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ii talikler lmiens' e var ılır ! 
------------------············------------------

Manş kıyılarına ilerleyen Alman 
vvetleri ihata olunmak tehlikesinde ! 

Belfikadan cenuba inen müttefik ordu A.mlens'de tutrumıya muvaffak olursg 
ayni zamanda 'imali Pransadaki ordularla da birle,ecektir. 

Manş kıyılarında 
siddelli muharebeler 
' Almanlar Boulogne' a taarruz ediyorlar ve 

mncadele bu şehrin civarında cereyan ediyor 
Alman ajansı: "Vaziyetten çıkan mana düşmanın inhilal halinde olmadığı 

ve Alman kıt'alarının önünde güç işler bulunduğudur,, diyor 

41tufchlrtl 
o 

oBru~s 

Dünkü vaziyeti gösterir kroki 
(İ . erler Alman kunetıerlnin bulundukları mahalleri, siyah ok
la nce çl~ılerle taranmı Y ket isUkametı:.erlnl, çift çl:zgller içine alınmış yerler müttefik 

r Alman taarruz ve nre ınaıb.al1 . ift çlzgllerden müteşekkil oklar müttefiklerin 
kuv-vetıerinhı bulundulda.n . en1ıa'--~· t istikametlerini göstermektedir} taarruz ve ı-.=e 

Lo ..,., (H ') _ Bu aksamki Bu kuv\letler Amiens'de tutunabildik-
ndra 4() ususı s • clird Abb ·u ' k d ·ı l 

'I::\._ • • 1 ld ğına göre lerı tak e, evı e e a ar ı er e -
.uransız teblığinden an aşı 1 ' • .. 1 · k +· 1 -. .. "l · Amiens'e mı~ olan Alınan motor.ti ı~ a arının ken-....... uttefik kuvvetlerin oncu erı 
:\latnuşlardır. .. .... -~~vamı 7 ncl sayfada) 

~llill_erı~~..,aziyet 

Harekô.t müttefikler 
lehine inkişaf ediyor 

ı··········································· .. ··········, 
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1 . . . ! . j 1 
Fransız tebliği 1 

Parfs 23 CA A.> - Akfam tebliği: 
Şimal mınbakasının muh~llf nokta. 

larındn bir çok muharebeler olmuştUl'. 
İleri kollarımız Amlenln varoşlarına ka. 
dar gelmişlerd1r. Sedanın cenubunda 
düşmanın §lddetll bir topçu hazırlığını 
müteakıb yaptığı taarruz akluı kalmış. 
tır. 

Longwyou ile Moselle arasında topçu 
ateşi teati edilmiştir. 

Bombarounan tayyarelerlıniz gece ve 
giindliz büyük bır !aal!yet göstermekte. 
dir. 22 Mayıs aqamı bombardıman ve 
avcı tayyarelerimiz muharebe cephemi
ze pike suret.ile taa.rrm et.ınete ~n 
her biri 20 kadar tayyareden mürekkeb 
düşmanın t bombardıman grupunu rle
ate mecbur etmiştir. Vuku bulan muha .. 
rebe esnasında en Qf&ğı 8 diifman tay. 
yarası dilşürill.ınüştür. 

Blitün tayya.relerimis üslerine avdet et. 
miştır. 

lngiliz tebliği 
Londra 23 (A.A.) - Resmi teblft: 

(Devamı '1 inci sayfada.) 

\ ......................................................... ! 

Son dakika 
Almanlar " Müttefik 

ordunun tazyiki 
arttı ,; diyorlar 

Valenciennes ve Laf er 
arasında bir başka 

ihata teşebbüsü 
Londra 24 (Hasuıi) - Garb cep. 

heıinde, miitteliklerin vaziyeti sa • 
lô.h bulmak yolundadır. Bu keyfiyet, 
Almanlar taralından da itiraf edil. 
mektedir. 

Filhakika dün gece Berlindeki re• 

Cephe gerisinin feci manzarası: Belçikada hicret -···· .............................................................. ._._ ..... -................................. ... 
Milli havac1.bk 
Başvekil Hava Kurumu Kurultayını 

mühim bir nutukla açtı 
''Göklerimizi kanadsız bırakmamak için gücümüzün 
yettiği bütün tedbirleri almak mecburiyetindeyiz,, 

mi makamlar, Valencienneı'de müt
Her halde Almanların giriştikleri pek dağınık telikerin tazyikinin gittikçe mttıiı
'lae fazla maceraperestane hareketlerin cezasını nı beyan etmi,lerdir. Almanlara ırö.. "' it b"f 1 re bu havalide bulunan Fransız, in· BCI§vekil kurultayı açarken ve kurultayda bulunanlar 

görmemeleri gayr a 1 o ~r giliz ve Belçika .?•.kerleri, mütte~ik . (Foto muhabirlm~r.in ta~are ile gönde.rdlit rfJ6imlenlen.) 

Ya a . Emekli general H. Emir Erkılet ordularının en guzıde kuvvetlerınl Ankara 23 - Türk Hava Kurumu ye- Fikri Tüzel, Parti umumi idare heyeti ve 
z n • . i l lardır Uege müstahkem teılıil etmektedirler. dinci kurultayı bugün saat 10 da Halke- iş grupu idare heyeti azaları, meb'u.&l.ar. 

B • kıln zor anuş . • ld V l . k . elçıkada: h't' d Almanlar modern battice is • Bunların gayesı, ılma en a en- V'J~de toplanmıştır. ve aletler ve müesseseler erkfmı, mat .. 
V -üh' bi d V• 'krk yok • 17~k~ ın e mUdafilerile birlikte teslim al- clenneı ve cenubdan Laler'den iter- !lçtimada Büyük Millet Meclisi Reisi !buat mümessilleri hnzır bulunmakta ic;U.. 

tur aziyette rn ım r cgışı 1 
t t 

1 
~ N murun cenub cihetindeki L!- liyerek aradaki Alman kuvvetlerini Abdülhalik Renda ile Başvekil Dr. R€flk ler. 

.. · Yalnız .. Almanlar Schelde :...'= Escau mı§ ar- r. a (Den.mı 7 ncı1 sa.yfacla) ~evlrmelıtir. Saydam. Vekiller, Parti genel sekreteri (Devamı 2 DCi S&Yfa.cı.,) 
"ehrinin sağ sahilindeki Audenarde mev- · 



2 Say .... 

Milli 
havacılık 
(Baparafı 1 lnd sayfada) 

Celse açılmadan önce, yoklama yapıl
mış ve bütün delegelerin hazır bulun -
dukları tesbit edildikten sonra Başvekil 
Dr. Refik Saydam alkışlar arasında kür
süye gelerek aşağıdaki açış nutkunu söy
\<!miştir: 

Başvekilin nutku 

Resimli Jllakale : 

SON POST .. 

= Ümid her zaman kuvvet kagnagı değildir. == 

Mayıs 24 

Sözün kısası 
Ne yazayım? 

......, _____ E. Ekrem Talu _ 

JE3) ir tabaka kağıdı önüme koydum, 
lg) kalemi elime aldım. Daha şimdi-
den pahaya çıkan ve gitgide piyasada 
belki de bulunmıyacak olan son mürek
keb şişem. ağzı açık, masamın üzerinde 
duruyor .. ne yazayım?. 

Senelerden'beri, pek nadiren ihmal ey
lemiş bulunduğum günlük fıkram için 
zihnimde mevzu arıyorum. Bir zamanlar, 
o mevzuu bulmakta hiç zahmet çekmez • 
dim. Kalemimin ucuna, kendiliğinden üç 
beş tanesi birden geliverirdi. Hengisini 
seçeceğimi bilemezdim. Şimdi, bir k':\za
na dönen kafamın içinde bir şey bulmağa 
çalışıyorum. Bu bulacağım şeyin zemin 

Sayın reisimiz, sayın kurultay azası, 
Türk Hava Kurumunun ycdınci kurul

tnyını açıyorum. Kurultayın bu toplan -
tısının, havacılığın bütün dünyada he -
men her meselenin başına alındığı bir 
zamana tesadüf etmc.!n. her vakitten daha 
fazla vatandaşları alakada: edeceğine 
şüphe yoktur. 

On be inci çalışma yılını bitiren '!ürk 
Hava Kurumu, havacı gençlik yetiştir -
mek ve Türk hava ordusunn yedek kuv
vet hazırlamak vazlfesınde son bir sene
denberi daha verimli bir şekilde çalış -
maktadır. Bu çalışmayı kurultayın ya -
kından görerek takdir buyuracağına ve 
yurd ihtiyncına daha elverişli bır şekilde 
tanzim edeceğine şüph~ etmiyorum. 

Cmid sırasına göre ya kuvvet kaynağı, y~ud da ölüm se

bebidir. Esasa istinad ettiği takdirde insana ku.~ kanadı ta
ka:, ınuvaffakiyetten muvaffakiyete k.(Şllasının ômili olur, 

esassız olduğu takdirde ise hayal sukutunu davet ederek in-

Hakikati o.lduğu g~bi görmekten. gördüğünuz gibi de söy-
lemf'ktcn asla çckinmeyjnız. Görlllen hakikat ne kadar acı, ve zamana uygun olması meşrut. Fıkra, 

günün hadiselerile alakadar olmalı. Gil -
gayri müsaid olursa oJsun, her derdin bir devası vardır. va- nün hadiseleri.. Bu cemi edatını bur:ıva 
ziyeti ıslah edebilirsiniz, fakat hakikati görmez, beyhude ye- k-0ydum amma, bu, kalem alışıklığından 
rP. ıilmide kapılmaktan Çf'.kinmezseniz kendi kenıUnizi uçu-

sanın mevcud kuvveti.ni de slıp götürür. başka bir şey değil. Haddizatında cha • 
rum:ı atmış olursunuz. 

······························································································································-·--·-····--··--········----·-·· .. ··.............. diseler> yok, bir tek h3dise ,·ar: Harb! 

sez ARASONDA 
Dünya vaziyeti karşısında 

M ellteb sıralarından 
ParaşiJtçQlüğe 

Karşısında bulunduğumuz dünya vaziyeti, 
havacılık hususuna ne kad:ı.r ehemmıyet ver 
mek !Azım geldiğini bir kere daha Jsbat et.ti. 
Binaenaleyh Türk Hı:ı.va Kurumunun çalış.. Bu delikanlı ~"""l!ı!lıiio::~---~...., 
malannın da o :nisbette ağır ve üzerine al- . ' 
dığı hizmetlerin de o derece mes'ullyeUl oı_ Holandada. esır 
duğunu gozönünde tutnrak Kurultayın eski edilerek bır Ho 
mesaiyi t-et.kık edeTken, geleeek seneler iş.. landa gemisi 
lerini de dıkkat.ıe tesbit etmesi ırızun gel - ile İngiltereye 
yor. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek iste - getirilen bir Al-
rım. man "t " Hilkfunet, tayyare piynngo.sunu, Mllll Pi- .. .. paraşu çu 
yango halıne çevırmış ve hasılatının gene sudur. Daha 
tayyare ~erine tahsisini esas tutmuştur. Yer mekteb sırala-
11 mııh.'lullcrden alınmakta olan tayyare in. rında olması ik
ııe.'liiıl kaldırmıştır. Bundan mut.evellid ge - tizn eden Al _ 
ur noksamnın, Türk vatnndnşının da Hava ··ı l{~~~I~~~ 
Kurumuna aza yazılmnsı suretlle t.eH'ı.fi e • n:.a~ "par~ - • 
dlleceği hnkkındakl üm dlmiz gittikçe nrt - çusunun uze -
maktadır. Buglin aza adedJnın yarım mil • rinde rovelverden maada bir de oldukça 
yonu geçtiğınl iftiharla söyllyeblllrlm. Ku - büyük bir sustalı çakı bulunmaktadır. 
rumun çalışmalarından alınan nctıceler gö.. 
rlikHlkçc, kamplııroa yet~n knbılıyetlı genç H l d p • · .. , 
ter memleketin her tarafına yayıldıkça, mll- O an a rensesı JU yana 
~~ yardımının da. yükseleeeği muhakka~ üçüncü çocugunu bekliyor 

Milli havacılık Şlimdi Londrada dostlarının yanındn 
Sayın arkadaşlar, . . bulunan Holanda veliahdi prense:; Jül -
1935 Kurultayında aziz Millı Şeflmızln bü. yana üçilncii çocuğuna hnmi1edir ve 

Lün vatnndaşları ikaz eden işaretlerinden , , . . 
bugüne kadar geçen zamanda dunyıı hi'.i.di- } avrusunu Sussex de doğurmak ıstedı -
selerlnln aldığı manzara, milli, havacılık me ğini söylemiştir. 
selelerine verılen eheınmıyetin ne kadar ye. Prenses Jülyananın biri iki yaşında, 
dnde olduğunu lsbat etmf tir. Hava htıkl - diğer'i dokuz aylık olmak üzere E'S 
mlyetının, yurd müdafaasında oynadığı r0- . prens •. 
lün ne olduğunu bugun bılmıyen kalmamış. Beatrıse ve prenses !rene adlarında fkı 
tır, kıı.naatındeyım. Bır mudafaanın korun- kızı vardır. Holandalılar senelerdenbc
mıısı. yahud bır taarruzun b~nlına.sı, her ri hanedan ailesinde bir erkek çocuğun 
şeyden evvel, hava _hakımıyetını ıcab ettı _ doğduğunu görmemişler. bu " d n d 
rıyor. Memleketın duşman tayyarelerınc kar .. .. yuz e _ c 
şı mtidafaa.sınds gene tnyynrenın y~ mü _ hukumdarlan hep kadın olmuştur. Jul-
da.!auından zıynde tesırı olduğunu son dün yananın üçüncü çocuğunun erkek olma-
ya vekayıı ısbat etml.§ bulunuyor. sını istiyen tebaası, şimdi bulunduklan 

Hava ordunuız.a yardımlar şehrin kiliselerinde, hem vatanlarının ne-

Tayyarecılığımıze verdı~mız emek ve ver_ cat bulması, hem de bir erkek veliahd 
mcğo çalıştığımız vüs'at bu noktadan çok vermesi için Allaha dualar etmekte -
yenndedır. Türk Tayyare Kurumunun el - dirler. 
yevm sar!ettıtı emeğın büyuk ve verımlı ol
duğunu ve bunu ıftıharla gördüğümüzü hu
EUrunuzdıı soylemeklc scvınç duyanın. 

Kunmıun yetJitırdığı yüzlerce genç ve 
gürbüz tayyarecı ve bunların yetışme.sı ıçın 

/ngiliz faşistlerinin reisi 
taşa tutuldu 

meydana gctırdlğI fennt tesirler ve hava İngiliz f aşistlerinln lideri Sir Oswald 
ordumuza yaptığı yardımlar, bu ıftıhnr ve Mosley, Middletondn taraftarlarının y:ıp-
sevıncımızm bırer nlimuneıerıdır. . . . 

Bütün bunlar, Türk bavncılığınn herglin tığı ?,ıı:_ ıçt.ı.mada nutuk vermek üzere bir 
bfrnz dnha razıa yardım etmek, biraz daha oto'büsun ustünc çıktıktan beş dakika 
fazla kuvvet vermek için bizi teşvik ediyor ve sonra, oraya toplanmış olan İngilizlerin 
~k mllletını de bu cepheden daha al!ıkalı taş, risale paketlen ve kajtıd toplarının 
gormek istiyoruz. h" ğr · ucumuna u amış, ve netıcE'de içtimaı 

Tam insan 
İrili ufaldı beş altı devleti beş altı 

ayda dün;rı:ı. harita ından silip süpfi. 
ren harb devam ediyor. Şimdi büyük 
çapta kuvvetler çarpışıyor. Söz onla
rındır. 

Biz.im gibi lurb lhari~ kalan mil
letlere bfıdlseler çok kıyınetli clc.rsler 
verdi. Anlaşılıyor ki ytnn.l beş )'1t.. 
danberl Alın:ın milleti bu lıarb için 
yeUşt.irilmiş4"..lr. Fabrllal. işç' · ıden 
mcktebli çocuğa kaWır tanı bir disip_ 
lin içinde ve mut.emadi telkinlerle bu 
miıcadcle için hazırlanmıştır ve bu 
mucn.dcle lıa.rb tarihinde yeni bir 
merhale açmıştır. l\lllli müdafaa va-

z.lfesinln bir ordu ka.drosu oı.maktD.n 

ziyade bir mllli kadroya ve ferdi ka
biliyete da:yanan yiıksek kudret oldu
ğu anlaşılmıştır. Bu anla~'?<'l. göre 
memleket gtnçllğinl yarının .kavgnl:ı
nn:ı nasıl :yetiştirmek lcab etti~ ar
Wt belll olnnıştw. Gen Tünüyentn 

büyük yapıcısı Ataturk bwıu 'lıfuiise. 
Jcrden çok evvel görduğü için Turk 
gcnclij;rine olan hitabında l'C genc;.Jk 
t iliif.ma aid b · lerde çOlt nciz 
kelimelerle izah etmiştir. Vatan ve 
mikliiJ kurtarmak çin ouun koyduğu 
büyük düsturu bugim harb sahaların_ 

da eser halinde takib edl) ornz. Turk 
ıençl.iline istikbalin havalarda oldu
ğunu ve istikl:il müdalna ı için hiçbir 
şarta ve kayda bağ'la.nmadan sırf da. 

mar.nnndaki asil k:mdan kuvvet a. 
larak ileri atılmak fcab ettiğini anla
tan Ataturk her lb!ıttketlnde olduğu 
gibi istf'ı<bai harbinin metodlarını da 
o yüksek betlı goruşu ile bulmuş 
ve cii.mhuriyeti emanet ettiği Turk 
genç~ığ'İne mukaddes enınnct gibi tev
dj etmiştir. 

Görüyoruz ki harbclm ini bllım.. 
yen milletler llolanda gibi ne kadar 
zengin, Norveç gibi ne k:ıdar müncv 
ver ol~lar kudret ve teknik önünd; 
yere seri iyorlar. İcabında nslan gibi 
gökremeshıi, boğıı. gibi dôvü.şmesini 
bllmiyen insan ne knda.r kiiltürJu o
lursa olsun c:ılllllJ. kurtaramıyor. 

J_lUJIJ, n L.akid 

Holanda kabinesinin 
Duası 

Memleket-
lerinin Almanlar 
tarafından istila
sı üzerine, İngil -
tereye kaçarak 
oradan, müstern -
1eke1erinı idare -
ye devam eden 
Holanda kabine.si, 
geçenlerde vatan
Jannın kurtu!u . 
şunu dilemek üze
re şehrin en bü . 
yük kiliselerinden 

birinde bir dint ayin yapmışlardır. Ayin
de İngiliz devlet adamlarından birkaçı 
da bulunmuştur. Burada nyinde hazır o
lan Holanda başvekili Jonkheer de Geeri 
görüyorsunuz. 

Senede 7.000 tayyare 
molôrü 

Alınan haberlere n::.zarıın Amerikanm 
en büyük müesscselerınden General Mo
tors şimdiye kadar senede 3500 tayyare 
motörü imal eylemekte idi Bu fabrika. 
randımanının 7000 motöre çıkanlması i
çin tedbirler almaktadır. 

Bu fabrikanın rnümasilleri bulunan 
Curliss Wright, Unitt>d Aireraft, Allison 

müesseselerinde ise se:nede 24.COO motör 
yapılacaktır. 

Gangsterlerin "Rokfeller,, i 
Amerikanın kendine has gözleri yıl

maz haydudlan vardır. Bu haydudlara 
gangster adı ve't'ilmektecltr. Bunlar için
de. fevkalfıde bir mevki işgal eden biri

ne cRokkller-. Uıkabı verilmişti. Bunu 
yakalıyubilrnek için Amerikan polisi ıki 

sene çalışmış, bu müddet zarfında 5C<JO 
kişiyi isticvab eylemiştir. Bu meşhur 

hayd'udu yakalıyabil:rr.ek iç:n şimdı~ e 
kadar yapılan ma-;rafların tutarı 4.440.000 
Türk lirasını bulmuştur. 

