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MAYIS 1940 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

Majino hattından mühim kuvvetler getirilmektedir, lngiliz ve Fransız 
1 

' 
harp hattına sokulmuş değildir henüz büyük kuvvetleri 

--~~~~~~~~-
' 

Bitaraf lar ne 
yapsınlar? 

Müttefik Ordular Yeni Mevzilerini Tuttular 

llolanda ve Belçikanın iş
galini müdafaa eden Sovyet 
ınatbuatı küçük ve bitaraf ı 
ınilletlerin yine tehlikede 

olduğunu lyma ediyor ve ·1 liii• fakat derdi bakkile teşhir ı 
etmiyor. 

~= .. -... :"'E"'TiiiEMiiiiii'"ı"'z""z""E"T'""u""E-Nİ __ C_ı:_ I 

:~tn cephesindeki Alman taarru- 1 E=~iii~~----... --';.ı ... -,~~ 
~t ~~~h, motör, çelik, tayyare -~e 1 ;::: 

lii,llİ~e dayanan bir kuvvet. ol· 
1
1 
~ ıçinde simdiki halde mktşaf
i lıaydedivor. 

~{~gi)terc ve Fransa tehlikeyi iti
lı;ı ediyor ve fakat, mukabil ted: 

/:: ~e de bu darbenin önleneceği 

~ 
~ . ndaki itimatlarını kaybet • 
~~ bulunuyorlar. Fransız or
)q topluluğunu, maneviyat ve 
~ta1İalarmı, geri hizmetlerinin in
~~ ve intizamını, tersane ve 
''~Iarını kaybetmedikçe bu 
~d· benin tesirinden herhalde 
li; •sini kurtaracak ve hasma 
~Q~ sillıhı ile, hatta daha üs
~;;ij ile mukabele etmek fırsatını 
~tır. Herhalde, Fransız or-
1~ "n11ıı on gün içinde paniğe uğ- { 
~<Qğını ve Polonya ordusu gibi 

Manş denizine doğru ıenişliyen •ee P• 

EN SON DAKiKA 
Alman tayyareleri İngiltere'yi 

bombardımana .başladı 
Londra 22 (A.A.) - Hava işleri ·bombardıman etmiş olduklarını Tayyare dafii topları faaliyete 

nezareti , Alman tayyarelerinin 21- lbildirmektedir. Bir takım bom - geçmiştir. Ne insanca telefat ol -
22 mayıs gecesi İnJ?ilterenin ce - 'balar tarlalara 'bazıları da denize m~. ne de hasarat vukua J?elmiş· 
nubu şarkisinde i:ki ıınıntakayı düşmüştür. tir. 

Gazetecilerimiz Avam Kamarasında yemek yedi1er 
Londra 22 (Radyo)- Londra- ı 

da bulunan ve Türk meb'uslarile 
gazetecilerden mürekkep olan he-

Fevkalade 
Milli Mü:daf aa 

tahsisatı 

yet dün öğle yemeğini avam ka- 1 Rüştü Aras tarafından da şeı-ef • 
marasında yemişlerdir. Gece, Tür- !erine bir ziyafet verilmiştir. 
kiye büyük . elçisi doktor Tevfilr 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Mareşal Çakınak Anka. 
raya dönmek üzeredir 

Bütç.e encümeni layihayi Beyrutu ziyareti İngiliz ve Fransız 
muzakereye başladı ' ~ ~olacağım ummak safderun· 

