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HAL KIN eözO 

l:fALKIN KULA~! 

~ALKJN O 1L1 
Yazı fş:lerl tele.fonu : J0203 

· Almanlar Ounkerk . Hmam üzerine yDrüyorlar, şimalde. Oç taraftan çevrilen müttefik ordu, , 
I• Belçikalılann teslim olması Dzerine, deniz muvasaıasım da kaybediyor 

Nevyork 18 {Hu .,--~~~~~~~~=~~=~~~P:::::::~rr.t 

i ) - Assoc>atod l ~-~(~;;~;§§~§~~~~§~g~~~5~ 
Paristeki Belçikalılar kralı hiyanetle 
itham diyor ve ''Kral öldü, yaşasın 

elçikal,, dig bağırıyorlar 
Press muhabiri Parlı-t r,\" 
ten b"ldiriyor: \~ 

·r=:~~ --~=;?;:::;;;::::""~;;:r nuo t m o ne-~ 

ticcsınde şiınd ı Dun- B 
1 
~'='11.1..:_· 

kerquc limanı do Al ... ~ _o_u _ __,. 
tnanldnn eline geçmiş--__,,..,,,,, 
aayılabilir. Bu sÜretlo---°'· 
UJic mıntnknaında'-'"-
mahsur kalan lngiliı: • ,...... _ __.., 
Frnnsız kuvvetlerinin -
dcnizlt- olan yegllnf-,_..........,'" 
rnuvasnlalan da kesil· 
rnektcdir. 

Miıttefik kuvvetler 
tAtc ve mUhlmmatla -
rthı bu yoldan temin 
ediyorlardı. 8~ 

Diğer taraftan Som • 
ıne ile Atsne nehirle
~ lmtidrıdıodakl Fran-

Belçikada: 
26 Mayısta Alnıanlat Bel~ikada~ldU~ 

tefilder oephı sini Courtrnı d e erhl 
:Y'Peres· c kadar ilerlemişlerdi. 2 7 de da 
<land'ın garbindo Bruges"in 10 Km. ya -

Kı-nl Leopold 

Kralın yanından dönen lngiliz amir alı "Herşey 
anlaşılıncaya kadar kat'i hüküm vermeyiniz,, dedi 

Belçika kralı. Belçika ordusunun başku- Bu bcklenmydık ha.discnin akisleri muh- rihte misli mesbuk olmıyt.ın bir hô.diıe ola-
maodanı aıf atile, A lmnnlarn muhasama - telif olmuştur. ngiliz, F ranaız, Belçika bat- rak karıılnmakt~. Belçika kralının, BdçJ
~ tatilini tek.Uf etII\,İ~ ve şimaldcki mütte- vekilleri birer nutuk söyledikleri gibi Ber- kaya yardıma ko§mU§ olan Fransız ve lo
fik.ler ordusunun sol cenahını teşkil ed«tn Un ve Roma radyolan dn Almanya ilo siliz askerlerine tek kchm, söylemebizln 
Belçika ordusu evvelkı sabah sUAbınt hı - ltalyanuı nokta.i nazarlannı anlatmı~lardır. ailô.hını bırakmasını §iddetle takbih elmek-
rakmı§hr: Franaa. ba.ııvelUlinin ağzından bunu ta· (Devamı 2 net sayfada) -ı--~--.~~-:-~--.--.--.,.-.., r-~~--.--.----.~~--.--. 

lngiliz Başvekili 
diyor ki 

~---.---.~- _____ ___,__. 

Londra 28 (A, 

L~,Jli.İlti~~§ iil ... lllll A) - Royter bil• 
._ diriyor: 

Fransız Başvekili 
diyor ki 

,_____, __ ~_ ----.~~--' 

Pam 28 (A.A.) 
- Reynaud. bıı 
sabah aaat 8,30 de 
fU beyanatta bıı • 
Juna:ı\lfturı 

Bu g.a. vulıua 

Belçika Başvekili 
diyor ki 

,__~~---- -~~-

P a ıia 28 (A.A.) 
- Belçika baıve• 
kili Pierlot lNgUn 
F ranauı radyo la -

Baıvekll Çfüç.il, 
buaf.ln öAleden soq 
ra Avam Kamara• 
sında umumf alla~ 
lar aras&nda a~a 

, gelmiı olan vahi:n 

·ı r. u-oredilen bi· 
ull eöylemt, ve 

emltdr klı 

ğıdaki bcyanl'Lta 
bulunmuştun 

- Avam Ka -
marası ıimdiye ka
dar öğrenmiıtir ki, 
Belçika kralı, Al • 
man baıkuman • Çörçı1 
danlığına bir murahhas göndermlo ve Bel
çika cepheei.nde muhasamata nihayet verll
mealnl taleb etmj tir. İngiliı: ve Franna 

(Devamı '1 ncl sayfada) 

Şeker fiatlarına 
zam yapılmıyor 

Ankara 26 - Ticaret Vekl\letinden tab
lii edilmiştir : 

2 7 Mayıs tarihli Hcsmi Gazetede net • 
redllmie olan 3828 numaralı lc.anun but 
maddelerin istihlak vergilerini artmnıı 
ve bazı maddelc: i de ycııiden bu veraf;ye 
tlbl tutmu§tur. Şeker, çay, kahve. benzin. 

(Devamı 1 not eayfada.) 

Milli Şef 
Mecliste 

hAdlaey{ Franqıı 

milletf ne bild 
melı: mecburiye . 

tlndeyim. Fransa. 
artık Belçika ordu
au.nun harbe lıtha. 
klnc aUvenemoaw 
Bu sa.bal. aaat 4 Reyno 
ten ltfharen Pra.naıs vo lnsilr• ordulan dtlt
mana kup yalnu baılanna muhar.be _.. 
m.k'-<lirler. 

- Kral kanunu 
eaasinln kendkine 
verdlAf sal~lyet • 
lerl tw.avUz ede-

rek dUpnnala mO
zakerelere girlpnlı 
ve dii,ınaola bh 
anlatma akdetmiş- Pferfot 
tir. Belçika, bundan dolayı hayret içindedh 
ye f,lkat bir adamın milorlmliği, bülfla mil
let berine ~letOeme.z. 

())en.mı '7 not sayfada) 

Meclisten 
ordu.ya selA1t1 
ve muhabbet 

Bütçenin müzakeresi bugün ikmal ediliyor 
Meb'uıların temennilerinden birkaçı: Çocuk mürebbig••l 
yıtiştirilmesi, adligıd• pratik tidb~rlu alın•ası, tramvay 
ücretlırinln tenzili, ticarette aldatı~ın önüt11 geçilmesi .•• 

görü Ulürken Re.allı Kaplan q 
(Devamı 3 ün.oi1 -~ 



2 Sayfa 

Belçika ;ı rnlı , 
niçin teslim oldlİ ?· 

(B&para.tı 1 i.JM:I sayla.da) 

teclir. lnııiltue Belçika kralının hareketi 
lıakkında karar vermekte teenni Q'ÖSter • 
mekte, buna mukabil Pariste bulunan Bel
pka başveklll kralı hJyanet ile itham eyle
mektedir. 

fngiliz, Fransız, Belçika batvekille1inin 
nutuk1anm hunı mahsusumuz.da bulacak • 
muz. Diğer akiıleri de apğıya dercedi • 
yoruz: 

Almanlara göre 

Berlin 28 (Radyo) - 18viçre gaz.ete • 
lerinfn Parla muhabirleri, kral LeopolduA 
ne prtlar altında teslim olduğuna dair fU 
tafsilatı vennektedirl-:r; 

SON POST~ 

Resimli Bakale: Madalyanın iki tarafı 

R : t;yatro sahnesi renk, çiçek, ziya, dc•wı oyunlarıle si-
• 

zc nıııht<:ŞC.'ll 'bjr 8alon, yeşil bir bahçe veya bir ormaıı hissi 

Kral Leopold. geçen Pazartesi günü, 
BelçikadakJ karargahınd:ı. kendisini ziyaret 
eden GeneTILİ Weyganda, Belçika ordu -
sanan artık mukavemet ed • niyec.eğinl bil
dinnJş ve Alman tazyikini hafifletmek ti -
ı:me, Fransız:lann bir mukabil laaıruza geç
melerini .ist~tir. 

İns<ırdarıii çoğu da hayatlannd.9. b!r Uyatrr:ı .,ahnesinc 
be:ııer·LBr, llZe arzettikleri taraf güzel olan, güzo1 olduğu 

fç!n de giilil ksm8.§'t.ıran taraltır, g.E1edik1eri kısır.ıl Jsc t ı-
verE'~ılir. Fakat sah.J1enin arkası yeni kurulmakta oJan hır ya~ro sahneırm:n arka tarafıdır. Bu tarafa geçmeyiniz, bak· 
b:na 1sk..?ietincen farksızdır. Rengi. çiçeği veya z~yayı bir mayuıız, c.P,er hayatım araştırdı~ntı adam dQstuuu1.m c·k-

General Weygand, henüz mukabil taar
ruza geçmek imkanı olmadığım krala söy
lemJş ve ordunun daha bir müddet muka~ 
ve.met etmesi için kralı iknaa çalışmışsa da, 
muvaffak olamamıştır. 

tara!ta gôrlirsündz, öbür taraf çirkinJik!crle drılı.1 iur zerJya ~ıayal sukutuna uğramnı.z. ........................................................................................... ··································· ............... -----········---.... ..-.................. . 

ltaiyanlara göre 
Roma 28 (Hususi) - Belçika kralının 

ınilttefiklerine haber vermeksizin Alman • 
]ara teslim olduğunıı dair İngiliz • Fransız 
mehafilinin iddialan yersiz sayılmaktadır. 

Filhakika kral Leopold, daha geçen haf
ta. Belçika ordusJnun artık mukavemet e
decek vaziyette olmadığını Belçika baııve
Jdlj Pierlot'ya bildirmiş, bunun üzeıine Pie1 
lot ge(_çcn Ctıma günil tayyuc iJc Paristen 
Londraya gitmiş ve vaziyeti İngiliz hüku
:ınetfne anlatmıştır. Bilahare Fransız başve
kili Reynaud dl'I Londıaya gelerek, iııtl • 
p:relere devam olunmuştur. 

Bu istişareler neticesinde verilen karar 
mucibince, Fransız ordularının Amiens isti· 
kametinde bir yarma taarruzuna geçmesi 
derpiş edilmi~tir. Fakat General \Veygand, 
böy]e bir taarruz yapmağa henüz hazır ol· 
madığım bildirmiştir. 

Kralın yanından dönen 
İngiliz amiralı ne diyor 'I 

Londra 28 (A.A.) - Ren ter: 
ç.örçll'ln kral Loopold ,nezdlne memur et.. 

litlt amiral Roger Keyes dün akşam Londra. 
ya döruniiştür. 

Am!ml Keyes bugı.in şu beyanatta bulun -
muştar: 

- Bütün şerait maliım oluncıya kadar 
kral Leopold hakkında bir hükilm verüml • 
yeceğtni tlın1d etmek isterim. 

Belçika hftkiimetinin kararı 
Para 28 CA.AJ - Belçikalı nazırlar, kra

lın kararından haberdar olur olmaz dün 
&:ece toıılanmı.ş.lardır. Kralın bu kararını ka
riunu esasiye mugayir olarak t~Uı.kk.i ettik.. 
lert için, mQcadeleye devam etmek kararı_ 
nı vermişlerdir. 

J sez 
Belçika ve Holandadan 
/ngtltere11e 
Giden çocalılar 

Londraya ıltca 

eden Ho1Anda ve 
B~lçıkaıı mrllte " 
cilcrin çocuklan, 
yeni geldikleri bu 
hiç de vatanlauna 
benzemıyen şehir -
de- kendJlerine yep 
yenı b!r cğler.cc 

vesilesi bulmu§lar, 

polı.~~erin neıar~

tınde caddelerde 
dola~akta, Hayrl

parkta oynamak • 
!~. çocukJara mah
sus sinemada Şlr -

leyin ve diğer u .ı 

fak artıstlerin çe • 
vırdi~i fJ,lmıe.rl 

seyretmekted rler. Uil._ııli!lı.mııi::iiiiiiiilıiiiiiiiiliiiiıııll 

Şimal memleketlerinde artık 
eski soguklar hüküm 

sürmüyor 
Dünyanın en büyük meteoroloji pro

fesörü olan Sovyet Rusya profesörlı>rın
den Bergin geçenlerde Mos~ov a füm :.ı-

Me'Zk~r nazırlar öğleyin, senato relc;i an. 
km'1m riya.seti ve meb'usan reisi cauvela _ kademisine verm\7 olduğu bir r:ıpora gÖ· 
en'!n tştiraldle tekrar toplanarak vaziyetin re şimal mıntakaLarmda artık eskı ve 
loıt.b ettir<li~l tedbirlerin alınması için gö. müthiş soğuklar hUküm ıürmemek~edir. 
rllşmft.şlerdır. Oraları mahsus bir ıurette ısınmağa bıış-

Belçfka, hft.len yeniden toplanmış bulu - lamıştır. 
nan bütün ordu.sunu kullanacak ve müstev. . . . 
ftye karşı zaferi tem n ıçtn mUletın bütün Profesör Berguı iddıaları Alınan pro-
kuTvetlerinl harb meydanına atacaktn. fesörleri tarafından da teyid cdilmekte-

Part.s 28 (A..A.) - H vas blldiriyor: dir. 
Kralın tesllm olma keyflyett bu hareke • 1936 senesinde Groenlar\dda yaz mev-

tine karşı Parlstekl Belçika mehafntnde bU. simi ihayll sıcak geçmıştir. Bu yüzden 
yft.t btr te.slr ve kuvveUi bir akSülamel uyan- buz tabakası 72 an derece.5ine kadar ç~-
4ır:mı.,tır. Sefarette, Fransada bulunan muh. kllmiştlr. 
telif şirketler merkezlerinde ve gazeteciler 
m.ehatlllnde, milhbn toplnntılar yapılım., _ Gene 1936 senesi zarimd~ Leningrad-
tl:r. NaZlrlarm. Belçlkalılan Fraruıanın ve da yaz mevsimı tam yüz senedenbcri gö
mft.ttefikler davasının tamamen .emrine koy. riilmemiş ,ekilc.le 11cak geçmiştir. Buz 
mata matuf olan kararını ittifakla twıvib tutan Rwı ne birleri 19 J 8 senesindenberi 
etmlşlel"dtr. buzlarını eskisinden· çok evvel çözmekte-

H11kô.metın mft.ttehld kararı bllA.fma ola_ . • . 
ra.t tendi ~a hareket eden kralın haTI!. d1rler. Şimali Rusyaya kuşlar eskıslnden 
tett hlyanet tel~kki edllmektroır. evvel gelmekte ve daha geç gitmektedir. 

Belçika gazeteierJnin muhabirleri ba.şlıea Gene Leningrad ve civarında çiçekler 
fUD}an ihtiva eden bir muhtıra tanzim et. ve.sair nebatlar daha evnl açmaktadır. 
mektedlrler. Şimal memleketleri ikliminin değfi!i-

- Kral tM11m oldu. Kral memleket~ne Iha. ~ muhakkak sa ılmaktachr. Hatt! slmal 
net etti. Tesllm olmakla kanunu esasıye yap. 6 ' • Y ~ 
mış oldu~u yeminde hanis oldu. Kral Alber1n denizlennde ılık deni.,;leriıı balıkları gö-
tarlhlmt?:e yazmış olduıtu ulvivetıe memrn rü!mektedir. Buna da sebeb meşhur 
sayfayı bir Qi7,g1 Ue .sildi. Ez:llm1$ Belçika gulfstreaın cere:vanlannın yol değiştir
hlca.b altında kalmıştır. Fnkat. bütün a.cıla. mesi olarak gösterllmektedrr. 
nnın ara$ln<'la, rutıntn kenctısine yiiktooı~ı İlim bu tahavvülil aimdtllk tesbit ev-
mımUMu7.tu~ tekabbül etmek istemiyor. . .., • 

... __ ..... _ htı Fr d ... 1 ik h lem.ekle iktifa eylemektedır. ::Sebcbler 
.M.C"L.Aw mu ra an.sa an, .ne ç ayı a. 

ARASOND 

istim 
üzerinde! 

Bu harbin çabuk biteeellnJ za.nııet. 
mek ha.ta. oluz. İngiltere uzun aii -
recek btr lharb için ba.zırla.ıımıştır ve 
eli altında büyük çapta ha.rb vasıtala. 
n mevcuddur. Harbin yalnız Avrupa 
g&l'\bında. kala.c:ığma inanmak ela ha
ta olur. Bu bir seyyar alevdir ld &l'%ln 
öteki kıt'ahnnı da ateşe vermesi, her· 
an mümkündü:r. 

Malüm olan nokta şudur: Almanya 
ve İ.ngfltere ikisi de yaş&mak için bo
tuşu) orh.r. Çünkü mağlUbiyet bir 
harb hezimeti detfl tam manasfle bir 
lzmllılM ol.a.ca.ktır. & a.kibett iki tarar 
ta idrak etmiştir. Ve ettiği içindir ki 
harb çetin oluyor ve olmakta. devam 
edecektir. Mücadele onlar arasında 

bir can kaygusu olduğu gibi harbe gi. 
ren ve gtnni en buyIDt ve küçUk dJ -
ğer derletıer için de aynıdır. Aynı ol. 
duğu içindir ki İsviçreden başlıyara.k 
Akdeniz kıyılarına. kadu her deTlet 
fstim üzerindedir. 
Şu anda her devlet ayakta durmak 

ve diri kalmak için mümkün olan 
fedakarlığı yapmaktadır. Görüyoru7. 
ki Türk dmamdarlan da vaziyeti ya
kından ta.klb ediyor ve her tedbiri 
vaktinde alıyor'.:ar. Hialseleıi soğ'uk. • 
kanlılıkla seyreden Türk nıUleti de 
vazifesini idrak etmiştir. Çiftçi fazl:ı 

nıa.h..<ıul a1mak, işci faıla randıman al. 
ma.lt için seferber olmuştur. Önümüz. 
de kuvvetli bir hasad mevslmJ var. 
Buna rağmen t'Ok hesabh hareket et. 
mek lazımdır. İğneden ipliğe, arpa • 
dan şekere, kiğıd parçasından buğ . 
day kırıntısına kadalr bütün hayat 
unsurları birer kıymet nlmuştur. Şim. 
dl lk yapacağımız iş her şeyimizde 

sıkı bir tasarruf yapmak olmalı ki 
yürüyen vaka'la.r bizi gafil avlama • 
sın! 

·~ -················••11••······································· 
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lnglliz anavata11 
Orduları 
Başkumandanı 

Gener ıı.l · İron -
Bid~, İngiliz ordu· 

sunun en mümtaz, 

en sevilmiş slma

larından bırıdir. 

Gençliğın

denberı askeri mu 

hitin dikkat na.•a

rını çeken beneral, 

mnfevkle-

11~•:HJ~. rlne kafa tut -
b.:~~WJ'Jlt~i!t\~ 

mak, gayet 

tıkt hareket 

man-

et -

mek, bir masa ıimiri olmakturı ziyade bir 
faaliyet, har~ke1. adamı olrnakln tanın -
mıştır. Uzun müddet askeri entellicc.1ıs 

serviste çalışnu.3, Ceb2'attarık kuman . 
danlığını yapnu~. barbden evvel de İn
giliz orduları umum erkfrlııharbiye reis -
liğine getirllnıi~ti. Şimdi de ana vatan 
orduları başkumandanlığı vazifesini yap
maktadır. 

Sinema sayesinde kocasını 
bulan kadın 

Sinema sayesmcfo bl,r kadın uzun :tu
mandanberi ortada bulunnııyan kocasıııı 
bulmcığa muvafü•:~ oJmuştur. Bu kadm 
.Amerikada Oh!o eyalethıde Cleveland 
~ehlinde bir çamaşırhane sahıbesidır. 

1933 sencsmcte bfr gün kocası birden
bire evi ter~edip bir d:ıha gl5rünmc
miştir. 

Bir müddet müteessir bulunan kadı"1 

sonra sükönet bul!nuştur. Geçenlerde bir 
akşam sinemaya gitmı~, nktüalite]er gös
teriliyormuş. Bunlar meyamnda bir boks 
maçı gösterilmiş, boka msçt seyircileri 
arasında taşkın bir surette tcznhU-ratt.ı 

bulunan bir kadın dikkat nazarlarmı 

ce1bey1emiş ... Meğer bu kndm seneler
denberi kendishden hiçbir habe~ aJm.a
dığı en saminıt çocuk•u~ ve mekteb ar
kadaşı imiş. Btra7. daha dlkknt edince yr.
nındaki erk.?ğin de koca'iı olduğunu gör
müş. Görüşlerini tevsik eylemek için si
nemaya bir daha ~dip filmi bir d;.ıhıı 

görmüş. Artık şliphesi kalmayınca he
men trene atlıynrak oraya varmış. 