Göklerimizi kanadsız bıralanamak için dağıtmak mecburiyeti hası! olmuştur. 
Aziz arkadaşlarım, 

San' atkô.ra karşı alaka 
İngilterenin en cjddi mekteblerin:ien 

biri bulunan Laııcash rr.!'de Cl dıros kol-
leji profesörleri bir imtihan sırasında Sagırlığa karşı ilaç 

ı talebe1ere su suali sornrnşlardır: 
Dünya milletleri arasında biz de, gökle - ıng/liz tag 11arecifer/ sarı Birleşik Amerikada Nebras!sada sa -

ı1m1z1 kanadsız bırakmamak için gUcüınQ • 3 cFarzediniz ki hali bir adada kazaze- ğırlığa karşı çok mühim bir keşifde bu -
zün yettiği bilt1in tedbirleri almak, bütün ça.. renkte elbiseler giyecekler deler b~lunınaktadır. Bunlar arasında lunmuşlardır. Adeta mikroskobik dene -
relere bapurma.k mecburiyetindeyiz. Bu za_ san'atkar Gracie Fields, nazırlardan 
ruretı he.r vatan ferdine duyurmak vazife - İngiltere hahva nezaretinin vermiş ol- Anthony Eden, SU- James John ve ro- cek derecede küçük olan bir makine sa -
mlzdlr ve bunu Kurultayın ıbaşlıca m~ öuğu bir karara göre tayyareciler bun _ mancı M. Wells bulunmaktadır. yesinde sağırlar mükemmelen işitmek -
olacağı bır me.!ele olarak görüyoruz. Bu dü.. dan böyle san renkt~ elb:seler giyecek- Farzediniz ki siz tayynrccisinız. Tay- tedirler. Bir diş kadar küçük olan bu mn
ıüncemc sizlerin de f.ştlra.lt edec~>'fnlze kn - lerdir. Denfz tayyarelerinde bulunan yareniz ancak bir adam alabilmektedır. kinenin ibir mikrofon, iki küçük akümü
naatım vardır. Binaenaleyh Kurultayın 4 tah · e:ı 008 bir tere değil, her 'sene toplanarak lısiye sandalları dahi sanya iboyana - Kazazedelerden haogis·ni kurtnrırs·nız?, latör vardır. Bu makine alt çenenin ke -
vatanın hc.r köşesinden gelen e.zaıarne Ku- caktır. Yapılan tecrübelere göre san Bu sual 48 talebeye sorulmuştur. miğine dayanmaktadır. Sadanın dalga -
rumun çalışmalarııu yakmda. gö:rmelerint ve renkte sandallar uzaktım daha iyi farke- 48 talebeden 38 i ilkönce Grac•e Fieldsi lan makineye isabet edince, bu snda dal-
teWk etnıelerlnI, nlzamnnme tadilinde göz.. dilmektedir. Hatt! iş bununla da kalma- kurtaracaklannı bild!rmışlerdir. galan ağızdaki kemikler vasıtasfle ku -
öntinde ibulundurmanızı rica edeceğtm. Bu maktadır. Sandallardan denize sarı renk- 9 talebe James John'u, 4 talebe Eden"i, lııklara varmaktadır. 
suretle bir sene za.rfındakl çalışmayı ve te- te husust bir mayi dökülecektir. Bu ma- 2 talebe Wells'i :kurtaracaklarını bildir- Bu makine Amerikan tıb fakültesı"nce 
mkkty1 vatanın her tarafına ulqtırmak • · · 
mtlmkün oınca.ttlr, zannederhn. y'j&:::;;d~e~nı;;;;z~~e;;;;s~an;;;b~ir;;;d~a~f~~e~çız~~ece;;;k~tır~.;;;;;;:;;~m~iş~le~r~d~ir~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;:;;~ta~k~d~ı~·r~e~d~il~miştir~~~·;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;:;;;:;;:;;:=:;~ 
Qalışmalannızda muvatrnkiyet diler, he _ I 

ptn1z1 aevgi ne seIAmlarım. ca.a.) 

Atatürkün muvakkat kabrine çelenk 
kondu 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAt 
Üç kişi ucuz füıtJa bir mikdar kalay alıp bir müddet bek- için ders alınacak bfr hMisedir. şüphe yok. faydası da ola -

!edikten sonra yüksek flnta satmağa teşebbüs etmişler, ih - cakhr. Bununla beraber 'biz ihtik!rın önilne geçmek için 
tik!?' yapnuya kalkmışlar, tutulup mahkemeye ve- piyasnda nedreti hissedilen eşyayı harfcden çok mikdarda 
rilmi§ler. getlrtebilmentn caba müessir bir çare olduğuna innnıyo -

Boyuna da ondan bahsetmek artık us:ınç 
verdi. Harbin ha~icinde ise ne yazsan 
güme gidiyor. Üstt>lik gazeteler de say • 
falarını indirdiler, harflerin punto1annı 
ufalttılar, her birimize ayrılmış köc:enin 
ölçüsünü kıstılar. Ben: cAman, gozunu 
seveyim, Sözün Kısası'nı biraz daha kı • 
salt!. diye henüz neşriyat müdürümüz • 
den emir almadım. Fakat hissediyorum 
k; bu emir de ncrccl\? ise gelecek; eli ku
lağındadır. Bu şartfar altında, ölçüsüz -
lük. ancak askeri bahisler muharririne 
has bir imtiyaz olabilir. Onun gayri mu
harrirler ba!';mürdt'bin santimetrll ile 
ayınp tesbit eyliyeceği kadar yerle ildi· 
fa eylemek mecburıyetindE:dirler. 

Maaha:ıa bunun o kadar ehemmivcti 
yok. Hatta belki biz1 ~r iç"n faydalı b'le 
olacak, az fakat "z söylemeği öğrC'necc • 
~fa. V('riz olaca~ ız. 

Gelge1elim. m'-'vzu kıtlığı belımiıi bü
kC'cek Mesleğin :cablanna. muktc>ziv:'l -
tına mutlaka uvm:ı.vı şiar ed'nen mıırar
rir için bundan cetin vaziye~ tasavvur e
d'lemez. 

Bugünkü okuvucu eski okuvucu de11il .. 
h, kk1m istiyor. Onun, diP.('"lerinP tercih 
edip de. vaz•sını hergün har2"c3n 
ederces'ne bekl~rP'fi murarrirden alr'1el 
fikirler istivor. Yavı>nin en az para etti~ri 
bir zamandayız. 

Ne yazık'. 
Şu anda. gazetPcilikt~ ilk üs+a~1m, 

nıürsidim olan Ahmed Cevdet merr 1mll 
ha+1rladım: O, böylı:ı vazivetl('rin " n -
dm ne gü'ZE'l cıkı ·erirdi koca Harbi U
mumide, bir ara İsvirrevı> van gelm"c; -çer 
lcsmi ti. Orla1 kta kan gövdeyi göf'rür· 
ken. o, gazet('c.-i olan İkdama oradan me· 
s Jn peJ-'ll~rcüi~. sütc;ülii~e dafr ba5ma • 
kaleler yaZtp f!Önderirdi. Ve biz, ken ii -
sile a1av edı:rdik. 

DQ<;\\nüvorum da. 'kendi kendime: tZa· 
valh üstad! Belki de haklı idi, kim bi • 
lir'I, divorum. Bi1vle ipsiz sapsız. selle .. 
meltüs ... etam vıı.zıhr. bazan, sinir ve k:ı.fa 
d:nlPnd"ren birer müsekkin ilaç Verine 

geçiyor. 

C. Ckıuım ~alu .............................................................. 
İngiliz Kralı bu akşam 

radyoda bir nutuk 
söyliyecek 

Loodra 23 (A.A.) - Kral George, yarın 
Grcenwich santue saat 20 de <Türkiye saa .. 
tne 22 de) imparatorluk günü dolnyısl.le rad .. 
yod:ı b1r nutuk söyllyecektlr. 

İngiliz radyosunun 
programında tadilat yapıldı 

Londra 23 (A.A.) - İngiliz radyo.su, bu • 
günden itibaren progro.mında bazı tadllft.t 
yapmıştır. Ve bu meyanda türkçe haberler. 
Türkiye saatne snnt 20.10 geçe verilecektir. -··· .. ······················----··········--.. ·----
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Ankara 23 (A.A.) - Türk Hava Kurumu 
adına ııeçlle.n btr heyet kurum re1s1 Şükrü 
Koçağm riyasetmde i>ugün saat 17 de Ata. 
türkün Etnoğrafya müzesindeki mu.l'aldmt 
tabrlnl ziyaret ederek bir çelenk ko:ymlJilar 
n Ebedi Şeftn manevı b uzunmda tu1mle 
etflmJ.ltir. 

Gazetelerde okumuşsunuzdur. Ayni hevese kapılacaklar ruz, fakat ey okuyucu sen, 

'-____ ı_s_T __ E __ R __ ~•-N __ A __ N_. ___ ı_s_T __ E __ R ___ •_N __ A __ N __ M_A __ ı ____ ~ı y. 1:.1 .o 16 09 19 2'1 21 21 
E. 4 4.8 a '2 12 l ~ 



24 lUayas 

gra~, Telef 

lngilterede mühim 
tevkifat yapıldı 

bir meb'us, faşist şefleri 
bir liste neşredilecek 

Tevkif edilenler arasında 
ve birçok eşhas var, -------

Londra 23 - Dahiliye nazın Anderso
na Avam Kamarasında komünist ve fa -
Şist teşekküllerın lil.ğvına karar verilip 
Verılmc>diği sorulmuştur. 

Anderson bu meselelerin hükfunetçe 
tetkik edildiğini, fakat şimdiki ahval ve 
§erait içinde, harbin sevk ve idaresi hu
susunda sarfedilen milli gayrete sekte 
VUracak şahısların faaliyetine karşı alı
nacak tedbirlerin ifşası umumi mc·nfaat
lerc> mugayir olacağı cevabını vermiştir. 

(a.a.) 

sinin şefi Sir Oswal<:l Mosleyin tevkif e
dildiği resmen bildirilmektedir. 

Londra 23 (A.A.) - İngiliz parlamen
to azasından yüzbaşı 'Ramsay bu sabah 
tevkif edilmi~ ve Londradaki Brixton ha
pishanesine sevkolunmuştur. 

Bu tevkif, bugün Avam Kamarasında 
celse açılır açılmaz bildirilmiştir. Avam 
Kamarası reisi Ramsayın milli müdafaa 
kanunları hükümlerine göre tevkif edil
diği hakkında dahiliye nezaretinden bir 
tezkere almış olduğunu söylemiştir. 

Yedi faıiat ıefi daha.tevkif edildi 

SO N POSTA Sayfa 3 

adyo Ba~~erleri 

İngilizlerin katlandıkları 
büyük fedakarlık 

Yauın: Selim Ragıp Emeç 

:1: nglllz milleti şimdiye kadar tarihinin 'hlç 
bir devrinde knbul etmemış olduğu bir 

redakflrlığn kntıanmak lüzumunu duymuş-

ltalyada nümayişler dün 
tekrar başladı 

Gençler 
hazırız, 

Mussoliniye verdikleri arizada, harbe 
diyorlar, Romada Akdenizdeki vaziyet 

gergin telakki ediliyor 
tur. Avam Kamarasının ıbir saatlik gibi kısa • .• 
bir zaman içinde kabul ve tasvıb ederek ka_ Roma 23 (Hususı) - Bugun İtalyanın pahasına olursa olsun bu tesanüdün g iz-
nuniyet mevktlne koyduğu bir teklıne her muhtelif şehirlerinde müttefikler nlcy - lenmesi istenmi~tir. Bu hayaller h:ıkika
İnglliz, malını ve canını kayıdsız ve şartsız hinde yeniden nümayişler olmuştur. t en gülünçtür ve İtalyanın hafızası f na 
olarak kralın emrine ve hizmetine amade Üniversite talebeleri tertib ettikleri olduğunu zannetmek yanlış olur. 
kılmaktadır. Bunun manası şudur ki İngUiz b ·· · 1 · ·· t k'.b kı·· t y i tl 
hü'""-etl d"' k d hnı· w· d'" ğ·· u numayış erı mu ea ı • re or Yası a- arı resm gazete yazısını şu sure e 

ı:ı.um , une a ar m.s.. ı gor u u vcc;- . ,. . . . . 
hile kanunları atlamak yolunu bulabilen ve sıle Mussoıınıye bır arıza tevdı etmışler- bitiriyor: 
böylece millet ekseriyetinin mıihim bir kıs- dir. 1 Çelik paktın ilk yıldönümü İtalyan 
mı memleketine knrşı vazifesini yaparken Bu arizada şöyle denmektedir: ı milleti tarafından Almanyaya temenniler 
bundan kurtulma imkanlarına malik bulu- - İtalyan gençliğini temsil ed e>n biz gönderilerek ve Führer için olan hay -
nanların elinden bu imkanları nlınakta ve üniversiteliler İtalyan imparatorluğu - ranlığını bildirerek tes'id edilmektedir. 
herkesi, ~adın, erkek zengin fakir vatan .. ' .. . . . . · 
hizmetinde ayn! müs~vi mu~elcye tfwi tut- nun mudafaa ve ~urrıyetı ıçin, ıftıhar ve Alman gazeteleri ne diyorlar? 
maktadır. Yani hükumet isterse filt'ı.n va. - şerefle harbctmege hazırız.> Berlin 23 (A.A.) - D. N. B.: 
tnndaşın mallkt'ı.neslni bUfı.bedel veya muay. Diğer taraftan Mussolini, bugün tek • Alman _ İtalyan lttıfakının akdi yıldönü. 

Londra 23 (AA.i - B!rçok İngiliz tE!v
kif edilmiştir. Bunlardan bazılarının isim 
leri malumdur. Tevkifat tnmamlandıkt:m 
sonra bütün isimler ne~redilecektir. 

Londra 23 CA.A.) - Faşist şeficrlnden yedi Y~n blr bedelle muayyen bir millet işine tah- rar askeri şeflerle görüşmüştür. mu münasebetıle Deutsche Diplomatlschi 
kiŞi daha tevkif edılm~tir. Bunlnrın ara.sın- sıs edecek, herhangi bir vatandaşı, belki Burada. Akdenizdeki vaziyet gergin und PolltJsche Korrespondenz gazetesı şu 

Bir meb'us, faşist partisi da bir de kadıh vardır. İngiliz halk pattısı. boğazı tokluğuna memleketin en ücra bir t lfıkk. edilmektedir satırları yazıyor: 
. . noktasına muayyen bir vazife ile t.avzit e ı · Nnsyonal sosyalizmle faşizmin iki mılleUa 

.şefi, mevkuf . 
Londra 23 A.A.) - İngiliz faşist partı-

nln sekreteri John Becket de polısce tevkıf edecektir. Şurası şayanı dikkattır k1 bu kn- Berline göre Mussolini lstlklıil ve ehemmiyetıerıle mütenaslb bir 
edılmiştır. nunun Avam Kamarasına teklifini yapan bir nutuk söyliyecek istikbale doğru olan yollan ayni şartlar al 

Amerikada beşinci kol 
ve projesini okuyan zat daha birkaç gün tında çizlhnıştlr. 
evvel muhalefetin reisi ~lan ve ancak pek Faris 23 (Hususi) - Berlinden alınan Alman ve i tnlyan milletierl lstikballerlnı 
rnahdud zamandanberi kabinenin azasından bir hnbere göre, Mussolmi yarın bır nu- do~ru bırlıkte yürüyorlar. Bu milletler yal 
bulunan Mister AtJeedir. Kendlsı amele par- tuk irad edecektir. nız büyük devlet sıfatUc olan mevcudiyet 
tisine mensub olduğu için sosyal mahlyetı Romada bu haberi teyid eden mahi _ lerinl müdafaa değil, dünya devleti sıfatıle 

L db 
bu kadar geniş ve son derece ehemmiyetJl ~. . ılerı yürüyüşlerıne hız vermelerı anının da Bir Amerika ayan azası in ernin lblr teklifi yapmak esas itibarile prensipleri_ mat mevcud degıldır. gelmış olduğunu bılıyorıar. 

6 ne aykırı sayıiabUecek birşey değlldlr. Çün- Çelik pakt Almanya mücadelesine başlamıştır. Son ti 

b 
· f b • k~ fakire tahmil edilegelen fedakarlığı zen. Roma 23 (A.A.) _ D. N. B.: ay zarfında demokrasilerin muhtelit tehll • SOn eyana ına CeVQ tJertgOr gıne de teşmil etmek suretııe bir nevi içtimai Al İ .. .. _ keli tasavvur ve hesablarını devırıniş olan 

tesavı husule getirmiş oluyor. Manmafih bü- _ mabn : tal.yan pakt~nm yıldonumu İtalya da cenahı tutmak için şeflerinin em. 
. tün lbu izahat ve daha pek çoğu milli tehll munase etıle Gıornale d'Itnlia şu satır - rını takıbe flmadedlr. 

Nevyork 23 (AA.) - Senato azasından iyi ıstınadgahını ve en iyı, teı:gl\hlarını teş- ke karşısında feragatin azamlsi~l gbstere~ lan yazıyor: K C f k d 
James Byrncs radyo ile şu beyanatta bulun_ kıl etnıekte~ır. Llndberg, bıze tecavüz etme_ İngili.zin bu kanunla benliğinden ne büyük Son dakikaya kadar İtalyan - Alman ont iano f o rada 
bluştur: ği kimse düşünmüyor dediği zaman, Hit - şeyler verdlğ'inl anlatamaz Onun imdi e .. .. _ . . Tiran 23 (A.A.) - Kont Ciano, İşkodraya 

Ne albay Llndberg ve ne de herhangi baŞ- ıerin 'Veya Görlng'in namına söz söylemeğe kadar m b 1 ·" • ' ş Y tesanudunden şuphe edılmış ve her ne hareket etmiştir. ec ur askerlik usulunü geçmişteki 
ta bir tayyareci, Birleşik Amerikanın haricl mezun mudur? hft.dlselerı ıınisal sayarak ve tam'amen ihtl _ ı 

1 
• • 

6lyasetı hakkında söz söylıyecek.sıfatı haız Byrnes devam ederek şöyle demiştir: male 1st1nnd ederek kralın emrine millete lngılız tayyareleri Prusyada mu"hı'm 
~eğilfdır. Bu bdeyo.nllat Paza

1
r gün~-1k1:b'!:: Amerikalılar Almanların Japonlarla itti _ zulmedecek kuvvet vermemek için kabul et-

~ıı.ra ından ra yo e ynpı an ve u e.,.. f fıM i b!'i. f k t itl mem~ olduğunu sö 1 k b iki b h ittihaz ediles müdafaa tedbirlerini tenkid ak ett e:.•n ıyor.sunuz, a a • ne şera . e . . Yerse ' e u ususta 
Men konuşmaya, hük{imetin cevabını teşkil olduğunu bilmiyorsunuz. ~~:ınıa:ıcı bır fıklr. ortaya atmış bulunu - noktal r b b d tt' I 
)tmektedlr. Almanyanın deniz kuvvetler!, Japonyanın b . Dunyada lstenılerek ~npılan feragatin a 1 om ar 1 m an e 1 er 

Byrnos şunlan ilbe etmiştir: Be§inci ko- deniz kuvvetJerlne iltihak ederse, muharebe- :w d~ecesl hakikaten ~~~ktir. Nasıl k1 
Jon Amerlkada. da harekete geçm~tır Bi n in Birleşik Amerikaya gelmlyeceğını temın d e din bu fedakarlığını suııstunaı etmemek 

\: 
ibll ~ - ~ .. c o erece ehemmiyetli ise. Zira sevile se 

veya m yerck, Amerikanın mudnfaa eden Li.ndberg•ln sozlerine guvenebllir mısı- vile verilen b. şe b 1m -
nbirlni geclktlrenler tıeşincı !kolonun en nlz? İngUterede .... ır y,böaz

1
an zu e vesile olur. 

