun bir gülme Bir sükClt ... Zeyne-b yav&§ça sordu: dunuz? Korkuyor musunuz? yetindeyim. Bana analık babalık etrntl 
- Se.<;inizden tanıdım. işitildi. - Yani ben miyim? - Evet. olan kimselerin ismini taşıdıkça da chş.0 
- Biraz evvel beni aramışsınız? - Her halde bu sırada kadınlar hak - - Evet, siz... - Bu da cesur ve cirldi bir genç kız rıda ça1ıışamam. Evlenmek bana hem blj 
- Evet, size bu saO?hki manasız pro- kında pek hayırhahane düşüncelerim ol- Yeni bir süknt. Bu dt>fa Zeynebin sert olduğunuzu isbat ediyor içtimai mevki, hem de serbestlik vl're • · 

jemtzi unutmanızı sövlemek istiyordum. 1 mıyacağını tahmin f'dersiniz. ısesi; - Nasıl? cek, bu evin dışarısında oturabi1eceğin1 I 
- İmkanı yok, ben kendimi kafi bır 1 - Bir kadın sifaünü tutmadı, sizi al - - Yanılıyorsunuz ... dedi. - Öyle olmasanız, bunları bana açık- ve ha7'·atımı kazanabileceğim. 

taahhüc! altına g'rmis tP'akki ederek n.!- dattı diye bütün kadınların onun gibi ol- - Niçin? ça ve serbestçe söylemezdıniz. - Açıkkalbliliğinize hayran oldtllllo 
kah muamelesine başladım. duklarına mı hükmediyorsunuz? - Çünkü biraz evvel de dediğim gibi, - Öyle olsam verdiğim sözden dön - Demek ikimiz de ne hülyaya kapılıyoı\. 

- Nasıl olur? Haluk bu suale do~nıdan doğru)a ce- size, projemizden vazgeçtiğimi söylemek mek aklıma gelmezdi ve tanımadığım bir ne de bir şey bekliyoruz. İştf' Aşık olm:t1-j 
vab vermedi: için telefon etmiştim. e~~ekle b~ kadar hususi bir mübahaseye ı manın bir faydası da bu ... O halde y.1nn. • 

------.tz.ıLUuı.a.m.:wz...ic.i.ı'.ıctı.~~l.c.!J:..YJ~-~----l....-=~~k~ce;_:s~a!re:;t~Iı!._" !!b~ir~k:ad~ı:_:rı!!_Ja~t~a~nı~s~trm~·:.:·.:..· k.i:~B~u~nru~c~iddf telAkki gırışmezdım. j sabah nüfus kağıdınızı göndereceksiniz. 
~ · - (Arkası 1.ıar) 
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["--_______________ _..•) j A ~aş~~ :ci ~yfa~li ld lar 
Antakya belediyesi şehrin 

imarına çalışıyor 

Ad d R Paris, 17 (A.A.) - Havas ajansı saat 16 da bildiriyor: ana an omanyaya Fransız askeri mah!ellerl dünkD. hareMt \hakkında müsaid bir intiba lıAsı 
ettiklerini kaydetmektedirler. 

pamuk ihrac edilecek Rethel bölgesinde vaziyet nezaketini muhafaza etmekle beraber bu gibi hal-· 
lerde mukabil taarruzdan evvel alınacak ilk tedbir olan miltemad! kuvvetler 
yağdırmak sureti1ıe açılan gediği tıkama ameliyesi iyi cereyan etmiştir. Adana (Hususi) - Çukurova pamuk 

ihracatçılar birliği reisi He birlik umumt 

Hazırlanan beş yıllık imar programı umumi ihtiyaclara katibi Zeynel Besim Sun VekAietıe te -
maslarda bulunmak üzere Ankaraya git-

aid bir çok maddeleri ihtiva ediyo·r mişlerdir. Bu heyet ayni zamanda mah
reç teminile meşgul olacaktır. 

