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mal deki· tte ik r u ar 
urtulmıra Basladılar ! 

---------------------........ ' 
700.000 kişilik Alnlan ordusunun sardığı 270.000 kişilik ( lngiliz - Fransız) ordusu, tarihte misll 

bulunmıyan bir hareketle, Valenciennesden denize kadar koridor açmıya muvaffak oldu 

Dunkerklen gemile e bindirilen 
r·····--·· .... : ............... -.......... --.. ·--·, 

ilk kal' olar Londraya vardılar 
Fransız tebliği 

Pe.ris 30 (A.A.) - 30 Mayıs tarihll 
Fransız tebliği: 

Dün akşamki tebliğde bildirilen muh
telif harekat, geee devam eylemiştir. Yser 
üzerinde ve casseı mıntakasında. şiddet. 
li muharebeler. vukua gelmiştir. 

Bir kısım Belçika kuvvetlerinin Almanlara 
teslim olmaktan imtina ettikleri bildirili1Jor 

Somme üzerinde ve cephenin geri ka
lan kısmında yeni hl\diseler olmamış -ı 
tır. 

E Akıam tebliği 
Parls 30 (A.A.) - 30 Mayıs akşam teb. I 

11~1: • 
Şimal kıt'aları kumandanlık ta.rafın. i 

dan kararlaştırılan ho.rekiHın icrasına fa
sılasız muharebeler ortasında ve tam bir 
intizam içinde devam etmektedirler. !Dun erk limanı cehennemi 

bir nz ra ·çi e 
ir tara tan ıtaat gemilere ırkab edilirken diğer 

taraftan Alman hava kuvvetlerile İngiliz tayyareleri 
ve donanması arasında müthiş mücadeleler oluyor 

Nevyork 30 (Hususi) - Assoo;ı.ted 
f Press bildiriyor: . 
1 Flandre'da, ezici Alman kuvvetlen t~ -
1 f d "hata edildikleri halde ve Belçıka ram an ı . . l h 

d teslimi netıcesınde so cena -
or usunun w J 
ları da tehlikeye .maruz kalmasına ragmen, 

f k J•d bir metanetle çarpışarıı.k Dun 
ev a a e . .. f"k k 

kerk sahiline varmış olan mutte ı uv 

1 . . ka·bına bugün başlanmıştır. 
vet enn ır ki' 

Kıt'aların gemilere irk3.bı kve nal ı~a!ı, 
.. fik d anma ve hava uvvet erının 

mutte on Al 
h. '' altında yapılmıştır. rnan tay - ı 
ımaye~ı hamil bulunan mera -

yareleri ise, kıtaatı b b d 
lkibi mütemadiyen takib ve om ar ı -

man etmişlerdir • • 
l 

Şimalde müttefı1c. kuvvetlerin kumandanlan 
General Gort General Blancbard İlk kıtaat İngilterede • 

.. k··ı•t ragmw en mavna ve manca yapılan blr kurtulÜlj hareketi kay,,. 
Bütün bu muş u a a . · · ' · olan ilk detmemiştir. 

Dünkü vaziyeti gösterir kroki 

SomJ;omme-cepheslnln büyük bir kıs
mı üzerinde müsald muharebeler cereyan 
etmektedir. 

En..Alme_\.izerinde ve doğu cephcsin. 
de vaziyet değ şmemiştir. 
Çavuş Guillet•n·n kumandasındaki bir 

• Frans1z piyade grupu evvelisi gün mlt -
ralyözle bir Heinkel, dfin de bir Junkers 
tayyaresi dü~ürmüştür. ; 

Alman tebliği ! 
Bertin 30 (A.A.l - Alman ınnumt ka-1 

rarg:lhı, Flandreslerde ve Artosi'de ce - İ 
reyan eden büyük muharebenin bu ha. ; 
valide çarpışan İngiliz ve Fransız ordu- : 
larının tamamile imhası suretile netice : 
lanm~k üzere bulundu!nınu bildirmekte= i 
dir. Ingiliz sefert kuvvetleri dündenbe- : 
rl, tam 1bir inhilA.l halindedir. Ve harbJ 
malzemesini terkederek denize doğru kaç-

'-. ............... ::~= .. ~ .. =~~ .. :::: ...... -
İtalya· ö11:ümüzdeki birkaç 

d·W k" "k merakibe bındırılmış 
ıger uçu l "lt rede karaya çıkanl - Üç distroyer batti •• 

kıtaat bugUn ngı e 
Bugünkü nakliye harekft.tı esnasında1 Al - gun içinde 11.arbe girecekmiş m~~\. anmış bir halde bulunan bu man tayyarelerinin faaliyeti neticesinde 

k 1
\ 

1?· Y_~P:. başı yırtılmış, parçalan - dtraften», aGıinaydıı ve cıVeykul. İngiliz 
as er ~~ıf ~s guÖzlerl kan ve çamur içinde, distroyerlerile diğer bir kaç küçıük cüzütam 
mış, yuz en,. . . kta tutabilmişlerdir. ve 690 tonluk crAbukirıı nakliye gemi.si bat_ 
ancak kendılerını . aya fkat ve göz yaşla - mıştır. 
Halk, bu askerlerı, şe 

Alman iddlala.rma göre, Flandre'daki Fran 
tile karsılamıştır. 

' . 
1 

ı rm kuvvetleri sız kuvvetleri kumandanı general Prlu esir 
Müttefiklenn ve Amana .. Fl rı ·e'da edilmiştir. Bu ha.beri teyid eden hiçbir ma_ 

k ıara gore an "r . kt 
Salahiyettar ma arn ' , 270 bln lumat yo ur. 

b .. tt fik kuvvetlerin sayısı ' T l • fngilt ed • • "li ulunan mu e kuvvetleri ise 700 op ses en er en ışıtı yor 
bunları ihata eden .Aln~~eri tarih şimdiye Londra 30 (Hususi) - Cenubi lngil _ 
)ln kişiden ibarettır. ffakiyetıe ve kahra _ <Devamı '1 ncl sayfada) 
kadar, bu derece muvo. • - - - - - - - - • __......, ~ .R. -~..., .... v• :WV,;i 

• • 
Abluka etrafında lngiltere ile ltalya 
arasında başlıyacak olan müzakereler 

Kont Cianonun emrile durduruldu 
Bussolini, Ruzveltin mesa.j~na. cevabında Kitlere 

verdiği sözü tutacağını bildirmif 
Roma matbuatı ltalganın yakında harbe gireceğini açıkça yazıyorlar 

Askeri vaziyet 
Mnttefikler ordusu askeri 

l tıf d ı
• Nevyork 30 (Hususi) - United Pressımatlara da, İtalyanın harbe gireceği ihsas! Afişte, kasdedilen bu rövelver de, siyah bir 

t • h• en s a e 1 ve en muhabiri Londradan bildiriyor: . cdılmıştır. siluet şeklinde çizllmiştir. 

arı in Burada, alına!l maiur:ı~t~. g~re, It.aly.a - Bu mehafilden alınan haberlere göre, Mus. Bu kabılden nümayış ve tezahürlere cevaı 
nın pek yakında - belkı onu~uz~~kı hır: solini, Ruzveltin son mesajına gönderdiği veren faşist makamlarının, Fra.nsanın bu _ 

b 
• yf asını yaratı kaç gün :zarfında - harbe gırecegıne daır cevabda, Hltlere verdiği sözü tutacağını bil. gün girişmiş bulunduğu kat'i mücadeleden 

Şeref il. ır sa ı ciddi emareler mevcuddur. dinniştir. istifade ederek, bazı taleblerinin tahakku.. 
Harb ablukası meselesi etrafında İtalya ltalyada müttefikler aleyhine afişler kunu temuı etmek istedıklen anlaşılmakta. 

H E E 1 
ile İngiltere arasında başlanması mukarrer dır. 

Yazan: Emekli general . mir rki et ~~~~~~;;~;~~:::ı!t:~~ Cianonun emri mu ninR~~:J~rı:~:ı:~:!) lngil~~a~Fnr~~~;l:ri= Halbuki, Diıçe .tarafı~dan hıçbır Vakıt rea 

l
. d • hat tesis ederek burada ~iddetli yeni bir l . . . 1 h f" l 1 d 1 l l men· formüle edılmemış olan bu taleblerin 

B 
l 'ka ve Fransa şima ın ~ mukavemet vücude getirmiştir. Bu müzakerelere memı.ır .. ngıllz fieyetı ey ta~ı a ış ~.re . o muştur •. ta y~n ma~ - serb:st müzakereler yolile hallinin mümklin 

e ç. l · y h tt b d . Cumartesi günü Londraya doneccktır. buatı ıse, muttefikler alcyhmdekı ne~n - oldugu Fransa tarafından dalma söylenmiş.. 
V . tte büyük bir deği~iklik ,0 mam_ıtı. l ....ı... •• - ~~e~ a t~lın. c?but ~n .a: ~~ - İngiltere· ile İtalya arasındaki hava ser - yatına devam etmekte ve İtalyanın yakın- tir. 

tı Yazı~eşı"male denize doğru dric ate ~.: a?.-t nfikl:ı e ~- f adme ıde .• 1r:1 tal cskıtası ıçlın, v1slerine de nihayet verilmiştir. Bu servisle da harbe gireceğini açıkça yazmaktadır. N 
r. anı • 

1 
Bl char ın em ~ ~e ıua ın an un . u u ma o an 1 d ki r· .1. 1 azırlar meclisi Salı günü Mussolininin 

ff k lan Gencra an b "'~ B , . ·· Al l ·ı·· t . ft meşgul o an Roma a ngı ız memur ar da, Sokak duvarlarında teohir edilen afi•ler- rly tlnd 1 va a o rdularrnın u vzu man arın ı ~ı aıa an vu- k 1 in d"' k . i 1 1 ~ " ase e top anıyor 
d k. İ "liz ve fyansız o !il.. • l , J ·ı . k t d"ld·w· b memle ·et er e onıne ıç n em r a mışlar den birinde şu ibare göze çarpmaktadır· R 3 e ı ngı . . O tende'un a . N . . • cum arı e ıs a e ı ıgı ve u - • • • oma O (A.A.) _ Gelecek Salı günil 
kısmı B, elç.1kada, hsrı· boyunca Yp~'e ra •. da ~· z' u_"ttefik kıt'alar gruplarının !ha- dır. . • • - Fransanın.elinde bulunan Bizzet, s·ı- toplanac .. k 1 I I M Y ~ •'t' "" o an nazır ar mec isine us -
Nienfort dan ser n C ·el • Wormhon t~ ~u asara eClildikleri Almanlar ta • Mussolınmın Ruzvelte cevabı cilyanın kalbine tevcih edilmiş bir rovcl - solini riyaset edecektir. Gazeteler bu iç • 
doğru inen ·ve 801~T:s ;::kiine giden bir # l (Devamı 2 nci sayfada) Diğer taraftan Romadaki ecnebi diplo _ verdir.» (Devamı 7 nci sayfada.) 
.. zerinden Grave ın 



1 

-

r 

f 

2 Sayfa 

Hergün 
,_.. .. .-

Biraz da lıaıdl k•ntllmisl 
Tenlıi" •d•lim 

.... Utaklllll 

G a:aetelerilnize bakıyorum. Bizim de 
dahil olmak prtile hepsinin Belçi

ka Kralı tarafından verilen karan anlatan 
haberlere: 

- cıİhaneb kelimaini baılılc 7apmıı 
olduldannı görü7oruın. 

SON POSTN . 

ReslmJI •üaleı lii Aldatma, aldanırşın .. 

Belçika ordu.nan harb sahasından çe -
kilmeai Jngilte.renin kar,ısında bir tehlike 
kapısı açtı. Bilyük Britanya politikası son 
asır içinde en büyük gayretini Manş sahil
lerine Jngiltercye düşman bir kuvvetin yer 
leşmesini önlemeğe hasretmiş, kendi9i için 
en büyük tehlikeyi böyle bir vniyetin ta -
haddüsünde bulmuştur. Bugün bu vaziyet 
tahaddüs etmiıtir. Tehlike «emrivakiı> dir. 
'Fakat İşte bu dakikada lngiliz başvekili A
vam Kamaramnın kürsüsüne çıkıyor, her 
tchlı"keye karşı koyabilecek kuvvete ve az
me malik bir devletin hük.Unıet reisidir. Bu
nunla beraber nihayet bir insandır. İlk da
]dhrun verdiği heyecana kapılabilir. Ma -
zur da görülebilir. Fakat o heyecana ka -
pılmıyor, ifrata veya te&itc gitmiyor: 

Çc·k "Adeciip az verme, yalnız bi.r defa muvaffak ol;.ırsun. Az vadedip çeık verenin muvaffaki.yeti hududsuzdur. ................................................................................................................................................. _. ................ _. ...................... . 

sez ARASONDA 
- Hadiseye aebeb olan vaziyeti iyice 

anlamadan hüküm venniyelim. diyor. Baş
vekili bir ba~lta fngiliz takib ediyor, o, dip
lomat de~) uki bir askerdir, kahraman 
bir ukeıdir. Onun fikri de başvekilin 6k -
ri ııbfdir: 

- Hadi.eye aebeb olan vaziyeti :ıyıce 
anlamadan hüküm vermiyelim, cümlesini 
tehar ediyor. 

* Mukayese ediniz: 

Biz Be1çikadan çok uzaktayız Belçika -
da halın k.aranna tekadd:im eden hadise-

Atış ıamplgonu 
Olan laveçll 
Miyop 
Son ollmpiyad

ların tabanca ne 
atış şampiyonu İs
veçli Tersten Ul
mann'dır. Geçen
lerde İsvcçte ya. 
pılan yeni bir mü-

ler halclonda İngi]iz başv~k lie"n bildiğinin b k· d· 
·1y d b" ı · h'l b"I . B 1 "k sa a u :ı şnmpi-nu on a rr nı ı e ı meyız. e çı aya . . 

gidip burada olup bit!!nİ yerinde görmüş 1 yon, olımpıyad .. 
olan eski, kahraman lng"liz kumandanının dakinden daha 
gördüklerinin milyonda birini görmedik, mühim rekorlar elde etmiştir. Torsten ol
fakat haberi alır almaz hükmümiizü veri - dukça mi~p olmasına rağmen, çok gfüel 
rizı 

- Belçika kralı vatanına ihanet etti, nişan almakta. v~ hedefe gayet ustalıklı 
deriz. isabet1cr yapmaktadır. 

Hükümde istical edişimizın bir sebebi 
tek •e• işitişimiz. madalyanın tek tarafını 
görü,ümüzdür. 

Ben dün gece ikinci bir ses dinledim. 
bu 8CS gene Romadan geliyordu ve t~kri
ben tıınu anlattı: 

- « •.• Belçika ordusu 750 bin kişiden 
terekkiib ediyordu. Bu 7 5 O bin kişinin üç
te biri. yani 250 bin kişisi ölmüştü, üstta -
rafı da küçük bir müselle. içinde mahsur 
kalmıttı. Bu müsellesin jçincie Belçika or -
dusundan ba~ka Belçikanın İ.§gali altında 
kalan kısımlarından kopup gelmiş olan 
500 bin kişilik muhacir kütiesi vardı. Her 
taraftan ateı yağıyordu. Kurtulmak ümidi 
yoktu, netice nihayet bir kaç gün tehir e -
dilebilirdi. Kral bu bir ka; günü kazan -
malt için vatanının bütün gençliğini de fe
da etmek hakkını kendinde görmedi. Ku
mandanlarını çağırdı. Bir harb meclisi top
ladı "Ye mütareke istemeğe karar verdi.» 

Radyoda söylenen her söz, ses hangi 
memleketten gelirse gelsin mutlaka pro -
pqanda nezaretinden geçmiş, mutlaka hu
au.t bir maksadla söylenmiştir. Yalnız bit 
tarafı dinlersen.iz hakikatten uzak kalır, is
tenilen tarafa gider, kendi gözünüzü ka -
pıyarak hadiseleri bir yabancının gözile 
görmeğe başlarsınız. iki tarafı da dinlemek, 
birini diğerinin ıriizgeçi yapmak, gcıiye ka· 
lan tortuyu •yıltlamak için de kendi man -

1 tık ve m.uhakemenizi kullanmak lazımdır. 
Binaenaleyh İtalyan radyosunun bu müna
eebetle anlattığı, bilhassa memleket geri -

1 aine. teferrüata aid kısımlarda büyük bir 
mübalaga bulunabileceğini peşinen kabul 
ediyorum. Fakat ayni zamanda hatırlıyo -
rom ki, bizzat lngiliz ba~elcili: 

- Belçika ordusu düşmana çok ağır 
zayiat veıdirmit. kendisi de çok ağır zayi -
ata uframıştrr.• cüm1esini kullanmıştı. Bu 
vaılyette dün söyleaiğimi tekrar edeyim: 

Belçika kralının karan hakkında en doğ 
ru hükmü muharebe bittikten sonra Bclçi
kada yapılacak bir :referandüm ile bizzat 
Belçika milleti verecektir. O vakte kadar 
gazetenin verdiği hüküm acele. Pariste 
toplanan Belçika meclisinin vereceği karar 
da bir politikac!ır. 

* Gmel bir yazı 
Yazıma nüıayet verdikten aonra eski 

dostum• Hakkı aühanın Vakit"de yazdığı bir 
fıkrayı gördüm. Zevkle okudum. Diyor ki: 

11Hitler, teslim olan Belçika askerine 
hürmet edilmesini emretmiş. 

Bunu gazetelerde okuyunca irkildim. 
~lçika ordusu, son kurşununu atmı!ll, son 
güllesini çakmıt. aon damla kanını akıtmış 
olsaydı, fU emredilen hürmeti, bütün dün
ya emirsiz, buyruksuz gösterecekti. 

Yeni bir Fransız radyo 
ist11syonu 

Fransız radyo idareei eski Lüksem • 
burg'un istasyonu tulü üzerinden neşriyat 
yapmağa başlamıştır. -c2 numaralı rad
yo Faris> ismini alacak olan bu radyo 
merkezinin dalga uzunluğu 1293 metre • 
dir. 40 kilovat kudreti yakında 80 kilova-
ta çıkarılacaktır. ' 

Bu radyo merkezinin kendisine has bir 
orogramı olacoktır. 28 Mayısta açı1mış 

olan bu radyo Fransanın en zengin radyo 
merkezıerı.nden biri addolunm.aktadır. 

Posta pulu kaçakçılıtı 
Kambiyo tahdidatı usulünii kabul ey -

Iemiş olan memleketler posta pullarının 
ihracına da müsaade etmemektedirler. 
Posta pullarının ihracı memnuiycti baş 

gösterir göstermez bunların kaçakçılığa 

esas teşkil eylediği hayretle görülmüştür. 
Posta pullarının kaçırılması ıçın tür lii 
türlü çareler düşflniHmüştür. Geçenler -
de, kom.şu memleketlerden bilinde ya -
kayı ele vermiş olan bir kaçakcı, kaçırı-

lacak kıymetli posta pullarını valizin ü -
zerine yap~tınmş, Qzerlerine güzel bir 
vernik geçmiş, verniğin de üzerine bir 
kat boya vurmuştur. Valizin kazaen va -
gonun tekerleğine çarpması üzerine cür-

mü meydana çıkan bu adam derhal hap
se atılmıştır. 

Kanatla İJminin aslı 
Bugün Kanada der demez gözümüzün 

5niine muazzam zeng!nltkler gelir. Bu is
min menşeini biliyor musunuz'! Anlata • 
lım. 

Bir İspanyol altın aramıya koyulm~, 
oraya varmış, arkadaşlanna İspanyolca: 
cAka noda>, yani cburada bir şey yok!> 
dem~. 

Bu sözleri duyan yerliler cAkanada. de 
ytp dururlannış. 1542 senesinde Fransız 

bahriyelileri uraya geldikleri zaman yer
liler onlan -cAkanada> diyerek kabul e~ 
mişler. Fransız bahriyelileri de baş har
fini atarak bu ismi cKanada> ya çevir -
mlş1.crdir. 