... unun ye olabileceği hatıra 
gelmemekle beraber bu fedakarlığa katla _ 
nanla onun bu muvafakatini mlllet menfaa. 
ti uğrunda kullanacak olanın münasebeti çok 
naziktir. Bu hwıus büyük bir hassasf,yet ve 

Eski Kayser Almanyada 
Doorn 23 (A.A.) - Söylenildiğine göre, eski Kayser Vilhelm şimdi Potsdam -

İ!a bulunmaktadır. Alınan makamları Kaysere karşı pek hfirmetkarane muamele 
etmektedirler. 

Belgrada gelen Alman müzisyenlerin 
bagajlarında silahlar bulunmuş .•• 

Bclgrad 23 (A.A.) - Havas: 

pek çok dürüstlük ister. 

5.ü,,,. &a9ı,.,. eJH.09 ...... -.... ·-·---...................... ..--. ..... .... 
İtalya Avrupa harbine 

ne zaman 
müdahale edecek ? 

iki marşandiz trenile bir mühimmat treni 
tahrib edildi, bir Alman motörlU 

kıt'ası karargAhına 100 bomba at.ldı 
Londra 23 (Hususi> - İngiliz 'hava ~uv - çen düşman münakale hatlarının başlı _ 

vctleri dün genl.<i mikyasta faaliyet göster- caları (izerine büyük mfkyast b b 
mi.§ ve yalnız garb cephesindeki Alman ha. d 

1 
lın M.. a om ar -

ıman ar yapı ıştır. uteaddid köprü 
reket kollannı bombardımanla ltalmıyarat_ . . 
Almanyanm içlerine doğru Lelpzlg'e .kadar tahrıb edılmış ve demiryollarına ve as • 
akınlar yapmışlardır. keri nakliyata çok mühim hasarlar ika 

İngiliz tayya:releri, LetJzig'in yakininde edilmiştir. Diğer mühim tayyare filoları 
Rottada, büyük bir elektrik santralını bom- Ren bölgesinde ve Pnısyadıı hayati ehem
bıılamış, Belçika hududunda Achen'de iki 1 miyeti haiz noktalarda askeriı hedefler 
marşnndlz trenini, diğer bir noktndn bir üzerine baskınlar , 1 ·d 
mühimmat katarını tahrib etml.şlerdlr. ) apmış aı ır. 

l d .... lr Alm t" 1 .. t Stavanger tayyare meydanı dün ak1:-"m 
Diğer tayyo.re er e, u an mo or u ır . . . . . r-

Bundan üç gün evvel burada bir kon
Jer verecek olan BcrUn fila.rmonik or -
kestrasının lbu konserinden, müzisyenler 
l3elgrada geldiği ha1 de son dakikada vaz-
8eçmiştir. Bunun hakiki sebebinin milzis
.. enlerin ve bunlara refakat eden teknis
ten, gazeteci vesair kimselerin cem'an 

500 kişilik bu kafilenin bağajlarmda si -

1Ahlar bulunmlli olması teşkil ettiği söy

lenmektedir. 

ka.sı karargahına 100 bomba atarak, mev - bombardıman edılmı~tır. İngılız tayya -
Kahire 23 CA.A.) - Rom.adan El Ehram cud tanklan ve zırhlı ot.omobllleri mühim releri uzaklaşırken müthiş yangınlar çık-

Müzisyenlerin bağajlarında silah bu

lunması, üzerine bunlar ve refakatlerin

deki e~as, derhal Yugoslavyayı terket -

meğe davet olunmuştur. 

Vugoslavyada beşinci kola karşı 60 bin 
kişilik yeni bir teşekkül kuruluyor 

• 
Belgrad 23 (A.A.) - Kral naibinin ı fesinin esasını beşinci kolon ile uğraşmak 

la&dikine iktıran eden bir emirname ile, \'fl ayni zamanda düşman hatlarının ar

~ugoslav ordusuna yeni bir teşekkül il~- kasında tahribat yapmak teşkil edecektir. 

tre edilmiştir. . . Şimali Yugoslavyadan polis!n faaliyeti 
Bu yeni teşekkül, eski Sırb komıtecı- hakkında haberler gelmektedir. Birçok 

lerlnden ve çctinklerden mürekkeb motosikletler müsadere edilmiştir. 
Bo,ooo kişiyi ihtiva edecektir. Belgradda Arııasın müttefik1er tara • 

Seyyar ufak müfrezelere ayrılacak o-
l t fından istirdadı büyük bir heyecanlc;ı an bu teşekkül, vatanın enerjik ve am 
b'ıüdafaasına yardım eyliyecektir. Vazi - karşılanmıştır. 

Norveçte şiddetli muharebeler oluyor 
Norveçte bir mahal 23 (A.A.) - 22 Ma~·ıs tarihli Norveç tebliği: 
Lafoten mıntakasında Norveç kıt'aları Lille, Ballak ve Kobbefjcldi geri almış· 

lar ve Alman kıt'alarmı Lille, Ballak ile Kubcr:gct arasında Layan dağında:ı 

1nıneğe mecbur ctmiş1erdir. 
Rabogaland cenubunda yeni bir şey yo~tur. . .. . . . • . 
Stok;holm 23 (A.A.) __ Dün Narvik bölgesınde BJornfJell cıvarında şıdaetlı bir 

lnuharebe cereyan etmiştir. İki taraf tayyareleri ibüyük bir faaliyet göstermiştir. 

İngiliz -Sovyet müzakereleri 
Londra 23 (Hususi) _ Bugün Avam Kamarasında, İn?i~iz - So.~yet ticari mü • 

:takereler hakkında sorulan bir suale cevab veren harıcıye musteşarı Butler, 

tlemıştir ki: .. 
c- Sovyetlerle münascbatımm ıslah etmek ıçın, lazım gelen tedbirleri alıyo -

hız... • 

gazetesıne. bildirildiğine göre İtalya matbu- surette ha.sara uğratmışlardır. tığını görmüşlerdir. 
atı artık Italyanın Avrupa ihtilafına müda_ Aynca demlryolu iltisak noktaları, hare. ~rek gündüz ve gerek gece yapılan 
~ale edip etmlyeceği değil, ne zaman müda- ket halinde bulunan Alman kıt'alan da bom bu harekdta iştirak eden hava kuvvetle _ 

ale edeceği meselesinin mevzuubah3 oldu- bardıman edilmiş ve hava çarp~aları es- rind n be .. . . 
ğunu yazmakta ve bu vadide mütalealar nasında 40 düşman tayyaresi dü.şürülmiif. e ş tayyar~ d~nmemıştır. 
serdetmektedlrler. tftr. Avcı tayyarelerımız Belçika ve Fran • 

Fransada dün yeniden 
tevkifat yapıldı 

Parls 23 <Hususi> - Zabıta bugün Mon 
martre ve Şanzelize semtlerinde sıkı bir a -
raştırma yaparak iblr çok şüpheli şahıslan 
~vklt etmiştir. 

Aynca Avignon'da eski komnnıst partisi 
mensublarından 48 kişi tevkif edilmiştir. 
Bunlar, yalan haberler yaymak suretıle halk 
arasında panik doğuran kimselerdir. 

Bir Alman - Macar 
itilafı mı? , 

Budapcşte 23 (A.A.) - Almanya ile 
Macaristan arasında bir itilaf imza edil _ 
diğine dair dolaşan şayialar hakkında tn
giliz resmi mahfellerinde malUmat mev
cud dc>ğildir. 

Belçika Başvekilinin 
öldürüldüğü doğru değil 
Londra 23 (A.A.) - Alman radyosu • 

nun, Belçika başvekili Pierlot ile millt 
müdafaa nazın General Denisin Belçika
lılar tarafından öldürülmüş olduklarına 
dair neşrettiği haberi, Londradakl Bel _ 
çika sefareti sureti kat'iyede tekzib et -
mektcdir. Her iki vekil mükemmelen sıh
hattedir. 

Bugün bir Fransız a.ı;keri sözcücü, şimdiye sada muharebelerin cereyan ettiği bölge
kadar yalnız Fransız topraklan üzerınde dü ler üzerinde bombardıman tayyareleri -
tiırulen Alman tayy1lrelerinln binden far.la mizi himaye için devriye vazifesi görmüş 
olduğunu söylemiştır. !erdir. Muhtelif çarpışmalar olmuş. 

Londra 23 (A.A.) - Gece Namur, Di • 24 d<l~an tayyaresi tahrib edilmiştir. 
nant ve Aix-la-Chapelle bölgesinden ge- 8 İngiliz avcı tayyaresi kaybedllmf§Ur. 

Birinci bisiklet Balkanyadı don 
Bnkreşte merasimle açıldı 

Bükreş 23 (A.A.) - Anadolu Ajaruıınınl çiler! tarafından çelenkler konuldu. Ölle • 
muhabirinden: den sonra bısıkletçıler propaaanda nuın 

Birinci blaiklet Bıılkandaydı, bugün bil - ve federasyonlar bırllğl reısı tarafından ta. 
yük mera,.,lmle açıldı. Saat 11 de Bulgar, Yu.. bul edildı. Ak§a.m saat 9 da feder~ar 
nan, Türk ve Rumen blslkletçllerlnden mü - bırlığı tarafından 50 kişlllk bir l fet 
teşekkil katile başlannda federuyon rel.a - rlldl. z ya ff • 
lerl Balkan gazetecileri olduğu halde kral aa-
rayına giderek defteri imzaladılar. Saat 11,SO Yugo.slavya bisikletçileri son daklkada ı•. 
de spor nazırını ziyaret ettiler. Nazır kendi_ leıniyeceklerinl bUdlrdiklerinden Balkanlarda 
ıerlne iltifatta bulundu. Saat 12,3Q da Meç. iştirak etmıyorlar. 
hul asker abidesine gidilerek ihtiram re.ısm.1 Bisikletçilerin caddelerden gıdı.ş ve eelıf
lfa edildı. Dört Balkan devlelının bısıklet. leri tezahürata vesile oldu. 

Bütün dünya altın mevcudunun 
yüzde yetmişi Amerikada toplandı 

Nevyork 23 (Hususi> - Beyaz saray mah_ Blitün dUnya altın mevcudunün yüzde~ 
telleri, Avrupadaki vaziyeti ve harbin inki - 70 ı, hft.len Amerikada to 1 şafını dikkatle takib etmektedırler. P anmış bulunına.lt-
Ruzveıt. müşavlrlerile dniml surette temas t~dır. 19 milyar dolar kıymetinde olan bu 

halindedir. Avrupadan gelen raporlar derhal altının ne §ekilde 1stlmal edıleceti do, ay • 
kendisine verılmektedir. rıca bir mesele tetkil etmektedir. 
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Dağınık duygular Üniversite fakültelerinde 
dersler yarın kesilecek 

Üsküdar tramvayları 
İstanbul tran1vay 

işletmesine bağlanacak 
ve 
Yazan: 

düşünceler 
Halid Fahri Ozansoy 

Rektör bu münasebetle 
faaliyeti etrafında 

Ünh-ersitenin bütün fakültelerinde 
dersler yarın öğle üzeri kesilecektir. Ü
niversite rektörü Cemil Bilse! ders yılı 

sonu münascbetile dün kendisile görü -
şm bir muharrirımize şunları söylemiş
tir: 

- Her fakültede bugüne kadar tam bir 
hızla devam eden dersler iki gün sonra 
sona erecektir. Talebemiz de. prcfesör -
lerimiz de ders yılının son günlerinde 
dahi derslere başJadığımtz günlcr kadar 
heveslidir1er. Arı1.asız geçen tahsil yılı -
mızın verimi elbette iyi olacaktır. Bunu 
gösteren en iyi delil, dfl imtihanıdır. Dil 
imtihahnının birinci ve ikinci gunune 
girmesi lazım gelen talebe yekünu ı 787 
dir. Yalnız bunlardan 32 kişi ~irmemiş

tir. Muvaffakfyet nisbC'ti de yüzde 79 dur. 
Diğer günlerin de verimi ayni nisbette 
beklenebilir. 

Bütün fakültelerde imtihan1ara ayın 

31 inde başlanacaktır. Yalnız Tıb fakül -
tesnin son sınıf doktora imtihanlarına 

daha evvel başlanmıştır. 
Üniversitenin nasıl çalıştığını iftihahr

la gördüğümüz bütün talebesine imti -
hanlara başlama gününde muvaffakiyet 
dilerim. Bütün imtihanla?' Haziranın 

29 unda bitmiş olacaktır. Temmuzun be
şinci Cuma günfi Üniversitede büyük 
merasim1e diploma tevz.i edilecektir. Hil-

Men'i ihtikar komisyonu 

ÜniYersitenin bir 
geniş izahat verdi 

yıllık 

kumet reisimizin ve Maarif Vekilimizin 
huzurile Üniversite ilk defa olarak bu 

merasimi yapacaktır. Mezuniyet sınıfı 

bu yıl 851 kişidir. Bunların çoğunun ilk 
devrede mezun olabileceğini tahmin edi
yoruz. 

Üniversite bu yıl kadrosunda 9 eksik 
profesörle derslere başladı. Fakülteler bu 
9 profesörün eksikliğini teiaf i etmek için 
iaz1a gayret sar:fetmişler ve eksikliği du
yurrnamışlardır. Bundan dolayı fakülte
lerin sarfettikleri emeklere .teşekkür et
meği bir borç bilirim. 

Üniversitenin yedinci senesi bitmekte 
olduğu için tecrübelere ve yeni ihtiyaç -
lara göre talimatnamede lüzumlu tadilat 
yapmak için bau fakültelerde çalışma var 
dır. Tıb fakiiltesi staj müddetini arttırabil 
rnek için programlarında tadilat yapıl -
maktadır. 'Üniversiteye aid olmıyan has
tanelerde 408 yataktan istifade meselesi 
sayın Vekilimizin teşe-bbüsü ile tahakkuk 
etmek üzeredir. O'nivcrsite talimatname
sınde dahi değişmeler yapmak için çalış
malara başlamıştır. Açılış nutkunda da 
haber verdiğim gibi ilk üniversite haf -
tasını Milli Şefin memleketi demir ağ -
1arla ören demiryolu siyasetine şiikran 
borcu olarak Erzunımda açacağız. Üni -
versite haftası Temmuzun 11 inde yapıl
mıc: olacaktır.:> 

Dün limanda 

Üsküdar, Kadıköy ve havalisi tramvay 
şirketinin kurulduğu tarihtcnbcri zarar 
ettiği malumdur. Belediyeye bağlı ve va
kıflar idaresinin de bir miktar hissesi bu
lunan şirketin ıslahına çalışılmışsa da bu
na im.kan hasıl olamamıştı. Dahilıyc Ve
kc1Jeti, şirkete yeni veçhe vermek için bir 
komisyon teşkil etmis ve komisyon bir 
müddettenberi ç-ahşma.Cta başlamıştı. 

"Muhtelif senelerdeki kazanç ve zarar 

gö7.dcn geçirilmiş. geçenlerdi! Ankarava 
çağınlan beledive reis muavinlerinden 
Rifat Yenal dinlenm·şti. Komic;yon tct -
kikatını ikmal etm!ş, vermiş olduğu ka
rar dün İstanbul belı>diyesine bildiTil -
miştir. Veri1cn karara göre Üsküdar, Ka-

dıköy ve havalisi tramvay şirketi ta!:fiye 
edilecek, muhtelif zamanlarda yapılan 
borçlar ödenecek. vakıflar idaresinin he
sabı kapatılarak hissedarlıktan çıkarıla

caktır. 

Yanan, Jlkılan, isUllya uğrayan Belçika- münasebetile §Öyle yazıyor: cKasaba büyil~ 
nın karşısında hatıralarımın da ağladığını bir şehir olmu§ ve Gabriele'in evini tam!.i 
hissediyorum. O htıralar, daha Galatasaray_ etml.şler. Eski olarak, yalnız, Gabrlcle'in ço 
da talebeJitlın esnasında gece mütaleaların- cukluğunda eğlendiği kabuğu çatlak l.."ap, 
da heyecanla okuduğum Belçikalı semb0- lumbağa kalllll§. Bugün bu kaplumbağa Q 
llstlerin şllrleridi.ı. Onlan o zamanlar nasıl terasın parmaklığı yanında salata yemekl( 
vecd ile okuyup ezberledimse sonraları da meşgul. Sert kafasını d~arıya çıkarıyor vı 
tesirlerinden S1Ynlamaml§tmı. 'l'nıblat kar_ güneşle taamının zevklnl sürüyor.» 
§lSlildaki insan kalbinin en derin ve içli duy_ Stampa muharriri, bu satırların arkasın, 
gulannı o Jilrlerde buluyordum. o yüksek dan, köşkte artık ne şairin, ne de şairin sev-
ve asil §alrlerin hangi birini anayım? İşte glli yakınlarının bulunmadığını hatırlatara• 
en büyiıklerinden ibiri: Emile Verbaeren. hayat hakkında bl.r takım felsefeler yürüt& 

E. Verhaeren'in kanlı sisler içinde batan yor. Bense yalnız şöyle düşündüm: 
akşam güneşlerini ovalardan uluyarak ge- - Ne akıllı kaplumbağa! Yola çıkıp ay~ 
çen şimal rüzgArl~rını, hepsi denize doğru a:tında dolaşacağına rahat. rahat salatasını 
giden esrarengiz bab yollarını terennüm e- Y yormu.şl 
den şiirlerinde insanlıtın en korkunç ruh Musikili lisan 
ürpermelerini bulan yalnız ben değilimdir. Bir kısım estetikçller onu yalnız muayyen 
Bir §llrinde şöyle bir hayal kullanır: ses 'kalıbları içinde meydana koyan nazım<W 

sBütün yollar şehre yürüyor, yollann üs.. bulurlar. Bir klsmı, nesirde de bu ahengLQ 
tünde insanlar yürüyor ve insanların omuz- yaşadığına :kuvvetle lnanmışlardrr. Hakimi 
lannda tabutlar yürüyor.• §Udur ki, musikili lisan !.ster hece sayılan. 

Bülük Verhaeren! Sağ olsa idin. 1914 har- nın içinden, ister serbest nazmın ritminden 
bindeki ntan terennümlerine bugün kim ve ister san'atkArın kendi zevkUe yarnttığ'J 

Haber aldığımıza gön• tasfiy~ işini mü-lbillr daha ne müthiş hayaller illve edecek_ serbest cümle teşekküllerinden, yani neslr. 
teakib Üsküdar. Kadıköy Ye havalisi tin? Çünkü bugün Belçıika topraklanndan den doğsun, daima ve her zaman vardır. Bu 
tra~vav işletmesi. belediye tramvav. e _ geçen kasırga, senin blltün şiirlerindeki en lisandır ki, hislerimize bir kanad verir, ha.. 

1 
"·t 'k • ı·· 

1 
. 