Mevsuk bir membadan aldığım ma -
!Om.ata göre Romanyada Rumen makam
larile temaslarda buhman Türk ticaret 
heyeti görüşmeleri gayet müsaid bJr ce -
reyan takib etmektedir. Pek yakında A
danadaki pamuk mevcudunun Romanya 
tarafından tamamen çek1lmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Ayni zam.anda yapağı ve 
tiftik te ihraç edilecektir. 

Oört amele yıldırım 
isabetile öldu 

Gümüşhane - 24 saattenberi de-

l'---~----~-----'-"-=-_. ........ _ varn eden .yağmurlardan rençber-

:A.ntakya belediye daireli vı belediye reisi ler sevinmekte kuraklık dolayisile yük -
Antakya <Hu.sust> _ Antakya, R&tayın 435 elektrik, ıu gaz ıAmbulyle tenvir edil- selmiı olan zahire fiatlan birdenbire düt

hnar bakımından en 90k alA.ka gönnllş bir ~. İtfaiye te§k:UA.t ve kadrosunun. ıkına- müştür. Gümüşhane - Şiran yolu üzerin-
09hridir. Bir tıı.rilıte 700.000 nü!u.sa. malik line ~ılınıf. Mraert köpeklerle m.llcadele deki Tersun dağının Zimon köyü civa -
bulunan kacllm tarlb1 şehlr bugün de ol - ed1lm1ş T& iki kuduz mü.şa.b&dıe ma.baDt yap-
dukça mamur btr çehre ~ımak.ta.dır. Asi tırllmıt, va.rııla.rın tanz1mine eheımniyet ve_ nnda çalışan mükellef amelenin yağmur
nehıi boyunca uzanıp Kırıkhe.n ve YaylA. • r1lm1.t ve bu ctb:nleden ola.rak ba.m. blçlıruılz dan sığındığı binaya isabet eden yıldı -
dağ istikam.etlerine giden ana cadde aafa.lt dükklnlar yıktırılarak yerleırtne yenilerinin rımdan dört amele ölmüş ve dört kişi de 
buna müvazl olarak 1mtldad eyllyen iklnct inŞMl temin ed.llmiştfl'. yaralanmıştır. 
büyük cadde parke olarak döşenmJ.ş, bu cad- Şehir haritası ya.ptırı.l.mı.f tanzi!at kadro
delerin her iki yanını büyük mağaza., otel, su beş koldan on yec:U kola 9ıkarı.lmı.ş, su 
lokanta ve kıraathaneler 1mplamıştır. kuyula.n kapattırılm.ı4, nehir boyunca 17 

Antakya da Merstn gibi önce toprağın al- bank yaptırılmış, blnlerte fidan getirtilerek 
tından imar görmüş ve bir milyon Ura.dan dafltılmıt, ha.nuı.ın, kahve, otel ve lokanta. 

Yen işehir belediye reisine 
işten el çektirildi 

fazla sarflle elektrik, su ve kanalizasyon gl- Ia.r aıhhl tett.148 esnaf ve toförler muayene- Beyşehir (Hususi ) _ Kazamızıı muh-
bi yeraltı tesisatı en güzel ve mwıtanm fe. ye tabi tutulmuştur. Malll inhidam bulunan ' 
kilde tamamlanmıştır. ev T8 dükklnlann a.rz;ettJ.ltleri t.ehllke gide _ telif daireleri teftiş etmek üzere, bu bir 