San Fransiskoya varınca hem arkncla
şını, hem kcx:ası M. Jones Dembith'l b~l
muş. Arkadaşım ve kocasını ·çok mes'ud 
görünce saadP.tletirıi bozm11k lstemiyerek 

tn krala bakarak muhakeme etmesini nca şimdilik meçhul sııyılmaktadır. 
~eoekttr. Bu müthl!ı cereyana karsı koyacakr ~;:;:;;;;;;::;:~;;;;;;;;~:;;:::::::;;;;;;;;;;;;;;;:=:;;;;;:~=========:::::;;:;;;;;;;;;;=::;::;;;:;;;::;;;;;:::::::::::;;;;;;;;;;:;;::;;;:;:;;;;:;;;:;:;;:::;~ 
btr muvakkat hük11met taleb edecektir. 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E ~ 1 N A N M A t 

Muhtna §U satırlarla nihayet buluyor: ~ 
c1914 - 1918 BelQikası el'rm yaşamkta ve 

mfttteftklerlle müdafaa ebnekte olduklan 
tkvaya da sadık kalmaktadır. Kral öldü, ya. 

hemen boşanma~a tevessül eyle:tr'~Ş ve 
onların evlenmelerJnı teshfJ etmiştir. 

f8.SlJl Belçika.. , 

Amerika ne diyor? 
Vqington 28 CA A.) - Kral Leopold'un 

teallm.1 !ll~h etme.si burada haldkl bir hay_ 
ret uyandınnamıf, takat Alman saldırma _ 
llllın nerede ve ne zaman durd rulabileceği 
hakkında yenl bfr bedbinlik dalgasına yol 
t.Çm1"tır. Müttefik orduların d~man korL 
dorunu yararak irtibatı temın edeceii 1hni
d1, İngiltere ve FranM mU.Sta5na olma.t üze. 
re hl"h1r er e V 

für mücdet evvel Alınan radyosu Be1çika halkına hıtab 
edut>k ta~cıbl}n ıöyle söylemişti: 

1niydı, c?aysnaınaz nuydı. ihattl dayanmalı mı idı~ Çok u • 

zaktayız, HAdisenin içinde yapmadık, faciayı yakınd:m 

ııörır.edlk, hele iki tarafı birden dinıemecilk. vu lyctt ye -

rrn.Jc irı::elemedik, ibinaenaleyh hükilm. vermekten çek~ -

c-- S 1lfillını teılim eden Felemenk ordm~ es:r muarne
I~:.t gdrmedi, 'Lillkfa vazifesini hhram.an'lk1.n yapmış bir 
~!<.er gıbı karplımdı ve derhal serbest b.rakıJnrak evine 
vollandı, Belçl1':alı, harbi bıraktığın gUn senın görece~.n nelim, yainız ı:eticeye ibak:alım: 
m·Jan1e]e <le budur.. Bt!~~ka c.rciusll şu kadar dayandıktan, fU kadar da k: .. r-

BeJçlka c,rdtısu dünyanın en büyük orduı"arında~1 birı:ı!n ban vermkten sonra silAhını teslim etmiştir. Fakat ocaba 

en büyük kuvvetne yaptığı taarruza kar~ı koydu, kahra - tur.his eö.i!ıerek evine döne'bilecek ml? Alman radyosunun 
mar·.~a çarpıştı n ild hafta dayandı, daha fazl;ı dayanabilir bir hnlta evvel yapt:ıjı vAdin sonunu get1roceaıneı 
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Sözün kısası 
-··--·-Ve hap 

,_ _____ E. Ekrem Talu 

G alatasaray lisesinden Harbiy1 
geçtiğinı haber aldığımız :ıam 

biz, bütün arkadaşları. bu J.arınca bile 
citmiyen sakin çocuğ.ın, en çetin bir md t 
leği nasıl olup da ihtiya-: eylediğine şaş~ 
kalmıııtık. 

lıin iç yüzü haıka imiıt Babası şerelJJ 
bir kumandan olan Vehabın da, padişatf. 
orduya İntisab eylemesini münasib görcı t 
rek, onun Harbiyeye devamını lrode et t 

mio ••. 
Mızacı zorlamak beyhudedir. Vehap1 

Harbiyeden çıktıktan sonra, ta mesruti}"!• 
te kadar, askerlikle -.Iakasmı, yalnız Cu • 
maya selamlığa gitmekle muhafaza eyledb 
Ve fırsatını bulunc<l da tekaüd olup, yen{oll 
den sivil hayata kavuştu. 

O, .Beyoğlunun. gittikçe revnakını kaY"' 
beden zevk alemin:! iyice dalmıştı. Hiç b~ 
eilenti meclisi onsuz olamazdı. Lakin h~ 
bir defa, Vehab, bulunduğu ve .rıcş'eler ka~ 
lığı mecliste ei:endiliğini bırakmadı, ay 
ve ölçüyü kaçırmad •. Bilakis, ayar Ye ölç 
yu kaçırmak istidadını gösteren kimseler, 
Vehabm o efencıiliği önünde derhal deıl~"' 
nip toplanma'lt mecburiyetini hissediyor • 
!ardı. 

üÇ devrin iiçüne yetişen Vehab, her ~ 
çünde de kendim ııcvdirmişti. Hiç bir kaı• 
ıılık beklemeden, herkese hizmet f'tmek ., 
ten, yardım etmekten. herkesin derdin 
derman aramnktar. fıtratan hcu; duynrclı. 

Onun ben bilhassa hafıza kudretine ha" 
randım. Gelmiş. geçmiş ıicalin hal tercüm~ 
lerini, tarihlerile ve en ince teferrüattnn, 
kadar ezber bilirdi. Ve meseli kendisin~~ 
1298 tarihinde Ealeb valisi kimdi di;\·e so~ 
&anız: «Vüzeradan filon pasa idi. 94 · Q~ 
nasb ve 99 da azledildi, yerine Rumeli b~ 
lcrbeyi p_ayelerinden filan zat tnyin ~-1~ 
du ki falancanın babac;ı, falanın da buy{Ui 
pederidir .. » di·rerek o saat cevab veıirdL 

Znvallıcık, boğazına pek düskündü, yeT 
ve yedirirdi Sofrasında misafirsiz koldı&l 
vakitler kendini bedbaht sayacak dcrccedfJ 
mükrimdi. Ne çok fıknraya gizli gizli el U.4 
zattığını da ben yakinen hilirim. 

Vehabın ölüm haberini. birkaç ahbabın 
toplu bulundu~rumuz bir mecliste haber al-
dım. Hepimizin kalbini bir anda elem bU" 
rüdü. Sevimli simasını gözlerimizin önüne 
de tecessüm ettirip için için yandık. 

O ne bir meşhur muharrir, ne ün <tlmıo 
bir devlet adamı. ne de kahramanlığı ta t 

rihe geçmiş bir kumandandı .. 
Sadece bir iyi adamdı .• Hiç kims~~ i klT~ 

ma.mıştı •. Her gönülde hoş bir hatıra bl 
rakarak gidiyoldu .. 

Ne mutlu, düny!l hesabını böyle dü 
renlerel. 

..... -.................................... _ ............. .... 
As <er" vaziyet 

(Baştara.fı 1 inci sayfa.da.) 

yan Belçikcı- ordusu ve bunun bf\ kuman• 
danhğında bulunan Belçıka kralı Alman .. 
lnra teslim oldu. 

Meselenin teferrÜat kısımlarından sar{j 
nazar bugün Belçik4 ordusu artık mevcuq 
değildir ve bu suretle bunun tutl:uğu cop• 
he de Alma;1lar:ı tamamüe açılmıştır. 

Fransada: 

Şimalde Belçika ordusunun yok olmnaı 
neticesinde, cenubdaki müttefikler ordu 
sunun Valenciennes şimalindeki cennhl • 
ve gerileri tamamile açık kalmıştır. Al • 
manlar bu ordunun baıılıca muvasal,\sını 
teşkil etmekte ola:ı Dunkerque limanın~ 
Belçikanın ;ıimal batı kısmından kolnyoeı 
varabilecekl<!rİ gibi bizzat ordunun gerl • 
sine de taarruz edebileceklerdir. Zaten Ar
ras böla:esindeki Alman kuvvt!tleri Lens'Jıt 
şimalinde ve Li!Ie'in 22 Km. kadar cenub 
batısında La Basseeye kadar ilerlemişler • 
di. Bu vaziyete nazaran buradaki mütte • 
fikler orıiusunun ne cephe!erinden ve ne dd 
vaziyetlerinden ümid kalmaınııtır, dene• 
bilir. 

Diğer cephelerde: 

Mühim bir hadise olmamıştır. 

Vaziyetin muhakemesi: 
Weygand, cenubdan bir kurtarma taar• 

ruzu yapamadığı takdh-de zaten §İmaldek{ 
müttefik orduların Gand'dan Valencien • 
nes' e buradan da Lens • St. Ômer v~ 
Gravelines' e kadar sürecek bir torba hatri 
üzerinde uzun müddet devam c_dec<:k olr 
mukavemetleri mümkiln değildL Eğer müt• 
tefikler sahil bölgesini tutmak kasdinde 
idiseler Valendennes 1:.ölgesini çoktan bı • 
rakarak daha şbıale ve Arrns ile Som -
me' a yana~malıydıl&r • 

Her .ne ise, şimalde olan olm~ptur. Müt
tefikler için ~imcJi yanılacak şey Somme ve 
Aisne' den Maıinoya giden h ttı kuvvetll 
bir surette tahkim etmek, tank mlnileri v~ 
tuzakları kurmak ve İngilterenln cenul) 
Dover sahillerinde kuvvetli blr tahkime\ 
vücude getirmektir. 

Ondan sonra müttefiklere dü~en vazU, 
kıt' alarını, tanldanıu ve uçaklannı arth • 
rarak mücsair müdahalelerde bulunmak! 
i~ &ıaatlara İ:QtİziU" etmektir. 

• • r' -r-_l_!'l _a. 
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"Tenkld ve itham 
etmek zamanı değil,, 
İngiliz istihbarat Nazırı 'dün radyoda ~öyle~iği nutukta 

bu akşam harbi kaybet~edık, dıyor 
ad oda bir nu- kal'fllllnda mukavemete nihayet var-

Londra 26 -- Bu akpın 1 buff Cooper naek meoburiyetinde kalmıılauhr. 
tuk .. irad edeı~ istihbarat nazın T~ ve itham etmek amanı 
ezcumle demı,tir klı aruz d • Vaziyet gayet nıWktir ve 

B. h f ) · ordumt1IPlll 111 
ır • ta evve SJZe it · T ..h- t ... iıd ve "thamdan haıka teYleri dUtün · 

bulunduiu t.ehliked•n bahsetm .t':rıanda na~ ' 
like bu gece pek büyillamr. Aynk bir ku•- ~um.uzu f1md1 if1a1 ettill mevzllerden 
ıizc elimden geldili laadar büyö o)ı1ln. b• prj qe1one1c liJn aza.mi gayretimizi aarfet _ 
vctle harbin fllnelan ne. 0~i kllt'het • :m~ O&ıckımm tehlikededir. Ve ba ırece 
muharebeyi kaybeuek Dile. k~mm bu Mıbllk• pet btl1ftktür. Bu akşam bubi 
miyeceğimizi ve nihai :ıı:a~rı lyetM ft mil· klıf'betmedlk ft flph&ılis kaybetmiJeee -
aöylemiıtim. HidlMlero enı1 n . ti gar etm~ Ilı:. 
b IA ~ d.. d ve on arı ıs s 

a aga
1
ya duımeb ekn asını biletim. Bu mu- Ordu Abnan uterlertle muharebe meyden 

ye ça ııma a;ı a m ff-L'- ti ne ı.. - la.rınıda karşıllliPDat ısti"yor. Bu fırsat vaktl 
L b d d"" ınuva ... r• nare ~- ~. uım11 nın bu harb ne ka- geldltt saman nhor edeoetttr. 
dar buyuk olursa olaunb mleketin kat Hürrl19t bayİ'aiı henüz pek yüllae.kte dal. 
dar büyük olursa ola~n u ınke ç aün dar - galanıyor. 
ıün hezimete uğradıeını ve a dır Buıaa C bl Afri'- Ba kili 
b 1 dı·ıc.:.ıı" hatırlamak lbım • eau aa fV8 

e er ye •u . . k ndini toplamıt ve 
rağmen memleketımız f', ffak ol • zaferdea emin 
hezimeti zafere çevlnneye mu"" Londrt. 28 (llUIUll) - Cenubi Afrika lt -

rnu,tur: d aonr• ııeten Umumi tlhadı başvekill pneral 8mut.I, bu akşam be 
Hatıb. bun L~:ebeleri hatırlatmıı ve alSz yanatta bulunarak, demiftlr ki: 

Harbdekı muoc< etmı"ıtfy· - H1Uer şimdi Manş sahlllenne hAtim _ 
J • •• 1 devaın · orıne şoy e rtık mücadt>leye devam dlr. Hltler, d11nyanm yanaına da hAldm ola-

~elçika rdd~u delildir. Bekika aıkerle- blllr. J"alcat bu.. bitbk vattt harbln bttmıt 
4tmıye mu te ır tte muharebe etmlt ve oldılluna del~ ebaeıı. 
ıl cesurylane bir .. ::ıılardır. Ancak düt • Halt>, zaferlm.lstn J.atfheallne kadar dınm 
aiır za :!~ uııf kaJade faik kuvvetleri edeoektlr.11 
manın aa-y~c~e~e:v:.::::.-------------------------------------

Belçikanın teslim oluşu 
ltalyanın vaziyetini tayi~ 
edecek mahiyette imiş 

l,.oıuha 38 (A.A.) - Royter: 
Belçfkanm teellm oluıu Romada bılhaua 

Belçika melı"fflind,, bir yı)d&ıım lt"sttJ yap 
lpllbT· MeskGr mehafil ıiındıf e kadar kral 
• orclunun l 9 1 8 deltderin nlmuıneelne bn,. 
il.al etmMİie iftihar ediyerdu. 

KraJ.n teelim olnuuı halyan eiyaıt me
lııafilinde muhik görülüyor, çünkü geri ka -

lan yeglne ıık imha olmaktı deniliyor, bu, 

öyle zannediliyor kl, ltalyanın vaziyetini 
tayin edecek mahiyettedir. 

Amerikada miHt mudafaa için 5 senede 3 
milyar dolarlık vergi tarh edilecek 

VIL§lngtıon 28 (4.A.> - Konanntn .ıinam dadaJl mmı mMafaa :muratlarını tartııa • 
JDak üzere gelecek bef aene zarfında 3 m~ dolarlık verııt. '8rhına mnafatat etmlf-
lercıir. 

Meclisten orduya selam ve muhabbet 

SON POSTA 
\ 
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Bir lngiliz heyeti 
Moskovaya gidiyor Dün, müttefikler için 

fena bir gün oldu 
Yazan: Selim Ba11p Em9' Londra gazeteleri iki memleket arasında ticari 

G ünün hadkim ~e~~lesinin garbde müzakerelere yeniden başlanmasını iyi karşılıyorlar 
cereyan e en buyuk ve laııhi mu-

harebe olduğu tüpheeiıdir Fena b. · . . d • ır vazı-
yet IÇın e bul11nmakla beraber, bir taraf • Londra 28 (A.A.) - Gazeteler, Sir' Newa Chro.ıicle ıazetcai dr tunlan yu-
tan bu h.~rbe. devanı eden müttefikler, bu- Stafford Crfpp3in riyaseti Altında ve Moe- maktadır: 
LaunJa muvaLJ olarak bazı siyut teşebbüs- kovaya hareket eden heyet hakkında al&ka Sir Stafford Cripp:ıı'i Moıkovaya gön-

rden de kendilerinı geri tutma)(a r•lııı _ g&termektedirJe... d _._, h"'-üm t .. • ·'-1! h '-~ t yorlard M ·ı· d h" 5 ..- enn~e, U& e cur euı;arane areıı;.a e 
ıh.. bese .ı a ıli harbin vermiş ol _ Timee gazete•i föyle yazıyor: ittir Bu · • • h · ti" adam ol 

F'r:.!a ıi . ~lunb~n meraretilel İngiltere ve Moskovaya bir heyet göndermeği leklif ; w • ün 
1~ ıçın ;, e emmıy~ 

1 
it_ 

fi ) yak ÇIJ n:~e ın g~~teren spanyaya ae-- etmekle hükumet neticeye varmak arzusu- ugu m a ·~ e. 1 .em_ez ve usy~ya g • 
r o ara . ngıltere bırınci planda bir ada- nu göetermiıtir. Kremlin'in son derece re- meden evvel vaktını zıyan etmemıı oldu-

mı olan Sır ~amuel H • · il d x... " ki b hti" M"Jl t" · 1 rik · ' . oare 1 yo a ı. Ame· allat politikaıınd~ cezri bir tebeddül bek- 5unu gurme e a yarız. 1 e ın lf e • 
t anı? .~üttehkler. lehine harbe müdahale lemek, romantik bJr hayal olur. Fakat, bu rinin yüriitülmesınde bu yeni müıtacrliyet 

e mea1 ıçın aarfedıleg 1 f ,. l 1 !.I k" l ö 1 •• b" 1 s· . dL Bi .. dd . e ~n lla ıyet arttın - politikanın çerçeYesl dahilinde, ngiliz ve Kıra ın g nnc" ıyı ıc f4JY o uyoT. ıı:ım 
mak ~z mu . kt evbel bır daha ba~lama - Sovyet menfaatlerinin birleıebileceği pra - vereceiimiz her malı kendi lstihlWnda 
len Jngiİi:e -'~ ıt.ı . ukmu7 te~ilde go.~teri - tik cihetler ınevcuddur. Bu noktai nazar • kullanacağını Ruava vAdettf. Her halde 
releri için M~s~':.e~. usya tbı~a~et. muzfakb~ dan, iki memleket ara~ında ticari müna - Rusya Hitlerin muharebeı\ne devam etti-
"k . d > a ırene ırıncı ıını ır b h kk d Ü k "d ba • . k • . b" b" . h ı tisa c.ı mümessıl yollandı. Hatta, bir a _ ee at a .•n. a ı_n .~ eratın ye?~ en t- ii?ı _ıCSrme açın ıç ır arzu ız ar etme• 
ra, ~u ış için Mister Loyd Corcun dahi is- laması pro1eıı peıe: ıy. karşılanabılır. mıştır. 
mi zilcrolunmu,t:.ı H b t ı · · · b kl\a il" . • ar a nnın azı ma - ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. tecc ılen arasında bu gibi hareketleri f -------,·-· .. ······-···----~ .... 
ı~mal et.?1e~!1 olan ve rtmemeyi vazife ! R f tebl.ğler bılen muttefııder için garbi Belçika ile şi- ı esm 1 
mali F ransadllkı kuvvetlerinin vaziyeti da-
lmf bir endişe m~vzuu olmaktan kurtul • (Bqta.rah l llıel sayfada) 
muyordu. Almar. tazyikinin gün gec;:ti~çe 
artrnaıı ve bu kuvvetlerin mahsur bir hal
de bul.unmaları her an bir felaket vukuu:ıu 
beldetıyord u. 

Bu hazin intizar nıhayet evvelki gün ta
hakkuk etti. Alman tazyikine mukavemet 
ebııeyi faydaeız bulAn Belçika kralı, bu 
mıntakadaki müttdik orduların sol cenahı
nı teşkil eden kuvvctlrrine terki •İlah et -
mek emrini verdi ve kAyıdsrz tartıız olarak 
Almanlara teılim oldu. Bu hareket hak -
k~a mutlak bir hükUm verebilmek için 
!eal~m m~~.b~riy~t~nin hangi sebeblerden 1 
ıl.en geldıgının bılınmeai çok doğru ve y&-
nnde olur. Maamafih esbabı mucibeai ne 
oluraa olsun, bir kumandRn ve bilhassa bir 
hükümdar İçi~ harb meydanında düşmanı- 1 
na teslim olmek kadar acı bır şey yoktur. 
Böyle bir akibete. ölüm, elbette ki yüz bin ı 
kere tercih olunur. Maamafih şimciiye ka -
dar soğukkanlılut ve daha bir çok meti - ı 
ye.~le~!le ken~ini gösteren bu hiikümdann 
ölumun kucagına atılacak yerde tetlim ol -
mak İstemesinin elbette ki bir hikmt"tİ var- ı 
dır, diyoruz. Maamaflh mucib eebeb ber• 
taraf; Holanda on{ııauna müteakih, BelC}l
b lataatınuı da hath harbden çckilmeel 
mOtteflkler hesabına b\!yllk bir kayıbdır ve 
bu kayıb ile tfmalt Franaada dlSvü~n İn • 
gfliz ve F ransızlarm vaziyeti ıon derece va
blmletmiıtir. O derec~ ki, son günlerde. 
.lyut f aaliyetlerilt: bazı erme reler iktitft( 
etmeyi düşünen müttoefikler için bütün 
dllnya efkarmda hasıl olabilecek rükiidct -
ten dolayı, şimdili'~ bu düıüncenin lüzum
auz bir intizar olabileceii mülAhaza olu -

Fransız tıt'aları bu yeni vaziyete karp DD.şrnanm havalardaki zayiatı, dtln. 81 
koymakta ve muharebeye devam etmek- tayyareye balll olmuştur. Bunlardan atı 
tedtler. hava muharebeleri esnuında dlışUr1ll -

Cephenin diğer lusunlarında kayda de.. müt, 11 tane&lni tayyare dan toplan cHL 
ter mühim hJçblr GeY olm&Dllftır. şürmilf. 15 tayyare de bir tayyare mq 

Paris 28 (A.A.) - 28 Mayıa tarihli &it.. danında yerde tahrib olunmuştur. n Al.. 
şanı tebllli: man tayyaresi kayıbdır. 