1 
t . -d- 1 - dehşetli imaJlanndan daha korkunçtur. yallerimizi elle tutulur bir alev, bir renk, b1ı 

f'K rı . une l~ e mesı umum mu ur u - alin · · v·· y ' Ya öteki Belçikalı 3embollstler? Hep.si çiçek h e getırebıllr. Ancak hatıralarda 
gune baglanacaktır. durgun göllerden, hiilyalı, bembeyaz kuğu. uzun müddet yaşıyabllmelerl için, muhaır., 

Jardan, asftde köyler ve rüyalı kanallardan kak, mantıklı bir estetiğin, bugün tamamilG 
bahseden fairler ... ve nihayet George Ro- anlaşılamasa bile yarın herhalde anlaşılab~ 
denbah gibl hepsi akşamları bestelenlr ulvi lecek bir şeklin içinden bellrmelidlrler. Hal• 
san'atkarları buki görüyoruz: Nice nesir yazanlar var 1d 

3 yaıında bir çocuk pencereden 
düştü 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinde 6 sa- Bilmem onların rubu bugün, o ince şllr- cümlelerlnin musikisi ile en büyük şairler 
yılı evde oturan Hüsamettlnln 3 yaşındaki ıeri bu kasırgada hang:t' kulaklara fısıldıyor? kadar ahenk mübdildlrler. Bir misal: .Eren.. 
oğlu Nevzad, dün oda penceresinden sokağı Kahramanların son yıldızlı rüyasına inen lcrin Bakı» ndakl Yakub Kadri ... Buna mu.. 
seyrederken miivazenesinl kaybederek düş - sükun, bu şllrler kadar yumuşak mı? zavallı kabil, altaıta bir takını kelimeleri, yahud u.. 
müş, vücudünün muhtelif yerlerinden ağır büyük şairler diyarı BeJçlka... zun uzun satırları sıralıyanlara da rn.slıyo. 
surette yaralanmıştır. Yanlı çocuk tedavi , • , w ruz kl bu yazılarına ~ir ismini vermişler. 
edilmek üzere Nümune hastanesine kaldırıl- d Annuzıo nu~ kaplumbagası dlr. Oysa ki hakiki şiir, ancak hafızada 

yeni kararlar verdi bir motör bath 
mışbr. Stampa ism.lndek.i Italyan gazeteslnln mu- yer tutandır. KIA.stk mısra şeklinin her za.. 

!1arrirlerinden M. G. Tltta Roza; meşhur man ve devirde yaşaması da az çok bundan 
ıtalyan şalrl Gabrlele d'Annunz\o'nun doğ- ileri gelmiyor mu? 
duğu Peskara"yı ziyarete gitmiş. Bu ziyareti Vali ve belediye reisi dün öğleden son- İmralı cezaevinin Azade motörü dün Toplantılar: 

ra ~ı~ta~a ticare~ müdürlüğüne gelerek !köprü altından geçerken bu sırada aksi 
menı ıhtık~r .komısyonuııun toplantısına istikametten gelen rüsumatın 16 numa -
riyaset etmıştır. ralı motörile karşılaşmıstır. Bir çarp1ş -

Bu toplantıda dün yazdığımız gibi ihti- maya m~i olınalt içi~ her iki motör 
kdrı önliyecek yeni tedbirler etrafında kaptanı da derhal manevra yapmıslarsa 
göru.~lm~ş ve .bazı_ kararlar verilmiştir. da buna muvaffak olamamışlar ve .. .Aza-

Akşam Kız san'at okulunun 
müsameresi 

Bir tüccar döviz 
kaçakçıhğı suçundan 

muhakeme edildi 
İstanbul Akşam Kız Sanat okulu 25 Mayıs 

Cumartesi günü saat 14,30 da :İstanbul Kız 
Llsesl salonunda bir müsamere tertib etm~-

Fıat yuksekliklerı etrafında kontrollar de motörü sancak tarafından rüsumat 
yapılırken 'bilhassa en çok nazarı dikkati motörüne şiddetle çarpmıştır. Bu çar -
celbeden şey sahlan mallarda malın kali- pışma neticesinde ön taraf1 delinen rü
tesini gösteren bir işaret bulunmaması sumat motörü derhal su almağa hacıla -
veya bu~unan işaretin hakıkate tevafuk mış ve kısa bir müddet sonra batm~tır. 
etmemc>Sl olmuştur. Motöriin iki kişiden ibaret olan müret -

Ur. San'atkar kızlarımız bu miisamere için .. . v y • • • 

90k dikkate şayan tablolar hazırlamış lbu _ Dövız kaçakçılıgı yaptıgı ıddıası 1le 
lunmaktndırlar. hakkında tahkikata başlanan Çarşıkapıda 
-----·---·-·····-··· .. ····----·······-··--·-·-· Türkistan kalıvesirıJn ve Tahmis soka -

ğmda Akşehir hanında 5 numaralı çay 

ticarethanesinin sahibi Abdürrayim A -
Öğretmen er mecli i .... Dün şehrimizdeki hu bay dün, kaçakçıhk işlerine bakan as

bütün lise ve orta okullarda öğret.menler mec 1iye l5 inci ceza müddeiumumiliğine ve ~ 
llsler1 toplanmışlar, .sınıf geçen, bıit.unleme- rilmiştir. 

Mese1a bakkallarda satılan bir ya.i!ın tebatı kurtarılmıştır. Liman idaresince 
1:'abzon vağı olduAı: eti~e~e yazılmış ve kazanın ne suren~ vukubulduğu hakkm
fıatın da Trabzon yagları ıçm normal olan da tahkikat yapılmaktadır. 
bir fiı:ıt olduğu görüldüğil halde ~a~ın da
lla ucuz satılması 15zım ge1en daha aşağı 
kaliteden olduğu göriHmüştür. 

ye kalan \"eya sınıfta bırakılan t.alebeler tes.. 
bit olunmuştur. Devlet orta okul ve lise bi- Müddeiumumilik, hadise tahkikatını 

İhtikarın önüne geçmek için tcıdbirler 
arttmlırken bir nevi ihtikfır telakki edi
len ıbu şekil hareketlerlı> de halkın zarar
~an vikayesi düşünülmüştür. Komisyon 
şimdid'en sonra bilhassa gıda maddelrri 
et;ketlcrlnde malın mahiyetini gösterecek 
malumat bulunmasını d:ı karar altına a
lınmıştır. 

Etiketler su şekilde olacaktır. Birinci 
Urfa vai!ı ı:m1 horoz fasulyesi 28. Ayvnhk 
.zC'vt~nvai!ı 49. 

Y~yecekle zehirlenen dört ki~i Urme ımtıhanlanna glreocklcrin isimleri ya_ süratle neticelendirerek, Abdürrahim ve 
hastaneye kaldırıldı rın okullarda talebeye ilan edilecektir. suç ortağı Aiımed Han haklarında cürmü 

Şehzadebaşında Tlb Talebe Yurdunda o. Dolanda gemileri - Harbin Holandaya ~i- h d k ·· d ·k t 
Luran Mehmed Veysi adında :blr genç dün nıyeti üzerine, Holnnda hükfunetlnin ccn;bi meş u anununa gore ava ı ame e -
Kadıköy vapur iskelesind~ bir büfeden al - sularda sefer eden gemileri muhteli! liman_ miştir. Her ikisi d'e 1567 numaralı kan:.ın 
dığı pastayı yemiş. bir muddet sonra zehir. lara 31ğınmışlardır. Bn cümleden olmak iize- He. son çıkanı.an 12 sayılı kararname ve 
lenme al1\lml gösterdiğinden Nümune hu - . .. .. . 

ta esin 
k:ald _,_,

0

+.... re lımanımıza gelen Ganimedes ve Traya - 3070 numaralı kanun hukumlerıne aykı-
n e ı.~. vapurları bir ka - d b · li d Kasmıpaşada Pehlivan sokağında 6 sayılı mus ç gun en er~ m~n .. 8 n hareket etmekten asliye 5 inci ceza 

. demirli durmakt.adır. Ganimedcs'ın komur . . ı . 
evde oturan Sallhın karısı Emine ve kızları .. . mahkemesıne verilmışlerdir. ddıa olu-
MJhrlnur ve Mihriban da dün yedikleri ye_ yukledikten ~nra bir Karadeniz lımanına, nan hadise dur· 
mekten zehirlenmişler ve tedavi olunmak ü- Trayamus muttcflk limanlardan birisine gL .. ~ • ·.. • v • 

zere onlar da Beyoğlu hastanesine kaldırıl- dccektlr. Bir kaç Holanda gemisinin daha Abdurrah1m, Turkiyeden adlıgı hır çe-
mışlardn. limanımıza gelmeleri beklenmektedir. ki Hindistanda tahc;il etmiş. çek bedeli 

Zabıta her lkl tesemmüm 1ıt\dlsesl etra - Limanda teml.zJik - 45 :sene e,; vel bir çar- i1e memlekete çay ithal etmek ve dö -
fındn tahkikat yapmaktadır. pışma neticesinde Ah!rkapı önlcrınde batan -· t ?QO ı ·ı· lt k k t'l nuş e ~ ngı ız a mı so ma sure ı c, 

Metresini yaralıyan adam hapse Yunan vapurunun entaı-:nın temizlenmesine d"' . k k 1 ~ şt 
mahkum edildi ı buçuk aydanberl çalı~ılmakta idi. Dün bn ovız __ aca : ıgı :'apmı ır. 

Halid Fahri Ounsoy 

Tramvaylarda tek 
bilet usulü ihdas 

edilecek 
Tramvay işletmesinin şehir sokakları

na döşecfiği tramvay raylarının uzunluğu 
otuz kilometre, hat adedi ise on beşten 

fazladır. Her hattın bileti ayrı olduğun -
dan şehrin bir tarafından öteki tarafına 
gitmek istiyenler birkaç bilet alınağa, bir 
kaç defa masraf etmeğe mecbur kalmak
tadırlar. Birkaç tramvay değiştircn1er 

için tek bilet ihdası etrafında 

bir müddettenberi tetkikler ya -
pılınakta idi. Bu husustaki tet • 
kikler ikmal edilmiş, tek bilet ihdası 
için bir proje hazırlanmıştır. Tramvay, 
elektrik ve tünel işletmesi umum müdiirü 

bu akşam Ankaraya gidecek, bu hususta 
alakadarlara izahat verecektir. Umum 
müdür Ankarada. bulunduğu esnada işlet

meye aid muhtelif meseleler etrafında 

Dahiliye Vekaleti He temaslar yapacak, 
müteakiben İstanbula dönecektir. 
·-·· ... ···················································---

Ankara borsası 
Açılı.ş • Kapanış 23 Mayıs 940 fiatları 

Komisyon fazla fiatla satıldı,f!1 iddia ~ 
dilen :Oir ipekli kumaş ve bir civata isini 
df' f Ptkfk etnıistlr. 'l'onlıırıtılar sık sık vn
p:farnk ve alınan tedbirler peyderpey 
tAthil.· f'dilrcrlrtir. 

eyo un !l. en er eden metresi . • . . . . ÇEKLER B ğl d k dlslnl t k 
amellye sona ererek gemi enkazı dinamitle! Abd'i.irrahım. du!l derhal başlanan du-

Piplnayı, kıskançlık saikasile j.leUe yütün- tamamen tahrlb _edilmiştir. Liman Idaresi ru~asmda hakkındakı ıddıayı reddet - t-----"-------------1 

-··i~;-e;5;·ua···t>ı-r···rıri<ah·~· 
.Akşam• Matıbaası Müdürii Kazım Şi

nasi Dersan'ın kızı Selmıı Dersan ile Ri -
yaseticümhur sabık Umumi Katibi bay 
Hasan Rıza Soyak'ın oğlu Enver Soyak'm 
nikah merasimi dün Beyoğlu evlmme 
dairesinde yapılmıştır. Bu mes'ud vesile 
ile her iki aileyi tebrik eder, gençlere 
SJhhat ve saadet içinde uzun ömür1er 
dileriz. 

den yaralıyan Agob isminde biri hakkında. diğer batan gemilerin enka2larını da tahrib rnıştır. 
ki dava, a.sllye l inci cezada neticeleruniş; ederek Umanı temizlemrğc ~lı.şmaktadır. Duruşma. diğer suçlu Ahmed Hanın 
mahkeme suçlunun 2 ay 10 gün müddetle Ekmekc:iler şirketi - Fınncıl:ır cemiyeti ceföi iç:n, talik edilmişti!'. 
hapsine karar vermiştir. reiSI Ahmed Rıza bugün belediyeye çağırıla. ···········-···--······· ····---~--··· ... ••••• 

Ask~rllh i1tl eri: 

Şubeye davet 
Eminönü Yeril Askerlik Şubesinden: 
Yedek d'emiryol asteğmen (13315) Salıh 

oğlu 1312 doğumlu M.. Muzaffer Yenerın acele 
şubemıze müracaatı. 

cak, beledi}eye haber nrilmeden kurulan 
eıı:mekçllllı: şirketinin mahiyeti hakkında L 
zahat alınacaktır. Be~iye, ekmekçiler ara_ 
sında kurulduğu haber verllen ~lrketın hu_ 
kuki mahiyetini tetkik ettikten sonra kara
rını verecektir. 

• 'ümone c;ığınaklan - İstanbul Vali ve 
Belediye Rek>i Dr. Lütfi Kırlar dfın kazalarda 
inşaatı biten nümune sığınaklarını gezrn~ _ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubcai 

Merkezi: Berlin 

Londra 
New-York 
IPari.s 
Mlll.no 
Cenevre 
A.tina 
Sofya 
Madrld 
Budape~te 

Bükı'eş 

Belgra.d 
Yoltoha.ma 
Stokholm 

Açılış,.Kapa n1.1 
1 Sterll.n 5.24 

100 Dolar ~~-
100 Frank 2.9647 
100 lJret 8.3850 
l 00 İniç. Fr. 38.6166 
100 Drabml 0.9975 
100 Leva 2 . ....!. 
100 Peçeta 14.456 
100 Penıü 30.062.5 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.94 
100 Yen SB.915 
100 İsveç Kr. 31.005 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : tlr. İnşaatı biten 32 ntimune 6lğınağının te
sellüm muame~e.-;i ikmal edllmşıtu. 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

Esham ve tahvilat 

- Hasan Bey, 
gazetede okudum, 
13şıp kaldım ..• 

... Cenubi A -
merikanın bir kö · 
'esind"k! insanlar 
cırasırıda •.. 

... Maymunlaş • 
rnıya doğru bir is -
tihalc gözükmüş_ 

* Her !ı;rlii banlıa İf i * 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sıvas-Erzurum 2 
1934 % 5 hazine tahvili 
1938 % 5 hazine tahvili 

19.10 
19.71 

32.25 32.7 
75.50 ' 

Et nakliyatı - İstanbul Belediyesi Me2 _ 
baha nıtidürü dün akşamki ebpre.Sle Anka
rııya gitmiştir. Hazirandan fübaren htan _ 
bul ışehrinde et naklıyatı telcdlyeye geçmek
te 4olduğundan mezbaha müdürü bu husUS-
ta Dahiliye Vekfiletine lhun gelen lıahatı ==================================::::::::I 

Yeşilköy Hava Aktarma Anbarı Müdürlüğün
den: 

vereeektlr. 

Ecnebi cemiler - Limanımıza ~efer yapan 
ecnebi gemilerin mut.ad ı;eferleri inkıtasız 

olarak devam etmektedir. Halen limanımıza 
Hasan Bey en fazla İLalyan 1·e Amerikan gemiler! ceL 

'falihli adamlar, ~ektedir. Blr hafta zarfında limana gelen 
bu zamanda insa Italyan gemller1 6 tanedir Amerikan Eksport 

1 k k d f n kumpanyasının gemlJeri muntazam olarak 
o.ma a ar ena 

? seferlerini yapmaktndırlar. Bir hafta 2arfm-
ıey var mı. da limana. fiç Amerikan gemi.si eeım~. 

1-00 aded sübay çadırı, 3100 metre talebe kaputluk kumaşı, 35,000 metre kıJı!lık bez. 
ı - Hava blrllkleri lçıin yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem eşya satın alına

caktır. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 25.5.940 Cumartesi günü saat 11 de hava aktarma satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklllerin nümune ve şartnameyi görmek üzere bergün, pazarlığa gjrecckle-
:rin mczkür gunde teminatlarlle komisyona müracaaUan (4335) 
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SOM POS:l'.& Sayfa •• 

Müttefikler Zaferi 
nasıl ·kazanabilirler ? 

1 Hım.eler Karıısıoda 1 

ŞUNDAN BUNDAN 
Piıiyor 

Dün bir gazetede okudum: 
cİstanbul belediye.si, kiralan verilmek su

retile kapat.ılan fırınlar hakkındaki evrakı 
hukuk işleri mildürlüğüne havale etmiş, bu 
müdürlliğiln mütaleasma göre bir hattı ha

- Kışın gelişi ilkbahardan belli oldu de. 
mektlr. 

lsterim'ci * 
Her halde General Veygand şu anda karanm vermiş 
bu unmaktadır. Başkumandanın planı iki türlü olabilir 

reket tesblt edllecekmi.'J.» 
Ekmek meselesi iyice piştikten sonra or -

taya çıkacağa benziyor. 
Kaynadıktan .sonra yenilecek ııda mad

deleri satanların, ekmekçiler gibi bir -mesele 

Bir ahbab evinde, bir çocuk gbrdUm: 
- Mürebbiyesi İtalyandı. 
Dediler. Çocuğa: 
- Gel baknlım küçük seninle konu.şnlım, 
Dedim. Yanıma sokuldu: 
- Saatini bana versene, dolma kalemJnl 

b:ına versene bana para versene ... 
Dedi; fazla' ala.kadar olmadım, b~ımı ~

virdtm. o da: ~ imal doğu Fransa büyük mey -

~ dan muharebesi bütün şiddet ve 

therruniyetıe devam ediyor. 

l3 ~üttefiklerin bir ordusu. Bclç~kada, 
llikseı ve Anvers düşeliberi, Gentın do

ğusundan Valenciennese doğru uzanan 
b• . ır hatta Almanlara muannıdane muka-
Venıet ediyor. Diğer müttefik ordulnrı 
Val!'ncicnnescle A lmaıılarla şiddetli pi -

Yade muharebeleri ve Camhraide tank 
ll'ıiisademeleri yapmakta \''-' her iki tar:ı
fın uçak filoları bu mıntakalarda hava 
hakimiyetini elde etmek ve birbirinin 
t:nklarını ve geri muvasala vasıta ve te
Slsl<'rini tahrib ev1emek için uğraşmak -
tadırlar. ~ 

Bazı miit<.'hnssısların ve bahusus 1ta1 -
v b. ·1 · an hasmının bir buçuk veya ır mı yon 
tahmin etmekte 'Jlduk1n,.ı bu Belçika ve 
Şirrıaı doğu Fransa müttelik orduları şüp
hesiz pek biivük bir kuvvettir: çiinkü bü
tün seyyar Belçika ordusile, müttefikle -

:tin Ho'anda ve Bclçikava yardım iein 
tahsis etmiş oldukları. Fransız ve İngiliz 
<1>·dularından mürekkebdir. Bu itibarla 
takriba 60 tümen (vani Almanların Le -
histanı istila va talı sis ettiğı ordu) kadar 
tahmin olunabilir. 

1 te bu ordu şimdiki holde Alman şi -
ll'ıa] taaJTuz crn:ıhmın en vakın harb he
<l"fıni te~kil etmekt,,,dir. Cünkü bu ordu 
?t>ıığIUb. imha ve esir edilebilirse hem 

l'lıüttı>fiklerin umum kara kuvvetlerinin 
tnkriben Ucte biri yok olmus. hem ele 
llns de Ca1nis boğazının cenub sahilleri 
Almanların eline geçmiş olur. Bu kıvıla-
tın Pas d'e Cala:s'nin ötesindeki f ngifü 
linıanı Dovere ola:ı mesafe.si ya 1nız 35 
Rnı. vani cın ağır ve en uzun gemi topları 
ı•ru>nzili kadardır. Avni z:ımanda unut -
rnnmalıdır ki Almanlann lf\Hl de Mart -
A?;ustos aylan arasmdn Farisi dövdük -
10

ti ~l santimetre çqpındaki topun me~
ıili 125 Km_ idi Halbuki Fransanın Ca
lais sehri batısındaki Griz Nez burn:ın -
dan Londranın mesafesi yalnız 135 Km. 
hı dardır. 

nu sebı>'bler1e miHtefiklnin şimal or
dutnrı ile Pas de Calais yalıları Alman -
hıra cazib gorünmüş ve onun için onlar 
kuvve>tıerin"n al{ırlık merkezini Aisne -
de>n Sonıme cihetl('rinc naklederek bahis 
nı<'\-zuu :müttefik orduların ric'at hatları
l'lı Arras, Amiens ve Abbcvillcde kt>s -
l'rıf'k Yo1unu tutmuşlardır. 