~k •Iacağı gibi böyle bir netice 
~l 'Uoştlaşmak da ancak her tiirlü 
~ tnantık, mnhok~me, in.an ve, 
~~~dışında kalan bır ;;ayrıbeserı 

/ ~ s., ve felaketin eseri olabilir. 
rl~· ~ilıısız Başvekilinin islendiğiııi 
l \iı l "" tebarüz ettirdiği çeşitli 
111>' ~ ar ve köprüleri bile yıkma -
rl ~ l:ibi gafletler SB)'esinde Al· 

~ ı~f a~mının kaydettiği ilk mu-

'' Cep,, sahası dahilindeki 
nıuharebeler devam ediyor' 

Nafıa vekili busabah baş kumandanlarının ziyaretlerini 
geldi • d k d"l l 

Büyük Millet Meclisi bütçe en- la C ma Sa l e yapı mıştJf 
_ cümeni 100 milyon liral>k fevıkala

de tahsisat hakkındaki !kanun 
projesini müzakereye başlamış -
tır. 

Bu paranın 80 ıınilyon iküsur li
rası milli müdafaa hl=etlerine 

Ankara 22 (Hususi muhabiri • Beyruta _gitmişlerdir. Maliımdw 
mi.2.den) - Maiyeti erkiınile Bey· ki. bu müttefik orduların •başku -
.ruta gitmiş olan Mareşal Fevzi ımandanları, bundan evvel iki de
Cakmak'ın .bugünlerde avdeti fa Mareşali ziyaret etımek üzere 
muhtemeldir. Ankaraya gelmişlerdi. Sayın Ma

~ bQkjyet karşısında muhakkak 
~ 1,1 Utun dünya efkarı uınun>iye-
·r l._~•n.iden hasıl olan v'! hasıl 0-

1111~ ~İk bulunan vaziyLtlerc biıtün 
1 ~ ~ iıı~erile takip ediyorlar H ye-
•e ' , ~; şaf safhalarını bekliyorlar. 
,]; , 

1~~ada İtalyanın sabaha akşama 
lı;ll I! edeceği vaziyet de dikkat 

1 ~~y dırınakta devam ettiği gibi 
~ ~'•hı ltusya matbuah da bu mü· 

'~ı •tle neşriyat yapmağa baş-
:ıı' ~ llıı:. 

~~:h~•tlcrin neşriyatı muğlak ve 
'ııı . •tndir. Holanda ve Belçika
~li 1ıı:alini bir ctekaddüm hare-

A S'
8
halinde tefsir ve müdafaa e· . 

f' 'il ovyet matbuatı bu ınimase
;J> ~ı.•. Yine küçük ve bitaraf rnil
,ıil ~iy •ın tehlikede olduğunu iyına 

1
1111 ~d:' ve fakat noktai nazarını 

1~1 ~•k • tasrih ve veçhe tayin ede
'1~~ı '.~Q~ .teşhir ve izah etmiyor. Sov
, ıii· 1111, •ın neşriyatma göre mütte-
111 ' '\ ; harbi Akdenize, Balkania-
l ·> 1 akın şarka sirayet ettirecek 

~ "'llıbbüs içindedirler. 
ı~İ~ ~' ~a karşı bitarafların Holan
,ç~ 'lı,,ltanimarka, Belçikadan ders 
•'': ~ ~, ve mütenebbih olarak atese 
,~ , qı, •tınamaları lazımdır. Y almz, 
5ı r > ~•t ınatbuatınuı tegafül ettiği 
pi, ...._ 01'ta vardır ki bitaraflık: 
'~i ~ ~<rr abalıya ... 
;sı ~'•il"d . T ·,
1
( l\U ın en bırşey olmuştur. e-

' 'lt ~ ve istila emeli, bitarafı kur-
111)1 '-... ••111iye karar verdiği gün: 
,ı' C>radan bize tecavüz edecek
,Jı: \ <bıı:v AMI 3 üncü sahifede) • 
;ı 

. Londra 22 (Hususi)- İngiliz 
istihbarat Nazırı Duf Kuper rad
yo ile de neşredilen bir hitabede 
bulunarak, uınuıni harp vaziye .. 
tinden bahsetmiş ve bilhassa de
miştir ki: cAlmanların yeni taar· 
ruzları vahim neticeler vermiştir. 
Fakat ciddi surette endişeye düş
makte mahal yoktur. Hadiseler -
den şu üç neticeyi çıkarabiliriz: 
1- Almanlar Manş sahillerine u
laşmayı hedef tutmuşl;ırdır. 2-
Küçük müfrezeler hatların çok 
derinlerine kadar inıniş1erdir, bu .. 

Bir tııyyıır.,den salıverilen iki 
bomba 

,~1 ~1 Almanlar denize ulaştılar 
1 ~'li~an ordularının Paris istika-

1~ıı~ e Fı-ansızları zorlıyan kolu 
~u ' ~~. d~uharebelerle ~·avaşlamış • 
1ı• ;"di 'ı;eı· taarruz kolu Amiense 

~,ıı ~····~ 11.J_man kaynaklarının kat'i 
0,~ 111\ıie bıldirdiğine nazaran, dün 
re ' ''•~se giren kol Abeville'i de 
'.JI' 'a~ denize ulaşmıştır. 
1 ~Ji~ ~~Ilı ~·~iyette müttefikler ordu
' bı,. 1 t bQ kıye ayırmış olan Alman· 
ı'I~ ~·~~1 tıd~n sonra yapacakları ta-

1 qe e~r _ıçin mühim kolaylıklar 
,pt! ~itıı,ü'ıs bulunuyorlar. 

Fransanın şimal sahille-

rinde kalan İngiliz, Belçika ve 
Fransız kat'a]arının mevcudü ve 
vesaiti muayyen bir had dahilin
de sabit kahnağa mahkumdur. 

Çünkii, ikiye böliinınüs kuvvet
ler arasında irtibat kesildiğinden 
cephenin bir tarafından alınacak 
kuvvetlerin diğer tarafa nakli ve
, ., eldeki ihtiyatlarla şimaldeki 
orduların takviyesi mevzuu hah· 
solamaz. Almanlar bu suretle si
malde kuvvetleri ve takviye edil
mek imkanları kendilerince ma-

( DEVAMI 3 üncii sahifede) 

noktadan vaziyetleri tehlikelidir. 
3- Fransız ve İngiliz orduları 
maO-Jôp edilmiş değildirler. Müt
tefiklerin mukabil taarruzları müt
hiş olacaktır. Asıl hesapta yeri o· 
lan muharebenin kat'i neticesidir. 
1914 de olduğu gibi, harbin ilk 
günlerdeki makus talii en sonun
da yenilmiştir. Bu defa da öyle o
lacağına şüphe edilmesin.» 

Halen cephede bulunmakta o-

lan General Veygand bu mukabil 
taarruzu hazırlamaktadır. İngiliz 
ve Fransız büyük kuvvetleri he· 
nüz harbe girmemiştir. 

Almanlar Kambrede yapılan 
muharebelerde gösterdikleri şid
detli tazyik neticesinde muvaffak 
olmuslar. sırasile Arras, Anıyeni 
ve Abevil şehirlerini alarak Men
şa varmışlar.dır. 

(DEVAMI 3 ürıcü sahifede) 

İtalya Arnavutluğa 
mühimmat yığıyor 

Bir Amerikan muhabirine göre, 
ltalya Adriyatik denizini kapatmış 

Londra 22 (Hususi) - İtalyan 
ve S-Ovyet gazetelerinin son gün
lerde müttefikler aleyhine yap -
ma'kta oldukları neşriyat, Alıman
ların Fransanın şimalinde elde et· 
tikleri bazı muvaffakiyetlere at
fedilmektedir. 

İtalyan gazeteleri, ötedenberi 
her fırsat çıiktıkça, bu !kabil me -
talip neşriyahm. şiddetlendirirler. 
Yalnız bu defa Italya Hariciye 
Nazırı Kont Ciyano'nun Miliınoda 
bu talepleri tekrar etmesi neşriya-

tın daha ziyade şi<ldetlendirilme
sine sebep olmuştur. 

Siyasi mehafil İtalyanın günün 
birinde harbe ı;ıirmesi ihtimalini 
inkar etmemektedir. Bu takdirde 
İtalyanın vaziyeti tavazzuh ede
ceği için, vaziyet bugünkü ımüp -
hemiyetinden kurtularak daha zi 
yade sarahat kesbedecektir. 

Müttefikler, kkdenizde her tür
lü ihtimalleri düşünerek, ical.!eden 
tedbirleri almış vaziyettedirler ve 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Brüksel sefirimizin 
refikası geldi 

Bu sabahki trenle gelen bir talebemiz Brüksel
de ve gelirken yollarda gördüklerini anlatıyor 

Belçika sefirimizin refikası B_a- ı 
yan Feriha Batı ve çocukları 0-
ımer, Aysel, Simin bu sabahki eks- ı 
presle şehrimize dönmüşlerdir. 
Rıza Rifat Akının BelçiJrnda tah
silde bulunan oğlu Orhan Aktın .[ 
da beraber şehrimize ge1miştir. j 

Ayni trenle ı;ıelen münevver bir 
b;ıyan, kendisile görüşen bir mcı-

}fırrimize Belçikada bulunan tek
mil talebelerimizin Fransaya geç
miş olduklarını ve vaziyetlerinde 
endişeyi mucip hiçbir cihet bulun
mad1ğını söylemiş ve Belçikanın 
işgali esnasında gördüklerini şu 
suretle anlatmıştır: 

•- Brüksele ilk Alman taarru
_(DEV AMI 3 üncü sahifede.] 

aittir. 
Mareşalin, Fransız orduları baş- re,,alin bu ziyaretleri iade etmesi 