Belediye .şehrin imarı husu.sunda bütçesi- r11.m14, fakir ve lrlmııeslzlere bütçe lmkAnları ay içinde bet müfettif gelmiştir. Bun -
ııın verdiği imk.A.n nisbetinde çalışn14 ve ba. niBbetJnde· yardımlar yapılmlştır. lardan üçü - ki sıhhiye maliye ve or -
n güzel hizmetler görmüştür. Fakat, An - Beledlyenln hazırladığı 1m.a.r p.roğramına . . .. ' . 
takya, kelimenin tam mana.sile asıl şehirci _ göre A&l nehrinden da~ eteA'ine doğru iki man daıresı müfett~leridir - teftişlerini 
11.k hareketlerine bundan böyle şahid ve şo.se n91lacak, dağın şehre nazır cephealnde bitirerek gitmişlerdir. Fakat, mülkiye 
ıahne olacaktır. Belediyece hazırlanan beş bl.r koruluk t,e.,is ve burada turl.stik bir yol müfettişi Kemal Aral ile hususi idareler 
yıllık mesai proğramı umwn1 ihtiyaçlara aid inşa edilecektir. Taş köprü W. yanından 150- müfettişi Ragıb Eke hAIA şehrimizde bu-
blrçok maddeleri ihtiva etmektedlı'. Bay Sa- .şer santim genişletilecek, caddeler ataçla - . . 
dık Müftünün riynset et~i Antakya bele - nacak, et, balık, meyva sebze ve zeytin yağı lunmakta ve teftışlerıne devam etmekte-
dlyeslnin gönn~ olduğu işleri şöylece sıra~ halleri kurulacak, İskenderun ~f t1zerin_ dir. Bu a .. ada aleyhinde birçok §ik~yet -
byabıliriz: de büyük bir park ve bir kO§u mahal11 vü - ler vuku'bulan belediye reisi A. Başöz, 

Asri. bir mezarlık kurulmuş bu mezarlığa cude getirilerek parka Ebed! Şefin heykelle. mülki)1e müfettişliğmce görülen lüzum 
taran 1400 metre uzunluğunda bir şo.se ve rl dikilecek, büyük bir otel ve ga:>jno, nü - . . . . . 
bu şosenin her iki yanında geniş ve derin mune evleıi, rıhtım boyunca bir şose köprü üzerine ışten el çektırilıni~ ve evraklar 
hendekler nçılmı.ş, eski kabristanlara ölü başında Ye4ll blr meydanlık, hayvan: odun virn.yete gönderilmiştir. 
defni menedilerek bu kabristanlar arse. ha- ve kömür pazarlan ~ve te&1.9 edilecek, ya_ Diğer taraftan kaymakam A. Sonçağ 
!ine getirilmiş, cenaze arab33ı alınmı.,tır. zın her mahalleye ııu gldsbllmesini teminen ve sabık jandarma kumandanı B. Hatun-
Seylab dolayısile mutazarrır olanlara yar • ~birde bir depo kurulacak, çarşı yolları ge- ğl 1 h. 1 'ka t Ü · 
tunda bulunulmu.ş ve seylab vukuuna mft.ni ni,letJlecek, çarşılar ve bu çarşılarda.ki dük- 0 .. u .a ey ~~e ':a~ı ~n şı ·ye zerı~e 
tlmak üzere dört bend yapılın!.§, on bin met- kft.n ve mağazalar 1Slah ve tanzim olunacak_ mulkıye mufettışlıği taraf mdan evrak ü-
te murabbaı kaldırım ve !Ağını inşa ve oehir tır. zerinde tahkikat yapılmaktadır. 

Son Postanın zabıta romanı, 42 

z~ KELiMENI~ 
'111 E ~ R>A fi?? 1 

Yazan: İhsan Arif 

işim var? Gider yakalanın. Gördüm: 
fakat kaçıırd.ım. Üstelik carum yeni 
ş<Jp'kamı da kajıbettim. 

- Sen kısa konuşma~ını ne zam 
öğreneceksin bay Sa1amon Bu kadı 
nerede gördün? 

- Anlatmadım mı? 

- Zannedersem. 