O halde vazivet haritasına birlikte ba
ltaca kolursak ·eörürüz ki müttefiklerin 
Gent - ValPnciPnnec; - Carnbrai - Arras 
arasında Fransadan tecrid ecTilmis büvük 
btr Orduları v~rdır ve bu ordu bozulmuş 
\t" dağılmıcı bir ordu dc>ğHdir. Bilakiı; hn 
trahsur ordu !!ibi rfranı birbirlerine ~tkı 
tılqva bal!1ıdır. Bu ordunun Belcikaoa 
do[;uva, VaJrnc·cnnr.s . Cambrai mmta -
k b d .. ~ındn c-Pnuba ve Sommcde gar e. 0 -
~-L . 

U11; bir C'f'ohr.si vardır. 
l);~er Fransız orduları, görünüşe na- . 

~an ilmmc.n Majinoda. kısmen Mont
'1'ıflrti. SPdan -cenubu. Aisne ve Oise cep
h indedir. Her halde Fran<=ız sevkuı -

~Yşi büvük ihtiyatlarının da Verdun. 
neiın.c;. Soissons ve Paris bölgelerinde 
10

J>lanmakta olmaları iktıza eder. 

l3nna nazaran Alman şimal taarruz or-
~ c· Usu ta Gentin doğusundan Somme. ,ıse 
"e Aisneve kadar uzanan 2!i0 Km. derin
li~inde müthiş bir ceb içinde ve umumi -

l'"tJe şimal ve cenuba karşı muharebe 
\>a2!iyetinde bulunmaktadır. İste bir vazi
l'e1 lti, bütün tehlike ve ağırlığile beraber 

'Q~ral Weygand için adını taril"ıin ebed~ 
ilal>fa1arına yazdırtmak itnkanlarmı taşı· 
'%ktadır- çu .. nkii Almanlar müttefiklerin 
fi ' 0 b 0 

~ l'tıal ordularını kıskaca aldıkları !!l ı 
eııdilen de kıskaca girmiş bulunuyorl:ır. 
llu gibi ters cephelerle muharebelerde 

~ltser:iy:ı yalnız kendini mağlub sayan ta
taı lllağllıb olur. Bu gibi tarihi ağır vazi
~tlerde 7.afer, ekseriyetle manevi kuv -
la t1eri yüksek ve sarsılmaz bir halde o
l' ll tarafa teveccüh eder. Bu gibi fcvka:de Vaziyetler, en büyüklerinden en kü 
~1klPrinr- kadar bütün askeri birlik .. ve 

ekküllerdcn ve her amirden, kendılık-

............... Y A Z A N ................ \retlerini de garbe çekerek Sommc'da ihdns etrned1klerlne şükredelim: 

Emekli g-:neral icabına göre doğu veya cenub doğu Ekmek meselesi ekmek gibi pl.şiyor. O me-
• M ·.1- ~ıenn· d k tli b. ta sele de belki kaynayıverlrdi. 

- Versene, Yersenel 

H. Emir Erkilet ı~nıı.Kamc~ e uvve ır arruz * Diye diye yanımdan uzaklaştı. 

Bir yaralama danbesi yapabilecek olan lbiT sol taar - Mayısta kömiiT buhranı 
ruz ~ı teş'kil etımek ve bu esnada Bir gazetede şu serlevhayı gördüm: 

" Son Posta ,, nın Oise - Aisne - Meu<:e ---n..esind Al - Arkadaş~ın .bana uzattığı bir gazetede «Bir yaralama. 
k " h • • "~'it"" e şu haberi gordUm: Havadisi okudum: as en n:u arrın manlan durdurmakla bera'bcr Verrlun. ,s::. .. hı"rde odun ko··muru· " buhranı ......... ~ 

, y.. ·- • .ıs yaşında Kemal .timinde ıblr genç, .......................................................... f.einıs ve Soissons dolavl::ırında bü - _ Şubattan, KAnunusanlden kalına gaze_ yaŞ'lnda Yusuf Ziyayı bıçakla sırt.ını.n 
terinden. amir:>iz doğru hareket ve en . k d 

.. , . . . yu piya e. seri ve zrrlhlı ihtiyatlar iha- telerl mi okuyorsun, dedim. yerinden tehlikeli surette yaralamıştır.]) 
cur etlı kararları verıp tatbık etmek has- ~rlamak. _ Tarihine bak, dedi, bugünkü gazete. - Serlevha yanlı.ş, dedim, bir detU, Qd 

sa!arını taleb eder. İşte her er ve süba- 2. Şimaldold .. !ttefiıkl rd .
1 

_ Öyleyse ya tarih yanlıştır, yahud da yerinden yaralama! 
yın küçük veya büyük her komut~:1 \ • mıu er <> usı e havadis. rl J ı 

.. '.. k d t .. , t d' t· · I 7alansıyen - Kambrf' hattından umıımi- _İkisi de doğru ıse? · v d>H•' d--1--u.lAıl. 
bu~n u re, ~re n m~~ ı~ını ·tl b G. . . . -==~--=~-~~----------~~--~---~~-~ tereddüdsüz ortaya atarak ve e1indeki ~i- )C tle ~ndu a. uıze - Kırson istı\n -

• me erın e ve cenubda Soissons - P..e -lah ve vasıtadan veyahud kıt'adan azamı . 'd t 
1 · t·r d ederek vatan ve milletine pn bü- ı.ms e op anacak en arz. 20 : 25 taarruz-

ıs 1 
a e l k ku tl · b' ·1 d ·· k hizmetleri üa edeceki muharebe va- uı vve 1 ır ordular gr~ı e e 

:etleri bu vaziyetlerdir. HiTSOn - Mezi~res hattına d'oğnı taatr -

Ge 1 w d - · b · . tt ruz etmek ayni 7 .. amanda bir ordu Mont-
nera eygan ~n u vazıye e mca· M ,.. - saa-ıTnd Sc 

tesebbü:s edilebilecek birkaç türlü ha- d 
1 
•• ve. e~~ ~ 1 1 en -

• d 1 b·ı· F ~- an uzenne yunıımel\.. Geç görtilmii.' bir vaziyet 
re'ket tarzı rnevcu o a ı ır. al\at onu B 1 -.J 'b. . . a.. ek 4~,__ 

Fr d f l"k .. .. b·ı k un a1uan, ınncı ııar cl ı.d!l u mu • dl n..tı " e za uret ifade eden vaziyet -:..a. da .ansayı :1 e a ·ete goture 1 ec~ ff-ı- ld • .ı. kd.rd'e .. ef:.1 _
1 

. _ .scvl.ş.memize, anlaşmamıza, mes u ~· ya~ v r ~ 
olan şey bu anda tereddüıdlerle vakit va d'1\. 

0 u~ '""1 ı mutt .LI\. erın olmamıza im.Un yok. Bu vaziyette daha lle- haricidir. Zira böyle vaziyetlerde afk ta e'kı. 
kaybetmek veya.hud müttefik oroula - vaziyeti salah bularak onlar için yeni riye gitmeden hatayı düzelterek ayrılmak seriya y~maz, ilk g~lerin ateşı geç.t&t. 

hareketlere teşebbii-s etmek ve yeni ka- doğru değil mldlır?ıı .sonra sonmeye mahkumdur. Fa.kat normil 
rın yapamıyacakl;?rı. yani vasıta \'e rarl<:r vennok imkanı has!l olmuş olur. Bana bu suali soran genç erkekten muka- vaziyette yaşamak lmUnına malik oldukUi'l 
kabl· ıı·vetleı·ı·nden üstün bir hareketi fk· · l" bil bir sual ııe· sonra sevilen erkek dalma tercih edlllr, fa. 

J • ıncı p anın muvaffak olm:ısı halinde · ~·· ed ldu~u kat dedim ya sız kararmızı ve~ı •• ı~t .. Ah' onlardan istemektir. Filvaki bu gibi . .. . - e:Daba evvel a-..u.nın ner e o .. - , • ..._ .. ............, 
ıse mıuttefıkler zaferi ~azanın ş olurlar. nu?. sorup anlamak hak.kmıı.zdır. Kendisi cevabın kl.'>~ı lle lktlfa etsem olmaz mı? 

hallerde kurnandan 'ba1,an kıt'aı<>mdnn WeveancPın bu ıolamlardan han$sini bu :flkırde olabilir. Fakat meselenin tek a - * 
gayrimümkünü ele taleb eder· fakat seçtim ve müttefik orduların kuvvet llikadan d_ eğildir, karşı tarafın dn f.lkrln1 

berab ıd i Bandırmada Bayan cA. A.D ya: kıt'asına güvenmek şartile.. ve krıbilivcllerile hangisini daha tvı.k almak Hızım. Bu~unla er amesı m -
v. • . . • - . • _ • ~~ Unsız \•aziyetlerrn bnlunablleeeğlnl de tat.. - İki gönüJ bir olunca samanlık selTSJl 

Yukarıda ~rif ettig:mız gjıbı. teıhlı- uyıgun .buldueu herfualde ıki ı;ı..ın ıçın - dlr ederlrn. Bu vaziyetlerde bazan çocuk &a- olur, diyorsunuz. Bir, iki, üç gün için, bh\ 
keli bir surette derinl~tş olan Al - de bellı olacaktır. Fa&at ne olursa ol - hföi olmadan tedbitr almak muhakkak kl, iki. üç ay 1çln öyledir, fakat gözfin üzerine 
man cebine karşı general Weyıgand'ın sun onun evvel beevvel va.omıs olmaS1 faydalıdır. inen pembe till çabuk erir, o zaman da 84. 

ı " ] · f k Jf manlık gene samanlık olarak görünmeye şu anda hareket tarzını tesbit etmiş, azım f!e. en şev ş•ımaldeki rnütte i or- . • . erkek m"ı '} başlar. 
1.. • h t4~ h 1 kl dulan bır ordular ı!rum.ı !halinde tek Zengın erkek mı, acvılen r 
1\arannı vennış ve a w aızır ı · annı . · • Seviyorum, diyorsunuz. Ben Bize öyle SAAJ 
tamamla mı<: bulunması iktiza ~er. Bu hır kumanda a-'IJt.ına ~ .. •"'ma:k ve ıbu k. u- Bayan cB. c .• y~: dıi!ınızı söylüyorum, menfaatiniz atlenbi 

.,. d k _a.. 1_ d _ Size uzunca bır cevab verip vermemekte dinlemektedir. 
k d. b.l · f kat .ki ma"'l ~ m:ı ·amını muı.mafilran !\en me 

arar ne ır 1 emıyoruz; a su l , vl kt d teredd\ıd ediyorum. 

* umumi ihtimalden ıbiri olması l~ım - oag ama a ır. Zira seven kadın sevd1ği erkeğe koşmakta 
dır: ...................................... ~-.-~:.~~~~~~·-· tereddi.id etmez, bir ba.şkasından fiklr sor- Bayan ııR. R.» ye: 

maya ekserdya lüzum gormez, durmadan ona - .oençliltlnln bir kısmını etıence l!o,. 
1. ŞimaJ<leiki mii1.tefik.1er ordusunu Bir yankesici tevkif edildi koşar. mlnde geçirmiştir• deniliyormuş. Peki, b'IZD!, 

derhal Armyoen istikametinde taarru.7..a Aksaray trnmvny m<'vltllnde birinin çan- Mademki: dan ne çıkar? Görüp geçinnlş erkek beno6 
geçirterek burasını Alman ve Somme- tasım aşıran Refık adında bir yankesici ya_ - zengin erkek mi, sevilen erkek mi? diye tehlikeye kar§l aşılıdır. hiç görmemiş, b1nİ,.. 
da k . b. tt l t kt kalanarak, adliyeye verilmı.ı,tir. Suçlu, Sul- soruyorsunuz, zengiR erkek lehinde kararı- enaleyh ilk mıknatısın cazibesine tutuım.n. 

UVV('t]ı ır sur~ e yer, eş 1
• en tanahmed 1 inci sulh ceza hak!ml taratın _ nızı vcrmLşslulzdir. Yahud da sev<Ji~i?.izl müheyya olan bir erkeğe elbette tere.Ih edfı. 

sonra bu ordunun Belçıka, Va_ansıyen, dnn sorguya çekildikten aonra, te'lr·klr olun- söyledlğinlz erlı:eğl gerçekten sevdlğlmz şup_ ıır. Eğer ıbütüıı kabahati bundan lbareıtM 
Kamre ve Arras bölgelerındeki kuv · muştur. helidir. tereddüd etmeyiniz. TEYD 

1-:;... Po•t•• nın edebi telrikuı: 21 Bunları .-.ılııııı~llllıo. 

- Burada ikamet etmenizi. 
- Teşekkür ederim amma :mkanı 

yok. 
-·· O Jıalde bana söz veriniz Zeyneb, 

ben burada yokken şayed dışarıdaki 

.!ıayatınızdan memnun kalmaz. otel 
veya pansivonda rahat edemezseniz 
derhal buraya gelip oturacaksınn. Bu
rası sizindir. İşte anahtar ... 

Zeyn~bin itiraz etmesine meydaıt 

verm<.'dcn ufak bir anahtarı ona uzattı. 
GPnç kı? içinden bu anahtarı kullan
mıyacağıne azmettiği ha1de gene bu 
ivi kalbli adamı müteessir etmemek i
C'ln onu alarak çantasına koydu ve glı
~a bundan cesaret alıyormuş gibi bir
den bire başını kahıırarak şu sözleri 
~öyledi: 

- Henüz ne yapacağımı, kendimi? 
nasıl bir hattı hareket çizeceğimi b;l
rniyorum anuna. şuna emin olunuz h.i, 
hayatım ne olursa olsun, hi~bir vakit. 
bana ~aptığınız iyiliği unutmıyaca~ım 
ve bana \0Hdiğiniz ismi de lcirJr>tmi
veceğim. 
• Haluk ta onun gözlerine baktı: 

_ Kadınlara itimad etmemek ıcm 
ciddi ~ebeb1erim var amma gen"' de 
böyle bir süph~ye düşmüvorum. Si.zın 
narnur.unuza Wmadım vardır. · Filha
kika Nugef beyin öz klzı değil~iniz 

amma onu senelerce baba bildini~ o-
un terbiyesi ve nt'zareti a1tında bü-n .. 

yüdünfiz. onun gösterdiği_ ~-01~:1?. ~ı
rUdünüz. Bunu daha ilk goruştugurnuz 
zaman anlamıştım. 

Bu son sözlerden sonra Haluk peçe
tesini katlıy:ırak yC'rinden kalk~1. 

_ "Artık gitmek zamanı geldi. Oto
Jıo'bJUmi garaja koydukt11n sonra bir 

taksiye <binip Y f:'Şilköyün yolunu 
ma1ı ... 

Nakleden: Muaz~ Tah•in Berlıand 
tut- gülü ve bilgili bir hanımefendi olduğu 

belli idi. 

Birdenbire tavırları, sesi değ~~miş, Zeyneb onu görür görmez, bir insa-
scrt 'Ve somurtgan bir hal almıştı. Zey- nın böyle bir anaya malik r>hnasının 
ncb de yerinden kalktı: ~ok büyük bir saadet olduğunu dü-

- İsterseniz Yeşilköye kadar sizle ründü . 
bNaber gidelim. Avdette otomobili Saffet hamm çok memnun ve neş'e-
hen garai:ı götürürüm. Ji bir tavırla Zeynebe doğru ilerliyerek 

- Mükemmel! Sizin otomob'I kul- ona elini uırath ve o eğilip elini öpcr-
lanmağı bildiğini:d unıutmuştum. Öyle ken kcndi.c:i de gelinini yanaklarından 
ise thaydi gidelim! optü. 

O dakikada kapının zili çaldı. Ha- - Halük dün hizmetçisile bana bir 
Jük kas1arını çatarak: mektub göndererek büyük müjdeyi 

- Hav Allah müsta'hakınt versin! v~rdi. Bu sabah erkenden inip nik~hı-
AC'aba ktm? diye ~rark<'n Zeyneb, nızda bulunacaktım amma biraz acaib 
suç üsti.inde yakalanan bir inı:an he- huylu olan oğlumun bundan pek mem-
yecanile kıpkırm1zı oldu, korkak göz- nun olacağını 7.annetmediğimden vaz-
lerle etrafına bakma~a başlı:ıdı. TJallık geçtim. Öyle ya, insan bir hafta içinde 
onun teJaşını anlam~ gülümseye- nişanlanır. evlenir de gelip anasına 
rek: bizzat haber vermez mi? Maamafih, 

_ İçeriye girecek 'kimse şayed ı::iıc ben öyle eski fikirli kadınlardan 01ma-
şüpheli ve manidar gözlerle hakars:ı dığ·mı ve modern izdh·acın ne demek 
hemen nikah ha1kanrzı gösterirsiniz, olduğunu anladığım için buna güccn-
df:'di. mcdim. Bereket versin ki başka mem-

Kapının zili ikinci defa çalınca Ha- JC'ketlerde bugün böyle alelacele ni-
JU'k iJerlC!lnişti. Zeyneb dışarıda onun kahlar yapıldığını kitablarda ve gaze-

. · telerde okuyarak biraz buna alıştım; sesmın: 

_ Anneciğim. dediğini işitti ve o • yoksa biuie pek e.nder oian böyle bir 
dakikada l'erin dibine girmek arzusu Jzdivaç bana pek çirkin ve manasız bir 
varhğını ~·aktı. Korku ile dolu gözler- oyun gibi görünürdü . 
le etrafına bakıyor, kaçacak yer arı- Ne ise, şimdi uzun sözü bırakalım: 
yordu. o sırada Hali'ılda annesi jçt>r! Mademki siz memnun ve mes'udsunuz 
girdiler. İhtiyar d('necek kadar yaşlı çocuklar, bu benim için kafidir. Allah 
olan Saffet hanımefendi. kısa boylu, saadetinizde daim etsin. 
şişmanca, ak saçlı itli. Tatlı bakışh Knyınvalidesinin bu sözlerine nasıl 
gözleri, nahifçe pembe yanakları var- mukabele ettiğini sormuş olsalar Zey-
dı. Arkasına yaşile mlltenasib, koyu neb bu sualin cevabını veremiyecekti. 
renkte ve sade bir manto, ba~na siyah Her şey etrafında dönüyordu . 
bir şapka giymişti. Her halinden gör- (Arkası var) 

biliyor mu 
idiniz? 

Beş lngilii liras1na 
satılan milyarlar 

Cenubi Afrikada Yo
hanesburgda 1886 sene
sinde ancak birkaç çadır 
ve birkaç kulii be Val"dı. 
Bugün Amerikanın en 
büyük şehirleri vüs'a
tinde bir Ş('h!ıclir. Şch

riıı az bir zamanda bu kadar büyümesine 
sebeb, orada altın damarı bulunmuş Q}• 
masıd:r. Biı senede çıkarılan altın rnt1t'I 
tar~ i:eş milyar 250 milyon kıymettedl1 
ve ~lli sene evvel madeni lte~feden ifltz 
güçsüz b:r adam. Jorj Haneybal bu ma• 
denı beş İngiliz lirasına :oatmı.ştır. 