Sabahtan sabaha 

Giinii.n 
manzarası 

Fransızla.r geçen Büyük Harbden 1 1 
t sonra üç clldlik bir L'altnım de la gu- ~ 

1 
ı erre neşrettiler. 19H den 1918'e kada.r 
ıeçen hidiseJerl fototraftar ve resmi 1 

dosyalarla. tevsik eden bu üç clldlik 1 
büyük eser hem bir ta!rlb hem de mc- ·ı ı 

t raklı bir filmdir. Avusturya veliahdl _ ı 
1 .nin ölümünden Versay sulhüne kadar 11 

geçen btt hadisenin totopn.fı bu e • '' 
t .serde toplanmıştır. Haıta bize aM de ı 1 

1 bir çok vesik~ ar ve resimle.r mevcud- ~ 1 

dDJ'. 1 
1 • 1 

1 
Son hadiseler -.esilesı1e e*i Belçika ı 

Kralı Albert'in neşrettiği beyanname. 
1 leri ararken bu cildlerl tekrar gözden 1 

1 g"eçirdiın. 19H harbi de bugünkü ,prb ' 
1 

ı cephesi bal'bi &ibl yıldırım sürat! ile 
ı başlaml!J, Alman ordulan bir ay için. 1 

1 de şimali Fra.ıwıyı istili etmişlu fa - 1 

kat Venlan önünde m~lanıp kaimış. ı 

• !ardı. Ondan sonra dört yıJ süren bir 
1 

1 yıpranma harbi devam etmiştir ki Al- 1 

1 
ı ma.n karargahı Fransn topraklannda ~ 

1 
ı iken Hindenburg' ve Lmlendorf . U:ih- ~ 

1 lannı teslim etmeie 'Jnecb11r olnrnşl:ır- ~ 1 

1 dL 1 

t Buıiinün askeri vaaiye&I hemen he. 1 
men aynıdır. Almanlar müUeJik oı· • t 

1 dolan ikiye ayırmışlar, fakat kendi. 1 

lerf de geniş bir sahada yayıldıkları 1 ~ 
ı için merkezi kunetlerinl kaybetmiş • ı 

1 ~. Fransn Ba,ınknt oa beş gün CT. 1 

vel bu vaziyetin bfr ay devam etmesi 1 1 
zafe.rln müttefiklere g~mesine kafi 

1 geleceğini söyledi. MütehassL<ı defliiz. 1 t 
1 ha.r'b sahasından uzaktayız. l\lılh:ırib- 1 t 

lerin vaziyetini ve ihtiyat kuTVetlerinl ı 

ı bilmiyoruz. Yalnız gÖrüTfM'Uz ki Al • ı 

1 
man hücumları ilk şiddetlerini kay - 1 t 
betmlştir. Buna. mukabil müttefik or-

1 dular hareketle"'İnde hakim olmağn 1 

1 ba.şla.mı.(.ardır. Asıl Fransız ordulan 
1 g"eçen harbde o'lduğu gibi Alman akı-

1 
t nını cenub lstfkamf!tJnde tutu- ve Pa. 
t ris yolunu kapayabiHrse harb miltte. 1 

1 
fiklerin istediği gibi unya('aktır. 1 

1 
Fransız kanındaki eski kah..'-amanlık 1 

1 

p!ılanırsa her ne pahasına olursa ol. 1 
1 S1ll1 ba seli inltyeblJh. Bu tahakkuk ı 
t eWft Ptı ulu atır, fakat emnlyf"tli 1 
ı adımlarla mütteftklere ievucüh ede. 1 

1 

cektir. 11 
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Flnlandl11anın 

Kahraman 
Kadınlarından biri 

Daha. dün dün
yayı çok yakından 

alSkadar eylemiş 

olan l"inlandiya 
harb1 bugün dun -

yanm içinde bu -

lunduğu çok mü • 
him had~seler yü
zünden adeta unu

tuldu. Bu kahra -

man küçük miJlet 
yaralarım sarma

ğa ve çalışmağa uğraşmaktadır. Muhare
bede ve bilfiltare de sosyal cephelerde çok 
büyük yararlıklar gösterenler taltif edil
mektedirler. Resmimiz Lotta teşkH~fma 
mensub Else Kundu göstermektedir. .Bu 
genç ve çok cesur kadın cephelerde dur -
madan çalıştıktan sonra şimdi d~ aileleri 
yıkılmış ve dağılmış olanlara yardımlar
da bulunmaktadır. 

Hükumeti tarafından alenen ve res -
men taltü edilen bu güzel kadın hiç bir 
nişan ve madalye kabul eylerncmiştir. 

Sırf vatani vazifesini üa eylemiş oldu
ğunu söylemektedir. 

Leh:standa yeni bir dini 
teşekkül ortaya çıktı 

İki sene kadar evvel Lehıstanda orta
ya yeni bir 1ini tc5ek1..iil çıkmışt •. 1'~alCcıt 

çok dindar olan Leh hüktimctı bu teşek
külün inkişafına müsaade eylememişti. 

Şimdi Lehistanın Almanya idaresi altın
da bulunan kısır:tl:ırında bu teşekkül ye
niden canlanmış, huttl canla:ımakla k:ıl
maYJP b'ir hayli faaliyete bile koyul
m~tur. 

Bu teşekkmün ismi cZadruga> dır. E
sası katolikliğe hücumdur. Katolik dini 
yerine orta çağlarda Leh!standn cari bu
lunan dini ikame eylemeği gtiden bu te
şekkül şimdiden birçok taraftar bul
mu§tur. 

Bu dini teşek.lcüJe cahil ofan Lehli1er 
hıristiyan isımlerini terkeylemişlerclir. 

Htristiyanhğın Avnıpada intiprındnn 

evvel kullallılan isimleri almışla .. dır. Bu 
isimlerden bazılan şunlardır: 

cJünivoj•, cSojyenı, -cKuez>, cMas
lav>. 

Putperestliğe ben.:iyen bu din es'ld 
Leh an'anelerine uyduğundan rağbet 

bulmaktadır. 

R~ istilAa altında bulunan kısımlarda 
dahi inkişafı tçtn gayret arledtlmekte
dir. 

Biranın kuvveti 
İçkiler içinde bira çok mühim bir yer 

tutmaktadır. Bira içki olarak kalmamak-

tadır. Ayni zamanda mükemmel bir gıda
dır. Tıb ilimlerinin yapını~ oldukları tet
kiklere göre bir litre bira ağırlığı yarısı 

derecesinde et; üçte ikisi kadar da süte 
muadildir. 

iNANMA' 

Biz, Türkler; hatta aon silah. son kur • 
tun ve son gülleyi de kendimiz için az bu
luruz. Son dit kınlmadan, son tırnak kop
madan, son nefesimiz çıkmadan böyle bir 
hale katlanamayız. Şehidlernen başka esir 
verdiiimiz pek az aörülmüştür.» 

5aylediğim gibi Belçika ordusunun ka -
ranna tekaddüıu ~ı::o hidiaeleti_ bilıu!>rcı. ,. 
ruz. Bu dakilc:ada lıül:Um vermeft acele blr 
hareket olur. Sonra arlcadaoımın tôyledi -
li cibf yahnz Tmön yapabileceği bir fe
yi ı;..laaındaıa ~lemek muhaldt:aİ: li 
habdlctır. 

Bu ııabah bir zat matbaamın telefon ederek ,unlan söyledi: 
«fıtanbulda bulunan bütün ltaJyanlar memleketlerine d&n

miye batt.mıılındır, •on kafile Ha:ıiranın 6 ncı Perşembe 

!1nli hareket edecek ve o ıÜnden iti\wnen deniz mUnakalai 

kesilecUdr. 

İstanbul ile ftalya arasında seyahat 3 gün atlrer, aulanmız· 

dan kalkacak olan eonuncu ltalyan vapurunun 9 Haziranda 

ftalyaya varacağına g&re o ıünlerde lta)yada fevkalacle bir 

h~ cereyan etmeeini beklemek doinı 01111.•· 

IST~R _ ... - 1 N ~ ~. r:P- i S T E R 1 N A N M A 1 
... 

May11 3'I 

Sözün kısası 
-····-Daktilonun .siisii 

~----- E. Ekrem Talu 
'J' ürkçede bir darbımesel vudll'J. 

Her it bitti. ebiiimiz bir leğen (ij_t 
tüsü kaldı.. derler. Dnletin bütçeli ıa~ 
kae olurken. oclacılann m-pnı ve daktl. 
laların süsünü mevzuubahı eden hatibler 
bana o atalar sözünü hatırlatblar. 

Aydan aya vuad yirmı, yirmi beş lira,• 
yılda da bir kat elbiııe alıp seçinen odaçı 
ve hademenin vaziFeaini aktam üstü dairt 
tatil edildikten aonra masaların tozunu al
maktan ibaret sanan zatın hiçbir devlel 
kurumunda çalışmamış olduğunu farzedt
yorum. Fakat benim bu faıaziyem do~ 
oJ .. dahi o zatı yanlış düşünmekten kur• 
tannaz. Nitekim, bir daired~n ötekine ev
rak aötürüp getirmeyi, geceleyin nöbeij 
beldemeyi. U.ğıd sepetlerini boşalıma}'lı 
ta~lık ve merdivenleri süpürmeyi, içerid~ 
mahrem bir toplantı varken scllemehüssc .. 
lam kapıya saldıran patavatsızlan önlem«:<! 
yi, dışımdan lazım olan şeyleri gidip alma• 
yı ve daha bunun gibi ufakrefek birçok te• 
ferrüab memurlara yüklemek reyinde bulu
nan bu hatibe, diğer birisi, iddiasının n~ 
kadar vahi olduğunu iki cümle ile anlat .. 
mı ıtır. 

Daktilolara gelince, çalışarak maisetini 
sağladığı için ikide birde çirkin tarizlere d~ 
ğil, hürmet görmeğe hak kazanan Türk 
kadını ve genç Tüık kızını rencide eden 
gene bir takım sözlerin sarfcdildiğini gaze-
teleıde esefle gördü'k. 

Daktilonun süsü.. millet, bunun için a .. 
vuç do1usu para veriyormuş, deniyor .• Bte 
sözlerde kadın erkek müsavatı prensiple
rine karşı herhangi bir muhalefet veya hu· 
sumet fikri yoksa, insaftan da herhalde e• 
ser bulunmadığını teslim etmelidir. 

Kendisinden birçok meziyetler aradığı .. 
mız, inkılabın icablarına, kanunun sarin 
hükümlerine rağmen cceski arab harflerini 
de okumak bilmesiniıı sıkılmadan §:ırt koş
tuğumuz, yabancı dil bilirse tercih eyledi
ğimiz biçare Türk kızına ayda kaç para ve
riyoruz ki onun mütevazıane, fakirane sü
sü gözümüze batıveriyor. 

Hangi süs} Klyafetinin zarifliğine itina 
etmek. saçını baıını derli toplu bulundur .. 
mak, makinenin klaviyesi üzerinde nasır 
bağlıyan parmakların tırnaklarına biraz 
cila sürmek, okunmaz, berbad el yazılarını 
sökmeğe uğraşırken terliyen çehresine bil' 
parçacık pudra serpmek eğer süs sl\yılıyo'l! 
ve ayıblanıyorsa, bütün kusur ve kabahat 
bunlardan ibaretse, bu kadarcık bir şeyi, 
hayattan az çok anlıyan centilmen bir er• 
kek, daktilonun kadınlığına bağışlamalıdır. 

Hem, 'Uzun sözün 'kısası: ikide Hrde ta· 
rize uğnyan, emekçi Türk kadını: 

- Beni boyuna hakir görmek, kazan• 
cımı çoğunsamak, bana fena gözle bak
mak, beni tezyif ve tahkir etmek için mi 
çarşaf altından "'e kafes ardında~. çıl·ardı
nız} diye sorsa, ne cevab verecegız}. 

e. ~k111un r-calu 
----··----·---····-··· ... ·--------· ............ 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inct sayfada) 

rafından bildirilmektedir. 
Keza Almanlara göre, müttefikler, dün 

de kurduklan yeni müdafaa hat]arının hi
mayesinde ve fakat uçaklaria en ağır uzun 
topların bombaıdımanları altında, Dün -
kerk den gemilere binmeğe devam etmif· 
lerdir. 

Almanlar, Somme" da müttefiklerin bfr 
zırhlı araba kıt'ası hücumunu defettikleri
ni ve Amien cenub bahsındakı orman1arda 
müttefiklerin bir tah~datını bombaladık -
!arını bildirmişlerdir. Başka semtlerde e -
hemmiyetli bir hadise olmaım=tır. 

Va2iyetin muholıemai: 

MüUcf~lerin arkalarını Dünkcrk lim ... 
nına vererek ve Y ser nehrini de cepheleri .. 
n~ alarak yeni bir mevzi tutmalarının v~ 
bunu ısrarla mUdafaa etmelerinin mühim 
iki f ayd .. vardır: 

1 - Makaad vapurlara binip çekilmelı: 
olduğu takdirde bunun milmkün merteb• 
intizam ile ve az zayiatla yapılmasmı te
min etmek. 

2 - Maksad ne olursa olsun, \\' eygan .. 
dın cenubda yapmakta olduğu yeni tertl
bat ve tahlidat için muhtaç olduiu möm -
kün mertebe fazla Wr zamanı Almanla"' 
kaybettirmek. 

Müttefiklerin bu yeni mevzilerinde ne 
yaptıklannı ve bu mevzilerini n• gjbi prt• 
lar altında. ne miktar kuvvctlt;rle tuttuk4 
lannı bilemiyoruz. Her halde burada in • 
giltere i]e irtibat ve muvasalayı temine mu-
vaffak olabildikleıindeıı dolayı bu. d11ruın 
müttefikler kin pek mühim ve faydalıdır. 
Kezalik General Blandıard ordularının tl 
Valenciennes bölgeainden itibaren Alman
ların cenubdan, p.rktan ve garbden vaki 
olan en fi<ldetli taarruzlarına ıağmen iki 
müdafaa duvarı arasında sahile kadar biı 
koridor teıkil ederek bunun içinden Fran• 
11z ve lngiliz kıtaatının aahile uln§abilme -
lcıi tarihte misli olmıyan bir haıekettir. Bu 
hareket, bilhıuaa Belçika ordu.unun teali .. 
minden eonra harikulide bir hal alauıtır. 

Her halde müttefikleı- ord11aunun, ma • 
lilm prtlar altuıda, velev kumıen ol~· 
Valeneiennea'den eahile M'at ~cWNlmetl 
811>i muhal derecainde a,ir Mı-ek.eıll ba~ 
'll'l&f ............ ta ..... - .Mtfıf.Geli .,. 
....... Wr -r.Nm ~ ı•aıtıkth. ... .......... 
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elgraf, Tele:fon. Ve Radyo 

Amerik a mütte fiklere 
süratle taggare 

göndermeğe başlıyor 
Bı· A ·k generalı müttefiklere pilotları ile birlikte 

r merı a ' · · kl.f tt• 
1.00D Amerikan tayyaresinin gönderilmesını te ı e ı 

Balkanları tekrar dile 
dolayorlar 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

S on günlerde Balkanların va1Jyetl 
tekrar bahis mevzuu olmak lstlda • 

dını gösteriyor. Bunun sebebi Moskovadan 
intişar etmiş bir radyo haberidir. Bu habe _ 
rln ciddi bir esa.<ıa l.sttnad edip etmr.diği 

G i ı milere irkab edilecekleri limanlara kadar tayin olunrunıyacağı gibi bir deneme balo. 
}ı Nevyork 30 (A.A.) - '> eçeni ~.~::. götüreceklerdir. nu olup olmadığını kestirmek de güçtür. Ma. 

arbde Amerika ordusunun .. ~ne 1 OOO Mamafih Amerikalı tayyarecilerin tay - amarih harb tallinin garbi Avrupada her _ 
na kumanda eden. ~ene~al ~rnb. lik • yareleri Avrupaya götürmeğe hakları yok- hangi bir değt.,lk.llk göstermek lstidadmda 
Amerikan tayyaresının pılotları 1 e . ır · · tur. bulunduğu her zamanda ismi ortaya atılan 
te müttefiklerin yardımına göndenlmesını Ruzveltin bir nutku Balkanlar, Belçika ve .şimali Fransadaki 
teklif etmiştir. . Va.şlngton 30 (A.A.) - Amerika kanunu askert vaziyet münasebetlle tekrar hatırlan. 

General Oryan hukuku dü.v~I bakımın· esasisinin imzasını gösteren bir tablonun mış olsa gerektir. 
dan bu hareketin Almanyaya ılanı harb et- teşhiri mUnasebetlle blr nutuk söylemiş olan Ma.skova radyasunrı. gore garb cephesınde 
ıneğe muadil olduğunu ve fakat bunun mü: Ruzvelt, bilhassa şbyle demiştir: nğır Almnn tazyiki gören bir takım İn~lliz 
dafaa noktasından bu miktar tayyareyı Tebcil etmekte olduğumuz vesikada par - ve Fransız ordularının içine düştükleri va _ 
6 ay içinde üç dört defada gönder':"ekten lak bir surette tarif edllmf.ş olan hayata, be. zlyetten sonra harbin Balkanlara sirayet 
daha . . d A er·ıkanın menfaatlerıne uy- şer tarihinde mlsll mesbuk olmıyan bir kuv. ettirilme.si Fransa ve İngiltere için bir c -

zıya e m . ·ı ti B .. k- . 
ıun olduğunu beyan ettl}İştir. veUe tecavüz cdı ~iş r. ugun u mcrasım, mel olmaktadır. Bu münasebetle Moskova 

k• t memleketimizde hurriyet me.cıeleslnin asla ı11dyosu vaziyeti nazik bir memlr.ket olmnk 
Tayyare sev ıya ı ö i k alın blr es· .. .. . 1 s nmemes ararmı amıza V1 1 • uzere Yunanlstanı ele almaktn ve ıteren 

V . 30 (A A ) _ Muttefık ere 1 d' h 
aşıngton . . r l e ır. arbde olduğu gibi bu defa da mütteflkl<>rin 

fazla miktarda ve süratle tayyare tes ım Boston 30 (A.A.) - Horvard üniv:?rsltesl Selfmlğe nsker çıkarmalarına intizar el -
nıaksadile Hu11, tayyarelerin K~nada m~- rektörü Ja.mes Conant, Blrle.şlk Amerlkadan mek !Azım ~elmekledir demektedli. 
rnurlarına teslim ~kline müteallık ola~. nı- müttefıklere derhal muhtaç oldukları harb Yukarıcfa kavdetmiş 'oıdultum (Tlbl bıı hn. 
:zarnnameyi tadil etmiştir. Bundan .boylk malzemesini vemek suretıle yardımda bu - berin nasıl bir esasa istlnnd etti!!lni anla -
tawareciler hududa kadar tayyarelerı sev lunmnsını lstcmı.ştır. mak müsküldür. Bir crenemP balonu olma _ 
\'e 'd t k hakkına malik olacakla~- Conant, Almanyanın Fransa ve İngiltere. sı 1htrmnli daha ~ııllbdlr Fnknt müHf'ftk 
dı ı M~~ \1,e tayyareler, Kanada arazı- ye tamamıle gallb gelmesinin Bitlerin bü • lcrle Balknnlı devletlerin karsılıklı milna -
· r. ukeal 

1 
en kt Bundan s.:>nra Ame - tün dUnyaya hakim olmağa teşebbüs etme. sebetlerl maJ(im oldul?u trln Moskovn ... ad-

aınc sev o unaca ır. 1 ı "'lr kadd ı ıo:. .. 
·1~ 1 ·ı h dudu geçecekler ve si ç n 'U mu eme 0 aca&ı mutaleasını yosunun selle-mehüsseliı.m ortnvn bövle bir id 

21K:a ı tayyarecı er, u .. detmiştır ' 

Fevkalade tahsisat ve 
avans kanunları dün 
Mecliste kabul edildi 

Ankara 30 (A.A.) --- Bugiin Refet Ca
nıtezin başkanlığında toplanan Büyük Mil-
let Meclisi müvazenci umumiyeye dahil ba
zı Vekaletlerin 19 40 bütçelerine yekiinu 
109, 922,000 lira olan fevkalade tahsisat 
verilmesine aid kanunu kabul eylemiştir. 

Bundaq sonra muhtelif memleketlerle 
mün'akid ticaret ve kliring anlaşmalarile 
bazı anlaşmalarda tadilat yapılması hak -

kında kanun layihalarının ikinci müzake • 
releri yapılmıştır. 

B. M. Meclisi gene bugilnku toplanh • 
ınnda inhisarlar idaresinin 194~• bUtçeıılnl 
ve Ankara hukuk fakültesinin Maarif Ve. 
Uletine devri ve Cümhurlyet Merkez Ban· 
kasının hazineye 250 milyon liralık fov • 
kalade avans vermesine dair kanun layi 
balarını da tasvib eylemşitir. 

Mecliı yann toplanacaktır. 