Kral Leopold tarafından ltUhaz edf - Noneçln şimalinde de hava kuvvet -
1 

len karar dÜ.fmana flmalde tuylkinl ar. lert muvaffakiyetll hücumlar yapmıf -
tırmak lmkA.nını vermlftir. Burada Fran- tır. Bodoe'de bir telsiz istasyonu da ha.. 
.sız ve tnıutz kıt'alan ayni aztmıe çar - sara utratılmı.ştır. İki dftşmııı.n tayyaresi 
pışmaya devam etmektedirler. düşürülmüştür. 

BolnbardJman ta,yya.relerlmlz gıece Ayrı bir teblll lle blldlrlldUU gıbı, BeL 
gündüz hava meydanları ve düşman çika aahlllerl açıklarında, seri Alman htL 
kollan üzerinde faallyetıerlne devam cum botları, bir İnglllz torpldosunu n 
etmektedir. Cephenin diğer mıntakala- blr dl\şman denizaltı gemtslnl batımuıt-
rında kayde şayan bir şey yoktur. !ardır. 28 Mayıs gecesi, bir seri hilcum-

Alman tebliğleri botu SOOO tonllltoluk çok yüklU bir düş_ 
man nakUye gemis\nl batırmıştır. 

Führerin umumi karargA.hı 28 CA.AJ- İngntz hava kuvvetleri şimali ve gar-
~~an ordusu ba~)mmandanlığının teb- bi Almanya üzerinde gayr\askerl hedef

lere karşı hücumlarına devam etmlştlr. 
Flandre.s ve Artols büyük meydan mu. Milteaddid sivil ölmfi.ltilr 

harebelf. en ~Wme' '110ttuına Tal'Dllftlr. Kıt'alanmnı fiddetll bir hücumdan 80" ıı'IHuwın amam! Jı:arargtJn 18 CA.A.)-
..._ Daha fazla kan Mkülmeslnl ve memJe.. 

ra, laamen ook enerjik bir mukavemeti ketin mana.sız .surette tahrlb edllmeıdnl 
tırmlflar ve mahsur dütnıan ordularım durdurmak için, Belçika kralı, kablnesL 
gitUkçe daha dar b1r aahaya ltnılfler - ntn ekseriyetinin arzu.su hllf.tına, .Ullı-
dir. Hava ordusu da, bQ.yülc kuvvetlerle, ıa~ı tesllm etmett nııararlaştılmt_.tır. 
müeairUfint göster.mı.ur. Belçlltanın başına gelen felltetlerden btl. 

Şiddetli çarpışmalardan sonra, Belçl - yilk mikyasta mes'ul olan bu kabine, hl.. 
ta ordusuna ka!'fl 90k arazı kazandık. ll felltetlerln İnglllz _ Fraruıız manevt 
Bruges'e 10 kilometre mesafede ve Thou_ faillerinin izi arka.~ında yilrümekte gt_ 
rout önilndeylz. Th1elt'i geçtik ve götila bldlr Filhrer. Belçika kralına karıp n 
göğüse bir çarpışmadan sonra 90k kuY. şecaııtle harbeden aııkerlerden mt\Tekkeb 

yf&da) D... k k llUr. Yeni vaziyetten tabir caiz lee, gene 
cBaştar&h l inci ~ &.Ha9't'e il Oraüde yepyeni bir vaziyet dolacağa benzer. Bu-

velli bir dUşman topçu grupunu aldık. oldujhınu iddia edebilecek olan ordu.m-
Ayrı bir tebliğ ile blldlrildltı gibi, kralın na karın hürmet gösterilmesini emret _ 

Jnekteblerine bir sınıf -daha illveıini ve bu Vekil cevab verdikten •onra Bal"eldl nun tümulünü tahmin etmek güçtfir. Ve 
suretle çocuk mliTebbiye~i yetiıtlrilklaini kün~e ~e~~ Ya küı~aahıU lllae mG.tehllk inkifafları görmek için beklemek zaruri -
latemiştir. Antalya mebbuıul çobcu ,~rl~n aradsı w a ı~ıml ·~ omRıayoihnoK11 nln bulun- dlr. 
terb' . . -::enebJ müreb iye ere ıraıı;ı - ma ıpıu aoy eDl'f ve aı ap anı id - 5 l & e 

ıyeaınm J hlik li l d" 1 2-b · d -: • ..ı • J- a.4tM1. -•• .Qlasınuı iatikbal bakımından te e o - Ml a"?1 .. ata avet et .. "!"r. • ~ -T r- ,,.,.. .,.. 
duiu 'f d etmiıtir. . Rasih Kaplaa cam fabnkaıının mamu- ~·-···•••••••••••-••••·---··•••••••••••••••••••••-

Adnl~ ı av kAleti bütçesi ~örüıüliJrken litı ile . kiiıd fabrikaaı mamulitının aatıt- Parı·ste Kral 
ıye e a 1 d · 1 i 1 •· 1 rild' · · "1ad Sirrrıen mahkeme er e ış er n uzun arının muayyeo muesaese ~re ve ıtını 

•Urm . . b blerinı sormut ve usul ka· ıöylemit. bu aabp yapmak ıçln mllracaat Alb • h k ı• 
.. ,_] esuudn se ~ m:.a••asta deltfiklik ya~ edenlerin arzulannuı yerine getirilmedlil- enn ey e ıne 
u_, ann a genış " 'k ed i na . dT 
pıak euretile değl1, fakat daha pratt t. - n .. ve etmıı • • • ı k k d 
bitler almak yolile bu iıe bir veçhe veni - nttıead Vekıl! aynı mevn etrafında be- çe en On U 
ın . . , . . yanatta bulunmaf n lddialann dedikodu-

esMını ıstemışnr. k I . b""t si görüıüliir .: dan ft>aret olduiunu, devlet fabrikaları Parla 28 (A.A.) - Radyoda nutkunu 
Ünakalat Ve a etı u 9e il lu" wı 1 l ı-:L- b li \: . .. 1 tanbul tramvay ile· mamu tının ucuz gu ve aag am ılının bir .CSy emeden evvel Be v- qveki · Piorlot 

en Zıya Karamursel s taleb etmiı- sembol haH aldılını ipret etmiıtlr. relakarinde hariciye nazın Spaak. &yan ve 
tetlerinde tenzılat yapılmasını Ziraat bütCJeai gBrUıülUrken EmJn Aalan meb"uaan maclielerinin nialeri olduiu bal-
th. . . .. eainin müzakere • memleketin ezeb bir davam halini alaa laöy da Cour~La-ReUaedc Wn kral Albert hey
. T ıcaret Vekaletı butç t hl&kı adını a • kalkınmuı mevzaunu:t bir tOrlU kuYVeden kelinbı anUne gltmiıttr. Heykrle çelenkler 

jnde Fazıl Ahnted tice:'e va aatıcıların adi EHie çakmadılını be,an etmiftfı. konmuıtur. Plerlot tarafnıdan konulan ç~ 
an rnevzua temas e~I ;~ satmak iQin MilH müdaf- bütçeli glSrUıUllbken Ge- 1-.kte eade al,.b bir kordell vardı. Oze

\'e çürük hir. malı m~!t~.rı Jm1ak gayeaile neral Klam S.'rilktekln ile Şükrtl K~im rlade fU kelimeler yuıh7dı. «DtlnUn mUl-
~~~ıkları ,,,ın 8nduf uda bulunduğunu verdikleri mütrerdt takrir okunmutt11r. tecıderl, yanma ukerl...t• diler bir kOl'-

eaı;aletin l>i irp ar • T akrlrde Millet MecJiıinin 1 Urk orduauna donda va tam müdafaa obnlt olan ~valye 
lorrnuıtur. 1 t asında Ra • aellm ye muhabbet hia)erlnln iblllı late - krala tahaia adilrıJttiı. 
'L Ticaret Vekilini:ı ız~kha1 1 ıır mamulltının nlyordu. T J."rfr atlrekli alk1tlar aruında 

lln Kaplan devlet fabn a arı . _.. kabul edilmledr. 

tek elden ~ ... • -ıırın~a~i=ti=ra;:z::n:tm:;•=.,~·1#r.S::::::::=:;:::::::;::::;::;:T::::~~:':::~:=' ... =: 
A~atUrkUn validelerlnln zmlrdekl makberesl 

lngiliz tayyarelerinin 
taarruzları arttı 

idareslndekı 400 ıll 500 bin tlşllik BeL mt,tır. Belçika kralı sahaen bir arzu hı-
oı.ta ordusu, bu timldsiz vaziyeti takdir har eylememiş oldu~undan, kat1 bir l-
ederek, allAhlarını bıratmı,ftır. kametdh tesbltlne karlar bir Belçika şa_ 

Muharebe, mahsur İngiliz ve Fran.slL toOJnnda oturabllecektir. Tro:llm olan 
lara karşı devam etmektedir. Valenct - Belclka ıı:ruplannın umuml yekQnu ya _ 
enne.s'in fhnallnde, kıt'alanmuı genif rım milyon askere bal\~ olmaktadıT. Al-
btr cephe tlzertnden Fransız hudud iııltih.. man orduları şimdi 2 mlsll bir enerji ne 
kAmlannı delmiş ve Valenclennea'in gar_ 1 Q 
binde Doaut tanahnı geçmlftlr. Orchles esası m erimleri imhnvn çalışacaktır. 
ve Doual alınm14tır. Bu muvaffaklyete lngiliz tebliğleri 
bir piyade taburu kumandanı binbaşı Londra 28 (A.A.) - Hava :nezareti teb-
Böhme kayde .şayan bir 8Urette iştirak ll~ ediyor: . 
eylemiftlr. Oarbden de dUşman, bütiln İngill'Z tayyareleri, sahil tumand&nlı.. 
cephe ilzerinde geri atılmıştır. La Bassee ğının tayyarelerinin ıştlraklle Belçt.ta w 
Mervllle, Hazebrouges, Bourbourg şe : Fran&a sahillerindeki düşman mnsber! 
biri, Almanların eltndedir. 11'Zerlne, dün mftteaddld ve mtleMlr htl -

Hava kuvvetleri, Zeebruegge, Nıeupart, cumlar yapmıştır. Ton bataryalartle nak. 
O.tende ve Dunkerque f&tıkametındett llyı> kollan bombalarla tahrib edllmit ft 
Uert yollan ve demtryolu mftnakalltım mitralyöz ate.şile kıtaat datıtılmJ,ftır. 
bombardıman etmişlerdir. Bu Umanlar Bu hareklt eanaamda hiçbir tanare 
datı deniz tesiutı ve buralarda buluna~ kaybetmedik. fnglllz vasat bombardıman 
wpurlar bombardıman edllmt.ıtr. Dun- tayyareleri dl1n auam a.tft, Fran.samn 
kerque'de. deniz köprüsü tahrlb edllml.t- 4lmalt şartı.sinde dt1'manın tahşidata L 
tir. Cal•ll lle Douvre8 araaında blr dtlt- zerine htleumlanna devam etmıflerdlr. 
man torpidosuna bftyilk çapta btr bom.. Bu tanarelerden ti.si ndet etmemt.ur. 
ba t.aabet etmiştir. Alır bombardıman tayyarelertmts Bo _ 

Cenu,. .;ephealnde, a.-tı Bomme mm... Iandada ve Rhenanle'de d"'1tıanm mtL 
takasını dtlşmanın zır:blı arabalarla na'tale lı:ollannı bfttl\n gece bombudı.. 
J'&Pt.&tı but htlcmnlar geri ptlaktırtoı _ man ettiler ve hiçbir zay1at vermeden 
milştOr. Bu em&da dtımıanm 30 zırhlı döndtller. 
aNhut taJuib edllmlşttr. cartgnon,n Dftntft ~nn r;arfında avcı tayyareleri • 

lzın:_ <Huausl> - B.. 
~ Şef Atq•l\'!"lrl\D v&. 

Londra ıa (A.A.) - Rumea bildiri .. · oenubanda, menllertmh lyileştırılmış Ye mtz 50 dft.$man tavvarest imha ve 21 ta-
yorı I ~ 41ddeth d~ muka.bıl htlcumlt.- nesini hasara u{tratmışlardır. Blr &l'C!! _ 

bcteıerinın l ka -
hın Sotutkuyu vtı. 
inde ınedtun bwundu. 
tu Yeri mllll blr zıya -
lıetg1'4h hallne ifratını 
lnU.n!LSib glh'en< Şehlr 
kecıısı , ayırdığı tabal
'9.tla burada ddden 
lb.ükernmel bir makbe~ 
te lnşa ettirml.st'"· 

Makberenln e • a. 
la~ıandıdlarak ı:ı.uık 
lrılitehassısları tarafın. 
lan mükemmel blr ha .. 
la tfra& edilmiştir. 

Bn. Zi.ıbeydenln mak.. 
~resi, büyük bir kaya 
Ar.erinde meydana ge -

~iştir. ü2ıtııde d burada r&nillMfir> Jbareai bQbınme.Jgtad& 
tatUrkün anası sn. ZtlbeY e _,.

11
_._ .,.11118 ~u.. cFo~tta matbere)'i ıtmal ~ "" 

- İqilis aftl tayyarel.t bugtin FranaaıuD • n gert ptıııkürtiilmftttür. mn avdet etmemı.ıır. 

~ ,.rkt mmtak~~~~nd~~U uçm
6

_;akta '-·-·-· . ...................................................................................... .. o- J2 dUfllMUl ta,,,, .. -- uı ım .. er - ....... _ 
cltr.. 

Avca Vj. bombardaaıaıı ve ketif tay -
. yual.t dU,...-m müttefikler lberlndeld 

ikini haftRetmek lçia mümkün olan hor 
prnıtlardır • 

ceametteld bombardıman tayya -
r.lerİ Ahnan ordularının arkasındaki yol -
laıa ve ılnaendif er hatlarına nıUiemadl -
r~ taarru:ıı: otmiılerdtr- . Evvelki lf'Ce ağır 
bombardıman tayyarelea Duueoueldorf, 
Uı.burg, Dortmund. &emen v., Kooloıl)' 
uurt hedefterlno taamaa etmlılerdir. Bu 
tanarelerln 1'epa1 de Ualerlne avdet etmit
le ';r. Holanda ilıı:ertnde bir ketff tayyaroel 
düıuriilmüflÜT. 

1 
Namk nuatt.ıkasınd. Mkiz Alman tay

taNIİ dtittlfllmiit veya Maana ulratılmıt
tar. 1 J tQ7aMDİI avdet atmemıl-..... 

Milli Piyangonun halka gösterdiği 
bir kolaylık 

Halkımızın :Milli Piyan!{oya karşı göstu ıgi ragıx <ı 1~'lka son a ı f 
ğalmı B 

.. . 
1 

k b 
1 

y ar zar ın-
da ço ştır. una rnuva11 o ara ı H :satışları da bu nisoe:te a~tm . b 1 • • ~ l:? \J U'l • 
maktadır. Ke§ıde aralarııvla bılet almak 1stiyenler şimdiye kadar her ayın 1. üncU. 
günü akpmına kadar beklemek zaruretinde idiler. 

A Millt Piya~go ~daresi aldıAı biı· karar:~bu şekilde bi1et almak istıyenlere bu im

kanı vermlştır: ~dl meselA herh~ngl bır sebeble .. ı. inci ke~i:le bileti alamıyan 
bir şahıs hiç bır !iat farkl vermeksızın ve ayın 4. uncü güı:ıii akşamını bekleırek
slzin 2. inci veya 3. üncü keşldt• blletl tedarik edebilecektir. 

1. inci keşideden itibaren devamlı biiet almak istiyenlerin biletleri §imdiye ka
dar oldup glbl her ayın 4. ilncü günil akşamına kadar 'mahfuz tutulac:akUr. 
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Şehir Da erleri 
Eminöno -Eyob arasındaki -
sahanın planı hazırlandı 

j Taksim meydanının 
açılma faaliyeti ilerliyor 

Haliç sahilindeki tarihi kıymeti haiz eserler tesblt 
edildikten sonra kıymetsiz olanlar yıkılacak 

Eski eserleri koruma cemiyeti, Eminönü 
le f:yüb arasındaki sahada tarihi Ye mi -
ınart kıymetleri yük.sek birçok eser bulun
duğunu ileri sürerek bu uhanın planlan 
yapıhrken müzderin noktai naza.nnın so -
rulınuını bolediyeden istemişti. Belediye, 
bu sahanın ptinını tehircilik mütehe.ııaıs.ı 
Proata hazırl&tmıf; müzelere göndermiıı -
tir. 

Eaki eserlori koruma cemiyeti, belediye 
tıuafuıdan gönderilen pi.im tetkik etmek
tedir. Unkapam ile Eminönü arasındaki sa
bada tariht -ve mimar! kıymetleri yüksek 
Dlan han, hamam, mescid ve camiler mev-

15 yaşında tabancalı 
bir hırsız yakalanarak 

adliyeye verildi 
HınızWc suçundao hapishanedeki mah

ltmiyethıi bltirl:r bitirmez, yeni bir elrka
le tetebbüs eden, beli tabancalı 15 yaııla -
ımda bir çocuk yakalanarak, mahkemey• 
.-mı1m.i~. 

Yusuf ismindeki auçlu, bu defa da Ka
raaiaçta bir tuğla fabrikasına girerek, it
~ eebleri.n.de!l para cüzdanlarını aşı -
nrken, amele tarafından görülmü~tür. Et -
rahnı i,çileritı sardığını ve yakalanacağını 
anlıyan küçiiir. ıabıkalı, hemen belindeki 
tabancayı çe.km,ı, ve: 

•- Yaklaşmayın, sizi de yakarım, ken
dimi den diyerek, ate, etmek istemiştir 
Fak.at, silah patlamadığından, feci bir ci
nayetin önü alınmıştır. 

c.udduT. Haliç sahilindeki mimari kıymeti 
haiz eseTler belediyece malı'.'indur. T aribi 
kıymeti ha.iz eserlerin tesbiti müzelere aid -
dir. Müzelere bağlı olarak ça.lıran eski e -
serleri konuna cemiyetinin aza adedi mah-
dud ve ldfayetsızdit. Bu zevat ~ehitdeki 
tariht kıymet.i haiı hinalarm teabitinde güç
lük çelceceklerinden. Üniversite profesörle
rinden istifade imklnları aranmaktadır. 

EminönQ ile EyD.b arasındaki tarihi ve 
mimari luymeti halı: eaerler tesbit edildik

ten sonra k.ıymetsiı olanlar yıkılac~k. kıy
metlilerin ~nl~ri açılacaktır. 

Geçimsizlik yüzünden 
bir adam 

damadını yaraladı 
Kartalda Yakacık caddesinde oturan ve 

Emine ile beı eenediT evli bulunan kocası 
Mehmed arasında son günlerde ııiddetli bir 
ceçimıizlik baş göıt,rmiş ve Emine geçen
lerde, kocaıının evini terkederek o civarda 
oturan babası Halimin nezdine gitmi~tir. 

Mehmed dün kaympederi Halimin evi
ne giderek. lı:ans:mı. evine dönmesini söy -
lemiş, bu ıırada Eminenin anne•• Zehra a
raya girerek karı kou arasındaki miinll -
kaşaya kanşmıştır. Mehmed kaynanasının 
bu müdahalesine hlddetlenerek bu ıefer 
~adını döTineğe baılamış. Zchranın kocası 
Halim de kavgaya iıtirak ederek o da da
madına hilcum etmiştir. 

T abJm meydanının açılma faaliyeti tler4 

lemektedir. Taksime ulaşan tramvay cad -
dıeaile Sıraserviler caddesinin bhleştiği kö
şedeki kahve, lokant:ı ve dUkkanlaT mey
danın glizelliği ile mütenaaib bir manrıı.ra 
göstermediklerinden yıkılacllktır. Bu bi -
nalar yıkılınca arka taraftaki bir kilise mey
de.na çıkacaktır. Kilise tarihi kıymetj hdiz 
bir bina olmadı~ için 8nQ.nUn kapatılmaSl 
Azım gelmektedir. Belediye, dükkAn, lo -

kanta ve kahveleri istimlak edip yıktık.dılc.
tan sonra yerlerini satacak, buralara mo -
dern apartım'lll yapılmasını temin edecek.
tir. 

Taksimde yıkılan ve hl\len tanzim ~dilen 
sahanın tam kar~ısına isabet eden köşede 
Emlak ve Eytam Bankasına aid jki katlı bir 
bina mevcuddur. Bu bina muvakkaten ya
pılmııtı. Meyd<ın tanzim edildikten sonra 
yıkılacak, yerine meydanın güzelliği ile 
mütenaıı.i.b apattıman yapılacaktı. Belediye, 
meydanda fa:ıli:retini bitirince, bu biner.ın 
yıkılmasını E.mla.k ve.Eytam Bankasından 
iıtiyecektir. 

~~~~~~~~~~~ 

Asherfik işleri: 
Yedek sühaylarm yoklaması 

Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
1 - Şubemizde kay:dlı yedek sübay ve 

aske:rt memurların senelik yoklamalarına 

Haziran bidayetinde baslanaeak ve sonun
da nihayet verlleeektir. 