Ömründe ibirçok muvaffakiyet- ı seyin ıbu hususta faydalı 00.U tahmin- - İstiklal caddesinde 
}er elde etıni? olmanın verdiği gururla lerde bulunaıbilirdi. aılt tarafında. ? 

bu işin de altından çalbucaık kal'kahile- Parmak izleri üzerinde yapılan tet- - Yakal~ya:ınadın mı. . 
ceğini :z,annetmıi.ıti· HaLbulki. aÇinıya k.ikler lhiç bir netice vermedi. Bıçağın - Hayır. Bır arabaya ~ınereık kaç 

- C"t k k'" du"'öii....,.. ı'çinden çıkı1-~z ı d .... 1 . 1 • ..~1 "dürü' • tı. Ona koşarken az daha bır otomobil u.gra'l'.ı ça or "_... uu.cı s< 1:>ın a goru en ız erın Oı,ç rnll · i . . . . . 
bir hal alıyordu. Yavaş yav~ cesaret H~şime aid olduğu anlaşı.ldl'. Filhakika 1 f~gnem.p geberıp cehenneme gıdecok 
ve ,funidini !kayıbetm1ye başlamıştı. Bu, Haşim. Senihayı yaralı. görilnce btçağı ım. . . v 

H.a.~et içjn müthiş ıbir inkisarı hayal çekip aldığını ilk ifadesinde söylemişti. -: 1:3ır ~lıs çagı:rmayı da akll. ede 
t>lacaktı. Katilin otel müdürü olmaJ.Yı düşüınille- mediruz rru? 

Aradan günler geçtiği halde. cin2yet mezdi. Zira ortada 'böyle fed bir cina- Salamon, bir ismi Ayşe, iblr ismi Fe-
lik günkü esrannı muhafaza ediyordu. yete onun 'bakımmd~n hiç bir sebeb ride. •bir ismi de prenses Nebile olan 

Artık gazetelerde aleyhte; ten - yoktu. Esasen kadının vurulduğu U:ı- esrarengiz kadına nasıl tesaldüf ettiğini 
ki.dk~ n.eşriyaıt başlamıştı. Matıbuat man, otel müdrüırünün aşağıda bürod9 ve kadını ınaınl kaçırdığını ağlamak 
~ birliği etmiş polisin aczinden; ik- bulunduğu tesbit edilmişti. bir sesle anlattı. Haşmet bu bı:haıttan 
Udaırsız1ığından , 'bahsediyorlardı. Bir H~met. ibu.nlan dü.şüıniınken ode ka- lrendi ihesafbına ufak bir teselli buldu. 
gazete. henüz katili ıbile tesıbit edile - ıpısı birdenbire açıldı. Şapkasız. çil yliz- Kadının İstanbulda olduğu anlaŞ'llı-
rniyen bu cinayet d.olayısile polis teş- lü. ~an bir adam top gfıbi içeıi girdi yordu. 
kilAtımızıın elem.arunz olduğunu ileri ve şöyle ba:ğ.ı.rdı: - Hiç olmazsa bindiği arabanın ne 
;ü.rerek poliste geniş :mikyasta ıslahat - Gördüm. Onu gördüm. rede durduğuna dikkat etmediniz mi? 
yaıpılmasıru istiyordu. Diğer bir gazete Bu adaırn. on bin lirayı kap'hran biça- - Onu görünce aklım başınıdan git 
de şimdiye kadar faili meçhul kalmış re Salam)n.dan ~ka bi.risi değU.d1. ti.. Yalnız onu gördüm. OJıdan başk 
'1nayetlerin !bir listesini neşrederek po- Haşmet, Yahudiye sıord.u: hiçbirinin faııkında olamadım. Sanki 
lisin !başında !bulunanlarla açıktan açı- - Kimi gördün 'bakefüm? siz benim yerimde olsaıydın.ı.z. ..• 
Ra a:lay ediyordu. Salamoo. bitlrin lbiT !halde bir ean - Haşmet. yaıhudinin lakm:lısın1> kesti· 