Bingölde zelzeleden 
38 ev yıkıldı, birçok 

evlerin duvarları çatladı 
Ankara 31 {Hususi) - Şehrimize gelen haberlere göre Bingölde 'bir zelzele ol 

0

muş ve 38 ev yıkılmı,. birçok evlerin de ~varları çatlamıştır. 
Halk yaylada olduğu içın insanca zayiat yoktur. Yalnız bir kız çocuğunun kolu 

kopmuştur. 
~~~~~~-------------------~~~~-

tayy 1 · Avrupaya götürme-k uzere ge • ser · dla atmn<;t ı~tlllı'nbı mıı('fb bir hfıdLc:e ım • 
are en 1 bll' .. .. d . 1 . 

i 
yı a ır. "futtefik devl<'tler bııgünkfi hn,.b Ankara 30 (Hususi) - Zonguldak ile Kozlu arasında bir emiryo u ınşası vo 

Al anların ngı•ıtereye ~~!ıı~~~be~:c ~~d~~e;11~~~~nta::~~ei:~~~~ıi\i gelecek senelere sari taahhüde giri ilmesi hakkındaki layiha Meclise verilmiştir. 

Zonguldak -Kozlu demiryolu 
m tesebbfısıınde bulunmadılar. Belki buna kuv B. k t f b .. k d 

1 vetlert kfırt dei!lldl Belki bunu bir prPn~ıp ır eres e a rı ası yan 1 
k k meselesi telakki ettııer. Sı>!dl nE' olurs!'l ol _ 

as er Çı arma arı sun, hakikat bu merkezdr>dir fneJltereıı.n 
dlzJ dibinde ve onu her :znmnn tehdld eöe • Ankara 30 (Hususi) - Öğleden sonra. Ak- haberdar edildiğinden kere.c;teler clvardnkJ 

1 • d b h d • ı • bilecek olan toorıı kl-trı lıı!!' 1 ve buraıan hn- köprüde Ahmed Ş:ıhin 1dnreslndek1 kereste dereye atılnm::ı.mıştır. 
eh t e en a se 1 ıyor reket üssü olarak kullanm k 1-la geleb~le - fabriknsında yan"ın çıkmıştır. Şiddeti~ esen Fabrika 45 bin liraya s gortalıdır. Ynngı. 
ı ı m a 1 n cekken. bu. vnpılmnmı~tır Su halde evlevi. rüzgarlnrın yardımile fubrikadakJ keresteler nın vaziyeti şupheli görulduğunden zabıta. 

yetle BalkAn!ııra hodbehod b,. ihrac mev • tamamen yanmıştır. Yangından itfni~c geç tahkikata. devam etmektedir. 
Londra 30 (A.A.) - istihbarat nezare- 5 milyon insanın merdane ve eğilmez cesa- zuubahs olamaz. olmamak l{ı1 m ı?ellr tş e 

tinin parlamento sekreteri Nicholson, dün reti bunlann İngilterede çok kalmaları im- bu muclb sf>bPblerdPn dolııvı Mo<ıkova rnd • 
akşam imparatorluğa hitaben radyoda bir kanını veremez. Esasen filolarımızın ezici yosunun ortavn attıi:! hııberi ~~ece blr btl _ 
mesaj ıne retmiştir. kuvveti karşısında Almanlar uzun müddet lon, bir iskandil hareketi addetmek lfı.,ım. 

'icholson demiştir ki: barınamazlar. dır. Hac;-nnl r ttl'll nda 6vle bir cephe y k-
Almanlann, Flandre'lerde bir netice is- Fransanın büyük ordulan şimdi başlıca ken hntırlıınılen bir lhtlmnl bu ün bu rep-

tihsal etmeleri ihtimalini göz önünde bulun- harb mıntaknsının cenubundaki müdafaa he teessw ettikten sonra dl unmek Hl um _ 
durmalıyız. fakat, her şeyden evvel bu hattında toplanmakta ve Weygand kuman- suzdur Dovfiş meydanı mevruddur. Onu 
neticenin kat'i bir netice olmadığı hatır - dası altında Almanların, kazanmak iste - başka verlerde arnmıfı~ nıld deıru ııı'dlr? 
dan çıkarılmamalıdır. Haberler fenadır. diği tam muzafferiyeti hiçe indimıeğe ha - 5 f L .9c? L:;; 
Gelecek günlerde daha fena haberlerle kar zırlanmaktadırlar. 6 m ( aqı,ı. L -·m•~ 

d. d B d Nicholson •u sözleri ili.ve etmistir: --·········-····-·········-··········-····-···-···· §ılaşmamız ihtimali e var ır. ur an ev - .. • 
v lk · h blerde mevcud olmıyan usullerle Almanlara kartı nihai zaferi k;\zanaca -
Aelmı tr lngiltereye bir kaç bin asker ğımıza şüphe yoktur. Biz onlan bir kerre 

ı'k an alrın da ihtimal dahilindedir. Fakat, yendik, bir kerre daha yeneceğiz.ı> 
ç armaar~ı_:::_:.:.....---------------------~""":"---:-------:---:----:---:----

Moskovaya giden lngiliz heyeti hakkında 
Tass ajansının bir tavzihi 

(A A ) _ cripps'in Mo.skova. I miştir ki, Sovyet :hükfuncti, ne Cripps't, ne 
Moskova 30 h~kkında İngiliz gazetelerin. de herhangi başka bir şahSı fevkalade ve • 

ta muvasalat~ birbirini nakzeden ha - yahud husu.si murahhas sıfatlle kabul ede -
de bir çok ya ış ~uğundan, Tnss ajansı, mez. Eğer İngiliz hükfUnetf, hakikaten, İn • 
vadisler çıkmış ~ta bulurunağa sarnhlyettar gııtere ile Sovyetıer Birliği münasebetlerin. 
aşağıdaki beyana de meTcud olmıya.n bir değişme hakkında 
dır: fevkalade hususi mu- müzakereler yapmak arzusunu görüyor ıse 

Oripps'i M?5ko~~::ennek hakkında İngiliz bunu, Moskovadaki büyük elçisi Seeds ve : 
rahhas sıfatile :nne cevab olarak, ha.rtcı. yahud da eğer Seed.cı değiştirilecekse onun ye 
hUkümetln1n te M lskl'yl şu cıhetı İnglllz rJne Moskova büyük elçiliğine tayin oluna _ 
ye halk komiseri, a koym' ağa memur et • cak başka tur şahıa va.ı;ıta.ıı1.le yapablUr. 
hUkfUnetının ıttılnına 

Romanyada yalan haberler yay~nlar bir aydan 
iki seneye kadar hapsedılecekler 

D"n tntLşar eden bir Petrol mıntakalannda alındığı dün sabah 
Bükreş SO (A.A'l ~anu haberler yayan Ti!- bildlrllen emniyet tedbirlerinin tatbikatın • 

S>oll.s nizamna.ınh:ı~ı Y politikası hakkında ku- dan olarak, yarından itibaren bu mıntaka. 
Ja Romanya uı nan veya Ro -
de müstenld tefsiratta b o~unan polltlk ve. larda. bulunan şlipheli evlerde polisçe tahar. 
manya tarafındıuı ittlha~ muahazede bu _ riyat :yapılacatı bildlrllmektedır. Gene ayni 
ya askeri tedabir hakkın ahSı bir aydan 2 mıntakalardan geçen bütün trenlerle de _ 
lunnıakla itham edilen he: ı cezasına mah- miryolu istasyonları da polta nezareti altın. 

Milli Şef Mecliste 
Ankara 30 (Hususi) - Mil

li Şef ismet lnönü bugün Mec
lisi ferellendirmiıtir. 

Rt4isicümhurun tebrikleri 
Ankara 30 (A.A.) - Şarki Er

dün' ün milli bayramı münaeebetile, 
Rcis.icühurumuz fehametlu Emir 
Abdullah hazretlerine tebriklerini 
telgraflamışlardır. Emir hnretleri de 
teşekkür ve tehassüslerini Reisicüm
hurumuza telgrafla bildiımiştir. 

Mısırda ecnebi 
radyoları 

dinlemek yasak 
Kahire 30 CA A.) - İskenderiye askerl va

li.si, lokanta ve içki satan müesseselerin sa. 
hlblerine Arab lisanında neşriyat yapan rnd. 
yo ıstasyonlarıru açmamalarını tenblh etnılş 
tlr. Çünkü bu istasyonlar, uydurma haber. 
ıer vermektedirler. Yalnız Kahlre istasyonu 
bltarafane haberler neşrettiği ıçın dlnlene
bllecektlr. 

Bu talimat haricınde hareket edecekler 1-
Qin atır para. cezalan konulmuıtur: 

seneye kadar varabilen h P 4f. bulundW'Ulacattır. 

kB~l;i~ka~"· m- e-sa-=-i -=-ko~nf=-ed-;-. er-:-a~sy=-=on:-=-u .11K=ra111 Lı=-e~opold' o General Metaksasın 
ihanetle ıtham edıyor gençlere bir hitabesi 

1 'k . umf ınesai konfederasyonu ile Belçika hıriıtiyan Atına ao (A.A.) - Gençlik konferansının 
Paris 30 (A.A.) --- Beu çı Bel~~a sendikaları teşkilatına hitab eden bir meaajla - kapanışı müna.sebetlle başvek.il Metaksas, 

sendikaları konfederasyon ' d' I • bir nutuk irad ederek, bilhassa demiştir ki: 
rında ezcümle şöyle demek~ ır jr ·dan kaçan milyonlarca Belçikalının bissiyat~a Hepiniz eyaletlerinize döndüitünliz zaman 

Memleketi istila eden A lan ardfr•ilncelerini aksettirmekte olduğumuza kani ola- her ihtımall bfitun kalbinizle, hak.ikl Yu _ 
tercüman ve Belçikada kalan krı~ ihanet etmiş olduğunu beyan ederiz. nan kalblerinlzle karşıladığımızı, daha kuv. 
rak üçüncü Leopoldün meınlf' etı~:zaffer olması için hüktlmete bütün kuvvetimizle vetıı olarak gelecek seneleri, sulh senelerını 

Almanya Bulgaristana turist olarak 
yaralı asker gönderecekmiş 

Sofya SO (A.A.) - Almnnya, Bulgar htlkümetinden, bu yaz Karadeniz üzerinde Var. 
naya birçok turist göndermek için nıüsaade lstemıı ve Bulgar hukümetı de bunu kabul 
etmiştir. Bu turistlerin birkaç bin yaralı asker olacağı tahmin edilmektedir. 

Amerikanın Vaşington vapuru Amerikahları 
almak üzere dün Avrupaya hareket etti 

Nevyork 30 CA A.) - Amerikanın Washington vapuru bugün Avrupaya hareket etmLt 
tir. Vapur Fransada oturan ve memleketlerine dönmek itlyen Amerikalıları alacaktır 
Vapur şıhhi malzeme nakletmektedir. 

sahillerinde iki J ngiliz Norveç 
hastane batırıldı • • gem ısı 

Londra. so CA.A.) - Narvikln istirdadı hakkında. henüz fazla tafsllftt alınamam~tır 
Maamanh, şehrin bir Fransız ııenerall kum~ldabında bulunan mutteflk ordusu tarafın. 
dan maJılrnne bir manevra neticesi lstlrdad edildiği anlaşılmaktadır . 
.Aİmanlann hava. taarruzuna uğrıyan iki İnglliz hastane gemisinin Dippe limanında 

battığı anlaşılıyor. Her 1ki gemi de mutad olan yeşil.beyaz sallbiahmer renklerine barlı. 
surette boyanmış bulunduğundan, yanlışlık olmasına imkfı.n bulunmamakta idi. 

Litvanyada Sovyet askerleri kayboluyormuş 
Moskova 30 --- Tass: maye&i altında bulunan bazı eşhas tarafın 
Sovyetler Birliği hariciye halk komiser· dan organize edilmiı olduğunu göstermek· 

!iği aşağıdaki tebliği neşretmi~tir: tedir. 
Sovyet - Litvanya karşılıklı yardım Kaunas 30 (A.A.) - Reuter ajansı, Sovyet 

paktı mucibince Litvanya cümhuriyeti ara.- protestosunun Lltvanyada endişe tevlld et • 
zisinde yerleştirilmiş Sovyet li:arnizonların- tlğinl bildirmektedir. 
dan birçok askerlerin kaybolmalan vak'a- Lftvanya hUkOıneti, bu protestoya. verdill 
lan kaydedilmiştir. Harlciye Halk Komi - cevabda bu 1ş için hususi bır tahkıkat ko ., 
scrliğinin elindeki mevzuat, bu kaybolma - misyonu teşkil edlldlğlnl ve mes'ullerln §ld· 
ların Litvanya hükGmeti organlarının hi - detle tecziye edıleceğını blldlrmlştlr. 

·~------------------------~ 

Fransız Cumhurreisinin askerlere mesajı 
Paris 30 (A.A.) - Relslcümhur Löbrön dün şimal orduları grupu kumandanı ııeneraı 

Blancharda bir me.saJ göndererek ııkumandası altında İngllls kuvvetlerlle blrllkt.e ~ 
müttefik donanmaların teşriki mesaWle askerlik tarihinde ön plAnda yer alacak bili 
muharebeye devam etmekte olan askerlerin erkekçe cesaretlert ve zaptolunmaz enerJL. 
ıerlnden dolayı bütün Fransızların hararetll takdir ve hayranlık hl&lertnı ve yurdUll 
seUm ve minnettarlı~ınb blldlrmlştlr. 

ingiltereye yeniden Kanadah tayyareciler geldi 
Londra 30 (A.A.) - Kanadalı tayyarecılerden mlirekkeb yem hır kafıle bır İngılıt 

ıımamna gelmı.ş, derhal Londraya hareket etml.ştlr. 

Hürriyetin, hakkın ve şere ın idrak edeceğlmlzl !kat'iycUe söfliyebtlirsl -
müzaheret edeceğiz. - Bu ak§ıun konsey halinde toplanan Belçika nazırları nt&. Yeni Matbuat A iman yaya ilhak 

Fransada bir mahal ~O (A.A.> etmişlerdir: 
ıaş:ığıdaki kararnanıeyı kabul esasinin 82 nc1 madde.si mucibince, konsey halinde Ven·ı Zelandada Umum MDdilril Edilen arazi 

uBelçıka mlllcti adına, kanu~:tevıınln idaresi altında olduğu için icrayi hükümet 
içtima eden nazırlar, kralm m müşahede ve tesblt eylemişlerdir.11 Ankara 30 (Hususi) - Yeni teokil c- Berlin 30 (A.A.) - Eupen, Malmedy 
imkanından mahrum olduğunu mecburi askerıı·k dilen matbuat umum müdütlüğüne Baıve- ve Maresnet arazisinin ilhnkına müteallik 

1 A ·ka sef • • • k bul ettı• k&let matbuat bürosu ıefi Selim Sarper olan nizamn~'lle, neşredilmiştir. Bu arazi-• ·r K a 1 merı ırını a de sakin olan bütün ahali, Alman tabiiye-

ıngı iZ r _ Londradaki, Amer~ka. ·~firi Kennedy buPn. Bukingham rt ~~!~~k30~~~ usuı~:~nz~~~~n~~~~; tay~:::~:!~ti~umartesi günil faaliyete ıe- ~:~c~t~~~:~ın::~:nl~~ı~aı tk~!u!1:;_~~: 
------~~-----------.___,......_,...~~~....;..---~ ,_.,.__ __ ~---------~~~-------------ıveı:miatir •. ~---------~~~~------~------- cecCkt.ir. ______ ~---~~---~---------~~··d-ı_r_. ____ ~---------~~~------------~---~ 
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4 Sayfa SON l!OSTA Mayıs 3\ 

[~_S __ , _e_h_ir __ B_a_h_e_r __ l_e_r_i_.-.J) 1 Son Posta 1 SPOR 
Şehirde fia"t murakabe 1 Zam yapılmadığı Bu hafta yapılacak 
k 

takdirde otobüs 
omisyonları kuruluyor seferleri tatil edilecek milli küme maçları 

Dün yapılan bir toplanhda ihtikarı önliyecek Otobüsçülerden mürekkeb bir heyet dun " 
Vilayete ba.şvurmuş, benzin ve malzeme fL Mllli kume maçlarının son depl&s:manını Bu müsabakn.lardan evvel genç pehlivan • 
atlan yük.seldifi içd.n otobüs fiatlarına zam yapacak olan Ankara takımlarından lldsi lar arasın<la dıı bazı güreşler yapılacaktır. 
yapılmad!fı takdirde kazanç vergisi ver _ bugün şebrbn.lse gelerek yarın tık tar~aş • tedbirler 

Dün öğleden sonra mıntaka ticaret mü- lakadar bulunan büyük tüccar ve eanayı- memek için 1 Hazirandan itibaren seferlere malarını Beşfkta.f ve Vefa ile ya.paea.klardır. Ankarada ki ıpor h areke tleri 
dürlüğünde vali muavini Haluk Pepeinin cilerden iki aza Üe takviye edtlecektir. devam imk~ını hulanııyacak1nnnı biJdlr - Mllll kümede flmdiye kadar en az maç Ankra (Hususl) - Ankarasopr mecmuası 
rei.liğinde mühim bir toplantı yapılmıştır. Yenl komisyanlarm salahiyetleri milli mişlerdır. Otobü,,çülerln bu müracaatı in - yapmış olan .,. bu arada en mfifkill vaziyet.. kupası maçlarına. bu hafta da devam edil. 

etrafında görüşüldü 

Toplantıda müddeiumumi başrnuavini, korunma kanunu ile tasrih edi\mi~ ve her celenmektedir. te bulunan Beştktaşla Vefanın Mubafızgü - dl neticede Demirspor &fa Oüclinü 3.2 mal 
emniyet müdür muavini, mmtakıı iktısad türlü salahiyetle techiz edilmiştir. Bu se - Bu tetkikat netıcesınde bugünkü ~rtlara c\l ve Gençleri>lrllği ne oynıyacaklan oyun. lilb ettı. 
ve ticaret müdürleri, Ticaret oduı umumi beble ihtikarla daha esaslı bir şekilde mü- göre otobüs seferlerinin ot.<>büsçülerln zara- !arın her bakımdan b\lyük bir ehemmiyeU * İlkbahar at yarışlarının dördlinclisü bu 
k.atib.i, belediye Üttısad itleri müdürü, E • cadele imkanlarına malik olacaktır. rını lnt~ ettiği. anlaşıldı~ı takdirde şehir - vardır. Pazar şehir hlpodromun-Oa yapıldı. Mİili Şe· 
nıinönü, Beyoğlu kaymakamları da bu - Komisyonun faaliyete geçmesini mütea- de otobüs naklıyatının azalarak nakil va - Be§lkta.ş lle Vefa bu .son deplasman maç _ fin de şereflendirdiği yarışlar baştan sona 
lunmu§lardır. kib son günlerde yeniden başlıyan gayri ta- sıtalarındaki izdihamın artmaması için ba. lannı kazanamadıklan takdirde mllll küme kadar alfika Ue tnkib edlldi. Neticede Slfkap, 

Memlekette ihtikar hareketini (;nliyecek bii fiat yükseltme hareketlerile cezri bir ~e- zı tedbirler alınacaktır. puvan cetvelindeki yerlerinden yukarıya do~ Pasın, N!rvana, Bora ve Mis ismindeki nt • 
tedbirleri almak ve ihtika_r yapanlan ceza - kilde mücadele edilecektir. Bilhassa pera- ru fırlamalan oldukça güç bir iş olacak _ lar bfrlncılık aldılar. 3 üncü koşudaki !kili 
landırmak ve müstehlik halkı tazyik ede - O•• •• "t" ki• tır kendecilerin toptancılardan yapbkları son Un UÇ V0Sa l 1 na iye ' bahiste Nirvan:ı, Berceste kombinezonunu 
tek Hat yüksekliklerine mani olmak üzere c mübayaayı diğer mevcud bütün mallarına kazasında do"" rt kı"şı" umartesl günü ilk ma9ı Oençlerbirliği ile bdılularab.llenler. bır }ıraya mukabıl 325 kuruş aı. 
teşkili takarrür eden Hat mürakabe ko -

1 
teşmili. toptancılann aon ithal ettikleri ve- Vela, ikinci maçı da Muhafızla B~cııktaş ya-

ınisyonlan hakkında talimat n mak üzere k ....,. 
A 

._ d.. h . . d.. _ ya satın aldıkları mal fiatlannı bütün ı;to - yaralandı pacaklardır. 
Sclim Tezcan 

na.araya gitmiş ve un şe rımıze onmuş ki d 
d 

. 
1 

. • d S ff larına 'Şiimil bir hale getirmeleri şe in e Cumartesi •e Pazar günü yap·•--ak maç-
olan belediye iktısa ış erı mü ürü n et bb bl • .,_, 

V k
'll H d '- tecelli eden bariz ihtikarın nıüııc i eri Dün ""hrimizde üç otomobil .. e k:amuon lar Şeref sa""- --da ovrıanacaktır. 

izahat vermiştir. e ı er t-yctin en çııı;.- ,.... • J muu.11 J~ 
lzmirde spor müesseseleri 

altıyı buldu 
h 

.., bliv süratle cezalandınlncaktır. kazası olmuş, bu ka--'ar neUc0 
.. ınde 4 kis' mış olan kararname enüz vııaycte tc · ~ r.w ~ .'-' edilmemiş olduğundan, dünkü toplantı ih- Filhakika son birkaç gün zarfında pi - yaralanmıştır. On b irinci atletizm b a yrami 