lkru:mandanlığına tayin edilerek tabiidir. Bunun için de müsait bir 
MİLLİ MÜD-1\F AA vazifesi basına geçen General Vey-. · · zaman aranıyordu. Bu ziyaret için 
MÜKELLEFIYETI rlandın yerine, şarktaki müttefik 

f ımill" '"daf en müsait zamanı şimdi bulduk -!Diğer tara tan ı mu aa ordular başkumandanlığını del'uh-
mükellefiyeti kanunu mucibince te ettiği hakkında dolaşan şayia- !arından gitmişlerdir. Birkaç J?Ün 
hükümet tarafından satın alına· lar hakkında, alakadar mehafil orada !kaldıktan sonra Ankaraya 
cak hayvan ve motörlü nakil va- su malumatı vermektedir: avdet edeceklerdir. Bu izahlar ha
sıtalarının 1940 mali yılı fiatları •- Sayın Mareşal. tebliği res - ricinde muhtelif menabiden tereş
da tesbit olunmuştur. Bu meyanda mide de 'bildirildiği vechile, müt- şuh eden ve edecek olan haberle
beher otobüs 3500, kaınyon 8000, - tefiklerin şarktaki orduların baş- rin kiç birisine sıhhatli nazarile 
motosiklet 400, •bisiklet 50, süvari.. kumandanlarile ı;ıörüşmek üzere bakılamaz.• 
'binelk atı 200, topçu atı 185, ikatır- oiiiiiiio~~~iiiiiiiiiio,.;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiii-;;;;;;;;ôiı 
]ar 150 - 165 er liraya alınacaktır. ÇERÇEVE 

Bu aabah da 
Bulgaristandan 
muhacir geldi 
Bulgaristandan 10 kişilik bir 

muhacir kafilesi bu sabahki ik.on
vansiyonelle şehrimize gelmiştir. 

Bunlar, Bulgarların TüJ.11< ya -
tandaşlarımıza ·büyük eziyetler 
yaptıklarını ve Türklere çeşme • 
!erden su almıya bile müsaade o
lunmadıgını söylüyorlar, diyor -
lar iki: 

•- Ana vatana gelmek istiyen 
Türklere pasaport için büyük 
müşkülat çıkarılmakta zengin 
Türklere izin verilmemektedir. 
Bulgarlar hudutta elimizdeki bü
tün yeni eşyaları aldılar. Yerle -
rine eskilerini verdiler ve çoık 
zengin o1maıınıza rağmen ancak 4 
nüfııs için 1500 leva para çı.kar -
mamıza müsaade ettiler .. 

Bulgaristanda cuma ve çarşam
ba günleri et yeni1memektedir. 
İcabında o J?Ünlerde evler bile 
aranmakta ve et yedikleri görü
lenlere aitır cezalar verilmektedir. ı 
Askerlik hazırlığı bariz bir şekil
de görü1mekte, Yunan hududun
da da tahşidat yapılmaktadır. Fi -
libe civarında Hasanığrat kasaıbası 
yolu üzerinde eskidenberi mev -
cut olan bir cephanelik de boşal
tılmıştır.• 

Harp ve din 
Geceyi radyo başında ge~.ir

dim. 
Bir Fransız radyo ıner kezin

de, ağ]ıyan, (ırpınan, tıtriyen 

bir ses... Ses, hak ve hürriyet 
mefhumunu korumak için bu
gün Fransanın içinde bulundu
ğu öliim ve dirim şartlarını dün
yaya anlattı; peşinden her Fran
sızı bu eşsiz tarih imtihanı kar
şısında kayıtsız ve şartsız ölme
ire davet etti. 

Birdenbire org ve kilise ko
rosu .. Tüyler ürpertici çığlık
lar ... Kadınlı erkekli, çocuklu 
ihtiyarlı binbir haykırışma ... 

- Allahım, Fransayı kurtar! 
- Allahım, on asırlık mede-

niyetimizi koru! 
- Allahım, Parisi muhafaza 

et!. 
- Allahım, ordularımıza za

fer ihsan et! 
- Allahım, bizi hürriyet uğ

runda giriştiğimiz mücadele • 
den esir çıkarma!. 

İngiltereyi de aradım. Tama· 
mile ayni sesler, topraktan göğe 
doğru kıvrım kıvrım .yükselen 
bir dua helezonu ... 

Alman radyolarında da, Al -
nıan ordularının zaferi için ayni 
tazarru kıvaıneti dersem ne 
bu vurursunuz? 

Hadisenin iç "e dış politika 

bakımından belli başlı gayeleri
ni bir tarafa bırakalım; blrnt 
böyle anlardan evvel ve sonra, 
meydanı asla bam softay" bı
rakmamak ve laiklik icapların
dan ayrılmamak şartile Allalı 
fikrine sart.lrnanın n1cnfaatini 
idrak etmiyen mankafa tel3k
kilere yalnız şunu bildirmek 
isterdim: ~ .. 

İşte inaı..Jığıuız, ondan başka 
örnek ta"lıınadığınız, onu çı~ 
kartına kağıdı gibi koııya et -
mekten gayri metod sahibi ol
madığınız Avrupanın hali!. 

Misilsiz Mehmctciğin süngüsü 
ucunda (Allah Allah!) diye bir 
ses ihtizaz eder. Onun süngü
sünü bilemeğe mecbur olduğu
muz kadar bu sesi de inkılapçı 
prensiplerimiz içinde yükselt • , 
meğe mecbur olduğumuzu, da- 1 

iına ıı-arp istikametinden gelen , 
hakikatler serisine uyJ?un ola
rak bugün öğrenebiliriz. 
Mehmetciğe kurşun vereme

diğiniz gün bu sesin yankısını 
veriniz! Bu sesin yankısile be
raber bütün asri vasıtaları da 
o.na verdiğiniz gün dava kö -
künden halledilmiş demektir. 
Bugüne kadar ortalığı kaplıyan 
korkunç Cermen kudreti, mad
de ve ruh kıymetlerinin mes'ut 
bir izdivacından doğdu. 
NECİP F AZiL KISAKlDREK 

' 

Harekat sahasını gösteren haritamız 
- ------

Okuyucularımız .4 Üncü aayfamı:ıda mufassal bir harita bulacaklardwr 



O. LARIN AHINI DA 

Çım;ECEKLER 

Harp sahalarına daır ııelen ha
vaciıı;lerden, Alman tank ııırlik
lerinin nasıl taarruza kalktıkları
nı -da ö_ğreniyoruz. 
Hır telgrafa göre, Alman tank

ları, kendi yaralılarını da dinle
mivor, çiğneyip üzerinden geçı -
yormW'!. 

insan garip garip ıifu;ünüyor ... 
Belki tarihi devirlerden önceki 
savaJarda bile, bu derece insabiız 
ve ı:luygusuz hareketler görülme-
mişfu. tl . 

Bilmem amn:ıa. bu cinaye erın 
cab> mı yine bizuıt kendileri çek
m;yecekler mi?. 

VATİKANIN 

r.ı.ı,;SA.JLARI f 

Şu harp günlerinde· en şafanı 
dikkat bir köşede Vatikan .. Ma -
lft.mdur ki İtalyan topraklarının 
bir köşesinde. Papalık ayrı bir dev
let halindedir. Ayrı idaresi, büt
çesi, lWçiicülı: bir ordusu, bayrağı, 
nazırları vt:! saire var. Papa, har
bin aleyhinde ... Tıpkı, Ruzvelt ııi
bı.. Mütemadiyen, muhariplere, 
yahut harp arifesindekilere me -
sajlar, tavsiyeler, teklifler gönde
riyor. 

"'..'eni l\vrupa harbi, ahret işleri
le u~rasan insanları bile dünya iş
lerine kar1'jmağa mecbur ediyor. 

KAÇAKl'ILIK 

EDE."! NAZIR 

Vaktilc, Orta Asyada bir Çin 
devletinin hariciye nazırLğını ya
pan bir z:.t, şimdi İstanbulda dö
viz kaçakçılığı suçıle tevkif edil -
miş! Eski bir nazır ... Hem de ha
riciye nazırı.. Sonra kaçakcılık .. 

Bu hadiseler yanyana ııelince, 
insan .ııavriihtiyari şa<;ıp kal yor. 

Taksi ve 
otobüsler 

Foto 
sergisi 

Fakat ben, bu eski nazıra pek faz
la hayret etmiyorum. Çünkü, şu 
ııünkrde. bazı bitaraf Avrupa 
devletleri nazırları da, aynı şekıl
de kaçakçılık yapıyorlar. Yalnız 
şu !arkla. bu berikiler akıllar= 

1
sehrimizde işliyen tek- Tekmil halkevleri arasın
~il motörlü kara vasıta- 1 da açılan müsabakayı 
tarı ay başında muayene şehrimiz halkevlileri 

edilecekler kazandı kaçırıyorlar. 

MAZHAR OSJ\IANA Evvelki günkü gazetelerden bi-
ri şehrhnizde işleyen otobüsle -

GEÇMİŞ OLSUN rin muayene olunarak hemen 
Akıldan bahsederken, muhte - hep:;inin bozll!k çıktıgını yazmış

rem akıl doktoru Mazhar Osma - sa da belediye seyrüsefer ve ota