* Zayıflık hırkası 
Masal!arda vardır: 
Bir insana bir hırka 

giydirirler. Hırka giyen 
insan çirkin .Jlduğu hal
de hırkayı giyer ~iyrnez 

~-~ 

~m 
güzelleşir. Amerikada icad edilen eleltıı 
trikli ropdöşambr, masallardaki hırkayı 
hatır!atmaktadır Bu ropdöşambrler 'biı 
müddet bir prize bağlanmakta ve prizdtG 
çıkarılıp giyilmektedir. Bu ropdöşambt
lar, buhar banyosu tesiri yapmakta YA 
şişmanları zeyıflatmaktadır. l 

* 
Hattı UstUva l!zerindeki kahve 
Şarki Afr:ikada Man

kide bir kahv(' vardır. 

Bu kahve tam hattı üs
tüva üzerine y<ıpılmış

tır. Hattı üstü,•anın bir 

tarafında bir kahve iç- .. ~~~--~ 
mek, diğ0r tarafında da ·----- / 

içtiği kahv<.>nin parasını vermeK müınkilıı 
Q]maktadır. 
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(Me~leketBaberleraj l~so_nP~os~~l~S~P._O~-•
Hatayda turizm Adanada 19 Mayıs ı Bu hafta yapılacak milli küme maçları 

. bayramı ) Bu hafta yaptlacak milli kfune maçıan ... 2 - Her sene yaptlmakta olan İstanbul • Şimdiye kadar her taraftan gelen turistlerle dolan 
Hatay, harb dolayısile bu akından mahrum kalacak 

• zlyetıni tesbit etmek üzere mlll1 küme or - Edirne - İstan1bul koşusu 30/6/194-0 tarihıtl
ganizasyon komitesi Perşembe akşamı mın- de yapılacaktır. 
taka merkezinde bir toplantı yapacaktır. İz- 3 - Türkiye bırıncılıklerı müsabaka ıarJilİ 
mirin Altay takımı Cumartesı günü Fener- bilahare ılan edılecekt1r. 

Antakya (Hususi) - Turizmin esasını teş. 1 mevsiminde geleceklerin artacağı ümid e 
kil eyllyen tabiat ve tarih bakımlarından dilmektedir. 
cidden pek zengin ibir bölge olan Hatay, her Antakyada havalar el'a.n ısınmadı 

. . . Bu yıl fevkalfı.deden olarak havaler el'an 
sene. ytizleı:ce, binler~e tı.~r1:5tın z_ıyaı:etgahı ısınmamıştır. Halbuki, geçen senelerin Ma -
ve butun Suriye zengırılerının sayfıyesı mev_ 1 üzel bı.r· bah h 1 · 

yı.ı; ay arı en g ar avası ç.erı -
kündedir. Onun nefis havasını teneffüs et - sinde geçerdi. Yağmurlar, fasılasız denecek ~ 
mek, takdir edllrn'iş safiyet ve nefasetteki surette yağmakta ve halk bahçelere gide _ 
suyunu içmek, çamlıkları, plajları, çağlayan memektedir. Şehre ctvar yerlerde be.ğ ve 

•
1
ve şeHileleri arasında bir kaç gün geç1rmek, bahçele.re ç.e~ili~lerken bu sene _daha ıbir göç 
sayı.sız tarihi eserlerini görmek, zümrütle iş- kaydedilmemıştı.r. Havaların sogulı: ve yağ • 
lenmiş hissini veren yayla ve sayfiyelerinin murlu gitmesi yüzünden mesirelere .de gidi-
eşsiz güzelliğini seyre dalmak için dünyanın lememekte_dir. Çünkü hava ansızm karar - Adana (Hususi) - Adanada ~9 Mayı.s 

k k
.. 

1 
. d b·nı 

1 1
. makta, soguk ve yağmur yapmaktadır. Şe - bayramı hararetle kutlulandı. Resimle' -

en uza o.şe erın en 1 erce nsan ge ır ve h1r dahilindek1 parklar dahi henüz ka alı · · - · · · 
Ratay bu akından iktısaden büyük :istifa _ . t . P rımız gençlıgın Adana stadındakı resmı-
d l .. .. vazıyet edır. ·d· · Ad vaı· . F .k Ü tü 'ü 
e er gorur. Bundan böyle yağmur düşmediği takdir- geçı mı ve ana ısı aı s n n 
Avrupayı saran harb gailesi turizm hare _ de mahsul rekoltesinin geçen yıllardan çok gençlere nutuk verişini göstermektedir. 

ketlerini hemen tamamile durdurduğu cı - daha üsiün olacağına muhakkak nazarlle 
'betle bu yıl Hataya yalnız Türkiye ve Suri- bakılmaktadır. Son iki gündenberl hava va. 
yeden bir takını seyyahlar gelmiştir. Yaz ziyeti normalleşmiştir. 

Adapazarında demir madeninde 
. faaliyet başladı 

Oğretmenlere 
aylık mesken 

bir yılda bir 
bedeli verildi 

Adapazarı (Hususi> - Şehrimizin Söğüd- Gümüşhacıköy, (Hususi) - 1939 yılı büt. 
lü naruye..sinln Ferizli ve Akçukur nııntaka- çesine konmuş olan bir aylık mesken oedel
larında zuhur eden demir madeninin çıka- leri Amasya ve Merzifon öğretmenlerine se
~ılmasına başlanm~tır. Halen 500 amele bu kizer, kazamız öğretmenlerine de beşer ıtra
~e meşgul bulunrnaktad~. Hergün 12 mo - dan verilmiştir. Dört yıldanberi her vllft.yet 
tör Sakarya nehrinden Ihsaniyeye sevklyat eski ve yenı mesken bedellerini tamamen 
,yapmaktadır. Pek yakında Sakaryanın kar. verdiiti halde bizim Amasya ancak bu ayda, 
'fl sahili olan Yassıgeçidde ikinci bir faali- ilk ve son defa olarak öğretmenlere bireı 
wete başlanacak, maden buradan İhsaniye aylık mesken bedeli verebilmiştir. · 

1.zmir Halkevinde çiçek se.rgisi 

Çorlunun üç küçük 
çahşkan müvezzii 

iskelesine otomobille sevkolunacaktır. Bu 
S&vkiyatı deruhde edecek bir müteahhid a
ranmaktadır. Burada çıkan demir madeni _ 
ırlin yüzde 50 randıman verdiği anlaşılmak
tadır. Damar çok zengindir. 

ı<aşa bir zeytin 
mütehassısı M:rn 

Izın.ir, (Hususi) - Halkev1 sergi komite.si 
tarafından Halkavi salonunda senelik çiçek · 
sergisi açılmış, bir çok çiçek yetiştiricilerle 

Türkiyede en nadide çiQekleri yetiştiren kill
türparkın çiçek senksiyonu iştiraık etmiştir. 

Kaş (Hususi) - İtalyada tahsil görmüş 
.zeytin mütehas.sı.slarımızdan Kadri, kazamı
:aa gelm~ ve llk okul salonunda çiftçiye zey. 
~fıcilik mevzuu üzerinde ders verdikten son
tıa dönmliştür. 

GUmUşhacıköy 
tanzim 

bah~diye parkı 
ediliyor . 

Gümüşhacıköy, CHususiı - Kasaba orta. 
.sınqa eskiden baştanbaşa büyük bir mezar
Wt olan park belediyenin uzun senelerden
b~ri gayretile muazzam beton· havuzlarlle 
ğuzel ağaçlarile geniş bir park haline getL. 
tilmiştlr. Planlı çalışmalarla parkın asrileş~ 
;tlrllmesi işi hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

.Son Posta» nın tarihi tefrikası: 59 

O halde lutfcn emir buyurunuz. Hu
zura ~abulüm için müsaade alsınlar. 

1f 
Hekim Şerefettin yanına girdiği za

man Nurettin Aybey başını pencereye 
·dayamış, Kahirenin unk ufuklarını 

gözlüyordu. Eteklerine sarılan ihtiya
ra lakayıd, donuk ve biraz da kindar 
bir nazarla baktı. Günlerdenberi vü
oudunu kemirip harab eden gönlılnü 
saltanattan değil. hayattan bile bezdi
ren bu öldürücü derdin sebebi c:,nun 
1bir dalaveresi olmamış mıydı? 

Zavallı çocuk birkaç gün içinde ay
lardanberi hastalık çeken bir insan !ta
lini a1.mış gözleri derine kaçarak dol
gun yanakları çöküvermişti. Servet, 
saltanat, iktidar ~ibi. her ferdin nail 
olamıyacağı çok kıymetli şeylere ma· 
lik olan bir insanın, bunları en ufak 
bir arzusunu bile tatmin edecek bir 
şekilde kuilanamaması ne kadar feci
Gi.r. Zavallı genç günlerdenberi başta 
Sa1amış olduğ1.ı halde etrafa yüzlerce 
adam salıp Kahirenin içini. dışını a-. 
ratmış, fakat o vefasız güzeli bulma· 
ya muktedir olamamıstı. Onunla sun 
nefa olmak üzere kat'i. ye açık konuş· 
mı:.k, kestirme bir ccvab almak isti
yordu. Eğer Zelihanın kalbinde hakiki 
bir his varsa, babasını öldürten ada· 
mm oğlu olmn:;ına ra~men ona var· 
maktan kaçınamazdı. Yok o eski hal
leri sahte bir qöstcriı.:tf'n ibaretse tabit 
gene kaçamaklı cevnhlar verecek, evlen 
memek için birçoi{ bahaneler bu1a
caktı. Ne çare ki o yc~il gözlü kızı ya
rım .saat .olsun ele geçirmek mümkün 
olmuyordu. !~te bıı yüzden Nurettin 
"Ali yeis ve aciz içinl!e yanıyor, herg\in 

Bir nutukla sergiyi açan vali, 9içejtin İzmi
rin hayatında ve mazisinde yerleşm~ ehem..ı 
miyet ve sevgisinden bahsetmişliir. Sergi iki 
gün devam ederek kapanmıştır. 

Manisa valisi Ankaraya gitti 
Manisa <Hususi) - Vilayetimizin muhtelif 

lşlerı etrafında temaslarda bulunmak üzere 
Vali Faik Türe Ankaraya gitmiştir. Maarif 
Müdürümüz Rauf İnan da Ankaraya. hareket 
etmiftir. 

W:anisada bol yağmurlar 
Manisa (Hususu - Son yağan yağmurlar

dan sonra Gediz tekrar taşmış ve ovayı su. 
lar istila etmi•tir. Turgudlu ve havallsine de 
bol yağmur düşmüştür. 

A 
Yuzan: Hasan Ad.nan till 

biraz daha saranp soluyordu. Şerefet
tin onun bu haline dikkatle baktıktan 
sonra: 

- Nasılsınız sultanım? - dedi - Si· 
zi biraz müteessır ve düşünceli görü
yorum. Bir kederiniz, bir üzüntünüz 
mü var yoksa? 

- Üüzüntüm yok - diye omuzlarını 
silkti - Canım sıkılıyor. 

- Yoksa dcvlı~t işlerini mi düşünı.i
yorsunuz? Bugün bir kurultay topla
nacakmış. Melik<-? hazretlerı benim de 
iştirakimi emir buyurdular. Tabii siz 
de şeref verece~siniz. 

- Vallahi daha karar vermedim. 
- Kurban olayım böyle yapmayı-

nız sultanım. Kölemenler arasında ne 
asi, ne şerbaz adam]ar olduğunu peka
la biliyorsunuz. Siz de;v~ıet işleor1ne 
karşı böyle lakayıd ve çekingen dav
ranırsanız onlar bunu fırsat addede
rek türlü dedikodularla halkı ilsad et
meye çalışırlar. Bu kararsız duruşunuz 
çok fena .. sizi daima ır.es'ud ve bahti
yar görmek arzusunu kendisine gaye 
edinen bu zavallı kulunuzu ölümle ~e
zalandırsanız dahi gene hakikati sny. 
!emekten çekinmiyece~im. Dev1.etin 
lbu muhataralı zamanında bir hüklim· 
darın Iakayıd ve mütereddid kalması 

• çok fena, çok tehlikeli bir harekettir 
sultanım. Yalvarırım size, beni dinle
yiniz. Sırf saltanatınız uğruna bu ku
rultaya iştirak ediniz. 

Delikanlı birdenbire boşan~rak: 
- Etmiyece~im - diye haykırdı - et

mlyeceğim. Gözlimde ne devlet, ne sal· 
tanat var. Bu ağır yükleri taşımaktan 
'bıktım artık. Başıma bu belayı saran
ların en başında sen vardın. Şimdi bu 

Çorlu (Hususi) ·- Merkezden başka 

kenar mahallelere, inşaat mahallerine ve 
hatta köylere kadar giderek 11Son Fos -
ta:> yı okuyucularına kadar yetiştiren bu 
üç küçük çalışkan gazete müvezzii ek -
meklcrini bu sur.etle çıkarmakta ve ev -
lerine de yardımda bulunmaktadırlar ... 

Çukurova köy enstitüsü 
Adana (Hususi> - Çukurovada açılmasına 

karar verilen Haruniye köy enstitüsü hazır
lıkları tamam.lanmıştır. Enstitü yakında 
faaliyete geçecektir. 

gaileden .. ~.urtaı~ beni baka•~m. fusta- ı 
yım. duşunemıyorum, çekemiyorum 
bu derdi. 

Kendinden geçmi'i bir haldi' ihtivar 
şarlatanın kuı·u kollarını yakala~ış 
sallıyordu. Şem'nn İbni Yahyn, d~·· 
likan]ının bir genç kız eline benziyen 
yumuşak ellerini kendi sert ve ~asırlı 
avuçlarına alıp 0kşadı: 

- Müsterih ol evladım. Vücudünde 
hiçbir şeyin .. yok, hH zamanki g:bi zin
de ve sıhhatlisin. Bütün derdlerin bir 
gönill üzüntüsünden ibaret. Hepsini bi
liyorum, seviyorsun ve ıztırab çekiyor
sun. 

Demindenberi hissiyatına güçlükle 
Mlkim olan Nurettin tam derecesini 
bulmuş bir feveranla yerinden sıçrQnı: 

- Her şeyi biliyorsun değil mi Ba
na çektirdiğin ıztırabın derecesini bil
diğini söylemekten sıkılmıyorsun ha! 
Bugün içine düştüğüm azabın asıl mü
sebbibi sensin Şerefettin!. 

Göğsü şiddetle inip kalkıyor, ihtiyar 
şarlatanı boğacakmış gibi hiddet ve 

kin dolu biraz da çılgınca bir bakışla 

ıbakıyordu. İstediği zaman titreyip ağ

lamasını bilen Şem'un birden bir dam

la nöbetine uğramış gibi kıvranarak 
düşmemek için duvarlara tutundu: 

- Bugünleri göreceğime keş ki ken
di elimle hayatıma nihayet vereydim. 

Nahak yere günahınta giriyorsunuz 

sultanım. Eğer onu bu kadar sevdiği

nizi bilseydim muhakkak validenizi 

• kandırırdım.. Fakat bu hala mümkün 
sultanım. Yazık!. Çaresi mümkün bir 
<ierd için bu kadar üzülmek.. 

- Artık bunun çaresi yok Şeref et
tin. Her şey bitti. O kaçtı. Onu bul
mak imkansız!. 

ıİhtiyarın gözlerinde gene o şeytanı 
kıvılcımlar yandı: 

- Yanılıyorsunuz sultanım, o kaç. 
madı. O gene bu şehird~ yaşıyor. Bu 
ş&hirde yakınımızda. 

(Arkası. var) 

bahçe ıle, Altınordu takımı Oalatasarayla 4 - Yukarıdaki koşularda kabiliyeU gö • 
karşılaşacaklardır. rillen idmancıJar Temmuz ayında Sofyad3 

Pazar günü maçlara değişik bir şekilde yapılacak olan müsabakalara iştirak ettırıl6 

devam edılecektir. . cektır. 

İstanbul atletizm bayramı Galatasaray • Beylerbeyi 
• voleybol maçı On birinci İstanbul atletizm bayramı seç_ 

meieri 26 Mayıs Pazar sabahı Bebek Ame _ Galatasarayla,. Beylerbeyi takımları arıı ' 
rikan mektebi sahasında yapııac.aktM. sında yapılacak Istanbul voleybol şa.ınpıyotl' 
Müsabakaların finali 2 Haziranda Kadı _ luğu maçı Galata.saray klübü salonunda o1• 

köy sahasında olacaktır. nanacaktı. Beylerbeyi tak.ımı saha.ya ge:~ 
R b K l ·· b mediğinden Galatasaray Istanbul voleY"" 

o er o ejın ayramı şampiyonu olmuş ve kupayı almıştır. 
Rober Kolej senelik atletizm bayramı ili fatih Halkeri futbol turnUY .. I 

Mayıs Cumartesi günü saat 2.30 da mekte-
bin spor sahasında yapılacaktır. Fatih Halkevi tarafından tertib edJle~ 

B• 'kl b le futbol turnuvası yapılmıştır. 
ısı et mftsa a aları Fatih Halkevi, Akınsporu 2-0, Darii§§afr 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Bisiklet ka mezunlar takımı Davud~ayı 1..0, l<"' 
Ajanlığından: ragümrtik Halkevini LO ve neticede DariW 

1 - Bölge birincilikleri 16/6/1940 tarihin- şafaka, Karagümrüğü 1-0 yenmiş ve tupaf 
de 120 kilometre üzerınden yapılacaktır. almıştır. 

Mücevher Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
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Bir pırlantalı kıravat iğnesi 

Bfr altın saat. 
Bir altın köstek. 
Bir altın yüzük. 
Bir gümilij tı.ibaka · (üzeri 
altın markalı. 