zari mahiyette olmuştur. yasada cam ve cam mamulatilc deri ve Taksimde oturan 80 yaşlarında Anastasya On biri el hı bul tt İzmir (Hususi) - Kültürpnrktaki spor sl-
Evvelce Ankara, lstanbul ve iz.mirde deri mıımulatında hu şekilde h.ucket harb- adında bir kadın, İstlkliıl caddesinden geçer- ı:ar " "nKadık~n t~tı~ zm ~yra;1~ Pa- tesine tenis klübü da iltihak ederek bu su. 

ihdası kararla,an ve bilahare her vilayette den evveline göre Hatların yüzde yetmiş be ken şoför Hüseylnln 1da.r~1ndeki 1157 sa - gunu oy s ın a yap aca . retle mevcud spor müesseseleri altıya baliğ' 
teşkili muvafık görülen Hat mürakabe ko- şe kadar ve bir bhaftad e~~lir.1 e ~azaran yılı otomobilin çarpmasile bao§ından yaralan 1 Sad at ~.30 da başlanacak olan milsrı.baka - olmuştur. Atlı spor ltlübü tamamlanmış, ka. 
misyonlan valilerin reisliğinde le~ek.kül e- yüzde 15-20 nis etin e yuK.se mesıne se - mıştır. ar a guzel dereceler elde edilmesi kuvvet- palı yüzme hnvuzu inşaatı eksl.ltmeye çıka-
decektir. Seh•;,....,; .. ri .. ihtikar komi~yonunun beb olmuştur. Baltalbrianı'nda ita.ş oealtlar:md.3 nakliyat le muhtemeldir. rılmıştır. Yüzme havuzu fuar zamanına ka-
yerine kaim olacak vo bu komisyon azala- Komisyon lüzum gördüğü takdirde top- l~lerlnde çal~an 3474 sayılı kamyon, Reşid_ p - •· •• dar ikmal edilecektir. rından te:ıekkuı edecek olan yeni komis - tan Hatla perakende fiatlar için nark usu - paşa caddesinden geçerken, Boyacıköyünde a zar gunu yapılacak gureıler İnşaatı tamamlanarak açılma töreni bü. 
yon, piyasa hareketlcrile çok yakından a- }üne dalti karar verebilecektir. Halük adında bir çocu~a (Ql'J)Dlı.ştır. lJazı tanınm~ pehllvanlamnızın ~Uraki ""k oi d tlf k"tlesl h d ıl !,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=====~~~=~~ K~~~tek~e~~~~ad~enHa _ -ıw ~ ~" u murunayap ~ - • • • • ) . lük vilcudünün müteaddld erlerinden ağır le Pazar günti Tak.c;lm sahasınd!l mtıhlm mü- tenis klubu dört tenis kortu Ue cidden güzel 

C K U Ç LJ K H A B E R L E R _ surette yaralanmı.şt r Y sabaltalar yapılacaktır. bir eser olmuştur. Ufak blr tribünü de var ,. 
. . Halük. tedavi ed~~rk üzere Şiş]! hasta _ İki buçukta başlıyacak olan milsabaklar dır. Klüb binası ihtiyaca cevab verecek vüs. 

Ha.va ltaronnında teşkilat _ An.karada top\ i hraç faallyeU - Harb sebeblle bır çok nesine kaldınlmı~. sorör yakalanmıştır. Ü _ şu sırayı takfb edec~ktfr: attedir. 
lanan Tiirk Hava Kurumu Kurultayına işti_ memleketlere ihracat yapmak imkanları kaL çüncü kaza da Topkapı dı.sında olmuşt?.r. 1 - Pomak Mustafa. _ Hayati (45 daki _ Kliibe senede on Ura aidat veren az.I\. ol • 
rak etmek üzere Ankaraya gitmLş olan Ha - madığı veya azaldıtı halde şehrimizden ya- Şehremininde Ere~lf sokağında 15 sayılı ka). maktadır. Şimdiye knd~r _ 300 den fazla azA: 
va Kurumu İstanbul şubesi mudüru Rıza dun pılmııkta olan ihracat mucibi memnuniyet evde oturan Makblıle adında bir kadın be 2 _ Molla Mehmed _ Peter (45 dakika) kaydolunmoştur. Bu klubun hususiyeti tenis 
~'-..w..lze dönm\14-tür bır şekılde devam etmektedir. Dün de muh- Taberlnde 5 yaşındaki kızı Sabiha oldu~ı~ 3 D' h M h d . · klübü olduğu lcadar bir çay klübü de alına_ 
q=u .... • . U ih · "' - .nar e me - Ferıştanor (yeni- d ç al h k . 1 

Genel merkez kurultay kararlan mnclbin- rellf memleketlere 135 bln lıralık em a _ halde Davudpaşa cndctes1nden ge(erlerken ş1n 1 k d > sı ır. ay az an er a şam saat 17 ıle 2 
ce, teşkiliitta yapılacak değişiklikler ve a _ raç e~tJr. İtalyaya dün yalnız kara ya. c;oför Hasanın idare.sindeki ı852 sayılı oto : c ye 

8 
ar · • _ arasında klüpte toplanarak hem tenis maç_ 

lınmuı icab eden tedbirleri bugünlerde bü- llle 71 sandık yumurta ve Alınanyaya da mobilin sadmesme uıtramışlardır. 4 
- Babaeskili lbrahlm - Mul!ylm (ye_ larını seyretmekte hem de danSlı çay parti• 

tün Hava Kurumu şubelerine blldlrecPk.Lir. evvelki anl~ma bak.Jyesl olan 23700 kllo Müsademe çok ~iddeUI olduğundan ana kız nlşlnclye kadar). lerlnde 'bulunmaktadır. 
Belediye bütçesi - Belediye bütçe.si Dahi. zeytinyağı gönderllmiştir. \'Ücudlertnin mu;htellf yerlerinden ağır su -

llye VekClletı tarafından tasdik edllmlştlr. K a.hve tevıiatı - Piyasaya kahve tevzııne rette yaralandıklarından, l!lhht . tmdad oto
Muha.sebe müdürü Muhtar ve memurin mü- b~lanmıştır. Mevcud kahvelerden l{l 'bın mobllile Haseki ha.~tanesme kaldırılmışlar _ 
düra Samih bu hususta lAzım gelen ma- çuvalı Merslne gonderllecektır. Kahvelerin dır. 
kamlara izahat vermiş olduklanndan, bn _ a.rdlyelerde beklemesi yüzünden maliye Şoför Hasan yakalanmış ve haklunda ta-
gün Ankaradan şehrimize dönmüş olacak - tine de 2 kuruş ilavesi lcab etmektedır. k!bata başlanmıştır. 
la.rdır. Universi~de imtihanlar - Üniversitede e- ----------
Şoför mektebi - Şoför mektebinin açıl - leme imtihanlarına bugünden itibaren baş_ Takas suiistimali 

davasına yeniden 
nakzan başlanıldı 

ması tçin şoförler cemiyetinin yapmakta ol- lnnmaktadır. 
doğu teşebb&ler neticelenmek üzeredlT. Be. Bugün birinci eleme imUhnnı, Pazartesi 
ledlye müsaade ederse mektebin açılmasına gü!:lü de ikınci eleme imtihanı yapılacaktır. 
derhal geçilecektir. Unlversltenln muhtelif 1akülteler1ntn ü -

Tütüncüler toplantısı - Macar rejisi na - çüncü ve dördüncü 31.lllflarında bulunan ve Hariç memleketlere mlktan az mal gön -
mma tüt.ün alma.k için şehrimize gelen he - kampa U.bi olmıyan talebenin askerlik der. <!erdikleri halde fazla göstermek· ihraç edl 
yet buradaki temaslannı bitirmiştir. ~ ~tibanlan .da 5 Haziranda başlıyacak, 26 len kerestelere 'haklk.1 loymeUnden Iaz~ 

TQrk tütün tacirleri Macar heyetine verL azır~nd.a bltırllecektır. . kıymet takdir ettirerek, buna muknbll ta -
len flatın 90k düşük olduğunu ileri sürel'ek Denı7 Gedikli Oltulu - Ilk okulu bitiren kas yollle memlekete fazla mal itball hak_ 
ncaret veUletme müracaat etmişler ve çocuk1ardan arzu edenler, Deniz Gedikli Er- kı nlınak suretlle takas 5ttii.stbnali yaptık _ 
Türk tütün limited şirketinin Macar reJl<.L baş orta okuluna talebe olarak alınacaklar. Jarı iddia olunan bazı tüccarlar. gümrük me 
ne de düşük !\atla tekliflerde bulunduğu 1. dır. murları ve takas heyeti azaları n.<tllye 3 ün. 
ıerı .sürmfu:lerdlr. · Bu sebeble önümüzdeki Bu talebelcrın kayıd ve kabul ışine yarın cü cezada tahtı muhnkemeye alınmJşlıır _ 
han.a içerisinde Türk tütüncüler btrllğlnin b~lanacalttu. dı. Davanın 50 suçlusu da neticede suçları 
yapacağ1 t.Qpla.ntının münakaşalı olacağı At yanşlan - Yarış ı.c;lah encümeni tara. sablt görülmiycrek beraat etmişlerdi. 
tahmin edDınektedır. tından hazırlanan yeni sene yarış programı Ma.bkemei temyiz, suçun mahiyet ve de-

EJeme imtihanlan - Orta okullarda eleme vllfıyetlere bildirilmiştir. Bu sene 15 vllli lillerinln ayn ayrı gösterilmeyişi, ehli vu _ 
imtlhanlan dün bitmiştir. Dün son olarak yette ilkbah~_r. yaz ve sonbahar yarışları ya. kuf raporunun ihticaca sallh bulunup hulun 
elemeye dahil matematik dersinin yazılı im pılacaktır. Istanbulda yalnız yaz yarışları madığı.nın düşünülmeyi.ş1 ve diğer bazı ci _ 
tlhanı yapılmıştır. Eleme imtihanlarının ne- yapılacağı için yarışlara 7 Temmuzda baş - het.Ierden bu kararı nakzetmlştir. 
ticeleri 4 Haııranda tnlebeye b1ldirlleceJı: ve lanncak ve 6 h~ft"a devam edilecektir. Duruşmaya, asliye 3 üncü cezada yeniden 
bu imtihanlarda muvaffak olan talebenin ~ser eruıt~~usu konseyi - Kanser enstl. başlanmış, ancak, suçlulardan kısmı aza. 
sözlil lmtlha.nlanna 5 Haziranda başlanacak tüsü ko~yi Unlvers:tede Rektör Ord. Prof. mı o celsede hazır bulunamadıkJanndan, 
tır. Eleme imtihanlarında bir dersden bile Cemil B~lscl~ rclsllğınde ~plarunı.ştır. Sıh- bunlara tebligat yapılması için, da,•a ta!ik 
muvaffak olamıyan talebeler Eylül devre hat .. v~kfiletı Hıfzıssıhha Işlerl Genel Dl - edilmiştir. 
sinde elemeye dahil üç dersin imtihanın~ rek~ru Dr. Şcrelettın Ataman da toplantı- ---------
birden gireceklerdir ya ıştırak etmiş, Enstitü direktörünün ve B. t b" b · komttenln _, ,.,,__ .. k ır seyyar ıa ıcı ır ço anı 

Tu!h BI "dd tt • ..,po,,..u4 munu aşa edllmişlli 1 d 
an vapura - r mu e enberi De - Bundan sonra yen! komite 1 tih b .' ya ra a ı 

n;leyollaıtnın Haliç fabrilta3ında tamir e . n a ına ceçı. _ 
dDınekte olan Tırhan vapurunun tamir 1 İ lcrek lkıncl reısllğe Prof. Murad Cankat, Sutlilcede çobanlık yapan. Ahmed.le o el -
t:ımamen bltırflmlşt.ir. Gemi kısa bir mü: genel sekreterliğe Prol. Dr. Sedad Tavat, a_ varda oturan .seyyar satıcı Isha_k, bir alacak 
det sonra seferlere oaşlıyablleccktı G t zalığa Prof. Dr. Behçet Sabit Erduran. Pror. meselesinden dolayı kavga ctmi.şler, İshak, 

" _ r. aye Dr. -revflk RcmZl Kazancıgil, Prof. Dr. KIL Ahmed! bı~aklıı vücudünün muht~lif yer_ 
nz bir masrana ve Tur~ muhendlslerloln e- zım Isnıall Gürkan, Prof. Dr. Saliihattln Erk lerlnden yaralamıştır. 
mek ve çalışmaları nctıceslnde vapur eskL ve Dr. Suphi Neşte Beken seçn l! ti y ı B ğl h 
sinden daha mlikemmeı bir hale sokulm 1 m ş r. • ara 1 ~yo u astan~sine kaldırılmış, 
tur. ~- hadiseyi mutealub kaçan ishak da bir müd_ 

Bir ada m j iletle m etresinin deL sonra zabıta tarafından yakalanarak 
Amerlkadan demir geldi - Amerikadan yüzünü kes ti hnkkındn takibata b~lanmı.ştır. 

dün ven!den 3900 ton demir geiıniştfl'. Bu Galat.ada oturan Tevfik adında blri bir r···················································••H••••••• 
suretle ilk yapılan siparişler tamamen gel - müddettenberi beraber yaşadığı Ark!d~ ıs _ 
mlş bulunmaktadır. Bu memleketten l'enl- mlndekl kadınla dtin kıskançlık yüzünden 
den demir getirtmek icab ettiği takdirde bu knvga etrnış ve jilelle Arkldanın yüzünü kes 
sfp:ırlşlerln de karşılanacağı anla.şılmaktn _ mlştlr. Yaralı kadın tedavi altınn -
dır. sucln yakalanmıştır. alınını~. 

Paza r Ola Has a n Bey Diyor ki : 

I 

Ankara borsası 
Açıl~ - Kapanış 30 Mayıs 940 fiatıan 

ÇEKLER 

Londra ı Sterlin 
AçıJı~..Kapan~ ! ı 

5.24 
New-York 100 Dolar 165-
Parfs 100 Frank 2.9679 
Millin o 100 Liret 8.38375 
Cenevre 100 İ3viç. Fr. 29.2725 
Atina 100 Drahmi 0.9975 
Sofya. 100 Leva 2.015 
Madrtd 100 Peçet& 14 455 
Buda peşte 100 Pengü 30.3775 
Bükreş 100 Ley 0.825 
Belgrad 100 Dinar 3.97 
Yokohama 100 Yen 38.915 
St.<>kholm ıoo İsveç Kr. Sl.005 - l insan Bey, 

sıcaklar başladı sa
yılır ••• 

•.. Doktorlar bu 
mevsimde asabi 
haetalıklann art • 
biını .. • 

. • . İnsan haleti 
ruhiy~oin mühim 
değişiklikler geçir
diğ!ni söylerler. 

Hasan Bey 
Zannetmem doıı _ 
tum, daha ne yeni t------E-~_am __ v_e_t_ah_vı_·ı:.:a:.:.t ___ _. 
bir şiir münaka§aaı. 1938 % 5 ikramiyeli 19.-
ne de (gençlik -ih- Sıvas..Erzurum 5 19.55 
tiyarlık) mesdesi Anadolu Demfryolu 1 ve 2 hisse 34.25 
çık tı. 

Etibank 
Bankaınıllil işletmeler hesabatı kontrol servisi için mütehassıs murakabe şeflerine 

ihtiyaç vardır. 

Aranılan şartlar şunlardır: 
1- :Muhasebenin nazariyatına ve tatbikatına kuvvetle vftkıf olmak -.Sınat Muhasebe 

ihtisası olmak şayanı terclhtlr.1. 
2 - Asgari lise derece.sinde tahsile malik bulunmak. 
3 - Fransızca, İngUizce, Almanca lisanlarından hlç olmazsa birisini bilmek. 
Taliblerln Haziranın beşinci gününe kadnr banknm12ın İsmnbulda Yenlı>asta.luıne 

karşısında Valde hanındaki bürosuna, mezktlr tarihten sonra da Ankaradaki merkezi. 
ne bizzat, vesikalarını hamllen. müracaatları c2548o 1446811 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

ı 

1940 iKRAMiYELERi: 

ı aded 2000 liralık ""' 2000.- Ura 
3 ll 1000 • = 3000.- ll 

G ll 500 • ICI 3000.- > 
12 D 250 J> - 3000.- > 
40 ., 100 > = 4000.- > 
75 > 50 ll ""' 3750.- > 

210 • 25 • = 5250.- ' 

Keşidelcr: 1 Şub:ıt, ı l\layıs, 

1 Ağustos, 1 İkinciteşrin tarih -
lerinde yapılır. 



,,__ 31 Man,a SOM POST~ 

Müttefiklerle Almanyanın 
bugünkü ordu mevcudları 
Vaziyet gözden geçi~ilirse arada büyük bir fark 

bu[ dıg~ı görülür. iş şimdi Fransızların harb sevk 
unma k k d. . .. t z·d· ve idaresine kalmıştır. Bu artı en ını gos erme ı ır 

~ ransa, 19 t .ıf- t 8 harbinin bida~e
ıE'- tinde 2.032,820 insan mevcudıle 

75 Piyade ve 1 O süvari tümeni seferber 
tlrnişti. Bu 75 piyade tümeninin barış za • 
rnanında yalnız 48 i mevcud olup ~~fer. -
~rlikte 2 7 ihtiyat tümen vücude getırılmış-

YA Z A N ................ Fransız başkumandanhğı lngiltereden, Ka-
........... .... : nadadan ve Yahndoğudan taze kuvvetler 

Emekli general i gelebileceğini de hesaba katabilir. Nite -

E E k•ı t 1 kim yeni fngiliz kıt'alannın Somme"ye H. mir r ı e 1 geldikleri ~diden haber verilmektedir. 
Bundan başka Fransız ba§kumandanlığı 

" Son Posta ,, nın ! Fransız ordusunun İç vaziyette bulunma -
~: larından İstifade edebilir. Yani: 

Fakat dört yıl süren harb müdde_tinc~ askeri muharriri iki tarafın fimdiki vaziretlerinde, Fran-
F'ransa 7,4 70, 000 beyaz, 2 60,000 şıı:nalı .... . ............ .......... .................... ........... 11zlar mesela Majinoda, ltalya hududla -
Afrikalı ve 31 S,000 diğer müstemlekdı e~- bunların takriben yarısı ile Lehi~tan har- rında ve cenub aahil muhafazasında bulu
rad ki cem'an 8,410,000 kişi seforbc1' etmış bi yapılmı§tır. Lehistan harbindenberi ise, nan kuvvetlerden süratle istifade edebile
"e bUn)arla vaki olan zayiatın (Frans:ı - 80 yeni tümen vücude getirilerek Alman cekleri haTde Almanlar Zigfridden ve11air 
nın geçen harbdeki yalnız ölü zayıatı harb kara orduşıl 200 tümene ibla~ ~dil- yerlerden ayni sürat ve kolaylıkla kuvvet 
l.355,000 l umum seferber mevcu - miş ve bundan ba,ka proııram mucıbınce, celbedebilecek müııaid bir vaziyette değil-
dun % 16 s~d~~) yerini doldurduktan ha,_ daha 1 O(} tümen tepekkül halinde imiş. dirler. 

la seferber fııka sayısını yüzden fazlaya ı Bu kadar azim teşkilatın vücude geti - Elhasıl Alman ordularının Holanda, Bel-
'1karrnışt1. rilme~i için Almanyanın nüfusu gerçi kafi- çika ve F ransada vermekte oldukları en 

1939 harbinin başında ise ~!an!lanın, a: dir. Beş ~enedenbe.ri akla ~~lm~dik bin t~r- ağır muharebelerde düçar oldukları za -
ha\tatıında 20 beyaz, 8 muste~leke ki lü hususı ve resmı teşekküllerın yardımıle yiat ve yorgunluktan da hesaba kat _ 
t;ın'an ıg piyade, 3 süvari, 2_ hafif mo - haydi muallem efrad da bulunsun; keza ai- mak lazımdır. Bütün bunlar toplanınca gö-
1?rlü tümen 3 müstakil sü"arı grupu, • 

2 
)ah ve her türlü harb malzerneai imal edile- rülür lci arada çok ehemmiyetlı bir r.ıaddi 

;ıpahj livası' 6 fırka kuvvetinde ka.le J.at a- bilmiş olsun: fakat bu kadar azim teşkilat kuvvet farkı yoktur. İngiliz ve Fransız ha
an, 1 1 21rhlı alay, müt addid kolor u -~e için lazım olan sübay, üssübay ve gene - va kuvvetleri de Almanlarınkinden çok a
ordu ağır vc

0 

en ağır topçu alayla;; vke 
1 

• • ralleri bulmak, 1935 e ltadar ancak kü - şağı değildir. O halde bütün mesele ııdedi 
ask~ri teşkilatı vardı. Bunlaıda~ ~ıi a şı6 çük bir ordu!lu bulunan Almanya için mu - kuvvete değil sevk ve idareye muhavvel 
tnalı Afrikada 32 piyade, 14 s1uvdarı ;e b.ir hal derecesinde güç idi. kalıyor. Müttefiklerin, Fransız sevk ve ida-
lopçu alayı, dı·gv er müstemleke er e e k b b '-

n_ dd Nite im mute er ya ancı müteh&s!'JS - resinin kendini göstermesi lazım gelen peK 

Sayfa S 

1 H'diaeler Karşısında 1 

Kağıda sarılmazsa 
Diyorlar ki: I - fpeltli emprime aldım. Fevkalld~ 
- uLüzurnauz yere klğıd ıarfetmiye- güzel. 