nın hatıra gelmemesi_ mümkün büs komis.vonu reisi ve Belediye 
mü?. Sayın doktor evvelki ııün bir reis muavinlerinden B. Lutfi Ak
otonıobil kazasında yaralandı. Ken- soy bu sabah kendisile goruşen 
disi, hususi o1'Jmobilile Bakırkö- bir muharririmize bu haberi tek
yünden akıl hastalarının tedavi - zip etmiş ve umumi muayenele -
sinden ııelirken, müessif hadise rin henüz başlamamış bile oldu -
oldu. ((unu ve halen işlemekte olanla -

.işi tahkik ettik. Meğer, delile - rın da sıkı bir muayeneden geçi
rin ahı tutmuş ... Deliler, şu gün- rilmiş bulunduklarını söylemiştir. 
!erde, dünyanın halıni uzaktan Mumaileyhin verdiği izahata 
seyredip, kendi hallerıne bin şük- ııöre tekmil taksi, hususi otomobil 
redivorlarmış!. Mazhar Osman da otobüs, kamyon ve kamvonetler
onların iyi olması için calıştıkça, le diğer bütün motörlü kara na -
sayın doktorun bu gayretlerini, kil vasıtaları önümüzdeki avın 
mevsimsiz telakki edivorlar: 3 üncü .ııünüpden itibarc'l umumi 

- Aman, doktor diyorlarmış, bir yıllık muayeneye tiıbi tutula
dünvada akıllı ııeçinen insanların 

? caktır. su yaptıklannı görmüyor musun .. 
Bili kendi halimiz.e bırak!, Ayın 3 ünden 8 izine kadar o-

tobüsler, 10 nundan temmuzun 
İSTANBULUN ' 10 na kadar taksiler, temmuzun 
l\ ESİRELERİ 29 undan, ağustosun 20 sine ka -

dar da hususi otomobiller plaka 
Hürriyetiebediye tepesinde Oir savılarına göre rnuavene oluna -

park vücude getirilmesine mem- caklardır. 
nun oldum. Burası, İstanbulun en 

Muayı·ne ııününü geçirenlerin 
.ııüzcl veridir. Havası, manzarası i- her ııün için 1 lira cezayı nakdi 
tibarile hakikaten seçme bir me-
sire m~halli .. Bi!hası;a, ilkbahar- 1 .ıı::l::ı:n:::'c::a:k=:t:r::.:::=:::======::"" 
da, bııranın tadına doyum olmaz. 1 ı- 1 
İstanbulun ekseri gezinti yerleriKÜÇÜK HABERLER 
modaya tabidir. Halk, zaman za- -
man muayyen yerlere ,!lider. Hür- * İstinye yolunun sür'atle va-
riyetiebediye tepesı ve civarı da, pılması için burada yıkılacak .J!A'ı 
halka sevdirilirsc, rağbet derhal evkafa ait binaların tefviz b~Jd
artar. 

AHl'rlET RAUF 
leri hakkında belediye ile bir an
laşmaya varılmıştır. * Yeni ders yılında leyıi mec
cani olarak muhtelif mektcplerı
mize devletçe 1500 talebe aLna
caktır. 

Cumhuriyet halk partisi ııenel 
sekreterliği tarafından Ankarada 
tertip olunan •amatörlerin yap -
tıklan resimler ve cektikleri fo -
togra!lar sergisi> bu akşam saat 
17,30 da .ııenel sekreter B. Fikri 
Tuzer tarafından merashnle açı

lacaktır. 

Memleketimizin her tarafındaki 
Halk ev !eri san'atkarlarının işti -
rak ettikleri bu sergiye gönderi -
len eserler arasında büyük bir 
jürL .tarafından evvelki gün tasnif 
~mıştır. 

-. Neticede şehrimizden yollanan 
resim ve fotografların çoğu birin
ci, ikinci ve ü~·üncülüğü kazana -
rak takdir olunmuşlardır. 

Bu meyanda res;m kısmı sını -
fında: 1 inciliği Şehremini Ha}ke
vinclcn B. Turgudun natur mortu, 
2 iııciligi Bursa Halkevinden B. 
Frukin peyizajı, 3 üncülüğü Be -
yo.i!lu Halkevinden A. Onbaşının 
.genç adam• ı kazanmışlardır. 
Bunlara 150, 100 ve 75 şer lira mü
kafat verilecektir. 

Resim kısmı B. sınıfında da: 
5 inciliği Beşiktaş l!alkevindcn B. 
Sırrı Gü\'cnin •sokak manzarası• 
almı~tır. Mumaileyhe 25 lira para 
mi.ı~iıfatı verilecektir. 

Fotograflardan A sınıfında: An
karadan Nacinin •İstinre• si, 2 in
ciliği Fatih Halkevindcn B. İhsan 
Erkılıcın •SİS• i, 3 üncülüğü Be -
yoğ1u Halkevinden B. Adil Arıka
nın «portre• si kazanmışlardır. 
Bunlara da 100, 75 ve 60 ar lira 
mükafat ita olunacaktır. Foto -
.ııraflardan B sınıfında da: Fıminö
nü Halkevinden B. Kemal Bay -
salın •dere• si, 2 inciliği de Bursa 
Halkevinden B. İbrahimin clnu
dağ• ı almışlardır. Bunlar da 50 
ve 40 ar lira mükafat kazannuş -

24 saat içindeki muhakemeler 

* Bir müddettenberi böbrekle
rinden rahatsız olarak Budapeş:e
de bir sanat.oryomda tedavi !'dil -
mekte olan Peşte elçimi-.ı RuşPn 
Eşrefe dün profesör Gosa tarafın
dan muvaffakiyetli bir amelıyat 
yapılmıştır. 

+ KCıbadan memleketimize ş.,_ 
ker ithal olunması kararlaştırılmış 
ve ilk partide 1000 ton şeker f!,€
tirilroişfu. 

!ardır. ~~~-00~~~ 

Londra radyosu 
Edirnekaptda bir ha}'lliutluk ha

disesi olmuştur: 
Deıniryolları idaresi makinist -

l<:!I'inden Alinin yanında n~nlısı 
Sıdıka buluııdugu hakle Edirne -
b.uıda geze11ken .kar<i'sına Halil 
adında birisi ç!lk.mış ve kendisinin 
po..ıs memuru oldugunu söyliyc -
rek üstünü başını aramış, Aliyi 
hır hayli de döğaıüştür. Bu SIU'et
le eskidenberı sevdiiti Sıdıkayı 
Alinin elinden alıınak istiyen mü
tecaviz, giirLiltü üzerine yetisen
ler t<ırafından yakalanmış, dün de 
cürmü meŞ-ıut dördüncü asliye 
ceza mah'ıtemesine verilmiştir. 

Halil muhakemesi sonunda üç 
ay hapis cezasına mahkum edile -
rek tev.kif okınmu tur. * Kutuoularda bir camiden ki· 
lim, halı ve aaire a>;ırdıkları idd;a
sile müddeiumumıliğe gönderi.len 
Necdet, Nusret, Recep adlı üç genç 
Sultanah.met birinci sulh cP.za 
mahkemesinde sorguya çeldldık
ten sonra tevkif edilmişlerdir. * Eroin kullanmaktan beşinci 
asliye ceza mahkemesinde muha
keme edilen R~atla Mehmcdın, 
eroin müote!ası oldukıarı muhte-

lif delillerle ve müşahede aitmja 
tutuldukları müddetçe eroin ıh~i · 
yacını bariz surette izhar ettikl.ı
rine dair raporla sabit )!Örülmüş
tür. Her ikisinin de, altışar ay has· 
tanede tedavi görmek i;zere tE:V

.kiflerine karar verılmiştır. * Bir müddet evvel Sebze ha· 
linde bir kavga sonunda arabacı
lar kahyası Aliyi selsz yerinden 
agır surette yaralıy::ın Tahir ile 
kendisine kavgada yardını eden 
İıımail ve Ahmedin dün ikinci a
ğır ceza mahkemesinde duruı;ma
larma başlanılmıştır. 

Tahir Aliyi öldiırmek değil, ya
ralamak maksad:le ayak.larınclıın 
vurduğunu, diğer ieri de kavgayı 
ayırmak istedi.klcııni sövlemış • 
!erdir. 

Neticede muhakeme şahit\e:in 
çağırılması için başka bir gii.ne 
bırakılmıştır. 

EYÜPLÜ HALİDİN 
MARİFETLERİ 

Kendini komiser gibi gösttore -
rek Galatada uınumhane işleten 
Bertanın evine bir gece yarısı gi
rerek orada bir kadınla _ı:{•-ce1 iyr-n 
ve sonra haraç almağa ka !kı~an 
Eyüplü Halidin dün ikincı o.ğırcc-

[~!HIRSIZ iM? ~ ~] 
Yaı.an:hkeoderF.SERTELLİ 

Neriman hanım, bu satırları o
Jruduİ,ça, şair Şehsüvar !'(özünde 
büyümeğe ~y-Ol'du. 

- Zavallı adamcağız, k'endini 
boş.vere müdafaa etmi)'-OI'. diyor
du, meğer onda ne cevherler var
mış!. 

Defterin ikinci sahifesini çevir
di .. 

Dikkatle okum.ağa başladı: 

-13-

• En bedbaht kadın, parası için 
sevildiğine inanandır .• 

-14-
<Kan koca arasında sadakat, 