2 - İstanbulda bulunanların bizzat yokla
malarını yaptırmaları, haricde olanların ta_ 
ahhüdlü mektub yollamaları icab etmekte
dir. 

3 - Haziran nihayetine kadar yoklama i
çin müracaat etmemle; olanlar hakkında 1076 
numaralı kanuna tevfikan 50 llra para oe. 
zaııı biikmediJecektir. " 

4 - Yoklamalarda nüfus, hüvivet cüY.O.anı 
,e..~kerl hizmet v~lkası rvarsa) ahvali sıhhi_ 
ve raporu, sıhb1 sübavların drı avrıca dip -
1oma ve ihtisa.'i ve<ılkalan, banıbendlerl gö_ 

Mayıs 29 

Balkan bisiklet müsabakaları 
t 

Bükr~şte Tnrk, Bulgar, Yunan. Yugoslav ve Rumen bisikletçileri arasındn yapı1an 
müaabakalar nihayet bulmuştur. Reai.m mihabakalarda ikinciliği kazanan takımımızı 
geçid resminde g8stermektedfr. 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
ı - Konya askeri orta ot:ulunun her üç sınıfına da önümüzdeki Eylülün birinci gü. 

nU b~Iıyaca.k 940:941 den yılı iç.hı talebe alınacaktır. 
2 - İ.stetlt ta.lebentn. Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve şöh

ret sahibi olmamıw aıhh1 muayenede aa.ğlam çı.kması ve yapüacak aec;me aırumnda. da 
kazaı:unası fllrltu. 

S - Bir aene t.ab.s1lt terkedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmü.§ olanlar, kendi 

okullarının mııf seçme ınnavlannda ipka veya. bütünlemeye kalanlar, yaşlan boylan 
ve ağıFlıklan talimattaki hadlere uyguil' olmıyanlar askerl okullara alınamazlar. 

4 - İ.steklllerin, şlmdl oldukları okullarda tahsillerine devam etmekle beraber 
10/Hazirandan itibaren bulunduklan yerlerdeki askerlik şubesinden diğer kaydükabul 
şartlarile müracaat yollarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükabul kağıdlarını en 
geç 30/ Temmuz/940 tarihine kadar tamamlamış olmaları l~dır. c435011 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Eskişehir İcra Memurluğundan: 
Adliyeye verilen YusuFu isticvab ve ha

dise,.; tahkik eden sorgu hakimi tevkif e

derek, asliye 6 ncı ceza mahkemesine sev
ketmiştir. 

Ka<lmlı erkekıi bir müddet devam eden 
bu kar~ılıklı dövüş eanasında Halim, bıça
ğını çekeTek damadı Mehme<le saplamağa 
başlamış ve delikanlıyı vücudüniin mü -
teaddid yerlerinde, ağırca yaralamıştır. 

rüleceğinden b;ı:llkte gettrilccektır. 940/1839 
5 - Her yedP~ .sühay ve memurun işi ile Bura vakıflar İdaresine 13 _ lira 12 _ kuru.ş asıl ve masraftan borçlu E<ıldşehlr Ma-

memurlveti miihendis. kimyager ve doktor mura mahallesinde mukim iken hA.len ikametgA.hı meçhul bulunan Abdürrahman oğlu 
!arın lht!.s~cfarmı gösteren tasdikli vesaik ömer hakkında na.nen tebligat ifasına. karar verilmiş olduğundan 'borçlunun bu nanın 

Suçlu çocuğu11 duruşmasına dün baş 
lanmıt. Yusuf mahkemede hadiseyi kül -
liyen inkar etmi-ttir. Duruşma, bazı şa -
hldlerin celbi iı;in, talik edilmiştiT. 

Hadiseye müddeiumumilik ve zabıta 
vazıyed etmi~. Halim yakalanarak hakkın
da kanunt takibata başhnm1~1r. 

de l-.:+enecek.tlr. neşri tarlhlnden itibaren on b~ gün 1~lnde borcunu .ödemesi veya bu müddet içlnt:!e 
Mektubla voklamalannı yaptıracaklar bu .v -dd t i · d 

Yaralan ağır olan Mehmed Nümune 
hastanesine kaldınlmıştır. 

ki d 
.: , '"ti h d b 1 d itiraz ve bir diyeceği varsa bild1rme.ıı1 ve borcu kabul ettıgi takd1rde bu mu e çın e 

ves.aı e gon""'r""'e" r vı>va u u un ıı - . . 6 337 fo mahallin qubesln,. bu tarzda bir dilekçe mal beyanında bulunmuı bulunmazsa hakkında icra ve ıflfıs kanununun 7 - ve • 
ne de ,..,ilrRca'.'lt ec'l,.b'lecektlr. ıncı maddelerinin tatblklle cebri \cnıya devam olunacağını bllmeai için tebliğ m::ıka-

İhtiy-.t eratın yoklart'uı mına kalın olma.k üzere Uı!.n olunur. (4449) c KÜÇÜK HABERLER ) 
Kamp haz:ırJıf<lım - Lise ve yüksek mek Emniyet ikinci şube müdürü Tevfik Do-

teblerin askerlik kampları hazırlıklarına Ja:nla cinayet m:uası ba~komiıerlerinden 
bqlanmıştn. Bu sene liseler k.amplannı Alişan ve Abdümıhman da vazifelerinde 
kendi mekt"blerinde ve gündüzleri ynpa - gösterdikleri muvaffakiyetten dolayı Da
cak. akşamlan evlerine gidecek, yalnız hiliye VeHletbce birer takdirname ile tal• 
yük.ek mekteb talebesı çadırlı kampa çıka- tif edilmiılecdir. 
cak:tn. Tütün salatları - Ege, Marmara, KeTa-

Bakırköy Askerlik Şulıes1nde:ı · 311 : '331 
do~umlu 1ht·vat eratınduı ııımrliye krıdar 
vok!amava gelmemiş olanlarla 332, 333. 334, 
:13~. do~tıf"l11 erattan askerlllderini yap:ırak 
terhis ~llm!.s TI1h.c;atlı er:ıtın yoklamaları 

vapılmak füı.ere Mayıs nihavrtine kndar şu. 
beve müracaatları. ve bu .doltumlularda.n he
nüz askere ~itmem!-$ olanlarm da durumla
rı tetkl'k edilmek üzere şubeye gelmelerj lü_ 
zumu DAn olunur. Taksim - Harbiye yolu - Taksimle Har deniz ve gark mmtakalan 939 yılı rekol -

biye arasındaki yolun asfalta çevrilmesi için lesinden ~mdiye kadar ~4 milyon 700 bin 
112 bin lira tahsıs edilmi~tir. Yolun insaatı kilosu satılmı::ıtır. E?u mıntakalann tillüo BP.c;lkt:ıs A """"'llc "'ıı'hMin<lPn: 
30 Mayısta ekııiltrr.ey:; konacaktır. istihsalatı 62 milyon kilo olup henüz aa - 1 - 311 il~ 3.% dollumlu ruh.'iatlı ve thtıvat 

Otobüs komisyonu - F.yüb kaymakam- tılmıyan 1 milyo'1 300 bin kilo tutün kal- er.attan yoklaJ!"c:ılarını vantırmamı' olanla -
lığı belediyeden Edimekapı ile Eyüb ara - mıştır. rm bir an evvel yoklamalannı yaptırmala -
mıda otobüs aeferleri ihdasını, otobiisçü - Beyımna'he faaliy~ti - 3828 numaralı rı. 
ler de Taksimdeki gara;lr..n yıkıldığı için kanun hükümlerin~ göre beyanname veı _ 2 - 316 ila ~~'I dol!-ıırnlularıhn muvazzaf_ 
)'eni garaj yapılmasını istemişlerdir. Bele· meğe mecbur bulu.nan ith;ılatçılar, loptan- ltk hizmetlerim yaumamıcı bıılıın.anlann as_ 
diye otobüs komisyonu dün toplanmış her cılar ve sınai müeaaeselerle bazı peıaken _ keri muame1elerı tetkık edılmek ilzere nü -
Iki isteği tetkik etmiştir, decilerin pek çoğu Jün mağaza, ardi~e ve fus cüManlarıle bırlıkte yoklama günlerı. O-

Eerne imtlhan~an - Orta ınekteblerin müesııe~lerinrieki esyayı tesbit ederek def- lan Pazartesı, Çarşamba ve Cuma gtinlen sa.
eleme imtihanla!t dün başlamıştır. Dür:kü terdarlık maliye şubelerine beyannamde - at 8 den 12 ye kadar şubeye mfiracaat etme. 
türkçe imtihanının sualleri kapalı zarfla An- rini vermişlerdir. Bu sebeble dün ticari . lerı. 
karadan gelmiş, zarfın içinden Atatürkün mehafi]dc ve "l:bf"l .. r~ • hüvük bir faa]iyct 3 - İ8tanbul hanemde bulunan1ann b11-
K11rddereliye yazdığı mektubu çıkmış. ço- öze çarpmakta idL Bu faaliyet bugün de lunduklan &. Ş. va.,<ııtasıle sanh adreslermı 
cullardan bu m~ktuba Kurdc:lerelinin ağ - devam edecekti:. b•Jri1!"fT'Plf"'!'1 ılan olunur. 
ZJndan cevab venneleri istenmiştir. Buğday ihracatı - Dün Yunanistana ve-

Et nakliy•İ - Hazirandan itibaren et niden bir milyon l 00 bin kiloluk bir p;rti 
nakliye i~nin belediyeye geçeceğini yaz • buğday aatııı.ı yapılmııtır. Yunaniııtana ya
m1Jtık. Belediye bu husustaki hazırlıklara pılan bu ihrar:at devam edceekıir. 
ve veuit tedarikin"' bqlamıştır. J 9 39 se Yurdun muhtelif mıntakahmndan alı 
ne9 belediye bütçesine nakliye işlerine h:ır- nan harebelere göre Mayıs ayı içind~ ya -
canmak üzere 12 7 bin lira kontııuştu. 1940 ğan yağmurlar hububata çok nafi olmu~ 
bütçesinde bu miktar 130 bin liraya çı - mahsulün inkişafını teari etmiştir. Rekolte
kanlmııtır. nin kalite itil:>arile iyi ve diğer yıllara ils -

Nakil ve tayinler - Emniyet mensub - tün olacağı hakkındaki ıahminler kuvvet
lan arasındaki son tayin ve nakiller ala - lenmiştir. 
kadarlara teblig edilmi~tir. Tırbanm ta:niri bitti - Tırhan vapuru-

)ııtanbul emniyet ikinci ıube müdürü nun tamiri tamamen bitrruş olduğundan ay 
Nazım Arda Antalye emniy .. t müdürlüğü- başında hav:.ızcian cıkanlacak, tecrübt"ler 
ne, bir müddett.enberi şehrimi? birinci şu- yapıldıktan sonra seferlere ba!ılanacaktır. 
be müdür muavinliPindt" vazife gö:en hu· Gümrük olm11•aı1 yerlerde ihracat -
kuk mezunlannda.1 Zeki Akalın da oırnun Giimrük idaresi olmıyan yerlerde ne şe -
yerine ikinci şub"! müdür1liğiine nakil ve kilde ihracat mı1amelesi yS\pıll\cağına dair 
tayin olunmutlardır. ş~hr"nıize tavin olu- olan kararname dün gümrüklere tebliğ e -
nan Erzincan başkomiseri Halil Mutlu ilr 1 dilmiştir. Burala.-d:ı ihracat emtiasını f!'ilm-
1.tanbul emniyet amirlerinden N5zım Çe-

1 
riik muhafaza memurhn kontrol edecek, 

tin bir derece terfi ettir.ilmi~lerdir. ihracına mfüıaMle olunacaktır. 

Pazar 

- Hasan B~y. 
şu mesele ne zaman 
haltolunacak} 

Ola Hasan Bey Diyor ki· 

İzmit kağıd 
fabrikası gazete • 
lere kağıd yetişti • 
reıniyor ••• 

•.• Ancak dai -
relerin ihtiyacını 
temin ediyormut
Acuba gazete ka .. 
ğıdlarına ne zaman 
sıra gelecek} 

Hasan Bey -
İnoallah, kı.rtaaiye
ciliğın kalktığı ıün, 
dostum. 

~ .................. .. 
Bahar progıalillnının 
3 6ncü büyük filmi 

fstanbulda ilk defa 

BANKA 
Soyguncuları 

Bat rollerde: 

FRANKIE DARRO, 
KAN.E RICHMONP 

Şımdiye kadar oynanan bfttftn 
Gangıter filmlerhı en heyecanlı 

ve en korkunc macera filmi 

BUOC1' 
Matinelerden itibaren 

AL KAZ AB . 
Sinemasında 

BAŞLIYOR 

Üsküdar c: Müddeiumumiliğinden; 
ı _ Üsküdar cezaevi mevkuf ve mahkümlarının 10/6/940 tarihinden 116/941 tarı. 

hine kadar cıot.u.n bin kllo tahmln edilen birlncl nevi undan ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ İhale 10/6/940 Pavxte.51 güntı nıı:t 15 de Üsküdar o. Müddeiumum11lği makamın_ 
da yapılacaktır. 

3 _ Şartname Üsküdar Cezaevi müdürlüıtünden parasız verilir. 
4 _ TaUblertn o gün sa.at He kadar teklif mektublarını ya bizzat veya posta ile ta 

ahhüdlü olarak Üsküdar c. Müddeiumumilltılne vermeleri veya göndermeleri llzımdır. 
5 _ İhaleye iştirak edeceklerin (691) Ura (87) kuruştan ibaret muvakkat teminat 

makbuzlal'ile mgülerin1 teklif mektublarına bağlamaları şarttır. t4341» 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (2000) lira olan MOO Kg. külçe kurşun (18.6.940) Salı ıünü saa.t 
(10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek.. 
ailtme u.sulile sa.tın alınacaktır. 

Bu i§e girmek tstiyenlerln (150) llralık muvakkat temlnat ve kanunun tayin ett!AI 
ve.saikle blrllkte eksiltme günü &aatine kadar komisyona müracaatları ıazundır. 

Bu işe a.id p.rtnameler komlsyonda.n para.sız olarak dağıtılmaktadır. (4455) . 
** 

Muhammen bedeli 50790 ura olan on 1ki kalem demir ve galvanize gaz borusu ll/6ı 
940 sa.ıı günl aaat 1~ cı. tapalı zarf usulü lle Ankarada idare binasında satın alına • 

caktır. 
Bu ı.şe girmek ıstiyenlerln (3789.50) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin e:ti. 

vesikaları ve tekllfierinl ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisllğine vermeleri la • 

zundır. 
Şartnameler (254) ıtı 7ÖZ elli dört kur114a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl -

maktadır. ('303) 

Devlet Demiryollan Ummnt da.resinden: 
HaydarpaJJ& ııma.nı demz personeıı ile kadın hademeler~ ~a~tırılacak 20 takım el. 

blse, 20 kasket, 18 palto, 6 kostUm tayyör ile 6 aded ba.şortusu kumaşı vesairesi m11-
teahhit terzi ta.rafından temin edllmek ve nümuneleri verilmek şartile 10/6/940 Pa
zartesi günil .saat 14 de işletme binasında pazarlık suretlle ihale olunacaktır. Tallb
lerln şartnamesı.nt b~el almak üzere Haydarpaşada işletma kalemine m.Uracaat-
larL (4393) 

Yarınki Perıembe matineleri en itibaren 

SARAY SiNEMA~I 
Mevsim muvattakiyetlerine parlak bir s·ıre_!te devarn ederek 

R U T H H U S S E Y ve P A U L K E L L Y'yi 

A Ş K ve K i N 
emsalsiz filminde takdim ediyor. Kanun muvacehesinde kadın ruhunu 
tahlil edon bir eser Ayrıca : ROBEH1' DONAT ve ROSALIND R~SSEL tii oynanm&i bQtDn Ta torcnmA 

tllmi cidden ŞHyam ternaş:1dır. 

lıi,.eten: FOKS JURNAL ıon dünya ve harb haberleri 



SON POSTA Sayfa 5 

1 HAdbeler Karşısında 1 

Nakil vasıtaları kontrolu 

Belçika teslim olduktan sonra 
vaziyete umumi bir baku; 

1 Sağsa dCJ.ha uzun ömürlü olsun, öl
dtıy.e Atfnh rahmet eylesin, mek

tebin küçük ınıflarında iken muayene me
raltbaı bir hocamız vardı. Dershaneye gi-
rer girmez ilk aözü: 

- Her tıeYini.c tam m mı çocuklu} 
Olurdu. Biz hep bir ağızdan: 

Der, arka eıra~·n geçerdi. O esnnda ön 
sırada oturanlarda bulunan eşya dn hoca,.. 
ya gôıterilmcdc, arka sıraya devredilify 
bu sayede herkeste her feY tamam olurdttı. 
Hakikntte ise; koc sınıfta ya dört lastik,. 
ya beş cetvel ya bulunur yn bulunmazdı~ 

~ vet, bir haftadanberi BelçThanın 

~ şimal batısile şimali Fransada 

harbeden Belçik ı, İngiliz ve Fran.&ız 
ordularından mürekkeb, takııben 50 fır
kalık büyük hır müttefikleı· ordu=>u:'\Jn 
mukadderatıle guııfi giınıinrı meşgul 0 -

1 · gfre-luyor \ e onun kurtulma çare 0rını 
tek yazıyorduk. 

d Yarn1n· 
Bu çareler ikı~ di: Biri. Se :ın 

'k yı bıranndan sonra ou ordunun Belçı n 
· ve bü -karak şima1ıi E'ram;aya gelmcsı 
a nu.ıdet -

yük kısmını Arros mınta asın 

.. y A z A N ................ ısına ayak attırmaz ve Fransa, makul mü-
f "'" ....... E.. kr 1 cadele ve müdafaalatiJe v rnünasıb fır • 

1 
me l gen~~a satlarda yapaca~ tanrruzlarla bir ik! ay . H Emlr Erkılet :kaz~abrn:se vaziyetin büsbütün değiş _ 

1
. • mesı imkansız buJun:myacaktır: me1e\! 

" Son Posta ,, nın Fransa Amertkanın yardımını da dtı~tı • 
i askeri muharriri nerek buna Qmid bağlıyablllr. Her halde 
}........................................................... biz şu anda ne lnsıiltere ve ne de Fran:;n 

ve hare.ket istikameti ne olacaktır; fngil· için harbden vazgeçerek sulh isterr.ele -
tere mi, yoksa Franu mı~ Alman başku- rini muclb olabi~cek hır sebeb g!Srmü 

R. F.. Erkilet 
mandanlığmın hedefi iU veya bu şekilde yoruz. 

tecelli edebileceğine göre mü ttefıkterin ········--.. -······-·· ... ······················-·-·-· hareket tarz1arı neler olabilecektir? Hun. 

-Tamarul 
Cevabını verirdik. 
Hocn bu aefer teferrUata irİri~irdi: 
- Defter} 
Biz gene covab vererek: 

Var! 
Ka1em) 
Yari 
Kıtnbl 
Yari 
Lastik) 
Var! 
Cetvel) 
Yari 

* 
uHazimnın üçünden . itiLaren otobtls, 

taksi, hususi otomobil, kamyon ve kamyo
netlerin muayeneieıi yapılacaknnş.» 

Havadisi gazetede okurken, eski çocuk• 
Juk hatıraS'I, gozierimdı: canlandı. Hocamı 
hatırladım. Höca muayene ettikten sonra 
defkrleri, kalemlcıi birbirimize nasıl vct• 
diğimizi hatırladım. 

Ve düşündüm: 
- Bir otomobilin muayenesinden sonr~ 

o otomobil sahibi, sağl m kornasını, kırık 
olmıynn camlarını. su sızmıyan Tadyatöril· 
nü vdhasıl otom<"bilindekı sağlam cksnmı 
sağlam olmıyan ot mobil muayeneden gc--

çinciye kadar sonrndan geri almak üzer~ 
ona aktarma edemez n1i? h nı Sedan var • 

mesı idı. Bu suretle o, ~ esi hu~~ı:.un- lar öyle mevzulardır ki ayrı ayrı ve e -
masının süratle tıım1r edılm d saslı -Oir surette tetkik edilmek isterl<'-1 

iki komünistlik suçlusu 
haklunda hapis 
kararı verildi 

Tamam. derdik, var. derdik amma, ki
mimizde defter bulunur, kalem bulunmaz; 
kimimi.,.de ı· •tik bulunur, cetvel bulun
mazdı. Hoca: 

- Air kere de ben muayene edeceğim. 
Diyerek sıral~r arasında dola maya ba -

lardı. 