İşin garibi, Haşmet rnahud Fantorna dalyaya çfflctü ve bir taraftan terini - Gene gewzeliğe başladın. Ben sa-
ffüscyini bile yakalıyamaımştı. O. kasa silmiye ibir tara~n deı söylenmiye baş- na ne soruyorsam sen ona cevaıb ver. 
1ıırsızmı noterin yazıhaınesinden çalı- ladı: B~ türlü iş göremeyiz. Hem senini 
nan mücevıherlerden daha ziyade oo~ka - Gözü kör olsun. Ocağı eönsiln. akşama kddar çene ya~tıracaık hali 
}eyler için aramakta idi. Haşmet. Fan- Dolanıd1ncı karı. A'h. n:,enim eşek kafam! yok. Bana bu '.kadının bindiği araibanı 
torna Hüseyıinin danslar kraliçesini öl- Onun bir ıp~es olmad:ığını neden an- durduğu yerl tarif ediniz. 
türmüş olmasına pek az ihtimal veri- lıyamadım. - Hatırladım. Karl.man.ı..n önünde 

}'Ordu. Çünkü onun işi gücü kasa aç - Haşmetin caını stlolmıştL: Tünele doğru yilrii.rken sağa gele 
Incıktı; kan dökmek değildi. Eğer buse- - Ge\·ezelik etme be adam! Onu ilk sokağın içinde duruyordu. O sokak-
ter itiyadını terkatrniş isıe o !başka . . . nerede gördün, diye gürledi. ta bir de iküıçil!k satıcı: vardı.. Düğme, 
lrakaıt değilse lkatil mutlaka bir başka- - A!h, muhterem bayım. Onun fim- l.Astik, makara, sam glbt şeyler satan. 
;ıydı. Kimdir? İşte belki Fantoına Hü- dl nerecfe old~u bilsem1 burada ne (Arkan var) 

Umumiyet itibarile vaziyet iyi stratejik şartlar altında gözükmektedir. 

Dün akşam 
PariB, 17 (A.A.) -Havas. saat 22,10 da !bildiriyor: 
Almanlar, Rethelin şimali garbisinde poşun dibinde bir noktadan çok büyük 

bir şiddetle hücum yapmışlardır. 

Diğer yerlerd€ de iki çok şiddetli hücum kaydedilmiştir: Bunların birisi 
Brükselin şarkında lngilizleriıı tuttuğu Dyle hattına, diğeri de Sedanın cenu
bunadır. Bu taarruzların neticeleri henüz mahlm değildir. 

Faris. 17 (A.A.) - Havas, Fransız akşam tebliğinden sonra, saat 23.45 te as
ker! harekat hakkında aşağıdaki malılm atı neşretmiştir: 

Alman sa~ırışı, yedi gün evvelki sal dınş değildir. Bu sabah Almanlar tara
fından yapılan üç hücumun ancak bir tanesi, mutad şiddetini göstermiıtir. Di
ğer iki hücum, çok şiddetli çarpışmalara sebebiyet ver.ınij olmakla beraber so
nuna kadar götürülmemiştir. 

Almanlar, sabah şafakla beraber, hava kuvvetlerinin müzaheretile tank küt
lerini ileri sürmüşlerdır. Gediğj doldurmakla muvazzaf Fransız cilzütamlan, ge
ceye kadar devam eden çok şiddetli çarpışmalar yapmaktadır. Neticeler, ancak 
yann öğrenilecektir. Şimdiden öğrenılmiştir ki, ilerlemeye mAni olmakla :mu
vazzaf Fransız kıta'lan bir ihraç yapabilmişler ve daha iyi şerait altında harbe 
girrniş1ıerdir. 

Almanların diğer iki hücumundan birisi, Dyle ırmağı üzerinde İngiliz hattına 
karşı yapılmıştır. Dyle ırmağı, Brükselin şarkında geni§ bir kavis çizmekte, Lo~ 
vain ve Malinesten geçtikten sonra, Anvers civarında Escaut nehrine dö1dllmek
tedir. 

Almanların diğer iki hücumundan ötekisi de Sedanın cenub bölgesinde vukua 
gelmiştir. Burada, hücumlar, eski hücumların şiddetini iktisab etmemiştir. 