1<.uvvetli bir sev~inin ifadesidir.> 

- 15 -
, Yaldızlı muhabbet, sahte mü

c~viıere benzer. Foyası çabuk mey-
da= çıkar.> • • v 

-16 -
c Kafası kafanıza uymıyan ka

dın. çocu((unuz_a iyi bir ana ola -
bılir .. Fakat, sıze eş olamaz!. 

-17-
·Kadını bir çiçek g\bi itina ile 

kok.la. Fakat., bir ç~k gibi kaldı-
r:.p :ıtma!., 

-18-
cKa<Unın melikatı akltvesi fa. 

raten t"<iekkiil etmem4tır. Misal 
mi arı:y<>rsunuz?. Koriı:aklığı.. 

Aşk ve macera romanc l 6 

-19-
•Para ve kadın ... İnsan, en bü

yük ıztırabı bu iki şeyden duyar.> 
-20-

cHerkesten muhabbet bekle -
mek, her çeşmeden su içmeğe ben
zer. Çeşmelerin bazısından da acı 
su akar .. 

-21-
•Ben severim, diyen aşık değil

dir. Aşkın dili yoktur .• 
-22-

cİnsan, dinden daha mukaddes
tir. Çünkü, dinin müessisidir .• 

-23-
cAcizin en büyük silahı. Tabas

bustur. Bu silahı herkes kullana-
maz .• 

-24-
cBir hayalın tahakkuku, gölge... 

ye can vermek kadar gü<;tür .• 

Neriman hanım defteri tekrar 
çantasına kıoyd u. 1 

- Ömrümde bu derece derin 
düşüncelere dalınamıştı:ın.. İlAh:i 
Şehsüvar, zihnimi altüst ettin!. 

Diye söylendi. 
Nerilllan haJı.murı. g~ekten ha

il dönmüştü. 
- M~ $ehsüvar bir dahi i-

mis ... 
~ek baliçeden kalktı ... Oda

sına ı;ı;tti... Bir k-peye- ıı.ndt, 

Şelwüvar cidden lıedtl.e 1ly;t< 

* Yeni vergilere dair olan ka
nını. aybaşında tatbik olunacal?;ın
dan Maliye Vekil eti izahname ler 
hazırlarnaita baslamıştır. * Çorlu hapishanesinin 6 glin 
evvel demir parmaklıklarını kıra
rak kaçan İzmitli Fehmi, Bursalı 
Mehmet ve Muratlılı Osman ya
kalanmışlardır. * Sanayi tetkik heyeti reisi Be
kir Sı tkı dün Ankaradan şehrim ize 
gelmiş ve bu sabah saat 10 buçukta 
demir sanayicilerile sanayi birL.
ginde bir t.<>plantı yapmıştır. 

za•Ja mu:lıakemesi yapılmıştır. 
Müddeiumumi muavini suclur..un 
dolandırıcılık, hırsızlık· v~ sahte· 
karlık noktasından tecziyesını •S
tcmiştir. 

Eyüplü Halit bundan caşka Y• · 
ne komise~ ıı:ibi görünerek Hara
lambo kızı Marıkanın ~:ı.ııt&.sIL -
dan 8,5 lira ile öki yüzüg.lııü, Pa:ı· 
galtıda oturan Karabet kız, Elisın 
evinden de 71 lira çalmıstır. 

Müdafaa ve karar için muhal«:
me başka ııüne bırakılm~:ır. 

bir adamdı. Onun bu kçük, fakat 
çok kıymetli defteri, Neriman ha
nıma Şehsüvari tetkik fırsatını 
vermisti. ,,.. 

Defter kimin eline 
geçti? •. 

Bir gün, Neriman hanım, yine 
bahçede oturmuş, şairin defterini 
okumağa dalmıştı. Bu sırada kom
şu çocuklarından ve Nebahatin ta
liplerinden mühendis Sadi koşa
rak bahçeye geldi: 

- Neriman teyze, dedi, mühim 
bir inşaat işini ilk defa yalnız o
larak üzerime aldım. Nebahat ev
de yok mu?. 

- Hayır. Buııün terzive ıı:itti. 
Hala dönmedi . 

- Terzi nerede? 
- Beyoğlıında .. 
- Çok uzak. O halde geç gelir~ 
Delikanlı sevincinden yerinde 

dııramıyı0rdu. 
Neriman sordu: 
- Bu haberle Nebahatin ne ala

kası var? 
- Şüphesiz ~iı:. alakası yok. 

Ancak, geçen gün konuşurken, 
ban4: cBüyük ve karlı işler yap
mıvan mühendislik neye yarar?. 
demişti de. Ona, benim için söy
lediği sözün yerinde olmadığını 
bu suretle isbat edecektim. 

Gülerek ilave etti: 
- Tamam virmi dört bin liralık 

bir ;,,, teyze! Bu inşaattan benim 
cebime en aşağı üç, clıört bin lira 
ıılı:ecek. 

- Keşfini sen mi yapmıştın? 
- Evet. Ihırftaaını da, k~i de 

ben yaptım. 

Londra radyosu önümüzdeki 
perşembe ııününden itibaren türk
çe neşriyatıru Türkiye saati ile 
7 ye beş kala yerine 8 i 10 geçe 
yapacaktır. 

Oradaki çocuklarımız 
Avrupadaki harp vaziyeti dola

yısile, İsviçrede, ve daha bazı 
memleketlerde okuyan Türk tale
besi birer ikişer yurda avdet edi
yor. Gelenlerin anlattıklarına gö
re, daha bir kısmı talebe o mem
leketlerde kalmıştır. Avdet için 
emir almamışlardır. 

Bizim fil.<rimize göre, bu çocuk
ların bir an evvel memlekete dön
mesi Hlzım. Belki tahsilleri mu -
vakkat bir zaman için sekteye uğ
rıyacak. Fakat, hadiseler.i.n vüzu.h 
neyda etmesine kadar boyle bır 
hareket, daha isabetli bir iş olmaz 
mı?. 

BORDAN CEVAT 

- O halde yirmi dört bin lira
ya çıkarabileceğin bir işten üç, 
dört bin lira nasıl kazanacaksın? 

-O bir sırdır, teyze! O, mimar
l..ıgın bir sırr'.Clır. 

Onu da size ifşa edersem, bana 
l:ıirşey kalmaz. Bal tutan, elbette 
parmak yalar ... Değil mi?. 

Sadi bu sırada, hasır masanın 
üstünde duran küçük deftere elini 
uzattı: 

- Bir roman mı? 
- Hayır. Bir şairin felsefe def-

teri .. 
Sadi defteri şöyle bir karıştırdL 
- Garip şey! Ne kadar da ba

na uvgun düstü .. 
Yüksek sesle, açtığı sahifenin 

başındaki düşünceyi okudu: 
, Mahrem olarak tevdi edilen bir 

şeye el uzatmak, terbiyesizliğin en 
büvügüdür.> 

Sadi havretini .ııizliyemedi: 
- Büyük annem bazan Ömer 

Ha'"'amdan, ve yahut Mevlil.nadan 
tefe'ül ederdi de cidden üzerine 
düşürürdü. Bu da tıpkı öyle çıktı. 
Adeta bana bir ihtar .. 

- E\'et. NP.tameli bir ldtap. O
kumamak daha hay1rlıdır. 

Sadi ısrar gösterdi: 
- Bunu bir gece okumama mü

saade ediniz, teyze! Çok yalvarı
rım size. Gece yatarken ben de 
işim için tef'ül edeceğim. 

Gülüştüler. 
Sadi sür'atle defteri cebine koy

du. 
Neriman hanım: 
- Bana emanettir, dedi, Seh • 

siivar Beyin defteridir. Kaybo • 
lursa, ı>ek.m...ahcup olıırum. 

mevıuı:ıı var) 

Kanalizas-·~~=:;;f11 
Yon işleri i~~~~ 

Holandadan abnall 
En büyük silah ~ele~iye r~isliği mu.nz~m 

Bugünkü harplerde her nev! !_is- bır butçe ıle 100 bın lıra 
tün_lük_za~er için şart~az.~m:.Sılah-1 tahsisat istiyecek 
ta ustunluk, sayıda ustünluk, ta-
lim ve terbiyede, sevk ve idarede 
üstünlük .. 

Bilhassa, ateş kudreti fazla olan 
silahların, teksi( noktalarındaki 
rolü, bugünkü harplerin canda -
marını yaratiyor. Tekniğin bütün 
bu inkişafına rağmen, maddi i.is -
tünlük yine birinci planda değil
dir. Çünkü unutmamak lazım ki, 
nihayet makineyi kullanan in -
sandır. Taarruzda ileri hamle ka
rarını veren i11sandır. Mütearrıza 
mukavemet eden insandır. 

Et ve kemik iradesinin ve ina
dıııııı zırhlı vasıtalar yanındaki 
mevkii, bir hatve daha ileride de
ğilse bile, hiç olmazsa, atbaşı be
raber olan bir çerçeve içindedir. 

Devam eden harp günlerinin ve 
aylarını.o çetin mücadeleleri gös
teriyor ki, ordularda bugün dahi 
en kıymetli silah maneviyattıı-. Bu 
ezelı tabiat silahından mahrum o
lan orduların bütün zırhlı birlik
leri bir sabun köpiiğü gibi erimek 
zorunda kr.lıyor. Hücum arabası
nın veya tankın volanı başında o
turan insan, dün olduğu ıtibi bu
gün de, irade ve azim sahibi olur
sa zafere h:ık kazanacaktır. Bü -
tün tarih bo)·unca, güzel ve iyi çar