* •• v na yakın F.n 
da Fransız başkumandanı.o<;;l 

h m de yarmanın 
yardım etmiş olacaktı. c . Fr _ 

d"' eıcceit olan an 
tamiri msbet'nde uz u n bir harc-
aanın askeri durumuna ygu d l !'hn 
kete "'.ı.Tiamek uzcre başlrnman :mı . .,, 

o• -r·· . m-upu haıır ou-
elinde buyuk bır tanrtuz eo· 

lunacaktL 1 , 

akınci are, onun Belçıkada ve \ a.en-

1 
çcambrai bölges•nde durup bu -

c ennes - · b. 
d bat ettiğıne göred1r. Herkes;n r 

ra tı se . b Wey 
haftadanberi be;ı:l cliğı :.ı çare -

d A sne veyl F:kardı·de toplıyaca~: 
gan ın ı ·k t d 
b" "k bir ordu ile şimal tstı. ame n : 
uyu ın b' kurtarma taarru:ı har('kctı yapaca6 • ır 

idi. ld b 
Fakat ne o ve ne ele bu 1ık o . u; .. u 

sebeble muttefıkkr tereddüd ve teanhur-

1 . nı r('keceklerdı. B11nda!l 
erının cezası , 

,_ 1 . kt-nı " ktu Çünkii. karşıla 
J\Urttı UŞ ım cı .r ' • 

d k . a·· man uaınız pek kuvvetlt \e nn a ı u • _ .. 
pek mükemmel karn ve hava o~dulanna 
malik olm kla l{almıy-rodu, nym zama.1-

da pek cür'etli w mahirdi. Onun fırsat 
kaç rmı\-ncağı ve kusur ~ffetmıverefi 
belli ıdi. Elhasıl \Veygaud •• Joferin MLın
da. h ç yoktan l)ır sC'l cenah teşkil ederek, 
Almanları :;,a~ CPnab l1m1 daıı Yurmak ~ <•
lunda \ erd ği bü ük kararı ve gö<:l"r -
diği bu\iik cnerJiyi veremedi ve ~östc
rcmedi. 

,e g ndın şımdi içind.-, bulunduğu 

şartlar acaba Jofe~in Marn?;ı m~r~z k:ıl
dığı vazı) enen dana muşkul ~ud~t, b~
nu tabıi bılemiyoruz! Fakat bır ha~t~ C\ -

vel Sedanda bo ulan yalnız dcıkuzun::u 

Frn Ordu"'n idi· halbuki 19H de fte • 
nsız • . 

rek Belçıka ve gerek Frans ~nlmde 
b l k Marn üzer ne perişan bır rn -ozu ara 

.. t ed n mıiTeaddıd FransLZ or -rette ne a 
d rdı Bun"i ra(rmen J::ıfer Loren-
uları va · ., 

deki ve h lva hududundaki ihtiyatlardan 
Panstc dt?rhal yeni b r t?arru: ~rous:ı 

. . , bunu ,·akıt geçırmıye>rc.ıt 
t.eşkıl ctmı 'e · · ~. · t· 

ğ "hını taarruza geçır"m~ ı. 
ı\lman sa cenn 

H lb k' Weygandın ellı~dc, 'bır hafta· 
a 'uBı l kadn Valcnciennes V<' Auas 

danben e çı ed'. bozulmamıc:: mü • 
bölg a harb cı'l · " csıın e b- -'k bir müttefikler ordusu 
kcmmcl ve uyu ı..... lan tn'- ce" dd Ncı-o o •!A • " 

hazırdı me~ cu u:, bır t:ıarruz grupu 
Aisne \e)n Somm~ da 

idi. d ra 
dusunurı teslimin en ~r;n . 

V 
Belç .ka or - Arrrıs bclgesindekı ın~t -
alencıennes 1. • 1 en:ıh ve 

t fkl . Lillc cihetınde.r~ı so c 
e 1 enn k k lmıstır B:.m 
gerileri Almanlar3 açı ' a ~ • 

1 n Arras ~arkındakı ce 
dan başka bun an. . t' de zorlan • 
tıahlan da Lens ıstıkame ın 

sehPb!<'rle bJn -
maktadır. Bn . d bcrı· taa .,..:.ın ..... gun en J 
lann, zaten kı u)' 

1 
belle': de Hı· 

etmiş olan mukadderat ~~Iıyeli~: Va -
til olunmmtur. Açık<'..J s ) d ,~ Framız 

b. e ın C>M ~ 
lenMenncs - Arra.c:: o.g . . k 

. . tık hıç bır ur· 
~e İn,gıliz ord:.ılan ıç;n or J' o h ide 
tL\luş çaresi \i okur, de eb Jkr.lar: mal 

+ b ' Ol • .Alııınnlar IO Mayı .a .. :.m ~ 
doğu büyük sefeı e1·inın da~~e 1u~ n . 
haftıı '<ıda, Hol nda v~ B 1 •1 kten 

,. m cbtır c. 
rnile alt ~ r k t ım . 

50 
{ırk l k 

bm:ka ü'.tef"k'e,.;n takrıben ' da 
(750,000 kl l k) bir or u ~r grup~~~ ır. 
!lıağlub es r ~e imha etn 1 olaca 

' .. f , '{ harb es • 
Almı:ınlar n ~u uç hı:ı ta 1• )a 

' • 1 , bunun 
nasındaki kazan ;\fı:ın ya r .z C:oJll· 
kalmayıp, .aynı ~am:<ındn Fransanııı ~ d kı 
me - Aisne ile ~lÇJk:l' bududn arasııı a 

. e\'.3 • 
pek c'hcmmiyetlı kômür ve sanayı . · cı.ı 
letlerini ele işgal ctmi' o!ncaklardıı · . 

h ınm·· eyaletlerin asKcrl bakımdan en .c e •1 kare: 
yet'1 ol nı Uph~ y k k! ing.mereyc ·do 
her türlü ac:ken hareknt içın fetrkt'lla d 
bır Us 't kil c>tmt kte buluııar.. Pıı~ <! 

Calais c:ahil mın•aknsıdı&. 
• O halde buncan sonra Hitıerin !<arar 

ve elbet bizim gelecek me\•:zularımızı teş
kil edecekıerdir. 

Fakat biz bugün bflhass:ı şu nokta ü -
zerine dikkati celbetme!<: istiyoruz Jti, 
Valenciennes - Arras b~l!!esmcıekı müt -
tefikler ordusunun tesliminden sonra 
dahi Fran.sa jçin her fCY bitmi~ olm1ya 
caktır. O, mütebaki ordusfl~ ve yeni te~
kil edebileceğı kuvvetlerl~ Almar.lnn 
karŞl harbe d~vam edebilecektk 

Aseye 8 İnci ceza mahkemesi, bir ko -
münistlik davasını neticelendirerek, kan
~a bağlamıştır. 

Hadiııenin mçlularından lise talebesi 
Fihet, Babıalide Münire isnünde bir ka -
dının idaresindeld kitnbcı dükktınrna oe -
"am ettiği ,ırada, bu kadın kendisine ko
müniqt!ik fikirle·I a!!ılnmıştrr. Dr. Hikmet 
Kıvılcımın ana'!ı olan \ıtünire, Fikreti mu
zır fikHere süratle ı .. mdırmı" ç.ocok bir 
gün bu teşvik v• tl'lhrikler MİkRs>le duvur
lun bey nname yapı$tırdığı esnada, yakayı 
ele Vf'rmiştir. 

Asl.iy 8 inci cczn m hkcmc i suçu sabit 
olan Fikr~ti 3 ay 15 giın, Munireyi de 3 
ay müddetle h pıs ceznlanna mahkum et-
miştir. 

Sul:ıtrın ce. eyanl a kapılan bir 
kotra kurtarıldı 

Biz, onun muayeneyı en ön mradan ba$
layıp, arka -.ırada biLirece$:ini b1ldiğimiz 
için, ön sırada oturan arkadaşlanmızdaki 
noluııınlnn tamamlardık. Hoca bakar: 
-Tamamı 

Bana kalırsa, ehir halkının canı rnev• 
zuubnhs olau b;ı me elede alelusul yıllıll 
kontrolu bertaraf edip daimi, ve ap nsızn! 
kontrol ~eklini kabul etmek daha do~ 
olnr. 

Garib düşünceli bir erkek 
Bay R. f. B. ilarih ndres1n1 de vermiş, fa_, «İfl icabı evlenmek zaruretinde olanı> w 

kat tnbn müstear a.dının ilk harfi rlle b3h- adamın cemiyet hayatına karışın.ayı dtl .. 

GerÇi Fran5a artık b r İngıl z kam or
dusunun yartlımından mahrum buluna • 
caktır. Çünkii fnı;ıterenb Fransaya gön
derdiği seferi ordunun birkaç gün i~tnde 
korkulan 4kibete maruz kalaca~ından en
di ediyoruz. Bu takdirde İngilterenin 
yeni bir sefe!'i ordu teşkili ıle Frilnssya 
göndermesi dahi şlmdil ik artık oahis 
mevzuu olmaı. Zir~ İngilterı:?. b1zzat ken
di adasının kara müdafaa::;ı için kuvvete 
muhtaç olacak'h.r. O halde İngiltere Frnn. 
saya ancak hava ve denız kuv\'etlerile 
yardımda devam edebilir ve ayni ıarnan· 
da deniz ve havada Almanya ile harl:.ct
mekte sebat eyliyebill•. 

sedfyorum. Bana bıraz garlb d nceıı b r şündütfin tahmin erım. Bu takdlrde 1yl 
adam gibi eldi, yazd~ mcktub uzun. takat t:ıhsil görmüş, görünme Vi g&terlş yap • 

okuduktan sonra bir h Asasını ynpınea üç mayı seven bir kız kendisi için blçllm~ kat\ 
satıra indi, diyor ki: n olmak lA.ziın. Yo.lnıı k.uçük blr mahzuı 

Üniversite Tıb Fakültesi talebelerinden. - cıSevmek meseles bahis nı vzuu d fi, tasavvur diyorum. Tahsil gôrmüş bir tq 
Turgud, Feth·, Hüseyin. Faruk, Haydar, Lştm icabı br yuva sahibi olmak mecburi - mcc ruhlu blr kız olabllır kocasından blrd 
Memduh ve Yunus adlarında yedi genç, yetlndeyim. Onun içb evlene lm. Gözü _ sevgi bekli bilir B ;., t B b .... ..., 
arkada lanndan Asımm yeni &ldığı kotra- . Y • ay · u seve.,n 

Almanya İngiltereyi ancak adasını ;,. 
gal etmekle rametmek lmktmma malık
tir; bunun da, muhal değ'ilse hile, ne lrn
dar müşkül olduğu meydandadır. O hal
de teslim olmak ;glbi Frnns:ı ıçın mev -
zuubahs olmıyan blr ihtimal İ.ngJ1tere 
için hiç mcvzuubahs olmaz. 

Eğer !ngi'tere, Almanlara kendi ada -

b. k y nik . k . mtin önunde 1k.i kız v r. B1rıncls1 çok a~ verebllece m· yahud verm"" i!J'orünebllec""," ya ıncrc e ·apıytı. gıtme ıuzere rv· • '-i 11o ca 

velki Akşam Mod sahilinden ayrı1mışlal'- t.a.hSil görm • takat iyi b r ev k dmı ol - mi, butun mesele bu noktadadır. 
dır. cak, ildnclsl IY1 tahsil örmüş, fakat görün-

* Bir müddet yolurm devam -e-dcn ıkotra 
az ııonra suların ecre) ııntna ka 1lmıı ve 
•Üratle Hayıl'3tZBd:ı önlerine doğru :aüriik
lenmeie ba lamıotır. 

Bu ııırada o civardan geçen Sus vapuru 
büyük bir korku ve heyecan içinde .kotra
dan istimdad eden gençlerin imdadına kot
muş, .ııckirini de lcurtamnm-r. 

meye, gösteilşe. eğlenceye pek heve.sll. Te - Bay Ha}'ri")'e: 

rcddOd lçtndeytm • Madem ti kararınız !lı:at'1d1r, mtınwb ~ 
An1a..şı)ıyor tı bay B t. B. t:ıfr eJblse, b!r ı;ündc kendisine «muclb scbeblerb nnlatı • 

1travnt, bir gömlek seçer gibi zevce seçecek.. nız, ni§anın bozulncağını ailesine haber v~ .. 
Ur. Bu 1 in benimle alAkası olmamak ll - meyi de trza bırnkımz, nens izzetini !toru 
zım, fnknt madem ki zalunct edip mektub muş olurswıuz. 
yumış, hatmma geJent söyUyeytm: TEYZE 

cSon Po..:' ",. nm ecJebi tefrlkuı: 26 
Bunları~.-.... 

biliyor mu 

- Kendinize b1r oda bulabildini:ı: 
mi} 

aciye ile oara1annda geçen acı ıöz
leri ona tclmırlamak ve geçirdiği hoh
ranlı saatlerden baluetmdt istem~diti 
için başnı 7evirerck aadCC"c~ 

- Hayır ... Fakat •.• dedi. 
Fakat? 

- Sultanahmeddeki eve dönebilirim. 
- Tahıi; bugüne l.:.edar ya§ndığınız 

evde bir müddet daha kalabilirsiniz. Fa
kat bana bu şal,ah artık oraya dônmelc 
istemediğinizı söylememie miydiniz) 

Zeyneb hiliiihtiyac kızardı, duClaklan 
titredi: 

- Evet söylemiştim amma .. , 
Birdenbire sabrı tülct!nmiş, her fcye, 

bütün olup bitMlere icyan etmek ıstı
yonnuş gibi tereddUd ve korkusunu bir 
t rafa bırakıtı:,'lk yüksek s~le şu sözle~i 
söyledi: 

- Bunları bana niçin ve ne balda ıo
ruyorıunuz) Benim burada veyahud 
başka bir ,i'erdc kalmam ~izi 'knt"iyen a
lukndar etmedi~.; ihalde niçin beni üzen 
bu sualler üz rinde ısrar ediyorsunuz) 
Bunlardan size ne) 

- B na göre bir fCY yok .•• 
- O halde) 
- Ne bilt!yiın ben? Bir sabah ılze 

bir pastahenede rasladım. Kendim dün
yanın en ümidsiz adamı olduğum hald~ 
en buhranlı bir haleti ruhiye içinde çır
pındığım halde, bidtaç ak m evvel e
lektrikler ?ltında pembe bir tü1 bu1utu 
içinde rnes·ud gibi görunen bir genç kı
zın göz ya~arile boğulduğunu görmek. 
beni mütees.cıir etti. Siz1nle tuhaf bir ıe
kilde konuştum. Derdinizi ve kim oldu
ğunuzu öğrendim. Çok hürmet ettiiim 
ve yokluğuna üzüldilğilm muhterem 'bir a· 
damın ııiz.i 0evmt~ ve büyütmü~ oldu~
nu haber alınca. size 'iyilık etmekle onun 
yuhunu .1nd edeceğimi dti~ündüm ve bir 
kaç gün son:-a dünya defterinden siline
ceğine jnandığım bit ismi size vermekle 
ölmeden evvel hayırlı bir iş yapacağıma 
kııni oldum. Filhakika bizde bir isme sa-

Nakleden: Maa:ue: Tahsin Berkand 
hib olmak pe" büyük bir şey :ifade et
me7se ek lı:endisinı birdenbire dunyada 
yapyalnız !ftyan bir kızalğı:r.n ıçtimnt 
mc'\ iini iade etmek ve onu "kimin nesi 
olduğu bilinnıiyen bir insan,. ı. uiyrl1n
dcn kurtannaİt herhalde ona gözyıışlan
nı kurutacak bir m mnuniyrt verebilir· 
di. Bundnn m da, onu :memnun et -
melde bernber kendim de bana zab ve
ren, beni paçanııyn ç-:viren bir kadın· 
dan intikam !ıyordnm ki bu da pf'.k alı
lacalc bir tey sayıhnazdı. 

İşte bu dü~celcr ramızdıı bu bağı 
yarattı. Fokat ıimdi 8ize knrşı kendimi 
biraz meıı·uı nddediyorum. 

- Mes
0

1JI müi. !\le mün sebetl Bu 
gülünç bir •ıkirdir. 

tu. 

Haluk knru bir s~ le: 
- Belki •• dedi. 
- Aramızdaki mutnbakatte bu yok-

Genç adam sinin. bir tavırla onun 
sözanü kesti: 

- Biliyoıum. Bütün aöyliy<:eekleri
nizi biliyorum mmı:ı g~ne de hır tnsa
nın velev va!.nndan obun nik.lu altına 
aldığı hır kadınla bile kendiru evli ad
dettiğini. biraz geç bıle oka, anlıyorum 
şimdi. 

- Demde benim b.ı1 ma gt"lebilecek 
şeylerden dolayı kendinizi mes·uı ılde
diyor unuz~ 

- Kanun nazarın<Ju ııiz beniımıiniz. 
Herhangi bir in n kendine aid bikliği 
bir şahııa., hııttJ eııvııy karfı bile bir ta
kım vazifeler ) ükienir. 

Zeyneb hiddetle bağırdı: 
- Fakat hen ıizio değilimi 
- His bakımının haricinde.. zanne-

diyorum ki evet ••. 
- O h lde siz de bana aid mi iniz) 
- Gene hi• mesdrsini bir tnı fa bı-

T kırsak, öyl~ olduğunu zannrdiyorum. 
Öyle olmasında".'& korkuyorum. 

Bu son kelime genç kızda bir isyan 
yaratmı~tı. li.ılukun kendi ine har.ı Pll
zarlıkb düşiln.·cler atfetmesinden, ona 
karşı minnettarlıktan bnJka bir his duy· 

mad1ğmdan, onun hayatında bir yük ol
mnğı aklına bile getirmcclığmden ıüphe 
etmesinden korkuyordu. 

Herhangi bir şüpheye ve karı klığa 
meydan vermemek için soğuk v~ sert bn 
sesle: 

_.. Korkacak bir eebcb yoktur Hn-
lük ... dedi. 

Genç adam acaib bir tarzda güldü: 
- Yani bununla, kanunun size bahı 

ettiği bnklan istimal etmek niyctindt- ol
madığınızı mı kaııtetmek istiyor unuz/ 

Durdu. Bır inıltiyi boğazında tıkamak 
için dişlerini sıktı. :~olu kırılmam~, kı
rık bir kolun 1Zlırabmın ne demek oldu
ğunu öğrenmemı:; bir kimse onun bu 
dakikada çeltmektc plduğu müthiş acı) ı 
anlıyamazdı; fakat tayyareci Haluk, 
böyle maddi ıztırablın altında inliyecek 
bir adam o1mı:.dığını i bat etmek iÇin bir 
saniye kadar qözlerinı kapadıktan sonra 
tekTnr tabii tavrını alınağn rnuvaffnl.;, 
oldu. 

- İkimiz d~ bir seyahatten avdet c· 
dip rıhtıma y.ınaşmış olan bir vapurdan 
inen iki yolcuy ı benziyoru7A ikimiz de 
yol çan tala nmıu em, netçiye bnnlrnu1k 
üzerine: ı Celip İdcml .. cc ı gune kadar 
saklanacaktır ı )nzısını hı:ni bir etiket 
yapı~ırdık. V ziyetimi7. budur değıl m·? 

Zeyneb bu tesbihe gulmektcn kendı
ni lamamıstı. 

- A agı yukarı öyle •.• dedı. 
Haluk ağır ağır sözunuc d vnm cdı

yordu: 
- Fnrzede1ım ki !!İz.İ gelıp arayacalc 

olnn adam bende:ı ~ .. kn ıdır. 
Genç kız bu özl rın a!tında :gizlenen 

imayı anladığı İçin soğuk 'bir seQlc mu
kabele etti: 

- Kim e g lip beni arny&maı: çan
tayı bıraı<tığımızı mübeyyin makbuz e
limizdedir Bunu unuttunuzu mu? 

Zcynebin hiddt•t etti~ ini anlı) ıın Ha
Jök. mut d mustehzı tnvrını tnl.ınarak • 

- Bahsettığ:rıiz makbuz nikah kağı
dımız ola k... Değil mj) 

(Arkası var) 

idiniz? 
insan derisi kaph korkuluk 
Garbi Afrikada 

Siena Hcan müs -
tcmlekesinin yer • 
hleri fena ruhlar 
dan ç<ık korkarlar. 
Bu ruhların in n 
derisi kapı~, kor . 
kuluklarn sokul • 
mıyacağına inan • 
dıkları için olen 
insanların dcrile • 
rini yüzerek yaptıklıın korkuluklnra bu 
derileri gcçir1rler. • 

Yankesicilerin bir metodu 
Bir insanın bır uzvu

na ' ddetlc vurulsa di
ğer uzvuna aynı zaman
da yapılan hafif bir C.:ır
benin tesirini duy:ımaz. 

Dünyada bulunan bütün yankesiciler 
bunu bilirler ve birmin cebinden cüzda,
nını, saatini aşırmak istedikleri zam 
bır tanesi o kımc;enin ayağmn b:ısnr, ya
lıud koluna luzlıca çarpar ve öteki bun
dan .istifade edeı ek aşırmak istediği ne~-
se hısscttırm den aş,rır. ... 