Bir pırlantalı iğne. 
Bir altın bilezik (ortası kırık) 

Bir altın sikke. 
Bir altın saat. 
Bir roza yüzük. 
Bir roza yüzük <bir taşı yok) 
Bir pırlantalı iğne. 
Bir pırlantalı altın saat ile 
fiy:ı.ngo (cam çerçevesi yok., 
tur, üç taşı noksan). 
Yedi altın bilezik. 
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100 
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Aristo Dimoo Bir pırlantalı yüzük. 30 

» :t » » » (bir taşı yok) SO 
» • » 1) l) (.yedi » ) 2.n 
» ,. Bir altın kolye. 20 

Fatma Bir ı·oza yüzük. l& 
:1 Bir roza iğne. S 
:t Bir altın saat (hurda). 16 
» Bir altın bilezik. 6 
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Koço 

850 gram gümüş (bir buhur. 
dan. bir gillaptan aitı zarf). 
Bir roza yüzük. 
Bir roza yüzük. 
Bir roza yüzük . 
Bir altın yüzük. 
Bir altın kol saati. 
Blr altın kol saati. 
Bir altın madalyon. 
Bir çift altın küpe. 
Bir pırlantalı gül madalyon 
maa altın kolye. 
Bir pırlanta bilezık. 
Bir pırlanta~ yüzük. 
Bir çift roza küpe. 
Bir roza iğne (bir taşı noksan) 
Bir altın kordon (hurda ve 
·kopuktur). 
İki roza menekşe iğn~ 
Bir roza boroş iğne. 
Bir roza iğne. 
Bir roza yüzük. 
Bir altın yüzük. 
Bir altın bileZik. 
Bir elmaslı kol saati. 
Altı gümüş tatlı kaşığı. 
Bir altın bilezik. 
Bir elmaslı mineli hurda. sa
at (beş taşı yok) . 
Bir roza yüzük. 
Bir altın çanta. 
İki gümüş tepsi. 
Bir gümüş ibrik. 
Bir roza gerdanlık. ' 
Bir roza yüzük. 
Bir altın bilezik. 
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20 
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589/2 » » » Bir güm~ bilezik. t 
589/3 » :t :t Üç altın yüzük. 16 
589/4 J1 :t :t Bir altın madalyon 8 
Yukarıda isimleııi. yazılı bo1'9lular SandtAa olan borçlarını b'o.rç senedi muo1b1nce 6lt" 

memiş olduklarından 3.202 No. ıu kanun hükmüne göre her biri hakikında ba.şlıya;n • 

kib has&bile rehinlerl ayrı ayn satışa çıkarılmış tır. Rehinlerin ne oldu~u heeııp, takiP 
ve dosya, rehin teşhir numarası her borçlunun ismi hizasında gösterilmiştir. RehlDl"' 
rin ıı Haziran 94.0 tarihine kadar Cağaloğ1unda Sandık binası içindeki oamekb.da tef.. 
hlr edileceğinden isteyenler görebilirler. Rehinlerin açık arttırması UI Hamran 940 ~ 
rihlııe müsadü Çarşamba günü Sandık tarafından İ8tanbul Beledlyest Mezad datrestıl' 
de (Sandal Bedesteninde) yapılacaktır. Borçlular ve rehin hakkında ayrı ayrı ilA.n ıııs.. 
hiyetinde olmak ve borçlular ılle alıcılarm satıştan haberi temin edilmek üzere naıı 
olunur. (4318) 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUQU 
işletme Umum 
ilanları j 

1.6.94-0 dan itibaren İstanbul ve İzm1:rden kara ve deniz yolile gidiş veya gid.l.f-döll111 

seyahati yapacak yolculara. Devlet Demtııyollarının İzmir, Soma, Ak.hisar, MeneııxıeJl' 
Manisa,. Balıkesir istasyonlar1le Devlet Denlzyollarının İstanbul ve İzmir acentaıaıı ~· 
rafından müşterek tren ve 'Wl.pur bilstleri satılacaktır. . • .4 

Fazla tafsilat almak 1stlfenlerin alft.kadar istasyon l'e acentalara müracae.t e~ 
rica olunur. ('2i'D 



'SON POSTA 

Mnttefikler Amiens'e vardılar r·····R~·;ı··r~hii.üi~;······ı Askeri 
d· t8a.ı}tan.fı ı inci sayfada) kında Roytere öğleden sonra aşağıdaki 

1 kuvaYi külliyelerile irtibatları kesile- mallı.mat verilmiştir: 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ~ • t 

c:ktir. Bu muva:f fakiyetin daha mühim Londraya gelen haberler, Fransada 
bır neticesi de müttefiklerin Belçikadaki müttefik ordular arasındaki gediğin ha
orduıarı ile şimall Fransadaki orduları - la mevcud olduğunu göstermektedir. 
rıın birleşmesi olacaktır. Maamafih vaziyet çok karanlık bulun -

Alınanla, Escauı ıne~erıne muvat - E vazı ye 
fakiyet.sizlikle neticelenen hücumlar yap - ! 

: mışlardır. Yalnız Audenarde civarında ~ (Baştara.Cı 1 inci sayfada) 
: şehri zorlamışlardır. • tihkarrua h .. k kt a· 
İ Arru mmtakasmda şiddetli çarpışma - S r enuz mu avemet etme e ır. 
İ ıar vukua geL'Ili.ştir. Mevzilerimizi mües - : Şimal doğu Fransada: 

Bugünkü harekatın siklet merkezini, maktadır ve saatten saate olup biteni 
1 sir surette tutmağa muyaffak ol<Jok. ! 

1 
Arras ile Bapaume arasında düşma.n aç- i M<>ntmedi - Longuyon bölgesinde yal-l'l1.. 'mkA llltefik kuvvetı.er taraf.ından muhtelif kat'i surette öğrenmek maddeten ı an- tığı gedikten zırhlı unsurlaı- geçirmeğe ruz topçu ateşi. Mozel - Aisne mıntaka -

lloktalarda yapılan mukabil taarruzlar sızdır. Vaziyet vahim olmakta devam e: 
t~şiuı etmiştir. Ancak şurası kaydedil - diyor. Müttefikler arasındaki irtibat hala 
n:ektedir ki, bu mukabil taarruzlar ınev- tehlike halinde sanılmaktadır. 

• muvaffak olmu.şlardır. Bu zırhlı un.sur - sında teessüs etmiş olan Fransız cephe -
• ıax hemciva.r mıntak.aya varmı$aT<ln'. sinde mühim bir hadise olmamıştır. 1 Bu müfrezelere karşı hayatı .noktaları 

:~~:~·tihenüz geniş bir mahiyet i~tisab Alman motörlü kuvvetleri, gedikten 
f müdafaası için. tedbirler alınmıştır. Şimalde, Va1encjennes - Cambrai cep-

Fraru;anın şimali şarld.sinde, şiddetli hesinde şiddetli müsademeler olmuş, 
hava faaliyeti olmuştur. Büyük miktarda bilhassa Cambrai istikametinde, mütte
Alman bombardıman ve keşif tayyarele- fik zırhı, kıt'aları hücum ederek mesafe 
ri, hava. dafi bataryalarlle v~ ~a_flf ?tc>- 5 kazanmışlardır. Alınanlar bu taarruzu 

Dl ış r. gecmekte, telefon hatlarını kes~ekte, 
1t ğer taraftan bazı Alman motörlü merkezi noktaları tahrib etmektedır. Çar 
~t•a.lan Ma~ .sahilinP. varmış olmakla pışma mıntakalarım terk~de~ büyük ~ik 
lıa r~b~r, Alman resmi ajansı b~ s.ahada tarda muhacirler de vaz1yeti daha zıya-

kunıyet tesis etmenin kolay bır ış 0 11 -
:trıı ·· dr> gücleştirmcktedir. 

acağını, burada müttefiklerin iyi mu-
Cc:hb z kuvvetleri bulunduğunu itiraf et- İngilizlerin dün yaptıkları mukabil f ktedir. taarruz neticesinde elde edilen llk mu -
ngili:ı Başvekili dün öğleden sonra vaffakiyet sebebile faı1a nikbinlikte bu-

'} lunmak doaru değildir. Su cihet tebarüz \taziyeti nasıl anlattır n 

Londra 23 (A.A.) _ Royter bildiriyor: ettirilmektedir k!. bu umumt tablonun 
,.. ·· küçük bir kısmıdır. Maamaf;h, İngilizler 

. yörç.ıl, Avam Kamarasında askeri va- Şi d. 
tı cok mükemmel harbetmektedir. , m ıye 

Yet hakkında beyanatta bulunmuş ve ö ! 
clC'tnJstir ki: kadar buraYa gelen haberlere g re. n -

E?ilizler 400 Alman esir almışlar ve 300 
- Alman zırhlı kuvvetleri, Belçikada Alr.•n öldürmüşlerdir. Bundan baska İn

trıilttefik kuvvetlerin arkasına girmişler- l!'lizler bircok da tank tahrib etmişlerdir. 
~~ Bu ~vvetler, şimdi, .. müttefikler.in Alman motörlü cüzütamlarının vardığı 
Unakalatını işkale teşebbus etmektcdır. noktalar hakkında sarih tafsilat vermek 

\> Abbevfüe şimdi düşmanın elindedir i:nkansızdff. Bunlar bir şehre girmekte. 
. e Boulogne civarında ve Boulogne'da bu c:ehri almış olduklarım bildirmekte. 
~ddetJi bir çarpısma vukua gelmektedir. f~kat. biraz sonra bu c;ehri terkeylemek

ah !deki ibu çarnı!';manın ne netice vere-
'(!e· • ~ tedir . 

• 1ni söylemek için vakit henüz erken-
dır. F'akat. hunun vahim mahiyette ne -
tıc ler doğurabileceiU aşikardır. 

.lialen, başkumandanlığı dcruhde et · 
ll'l ~ olan General Wevgana, k·Jmbine 
C('p el<'rini veniden tesis' etmek maksa
~ıle bütün müttefik ordularının giriştiği 
1 ar katı idare evlemekfedir. 