J)l~n orduların nihai zaferleri, son 
... ay ret, son cesaret, ölüntü hiçe 
savan son savletle temin edihniş
tir. 

Türk kudretinden bahsederken 
boşuna bir tefahüre kapılmıyoruz. 
Yeryüzünün bu en kuvvetli siliıhı 
bizim elimizde, bizinı gönlünıüzde 
oldu~ için emniyet içindeyiz. 

Asırlara bakın: Türk tarihinde 
siliıh şakırtısından başka ses yok
.tur. 

REŞAT FEYZİ 

Dolmuş seferlerinde 
fazla para istenmiyecek 

Şehrimiz.de bazı dolmuş taksi 
soförlerinin; halktan belediyenin 
tesbit etmiş olduitu fiattan fazla 
para istedikleri aolaşılıruştır. 

Bilhassa Taksim - Eminönü ara
sıpda 'bu halin fazla görülmesi 
12,5 kuruş yerine 15 druruş iste -
nilmesi üzerine dün belediyece 
tokmil seyrüsefer ıınemudarına 
tebligat yapılarak bu kabil ~azla 
para a1ınağa kalkışan taıksi oto -
mobillerinin bir daha •dolmuş• 
seferine müsaade olunmaması bil-
dirilmiştir. 

Pasif korunmada şeh
rimizin ihtiyaçları 

Vali muavini B. Haluk Nihat 
Pepeyi dün akşam Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Mumaileyh mali yıl ihtiyaçları 
ve yeni pasif korunma tedbirleri 
hakkında Vekaletlerle temasta 
bulunacaktır. 

Şehrimiz 'kanalizasyonu işleri • 
nin ikmali için yeni mali yıl be
lediye bütçesine konulan 300 bin 
lira tahsisat şehir meclisince çı
karılarak bu işe ancak 15 ,bin lira 
ayrılmıştı. 

Halbuki bazı semtlerde kana -
lizasyonun ve fenni mecraların 
acilen ikmal olunması icabetti.((i 
enlaşıldıgırıdan Belediye reisliği 
'1.Y başında yapacağı munzam büt
çeye 100 ·bin lira tahsisat koyma((ı 
kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan 15 bin lira ile de 
bazı semtlerdeki lağımların Üzerleri 
kapatılacak, muzır dereler örtü -
lecektir. 

----0-0---

Taksim - Emirgan 
arasında otobüs 

Şehrimiz otoblis seyrüsefer ko
misyonu dün belediye reis mua -
vini B. Lıitfi A:ksoyun reisligiııde 
t.oplanarak seyrüsefer işlerini tet-
1tik etmiştir. Dünkü içtimada şu 
yeni kararlar da verilmiştir: 

1 - Taksim - Emirgfın arasında 
da otobüs işletilmesi.Bu hatta şim
dilik 4 otobüs tahsis olunacaktır. 

2 - Keresteciler - Eyüp - Ke -
merburgaz hattına 1 otobüs daha 
ilave olunması. 

-o---

Her istenilen yerde 
çiroz kurutulmıyacak 
Kadıköy, Balıkpazarı, Kumkapı 

sahilleri ile Boğaziçinin ibazı ka -
!abalık yerlerinde açıkta, arsalar
da veya evlerle dükkanlar arasın
da ciroz kurutulduğunu .ııören be
ledi ve reisligi bunları menetme iti 
kararlaştırmıştır. Baderna çiroz 
kurutulacak yerler için de mahalli 
•belediyelerden izin alınması mec
·buri tutulmuştur. 

-0--

Yerli malzeme ile 
yapılan arözöz 

Büyük itfaiye vesaitinin yerli 
malzeme ile ve şehrimizde yapil
ması hakkındaki tecrlibeler mu
vaffakiyetle neticelenmiştir. 

Falihdeki belediye atelyesinde 
ilk olarak 2,5 t.onluk bir arö:ııöz 
imal olunmuş ve dün belediye 
meııkez binası önüne getirilerek 
Vali ve belediye reisi B. Lutfi Kır
dar ile muavini B. Lıitfi Aksoy 
taraflarından tetkik olumnuııtıır. 

15 ııün sonra bu tipte iki büyük 
arozözün daha inşaatı bitirilmiş 
olacaktır. 

---<>-

Tamir edilecek 
caddeler 

Belediye reisliği Yedikule - Ba
lıklı, Kocaragıp paşa - Agaçeşmes.i 

ca<ldel<!rile, Sürpagop mezarlıgı 
dahilindeki yolları, Ta'ksim - Tar
labası - ';l'o:okoparan, Sıraserviler -
Taksim, Boğaikesen - Türkıılicü 
caddelerini hazirandan itibaren e
saslı bir şekilde yapmaga karar 
vermiştir. 

Bu işe 422 bin lira harcanacak-

ders ~ 
svN"~ 

Yazan· Ali Kemal • • ..<u• 
1 ~· Alman taarruzuna karŞ 10k• · 

hollnda edebildiği kada~a:ıa "'. 
vemet gösterdi. Daha . 8yrı4~ 
yapmalıydı?. meselesı ndi•İ ı( 
Geçen umıuni har ~~e ke. ,·e '. 
şerefli bir bitaraflık tell:~~;Jı" 
hafaza e ' ilen lloland 01ııı"" 
beri haı-p nedir biJıneZ ·Utf ,~ 
sulh ve terakki içinde ~cs:çiı• P. 
tiştirıniştir. Böyle olduğ_11 18ar~ 
di kü~ük Holand~run azı~0,eııı'~ 
kuvvetlerine karşı ınn 

1 01ııı•b. 
az ehemmiyetli ve U:~~ı:'.~in 1' 1~ mıştır. Demek ki te.JlJ.J" b•'ıtl 
didi karşısında görulcn nl•' il' 
ciddi olmuştur. Bir ıaııı~ esi ~ 
küçük memleketin bahr1~18pt1 • 

giliz ve Fransız dof!a~~ ıııt' 
karşılaşmış ti. Onlara ad . ·Iİ" 
dan okumuştu. ların ılıl" 

Ispanyolların, Fra1!51~z aİ'iııı • 
la hareketlerini pekala ııol•\. 
rakmağa muvaffak ola~i ) 8pt~ • 
danın tarihi şanlı, şeref guıı ".it 
larla süslüdür, Fakat ~ıı ıct"'-. 
radığı taarruz dolayısıle k bit": 
ve ibret nazarile bakılac:..1ar ~~i 
bet var ki o da bir zaııı . ,0k ıı. 

d' ·uı ' ı• rada ve denizde ken ısı l•""""~u 
müdara, etmiş olan 8°_ ,e .,, 
askerliği bırakmış obn~'ı ıı.sid', 
yüzden aziın zararlara gır~aııl' 

On yedinci asrın ilk •• t .~·~ 
rında bu kücük meınl•~~it•'' 1~ 
Panu1 en iyi asker yetı~ \er 

d'ğcr. ol' yeri imiş. Avrupanın 1 k rli~ p 
rinden ıridcrck orada a~ e ,cv~r, 
renen, Holanda ordusuııd: 1• yo~ J· 
asılzndclerin haddi bes• 1ıır,l<~ 
nıuş Fakat sonra bunl;ıt gaJ. . c ı· 
mıştır. Biitiin dikkat d'~10,;,. :,. 
para kazanmağa sarfc 1

. ıı.11'' 
hayet rahata alışılarak b.'1 ad •~ 
lar l1 arp san'atınıla da us~flı•'" 
Boh .. adalılar işi gücü sar • 
ibaret sanmışlardır. d• ,oP 

Bununla beraber Jlol•;ine ~~ 
radan yine uyannııştır. , ili tiJI , 
niz ve kara muharebclc<'f011d•I'.,. 
nelerine dönmüştür. flo •'rııt l r 
!arda hu uyanıklık ge(eıı d~,.,ııı1 , rısından şimdiye kadar b'' <' ~ 
dirl gelınistir. O cihette? bll •"'c~ 
kan, vatansever millet~ cd.'',cı 
tarip günlerinde tı:ı~kıt bir ıb ~ 
kimse yoI,. Yalnız dıger d• .~(. 
noktası daha var ki. onU,,11ril.ıı' 
İngiliz muharrirler~ ll~~»'~.r 
Dolanda yalnız denız e~ Y"it 
güvenmiş, bir zamanlar r ,ıııı 11' 
lak olan ordusunu ibn•• un "' 
muhtelif t""rübelerlc btıP ·~• 
ğını da anlamıştır. d ğı lı11r Zamanın neler saki•. ı ia4' ,ı 
miyor. Rahat ve huzur..ı;;..1~ ~ 
~anırken harbi uzak go u~•d 
bitaraf kalmak arzusu ~ 
ratın önüfte geçemem~',' 

es 
Iraklı bir prelld, 
şehrimize gel 

11,,ıı 1'. 
Emir Zeydin refikası ,1dc ~ 

Prenses Fahrünnisa teda sBbl 
lundugu İsviçreden b;i>tif· 
ekspresle şehrimize ıı,e 

1 
. -- ,ğı" 

Bır kadın parfll 1 

k . k ptır· ıııiJ 
ma ıneye a ri~ııs' ,ıe 
Büyükdere kibrit fa:cıı ~'' 

çalışan kadın ameiele\·r pJ 
makineyi temizlerken ,ı,tıf· 
ğını makineye kaptırtfl 

Şehrimizin sık ahşap evli ma -
hallelerindeki ah.,ap evlerin bir 
!kısmının yrkı.larak aralarında 25 
er metre genilşi.ğinde caddeler a
çılması ve 'bu suretle hava taar
ruzlarında yangın tehliksinin a • 
zaltılması projesi hakkında da bu 
meyanda temaslar yapacaktır. tır. 1----------:: 
l Avrupa Harbinin Yeni Mesel~ 

İtalya'nın muhtaç olduğu petrol 