Alman istil! kıt'aları. muhakkak ki bir derece yorulmuşlardır. Diğer taraf
tan şurası da muhakkaktır ki, bilhassa 'kütle halinde ezcümle Sedan ~nünde 

Meusu zorlamak teşebbüsleri esnasında Alman kıt'aları mühim zayiata düçar 

olmuşlardır. En büyük fedakarlıklar pahasına en seri bir neticeye varmak ister 
gözüken hasım tarafından bütün fiddetile veri1en muharebey~ ansızın girmtı 
olmalarına rağmen, Fransız kıt'alar1, e.o mükemmel soğukkanlılıkla, stıkfulla 

ve disiplinle vaziyete kar§ı koym.u§lar ve karşı koymakta bulunm~lardır. 

Brükselinişgall 

Berlin, 17 (AA.) - D. N. B .• saat 22 de bildiriyor: 
Dyle mevzii üzerinde şiddetli çarpışmalardan sonra, Almaq kıt'alan Louval-

nin şimalinde bir yol açmı§lar ve Malirıesi almışlardır. 
Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B .. saat 22 de bildiriyor: 
Louvain, 'bir çevirme hücumu ile bugün düşmüştür. 
Berlin, 17 - Bu akşam neşredilen Alm;m tebliği, Brüksel, Namur ve Luvenln 

işgal edildiğini bildirmektedir. 
Alman kıt'alan öğleden sonra Brüksele girmişlerdir. Luvenin §imalinde kain 

Malin de işgal edilmiştir. .. 
Roma radyosuna göre 

Roma. 17 - Roma radyosu bu gece sa baha karşı vaziyet hakkında şöyle de
miştir: Berllnden gelen haberlere göre Fransız müdafaa hattını yaran Alman 
ordusu Vcrdun, Rcyms, Senkanten istikametinde ilerlemektedir. 

Başkumandanın emri yevmisi 
Paris, 17 (A.A.) - Havruı. 

Başkumandan, milli müdafaa genel kurmay 'başkanı, kara orduları başku· 
mandam general Gamlen, kıt'alara hitaben aşağıdaki emri yevmlyi isdar etmiştirı 

Vatanın mukadderatı, müttefiklerimizin mukadderatı, dünyanın mukadderatı, 
halen cereyan eden meydan muharebesine bağlıdır. İngiliz askerleri. Belçlkn as
kerleri, Polonya askerleri ve yabancı gönüllüler, bizimle beraber yanımızda çar· 

pışıyor. Bizim hava kuvvetlerimiz ve' İngiliz hava kuvvetleri bütün şiddetlerile 
meydana atılmıştır. İlerleyemeyen her kıt'a, milli toprağın kendisine emanet 
edilmiş parçasını terketmekten ise olduğu yerde ölmelidir. Tarihimizin vahim 
saatlerinde her zaman olduğu gibi. bugününün parolası şudur: Galib gelmek 
veyahud ölmek. Galib gelmek lAzımdır. 

lngilizlere göre vaziyat 
Londra, 17 (A.A.) - Londranın salahiyettar mahfellerine gelen haberlere 

göre, Pariste umumiyet itibarile vaziyet Çarşamba günkünden iyi tellkki edH
mektedir. 

Fransız mahfelleri bugünkü Möz muharebesini geçen Umumi Harbdeki Ve-r
dun muharebesine kıyas etmektedirler. Möz muharebesi de günlerce ve hattl 
haftalarca bazan bir tarafın hazan da öbür tarafın lehine dönerek devam ede-
bilir. . 

Seri neticeler beklenemez ve bir müddet vaziyet hakkında sarih bir fikir hli.· 
.sıl etmek imkanı hasıl olmaması muhtemeldir. 

Bu arada, Londrada kaydedildiğine göre, en inanılmıyaca.k şayialar çıkacaktır 
ve bunlara hi9bir suretle inanmamalıdır. 