tn 'liz lstihba•at Na.ıın111n beyanPh 
Londra 23 (A.A.) - Duff Cooper beya 

llatta bulunarak demiştir ki: 
. l\J.ınanlar oldukça ilerlemic:lerdir ve 

§'rndi kıt'alanmızın muhalif şanslarla 
Çarpı tığı Boulogne - Bulon)'a taarruz 
etnıektedirler. Şimdi Calais b·1e tehlike
~<: ~rebilir. Buna rağmen vazfret hic bir 

~~~·ıe ümidsiz de"ildir. İngTz ordnc;u 
'>Ut kuv--vetini muhafaza etmı>ktedir. 
c..a · ağır de~'ldir. 

d ... F'ransız ordusu ise. Almanların uğra
ı. ı zaviatın vansına hatta clörtte birine 
llJ ı - J • 

h ~ duçar olmamı~tır. Almanlar birkac 
d aft ~ı:ınde bıh ük bir zafer elde edeme
k k rı takdirde harb: muhakkak surette 
k rt'7b dPeek erini bilr1ikler· ·c·n bütün 
lI U l"tler' e taz ·k icra etmektPdirl0 r. 

b.0 ki biz bu muharPbe:( ka,bets k 
ıl t ·ı . t• . .:J ngı ere adasın tnma!Dıve ını. ne-
~~ ki gen·5; üstünl" ·ümüzü ve kendi -

1 
1 korumak için donanmam1z1 muha -

<ıza edece~i · i biryoruz. 

Dün 15,45 te v ziyet 
. ll ris 23 (A.A ) _ Hnv~s. askeri va -

~ıy~t 'hakkında saat 1!),45 de aşağıdaki 
l'\1aı • 

rratı ' riyor: 
(}.., C' rnbrai etraf nda b~rb henüz m"'b -
~ dir M t fkle~ öğledC'n sonra. sa
l ah ka, be*t'kl rı ara:dyı i "'rdad etmiş-
er r Fransız askeri me.hafili vaziveti.n 

~ niv tbabs bir c:urett inkişaf etti -
tı b Yan etmektedir. 

lf: ~ cardiede Alman ~otörize müfreze -
~ l'i. ı:ık10larına devam etmektedir. Fakat, 
0l'tııne rmntak sı müttef kler tarafından 

Sık bir surett tu4ulmaktadır. Diner ta-

~an da olan şey1:er, az vel a çok şid~etli 
el~ .. bo'Wbardı..'na.Dları ile Alman pıva-
ib htıcu:ın arabalamrıı hücumlarınd::ın 

ar tlir. 

d 'V lencıennes ve Cambrai arasında son 
ı.. er ce şiddetli yeni b-vük bir muhahrebe 
0a~ - at ~. Yor. Bu barb med ve cezir harek 1 

t~s tnıekte ve dünki.i gün z fında müt
l' ler Canıb a·n·n -akınl n k dar a-
tı~ i t• s rdad eylem·c:ı rd r. 

Londrava gelen haber1 er, büvtik mik
vasta b·r mukabil taarruza daha f!eçilmP
miş olduaunu bilrlirme'k:•,,dir. Maamafih 
bu büviik mukabil taarruz her dakika 

baslıva bilir. i 
Marıc: limanlarınm ağır bir bombardı- i 

nıana Hl.bi oldukları. muhakkaktır. Maa -
1
i 

T?"af'h, bu limanlar istimal edilemiyecek 

hale ge'irr"i~ değildir. İ 
Alman ajrıı mi!şkülattan 1 

bahsedivor ı· 
Berlin 23 (A.A.> - D N. B askeri vaziyet 

hakkındaki komanterlerinde şöyle demek -
tedir: 

Vaziyetin bariz vasfı, düşmanın hlı.la elin. I 
de bulunan harekft.t sahasının gittikçe da -
ralmas1dır. Fakat, her ne olursa olsun. sı -
kıştırılan düşman. yalnız a<Jedce çok kuv -

1 vetli olmakla kalmamakta fakat, aynl za - ·ı 
manda çok da iyi teçhiz edilmiş bulunmak- • 
tadır. Bundan çıkan mil.na düşmanın !nhi- : 
lfı.l halinde olmadığı ve blnnetice Alman 1 
kıt'alarının ömınde güç işler bulunduğu -

d~ 1 Alman gazetelerinin neşriyab 
Zürich 23 (.'LA.) _ Zürche;ı z_eitung gnze

tesının Berlın muhabırı bngunku Alman g~
zete ermde daha az bır şevk ve heyecan mu
şahade ve tesbıt etmektedır. 

Mubabır diyor ki: 
Son Alman tebllği, müttefıltlerin şldc1 etli 

mukabıl taarruzlarlle cereyan ettiği ve n -
kılıet taayyün etmedlkçe müttefıkler safın
da blr çöküntüden bahsebneğe tnıkan olma
dığını göstermektedır. 

Gamlen'in intihar ettiği 
haberi asılsız 

Londra 23 - Alman radyosu, general Gam 
ıen'in int har e tlği hakkınt:lıı. bazı haberler 
yayın~. Londra<i:ftı sal!i.hiyetta.r Fransız 

mo.hfellerl bu haberin tamıı.mile asılsız ol -
duğunu so~lemektedır. 

Diğer taraf an İngiliz kuvvetleri bıtlJkU • 
mand.:ını general Gort'in İngiltereye dön _ 
ıı:uş olduğu haberi de yalanla~aktndır. 

Fransız donanmasının 

kayıblan 
Faris 23 (A..A.) - Şimal denizinde 

Holanda adaları ve Flanders sahilleri a
çıklarında yapılan deniz harekatı esna -

sın a Doris denizaltı gemisi, Ladroit dis
troyerini ve- Leniger sarnıç vapurunu 

kaybettik. Son iki geminin mürettebatı 
kurtarılmıştır. 

matik silahlar tarafından dtı§urülm~ - : b'Th akl . k ·1 d 
tür. E ı' assa uç arın ışe arışması e re -

Hava Nezaretinin tebliği İ dett~le~ s~ylü~orlar. 
Londra 23 (A.A.) _ Hava nezaretinin • Müttefiklenn şımal ordular grupu ev-

tebliği: 1 velki gün Arrası almış ve Paris ile irtı -
Dün İngiliz bombntdmıan tayyarelel'i bat temini için Amiens istikametinde yol 

Manş limanlarına doğru nüfuza çalışan 1 açmağa çalışmış idi. Evvelki gün ve dün 
Alman kollarını müteaddid defalar aert f Almanlar buna bütün kuvvetleri1e mü -
da~ar halinde bombalıml\4Şlardıır. BU ı d A 
k il h d kaldık! bam mırnaate çalıştılar ve bu maksa la rras o ar ava an maruz arı - . . ~ 

bardımanlardan sonnı. havadan bakıldı- ıle Bapaume arasından şımale dogru, ye-
ğı zaman bir keşmekeş manzarası arze- niden zırhlı unsurlar geçirerek şiddetli 

diyordu. Ek.ııeriya karada kargaşalık o muharebelere girıştiler. Fak~t dün gece 
kadar büyük oluyordu ki tayyareler dfi.ş. yarısına doğru gelen Paricı resmi tebli -
maru tanıtYabilmek ~n bombardıman- ğinden rnüftefiklerin Amien:; mevkiin.e 
ları kesmeğe mecbur kalıyorlardı. Al -
man a,,kerleri yol tızerlnde kaçı,şm.a.kta vardıkları anlaşılmaktadır. 
olan mültecilere karlŞlyordu. Almanların Arras muharebeleri bir tarnftan de -
doldurduğu bir 101 üzormde yeşıle bo - varn ededururken seri Alman kıt'aları 
yanmış 40-50 ltadar Alınan ka?Dl'onu Abbeville'den Boulogne'a ilerlediler ve 
vardı. Bunlar o mültecılerm ara.balarıle 
ve seyyar hasta a.rabalarile 0 kadar ka- buradan da Calais'ye doğru yürüdüler. 
rışınıştı kl tayyarelenmlz 300 metreye Fakat 'buralarda müttefik kıt'alara rast
kadar indikleri halde bunların üzerıne geldiklerinden fiddetll muharebeler ol -
ateş etmeğe cesaret edememUjlerdır. Da- muştur. 

ha llerıde 5 kılometre uzunluğunda bir Ancak Amiens'in alındığı tahakkuk 
zırhlı araba kolu tayyarelerimiz tarafın_ 
dan bombardıman edılml§ ve mütead _ eder ve müttefikler burasını kuvvetle tu-
did araba yannn§tır. tabi1irlerse Abbeville Boulogne ve daba 

AbbevHie giden yol üzennde zırhlı a- şimale nüfuz eden küçilk kıt'aların bütün 
rabalarda.n ve bır çok nıotosıkletli lruv_ zarar ve tesirleri yayabilecekleri ma -
vetıerden müteşekkil bir seri kol görül - halli tahribata münhasır kalarak bunlar 
müş ve muva!fak:lyetle ibombardıman e-
dllml.ştir. Keza haf'if zırhlı arabalardan nihayet esir de olurlar. Bütün bunlar 
müteşekkil diğer bir kol da. A:bbevllle cL için müttefiklerin şimal ordular grupu
varında bir ormana gızlenmiş 01duğu nun kuvvet merkezini garbe. Sornme neh
hal<ie tayyareden müte,'le.kkll bir ftlo • ı rine nakletmesi ve burada kuvvetli bir 
muz tarafından yakalanmış ve 150 ağır surette tutunması Mzıİndır. 
bomba atılmak suretıle bombardıman e-
dilmiştir. i Hulasa: 

Londra 23 (A.A.) - Hava nezareti bll-1 Fransızların, Alman resmi tebliğinde 
dırıyor: 1 d it' f dildi"'. .. M- d S Dün ak.şama doğru muharebe tayyare e ıra e 51 uzere, oz en omme-
gruplarımızdan biri düşmanın 27 bom- ! a kadarki cephede mukavemet göshr -
bardıman tayyaresini dU.,ürmüştur. Mit- i mektc olmaları. yani burada bir müda -
ralyöz atc-.şl altına alınan ıo dftşmnn tay. i faa cephesi vücude getirm leri mütte -
yarcsinln de harb harıcl b:ırakıldığı kuv-: fikler hesabımı f vkalade bir kazançtır. 
vetle tahmin edllmektedır. i . 

Geçen haftanın son 2 günu zarhnda E Ancak unutuJma:nnlıdır kı Almanlar şu 
ayni plJotlar asgari 50 düşman tayyaresi E anda daha çok şımale k sı un-aşmakta 
düşürmüşlerdir. ( ve şimaldeki mllttefikler ordusuna tnar-

Alman tebliği ! ruz için gruplanmakta o1<luğundan ce -
Berlin 23 (A.A.) - Alman başkuman- İ nuba karşı tazyikini azaltmıştır. 

danl.ığının tebliği: 1 Bu sebeble Alınanlar, mfittefiklerin şi-
Flandres'de, Escaut ~den ya.pılı.\n ı mal ordularına umumi t rruza geçme

Alman taarruzu, şld~etll .duşman mu - • den evvel. General 'Weyga d . ·n. cenub-
kavenıetı'.le kıa.rşıl~ı içm yavaş ller-. d R th 1 R S . b··ı . d 
l kt d i a e e , ayms, o ss n o g sın e 
eme e ır. r .. .. . . ·1 · 

Valencicnnes civarında:, ç~alar buyuk bır taarruz grupu hazıı ıyarak şı-
vukua gelmektedır. mal ordular grupile birlikte bu grupu da 

V;a.Ien.clenne.s'iın cenu'bu şar.k:ı~de, Almanlar üzerine saldırması lazımdır ki, 
Fransız kuvvetlerinin iltıca etm1ş olduk- Almanlar müttefiklerin evveıa şimal or
ları Mormal ormanları temlzlenmiştır. 
Düşman zırhlı kıt'alarının camııraı dulannı mağlftb ederek badehu cenuba 

cephesini yarmak teşebbüsleri diln tek- dönmek imkanını bulamasınlırr. 
rarlanmış, fakat düşmana büyük zayiat Görülüyor ki vaziyet tedricen aç11mak 
verdiren Alman ordusu ve hava kuvvet. tn ve müttefikler için alınacak tedbirler 
leri arasındaki 1ş biillğtie aklın bırakıl- ve kararlar kendil~r·ni göstermektedir. 

m~~is'nın garblıı<ie gediğin açılmış ol- Iler halde Almanların p k da vımk ve 
duğu mahalden kalkan Alman kıt'aları fazla macerapercstanr.:• hareketlerinin ce
Valenclennes _ Calais istikamet.ine doğ- zasız kalma1an p<>k gavrl tabii olur. O -
ru ilerıemektedır. .. nun lcin ve bahusus General We.ygandm 
Soınme'dan Meus'e kadar butun ceph~ d 1 .. . d . 

. t·d d d.. mukavemet gös _ simal or u ar grupu uzerın e tam bır 
un ı a ınca, u.şman d t . t . d l ·1 - b 
termektedır. kuman a esıs e mesı o av1sı e gun e -

Liege istihk3.mlarında., ikinci modern gi.in vaziyetin mUttefikler lehine inkişaf 
inşaatı teşkil eden Battice kalesi, 20 sü.. etmekte olduğu fikri haklı b~r s ırette ha
bay ve 600 erden mUre.kkeb müdafılerlle sıl olmaktadır. 
Alınan kıt•aıanna teslim olmuştur. Na.. 
murün cenubundakl cephede düşman ha-. 
la müteaddid kaleleri elinde tutmakta -
dır. 
Alınan hava kuvvet.lerinln hücumları. 

her şeyden evvel, düşman gerılerindeld 

H. F:. Erk.ilet 

münakalô.ta ric'at halindeki kollara ve Roma 2;3 (A..A..) _ İngiliz hükiimeti ta-
Flandres'lerde ve Artois'daki asker te _ 

lngilterede alman tedbirler 
Romada nasıl karşıfandı ? 

haşşüdlerlne tevcih olunmuştur. nıfından alınan yeni tedbirleri mevzuu-
Manş sahilleri önünde faaliyette bu _ bahs eden İtaly.an matbuatı bu tedbir -

lunan ordu keşif tayyarelerinin hareldtı lerin İn.gfüz hükUmetinin va iyeti ne 
netıceslnde, takriben 20 bln ton11Ato büyük bir enerji ile karsılarmya azmet -
mecmu hacminde bulunan 3 nakliye ge- miş bulunduğunu gösterdiğini k?ydey e-· 
m.isile bir sarnıç gmnlsi ba.~ırılını.,tır. kt d · Gazeteler hükumete !ngiltere 
Bir torpito muhribi clddl hasara uğratıı. me. : ır. . . _ .. 

1 
. rn tl 

l.. Longuion mmt kas:ınd:ı Montmedy ve 
lıı~l'\~y arasında, crece esnasında Aıı:ı:ıı:
ta ddetli topçu harekatı yapmakla iktı
dıı ~tın· lerdir. Bu sabah da Rethel şarkın-

mış, Dunkerque ve oouvres kaleleri tn.şaıı-: tarihinde ıni.ıili goru memış sa ye er 
Douvres'un bombardıman tı muvarrakiyetıe bombardıman edılınış- f veren bu tedbirl rin süratlı:ı i 4 tihaz ve 

tır. Alman bahriyesınc ak! seri motor- i tatbik edildiğini tebarüz cttirmekted·r -,Pçu harekat· yapılmıştır. 
.ı llethelin garb"nde Neufehateau'da şid-
'l"t b ... b ir faaliyet vukua gelmiş oldugu 
b <ı 11'lda yabancı membalardan verilen 

~~h ler, Pariste va1anlanmaktadır. Ne, 
~ i.izerindeki Neufchateau'da, ne de 
'tııta 1

claki Neufchateau'da hiç bir şey ol-
1.ı d"ği1<Iir. 
lııgilizlere göre dlln eğle ilstti 

edildiği doğru değil botlar, torpillemek .suretlle Dunkcrque 0-: ]er 
'ün 00 b d nün<fe bir dümıan torpido muhribini ba. ! p. l a· R ~ . k l- b .:ı 

Londra 23 (A.A.) - Douvres m ar ı- t 
1 

dı ' r opo o ı oma gtı2'elesı, nrl\. eş \ıa-
kl Al h b rl h ırmış ar r. l . • . . • 

man edildiği hakkında. man a e • a. Hava lruvvetlerlnln faaliyeti. ha.va şe_ i' kika ıçmde dernokratık sıstemden bıl -
va nezareti tarafından knt'i surette yalan - raiti doluyıslle iki taraftan da mabd.ud • kuvve diktatörlük s:stemine geçilmiş ol-
ıanmakiadır. l olarak cereyan etmiştir. Dü~an 9 tay_ f duğunu yazmaktadır. 

yare kaybeylemiştir. 5 Alman tayyaresi : 

lngiliz baş polis hafiyesi ka~~~~· ıtece dü.Jrııan, gaynaskerı he • j Paris boşalhlmıyor 
tayyare kurşunile öldü deflere karşı hücumıarınn devam etmiş- i Faris 23 (A.A.) - Bu sabah toplanan 

, ~lr. Holandada Nymegen Waalwaven i barb kabjnesi, Par s mıntakas:ını boşalt. 
Londra 23 (A.A.) - Skotland Yard m baş. Ingil.lz tayyarelerinin hümmnma uğra _ ı . . . . 

vaziyet r .hafiyesi cıarence C&mpion bir Fran - mıştır. Blr çok sivil öli.i vardrr. ı mamağa 'karar verm•ştır. Hıç hır memur 
l.oohdra 23 (A.A.) - Saiahiyettar Lon- ;~~imanında bir Alman tayyar~den ~tı,. \ ! vazifesini terketmiycaektir. Endüstri de 

~ll bıahiellerinden askeri vaziyet hak- ıan ~eli tiifelı: kDquDlar11e ölmil§tür. • ...................... ..,. ............................. ..1 yerinde kalacaktır. 
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AGRI 
fflıı.1 J. o. G. Yazıyor: 

Ek.oıer1ya oku:Yoruz. Tedavı gören 110.çlU 
'M"mı.ş fakat, ALLCOCK yak:ı.sınd.an bali. 
Al&1illnce, kıat'lyen mübalA.~a değlld!r. J!lr. 
zat a~am tatbik ettiğl bir ALLCOCK yaın., 

aı. bir gece sarfında tesirin! göst.ereret ._ 
dovamıı Blca.klık tevlld ederek ağrıyan ~ 
ba.ıu tt>s:t.in etmtıttr. 

ALLCOCK, romatizma, lum• 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılariJe şifayab olmu~lardır. 
ALLCOCK yakılarının tevlld ettlğl sıhlıS 

aıca.t.ıık. OTO!UATİX BİR ft'IASAJ gibl he • 
men ağ:ıyan yerin etra.fını kaplar. At.._ 
COCK yak~!lrındak.1 kırmızı daire ve ıcar .. 
tal resJ.:nli marka.sına dikkat ediniz. EcsL. 
n~lerdc 27 buçuk kuruştur. 

Bu basit ve kolay 

GDzelwik 
re etes"ni 

tecrübe ediniz . 
Ayni genç kızın 
tedavidcıı et1vel 
ue sonra.ki re· 

ba < 

Bayan M. 
S. diyor ki: 

uKendimi 

aynada gördüğum vakit, ade • 
ta gözlerıme ina.namıyoxwn. 
Cildım evvelkinden daha gü-
zel, daha yumuşak ve daha 
nermin, bütün arkadaşlarım 
tenimin güzelliğine gıpta na
zarlariyle bakıyorlar.> Siz de, 
yeni ve taze bir cilde, şayanı 
haJ-Tet b r tene malik olabİ -
liı:siniz.. Hemen bug.inden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 
basit ve hılay güzellik reçe • 
tesine başlayınız: Bu gece yat
maz.dan evvel yüzünüze v.e 
boynunuza cilt unsuru olan 
pembe renkteki Tok.alon kre
mini sürünüz. 
Teııkibinde Viyana Üniversi -
tesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve cBİOCEL> 
tabir edilen kıymetli ve cazib 
gençlik cevheri vardır. Si2 
uyurken, cildiniz bu kıymet -
li cevheri mas edecek ve he.r 
~abah daha genç görilneceksi • 
niz. Ertesi sabah yağsız beyaz 
renkteki Tokalan kremini kul
lanınız. Bu da, siy.ah benleri 
eritecek ve aç1k mesarneleri 
sıklaştıracaktır. Ayni zaman -
da cildi yumuşatıp beyaz.lata -
ca:'k.tır. B tarzı tedaviyi tat -
bik eden (günde 3 dakika) her 
kadın, kendisini bir~ok sene 
gençleşrrıJş bulacak ve yeni gü
zeUiktP btr tene malik olacak -
tır. TOKALON krem.inin müs
mir neticeleri garantidir. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada hergün 

hasta kabul ede.c. Telefon 21044-23398 
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F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan teeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak tcmbelliğind~, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde; Bel ıevşekllği ye 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı haynt faideler temin eder. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA Şurubu 
FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVA.l\U .. I BİR SURETrE KAN, KUV· 
VET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

-
FRANSZ MU AHZARATI 

istihzar edilen Ha~erat illcı KARASİNEK - GÜVE - SİVRİSİNEK - HAMAM BÖCEGİ - TAHTAKURUSU - PİRE - KARINCA - Btr 
saniyede Ani tesirle imha eder. Kokusu gayet latif ve iıhhidir. Piyasaya bu ıene yeni ve taze g'!lmiştir. Her yerde arayınız. 

TiJrhiye için Umumi acent11: MAKNAMARA ve Şsi. Tel: 44747 

• .. 
• 

. -
•. 

Gözleri yakmaz, su ile çıkmaz, kirpikleri dökmez. Terkibindeki 
BALSAMIN cevheri 1ayesinde kirpikleri besler ve uzabr. Siyah, 
laciverd, kumral, yetil renklerinin bakıştaki filıunkAr cazibeal 

ıayanı hayrettir. 
lNGlLlz KANZUK ECZANESi - BEYOGLU - ISTANBUL 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 
175_185.130-185-250.71 Ton olmak üzere 

cema'n 996 ton y~U ot pazarlıkla 27/5/940 
Pazartesi günü saat 10 da Lüleburgazda As
keri saiınalma komisyonunda satın alına -
caktır. (1726 > < 4307) 

* 37 ton sı~ır eti pazarlıkla satın alınacak-
tır. Pazarlığı 27/5/94-0 Pazartesi günü saat 
14 den 17 ye kadardır. Vermeğe tallb olan
ların mezkür gün ve saatte temlnatlarlle 
3ililikte Vizede Mkeri s:ıtınalma komisyo_ 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜ KREŞTEN 
Hareket eden nç motöıln c Deutsche 
LOtthansıt • tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hnva hatları ile muntazam 

irtibatı temin etmektedir. 
Her tnrın izahat ve biletler için 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Tayyare biletleri sabşı Umumt acentasma müracaat olunmalıdır. 

Telgrar adresi: HANSAFLUG, Galata Rıhtımı 45 Telerıın: 41178 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu İlanları 

nuna gelmeleri. u727> <4308> 24/5/940 tarihinde alınacağı 22/51~ ta. pılacıık nakliye Lşt kapalı zarf ile ek.slltme1• 
1f rihll gazete ile il6.n edilen dokuzuncu kolor- konulmuştur. Eksiltme S/6/940 güntl saat 

37 ton sığır eti pazarlık.la satın ~lı~acak- du 1çln saç levha miktarı yirmi ton detll o. on b~tedlr. istnnbul ve Üsküdar clhet.lerinU' 
tır. Pazarlığı 2715/ 940 Pazarte~l guııu saat tuz beş tondur. Miktarının değişmesi dolayı- ruı.kllyeleri ayrı ayrı tallblere de ihale edile. 
:~ den ı~~e ~adardır. Vterme~e ~li~ ol:~- sile 25/5/940 günü saat on lldde pazarlıkla bilir. Bu işin muhammen bedeli on dlın bitı 
ıaikrteın mv~z d gukn v_e saat t. nlme tem ~a aısr e - satın nlınacaktır İsteklilerin belli gün ve elli liradır. İstekliler bu işe aid oartı:ıame>1 

ıze e as ·erı sa ın a .... om yonuna · ·' k lsy d h ü - blllrl TaUbl rltl gelmeleri. cı728ı <4309> saatte Fın<tıklıda Koıntttanllk Sa.tınalma o~ ~n n erg n gore er._ e * Komisyonuna gelmeleri. c"332• bellı gun ve saatten bir saat once teıclit 
!!O ooo aded un 2o 000 adcd em uvalı ü * mektublarını makbuz karşılığında Fmdıkll • 

• •. ' Y ç ç da komutanlık satınn.Ima konıJsyonana ver· 
gün zarfın<;Ja tcsltm şartlle ve pazarlıkla .~~ 23/5/940 günü yapılan pazarlıkta talibi meler!. c3973> 
ınacaktır. !halesi 25/5/~ Cwnartesı gunü çıkmıyan ıbln 1kl yüz kilo benzin 25/6/940 
saat 10 da yapılacaktır. Istcklllerln Çorludn günü saat on bir buçukta pazarlıkla satın * 
Kor satınalma komisyonuna gelmeleri. aıınncaktır. İsteklilerin belli ,..." ve .saatte Komutanlık birlikleri için beğenilecek nfl. 

(1729) (4310) """" ıuuncsıne göre on veya on beş ta.ne portat.ll 

* Kapalı zarnn eksiltmeye konularak 17/5/ 
940 tarihinde ihale edileceği Uün olunan be. 
her metresine 15 kuruş flat tahmin edilen 
500, 000 metre Gnz idroflle eksiltme günü is
tekli bulunmadığındıın işbu ihtiyaç 17/6/94-0 
Pazartesi günü pazarlıkln satın alınacağın_ 
dan isteklilerin muhammen bedeli ola.o 15 
kuruş üzerinden 10,000 liralık kat'i temlnat
larlle birlikte pazarlık gün ve saatinde An. 
kıırada M. M. V. Satınalma KomJsyonunda 
bulunmaları. (1718) (4234) 

* 20,000 ton Ankara şehir dahlll nakliyatı 
kapalı zarfla eksiltmesi 10/6194-0 günü saııt 
15 de Ankara. Lv. Amirliği Satınalma Ko.. 
misyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
50,000 liradır. İlk teminatı 3750 liradır. Şart
namesi 250 kuruşa komisyondan alınır. İçin. 
de kanuni ve bu işle meşgul olduğuna dair 
vesikalarda bulunan teklif mektubları saat 
14 de kadar kabul olunur. (1714:) (4230) 

* A Beherine tahmin edilen fiatı 2610 lira olan 
16 aded ragola makinesi 27/5/94.-0 Pazartesi 

1 günü saat 11 de Ankarada M. M. v. Satınal
ma Komlsyonundn pazarlıkla satın alına 
cktır. İsteklilerin 6264 liralık kat't temlna~ 
larlle blrllktc pazarlık gün ve saatinde mez. 
kiır komisyona gelmeleri. Cl 724) c 4273 ı 

* 115 ton sadeya~ının kapalı zarfla eksilt.. 
mesı 14/6/940 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 149500 lira ilk teminatı 8725 liradır. 
Şartnamesi 748 kuruş mukabll!nde Ko dan 
n.lınabllir. İç.inde kanuni Ticaret Od~ının 
bu işle meşgul olup bu miktnr taahhtid yap. 
tığına dnlr vesikn bulunan kanuna uygun 
teklif mektublarını saat 14ı de kadar kabul 

Fındıklıda Komutanlık Satınalma KomLsyo_ yazı makinesi 2515194-0 günü saat on blrd~ 
nuna gelmeleri. c4333» pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin nC. . * muneleri ile birlikte belli gün ve saatte Fıll 
Komutanlık kıta.atının 940 malt senesi zar. dıklıda Komutanlık Satınalma Kom.!3ycnU 

fında İstanbul ve Üsküdar ıtaranarında :ya. na gelmeleri. 0:4248• 

• olunur. (1720) (4269) 

ı - Mevcud evsaf ve şartnamesi muclbln-ı evveline kadar mezkfır komisyon başkanlı. * 
ce tahmin edilen bedeli (417230,50) llrn olan ğına makbuz mukabillde vermeleri. (4226) 76,650. kllo koyun eti kapalı zarfla alına -
((13) kalem muhtelif cins boya malzemesinin * caktır. !halesi 5/6/940 Çarşamba günü saat 

. 11 de F.d!mede e.sk.l Müşirlyet dairesinde Sa-
'0/6/940 Uırlhlne ra.slıyan Pazartesi günü 1 - Tahmin ~dilen bedeli (20600) lira o- tın Alma Komisyonunda yapılacnktır. Tah-
saat 15 t-0 Kasunpaşada ibulunan Deniz Le- lan muhtelif ebatta cem'an 51500 kilo yu. min edilen tutan 42,157 lira 50 kuruş, ilk 
wazun Satınnlma Komisyonunda kapalı zarf. mu.şak çelik saç ve dövme çubuk demir 25/ teminatı 3123 Uradır. Evsaf ve şartnamesi 
la cksUtmcsl yapılacaktır. Mayıs/940 tnrıhine raslıyan Cumartesi günü hergün komisyonunda görülür. İ.steklilerln 

2 - İlk teminatı (3542,29) lira olup şart- saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. sözüt geçenll gilnkdeden tegeçkl ihale saatinden bir 
2 - Kat'i teminatı 3090 lir saa evve ne a ar 1t mektublarını ko-

ınamesi hergün ı., saati dahUlnde ve 236 ku. a olup §artna. misyona vermiş olmaları. (1690-3963, 
J1l9 bedel mukablllnde adı geçen komisyon. mesi hergün komisyondan Parasız olarak a. * 

.. ..... klan alınabilir. lınablllr. Keşif bedeli 125,964 lira olan benzin tank-
3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tart. 3. - istek.lllerin 2490 sayılı kanunda yazılı lan inşaatı .kapal~ zarfla eksiltmeye kon. ~----------------

fatı dahilinde hnmladıklan t kl"f kt b- vesıkalarla birlikte belli gün ve saatte Ka- muştur. ~il~esı 6/6/940 Perşembe günü 
e 1 me u sunpaşada bulunan komisyona mü.rıacaat.... sant 11 dedı.r. Dk teminatı 7548 Ura 20 ku-

Jtu"ını en geQ eksiltme saatinden bir saat ları. (4224> ruotur. Keşif ve projesi 630 kur~ komls. 

Selimiye Askeri Sabnalma Komisyonu İlanları 

Tu.şkı~adaki nl:ıyd:ı. mevcud (2500) çift caktır. Muhnmmen !bedeli (150) liradır, İlk 

1 Jtllhne kunduranın açık arttırma ile .ıatışı temina.tı (11) ll:ra (25) kuruştur. Talihlerin 
5/5/940 Cumnrtesı günü snat 11 de Selimlye kcı.t'i teminat paralarlle Selimlyedeki Tiımen 

grümen Satın alma komisyonunda ynplla • satın nıma komisyonuna geimelorL (3821) 

yondan alınır. Tnllblerin munyyen .saatt-0n 
bir saat evveline kadar zarflarını Ankarada 
M. M. V. Satın alma komlsyonunn verme
leri. Cl 712) (4204) ....... ·-······················-····-··············· .... ··· Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
' A. Ekrem UŞAKLIGiu 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 
1 a.ded 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 :t 1000 » = 3000.- • 
6 » 500 • - 3000.- • 

12 • 250 :t =- 8000.- • 
40 • 100 J) = 4000.- • 
75 :1 50 :1 - S7!10.- • 

210 1 25 > es 5250.- :t 

Keşidelcr: 1 Şubat, 1 l\laJ'Ut 
1 Atustos, 1 İldnclteşrln tarih -
lerlnde yapılır. 