Hem vıpur hem otobüs 
İn~ıl+ re::lc Gı • 

bı'd ,. pl Jlarda :ı

<i l vasıtası ılarak 

kullanıl n b r ne -

vı tek rleklı 'n -
plı r] r, m d v1.: ce-
2ir zamanlar nda ku1lanılacak tnrzd:ı ya
pılmıştır. Su1ar çekildiği znmnıı bu va -
puı lar lbir nevı otobüs haline gelmekte 
ve kamlar üzer nde ilerlemektedirler . 
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Geçen yıla nazaran mahsul daha mükemmeldir, 
fiatlarda da ehemmiyetli bir yükseliı husule gelmiştir 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kırıkkale falbrlluı.m.ızda çalJAtınlmıık üzere san'atlıır mektebi mezunlarlle seı'ben 

san'at erbabından tornacı alınacaktır . 
.AskerlJiinf yapm~ olnnların nüfus ve terhis vesikası, doğruluk kll.ğıdı ve bonserv1.t 

suretıertn.i i.stidalarına bağlıyarak Anka.rada bulunanların Ankara silah. İstanbulda_ 
kllerln Zeytinburnu ve İzmlrdekllerln de Halkapınar fabrikalarımız müdürlüklerine im-
tihan olma.k: üzere müracaat etmeleri. (4103) 

Trabzon (Hususi) - Trabzon ve Pulatha- çan sene bu mahsulün bu zamanlarda a.ncak Yozgad CHuswdl - Yozgadın Boğazliyan Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor 

he mıntakasında son zamanlarda tütUn • - yıı.r:ısı aa.tıla.b~. taza.ınıda bir sarh~ lld namu.slu kadına te-

okullarına talebe ldm1ne fazla ehemmlyet verlldlğlnden f.stih- Satı..şlann bu aene mükemmel olU§unda oe.vüz etmio ve sahibinin müdafaası üzerine 
Sal miktarı seneden seneye artmaktadır. Ge- b~ıca amll Fr&n.aa ve İngiltere ile devı.tce hec u9ünü de tabanca k unıı.e anı surette 
oen sene bu mıntakada istihsal olunan tıo yapılan anlaşmalar olmUftur. Bu anlqma • aralamı ill1 1 - Kay.seride Gedikli Erbaş hazırlama orta okulunun I. II, m. sınınanna Kmüa -

lede San'at Gedikli Erbaş ha.zırlama orta okulu ile Ankarada Musiki Oedllki Eıbaf ha. 
zırlama orta okulu?lun yalnıs 1 . .sınıfle.rına önümüzdeki Ey1tllde başlayacak olaa 940. 
9'1 ders yılı tçln talebe almacalctır. 

milyon kilo tütün mlktarı bu sene üo mil • le.ra 1.rt.l.naden gerek Fransa, gerek İngiltere 7 ştll". Bunlardan bir kadlıı vefat e._ 
sron altı yüz bin kiloya balii olarak altı yüs olsun Pulo.thane tütünlertnden fazla mtk • mlftir. Oan! yakalanmış ve tevkif ed1lm.i.f -
bin kilo kadar bir fazlalık ar.zetmektedlz'. tarda aatm almıolardır. tu. 

Devlet İnhLc;ar İdare.si tütün zlraatlne 9ot İnh.l&&rlar 1da~i tütün yetiştirmede en 
ehemmiyet verdiğinden bu mıntakada b110- mühtm vasıta olan köyHl.nün gübre mesele. 
loJI ve teknik mütehassıslarını göndererek si tl2erlnde de tetkikler yaptırmaktadır. Bu 
tütun hastalıkları üzerinde yaptırdığı tet _ hususta piyasaya satılan ctıbrelertn bu mın 
ktklcr neticesinde Pulathanede bir hMtalık.. takaya elverişli olup olmadJ.#ı analb netıtce. 
ta mücadele fideliği tesls etmiştir. İdare Y•- sinde a.nlaşılaca~ı gibi aynca toprak nOmu. 
nl tesls ettiği bu !1dellkte bu sene yetlttir _ neleri de tnhlll edilerek bu topraklar SçdJl 
dl.ğl üç yüz bin sağlam fideyi tUtün zürraı- mil.said gübre nevileri teablt edilecektir. 
na parasız olarak dağıtml.§tır. 

ae1ccek sen e ıçın de ayrıca nümun• tar - Kemaf paşada kuduz bir köpek 
lası teslsl düşünüldüğünden bunun yeri ştm. b 
diden hazırlanmaktadır. Trabzon tütünleri ir ÇOCUQU ısırdı · 
bu .sene ge9en seneye nazaran QOk yük.8ek İzmir (Hu.ual) Kemalpa,a kauaımn 
tJatlarla satılmıştır. Geoen sene tiatlarında Sarılar köyünde kuduz bir ltöpelc 13 ye.
beher kilo t~tün elll ile yetmJş be§ kurut a- 11nda Omıan Ô~üru ı11nnıt ve zavaftı • 
rll$ında olduğu ~alde bu senenin mahaulU oulc aftr eurette laastalanmııt.ır. Oıman t: 
atmış kuruşla yüz kuruş ara.ınnda satılınıe. mire gethilerelt kuduz mOaıeeesJnde te • 
baUA elde hiç stok kalmamı.,tır. Halbuki ıı:e- davi altına ıahntnlfbr 

( Çorumda 19 Mayıs bayramı ) 

lzmirde birbirlerini 
yarahyan köyf Uler 

fı::mlr (Hu~u•O - Alaçatıda hfr tıula 
meselesinden kavaa eden 32 yaşındaki Ne
ar Ejder ve 64 yaşındaki Ramazan Kara-o 
dana çapa il.t yekdi~erini ağır surette ya 
raladılar. lki yaralı haetaneye kaldırıldı. 

lzmirde narg:le ile esrar 
çeken beş kafadar 

İzn::ıir (Hususi) - İzmirde Tepecik mev
künde zabıta gece yar111 bir esrar tt>kkeslni 
basmıı ve narı;cıle içinde esrar çeken boı 
klıiyl yakalamııtır. Bu şahıslar, zabıtanın 
baskın yaptı~ını farkedince ağızdan a(ın:a 
dolattırdıkları esrar nargilesini kuyuya at
mışlardrr. Suçlul:ır tevklf ftdilmiştir. 

lzmirde bor yağmurlar y~ğıyor 
lzmir (Hususi) - İki gündenbt>rİ iz -

mirde bol yaı}murlar yağmaktadır. Bu yağ
murlar bar:ı mahsullere zarar verdiği gibi 
Od defa düoon dolunun tahribatı sebze bah
çelerinde ve honiiz çiçeklenen bağlarda 
pek büy{iktür. 

Kuşadnsının Selçuk nahiyesint> düşen yıl
danmdan Yahyit .karısı Ümmüçelilc ve Ur
lanın Çamlı köyünde lsmail ölmüşlerdir. 
Dart kadın da Selçukta yar11.lanmıştır. 

Dikilide zelzele . 
Dik.ili (H1Jsusi) - Evvelki gece saat 

J,40 da kazamızda tekrar dört &Rnİye de
vam eden zarars1~ bir zelzele oldu. 

2 - İ.'Jtetli talebelerin Türk ırkından olması, kendlslnln ve alleainln .kötlı bal " töJı • 
ret sahibi olmamıuıı, sıhhl muayenede .saAiam çıkması ve yapılacak seçıme aın&mıda 
kazanmaaı .,arttır. 

3 - Oed.1.lkl hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yq haddlı 
Sınıf Yaş 

GadWi ona I 14:17 
• • II 16:18 
• • m 16:19 olm~ 

Bu yqlara akl boy ve alırlık hadleri askerlik şubelerindeki askert liseler ve orta 
okullar talimatının 71. madde.si özlerine uygun olınası llızımdır. 

4 Her üç okulun ı . sınıfına lstekll olanların be.ş sınıflı ilk okulu !bltirmlf o1malan 
§a' oıta II ve m. 8Ullflara girecek olanlar bu sınıfiara terfi ettiklerine dt.lr tahs1l 
ve&iı>: nya şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun 1ld yıldan fazla tahsili terke~ olanlar te eY. 
velce Oedlkl1den veya askeı1 okullaroan çıkarılanlar alınamazlar. 

C - Kayserlde Gedikli .Erbaş hazırlama orta okulunun her üç sınıfı Ue Kınkblede 
Ban'an Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıflarına köylü ıstekll, Ankara MDs1k1 
Gedlkll hazırlama orta okulunun I. sınıfına musikiye hevesli şchlrll istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartlan haiz 13teklller 10 Hazrandan itibaren bulundukları yertn u. 
kerllk tubeaine müracaat ederek diğer taydü kabul şartlartle müraoau yollarım tıt • 
rerunelert UAn olunur. (1_732) (4381) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı llAnları 

Aşağıda yazılı mevad ika.palı zarna. hlıalnrında yazüı saaUerde satm alınacaktır. bıa.. 
leleri Mersinde askerlik şubesi üstünde A&keri Satınnlma Komisyonunda yapılacüta 
İsteklilerin muayyen gilnde temlnat ve lüzumlu vesikalarile ırarnarını ilınle saatıadn _ 
den bir saat evveline ita.dar komisyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, 1.stanbW. XoD.. 
ya Lv. Amirlikleri. Adana Tümen, Marat ve İslA.h1yede Askeri Satınalma Komıs,onJ.a. 
rında görül&bllir. (1736 - 4Mrr) 
Oinsi Miktarı Tutarı İlk teminatı 

Un 
Odun 
Sığır, koyun veya 
keçi eti 

Kilo Lira. Lira ıtr. 

240.000 
1,140,000 

14ı4,000 

30,240 
14,820 
28,800 

~68 

1111 w 
2160 

İhale eaatt 
gt1ntı 

13/8/N) 
.13/8/MO 
18/ 6/HO 

10 
ı.1 
ı.a 

72 ton sade yağı kapıılı zarna ekslltm~ye ı ta ruıkerl satınalma komisyonuna venneıe.. 
Karaburunda bir motör batta konmuştur. Muhammen bedeli 00,720 lira. rl. (1008 - 3996) 
f l-1 ilk teminn~ ı 5786 liradır. Şartname ve evsa_ + 
r:mir ( ususi) - Karaburun t.:azası - fı hergün Komisyonda g&ülür. İlıa\CJıi 76,650 kllo koyun eti k8l>alı zarfla alma• 

nm Y eni!ima:ı ağzında fırtınadan bir mo - 30/ 5/ 940 Perşembe günü saat 15 de Kırkl.ır- caktır. İhalesi 5/ 61940 Çarşamba etıntl saat 
8~t.ün yurdda olduğu gibi Çorumda da Reslmde bir 90\:: güzel beden terbiye& ba- ~-.." ... 0.,~T81 ofil~uştuldr. kS.~r~ene~~kAı· hmb. ed ve eli Tümen satınalma komisyonunda yapıla- 11 de EOirnede eski Mllşlrlyet da.1re8hı&t e&::. 

lla r.iayıs bayramı """"°Wl bir ekUd k ., &Ul'CJ"Y"' ev ı:;c a omur yu u ır mo- . 90 ıh ... ft " t Al K ı....... d 11 Aftı.•- ........ r ~ § e uwu. :eket.ıarl yapan mekteblller ve genç sporcu- t6r kayalara çarparak batmış, mUrette • caktır. Istek11lerln 24 say -.nunun • ve ın ma om.....,vnun a yap awu.-• .&-
~ıştır. lar görQlmektedlr. batı lcurtarılmıştır. s-cü maddelerlnde_ki ve&i.kalarile beraber min edilen tutan ~167 lira. 60 ku.ruo. ilk 

muayyen günde ihale saatinden blr saa\ eT- teminatı 3123 lire.dır. Ev&\f ve oaıtnameat 
Son Postanın zabıta romanı. 46 rafından o iki fakir kızın paralnrı da İa· vellne ıkadar teklif mektublarını Kırklar• - hergün komisyonunda ~nr. 1rt.ekınerln 

de edilmiş. i şte bu hadi~enin olduğu go- llnde komisyona vermeleri. (1697.899•> sözü geçen günde en geo ihale saatinden blr 

- Aşağı yukarı iki senedenberi. 
- Bu kadınla tanışmanız ruht tetkl-

lı:atla alakadar mıydı) 
- Hayır! Böyle bir şey düıünmemio-

tim. V e ben Ferideyi namuılu bir dul 
ktıdın olarak tanırdım. 

Heykeltraşın karısı söze karıştı: 
- Bizim profesörün mücrimler hak

kındaki ruhi etüdleri amatörce bir İft•n 
ibarettir. 

- Ferideyi ilk defa nerede görmÜf-
tünüz) 

- T okatliyanda bir akşam çayında •.• 
Haşmet bu sefer kadına döndil : • 
- Rica ederim, Ferideyi nasıl tanı-

dı~ınızı size de sorabilir miyim) 
- Ben onu Yıldız sarayında bakara 

salonunda tanıdım. Benden evvd ko
cama takdim etmişlerdi. Ş~n. güzol, &ft

rnimi bir kadındı. Derhal ıthbab olduk .• 
Kadın bu sözleri söylerken birdenbl· 

te aklına gelmi;ı gibi kocasına d~ndU ı 
- Klmll, ben Feridenin (Yarasa) 

.olqıasından çok şüphe ediyorum. Silins• 
•ı ismindeki Polonyalıyı hatırladın dei!l 
mı> 

- Evet, eveti Hakkın var karıcığım. 
f.laşmet, sordu ı 
- Peki, ne oldu ise bana da anlatı• 

n1,t. 
- O zaman Yıldız sarayında yapılan 

soygunu hatnlamaz mısınız) Gazeteler 
<fe yazmışh. 

Polis müfetti~i t ecahülü lirifaneden 
goidi : 

- Hatırlıyanııyorum. Ultfen anlnbr 
rnısınız) 

- Bu Silinski zengin bir Lehli •.. Bu
raya tütiln almağa gelmiş guyal fçyU:di
nü bilmiyoruz ya . .. Fakat sonradan g8r
lne olduğu pek belli . . . Anadan babadaft 
ıı:engln değil... Aşağı tnbakndan, g8T
rnemi§, terbiyesiz b1r adam. Silinskinln 
servetini ne suretle eld t> ettiği de me9-
hul. . . Kumarda d ehşetli şansı vıudı. 
Mütemadiyen kazanıyordu. Evet hor 
partide kazanıyor, üstelik terbiyQıt!%• 
küstah bir adam olduğu Jçln kaybeden
lerle de alay ediyordu. Bunun için oyun 
ıalonunda herkes ona kızıyordu, 

Yazan: İhsan Arif 
Biz o zaman haftada birkaç gece Yıl

dıza gider, oynıyanları seyrederdik. 
Çünkü oynamaİl \çin paramız yoktu. 
Kocam heykeltraı olacağına. para kaza
nacak bir it tutmuo olsaydı biz de böyle 
seyretmek azabını çekmezdik.. Her ne 
İse.· • .Silinski btr gece gene mütemadi
yen kazanmış, ma.msında topJananlarm 
ceplerini son santimine kııJar botalt-
rnıştı. 

Rolet masasında iki genç kız vardı. 
Birbirlerine çolı:. benziyorlardı. Belki kar
deştiler, gfylniolerinden, tavırlarındaa 
buranın yabancı:ıı oldukları, fakJr taba
kaya rnensub bulundukları anlaşılıyo,._ 
du. O akl'&D\, ceplerinc birkaç para ko
yarak bwraya şanslarını denemeye gel· 
miş oldukları muhslc.kalctı. Tahmin edi
yordum kl, kaybetselerdi günlerce sıkın
tı çekecelclerd.i. Bir kumar salonuna a-
dım attıklarına ııedamet edeceklerdS, 
Fakat, fanı onlara gillmilotü. Kazanıyor
lardı. Jlli gendn lSnUnde heş yllz Ura 
kadar bir para birikml,, parti de bu va
ziyette bitmişti. Sllinski, bu iki kızca~ 
ile de oynadı ve yavrucukları yolunmucı 
tavu~a çevirdi. Polonyalının bu harek ... 
tine salonda slnirlenmfyen kimse yoktu. 
Bfı: de bu Peride hanım il~ beraberdilt. 
Kızcafızlar, allamaklı bir halde bir it• 
nara çokilerelt düşUnme~e ba~ladılaı. 
Silinıkl bizim yanımıza gelerek blzf Y. 
rer viıld lçme~e davet etmişti lcl Feride 
yanımızdan ayrıldı. Çok geçmeden, p• 
tlno mlidlirlUiU tarafından geldiklerlnl 
sl:Syllyen ilç klof .Sllinııkiye ıunları atiyi .. 
dilerı 

- BJz otel idaresi tarafından eflli e
vinize kadar götUrmc~ memur edJldO.. 
ÇiinkO yanınızda çok fazla para vardır. 
Buradan vehre inmek loln hayli tenha 
yerlerden ge9eceksinlz. F:lvakl otomo
bille lnecekaenl:ıı de bu Uff deiildlr. Si
zi emniyetle götürmek vazifemizdir. • 

Sillnslti bu alAkayı memnuniyetle kaı-
oıladı ve hep beraber gittiler. Ertesi BttD 
bir de gazeteleri olcuyaltm ki kendnn&.,. 
ne Qtelln memurları allalJnQ nren Uo ""' 
yolda herifi baf1amış ve btltUn pareJ8.. 
rını altnylar. I~ hlhafı btr gizli el ta.-

ce Feride ornda idi. . * saat evvelin• kadar teklif melctubla.nna la).. 

Haşmet, bunu dinledikten sonra: 200.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye mtsyona. vermiş ol.malan. (1~) 
- Manidar! » diyerek başını sıılladı konml.14tur. Muhammen tutan 26,000 lti"a ilk * 

ve kapının dibinde bu muhavereleri hay- teminatı l~ liradır. Şartname.si Ankara, 1,500,000 kilo odun alınacaktır. Muhammen 
retle dinlemekte olan hizmetçiye döna- İstanbul LT. Amlrllkleri ve Maraşta Aakerl bedeli 16.000 lira ilk teminatı UJG UradD. 
rek sordu: satınalma komisyonlarında görüll1r. EklUt- Eksiltme 17/ Haziran/940 Pazartesı &4n6 .,_ 

- Siz burada kaç ki,isiniz? mest 1/6/ 940 Cumartesi gUntı saat 10 da at 10 da kapalı zarf usullle Edrem1"8 T0nı 
- Hanım, ben, bir de aşçı. Maraşta A.skert satınalma komityonunda Satınalma Ko. da yapılacakb.r. Şartnameıl 
- Üç kişi demek. N~ kadar zaman· yapılacaktır. İstekliler teklif mektublarını görmek istlyenler Satınalma Ko. na mtıra. 

danberl burada çalışıyorsunuz? ihale günU en geç saat dokuza kadar Marq_ caat et.sınler. (1787.4468) 
- Takriben bir senedir. 
- E, ıılz ne dersiniz bu işlere ••• 
- Ne diyeyim efendiciğim. Şaşır-

dım kaldım. Hanımım çok kibar, iyi bir 
kadındı. Onun böyle işler ynpaca~ını 
rliyada g{>raem inanmazdım. Fakat Jpl 
ve merdiveni görilnce .•• 

- Siz bana ne biliyorsanız anlatınız. 
Hiçbir şcypen de lcorkmayınıı:. Buraya 
:kimler gelir giderdi) 

- Vallahi efendiciğim. Buraya pak 
çok kimııe gelmezdi. Gelenler de tanın
mı:J, namuslu zevattan ibaretti. 

- Hanımın çok seyahate çıkar mı 
idD 

- Haaa ..• Evet, çok ve sılt seyahat 
ederdi. 

- En ıon seyahati~ •• 
- Bu kısa slirdil. Bir hafta kadar. 

Bakayım, galiba, geçen Çar~mba defJl, 
daha evvelki Çar,amba günü... Bize 
aitti~ yerl eöylemek ldeti olmadıiJ, biz 
de kendisine bir ,ey sormadı~mıı: lçln 
nereye glttiAinJ bilemiyorum dolnısu ..• ı) 

Yavat yavaş her ÇC'J' anla11lıyordu. 
Y alanoı prenıes, hakfkt Ayşe ve sahte 
F erfde bu apartımanı kendisini lstedl§i 
tnuhite ltarşı namuslu göıtennek için tut-
tnuş bulunuyordu. O, burada kaldıfı 
müdd.etç• aftf, mllnreYi bir dul icadın 
hayatı sUrUyor, seyahatlere çıktılı za
man şebekesile akla hayale gelmez me
IA.netler ioltyordu. 