Belçika hükumeti 
Lond'ra, 17 (Hususi) - Belçika hükUmeti Brükseklen üstende nakletmiştir. 

Eonebt Sefaretler de. hük11metle birlikte üstende gitmişlerdir. 
Yalnız Amerika ve İtalya sefaretleri Brükselde kalmı~lardır. 
Brüksel, 17 (A.A.) - Dinleyicileri He daimi bir temas halinde bulunan Brük

sel radyosu, öğ:!ıeden sonra bir beyanname ne.şretrn~tir. 
Bu 'beyannamede şöyle denmektedir: 
cKral Albertin dövizini batırlıyalım: Kendini müdafaa eden bir millet öle· 

mez. 1914-1918 de doğru olan bu söz, 1940 da da doğrudur.> 
Brüksel 17 (A.A.) - Belçika r adyosu, saat 9.40 da fil haberi neşretmiştir. 
Liyej kaleleri hAlA mukavemet ediyor. Bu şanlı haber, bu sabah bütün dün

yaya neşredildi. Bu haber, şan ve §erefl.e dolu Belçika ordusunun kahramanca 
ve müessir mukavemetinin sembolüdür. Bu haber, ayni zamanda zalim biT müs
tevliye şik§.r olmuş, sulbcu, namwıkAr, dürüst ve taahhUdlerine sadık bf:r mem
leketin mukavemeti sembolüdür. 

Londra, 17 (A.A.) - Hava nezareti İngiliz tayyarelerinin dün gece Alınan
yada askeri hedefleri tekrar muvaffakiyetle bombardıman ettiklerini bildlrm.ek
tedir. 

Kolonya, 17 (A.A.) - Alman ajansı bildiriyor: 
Kolonya gazeteleri düpnan tayyaNJ~rlnin 15/16 gecesi şehir üzerinden uça 

rak bombalar attığını yazıyorlar. Bir evin yakınında bir bomba patlamq, bb 
kişi ölerek bir k~1 yaralanmıştır. Blrkıtç ev hasara uğramı§tır. Bombalarm ek· 
serisi şehrin d'ışına tarlalara dilşmü§tür. Hasar ehemmJyetatzdlr . Dafi toplanı 
dilfman tayyarelerini defetmi~tir. 
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Tuvalet·nlzl yaparken 
Pudra altına dalma 

KREM 
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ve akıauana mini olur. Taib 

ve JBPJZ olan top ve 
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Kapalı zarf usullle Eksiltme llAnı 
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8 Sayfa POSTA 

Tetkibinde 

i Y OD ' TANE· N 
ve 

GLiSERO FOSFAT 
· vardır 

A IZLIGA 
Ve VEREME istidadı 

Olanlara ve 5 İ N İ R 
Hastalıklarına Karıı 

Kul:anılır. 

Her Eczanede Bulunur. 

BASAN DEPOSU 

,. .. . ,.,., 
····· 

"""···· .. ... . .... .... 

~---·~<i nf 4 __ 
1-lerkes bilhassa çocuklar tarahndan alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır 

arsak· ol canlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler gö:z; önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

20 kuruştur. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi llAnları 

Men.sucat fabr1kal11.l"ından dökünttl hallıt:ı.e Çlb.n, (İplik, kıtık ve.sair men.suct.\ kl -

rmtııarı ile kıtık halindeki pamuk kınntıl~ı> tam vagonla. nakloo•hnek üzere en az 

vaaon tonajının f8.TlS1 üzerinden ücret ted.tye ed.Jlmek tarWe ten.z.11M ya;pılmlfbr. Faz-
11'. tafsllA.t 1ç1n l.ltıı.syon.la.m mÜI"aQ&\ &dllmelidJ.r. <2338) (~) 

Muhammen bedeli 3500 Ura olan 5000 metre 9&-100 santim eninde mücell1d bezi 21/ 
6/194-0 Ss.lı günü saat (10,SO) on bu9uktıa Haydaıpaşada gar binası dalıll1ndeld bxn.1a • 
:YK>n tarafından açık ek.slltme u.rul1le satın alınacaktır. 