İtalyanlar Arnavutluktan 100 

bin ton ham petrol istihsal edi -
yorlarnuş. Petrolün bu harpte oy
nadığı rol düşünülünce İtalyanın 
bu mühim maddei iptidaiye nok
tasından vaziyeti az calibi dikkat 
değildir. 

Italyanın hariçten getirtmeğe 
muhtaç olduğu petrolün miktan 
rıeneden seneye arttığını gösteren 
rakamlar vardır: 938 de 1 milyon 
500 bin ton petrol alan İtalya da
ha evvel. 937 de daha az getirtmiş
tir: 935 bin ton. Demek ki ihtiyaç 
iki sene arasında yarıdan fazla art
nuş. Buna karşı dahildeki Sarfiyatı 
azaltmak düşünülmüştür: OnUB 
için 937 de 2 milyon 593 bin ton 
sarfiyat varken 938 de bu mikta
rın 2 milyon 466 bin tona indiril
diği görülmüştür. Fakat ne kadar 
tasarruf etmek düşünülürse dü
şünülsün petrolün sanayide oyna
dığı rol gözönüne cctirilince ge
rek harn malzemesi ve gerek di
ğer sana;ı:i mamulatı için petrol 
sarfiyatının lüzumu aşikar olduğu 
görülür. Habeşistan harbinden -
beri İtalyada her sahada azami ta
sarruf cihetine gidilmiştir. İhti • 
yadar azalsın denmiş, sarfiyat a
zalsın diye çalışılmış, hariçten 
getirilmesi zaruri olan mevaddı 
iptidaiyenin tahdidi cijıetine gidil
mi•tir. Buna göre programla ha
reket edilerek her sahaya teşmil. 
edilen tasarrufun neticeleri ıı:öriil-: 

meıniş değildir. İtalyada sanayi er
babı, fenni kimya adamları bu u
ğurda çok çalışmışlar, çok petrol 
sarfivatının önüne geçmek için di
ğer maddeler konmak, ispirto yak
mak çareleri tatbik edilmiştir. 
Son.ra İtalyada petrol istihsal et
menin çaresine de bakılmıştır. Bu 
da az çok temin edilmiştir. Meseli 
vasati bir hesapla senede 15 bin 
ton elde edilelıiliyormuş. 

Habeşistan barbinden sonra bir 
hesap yapılmış, İtalyanın elindeki 
yerlerden çıkarılacak petrol ile 
kimyagerlerin muhtelif suretlerle 
istihsal ettikleri yakılacak madde
lerin senelik yekıinu 500 bin ton
dan aşağı düşmiyeceğine hükme
dilmiştir. Tabii zamanlarda İtal
yanın hariçten getirttiği petrol 
kendi ihtiyaçlarına tanıamile kili 
geliyorsa da harp malzemesini, 
motörlü vesait ve saireyi işletmek 
meselesi çıkınca bu ihtiyaç art -
maktadır. İtalya bir gün harbe 
girerse bu ihtiyaç kendini daba zi
yade gösterecektir. Habeşistan 
harbi esnasında İtalyanın her ay 
30 bin ton petrol sar!ettiği hesap 
edilmişti, Bu takdirde eğer İtalya 
ne kadar süreceği belli olmıyan 
şimdiki harbe iştirak ederse pet
rol ihtiyacına öyle ayda otuz bin 
ton kıUi gelmiyeceği kolaylıkla 
tahmin edilebilmektedir. 

• • 

Birimizin oer~! 
Hepimizin D~ 

. · ,tııl 
Bir memur ış 1 bilit? 
sıoı nasıl yır tı,!."ıııuıııJJ'. 

'tO rllJ İstanbul san a ~ııl• rııı"' 
1937 - 1938 yılı ıtıe1' tıı•• ıt<' 
dan Mirali Seç . .ırı;ir IJ~ 
gelerek mütecssır . . bil 
şu hadiseyi anlalt!:ne ,ıt.,ci.ıı 

•- Tahta saııaYil 5ir1' .·fi"' 
işte çalışmak üzere cer pi~ .. 1 
devlet demiryoll"!ı jı;Iİd~, ol' . 
tişliği bürosuna ~ıt tefti>~ bit 
dlın. Bay mü!cttış urod' . 
duğu için istidayı b ılf'"''' 
memur aldı ve: 

1 11
,a ' 111e~· •- Münhal o ~ .,, dC ,,r· 

1 
Dize malumat ver:r• bile f'ıI' 

• • 018ra pı" . 
le iktıfa edıp nıı .. iiP 1<• tıl•ıı' 
metli. Ark~mı ~-o';bıı )·ıt ı1' '~ 
&ıkarken hır kiigl dııı·d0 ı•' 
sına benzer hışırtj, 1<iıtıJ11 ,ı' 
kapı aralığndan ~1rtılı~,,ı· 
man da istidamın ·ıı 1ıit . ~· 
pete atıldığını derJ,.,ı gc'l41P' 
sür le gördüm. ~etidaıı'' ',... 1'" 
nerek yırtılmış ıs dece: 'ıcıilr 
ve bay ıneınu_ra sa ciiJl'Je 1ıt~· 
şekkür edcrıın• soıı'' li''ı 
mukabele ettikte; jşte tJ . 
rapla dışarı çıkt~ ;1 ı., ,,111: 
istidamın paraÇ ~ıİ' •! 18 ıl. 

Son Telgraf- btl ııı d'~ı 
bi vatandaşımızın ııaJ<.lı•P ı.ııı 
mıyacak hadise ıııdı1'· 1,ıc' 
sözlerini ayneP )aııad:.,.• 
ehemmiyetle " 9 

8 
~ 

talıkik oluııaca n 



~ ~ ran ızların büvük bir muvaf
: fakı yeti Aras geri alındı 
ıı· ~a 22 (A.A.) - Anadolu ı telgrafa naHran nıubbi.l ~aarruza j t?krar ge~i aldıkları resmen 6ildi· 
il' tııııı ~u dakikada aldığı bir geçen Fl'anı;ız kuYVetJer.uıın Arası rılınektedır. 

Fransız radyoları sadece haber neşredecek 
~ 22 (Hususi) - Bütün ) miştir. Yalnız Paris radyosu bu 1 cektir. Radyolar sadece günün ha
~ radyolarıiıda lirik, drama- neviden neşriyatta bulunabile • berlerini neşredeceklerdir. 

\'aryetc neşriyatı tatil edil-

~lmanlar mültecilere de mitralyöz ateşi açıyor 
~ton 22 (A.A.) - Ruzvclt, Müşarünileyh, demiştir ki: ı dar s:?öriilmemiş telefata sebebiyet 

ae ~Ve Belçika arazisinde'1llül- •Halihazırda düşman tayyare - vermektedir.• 
f :.:.~~arşı vanılan hava hücum- Ieri, Fransanın yolları üzerinde . Ruzvelt, Amerikanın busureile 

~ında hüküm ve kararını k k ,. .. nl 
,... i 1• • Am :ı.- ,.1•• uçma ta, at ıyyen :fark ~ozet - yapılan harbin manasını a ıyaca-.. c;;ın erıAön e,Ul..arı u- . . .. . . 
br 1esine hitap eden beyanatta meksızın multecı kollarını mıtral- ğı mütaleasında bulunduğunu ila-

~: ~';~ika ıo.oooyöt~;;~~~:kY6:öOO Pi~~\azırlıyor 
: ~ton 22 (A.A.) - Meb'usan 1 pilottan mürekkep bir hava ıkuv - Bu meblağ Ruzveltin 1.182 mi} -

~ ıneclisleri ıbahriye ;ncü .- v~ti vücu~e ,getirilmesi derp~ e- y~n. dol~r miktarındaki feykalade 
ı. B. Ruzvelt ve bahrı erkan dilmektedır. ımıllı rnudaıfaa programına da do-
liiştükten sonra bir kanun Amerikanın on bin tayyare • ... nanmaya tahsis edilm~ olan 250 

bıl tevdi etmişlerdir. Bu Hi- Bu planı tahakkuk cttinn<?k için milyon dolardan ifraz edilecektir. 
it· "I lO,ooo tayyareden ve 16 bin 100 milyon dolara ihtiyaç vardır. 

; ~fl\ryetler A manya'ya benzin vermek istemiyor 
r ~ 22 (A.A.) - Hususi bir \ yaya eiden bir benzin katarı halen 1 dikleri ikinci bir emir üzerine bu 

'\u.an haber alındı.ıuna ,gore Litvanya <iemiryolları üzerinde katar teV'kif edilecektir 1 
ltusyadan gelen ve Alman- bulunmaktadir. Sovyetlerin ver-

, Yugoslavyada. çete teş ilatı ikmal ed· di 
~t 22 (A.A.) - «Havas ajan· J cekler ve orada birkaç gün kala - 1 vetlerin vazifesi, düşmanın her 
•: rak ziraat makineleri sergisini zi- türlü faaliyetine mani olmakta -
~lavya ayan aneclisi v~ yaret edecekler<lir. Diğer taraftan dır. Bu kuvvetler, haI1biyc neza-

1> v kooperatifleri ccmivetı 'b h"k• . . . bu b' f k k 
'\o~h t· b ~ . d ayni naı ı u ·umetın bır karnrnamesı rctinc mer _ t ır ır n uman -

. e z, eraoerın e il T h tn"k · ı danı "'eneralin idaresinde güzide tın reis muavini r.; rdjev- e c e ı adındakı kuvvet er "' 

~ ~i:~aldc Br~;;:;· ;;t t;; e~m~•:;;~ ~~·d;fra:~;;ı;P •;;· J 

hoıın 22 (A.A.) - Alman şankında harekete geQmiştir. Bir mitralyöz ateşine tutmuştur. Ber
r>Jeri, İsveçin şimali üzerin· Alman tayyaresi Norveç hududu lindeki İsveç sefareti, Alman hü