Heykelrraıın kamı IPJ1l~a kallıtu 
- Omid ederim ld ba kad\n yilzQn

C!en beni tevkif etmiyorsunuz, Iofn ente
resan tarafı kalmadıftı için evfma döne· 
bllirlm. Zaten size do~ruııunu s6yllye
ybn mn Bon bu kadını hiçbir ~an 
Bevmemlıtlm. Fakat blr Araen LOpon 
gibi kaçıoı tevkal&de ho1Umn gitti. 
Haşmet, hiddetle homurdandı: 
- Fakat, mutlnkn elime geçecektir. 
Kndın, polis mUfettl~nl müstehzi bir 

l>akıo1a ıtb:dU ı 
- Bel'.tL.. l'abt. boa~ çoktan UQ

tulunu aaaei!lyoıurAe (Arble ~) 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu lıanlan 
İstanbul Komutanlığı OUm~uyu ha.stan06i için aşağıda yazılı b~ kalem ~ 

maddesi 14/6/ 940 günü saat on 00,te kapalı zarf usullle alınacaktır. Bunlar &)'ft aın 
tallblere de ihale edlllr. İ.iteklilertn beıtı lrlln ve saatte Fındıklıda K"1llutanlılt Batmal. 
ma Komlsyonuna gelmeleri 0:436011 
Cinsi Mlkte.n Muhammen bedeli Muvakkat t.mtn&b 

Lira Kural ltllo / Lira K~ 

Yoğurt f0.000 10.000 'l50 

Pııstöri.za SÜ' '°·000 12.000 ~ 

Çiy süt '-000 4.000 aoo 
Aded . .• 

Tavuk 1.000 1.500 112 ııo 

PlllQ 1.000 500 8'1 eo 
28.000 2.100 00 

•• Komutanlık kıtaatının 9-w malt ıseneat ar_ bilir. Bu 1ş1n muhammen bedeli 01' dl!r\ btn 
fında İstanbul ve ttsküdar tarana.nnda 1a. elli liradır. İstekliler bu ~e aıd oartnameJl 
ılacak nakliye ı.,ı kapalı za.rf il• eUlltmeye komisyonda hergün görebllJrler. TaDblertn 

P belli ıttn ve eaaıtt.en btr saat önce tH111 
ltonulmuştur. Ekslltme 3/e/940 ıünü aat mektublarını makbuz karfl].ılında l'lDdıkU-
on beştedir. İ.stanbul ve ÜakMar alhet.ıeriniD da komutanlık satınalma. kmnJayonuna ftl'-
nakl.Jyelert a)'Tl ayn tallble:re dıl ihale edile. melerl. (3973) 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 

Mlldnrı Teminatı Kkailtme gün.ti. Ti ..U 

2500 lc1lo Beyaz vazalin 8li6.- lira 468.76 kat1 4• 
56 kalem Muhtellf ol.na 

malzeme U&MılO • 936.341 ilk u.ao da 

1
: ~ ::::aıa l 6'180.- • 1009.BO mt1 
600 • lspn vlo 

8/6/MO • 11 

5000 metre enli 6500.-- • 525.- ka.t1 3/61940 • Ul.80 da 
4.20 kilo Sünger tl040.- • 756.- Jcnt'l 3/6/9.w • U da 
ı - Yuka.rıde. clna, miktar '918 tem!nat161'1 llo ek8iltme günleri yazılı bet kalem mal

zemenin hizalann.da göstertlan aoot.lerde pazarlıkla eksiltme.si yapıla.oaktır. 
~ - Evsnt ve oartruunelen btr81ln mesaı ıraıılt:ıert d:n'h11inde KbsımP8fad.o. bı:danan 

DenJz I.pvaıun &ıtuuılma Ko:mia)'orumdMl bedelsiz alınnblllr. 
8 - İsteklllerln Mı90 ~ ttınuıuan lılted.1#1 v-.ıüe ~ mezk.üıo ~ 
m~. c412h 

• 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü-

~\#ünden: . Jaşelerinden bulunan erzak on btr grup 
- Kurumumuz talebe ve müstahdemiJlln tme usullle sa.'1ıı alınaea.ktı1'. 

halınde kısın.en kapalı zarf ve kısmen açık e~il ıruıııar htzssmda. yazılı saatlerde 
2 - 13.6.940 gününe müsadif Çarşamba ıuıı ihaleli ya.pılacaktır. 

Rektörlük. binasında müt*ktJJ. Jtomi,syOl'l tarafınd&ll 
3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. f,!tJyenlertn ıı:nstıtü Da!re Mtıd11rl'ft.. 
Daha fazla izahat ve para.sur tartna:rne aJJn«t 

ğüne müracaatları. Seb'ıeler Listesi 
Grup 9 ı K:.:.u=..r_u _____ _ 

Pirinç Bursa birinci 
Kuru fa.,,tı1ye horoz 
Barbunye fasulyesi 
Nohut Karablga olacak 
Soda kuru olacak 
Yeşil sabun iyi cins 
Tuz rütubetll olrnayac&k: 
Un tatlı için ekstra. 
Kırmızı biber 
Xaro biber 
Kuş üzümü 
Fıstık 

Çay 

Pirinç unu 
Ceviz l~i 
Mnknına irmikten eıcstra. 
İnce irmik 
İt:m!k kalın 
Güll1ç , 
Şehriye tel irmikten olacak 
Buğday aşurelik 
Nişnsta 

Hara rot 
Vanilya (paket) 
Baharat 
Tarçın 

Bulgur 
Gfil suyu 
Kara merclmelt 
Kırmızı merelmek 
Tabın 

Tarhana 
Sebzr kon.~erve.ııl mubteltf 
Kum bamya çiçek _:fyi c!nS 
Limon tuzu 

, )ıllktarı Kg. 

• 8.000-10.000 
1.000- 7.00() 
1.600- 2.000 

800- ı.ooo 

5.000- 6.000 
:Z.000- 2 500 
s.ooo- 4.000 

s.000- 4.QOO 
50 

100 
200 
250 
100 
200 
500 

1.000 
500 

\ 600 
t 50 

500 
500 
801) 

211 
eoo paket 
50 kilo 
25 

1000 
150 ' 

1000 ı 
200 
600 

200 

Beherinin ft. 

43 
28 
22 
20 
U1 
28 

6 

16 
40 

150 
40 

· 110 
250 

45 
4a 
3-0 
25 
25 
60 
ao 
15 
3() 

6() 

12 
225 
200 
14 

lOO 
ııı 

25 
4,j) 

5000 
300 
25 

teneke 
aO 
3B -

• 
110 
120 

Muvakkat teminat 1098,187,a-0 liradır. 
Kapalı zarf ile saat 10 da.. 

Cl'ruıl 

Gr. 10 
Semizotu 
Ayşe kadın fasulye 

Çalı fa.sulyesl 
Taze iç barbunya fa.suly~ 
Dolmalık yeşil biber 
Siv:ri b!ber. 
Domates 
Taze bıı:nya 
Salatalık hıyar 

Llmo baş bay 

Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Patlı.can baş bo} 
Sakız kabak. 
Taze soğnn 
Taze iQ bezely~ 

k;:vo. 

V~e 
Taze erik 
Ta7.c kayısı 
Çilek 
Elma 
Şeftali 

Karpuz 
Kavun 
Üzüm 
Portakal 00 U~t 
Taze yapraJr 

Ya.ş sebzehrr 
Miktarı Beher Kg l'1. 

~ 

uıoo 8 
7000 12 
2.000 10 
1.00() 15 
1.500 12 

500 10 
15 OOQ 8 

500 20 
~.10.000 aded 4 

20.000 adei 3 
10 000 deme\ 1 
3.000 demet 1 

500 demet 1 
1!0 000 kg. 9 
3.000 ]) 8 

1.000 ]) 10 
1.000 ]) 20 
1.500 » 10 

2.000 ]) 20 

1.500 J) 10 

ı.noo • 25 
500 '.I 23 

1.500 I> 20 
l.!500 ]) 21) 

15.000 ]) 8 
10.000 ]) • 6 

S:5 000 ]) 15 
.15.000 aded 

.., 
4 

300 tg. 16 

Kış sebzeleri 
1.000 10 

Tutan 

4.300 
1.960 

440 
200 
720 
700 
240 

640 
20 

150 
8() 

275 
250 

90 
225 
300 
125 
1'.5 
40 

150 
~ 

90 
15 
66 

112,~ 

50 
140 

50 

1'5-0 
50 

200 

160 
1800 
!30 t 

30 

14.642,50 

Tutan 

80 
840 

200 
150 
180 

l'l6 
1200 
100 

40 
60 

100 
-30 

• 
l.800 

240 

100 
200 
150 
400 
150 
875 
125 
soo 
300 

000 
600 

1250 
600 
4ll 

100 

Llra --

SON POSTA ------- Sa_ 

F ranmz Başvekili 
divor ki Yeni muharebeler baslad 

..... , 
(Başıtarafı ı met sa)'fada) (Baş&aralı l inci sayfada) yetf iabii müttefikler için n ft- ·k hır vazı 

Vaziyetin ne olduğunu b!liyonunuzı Al- Meuse'lln her iki tayafmdan Almanlar tevlıd etmıştıx. Bu vazıyete ı.:ı.rşı dun:. 
man kıtaatı, 14 Mayısta cephemhde bir öğleden sonra ve bu gece giddetli hficum ıçın harekete geçı1mı..fiır. 
gedik açtıktan aonrn ordularnr.J:ıın arasına ve bilyük bir bllSkın hareketi yapmı~lar ise Müttefik kıt'alarm vazifesi ha~a kuvvet 
girmişler ve ordularımız bu suretle bhi §i- de bu hareketlerin her ikisi de düşmana !erinin geniş mMahaleslle kolay1:utırıl rr.a 
maide, diğeri eenubda olmak 6ıere, iki b~yü.k .zayiat verdirilerek tamamile tarde- tadlır. Tayyareler bombardımanlar ,.e t <> h 
grupa aynlmıgtar. Cenubda frnll81JI kıtaatı dılmışhr. ribatla Alınan tazyikini güçlC4t!rmek içi 
Somme ve Aisne'i takib eden ve Ma1ino Dan geceki vaziyet tehdld edılen nnnlakaya. hemen bütün ku 
hattına kadar giden yeni bir cephede mu- Paris 28 (A.A.) _ Ha'V&S aaat lll,SO da l>iL vetıerlle yüklenmeJıtedirler. 
kavemet etmektedirler. Majfno hattına bir dfrlyor· SaJ~hlyettar a.skerl ma.h.felJarden verlle" 
~ey olmamıştır. Şimalde Uç müttefik ordu Şiınaİdeld mftttefik orduların fQI'Jwıda pek nıaltma~~ göre, diğer harb mıntakstsında hır,. 
bulunmaktadır. Belçika ordusu, İngiliz kuv geniş bir gedik açmış olan Belçlka lnt'alan.. reldt muttefikleı1n lehinde cereyan etmek,. 
vetleri ve lngJliz - Fransız - Belçika kıt'a- nın teslim olmaalle husule gelen yeni hAdL tedir. Bilhassa S<>mme il7.erinde mühim ha .. 
lan. Üç ordudaa mürek..keb olan bu grup, se üzerine her tki taraf bütün gün kuvvet_ reket yapllm~ktadır Bu hususta yarın Ina' .. 
General Blanchardın kumandası altında lerinin yerini değ~tirmekle meşgU] olmuş _ !fi.mat verllebıleeekt!.r. 
idi ve erzak ve mühimmatını Dunkerque' - tur. Şark cephesinde 
den alıyordu. t • • • İngiliz ve Fransız kıt'aları Alman taarruz_ Paris 28 CA A.) - Zırhlı cüzütamların top.-

F ran.sız ve mgılız orc!u~n bu limanı ce.- lanna mukabele etmekle beraber diişmanla ıu bir halde hareket etmesine son derece 
nubdan v_~ garhden. Belçıka ordu~ da şı- her tarafta yta yüze gel~ek surette hareket gayrimfümld olan şark bölgesinde, Alınan Jru 
malde mudafaa ~ıyor~~· Açık bn saha- etmekted!Iler. Bu nazik ahval ve .feralt 1 - manda heyettn!n MelL<J4! ve A.tme arasındn 
da ~ransız ve in~~],~ sılah arkadaşlanna çlnde kumandanlıkça alınan tedbirler hak- ardı ardına ve b tmele:ri me.,ktık hiicuml!\l:I 
malumat venneksızııı ant olarak kayıd ve kında az malfunat mevcuddur. yapmasındaki maluad pek .&arih görülmekte 
şartsız tesli~ ola-ı Belçika ?rdu:ıu bu oT - Kral Leopold çekilmealle cur'etle:ri artan dir. Pek an2al1 ve ormanlık alan bu aratj 
dudur. Belçık:ı kralının emn Alman fırka - Almanlar silratle ilerlemeye gay.ret etmek - Almanlarm şarktan garbe olan münakalfl • 
ları~a yol ~ç~!ıtır. Bunda~ 18 g{ln ~vvel ted!rler. tını müşkülAta. uğratmakta. gibi görünen 
ay.~ı k~al hızı ımdadına. çagır.mıştı. Bız de /Harbe g!rdlkleri zaman Belçika kıt'aları Montmedy çıkıntı.mu çevirebilecek seri ilerc 
muttefik~er erkAnı harbıyclerı . taraf~ndan 18 fırkadan lbarett1. Bunlardan lk.l.91nin mev lemelere müsafd g1b1 gôrlinmemektedır. 
geçen Kanunuevvel aymdanberı tesbıt e - cudü pek nok.se.ndı. Bu kuvvetlerden maada 5 d k'k 
dilınİ} olan pları mucibince bu daveti ka - Ltyej ve Namın kaleleFinin dalmt garnizon on a 1 a 
bul etmiştik. kıt'aları vardı. Befçlka kıt'alan kendiler! L Londia 28 (Hı:ı.ınst} - Bir Fransız aske. 

Şimdi tam muharebe cereyan etmekti: 91.n pek çetin olan 18 günlük muharebe ne- rl sözcüsü. bu akşam denı.~ıJ.r ki: 
olduğu bir sırad~ her zaman Almanların t1ces1nde bllha:J.!a A1bert kanalının yarılma- Halen Somme nehrt boyunca mevzi alan 
sözlerine, müttefiklerin sözlerine verdiği 81 esna.'iında ağır zayiata uğramışlardır. Kral Fransız kuvvetJer1nin yapmakta olduklafll 
kıymetin ayni kıymeti verir görünmüş olan Leopold'un kara.rile Almanlara teslim edl _ harekat, mah:ılli mahiyetten çtlmıı.ş ve da\.. 
Belçika kralı i\çlincü Leopold, General len kıt'alann mevcudU 300 000 k~l olarak ha gentş bir ameliye mnhfyetlnt !ktfsab et • 
Blanchard" a haber vermek~izin, kendisinin tahmin edllmektedir. Bu tesllm olma keyfL m!ş bulunmaktadır.l) 
yardımına koşmuş olan F ransıı ve İngiliz 
aslterterine bir tek ketime söylemeksizin Seker tiatlarma zam yapılmıyor 
terki silah etml<Jtir, ' 

lngiliz Başvekili diyor ki 
Bu, tarihte mf.sU me.'ibuk olmıyan b1r ha~ (Baştarafı l inci sayfada) (Baştara.fı Pinci sayfada) 

disedir. Belçıka hükfunetı, bana. kralın bu kauçuk ve mıımulatile deri ve mamulatı, hülciımetleri, gc:nerallerine bu müznkerath\ 
karannm me.ı;'ul nazırların muvaıa.katl ol- pamuk ipliği, pamuk mensucat, pamuktan alakadar olmamaları - fiddetli alkı"lar - VCi 
maksızın ittihaz edilmiş olduğu u blldlrmiŞ- hazır eşya, yün V'? kıl iplikleri, yün ve kıl girişmiş bulunduklan harekatta devam ey
tir. Belçika hükfuneti, memleket n henü~ e- mensucat, yünden ve l..ıldan hazır eşya ve lemeleri talimatını vermi~r. Maamafih, Al 
llnde bulunan bütün kuvvetlerle m~rek. kanuna ekli cetvelde görülecek diğer bazı man başkum:andanlığı Belçika tekliflerini 
dava için mücadele etmeğe karar vermiş - maddeler bu meyand3 bulunmaktadır. kabul etmiş ve Belçika ordusu bu saba6 
tir. Bu vergilerin Hatları Uzerindeki fn'ikası sant 4 de düşmann mukavemete nih..ıyctl 

Biz, 'kend" askerlerimiz1 dilşüni:yonr&. On- hususunda ala.kadarlarnı tenviri ve dikkat vermiştir. Belçika krnlının Belçika ordusu 
lar sereflerlnin masun kalmış old ıtunu söy,. bakımlarının çekilmesi Jüzuınlu görülmüş- hatrkurnandanı sıfatiie hareketi hakkında, 
liyeblHrler. Askerlerimiz, cephenin her nok- tür. bu dakikada Avam Kamarasına hüküm 
tasında hatikulMe bir faallyet snrtetme'kte- 1 _ Şeker fiatlan evvelce yükseltilir _ venneğe temaylil etmesin~ telkin C)' lemek 
<fu er. 18 gündenberi hergün. blnleree kah.. ken bu vergi de nazarı itibara alınmış ol- niyetinde değilim. Bu ordu, büyiik bir "e• 
ramanlık misalleri gösterdiler. duğundan, bu maddenin fiatları üzerinde caatle muharebe etmiş, düşmana ağır za • 

Eski generallere heni.\z halef olmuş genç: munzam istihlak. vergi!linin tesiri olmıya _ yiat verdirmiş, kendisi de ağır zayiata dü . 
Fransız genera11P.r1, ~imdiden şıan ve şeref caktır. Binaenaleyh bugünkü şeker fiatlan çar olmuştur. ' 
kazanmıslardıx. Şeflerimiz ve Mkerlenm.ız, aynen devam edecektir. Belçika hükumeti, Belçika. kralı n ha .. 
bir blok teşkıl etmektedırler. Memleketin bu 2 _ İstihlak vergisine tabi tutulan veya reketine İştirak etmemiş ve k en disinin ye• 
blokta tam bir itimadı vardır. Ve bu blok, vergi nisbeti arttırılan diğer maddeler fiat- gane meşru Belçik::ı. hiıK.ümeti olcfo~unu ilan 
yarın dlinyaın'!n hayrıanlığım uyandı'racak lanna gelince, elbdeki mal iizerinden ·ver- eyliyerek Belçi1rnmn acele talebi ü zerine 
hareketler yap~caktır. . giyi verenler fıatla.nnı bu yüzden nrttırdık~ derhal Belçikanır. yardımına kosan müt • 

K.aranbk ıgunlerln geldBUnl bUıyorduk. lhn takdirde, artü hiç bir: 8Ul'etle Y.erlıe tefiJi:lerin yambaşmda harbe devam hak • 
Fran.qa yllz defa 1stı!Ava u~ramı.ştır. Fakat vergının icab ettirdiğinden fa7 Ja olamaz. .kmdalci l:at', azmm bile!' r. 
a.ııl3 bovnn eğ'memJ.ıjtlr. 3 _Kanunun metninden anlaşılacağı ü- Haberdar olduğumu:? mikyast~ h• iseler 

.. Bi:ı:, F'I'ansanın :veni nıhunun ~endi~lnl zere ancak bir kısım maddeler için pera _ hakkındaki hissiyatımız her ne olur ol • 
gosterrrıı>slni, memleket! her zamankinden kendeciler beyannameye tabi turıılmu~IM'· 8U11, müt~a:vizin hiikmii altına düşm mü
daha bihiik bir mevkle çıkarmasını mihnet dır. Binaenaleyh beyannameye tabi tutul- teaddid miUetler ile halen mütecavize kar~ı 
ve rne.sakkatler arasında bekllyo.:'ız. Zafere mamış olan ve bu suretle elinde mevcud koYIY)akta oları milletleri birbtdne ha' ıyan 
olan 1m.anımr21, sar.sllma:.u14tır. B t6.n asker_ mallar üzerinden vergi alınmıyan pera _ lcBTd~şlik hislerini hatırlamalo/JZ. O mil -
]erin ve Fransa erkeıçm·n ve her J't9nsız kendecilerin fiatlaTinı arttırmalan muhik Jetler ki, bugün geçirmekte olduğumuz gün .. 
kadınının biitl\n kuvveUeri slındi on m1.slln : lemez. lerden daha iyi günTerde rolI~rini oymya • 
çıkacaktır. FeH'ıket, Framıııyı daha büyük 4 - Hiılasa, bütün tncirler, bühas~a ye- caklardır. 
vanmı11tır. Bi.ivl'k seflmlz Weygand, mar~l ni vergiler vazedikliği ıu sırada, beyan ve En çetin muha:ebeleıden bi "ne g:i İşmiş 
Petain'le hemftk!i'dtr. Somme ve Alsne 1lze. taleb ede1:'.eklerl fıatların meıı'uliyetini ta • olan lngiliz ve Fransız Rrdularınm ~ giin• 
rinde klte.atımız mukavemt>t ediyorlar ve ~maktadırlar. Milll korunma kanunu mü - kti vaziyeti, havad~n vıf"a~ni zaman a ka .. 
mukavemet ettiğimizden dolayı muzaffer P- ;acehesinde bu mes~uliyetin ne kadar ağrr rad1an 6ç taraftan mahs1l1' Iıulunmala ci • 
lacai!1z. olacağı malUmdur hetile, fevkalade vahimdir. Belçika ordu-

Belçika Başvakm diyor ki 
Dünyanın bugünkü müşkül ·vaziyeti kıar- sunun teslim oluşu, maruz bulundukları 

şısında. hükumet yeni Yergilerle milletten tehlikeyi ancak daha ziyade ağırleştı mnk-
bazı fedaHrlıklar taleb etmeyi zaıurl gör- tadrr. Maamafih 1at•alnnm zm maneııiyatı 

(Baştan.fa 1 inci ıa.yfada.) k d d Jk 
müştür. Bu fedakii.rlıkları;ı ne derece kudsi mükemmel olma tr.. evam e iyor -a !"• 

Ordumuz, hu akibete layık değildi. maksadlara matuf olduğunu izaha mahal lar- ve mücadele, azami disiplin ve azjmle 
Kral, kanunu esasiyi ihlal etmiş ve yoktur. devam eyliyor. Kraliyet donanmasının ve; 

müstevlinin emrl altına girmiştir. Bu se - O halde, bütiln bfr millet hükL\metiu. bu ha.va kuvvetlerinin yardunfie :tıu kıt'alarırlı 
bebden dolayı artık icrayi hükumet hakkı talebine cevab verirken tacir vatandaşlar hfilen ne yaptıklarına ve daha ne yapmalı: 
yoktur. Memurlar, stibaylar ve diğer Belçi- da müstehliktn ylikünü paylaşmak ve hic niyetinde bulunduklarına dair, pek tabll 
kalılar, sadakat yeminlerınden ibra edil - ğl 

olmazsa bunu ağırlaştırmamak va2iyetin - olarak, tafsilM vermekten içtınab edece ın:;. 
rnişlerdir. k ""!Ad tll h 

Fransada ve İngilterede bükOmetin hi- dedirler. Ha.len devam etme te olıın '1"" e mu a'"e.. 
Kereviz 
!,ı\hana 

Pıxasa • 
lo;pan:ı.k 

1 

Taze bakla 
Havuç 
Kar•abahar 
Sarımsak 

t~.000 
l<l.000 

e 
~ 

'PM 
l!OO 

... B ı k 11 Ümidimiz tüccanmızın da millete borç- benin neticesini öirenmek ve bu neticr 11~k .. tabına cevab veren e çi a ı ar ile yeni. or- h f d tf }A ~ _,.., 
... du teşkil olunacaktır. )u oldukları hu vazife ve izmeti i n e e • kında hüküm verme~• vaziye ne ge" ıı._ 

Pierlot, bundan sonra Belçika hükt'\me- cekleri merkezin.dedir. Bununla beraber zaman, umumi vaziyet hakklnda Avam K'1-
tinin, Belçikanın yardımına giden devlet _ ikaz mahiyetinde olarak beyan ederiz ki, marasmda yen1 beyanatta bulunmak niye -
)erle mutlak tesanüdünü teyid eylemi§ ve veni versileri kazan} vesileı1i ittihaz eden- tindeylm. Bu beyanatı, pek muhtemel ola -
bütün Belçikalılan, ) 918 de haı betmiş 0 _ )er bulunun&, bunlar hem kanun, hem de rak önümüzdeki haftadan evvel yapamıya. 
]anlann yüks~ seviyesini göstermiye da _ milli vicdan huzurunda mahklım olacak - ca~ım.. 