Bu i§e ctnnck ıstıyenlerln 262 ııra ~ kuru~luk munkJaı:t temln&ı ve 1auıuna:r;ı tayın 
vesa.ikle blrllkte eksiltme günü sa.o.tine kadar kom.lsyona müraoant.la.n IAzıınd.ır. 

Bu i§C n1d şartnameler kooiliyondan pa a.sıs olarok ~tılma.kta.dır. (85Ml) 

Hububat ve Un Nakliyat.na Tenzilat 

Pul Meraklılarına 
Ttlrk pulları katalo~u 1940 ila

vesi, bu ayın sonunda intişar ede-
oektir. Alakadar olanlann &brib ad
reslerini bildirmeleri rloa olunur. 

Nusret Pulhan 
latanbul - Beyoölu 

-···························································· 
Son Posta Matbaası 

SAÇ EKSiRi 

Kom ojen 
Saçları besler, kökle· 

rini kuvvetlendirir, 

dökülmesini önler, k~ 

pekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbnl 

Mayıs 18 

olu, astamonu Oteli 
Tosyalı Ahmet itim 

İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eeki mftete. 
ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gillii.mzade Bay 
Ahmede devrolwunuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve lıer türlü lhtl

yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenileştirilııdftlr 

MEVDUAT 

-
TÜRK TIC ARET BANKASI A. Ş. 

Devlet Denizyolları 

Müdürıoau 

işletme Umum 
ilanları 

19 Mayıs Bayramı münasebetile yapılacak han Seferleri 
19 Mayıa 94.0 Pazar günlt saat ıo c1& Kadıköy Sto.dında yn.pılacak Spor ~ ti • 

renine gl.deceklere ltolııylık ol.mn'lt l1zeı:I Köprüden Kadıköytine kalko.cak 8.30. l.GO ft 
9.SO e.sa.s seferlerine ll.Aveten a.•5, 9.lli ve 9.45 de munzam seferler t&brl& M1111ı•taıt. 

Dönü.o için de törenin hitamına raatlıyacak saatlerde keza Kadı.k:ö)'1ıııdm Kl.p1lJ8 
esas tarllelere ilAveten munzam seferler kaldırılncnktlr. (~07) 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletleri har eczanede bulunur 
tPo.ta k..._ 12SS) GaJata, fıtanbul 

N 
Sinop Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

Slnop umumt cezaevindeki mn.hkt\m T8 mevkuna.rın 940 mnll yılı ~· ~ 
255 ooo illl 365,000 aded ekmek 17/8/~ sünftnden 1tlbaren on bOf gtuı mtlddlGI " 
a..a.Paıı Barf usullle eksiltmeye ç~tır. 

Yevmiye 700 1ll~ 1000. ekmek verllecektır. 
Bedeli muhammen 33308 Um olup temtn:ıtı muvnk:kate 2~0 Uradır. thaJe L1l'MI 

Pazartoo gfuıll saat 14 de Binob O. Müddetumumlllği dniroslnde yn.pılacakm. 

Şartname tatil günlerinden maada heritin Sinob O. Müddeium~ kalmnlnde 80-
rm.~eceği llA.n olwıur. cS951h> 

Hubub:ıt un vo diğer zahirelere mahsus 9 No. lu ta.rtfe üswrinder:ı. hububa:b ve un 
nakllyatın:ı. nyrıca tenztlA.t yo.p~tır. 

Tarifenin bazı münru;ebetlere n1d ücretleri del~. 
Ne~riyat Müdürü: seum Ragıp EmAJQ ,_..., Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 
SAHİPLERİ: ~. ı:;~E~~k10111 \... Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J Bu husustaki tarife 16/6/1940 tn.r1hlnden itıba.ren tntbllı: edilec~ .. ~ ta.tsllfı.t L 

çln istasyonlara mürncan.t edlmelldir. (2334) C4096) 