lim . .. Dükklncılar, ıı:attıklan öteberiyi Yahud da: 
- paket yapılmaları z.aruri olanlar müstes- - Her kahvalbda muhakkak havyaı 
na - kağıda sarma.sınlar. » yemeliyim. 

Beliti ciddi surette tetkike değer bir me- Demekten kurtulurlar. 
ıeledir .•• Fakat o cihetten t:tkikini başka- Ancak gıda maddelerinin pahalılannl 
lanna bıraka~ da, meseleye §Aka cihetin- kağıda sarmadan taşımakta bir mnhıu1 
den temas edelim: vardır ••. Görenler arasında gıda maddelct 

. P:ık.et yapılmalan zaruri olan qya han- rini taşıyanı tanıyanlann 'hemen o nkşn?1J 
gi}erıdır acaba? ona misafir olacaklan muhakknktır. 

Bence adaDllDa göre değişecektir: Me- ş d ·ı- , de-..·im: Kagwıdn sanlmqı. 
ı· k · • . b" 1_ d . . • unu a ı a~ e e J 

ae a §ı gıyınmış ır ~a. ın ıçın, nıetTesı ~- rnış eşya taşımak mecburiyeti ilnnssa kılı• 
tuz kuruştan alınını! ıkı metre basma, ka- bık erkekler için bir felaket olacaktır. ÇUn• 
fıda aanlmasa zarun olan eşyadan madud- kü kılıbık erkek ne alsa kansına heğendl
dur. Fakat metresi eelciz liradan alınını, rem ez. 
ipekli emprimeyi kağıda urmak zaruret - Ben böylesini mi al? 
olmak şöyle dursun, bir hatayı azim olur. 

Züppe bir erkek için 250 ııram zeytinin 
kAfıda ı.ıanlması bir zarurettir. Fakat 50 
gram havyarın kağıda •anlması ise bir ci
nayet olur. Züppe erkek, elli gram havya
n avucunun içinde pekala evine kadar gö
türebilir. 

Gerek ıık giyinmi, kadın, gerek züppe 
erkek. kiığıd tasarrufile birlikte kendi çe
nelerinden de tasarruf etm.İş olurlar. $öyle 
ki: Şık giyinmlı kadın, İpekli emprime~:i, 
züppe erkek elli gram havyarı açıkta gö
türürler e, her gördüklerine: 

Demiştim diye, kızılca kıyamet kopa"' 
Şimdiye kadar alınan eşya klğ)dından c 
de çıkarıldığı için kavga gürilltil ev için~ 
olurdu. Şimdiden sonra İlle kı\ğldsız evı 
götürüleceğine göre kadın, pencereden gii 
recek ve bağıracakbr: 

- Ben böylesini mi al? 
Dedim ve artık ne olacağı malum d,.~ 

ğil, belki de kılıbık erkek eve nlınmıyacafl. 
sokakta kalacaktır. 

r:J Jm•l J.iuLA.ll 

Bir hesa.b yanıı,lığı 
~oıc asker·ı teşkilat daha mcvcu u. b J l ah i 

h bd lann en mü a ağa ı t min erine göre, Al- ağır bir durumda oldukları muhakkaktır. M.. h 1 .. F ansa bu ar e, k 200 Topkapıda _ .. ,...n adama·. Bayan •Ro a: ute assıs ara gore, r ' k ·b manların umum uvveti ve garb cep- Onun için Fransız harb sevk ve İdaresi artık ,..,.~-
barış zamanındaki fırka sayısının tr.ı n en besinde bulunan ordularının kuvveti de en kendini göstermelidir. Biz İstiklal muha - - Anlamadım. Herhalde bir hesab yan. Sizi derhal hatırladım. V~d1ğiniz malfı( 
Uç rnislini seferber etmiş olacaktır.d Bu su- nihayet 1 S0-1 70 tümendir. rebesinde sayıca. tcslihatça ve malzemece lışlıtı yapmlf olacaksınız. Benim bildiğim mattan en mün:ı.slb yolu tutmuş olduğunuzt 
tetle şimdiki seferber Fransız or .. usuknkunb Fakat mııkul ve mutedil hesab yapan hasmımızdan çok madun bir kuvvette ol- 28 aene süren eTllllk hayatından sonra or - anlıyarak da çıok sevindim, tebrik ederim VG 
tn .. v 90 · d tu··meninden mure e · ..... tab m ......... lr ~ır bahis kal saadet dilerim .. agı pıya e b" k Fran ız askeri muharrirlerine göre her dub"'llmuz halde emaalsiz bir zafer kazana- ta.da gönül ıu ına "'"~ ıu • • 
olacağı anla ılır. Bu kuvvete daha ırç~k cinııten en çok yaln~ 11 O Alman tümeni ~ilmiştilc. ma.z. Aşkı takib eden dostluk da ttiyad bük- Sorduğunuz sonuncu sualin cevabına ge.. 
atlı, tnoto- rıu·· ve zırhlı tümenler ilavesi ı - u· tı"hralı" mtınü aım·-+-, baiW geçmez. ,şa.eırdım, dl. lince: d vardır. Bunların bazılannın harb kıymet Ayni sartlarla zaferin u bugün "9- Hl te ddüd lr ti 
lıza ettiğine göre Fransız hareket or usu ve kudretleri de azmış. Fransada dahi kabildir. yorsunuz herhalde doğru söylediğinize hillt- - ç re etmeyiniz cOna 1t az e • 
tene yüz küsur tümenden mürekke~v bul_u- H. E. Erk.ilet metmek İazım. meden itaat ederek dünyanın öbur ucunq 
nuyor demektir. Majino hattı ve dıger •:- Gene Fransız muharrirlerine göre bu fır- -··•••••••••••••••••··--·-···•••••••••••••-··--- * kadar• gidiniz, sizin bllglnlz, dlişuncentze 
ih 1 · d vesaır kalarıl\ 4 tanesi hafif ve S adedi znhlıdır. sahib bir kızın hattl\ yabancı bir memlekette lı kam ve kalelerde bu unan pıya. e . e· d ·ı . . .. . d - h d ba cA ö . 
ıınıflarıı nid sabit teşkilat bu yekuna dahıl Her halde Almanlar da. Zigfrid hattı- lr I encinin UZ9rJn 8 Kuta yn a Y · ·• ye. çıkabilecek müşkülAta dnhl göğüs gereblle 
değ.ildir. na Fransızlar derecesinde bir kuvvet, yani, 227 I İ r a para bU 1 UndU - cTemiz alleye mensub, ev işi blllr, sn - ceğlne kanllm. Cesur olunuz. 

lngiliz ordusuna gelince, bu .. da geçen 20-30 tümen, tahsis edeceklerinden yeni nşın ,·eya kumral bir genç kızla evlenmek * 
harbin dört senesi zarfında 7 kusur mıl ~ ~~r meydan muharebesinde ancak 70-80 Zabıta dün Hasköyde dllencilik )'apan Iia- lstiyorumt> diyorsunuz. Akhisarda Ba.y •So e: 
Yon beyaz ve ı .s milyondan fazla renkl! tumen kullanabileceklerdir. Bu kuvvet yun isminde birini yakalamıştır. Kazancınızın, servetlnizln, sonra da ya - _ Düşünceniz esas itlbnrlle doErudur, bu 
asker seferber ederek bunlarla (943,000 1 şüphesiz Fransızların 50 tümenine rıisbetle Hayım kendisini yakalıyan memurlara ça. şınızın musaid olmasına göre bu anuya ne asırda 11yekdiğerlnln zihniyetlnl tanımıyanıı 
ıilu olan) zayiatını telafiden sonra 100 e 20-30 tümen kadar bir üstünlük gösteri - lışacak hail olmadığını -ve aç kalmamak 1 - denebilir? Bence yerindedir. bir kızla erkek arasında mes'Ud bir yuva k~ 
~akın piyade ve 8 _süvari tümeni teşkil e - yor ki pek mühim bir tefevvuktur. Ondan çin dilenmekte oldu('ıunu Eoylemiştlr. Fakat .. Ailemize men.sub kızlan beğenmiyorum, rulablleceğine ben de 1htlmal vermem. Ta. 
debıhn,:şti. Fakat lngilterenın bu kadar başka b ir de manevi kuvvet üstün lüğü vur- ustu aranıın dllencln!n iizerinde 227 lira pa_ muhitlmiz1n icabı başkalarlle de tanışamı - nışm.aJısımz. Yalnız dilşimcenlz1n e.sn.s ftiba,. 
teşkilatı yeniden vücude getiıebilmesi için dır. Fakat buna mukabil, Franmızların, 19 J 4 1.ra.sı mevcud olduğu gorülmuş ve bu vazJyet yorum• diyorsunuz. işte bu olmadı, ilzum - rlle doğnı olmasına mukabil cesaret.siz dav; 
lazım olnn zaman bugiin henüz gecme - de Marnda vesair muharebelerde olduğu karşısında Haymun d!lenclllği bir ihtJyaç de ~öp, gülde diken aramakta devam eı:ler. ranmanız yanlıştır. Hiç çekinmeden kı~ 
rni~tir. Bu itibarin onun Fransadaki seferi gibi, kendilerini ve manevi lrnvvet1erini scvklle değil, bir san'at halıne getJnnı.ş Ol - ı;enlz gümın birinde ceket _ duğmcnlzc kDrn nll~inl bulunuz, dürüst, namuslu, hele ı:yi 
kuvvetini nzami 20-30 tümen kabul etmek çarçabuk yükselttikleri görülmüştür. Mü - du~ anl~ılmı.ştır. çalının Dlşmiş olduğunu gormeniz lhtımall nlyeUl bir adamsınız, dlişllncenlzl soyleyl • 
lnzımd B"ttabi İngiltereoın, anav.ıtanın vazene temininde diğer bir amil df\ha var - Zabıta, Hayımı adliyeye ~ketmiş ve müd meYcuddur. niz, bir iki müJfıkata elbette mllsande ede., 
müd fır. 

1 

t hsis ettiği bir ordusu ınev - dır ki o da Fran-ttzların bir takım mi.idafaa delumumlllkçe bu zengin dilenci hakkında Muhitin mü.cıaadeslzll~i iddiasmı da anla- ceklerdlr. 
cud :ı~:~~:n ~aşka Mısır, Filistin, 1 !indis- hatlarından istifade etmeleridir. E.lha!ıl takibata başlanmıştır. marn. Bu becerikli olup olmamaya bakar. TEl'ZE 
lan . t rlugvun sair kısımlarında te- ,- ' ve ımpara o l S p .,, ed hl t frik•cı• 28 B 
leşckkül halinde de tümenJler.ıl nıevc~d }u· ~l --
k1_••ı • b' k fırkaJan O muş, a)rıCa « On ('! "'• run C e .....,. • ~ unları 

De ırn etmış ırço . .._._..~z::~T~lr·~~t:=======================@~======::==========; ;ı 
lunmak lazımdır. Çünkü ngı.t~hre lşım ıyle - l!J lil B a bı•ıı•wor m u 
:Ji!:~~~·s:.\f!~~e~!:::.:·~d:.~~~!~: G A 1 m 1 1 mlR m Z lD m YA C: L idiniz ? -.J 
l>"l k k b ·1 d ğilse de ana vatan a, ran- w 
ıdme a ıy kendoguv dakilerini topyekun 

ıa a ve a ı b"ld" 
45-50 tümen tahmin etmek ka ı ır •. , 

F l "liz ordularının Belı;ııı;.a ve 
. rnnsı~ ve ngı uharebelerinde kay -
fırnal dogu Fransa ~ oldukları kuvvet
bett.kleri ve etmek uzereh . tmek henüz 
1 ri de, doğru olara~. ;r ı:iın ı:rde ,.c Y ser 
kabil değildir; çönku ~n .e~·ı· devam et 
de şiddetli imha mu hare e~ b a a daki mu -
ınektedir. Bununla beraber, ura ki _ 
1 l k f ngiltereye na o 
Darebelcrden kurtu ara F z kuv -
lu l T e ransı nabilecek olan ngı ız ~v d ki rı gibi ınü-
~etlcri pek ağır zayiata ug.ra .ja: ve vasıta
himce olsa dahi, ağır har~~Jarndan, ya -
larını ela beraber alamıya ak b" meydan 
kında Fransada vukubula~ .

1 
dı; kabil ol

ınuharebesinde bqnlardan ıstı a 

mıyacaktır. d kubul -
O h ld k d Fransa a vu 

a e, ya ın a . dan nıuhare-
rnıısı muhtemel olan bır meFy da hala 
b . l k rşı ransa esınde, Alman ara a . . hemen he -
'lllcvcud kara kuvvetlerının b ·deceklcri 
ın b 1 uhare e t en, yalnız aş arına ın 1 rn Fran-
k 1 l B • . d Fransız a n aşı ır. unun ıçın e eke~ ordularının 
ladıı bulunan umum har kl yu 
100 küsur tümenden ibaret oldu arınFı lan= 
l 1 d Artuva '\ie arıda gördük; bun ar an d"I I çıkarılır-
d 1 d . • h e ı en er er er e csır veya ım a . h türlu ve 
ıa F d . d üvarı, er ransa n pıya e, 8 • 90 tümen kn-
tırhlı olarak topyekun yalnız1 I n ve ka-
dar kalmış olur. Müstahkem 1hat ~rd"r 
lelerin sabit kıt 'aları bundan arıcl 1

1
• ve 

ı ~ 20 si ta ya 
Bu 90 tiimenin en az :>.- F sanın ea-

bpanya hududlnrile cenubı k r;n da Ren 
hil muhafazasında ve 20-30 ~ht~:tlnrındn 
\'e Majino hatlarile bunların 1F ıy ız baş-
b l l v f göre rans u unduru ac,agı arz.ına .. 

1 
~· Somme 

-kumandanlığı, Montmedı ı e • ısne,K rk 
k. k .b r 300 m. ı 

\'c deniz arasında ı ta n c h · muay-
b. h . k bu cep enın 
ır cep eyı tutma ve l muhte-

'en bir bölgesinden vukubku m~::nak için, 
rncl olan Alman taanuzu~.u aTl?k

1 
bir hare-

d k "b 5 O tumen ı ea ece ve ta rı en . malik bulu -
ket \ 'e muharebe kuvvetıne 

nacaktır. k •etlerine 
k"J•t ve uV' 

Alman a1ker teş ı ak. ·vayetler muh-
telince, bunlar hakkında ı rı mına göre, 
lelıftir. Hitlerin 19 36 progra 

300 
Alman 

1940 yılının ilkbaharına ka~ar. Bazı tnh-
. kil" ukarrer ıml"· . 

tumeninın tcş ı m h b" b"dayeti ilan • 1 da ar ın ı 

On dakikil kaaar böylece ieçti. Hu
tanın yanaklarına yavaş yavaş renk geli
yor, yüzünün korkunç sarılıiı zail olu
yordu. 

Zeyneb çenesini iki eli arasına almış, 
dirseklerini masaya dayamış oııı. seyre
diyordu. Vaziyeti he.r saniye daha gü
lünç bir safhaya. girmekte jdı. Bir ara, 
genç adam•n haygınlıktan kendini topla
mağa ça lışırken bilfühti,·ar sevgilisini ha
tırlayıp onu çağırdığın• düşününce, hf\
fifçc gülmekten kendini aJamadı . Sessiz 
odada bu küçük fısıltı bile bir güriiltü 
gibi aksettiğinden Haluk g'özle!İni ara
]ıklayarak: 

- Niçin gülüyor~unuz? diye sordu. 
- Sizin bayıldı2ınız zaman kendi 

telaşımı ve heceriksizlığimı hatıılndım. 
Se:ıi neş eli olmak istediği haldf" zo

rnki çıkıyordu: öyle iken aözündc de
vam ett.i: 

- Ne abdalmışım hen del Sizin bu 
dt"rece ıztırab çek•iğinizin farkında bık 
olmadan gevczeli~ edip durdum. Kırı
lan bir kolun ınüthiş bir acı verdiğini bi
liyordum amma bu dt'rccesini tasavvur 
edemiyordum. Bir dakika sizi öidii 7an
nettim. 

_ Hayır ölmemiştim. HRkikati arar
sanız, bir ı;ocuk gibi ıztırabımı yeneme
diğim için kendi kendime öfkelt>niyo
rum. Herhalde sadece bayılmış olmak
lığım sizin ıc;in ne talih«izlik ı 

- Benim için asıl talihsizlik böyle 
sözleri işitmeğe mecbur kalmaktır. 

_ Tekra! kavgaya başlamayınız 

Zeyneb! Öyl~ yorgunum ki! Galibn rakı 
başıma çıkıyor. 

Hafif!;e tebessüm ederek kansına ba
kıyordu. Zeyneb sordu: 

- Evde yalnrz mı ınız) Hizmetçiniz 
yok mu) tcabında size yardım edecek 
bir kim~eyi bulabilecek misiniz) 

- Muharremi Ye.kacığa göndermiş
tim. Şimdilik bl\~lca kimsem yok amma 
ne ehemmiyeti var. Yann sabah teldon
la kendime İstediğim şeyleri tedarik e
debilirim. 

Nakleden: Muaz:u~ Tahıin BeTkand 
- Muharrem ne zaman 

dönecek) 
Yakncılc:.tan - Bu sabah nikah dairesine gitmedik 

mi? Evlenme merasiminden evvel oda-
- Yarın aabah telgrafla 

çağıracağım. 
kcndiııini nızı hazırlatmıştım. 

- Telefonunuz nerede) 
- Şu kö~de.. yazıhanemin üzerin-

de .•. Niçin? 

Zeyneb kalkması için kocasına yar 
dım ederken ona hayretle baktı: 

- O meşhur mera•imden evvel neler 
yapmışsınız 11iz l 

Haluk, müstehzi sesini bulmağa gay
ret ederek: 

- İnsan hergü.1 evlenmez yal Bahu
sus sizi yalnızca bırakıp gitmek projesi
ni kurmamı' mıydım! cevabını ve.rdi. 

Zeyneb cevab vermeden telefonun 
bulunduğu yere giderek ahizeyi kulağı
na götürdü ve bir elılc de kadran Üze
rinde numaraİl\rı çevfrmeğe ba~ l adı. Bir 
Baniye geçmede:ı Haluk ~ muhavereyi 

Yorgun adımlarla ve karısının omu
dadı? Ben Zeyneb .. i,j. zuna dnyanara:C yürüyordu. Koridorun 

i itti: 
- Sen misin 

tiyor musun? 
Bir süklıt. • 
- Evet, iyiyim .•• Tamamile g~ti •• 

hiçbir şeyim y:>k; merak etme.·• S~na 
adresimi v~riyorum, odamda bıraktıgım 
çantaları hemen bir otomobile koydur, 
oğlun la gönder. Anladın mı) 

Gene bir sükut ... 

başına gelince aurdu. 
- işt-ı siıin odanız şu •. benimki de 

solda ilerideki kapı ..• 
- Teşekkür ederim. Siz imdi yata

ğınıza girip rahatça uyuyunuz. 

- Teşekkür edr.ıim. 
dık dadıcığım. 

- Peki ... Ha bir şey dahi\ diyecek
tim. Odıınızı hazırlatırken bazı ufokte
fek eyler de nlmıstım. Eksiviniz olursa 

Allaha ısmarla- bana sôyliyeccğinizi vadedin. 

Masanın önünden uzakla tığı vakit 
Zeynebin 'yüzü kıpkırmızı idi. Kocasına 
bakmadan yerme oturdu. Haluk sükO
netle sordu: 

Demek burada kalıyorsunuz) 
Evet. 

- Niçin? Sakat olduğumdan mı? 
_ Tabi •• • Hasta bir adamı .• • 
Cümleyj kocası tamamladı: 
- Bir bacağı kırılan zavallı bir kö

peği kendi haline bırakmağa merhame-
tiniz mani değil mn .. 

Bu sözler ccnç kıza dokundu ve mu
teessir bir <ıesle ccvab verdi: 

- Tabii. .. Fakat ben böyle demiye
cektim. 

Halukun gözleri minnettarlıkla par
ladı: 

- Siz harikulade bir kızsınız.. te ek
idir ederim. Öyle i~e kolunuzu uzatınız, 
size da;-anarak yürü; e; im ve odanızı 
göstereyim. 

- Odamı mı} Apartımanınızda be
nim bir odam mı var} 

- Söz veriyorum. T ckrar tesekkür 
ederim. Allah rahatlık ver in l lnliık. 

- Bonsuvar Zeyneb. Siz de bugiin 
pek yoruldunuz ve snrsıldınız. Şöyl<· gu
zclce bir istirahat ediniz. Yarın sabah 
görüşürüz. 

Odaya girinc-' Zeyneb evvl'la hnyret
le etrafına baktı. Burası ımde olduğu ka
dar evimli "!~yala :la döşenmiş bir genç 
kız odn ı idi. Bronz. . bir karyola. ce'\:İZ 
bir gardrop ve tuvalet masası. Geni iki 
koltuk, beyaz tül perdeler ve yerde gu-
2el bir halı ..• 

Dudaklarında acı bir tcbessürnlt> tu
valet masasın.ı. yaklaştı. Cdıının endcli
ğine bedel, mn~anın üzerindeki tuvalet 
e ya<ıı cidden kıymetli idi. zl'Jneb bun· 
ların evvelcede:l Handan için seçilip a
lınını old•.ığunu düşündü ve kalbi bu 
zavallı adam icin derin bir acile sızladı. 
Biraz sonra bu acı hiddete münkalib ol
du ve Halukun kendisine böyle bit ha
kareti reva gördüğlinc öfkelendi. 

(Arkası var) 

Kendi kendine ısınan konserve 
Kendi keudin~ 

ısınan konserv 
kıı da yemek ye. 
me kistıyenleri a 
teş yakmak zah· 
mefnden kurtara 
c<.ık biı· bulu<=tur. 
Bırdenbire herkesi ) 
ha) rete düşürecek olan bu keşif haki· 
katte Kristof Kolombua yumurtnsı .kn
dar basittir. Konserve kutusunun alt tn-
rafına b"r kat daha teneke geçırılmiştlr. 