Tatlı k.uJ kabağı 
Salamura yapra~ 
Salça 
Enginar • 
Patates Adapazarı iYl ciM .ııarı 
:ıcuru soğan 

10.000 
6.000 
2.000 

1.000 
SOi> 
500 
500 

1.000 
5-000 

t5 ooa 
1~.000 

' 9 

' 15 
20 
6 

20 
25 

adect 10 
q. 6 

• 
Muvakkat temin.at ız.'Z4,.83 Ura. 
Saat 11 de k,a.pall zarf Ue ERZAK ı.tıı;TESİ 

G. 1 Ekmek 
13ö.000-14D.OOO 

40.oro- 45.000 Koyun eti 
4.000-- li.000 

KlIZll etl 
G. 2 

10.000-12.000 Sadeyağ Uda bltincl 
zeytinyağ ekstra 4.00-0- 5.000 o. 3 

2.000- 3.000 zeytin tatlı lyi cins 
<Kaşar peyniri :Edirne 

1.000- 1.200 ş:ağlı iyi cins) 
- (Beyaz peynir Edirne 

2.000- 2.500 yağlı iyi cins) 
55.000-65.000 Yumurta taze 

G. 4 

Tereyağı ekstm 
ı.ooo- ı.so<Jo 

ka.hVa1tı için t.890-l(). OOOI 
SiM ,atıı a.ooo-ıo • 
YeiYıt. ~ tOO- SCll 
xa,ma:t /-

et. 6 

l!eher kflosunun 
ftatı 

10,SO 

~ 

46 

135 
68 

• 
M 

/ 48 • 
uo 

l IO • -

800 
450 
120 

150 
eo 
~ 

100 
250 
600 
900 
7.20 

.18.9911 

Tutım. 
Ura 

U.7-00 M. teminat 1060 
l[a.J>&}ı zar!la. se.a.t a de 

14, 750 
1.2:5-0 

ıuoo 

8.250 

l.060 

'1.800 

t.1:1.5 
uoo 

vet etmiştir. • !ardır. Bu esnada, Avam Kamarasınm fena ha • 
Pierlot sözlerini şöyle bitirmiştiı: \ lterler öğrenmeğe hazıxlanması H\zımdır. Şu7 
_ Kral icrayi hükumet etmiye makte- tatbik edilir. Bu prensibe müsteniden hü- nu llfıve etmeliyim ld, bu muharebede olup 

<lir olmadığı ~akdirde kanunu esast ah - kfunet en menfur tecavüzlere kar!!I mUtle· blteceı.-ler hiçblr sureUe, müdafaasına ken .. 
kamı BelçilC.a milleti namına nazırlar ınf'C~ fiklerle birlikte Belçikanın iııtikl&li ve ta- dlmlzi verın!Ş old~mnuz. dil.nyanın davasını 
ı f d k d . 1' il t' 1- d marnı'yetın' 1· mildafaıı edecektir. müdafaa vazifesinden. bizi ayıramıyacak, fe .. 
ııi~si~t:a~ra~ın~a~1~1~e~n;;;ı~m;e;;;.,;u;;;;:;y~e~ı~~a;,;;~•~n;;;;a~;;;;;;;;;;;;;.,;;~:::i~======-===============- h • }Aketler ve tehlikeler arasında. ni ayette dü~-

G. 6 Kuır.ıı iizüm çekirdek- anı daima yendlğimlzl. gösteren tatihl~-
stz raza.Jrt 1.000- 1..600 30 450 deki mJs~.llerde olduğu g1bl lrendlm1ze yo~ 
:x~u~ru~ka~yı.s~ı'.....::::çe::ki="rd=:e:..:ıu=ız=-.:.ı.:.::.o.:.00-:__1:.:.&:.00=-::-----11:::-:0:-____ 1_.:8!5:0;------- açmak kudretimiz iti.m.adınnzı kırmıyacak _ 

..00- G08 25 125 ıtır. 
~e~~fl 40tJ- eeo 30 160 Başvekil Çörçil'in bu son sözleı:i, şlddetlt 

400- &oo 20 100 alkışlarla kar.şılarumşt:ır.. 

G. 7 

G. 8 

~Y~u~tk::_a __________ =~----;-;-;:------~9~0;-------- Bundan sonra i.şçl partisin~n Lee_, Smith 
600 18 

2.500 başvekile beyanatından dolayı teşekkür et _. Pelonea 
Reçel 
Sirke 
Btra. mayası 

Grup 
Grup 
Orn,p 
Grup 

~ 
o~ 
G.nıp 

Grup 

ı. 14,700 
2.ı 26,800 
8. ı~."60 
4. 11,2'19 

&. p,230 
6. 2,100 
'1. 176 
a. U17 

Toz fekeı 
Kesme şeker 

4.000- 11.000 ~ tlO mlş ve şu sözler! söylemiş~: 
l.000- ı.~ kutu 70 17 - Çörçil'ln önümüzdeki günlerde, önümü;ı 

M'ııvttk!taıt 
Mı.mllkkat 
Muvakkat 
Muvakkat 
M'uvakkıa.t 

M\1"98.'k:kat 
M\IV8'kkat 
Mıiva.k.k.oat 

temmat 1097,5 lira ta.pa.b urf saat 2 de 
teminat ~oıo » kapalı sarf saat 2,30 da 
temınat 1468,75 » kapa.11 sarf .ııaat 3 de 
tıemına.t 845,63 » kapalı zarf saat 3,1~ de 
te:mına.t 642,25 J> kapalı zarf saat 3,30 da 
tem.tn.at 167,50 » açık ekstltme saat 3,45 de 
temınat 28,12 » açık eksiltme saat 4 et 
teminat 286,27 :o açık ebiltme saat 4,15 d 

Grup 11 

12.000-LG.OOO 
6.000- uoo 

6.'700 
2.310 

8.01.C> 

deki haftalarda, önümüzdeki aylarda biıle .. 
re her mı bllöimse bll~stn İtıı\lterenın az. 
mı hiçbir suretle halel:dar Olnı'lyattaktır. 

Lees Smith'ln bu sözleri de. şiddetle a~ 
kı.,lanmYjtır. 

Nasyonal liberal Pa.rt1.rttıden Perey Har 
1"lS de söz almış ve o da, şu beyanatta. bulun: 
muştur: 

- Başvellliin Takur beyanatı, yalnız par ~ 
H\mentonun değil, fakat bütün milletin his
siyatına tercüman olmaktadır. 

V~li Ankarada 
npaıı zarı unme ...t f,st a 
JluTdkİ;t tmı.m.t .,. llra .. l'IK'llf 

• .A.nkara 28 <Hwmsn - btanlml vaı1!ij!~ 
fi Kırdar gelen. Bl:r b.g gttn kalurat V 
lel'd'e teııı&Sla.r&ı bu1'ımscattır. (IMl) («e'f) 
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8 Sayfa 

Bir k'?.°!f!1~ l1:!t~! .. ~!!~ılığıdır 
Jta1or1, 11da. l~ ,.. nefuet bakımından tatmin edici mahlyetl ve 

yütaet ewıatı haizdir. 
Merotm&t. bezelya, buRdaJ ftll!r oorbalık komprlmelerımaı 

her yerde bulablllra1n1•. 

CAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
a NURİ CAPA .Kuruhaf tarihl: 1111 

~ .. 
• f • o 
8 
'l 
8 
Q 

~ 8antd _............ - .......... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak·· Solucanlarma 
karp gayet tesirlidir. Baraak 10luoanlanma büyüklerde ve KGçüklerde 
sebeb olacajı tehlikeler 16:ı 6nhe aluıarak aolucan hutalaldannda bunu 

lcullanmalan faydalıdır. 

Heklmlerlmlze ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 

İstanbul Defterdarlığındaı_ı : 

Mükellefin adı ve lt1 ve "°' adı 
Rflart Retl.nger faptacı 
Onlfrl Gedlkollu kömllrd. 
Ek.serci oRlu O&.Jnafll'Ol 
Papazyan 
Mlnasyan 
Yastık flrketı 
Davir Banllya Yako 
Ervin Hasler deri, elbLM 
Güren şalcı 
Osman Şevki hasır mamulA.tı 
Avram terzı 
Halil Macid mobilyacı 
J. Vaako paspasçı 
Avni lokantacı 
Yani Petro terzi 
Yani Petro tem 
Yanı Petro terzi 
N1ko İğnatyadls pastacı 
Coya VJrj1nl 
Emanoel Mukrts 
Hayım İyel otel 
Osgar Cllaclyan berber 
Reşad mobllyaeı 

Kostantln Apo.rtolldl blr~'han• 
Abdullah Hult\.st 
Amerikan bar 
Ali Bayraktar kıraathane 
Mahm\K! kahveoı 
Mavi Tuna lokantacı 
Mavi Tuna lokantacı 
Kenan Yontunm heykeltl'&f 

Adru 
Mahallesi 

• 
• • 

• • 

• 
• 
• 
• 
• • 
• , . 

• • 
t'omtıom 

&rııdtfl 
8arıldtfl 
!arıldtn 
.lmıaıımesçld 
:tJfhanglr 
'llru7:da 
'\Brnalımesçld 

'tuıoııu 
.(ama}UM191d 

t\&rnalnnMıQid 
Asmalunesçkl 

• 
Kltlbmustafa. 
I<Atıbmustafa 
Asrnalımeaçid 
Asmalmıesçld 

SarılOtn 

Bokatı 1'o. 

ı8a'ta9M::muı 111 
· 'l'ornacıbqı 1' 
t&tltW 320 

• 820 
• 820 
• 920 
• 8:'10 
• 820 
• 320 
• 820 

1: 
• .. 

820 
820 
820 
365 

Narmanlı 8/S 
Narmanlı 811 
llarmanlı 8/S 
Tepebaşı iT 
Bıruervı 81 
Yentçarşı 39/l 
'Xallavt 88 
tstıtıAl 231 
AsmalımMÇkl' il 

lstlklAl 230 
'tatlkW 320 

• 118 
• 1n 

Meşruıitye' 83/1' 
Meşrutlye\ 11!/l 

Jırarmanlıyul'du f 

SON POSTA MaJU Z9 

lstanbut Defterdarhiından 
. 8. Mükellefin 
1 N. imli ve l!IOJ adı Mahalle 8. No. Matrahı Xuan9 

eo.oo 
Buhran Mtıvazene Bava Zalll Sene 

.. 

1 MuaWa Dııamı 
ve şeriki Edvar 
lrollektlf ~ 

2 Ali .A.sgar otlu 
Huan 

3 Ali Asgar Qflu 
Hasan 

4 Manıolaltt Ame_ 
lidl& 

Maden sat14J 

Kıraa t.haıu 

Kıraathane 

Bilet slm3&rt 

ltemanket Merkez 500,00 00 835 
:rıhttm han G/7 

Kemankeş Kara_ 1980,00 88,60 11,72 ne 
mustafapaşa 92 
Kemankeş Kara. 1980,00 l22,19 24,44 938 
mustafapa..şa 92 

' Kemankeş Rıhtım 180,00 '46,73 9,11 936 
ıCad. 7114 

5 stavro Çelepldi Vapur acentası Kemank~ Firenlc.. ,6000,00 ,ıs.~ 23,76 142,51 

6 A. Kabo 

7 Stavro ÇeleptdJ 

8 Yargl lMavridi 
ve vıııe.ıı 

9 Yorgt MavridJ 
ve va.su 

10 Argift biraderler 
11 Veron 
12 Süleyman Faik 

Vapur acentası 

Vapur acentası 

Lokantacı 

Lokantacı 

Tüccar 
Zahireci 
LA.stlk fabrlka.aı 

yan han 30 
Kemankeş Firenk- 6000,00 
yan han 3 
Kemank~ Jl'lrenk- SOOJ>,00 
yan han 3 

Kemankeş Yüksek. 
kaldırım 58 
Kemankeş Yüksele.. 
kaldırım 58 

Ömerlb1d han 23 
tıla vya.r 'han 

.. Mert&ba· 
ni sokak 80 

l18,80 23, 76 H2,51 

l72,00 14,40 88,41 

10,50 2,79 3.00 6,'11 938 

6,27 1,40 

' 
ı,50 a,a 936 

f, 78 1,38 1,11 938 
a. 1s ı.91 7, 12 90 ıı.a 938 

'76 

111 Mıızalfer Alçı :ıı Kara. 18,17 8,37 4,62 14.81 838 
göz 37/1 

14 Mehmed Lokantacı ,. ömerfı.bld D.27 8,77 2,63 10,U 1136 
han zemin kat 

~hane Maltye Şube.!! mütellefierlnden yukarıda adı, 1ş.1 ve tıcaretgMı adreat yazılı şahwar terki ticaretle yeni adre.slertnl lıQ.. 
dlrmemJ.ş ve tebellüğe sa.IA.hlyetll blr kimse gli&termeml.ş ve yapılan araştınnada da buluna.nıamw oldtıklarmdan llfnla.rındıa P. 
•nen yılla.ra a1d kaa.119 ve buhran wgUerı ve zamlarını havi ihbarnamelerin blaat teru!Uerlne tebliği mllmktın olamıun,.tır. 
KAtyıtyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 :inci maddelerlne tev!1kan tebliğ yerine g991nek üzere llAn olunur. (4411) 

Hepsinden 

Sağlam 
Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

A.RLON 
SAATLERiDİR. 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta:nRmen ted1ye edUmlf aermayetıl: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
Bütün İtalzy.da, İstanbul, lzmir, Londr& 

ve New-Yort•ta fubelerl Tardu. 

Hariçteki bankalarımıa; 
B..UıCA OOMMER.C.tAı.11 tr.ALlANA 

<Franoeı Parb, Marsellle, Toulo'Q,M, ınce. 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes. ~uan. 
ıes - Plns, Vlllefranche • aur • Mer, ouab • 
lanoa CMaroc>. 

Z. Saatman ARLON "munı al.lentası ve cep, Kol Duvar 
masa ve bekci kontrol saatleri deposu. 

BANCA COMMERCİALi trALlANA • BO
MB:NA: Bucarest, Arad, BraUa, BrUOJ, CluJ 
Coatan~a. Calaz, Blbiu, TlmJchoara. Sultaahamam Camcıbafl han. 

r~.--•> Sın.tını geçen OGLUNUZA 

Bir B İ 5 İ K L E T alınız! 

1 TAKBITLı 1 OSMAN ŞAKAR ve Şeriki 
Galata: Bankalar caddesi No. 59, Tel. 4:!769 • Beyazıt: Elektrik idare'li 

karşısı No. 28 ·.Kadıköy: iskele caddesi No 33/2 

Son Posta Matllauı Doktor 1. Zati Ogat 
Belediye kaI'§ıınndaki muayeneha. 
nesinde öğleden sonra hutllanm 

:BAMCA COMMERciALB İTALURA B 
BULGARA. Sofla. Burıaa. :PlovdiT, Varna. 

BANCA COMMERCİALE trALtAHA PER 
L'EGİTI'O. Alexandrle d'Egypte, ıataıııre. 
Port • Said. 

BANCA OOMMERCİALE trALtAıu B 
GRJ:CA. Atlna, Pire, Sellnlk. 

BANCA COMMERCİALB !TALiA.NA 
TRUS'r COMPANY, PlhUadelphla. 

BANCA COMMERCİALB trALIANA 
TRUBT COMPANY - New-Yort. 

Müşterek Bankalar 
Banque Françalse et İtallenne poar l"UM 

rlqne du sud, Par!a. 
Ar~ an tınde: Buenos - Alru, Rolarlo de 

Saııta f6. 
BRESİLYA'da: Bao..Pauıo n batla 11 • 

NeFiyat Müdil.ril: Selim Ragıp Eme9 
SAHİPLERİı s. Ragıp EM~Ç 

A. ftTem UŞAKLIGlL kabul eder. •••mllll' bJrlwtııde fUbeMr. 
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OJ!laraf '8lllllnln 8/ 8111 tarih ve 8621 aaJ1lı istizah vaı-atası. 

• 
bıbanwne 
OOd ftl'Ü 

Benld No. 

... 11/82 
• 121'14 
• 11/18 
• 13/20 
• Q/27 

mdı.t'de: Bantıaıo, Valparalao. 
OOLOMBİA'da: Bogota, Barr&DQ1dlll. lılf 

dell\D • 
tJBUQUAY'da: MontevtdiQ. 
auıcA DELi.& svtzzna trAU&lut 
Luıano. Belllnzona, Cbiaalo, Locarao. 
Surlch. Mendrlalo. 
BAl'fC.& UNGABO • l'r.&Ll&N.& L ... 
P8fM ve batlıca oehlrlerde tubelln 
HRVATBKA BANK D. D. 
Zasreb. suaat. 
BANCA trALiANo. LİIU 

1 

• 111215 Ltına <Perou> da ba§lıca 11!ıirlerde fabe. 
• 11128 ter: 
• ll/H BANCA İTALİANO • GU.&YAQOb. 
• IS/lD 
• 11118 oue.yaquU. 
• 11122 t.tanbal merlı:esl: 
» 11/26 Galata, V~od& caddeld. • ~ 
• U/17 Telefon 44841. 
• &/81 t.tanbal bironı 
• 11/ü 
• il/Ü 
• 11/80 
• '181 
• l/'12 
• l/'11 
• . 1/15 
• 8113 
• l/14 

• • • 

• • 
t • 

81/11 
13/44 
11/45 

Alalemc1an han. Telefon DIOO /1111/11/11 
Be1olt• , ...... 
11\lkW caddtll Ko. 2''1. 'hlefonı tıOM. 
Kaaalar ıcarı: İtalya •• Macarlltuı tçtıa 

ve To.ıatiQue çekleri ve B. O. l 'l'BAYBL. 
LER'S çeklerL 

• 

DOYÇE ORIENT BANK 

8/ 8/ 38 Tr. w 81 aaJl)ı belab mQtehassw beJannamı tetktk bttrosunun dant!yell 
.01 30 M no e 5t 183 12 • aı•ı 

Dr-cln• Bank Şubeli 
Merlııml: Bedin 

~ 90 M 09 1 81 M 81 » 11/48 
(.3'1 80 B 26 224 90 • l/88 

Flrlbe ,.w ... 

1 

1 
(49 M M. > • 

'"(10 80 R.K. • • 
HarUcllya randevücü .Amnaımıesçtd ~lımesçtd 811 188 , • D9 80 ıs 79 Ut '31 • 81/49 
HarlkU:ra randevücll Asmalımesçld Kanavt 44 SOO , • gır 80 l9 1W 117 50 • 81/50 

Galata - İstanbul • tzmtr 
Depoau: 1st. l'ütOıı OQmrQll 

Galatasaray Maliye Şubesi mOkellenerlnden yukarıda adı. tel ve tıoaretgA.h adred yuııı phwa.r ~rk1 tıoaretıe renı 9.d.realerlnt blldirmemlf ve tebellüte salllı!yem bir tmme 
~rmemlş ve yapılan aratt.ırmada da bulunamamıe olduklarından hDalarında a&rtıeıtıeıı yıllara ald tuaıı§. buhran vergtıerl.n! ve za.mlarmı havt ihbarnamelerin bmat bnd1. 
ie:rtne te~tı mümkün olam~tır. KeJft:vet 8892 •1lh kanunun 10 ft 11 inat m~. tevflbA 1ıeıbDI ,._ P01Mk tı.... l1&ıı cı&anu. • (4"M 

* Hn Nlrlli banla ftl * 