Asıl kutudan ayrı dar bir kutu haline 
gelmiş olan alt kısım da ortndan ıkiye b8.. 
luktür. Bir tarafında sönmemiş kire~. di
ğer tarafında da su varrlır. Kutun:.ın dıw 
şında bulunan tertibat sayesinde suyu 
kireçten ayıran bölrru? yırtılmaktadır. Su 
ile kireç birleşince hararet h!sıl olmakta, 
ve esas kutuda bulunan konserve ısın• 

maktadır. 

• 
C"z musikisinden kaçanlar 
B;.- Japon alimi, 

mu1.ır bazı böct k~ 
1 rı öldi.ırmek ıcin 

b l boceklerın bu 

lunduk'an yerdcı 

en~ zılkrinın ça~ 

hnrnasını tavsıye ediyormuş. 

Caz hakkında bu ilk ıltiin~ dev ldil\ 
Polonyalı bir köylü de, armoniğile tarln· 
sında caz mu::.ikisi çaimak sayesin e tnr• 
lndaki bütün fareleri kaçırtmış olauğunu 
söylemektedir. 

Fareler acaba caz musikisinden mı ka· 
çıyorlar. Yok~a L0h1ı köylü nrm nığlle 
herhangi parça' ı calsa gene dinlemeyo 
tahammül edemezler mı? 1 şte buı a ı ma· 
lfım değil. 

mın ere nnzaran 120 tü en hazır olup 
1939 Eylul ayında m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_. 
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(Memleket R&berleri] Bir haftalık. radyo programmm sonu 
Urfada imar faall .. yetı• j Kon~ada bı·r hırsız ·ı cu:\ıA 311s 119to s - Tanburi cemu _ Karcı.ğar şarkı: (Nar.i· 

_. ,Iüzik: Muhtelif şarkılar (Pl.ı 13.30 - 14: Mü rin yok> 6 - Dede _ Karclğar şarkı: (Girdi 

b d 1 d d _,ıc:: Karışık proğram (Pl.l 18: Proğram, ve gönüJ aşk yoluna.) 14.15: Mllzfk: Halt tftt. 

Bı"Jhassa SOn 3-4 Sene l•Çt•nde bı•rçok YCDI• e' serler yu"'cude ır a ını ö ür u memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Uver - ktilerl. Sarı Receb. 14.30: MilZik: Riya.seti. 
J türler, ve opera aryalan (Pl.) 18.30: Müzik: cümhur Bandosu (Şef: İhsan Künçer.) ı -

t • ")d" )1 Jd • b t ğ ı d ld Konya, (Huawd) - Şehrimizde bir hırsız. Operet Seleksyonları ve hafit şarkılar (Pl.) F. Popy: Marş. 2 - Offenbach: Barkarol ve ge lrl 1, yo ar yapı l ye J80l aş an a aç an iri 1 lık ve katil vak'ası olmUfl;ur. Piri Mehmoo. 19.10: Müzik: Çalanlar: Hakkı Derman, Şe- Entennezzo. 3 - F. Buppe; Ev sahibesl (U. 
~şa camJsi civarında oturan bakkal Hacı rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tokay. ı - Oltu. vertür.) 4 - Messager: Ballet D'Ytıı0Une o • 

Urfa, (Hususi) - Vilayetimiz bilha&sa son lunmUf, ilk okul blnalan tamir görmüş ve ilam adındaki şahsın bağdaki evine birkaç yan: Melek Tokgöz. ı - U~k peşrevi. 2 - perasından Seleksyon. 15.1~ • 1~.30: 1ı1rızııcı 
3..4 yıldır hummalı bir imar faallyeUne sah- Urfa. a.tçıltAının inkişafını temin ına.taadlle lttoiden mü\e.şekldl bir hırsız kumpanya.81 sadettin Kaynak - Uşşak şar:ltı: (Gördüm Dans müziği (Pl.) 18: Proğram ve mmnle • 
ıı..e olmııktndır. Merke:ıl. kazanın; elektrik, iç_ bir sıfat .istasyonu nçı.1ml4tır. glrmif, evde ne bul<iular ı.se toplamışlardır. seni bir gün.) 3 - Faize _ U~a.k tarkı: uı: - ket saat ayan. 18.05: Müzik: Hatıt müzık 
me suyu ve kanalizasyon glbi t.opra.Jt altı ı.- imar pllrunın ikınalinJ. müteakıb çıoıı: de.- Huwızlar. yukarı katta buldukları bir san- Umde sağar.> 4 - Rahmi Bey - SuzinA.k fB.1'- (Pl.) 1.8.30: Mü~lk: Radyo caz Ortest.rasl 
si.satı yapılm~. hadtası bitirllmi4 ve imar ha ttlınullü tıır yapma ve kunna faallyeUne dıtı da açmağı ihmal etmemişler, fakat çın. ltı: CBl.r sihri tarab.) 5 - Mı.ısta.ta Na.tl.s - (Şef: Ibrahlm Özgür.) 19: Konuşma (Yıırd 
planı 7500 lira mukılbllinde müteahhlde ve.. fQ.hld ve sahne olacak olan Urfa me.rkezlnde g!a~ı .ola.n sandıtın açılırken çıkardılı gti. SuzlnA.k şarkı: <S~Mlz bu sabah.) 6 - Ney- bilgisi ve sevgisi.) 19.15: Müzik : Qalaıılar: 
rllm!ş, fennt mezbaha, kasab ç.ar§lSı, şehid. ~ rilltü üzerine yukarı koşa.n Hafızın kam;ı, I ııen Burhan - Suzınll.k şarkı: (Ha.yli demdir) Fahire Fersan, Refik Fersan. Şerif toıı, Ke.. 
ler abidesi, nile parkı t~ls edllml.ş, asri mo. bu umwn1 ihtiya.qlar vucude getllirkea diğer h.ı.ı•tuzlarla karşı kar~ıya gelmiş, avazı çık- :ı - Okuyan: Mahmud Karıqdaf . 1 - :ıı:vtç mal N. Seyhun. Okuyan: Sadi H()flleL 1 _ 
zarlık sahası tesviye olunmut, her tUrlü k~abaların noksanları yilJr&tü bmıJolmlıf tıAı kadar bağırarak mahalleliyi imdada ça- türkü: CAUadım bahçene girdim.) 2 - Eviç Kürdilihicazkar peşrevi. 2 _ Rahmi Bey • 
konforu cami bir otel, büyük bir şehir tıyat_ değildir. Bil~e imklnlan rusbetinde Qe.11.!JL tınnı.,tır. Fakat hırsızleroan bii"l.11 daha Lürkıi: <Yürüdükçe servi de boyun salla.nır.) Kürdili H. şarkı: (Söyle ey mıtnbl na.md• 
rosu ve gazino.su inşa edllmı.,, caddeler t;a.n_ larak her kaza merkezinde bir takım sıüzel t)ıl'Je. 1stimdadı.ı1a vakit bırak:m.cya.ra.k ta- 3 - Eviç türkü: (ŞA.hane iOO!er şA.hane.) eda.) 3 - Sel. Pınar _ Kürdlli H. p.rkı: (Ne 
zi.m ve ~~r§ılar ıslah olunmuş, asfalt bir ve deferli e.~erler meydana ıetirilm.l.tt1T. bancaaını çekm.t.ş ve zavallı kadıncağıza ııtoş 19.45:. Memleke~ saat a!.a~ı, Ajans ve. Mete_ gelen var ne haber.) 4 - Udl Ahmed - Ktlr· 
bulvnr vucude getırıım~. 'bln'leree metre e~Ur. Çıkan kurşunlardan biri kadının oroloJi haberlerı. 20: Muzık. Qalanlar . l"a.h.L ~ill H . §arkı: (Ey nazlı melek.) 5 _ (lerıf 
murabb:11 kaldırım ferşiyatı yapılmış, dao- • • ., kalbıne isabet ederek derhal ölümünü tn~ç re Fersan, Cevdet Çağla, Refik P'erean, Falı- Içll: Ud taksimi, 6 _ Yesari Aaun Jttırdili 
lama işine ehemmiyet verllm1ş, ayar saati Sıvas kalası agaçla11ıyor etmıı,tir. Kattı hırsızlar ,ıddetle tak.ib edfl_ ri Kopuz. 1 - Okuyan: Necmi Rı:za ~h.ıak.an. H. şarkı: (Sen gitgide bir Afatı devı7.n ela • 
dlkllmi.ş, aııe parkına Ebedi Şettn büstleri aıvıu <Hll.'Jusl) ._ Sivasın tarJht kalesi el mektedirler. ı -:- Tanburi Ali Ef. - Beyati f8.l'kı. (De.im caksın.} 7 _ Kürdill H. şarkı: (Be.ta gtM1II1 
rekıolurunuş, meşhur Aynizeliha me_,fresi- d - aenı ben ararım.) 2 - SQJ.Ahattın Pınar - :k ) 8 . . . 
nin tanzimi işine başlarunı tır varına bulunan esk.l ve yıkık evlerin bele. Edirne Emniyet mUdu .. rü Beyati şarkı: (Deli.sin deli gönlüm.) 3 - U- .amışa. - Kilrdlll H. SIUI semaisi. 19.46. 

90 000 11 ş · diye tarafından lııtimlAk edilmesine 'ba.fln _ dl Cemil Bestenlgt\r ~kı. <İsted.l.n de ıön Memleket saat ayarı, Ajana ve meteoroloJ1 
. raya mnlolan iki ?fiyl1k eser; nü - nılmı.ştır. Bu yerine belediye teh S • l"- .. d-1 > ... Ok . . Radlf ..,. ... _ haberleri. 20: Müzik: Halk türküleri. Ahmed 

nrunc ilk okulu ve şehir köprttsü şahr.1 b!r i 1.mar ~ 1Ve98 tayin edildi wuu ver m. "' - uyan. e _....,n, GÜ 2015 Müzik nla.r 
tnt daha sllslenmı Ur Bunlardan .., n ve ııtızelllk bakımından her saha- 1 - saliUıattin Pınar - Karc1iar şarkı: csa.. rses. . . : : Ç~a : Fahire Fer· 
ld hükümet kona~~ o~ bin lira. ım,ka, es- da gösterdiği faaliyetlere katılan bu oalı.ş - Edirne ( Hu._u- na gönill verdim.} ~ - Refik P'er.sruı - Rut san, Refık Fersan, Şerif Içll, Kemal H. Be:Y· 
suretllc güuı bir orta okul bl harcanmak ma ile ~ehr1n en ıntthlm bir ihtiyacını kar41. sf) - Vlllyetlmiz l §6.t'ltı: (Ya.kıt cihanı a~ln.) 8 - Sadettin hun. Okuyan: Mel~k Tokgöa. 1 - ŞükrQ TıJ. 
yen! hükftmet kona ı bu na.aı ballne lamış bulunmaktadır. Şehre ilk rtren btr Kaynak - Şehnaz .şarkı: (Dalda bir İıshak.> nar - Uşşak şarkı. CGeçdl muhabbet deml.) 
r.IVll bir hal tiril ~ .. işe elve yolcuda fena bir intıba U)'andıran bu hara. Emniyet !\.füdürü I 4 _ Mustafa Çavu., _ Şehnaz ,arkı: (Fıraat 1 - ~~ttln Ziya _ Uşşak tarkı: <OD sal. 
bir Ziraat e:ı ge ehrt~~:ı:ı~ne b~hçeslnde belerin kaldırılarak ataçlanm.aııı yannlcl Hadi Sivnıı ~mni- ~ bulaam yAce varsam.) 20.3Q: Konuşma (Mil- kını soğudun altı dalma.) 3 - Dede - Ueb • 
fapılrnış, geni, ~ir koşu m:~nde öımek ev Slvıwn 9ehre&Ine daha gttzel, ve daha canlı yet Müdürlüğüne J 11 kahramanlık menldbelerl.) 20.45: Mtl.zfk: naz ~rkı: <Gönüı durma_z su gibi çallarJ 
.._ lli istlmlllc o_ bir mana veıoeoett1r. 1 t•yln edilmiş ve -. l Oyun ve zeyba.k havaları; Rumeli türlttllerl. 4 - Hicaz şarkı: (Şu koyliinün ~ da 

C 
emri cimi tir rt.10: Konu~a (Bibllyoğratya.) Ul.30: Mtı- kızı.) 5 - Hicaz şarJcı: (Şu İzmlrden Aman.) 

Yu rd da 19 M a b ) 1 g ş • • zile: Ktiçök Orkestra. (Şef: Necib Aolon.) 20:~0: Konuşma (Günün mes~lerl.) 20..50: 
YIS ayraml Vazifesindekı 1 - Ziehrer: İl Vavaliere Della Luna opere. Muzik: Saz Eserleri. Çalanlar; Fahire :nrr • 

ciddiyeti, dürüstlü· tinden vals. 3 - Tscha.ikowald: Berenad o_ ıSan, Refik Fcrsan, Şerif İçli. 21: Müzlt: O. 
Afi ile Edirnede iyi pu.s 48, No. 2_den VaJ.cı. 3 - Booa.lossi: Ciı1- kuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 1 - Abc:!l 11 • 
bt k blrbln (Petalozza'nın m~hur şarkısı) ' _ fendi - Ra.st şarkı: (Senin aşkınln çat ol • 

r nam azanan Caludl: Romans (Keman ve Orkest~ ıotn.> dum.) 2 - Lemi - Rast şnrltı: CYOk mu ca.-

1 
h~. gli~~dt" e~niyet 5 _ Ja~ Orit: Çiçeklerin güzelliği (Vals.) na fi~ıka hlç ülfetin.) 3 - Arif Bey _ lılahur 
mudUrune Sıvasta 6 - MIGhell: İkinci küçük sult. 22..30: Mem- şarkı. <zahiri hale bakıp.) 41 - Ret1k Fer • 
da muvaffakiyetler leket sant ayan Ajans hııberle.rt. Ziraat Es- san - Mahur şarkı: (Kirpiğine sürme çak.) 
dileriz.. ham _ Tahvilat'. Kambiyo • Nukut ~sası 21.20: Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Necil> 

Reııım yeni Sivas Emniyet Mtidürünü (Fiat) 22.50: Müzık: oamand (Pl.) Aşkın.) 1 - Aletter: Çobanın sabah şartı • 
göatermekteclir. 23.25 _ 23.30: Yarınki proğram, ve kapnnıa- .sı. 2 - Mannfred: Blr karnaval rüyası (En. * tennezzo.> ıı - Pachernegg: Köy dansı. 4 -

Edirne Halkevinde 
faydah bir konferans 

CUMARTESİ 1/ 6/ 1940 Heinz Walter.: Dans eden kuklalar. il - Pa-
ul Lincke: Tören uvertürü. 6 - Kart P'Merl: 

13.30: Proğrnm, ve memleket saat nyan. Viyana şarklsı. 7 _ w. La.utenschlager: ~. 
13.3:S: AjlW.S ve Meteoroloji haberleri. 13.50: mavera (Arjantin serenadı.)8 8 _ Robcrt 

Edl.r~e mususi) - Gazi terbıye onstttiisü Mti.zik: Qal~nlar: Fahire Fersan, Refik Fe.t. Stolz: Viyana geceleyin güzeldlr. 22.20: Ser
ba.rih oğı:~tmeni Akdes Nlmet Kurd tarar111_

1
san. Şerif içil, Kemal N. Seyhun. Okuyan: best saat. 22.30: Memleket snat ayan, Ajııns 

4ı:ı.n bu~un. Halkevlnde (Onuncu yüz yıldan Seznahnt ÖZden.ses 1 - ŞeVki Bey - Hicaz haberleri· Ziraat ~ham _ TahvllA.t Kam -
Oniklncı yüz yıla kadar Trakyada fa ıı t · ' ' ' 
tıe bulunan muhtelif Türk budunları)a r::v-1 şarkı: (Demem cana benı yMet.) 2 - SalL biyo • Nukut borsası (Fiat.) 22 50: Konuş • 
zu:ıu ,......k önemli bır' k C -ı hattın Pınar • Hicaz şarkı: CSızl.n.yan kal - mn (Ecnebi dillerde Yalnız kısa A .. ı-. ınn.•-,,.., on erans verilmiştir - -"""&• ,.,_ 

--------- · ııblrnl sev.) 3 - Refik Fersan _ Hicaz şarkı: ta.sile.) 22.50: Müzik: Qazband <Pl.) <&at 
Kon yada bereketli . yag"' murta (~ümden kaçıp .gittin) 4 - Lemi - Kar- 23 20..e kadar alnız uzun - dalga ne.> 
K ( r ciğar şal'kı: (Çeşmanı o mehveşin elli.dır.) 23.25 • 23.30: Yarınki p~a.m. ve kapanış, 

onya Husust> - Ayın 23 üncti günu ya.. 

... -~dolu Konyada blr90k zararlara ıebebiyet c Kü •• h 1 

l
vermiftir. Dolu biltün şlddetlle yarım saat çuk aber er 

.19 Mayıs b8.rramı bCltün YUl'<1da coştun bir Gekilde kadar <levanı etmiştir. Dolu her ne tadar ba-
81gadlç ve Blgadakl gençdik bayramından fntlbala.rdır. Yüarıda Xoıl7a, m. hasarat yapnuş ise de, bilfihare ynğan * Beyşehir sulama idaresi atrafındnn a _ 

) Bir doktorun günlük 
notların dan 

•-;=~~==~;;;;:-:::~ir.;;;;:;;:::.;::.;. __________ ~--~Yll~A'm~ur~la~r~zilr!!;!raı.n~~yu~··!zün~tı~gü~·~ıd~u~·rm~~~ü~r:.: çılarak te.mamlanmadığı için fazla yaRrour 
Son Postanın mbıta romanı. 47 yağdığı günlerde etrafındaki tarlalara zarar 

- Ricanız mümkün olan bir ıey ise verdflinl ve kazamıza gelen Nafıa VeklU A. 

1I KEUMENIN 
.. E~R>AJ<el 

Haşmet, hırsından titredi ve birden 
aklına bir şey gclmii gibi hizmetç}ye 
döndü: 

Otomobil l..ullamuasını bilir iml 
idi} 

Hem de çok iyi! 
Tabii bir arabası da vardı. 
Mükemmel bir spor araba. 

- Nerede dururdu} 
- Ayaspaıında İnkılab garajında. 
Haşmet, fazla bir §ey konuşmadan 

apartımandan fırladı, bir taksiye atlıya
rak gnraja yetişti: 

- Bayan F eridcnin arabası burada 
mı} 

Arabaları yıkamakta olan bir uşalr. 
ıu cevabı verdi: 

On dakika evvel kendlıi geldi 
~Jdı. 

Ben polisim. Bana arabanın mı
marasını veriniz. 

492. 
- Rengi} 
- Vitne çilril~U bir spor Şevrole. 
Haşmet, vakit ge~irmeden telefona 

fCootu ve bUtUn m~rkezlerc bu araban.ıo 
-l•rhal yakı1anmasını emretti, 

-26-

Karaköyde su iskelesinden hareket 
eden kUçijk bir motör köprUnUn altın
qan ge<;İnao birdenbire süratlendi. O ka
dJtor ki suyun Uıtünde adet& uouyor ııtbt 
idi. Liman.da bir devir yaptıktan sonra 
aoğaza dolru ilerlemeğe başladı. Ku.. 
9llk motör, dalgalann beyaz köpükleri 
aTaııında zaman zaman kayboluyor, son
ra birdenbire bir yunutı balığı gibi su te• 
peclklerinJn üzerinden l!ır;;rıyordu. 

Motörde bir ndnm vardı. Dalgın na
zarlarile etrafı seyrediyor, dilmeni ll
kaydane bir surette kullanıyordu. Bir 
aralık cebinden h!r telgraf çıkardı. Açtı, 
bu bir randevu telgrnfı idi. Telgrafın 
saat ve dakikasına baktı. Beyoğlundan 
çekilmişti. Kendi kendine söylendi: 

Yazan: Ihsan Arif 
Bebeli geçti ve Rumelfhiıarına ııelinoe 
yavll§ladı ve H.hilo yanqarak durdu. 
Adam tekrar saatine baktı. Randevu sa
atine daha on dakika vardı. Bir ıijrara 
yakb ve hoklemeğo başladı. 

yaparım. Fuat cebesoya yapılan dilek üzerine tamam- r===============:::ı:ı:==I 
. - ~yakkahlarırr. ayağımı vurdu. Yü- lattırılacağını evvelce yazdığım Sarıözü ım. BiJbrek hasta /ık /arı 

rliycrnıyorum. Beni IGtft"n arabnnıza a- yu kanalını ikmal için Konya sulama idare_ 
lır mısınız? since faaliyete geçllmiştir. 

Kadı~ avucunda salcladığı şeyi tek- Belediye Reisi aleyhine yapılan şikft.yet ü. 
rar ve suratle çantasına koydu. Derin bir zerine kazamıroan Beyşehlre giden mülkiye 
nefes aldı~t~n sonra polisi ça~ırdı: mütettl.şl Kemal Aral ile hıısu.c;1-1dareler mQ-

- Celınır., yanıma oturunuz. !ettişl Ragıb Eke teft~erlnl bitirerek kaza. 
Teşekkür ederim. mızdan ayrılmışlardır. 

- Bir şey değil 1 Bir polise hizmet * Çorlu İlkb3har panayırı 'her sene oldu. 
etmek güzel bir şey, siz hergün bizim ğu gibi bu sene de üç Mayısta İ.tltasyon et _ 
için çalışıyonunuz. Bence polisler çok varında açılacağından hazırlıklarına başlan.. 
muhterem İn!anlardır. mıştır. Cins ve iyi hayvan yetiştirme ve bat. 

- Öyle diyorsunu:ı amma, bizim gi- mayı teşvik mak.sadlle panayırda bir de ml1. 
hl böyle kıyıya, klSşeye atılanları kim kAtatlı hayvan sergisi açılacaktır. 
dütünüyor} Bumdan hiç memnun de~İ- * Tek!rda{t orta mekteb talebeslnden 18 
llm. Polis ınüdidyotinde veya lstanbul- ki.şU!k bir grup başlarında mQdOlleri mt _ 
daki merk~zlorde olmak istiyorum. Ç Ün· met ve beden terbiyesi muallimi thsn.n oldu. 
ıkU oradakıler dnh.ı çabuk terfi ediyor- ğu halde Pazar günü blr voleybol maoı yap. 
lar. mak üııere Çorluya gelmişlerse de hannın 

- .B~yle demeyiniz. insan hayatın- yo.~murlu olmasından oynayamamı.şlardır. 
dan hıçbır :.ı;aman memnun olmaz. Ben 
eminim kf şu drı.kikad:ı İstanbuldakl bir * Maarif VekAleti lise dördüncü ve be ~ 
çok polisler sizin yerJnizde bulunmak is- şinei sınıf talebelerinin Haziranın ilk haf -
terler. tasında, son sınıf !an ve edebiyat r,ıubele _ 

B rinln de 1 Temmutıd.a kampa. oıkaoaklannı 
- ellci... Fakat dedim ya, burada bildirmiştir. 

zam yok, terfi yok. 
- Ben size bir şey ıöyliyeyim mi, ta- * Oilmü.şhacıköyün Saraycık nahiyesi ftt-

Jihinizin ııi.ze gülmesini bekleyiniz ve bir retmeni ve refikası tlffuıe yakalanarak hu_ 
glin ona ra1ttelirsoniır kaçırmameia elik- tanede ya.pılanp itina netic~nde mhhatıer1 
kat ediniz. KaQırma.z yakolaraanız mU 1ytleşmele başlamı~. hükftmet doktorlulun-
Ufat görür, ytiluellralniz, Fakat, kaçı- ca alına.n ııln tedbirler hMte.lıtm tevMSft ft 
rıraanız, 0 sizlıı kabahatJnlr. 11lrayetlrıe mAnl olmustur. 

- Do~nı söyliiyoraunu•. Talfhime * OUmi.i.şhacıköy mıntakaaı Cümhur1yet 
kavuturaam onu kaqırmamaia Qalı~aoe- Halk PartLsi müfettı4l Salim Altul o.mı.an _ 
fım. cık kasasını tertış ettikten sonra kasadan 

K.dm, ıahlld. bekliyen motföü ııt>- geçerek Ankaraya hareket etmek fi21ere Sam.. 
rliooe arabayı birdenbire durdurdu. suna gitmJ.,tlr. 

- Ah, motnr hoKUldu. Makineden * Arabklrden bir ay tnezunen a.yrılan 
anlar mısınız> müddeiumumi İbrahim Gören vaıifesi ba _ 

Hayr1, maalesef. ııına gelmiş, ııalA.hlyetle C. M. U'. lllflnl vekf.. 
Eyvah, şimdi ne yapacaitd !eten yapan Malatya M. U. mua'91.nlerlnden 
Benstn bltmlt olmasın. Mustafa Abuffün vazifesine dônmttşttır. 
Hayır, daha çok benzinim var. * Arabklre bir haftadanbert yalan stı _ 

Makineye btr fey oldu. Siz do yolda kal- rekll raımurlar m~ata ~ faydalı et _ 
dınız. mu~ ve Qiftçllerln yüzünü gtlldilrmtıştftr. 

- Ben ııeldim. Evim, şu hleaıların Şlmdlltk mah.,ul IVidir. 
arkasında ... Ben buradan giderim. Het- * Ziraat VekAletinln emri ti7ılrine Adana 
tl ltıtcrsenl'l ,ızr. Rumelihlsarından bir zlraat t.eşkUA.tı, İstanbul ve Anknraya ııebEc 
tamirci göndereyim. ve meyvn ihrnç edenlere paraaıs olnrak am. 

- Ooo, buna bllhaaaa te~t::kkUr ede- balaJ snndıkları teVZi etmektedir. Sebze fb_ 
rlm. raca~ılan bu vaziyetten pek memnun knL 

-2-
Evve.Ice tarif ettığiıni:ı §ekil bA.d böb. 

rek ha.atalığı tipi idl. Bu sıkı bir tedavi 
ile beş on gün zarfında giderilir. Böbrek 
hastalığı tedavisinin esası perhplwdlr. 
Tuz "Ye albominll şeyler vermek memnu-
dur. Albominli yemekler de, başlıca et, 
yumurta, havyar, beyJn ve buna mllma... 
sil yemeklerdir. Hastalar yalnız çok m1k.. 
ıtardn olmamak şartlle süt pcrhJ.ztne ko
nur. SUt ile beraber hO§af, limon Te por. 
takat suyu, çay, ıhlamur mtıdrir memba 
suları, maden Bttları, arpa mıyu ~ ~ _ 
kerll şeyler verilmekte mahzur yoktur, 
Bilfıkis bunlar. QOk şayanı taTBt,vedır 
Böbrek hastalığında idrar .sık sık mua _ 
yene va tahlll edlllr, albomln ve dmer 
hastalık anasırı azaldığı ntabette perhi& 
de açılır. EvvelA verilecek şey unlu oe1ıer. 
dtr; pirinç, makarna, ve y~fl sebzeler 
ve zeytlnyağlılardır. Komı>O$tolar, mey. 
valar da serbesttir. Nihayet idrar tama_ 
men temlz olunca tavuk, ve balık 81>1 
beyaz et.ler verilir ve hutalıık da böJ!eee 
biter. Eğer böyle had devrlnde bnbret 
hastalığı bakılmaml.f 1ı!le nyabud hu&a
lık da ~en ml1zmln şektlde 'baflaml.§ 
Uıe o zaman mtızm1.n böbrek hMtalıfı Is. 
mini alır ve gerek perhiz ve gerebe te. 
davt aylar ve betld yıllaroa devam eder. 
Btttiln. böbrek hastalıJtlarmda dalma 
kan t&b.1111 e.sa.a olmalıdı1. Böbrek teou
dUmü7Jftn .süzgoo!dl.r. Bu .s11zge9 bor.Ulmı
ca kandan {nk:ma.aı icab eden menddı 
amtıye posası olan üre de kanda tıera _ 
küm eder ve halı tabllde lttrede • 111 • 
3 40 miktarında o!an ttrenın mlktan 
artar, tıre kanda terakllm ede ede ftramt.. 
ye dojfru yanı idrarın ltan.e. lcanflllUl 
denilen büyük ve mtthlm btr vaziyet ba
sıl olur. İ4te böbrek bMtalık1annd.a Ilı • 
terse hM isterae mttzmtn olaun tedavt 
esnasında idrar 1'ahltl1 Ue 11ct1fa etmtJe _ 
rek :kan tahllll yaptırmak ve ftrenfn mtk. 
tarını kontrol etmek lk:ımdır. Bu othe\l 
o.Sla lhmal etmemelidir. Bôb:roıı: but& _ 
lıklarındn tansiyon da dalma yQtsıekttr. 
Bu da ayrıca bir meseledir. 

Polis indi. Arabadan uzakla,ı&en maktadır. 
kadın arkasındrı.n seslendi: Yakında Adana.da lbir yaş seıbıe ve meyva Clenb 1st17en ekaJ'aeal&nıma ,.... 

O gün hava çok sıcıaktı. Bebek mer
lı:~zi. ~~rettebatı~dan olan polis AgM 
fzınlı ıdı. Rumclihlsanndak: evim• gidi
yordu. Agah. o gün kondi9İne Karalcöy
den bir ayakkabı almıştı. Karald.Syden 
Bebeğe kadar tramvayla geldiği ıçin pek 
farkında olmadı. Fakat, Bebekten itiba
ren yürümeğe başlayınca, ayaldcablhrın 
ayaklaruıı fena halde aıktıllını gördü. 
Canı o kadar acıyordu ki daha fa:ıla yU
rüyemiyooeiini anladı. Bir arolık ay:ık
kablannı çıkararak çorapla ylirUmeyf 
dütündö. Fakat üniformalı bir polisin 
ayakkabları elindr: çorapla yürümesi ko
mik okrı&ktan daha :ziyad,. mtinasebet
•lz bir hareket olurdu. Aksilik bu ya, A
mirlerinden biri de görüverine hapı yut. 
tulu ıHndü. ş;mdi ne yapmalı~ Yolq 
epeyce yiirümüf bulundu~ için geri dö
nemezdi. Bir yerde otunıp Boğan gft9e
cek bir araba b.ıtlemekten bafka çaH 
yoktu. Bir döneme9to esld bir meıarlı
lın duvarına 91karak oturdu ve bir ara
ba beldemeğ~ başladı. Bura.yı Jntıhab .. 
di:,ıinin sebebi, d()neıneç bir yer oldu~u 
için arabaların buradan geçerken aUrat
lerini ke&melr:rindeıı ibaretti. Beş dald· 
ka sonra, Bebek yolunclen bir otomobi
lin kendisine do~ru silratlc gelmektt: of. 
duğunu gördU. Hemen yola atlıvarak 
ellerini kaldırdı. Araba blrdenbin. dur
du. Pencereden güzel bir kadın başı u
zandı. Polis Agah, gUzel kadının kor1'.u 
ve dehşetle açılmış iri, renkli glSzlerinl 
aörUnce şaşırdı. Arabayı birdenbire dur
durmakla onu kullanmakta ob.n kadını 
tel!ş ve heyecana dU~Urdlljünün farkına 
vararak özür dtJemek Jstedl. Fakat bu 
sırada kadının yavaıça çantasını açarak 
avucuna küçlik bir şey aİclı~ının Earltına 
varamadı. 

- Talih hakkında stsyledlklerimi u- ihraccı.t birli~! te.şekkiUü bahia mevzuudu.r. 11ala 10Uamalarııu rlcıa ed.tm. Alllll lak. 
- Daha yirmi dakika var. Yeli~irim. 

~----Ru.mell aahilini t.aJdh ad moıfü· •----~TT,..,,... 
nutmnyınız. * Seyha.n tenlsçllert arasında tenis tur • dH• llteklerl nmkabel_.. h'•bllr.. 

... ~ıa •• _ı.,,. .. ır..,_ ___ ~ı r ...... ___ --··----...-.~_.._._.nuvnlo.rına bu hatta bn laıunlŞ1ill', Tumuva _ L 
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Simald k" Müttefik Ordular 
' 
Kurtulmıya Başladılarl 

t (Başta.rafı ı inci sayfada) beraber A1manlann bir tek gün zarfındaki 
ere sahiTierinde ve bu meyanda Doover' de hava zayiatının 5 O den çok fazla olduğu 
~~ak.un halk, artık sarih Rurette Manşın iddia edilebilir. Buna mukabil Dunkerk 
d~ier kıYJlanndan top .9eslerini işitmekte - açıklarında Alman tayyarelerinin İngiliz ve 

ır, Fransız vapurlarına verdirdikleri zayiat, ha 
tar Kaleye yeT1eştiri1en Alman batary~la~ı rekata iştirak eden vapur :ıdedine nisbetle 
... afından Doover'in bombardıman edıldı- ]il.şey kabilindendir. 
R>ııc dair lşaa edilen haberler asılsızdır. D. N. B. ajansına göre 

Geçen hafta Kale'ye çıkarılan İngiliz Berlin 30 (AA) - D. N. B. ajansı 
kuvvetinin fedakarlığı dünkü Çarşamba günü biriııci Fransız or-

Bu akşam harbiye nezaret; tarafından dusu kumandanı General Prioux .ile diğer 
n~edilen lbir tebliğden anlaşıldığına göre birçok yüksek 1 ütbeli sübaylann Fransız 
te:=cn .h~fta, Dunkerkdelci ıniit~.efik kıt'a - FlanderlcrindP.ki Casselin- do~hsunda · Ste
d "na ılııhak ve yardım etmek uzere, mah- envoorde yakiniııde esir edildiklerini bil -
d~~ s~Yl~ı hir İngiliz kuvveti Kale'ye. ?ön- dirmekted~r. 

rılrnıştır. Bu kuvvet, Almanların ezıcı su- Belçikalılar muharebeye devam ediyorlar 
r?tte faik kuvvetleri karşı,,ında Dunkerke Londra 30 (A.A.) - Bazı Belçika kuv
~ıderneıniş ve Ka1e' de tutunarak düş-nan vetll!rinin Flandrede müttefik kıtaatın ya-
UVVetJ,.rine karsı anudane bir mukave - nıbaşında muharebeye devam ettikleri res
~et göstererek, Flandre' deki müttefik kı - men bildirilmektedir. 
aatının Dunkerke ıic' atini kolaylaştırmış- Yüksek rütbeli bazı Belçika si.ibayJan 

tır, 
kral Leopolduıı emrile teslim olmaktan im

i ebliğ Kale' de dii~manı hir hafta işgal tina etmiQlerdir. 
cd ' • · · · k • " ı;n. hu İngiliz kuvvetinin, lngılız as erı Londra 30 (A.A.) - İstihbarat nazırı 
t~rıh.inde misli name-sbuk bir kahramanlık Duff Cooper yabancı matbuat mümessil -
nurnunesi teşkil ettiğini bildirmektedir. lerirü kabul ederek harbin neticesinden 

Somme cephesinde kat'i ~urette emin olduğunu hi!dinnlş: 
:.Diier taraftan Soınme cephel'linde de in: (ıBelçika ordusunun bir kısmı, Leh ve 

gı)ız seferi kuvvetleriniıı Fransız asl·er!en Çek kıtaatı ve Avusturya lejyonu ile birlik
ran1nda YCT aldıkları bildir}lmekted~.r. Bun- te hala bizim safımızda muharebe etmek
bar, en son sistem ağır tanklarlıı mucehhez tedirn demiştir. 
ulunrnaktadırlar. Çifte duvar 

İngiliz bahriye nezaretini tebliği · Paris 30 (A.A.) - Havas ajansı as _ 
Londra 30 <A.A.) _ Bnhriye nezaretinden ker harekatın inkişafı hakkında şu tafsi 

tebUğ edllıni.ştir: latı verlJlektedb': 
!U-aUyet donanması, düşmanın ağır taz - 40 fırka, yani yarım mih ondan faz:la 

Yikt altında Fraı;ısı~ ve Belçika sahiller· el - insan, ve Almanların zırhlı fırkalarının he
Yarınaa harekatta bulunan İ•ıgillz ve F· n- men kaffesi, işte Almanların Fla.ndresler _ 
l!ız kara kuvvetlerine mumkü.ı olan bü de 'çüncü Leopoldun teslimi He mevcudi-
Yardunı ve müzaher ti yapmaktadır. ye in Y rısını kaybetmiş olan n~ütte.fik or-
h IUtaatı ateşile .setretmekte ve dliş l n k r ortaya attığı kuvvet i~te bu _ 
a.rekfıtına m§.ni olmakta o an barb ge • dur 

lerı iler i Alman kuvvelerine çok büyuk za- Buna rağmen müttefik kıtaat, :ır.üdafaa 
Ylat verd rmektedır. etmekte ı;e aded .noksanını cephesini dar-
Yaraıııar ve diğer kıt'alardan bir Çl)klnrı !atmakla telafi etmeğe çal~maktadır. 

Şfındıden tnhllve edilmiş ve halen emniyet Dunkerk limanı, metin, sağlam bir suret
altnıaa bulun~n.kt adır. Bilhassa düşman te tutulmuş ve donnnmaıun büyük çaplı 
taYyarelerinin şiddeUi muhalefeti karşısın - toplarının ateşile takviye ediJmlı. müstah
da Cereyan eden bu hnrekıı.t gece ve giindüz kem ordugahile, deniz üstiinde bir nevi ka
ta..<ııla.sız bir surette, soğukkanlılıkla ve n - pı, cenub ve şimali şarki cidarlarında mu-
~Tnle yapılmakt dır. harebeler ce.re:ran eden bir koridor teıkil 
Alınan ba kum nd nlı d niz kuvvetle - etm ktedir. 

rhnıze ve bu kuvvetlerin himave ettil.{i nak_ Müttefik ordular adeta çifte duvar ve. -
~!e vapurlarına çok ahr zayiat verdirildL zifesi görmektedir. Bu duvarlar bir taraf-
~nı iddia e.dlyor. M d oldu!hı veçh"le hu tan Yser ve Nieuport - Ypres hntidadınca, 
k ~ 1 r hnldka+e n <ieihldır HakL diğer tara.ftnn da Gravclines' den Cassel ci-
~t fUdur ki, bu kadar miihim ve geni~ ha_ varına uzanmaktadır. 

~eK hıç zayıat vermeden yapılmıvaravın - Bir Fransız kıt'ası teslim olmadı 
:V~ ~raft(ln Gren de ve ~ kefU: d ·o • Parls 30 (A.A.) - Saat 14,10 Havas, aske-
d e az miktarda muavın gemı kayhe - r1 vaziyet hukkmda §U mnlil.matı veriyor: 
llınııs+ir. Naklive v::ıpurlanndan yalnız 689 Dün ~am Almanlar çarpışarak sahlle 

tonluk kı.içük Abukir vapuru batm.ıııtır. doğru çekilen mütterıkİertn ric'at hattının 
B ün bu harekftta iştirak edenlerin kuv- yanlarını himaye eden İngiliz Fr.a.nsı" mev. 

;eı ınanevtycle:ri her türlil ta~ ii tü.n- zlleri ellerine geçirememişlerdir. Hi~bi; Fran 
ectır. sız kıt'a.en teslim olmr.mı.ştır 
Iları>ki\ta dev:ım edılmektedlr. 

Saat 20 de vamyei Benzin //atları 

\ l! J ... 

SON P 0·S T-A ~ 

,, ...................................................... . 
Resmi Tebliğler 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

maktadır. Bu malzemenin ehemmiyeti 
hakkında. şimdiden bir tahminde bulun_ 1 

• 

ltalya önümüzdeki birkaç g~a 
içinde harbe girecekmiJ 

• mak mümkün değildir. Diijman gerek J 
yüzmek suretlle, gerekse ufak sandallar. I ( 
la limanda bulunan tng!J1z gemtlerıne : (Başta.rafı 1 inci sayfada) Gıornaıe d'İtalia., Daily Mlı!·~!"'!l..'1 bir r.ıa~ 
çıkmağ'a uğraşmaktadır. Alman bava 1 timaın aktedilmesine Mayı., başlangıcında kalesine cevab vererek İtalyanıa ı.. •ı ha

kuvvetleri İnglllz gemilerini bombardı _ yapılan nazırlar meclisi topl:ıntısında-ı;-: reketinl kendishiin tayin eylemek \'C '::endi 
mana devam etmektedir. Bunlardan 60 1 rar verilmiş olduğunu yazmakta ve ruz _ lradesile ve müttefiki ve dostu Alına:ya ile 
dan fazlasına mermiler ~abet etrakttr. f namede mühim meseleler bulunduğunu ila- mutabık kalarak hareket etme::~e olduğWi'ü 
Bu meyanda, 3 harb gemlsile 16 nakliye 1 ve eylemekt d" 1 yazmaktadır. .ti ? 
g ıs· b t ,,_ t e ır er. • 

em ı a ır.u.mı.ş ır. 10 harb gemJslle 211 Bundan evvelki harbde, İ _, .. 1. miitteftır.. 
vapurda yangın çıkm,,.tır. Hava b!'tar- Almanya ticaret nazın 6 Haziranda Ro-.,., ... Ierin en mıışkill dak1kalarmc' onların ya -
yalarının ateşlle de bir vapur batırıl _ mada beklenmektedir. Re3mi mahfellerde 

nında mevki aliııış ve 3 buç"" ıene içinde 
nu.ş, 15 vapur ve 15 motör hasara u~atıl- beyan edildiğine göre Alman nazırının bu 
mışt1r Alman ta ı ... b 680.000 maktul vermiştir. Fa' ıt iş olııp bit-. 

ıl ·ta yyare eu u gemilere ya_ , seyahati Alman - İtalyan teşriki mesai çer-
p an arruz esnasında düşmanın 60 . tikten ve müttefiklerin zaf ı ıin mukadde~ 
tayyaresini düşürmü~tür. çevesın.e dahildir. melerini ve şerefini teşkil et 1 ş olan tunca. 

Cassel - Poperinghe hattının cenubun- ı Mussolini bir nutuk zöyliyecek fedakArlıklardan sonra Fran a ile İngiltere 
da, garbden. şarktan ve cenubdan taar_ Paris 30 (AA) - Bazı diplomatik sulh konferansında İtalyaya i '.ıanet stmiş .. 
nğ ız eden Alman orduları b1rle.şere1ı: da. I muharrirleT, ezcümle Epoque gazetesinde lerdlr. 
mı~ bfr halde bulunan b1r ook dücnnan K • · · T • ı"taı ı t · gruplarını muhasara tın· -..~ , erillıs ve Oeuvre gazctesınde abouıs, yan mi le i, mı.itteI!klerin bu hanMı 

e ışlerdlr. : M l" · · h ı · · d"· .. k 1 d" .. be!erinl ,_atııla kt b .. d Cenub cephesi. d dü r uaao mının a en vazı.yeti uşuııme te o - ..... u · ma a ve ııgun e acı • 
n e, Ştna.nın zırhlı o_ : d x..._ d'·aı: 1 . . · · · d sını duyma&tadır. 

tomobillerln aşa{tı Somme'da yaptığı bir: u8 uua ve u9 ... nce emıuı nehcesını av e-
taarruz tnrdedUrniştlr. l tinde, muhakkak bu Cumartesi veyahud Maltada bugün mektebler kapalı 

. Amlens'in cenubunda ve cenubu gar. ! Pazar günü bh nutuk]a biJdireceğine işaret Malta 30 (A.A.) - Vali vekılı general Dob .. 
1'ı.s1nde tahaşşüd etmekte ola.n düşman i etmektediT. ble dün akşam radyo ıle Malta ahalıslne ya. 

~ kuvvetlerine ormanlarda bombalarla ta- i Bir İtalyan sazetesinin fikayetleri nn sadece bır ihtıyat tedbiri olarak mr-kteb~ 
i arruz edilmiştir. Dil.şman dün -49 tayya ı Boma 30 (A.A.) - Stefani ajansm1a.n: lerın kapalı bulunacağını bildirmişti~. i ~~.Almanlar 115 tayyare kaybetmişler : 

j Nanik cephesbu:le 1 
i Na:rvtk cıvannlf a mUharebe '1ddetle 
İ cereyan etmektedir. Alman kıt'alan şeh_ 1 

1 

rin clvaruıdakl da~larda bazı mevziler 
işgal etmişlerd11'. Alman tayyareleri bir 
düşman hava meydanına taarruz ede
rek bir kaç tayyare tahrlb etmiştir. 

1 
T.ronıdhei.m'de1l şimale dotru faaliyette 
bulunan Alınan kıt'ala.rı Bodge'nin gar. 
iblnde k!l.n Fauske'Yi tşgal etmişlerdir. 

1 Bir Alman tahtelbahtri cem'an 118.500 
ı tonluk 7 d!Lşmnn vatınru ba.tırdığuı1 bll. 

İngiliz teblifi 1 
dl.rmektedır. 

Londra 30 (A.A.) - Resmen blldlrll _ 
diğlne göre, dftn.kü harekAt esnasında 
İngiliz ha va kuvvetleri aralarında 25 
bombardıman tayyaresi bulunan 52 Al. 
man ta.yyaresln1 dU.,ürmü.şlerdir. Bun_ 
da.n başka 17 Alman tayyare.si ciddi su
rette hasara ut.ratılnıı.,tır. 

(Bergama kermesi çok güzel oldu ) 

Donanmaya mensub tayyareler, Ho • 
landa sahilinde bir denls tayyareleri 'fts.. İmıir (HlJSUl1) - Bergama kermes eğlence mes eğlenceleri ç.ok parlakı olmuş, Bergamıı: 

l 
sünfi bombardıman etmiştir. Hangarlar_ lerl. ayın 26 smda başlamış, dört gün devam kermesi bizzat vali Etem ,Aykutun, Be~ 
la ~irçok denh tayya.relert tahrlb edıl. etmiştir. Kermu eğlenceleri mün.a.sebetile kermesinin değeri hakkında bir nutkile aQll .. 
mişttr. i İzm1rden ve ciTar kazalardan binlerce halk mıştır. Bergama parti ve belediye reisi Ha.Dl. 

\. ....................................................... ./ Bergaınada toplanmış, hem. eğlenmiş, hem def di Arıkan da bir nutuk irad etmLştir . 
Yu-ksek tedrı·sat umum Bergamayı ve OO'ada eslt1 medeniyetlere ald Resim Bergama kermesin.deki zeybekleri 

eserleri görmQfılerdir. Programa göre ker _ gösteriyor. 

müdürlüğü kadrosu 
genişletiliyor 

Ankara 30 (Hususi) - Yüksek tedri -
sat umum müdürlüğü kadroıu genişletil -
mektedir. Buna aebeb bu "daire işlerinin ço
ialmasıdır. 

~m~~K~ 

OSMANLI BANKASI . 1 
'fORK ANONiM Ş)RKETI ~ 

Londra 30 (A.A) - Royter ajansı saat uB L Lında TW''Jcnır•I 
20 de bildirmiştir: . ı4ı HH .ı' 0 ., T 1 

Resmen bildirildiğine göre şimı:Udeki in - TTek .it/etinin tebl1·;11 ürkiye • sviçre 
gi)iz ve Fransız km vetleri şimal ve cenub t' 1 i1 U 

TESl'S TARIHi "1863 1 
Sfatllferi ve Türlcwe Cümhuripeti ile münakit mukalJe!enamesi 1 

1292 Numaralı 10/6/1933 tarifıli kanunla tasdik~ilmiştir 
Cen filan üzerinde n.rtan tazy"k ~ebebile sn- Ankara 30 (A.A.) - Ticaret VekA.letinden: ticaret anlaşması İmzalandı 
hile doğru çekifmeS!e mecbu:- kalını hırdır. Yeni istilılo.k vergileri d.olıwı.cıUe benzın Ank. 30 (AA ) T. k" 1 . 
Muharebe şimdi sahil bölgesinde cereyan fiatlarında yapılan zamların hesabında ba_ . ara . · · - lir ıye - •vıçre 
<'trnektedir. Bu harekat büyü!. bir cesaret v zı yanlı.,:Iıklara düşüldüğü ruı.la.şıldığından: tıcarct ve tedıye anlapnaaı, bugün. Hari : 
rnaharetle yapılmıştır. Muharebeye fiilen vaziyetin aşağıda yazılı olduğu veçlllle tav_ ciye Vekl1etinde, umumi kA.tip büyllk el -
iştirak etmiş kıtaat ln?il~ . d.o~uıım' sının zlııinc lüıum s~rll~Uftür. "çi Numan MenemencioiHu ile hviçre elçjsi 
Yardımile vapurlara bındırılmıştır. Bu h~- Mevcud benzınlenn ıbeher kll08una yalnız ekselİma l...ardy tanfmdan imza edilmiştir. 
rekat muvaffakiyetle devanı et.rrı.ektc ve b~r 5 kuruş istihlak vergiaine zammedılmLştlr. 
hıım kıtaat Jng11tereye muvasalat etmış Bunun bir litre !!atına i~abet eden mıktan F ransada 
bulunmaktadır. üç kuruş altml§ bl)f ııantimden ıbaret bu _ idama mabkôm 

edilen casuslar ~iliz tay~ilerinin nıuvaffakiyf!lleti ıun:nnktadtr. . 
c k . . k +ahliye harekatı- Bınaenı~leyh, 21 Nısandanberi cari olan 

nın rt~ uc.fat .v~ d~~ıe •1 mütem:ıdi su- benzin fintlnrına, i.'ıtihlf\k re.'Jllli .tediyesin Pa.rls SO (A.A.} - Asker! mahkeme bugün 
se rr vazı esını uşman a dal ı ı -

rette İ T tayyardcri görmiiş - den, ayı yapı ab lecek za.m litre başına casusluk davalan net.ıcesinde verilen hükilm 
lerdir çD!?-ı_şabn ngı~zd 70 pcuı fozla dü§ - üç. kuruş alt.m~ 'beş santimi ve .mecmuu ylr- leri bildirmektedır: 

• ı.ım u ceR e e 1.w b. mi beş kilo ol:rn bir çift te ek ı · .. 
illan tayyaresi tahrib edilmış ve c ıger ır-

1 
b k n 6 çın yuz Ylr. Baron von Einem ismibdeki kadın gcya -

çok h ~ t tılmı .. hr. Ye- m eş uruşu geçmez. 
tayyareler de asara ug a b b' f"] Bilumum vilayetler bu yolda te v1r ben idama. Amourelle de keza idama mah.. rrl d fi 1 d üıekke ır ı o • n ve ma- • 

ile' e ant avcı arın an m d 35 lünınttar edilmişlerdir. kdm edilmişlerdir. Ecnebi bir devletin ajan-
/ çıkışta bir tek. bile ~ayıat ;e~e en · / larile allka.la.n olduğunu hükümete haber 
U~an tayyaresı tahrıb etmıştır. 8 1 "k H 1 d 

Sorn-Somme-un cenubundaki bölge?e e ÇI a ve o an adaki vermiyen Hirseh ve Perreu on ve & aene 
hul-unan İngiliz kıt'aları Fransız ku_vvetlerıle talebemiz hapse ma.hkfun olm~lardır. 
hirl.fkte harekata iştirak etmektedır. 

Saat 24 de vazbrct 
P6ris 30 (A.A.) ......., H~vas ııjansı ~skeri 

l llı:iyet hakkında saat 24 de aşağıdakı nıa-
1'-'ttnatı vermi_ştir: 

1
• 

tiran-sız - 'lngiliz kıt'alan f'landrcda e" -
•ıri •K>ktalarçla ve ezcümlı,ı bütUn Yşer 
Cephesinde Alman ıleri haıcltetini durdur
lllt .şJardtr. 

Başka yerlerde l;ıu kıt'alar her ~d~~a 
rnuharebe e<lerek yava,ş yava.§ çekılm.ıstı.r. 
Eztiiınle tepelerde böyle olmuştur. Bura
larda Almanlar ~ı;el tepesıni <Jldıkta~ 60n 

ta Ceneral Pxfouxnun kuma dası dnkı .0 ! .. 
dunwı denize doğru ric'atini kesmek ~çın 
dii r tepeleri zapta tesebb ' ctı el..ted1r -
ler. Lille mıntakasını terkeden bu ordu çe
tin muharebeler pahasına ya\ as ya,·a Dun
kek müstahkem kampı i tikametind 
Yükselmektedir. Ka LJ>ın hat, c b-batı 
Ve "mal batı yiizleri boyunc,, sevkedilen 
ııulann tev.lid ettiği feyeza::ılar §ims.ii 9Qk 
nıües ir olmaktadır. 

l}ijnkerke kıı.r~ y{\p.ı.fan hava taaruız
lan Alman tayyareleriı,le :;o.k pab.alıva uı,al: 
olmuş ve karaya yerleştirileu dona.ama doı.fı 
toplan ile f..ranşız ve lngi~ Qv-cı lanar~ 
Jeri Almanlaı; iç~ ~ak.iki. b.U- felaket leylıd 
etm;.,.lerd.U. ı 

Resrıll miktar benuz maJ\ım olmamak a 

Ankara 30 (A.A.) - Hariciye Vekale
ti Holanda ve Belc;ikadaki talebesi hak
kında mal\ımat almak için icab eden bü
tiin teııebbiis.leri YC\.Pmıştır. T alı-bemize dair 
b1":"üne kadar hiç bi"" fena haber gelmis de
ğildir. Belc;ikada kalanların veya Fran;anm 
muhtelif ehirlerirıe dağıtılınıı oldukları an
laşılanların isimleri maluma~ alınır alın _ 
maz neşJedilecektir. 

Herhangi me.mbadan •elirse gelsin ri
vayetlere itibar f\dilmiyerek resmi haber
lere ıi tizar olunması lwmdır 

Ankarada resim sergisi 
Ankara 30 - Ankarada bulunan ve mcnı. 

lckcti ınizdeki muhtellf birlik ve tcşekkiıllcre 

Belçikanın altınları 
Paris 30 (AA.) - Belçika milli ban -

kasının altın mevcudunun F ransaya nakle
dilerek Be1çika hükumetinin emrine veri -
leceği bildirilmektedir. 

Amasya emniyet Amirliği 
,Ağrı (Husu.sn - ViH\yetımiz emniyet amL 

ri Şevket Akkoç birinci sınıfa terfi ed;!rek 
Amasya emniyet Amirliğine tayin e~tlr. 

Trakya Umumi Müfettiıi 
§ehrimi:tde 

en.su s:ı.n'atkfı.r arın se e11k Haziran re -I Trakya Umumi Mü!et.t~.şi General Kılzun 
sim se glsı vernu: jı bugun saat 16 da gli. Dlrik, evvelki gün ııehrl.mıze gelmiştir. Umu_ 
zıde ııır zıyııretçl huzurile Belediyeler Ban _ ml Müfet.tlş Trak..,vanın zira1, ekonomik ve 
kası aıtıı daki salcnda aç.ıl.mıstır . Sergide kültürel kalkınmaları üzerinde bw-ada ba _ 
mcınleketlmiıde tanınmış san'atkA.rların 75. zı tetki~erde bulunmuş, bu arada Dolma -
eseri teşhir edılm tır. bahçe sarayına uğrıyara.k milli saraylar ve 

es.iti umumi miifettlşllk nafıa m~aviri Maz 

lktı~ad Vekili şehrimizde .bar Altanla da Trakyada tamir edıle!l ta: 
. rlhl eserler üzerınde görüşmeler yapmış _ 

Ankara 30 <Hususi) - Iktısad Veki1i Hüs_ tır. 
nü Çakır bu akşam 19,25 trenlle lıtanbu}a General IUıun Dırı.k bugün deniz yoltle 
hJrei.fl ~tai§t.lır. Tetirdağına hareket etmijtır. 

(24/6/1933 tarihlı' 2435 Numaralı Resmi Gazete) . 

Sermayesi: 
lhtıyat akçesi : 

10.000.000 i nglllz Lirası 

t.250.000 lngiliz Lirası 

Tilrkiyenin başhca Şehirlerinde 

1'AR1S, MARSILVA ve NlS'de 
LONDRA. oe MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN, IRAN,. IRAK, flUSTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVYA, RUMANVA, VUNANlSTAN, SURİV~ LÜBNAN 

Filyalleri ve b6tün Dünyada Acenta ve Muhabirleri yard•r 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mev~uat hesapları l<üşadı. 
Ticari krediler ve vesailcli krediler küşadı. 
TUrki9e ve Ecnebi memleketler üzerine l<eşide senedat iskoates.1.1a 
Borsa emirleri. 
Esha~ve tahvilat, attın ve emtaa üzerine avans. 
Senedal tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

, 
Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veya 

kumbarasız) tasarruf hesaplan açı lir. 

1 
1 
1 

1 

A'Q"tNA, SELANİK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 
Ihırcket eden Oç motöılU c Deutsclıe 
LUftlıaııs'l J) tayyareleri Almanva v 
beyneln~ilel hıwa .hatlar~ ile mu~taıa~ 

mıbatı . len,ın etmektedir. 
Her Ulrla ızahat ve biletler için 

WALTER FEUSTEL 
Tayyare bileUeri sahşı Umuınt acentasına müracaat olunmalıdır. 

Telgraf ailesi: HANSAFLlJG, Galata Rıtıbmı 45 Teletaa; 4-1178 

HANS 
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KUVVET, iŞTiHA Şurubu 

.--... •> Sınıfını geçen O LUNUZA 

Bir B İ S İ K L E T alınız! 

1TAKSiTLE1 OSMAN ŞAKAR ve Şeriki 
Galata: Bankalar oııddesi No. 59, Tel. 4~769 - Beyazıt: Elektrik idııreıti 

.,. knr~ısı No. 28 - Kadıköy: iskele caddesi No 33/2 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
ı - Konya askeri orta okulunun her ü9 sınıfına da önümüzdeki EyHllün birinat tü.. 

nU b:ı..şlıyacak 940 :941 ders yılı için talebe e.l.ınaoaktır. 
2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin kMt1 hnl ve oôh

r et sahlbl olmaması sıhb1 muayenedo sağlam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da 
kazanması şarttır. 

S - Bir sene tahslli terkedenler, yo..şını büyültmüş veya. küçültmftf olanlar, kendi 
okullarının sınıf seı.ıme sınavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, y!L§ln.rı boylan 
~o ağırlıkları talimattaki hadlere uygu!l olmıyanlar askeri okulln.c& alınamazla.r. 

4 - İsteklllerin, ş!mdl oldukları okullarda. tahsillerine devam etmekle beraber 
ıo/Haziranda.n itibaren bulundukları yerlerdeki Mkerllk şubesinden d14ler kaydtlkabul 
aartıarllc mUracnat yollarını öğrenmelertnl ve buna göre de taydükabUl kfığıdlannı en 
goo 30fl'emmuz/ 940 tarihine kıı.dar tamamlamış olmaları Jf1zınıdır. c4350ıı 

TUZLA iÇMELERi 
1 Haziranda açılacak ve trenleri de i~liyecektir. 

Devlet demiryolları va limanları işletmesi 
umum idaresi llAnları 

• 
Muhammen bedell (64()) lira olan (600) adod makineli klasör (7.6.1940) Cwna ıünü 

ıaat (10,30) on buçukta Ha.ydnrpa.şada gar blna.ııı tıahllindeki koın'isyQn tnnı.ı:tndan 
açık eksiltme usullle sntın nlınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerln (40) llro (50) kuruoiuk muvakk.B.t teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle blrllkte ek.slltme günü saatine kadar komisyona müracaatları ll_ 
tınıdır. 

Bu işe ald §artnnmelor komisyondan parasız olarak daAıtılmak~dır. (4283), 

** 
Muhammen bedell 50790 lira olan on iki kalem demir ve galvanize g~ borusu 11/ 6/ 

)40 s lı günü saat 15 de kapalı zarf usulü lle Anknrada idare binasında satın alına _ 
caktır. 

Bu ı e glrmek fs tiyenlerln (8789.50) liralık muvakkat teminat ile kmıunun tayin etti_ 
\'eslknlan ve tekllfierinl ayni gl\n bat 14 c kadar Komisyon Rel&iğlne verınelerl lA _ 
~ll)ldır 

Ş3rt ı:ımcler (254) iki yUz elli dört kuruşa Ankara. ve Haydıı.rpa§a veznelerinde satıl _ 
nınktndtr. <4303) 

1' O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan taıeliyerek çoğaltır. Tatlı l tah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik,, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asnbt buhranlan, uykusuiluğu giderir. 
Muannjd inkıbazlarda, barsak tembolli • i11de, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nek:ıhııtlerlnd8J Bel e~lii:ri v 

demi iktidarda ve kilo almakta şaynm hayret faidcler temin eder. 

FOS FA; R S O L'ün Diğer b~tün lnıvvct şurublanndan üstünlüğii DEVA.l\D..I BİR SURETl'E KAN, KUV
VET, işTDIA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi müıııaadesini haizdir. Her eczanede bulunur • 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilan lan 
Boğaziçi ·Lisesi Müdürlüğünden: 

İkinci devre birinci ve ikinci sınıfların 
Askeri Kamptan 7 Haziranda 

ve Üçüncü sınıfın 1 Temmuzda başhyacakbr. 
Kampla al4kah talebelerin ba tarihlerde mektebde bulunmalan 

ı - Mevcud koşif, plA.n, şartname ve hu - ı 
aust, tennl şartnamelert muciblnct tah~ 
ınln olunan bedeli CU6,386,70> llra olan 
Heybelladadaki Den1a Ra.rb okulu Te li-

sesi yemekhane ve yat.a.kha.ne bina.sı ~--•••••••••••••••••••••••••••
tnşasınm 1/Hnıdre.D/1940 Pesartesl ııü-
nü sa.at 11 de ~a Den1ıı leva. 
an satmalına ıtomlsyonunda kapalı 
ır;arfia münaka.saaı JU.Pılacaktı. 

a - Uuvalclca\ teminat mfktarı 7Geg lira 33 
kuruştur. 

1 - Mevcud k.eşlf plA.n ve şartnameai her 
gün 632 kuruş bedel mukabillnde mcz_ 
k1lr komisyondan alma.blllr. 

6 - isteklilerin !490 ensılı kıınunun tarifatı 
dahilinde tanzim edecoklert kapalı tek. 
111 melttublarını belli gUn \re saatten bir 

sa.a.t evveline k&dnr Kasımpaşada bulu
nan kom~n bll$a.nlığına. makbuz 
mukablllnde vermelori. CS937> 

latanhul lkincl İfl&s Memurluğundan: 
Müflis Calatada kundurncı J ozef Bar

liyanın tasfiye muamelesi bitmiı ve mah
kemece iflasın kapanmaaınn karar verllmi~ 
olduğu ilAn olunur. (2726l) 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santimi .... _ ................... . 

Birinci aahile 400 
l kinci aahile 250 » 
V çüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
/9 sahifeler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
ıa.ca m.1.ktarda ua.n yaptıracaklar 
ayrıca tenzilO.tlı tarlfem.12.den ıstltade 
edeceklerdir. Tam, ya.nm ve çeyrek 
sayfa. 110.nlar için ayn bir tarife derp~ 
edllm!ştlr 

son Po.stanın ticari ilô.tılannn aid 
işler için ı,u adrese müracaat edll
melldlr. 

iıli.ncılık Kollektff Şirketi 
Kahramanzade Dan 

Aftka.'.r& caddesi 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

1 - Kayseride Gedikll Erbat hAzırlama. orta okulunun I . II, m. sınıfianna Kmtlı:a • 
lede San'nt Gedikli Erbao hamiama. orta okulu ne Ankarada MU.'11ld Ged1lld Eı:t>q ha. 
zırlama orta. okulunun yalım ı. sını11a.rına önümtlııdeki Eylfilcle başlayacak olan 940. 
9'1 ders Jl}ı lçin talebe alınacaktır. 

! - İstekli talebelerin Türk ırkından olmam. kend.lslnin vo alles1nln lköttı hal ve .,mı • 
ret sahlbf. olmaması, sıhhi muayenede ısa~am çılana.aı ve yapılacak se~e sınaTIDda 
kazanma.sı şarttır. 

8 - GedUki hazırlama orta okullanna alınacak ıtalebenln '19.§ haddiı 

• 
• • 

&ruf Yao 
I 14:17 

II 1~:18 

m 18:19 olmak 
Bu yaşlara afd boy ve aiu1lk hadleri ukerllk şubelerlndelcl askorl JJBeleı ve orta 

okullar talimatının 71. maddesl özlerine uygun olması Jazundır. 
4 - Her U9 okulun 1. sınıfına istekll olanla.rın beş sınıflı ilk okulu bWrm1f oUnalnn 

prttır. Ortn II ve m . sınıflıı..ra girecek olanlar bu sınına.ra terfi ettlklerıno dair tabs11 
vesikası veya şahadetname rıö.ttereceklard.tr. 

ıs - Hangi sınıfa istekli oıuraa olsun 1k1 yıldan fazla tnhsilJ terket.mlf olanlar ve ev. 
veloe Gedikliden veya. askeri otlıllardan çıkarılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserlde Gedikli Erba.ş hazırlama orta okulunun her 119 sınıfı ile Xirıkknlede 
San'an Gedikll hazırlama ort& okulunun I. 81Ilıfla.rına köylü istekli, Ankara Muslki 
Gedikli hazırlama orta okulunun I. mu1ın.a musikiye heve.sli tehirli 1Btakliler alınır • 

7 - Yukarıdaki şartlan bais 1steklller 10 Hazrandan itibaren bulundukları yerln u.. 
lttrllk oubeslne :rtıüracaat ederek diler taydü kabul şartlarlle müracaat yollarını l5I -
renmelert ll~n olunur. 0732) (4361) 

Kurumu 

TüRKKUŞU 
'B ve C Bröveli talebelerin derhal mUrncaatları. 

Doktorl • Zati Oget 
Belediye kar~1sındnki muayeneha
nesinde öğleden stmra hutalannı 

kabul eder. 

Neıriynt Müdürü: Salim Ragıp E~ 
AHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 

S • A. Ek-rem UŞAXLIGU. 