~!anlar yapmışlardır. İsve- yakınında ve Narvik'in şarkında ikümeti nezdinde protest.ada bu -
'Yare dafii tdpları !sko'nun kain Waissi Jaure istasyonunu lunmağa ımemur edilmiştir. 

lngilter de ihanete karşı yeni bir kanun 
::lra 22 (A.A.) - Çörçil, karunun tetkiki işinin mümkün · 
İarQan yalniz ihanet hak -
~ kanunun bugün ikinci 
~tak okunup rnuzakere e
ltıi değil, ayni zamanda bu 

\sker gözilc 
cepheler 
(l inci sa7ıi/eden devam) 

~tl. nıüttcfik ordulara karşı 
ı~dıtkar bir vaziyete sahip 
liltdır. 

'i~Pledir ki, Fransız kısmı 
ı.. '~e irtibatı kesilmiş bulu -
·~İz ordularının teh.likeli 
S kurtarmak üzere lngil

tıl ı.~lelncele \'annrlara yük -
~lliyetli takviye kıt'alan 

n şimal sahillerine çıka· 

9 
baştanmı tır. 

r ~ • ordularının müttefik 
,, ~etı iki kısma ayırmakla 

. kları bü)·iik avaııtujdan 
\':tifade temin için kati bir 
~başlamaları beklenir. Bu 

''tj rruzun iki hedefi oJabi
t ilcisi, Fransanın şimal ta-

~~llıanıen tenıizleyiı> İngiliz 
\ ~karşısına dikilmek. İkin
~ d ilris istikametindeki taar-

llı aha c:iddet \'ererek I•'ran
. erkezine girınek. 
~~hnallerden ikisinde de 
~· ulceyşi, hem de manevi 
\' avantajlar mevcuttur. 

ye Alman erüıultarbiye
~ ihtimal olan Fransanın 
~b illerini temizlemek pla-
tıtıt~l ederlerse şa imkanlan 
ı\ aş olur: 
~l!!ttan ordularının sağ tara-
f 1 bir emniyete almak. 

~~giltereden gönderilecek 
~l;ı :ıt ve eslihanın Fransız 
~. tına naklini iınkansu.laş-

'1tıf lj ~· .. 1 2:, Belçika ve şimalde 
'ıır{nsız ordularından tama
~ Ulnıak. 
~be sonuna knd:ır devam 
~ ~ nıuhtemel bulunan in
~lttt· er zaman candamarın
~ ıt etnıek. 

~llt-is • • F . İl)· e gırmeyıp, rı:ınsız ız-
~it 1 koruyı:ırnk Fransızları:ı 

li.. ·• Sulh teklü etmek. 
~ı· 
it •htiınal ki, Pari i almak-

olduğu kadar süra'tlc ikmal edil

mesini talep edece,ğini bildirmiş -
tir. 

Brüksel sefirimi
zin ailesi geldi 

(1 inci sahifedeıt devam) 

zu 10 mayıs cuma sabahı &U<!t 5 de 
ıbaşla<iı ve çok flni olduğu ıçın 

Brükseldeki ekseri ha~k bombar -
tlıman esnasın<la hevecandan ve 
şaşkınl.ı.ktan sığınaklara gınmeğe 
bile muvaffak olamadılar. İlk ha
va bombardunanında verli halk
tan 42 kişi öldü ve 81 kişi yara -
landı. 

Biz Belçikadan 13 mayıs pazar
tesi günü ayrıldık. Fransadan son
ra Londraya geçtik. Bugün hare
ketimizin 13 üncü günüdür. Biz· 
den 1 dakika sonrn Brükselden 
hareket eden ve yolcularının ekse
riyetini kadınlarla çocuklar teş
kil eyliyen kalabahk bir tren Al
manlar tarafından yolda cehenne-
mi bir mitralyöz ateşine tutul -
muş, 7 masum ölmüş, 16 ıkişi de 
yarnlanmıştır. Bunu işittiğimiz 

zaman; 10 dakikalık bir sür'atin 
in.s:ına icabında nasıl hayatını ka
zandıra'bilece,ğini de anlamış ol -
duk- Bütün Belçika halkı müs
tevliye de.arşı vatanlarını müdafaa 
için cesurane çaroıştı. Buna mü -
kerreren ~hit olduk.• 

Belçikadan C?elcn bu 6 vatan -
daşımız ıraz maskelerini de bcra -
ber getirmişlerdir. 
ATATÜRK KÖPRÜSÜ İÇİN BtR 
ALMAN MÜHENDİS~ GELDİ 
Atatüı·k köprü.Sünü ınşa <.-den 

Alman iirma .. ı mühendislerin<len 
J aket bu sabahki ekspresle şch -
rimize gem iştir. 

Köpı ünün noksanları \'e yeni 
boyası ile ır.eşgul bulunacak olan 
Alman mühendisi; Atatürk köp-
rusunun tekmil noksaıılarmııı 

Cumhuriyet bayramına kadar ta
mamlanacağını söylemiştir. 

ll~lalı;dirde Fransızlara eski 
~~d~:ıı .vermek ·artile bir sulh 1 
.,,'rı lugilizlerlc tek ba ına 
~t" 

ALMANYADAN GELEN 
TALEBE BAYAN 

Almanyada tahsilde bulunmak
ta olan talebelerimizden bir bayan 
da ayni trenle şehrimize dönmüş
tür. 

tııu~ h!r ihtimal de vardır. 
1 l\ı~l!ık ordulnrın iki kısmı
~ Up edeceğini umarlarsa 

s; ~k~tına devnm etmekle 
~elt ar~c ve cenuba doğru 

lııdiı·lt l'tı de kesmemektir. 
~ ~t~i "·llitıerin birinci şıkkı 
t, lfüıe dair emareler dalıa 

tmES~-- DOKTOR 

1 Feyzi Ahmet Onaran 1 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

Adres: Babıtıli Cağnloğlu 70-
kuşu kl5$esinde No. 43. Tel. 238'19 J 

Çörçil, mahalli bir müdafaa ih
<iasma müteallik bir kanun liıyi -
hası da tevdi edecek ve bunun 
müzakeresinin de acilen yapılma
sını istiyecektir. 

Bir kadın 
denize düştü 
Tnrlnbaşında Giilbaha sokağın

da 14 numarada oturan Muhar
remin karısı Aylie Küprü Hali<: is
kelesinde vapur beklemekte iken 
denize düşmü~ ise de kurtarılmcy
tır. 

--o-

kendi elile kazdığı 
kuyuya c!üştü 

Feriköyde oh.-Tnn Hasan oğlu 
Mın:tafa admda biri bahçesinde 
kendi clilc kazdığı iki metre de
rinliğindeki kuyunun başında şa
rap içerken kuyuya düşerek ba
şından ağır su.rette yaralanmıştır. 
Nafıa Vekili General Ali Fuat 

Cebcsoy bu sabahki ekspresle An
karadan şehrimize gelmiştir. 

--o--

Bir kızcağız araba 
altında kaldı 

Hüseyin oğlu Mehmcdin idare
sindeki yük arabası Bahçekapıda 
8 yaşlarında Gülter adında bir 
kızı altına alarak çi,iincm';itir. 
Muhtelif yerlerinden ağır surette 
··aralanan iküçük Gülter ümitsiz 
bir halde hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştir. 

-~ 

Lokantalarda mecburi 
tabldot 

Şehrimizdeki tekmil lolrnntalar-
• da •tabkloh usulü ile de yemek 

verilme mecburiyetinin kıonul -
ımasıbelediyece kararlac;tırılmış -
tr. 

Di<Yer taraftan beledive reis mu
avini B. Liıtfi Aksoyun reisliği 
altında bir komisvon dört sınıfa 
ayrılmış olan lokantalann isim -
lc:rini buı?ünlerde tesbit edecek -
tir. 

JJ9 Hie:rl 1 
Rebfülahır 

14 

ım Rumi 
lUayıs 

9 
1940, Ay 5, Gün 143, Hıdır 17 

22 Mayıs ÇARŞAMBA 

Vakitler Vasati ı Eznni 

- Sa. Da. Sa. Da 

Güneş 4 37 9 11 
Öğle 12 10 4 44 
ikinci 16 09 8 42 
Akşam 19 26 12 00 
Yatsı 21 19 1 54 
İmsak 2 28 7 02 

İtalya Arnavutluga 
asker yığıyor 

(1 inci sahifeden devam) 

ibu tedbirler mütemadiyen kıuvvet
lendirilmaktedir. 

Gelen haberlere ~re, İta}yada. 
16 hazkanda kapatriması ımuıkar
rer mektepler 31 mayısta kaı>a'ı
lacaktır. İtalyanın birQOk .şehirJ.e.. 
rinde l$lk söndürme ve Pf\Sİf ko
runma tecrn'belerine devam edil
mektedir., 
Diğer taraftan Assosiyated Pres

in Belgrattan ve~i malumata 

ıgöre, dtalya Adriyatik denizini ka
pamıştır. Bu yoldan Am~tlujta 
mühim miktarda tayyare, top, 
tanık ve harp malzemesi ~önderil
mektedir. Draç limanı bir mü -
ıhim:mJıt deposu halini alırnştır. 

Kont Ciyanonun ibu~ tayyare 
ile Arnavutiu~ gelımcsi beklen -
mektedir. 

İngiliz bök&meti her ihtimale 
karşı Cebeıittankta5ti kadın ve 
QOcUkları Fran&ız Fasmdaki şehir
lere nakletme~ başlamıştır. 

''Cep,, sahasında mu
harebeler oluyor 
(1 inci sahifeden devam) 

Ancak Almanların işgal ettik -, 
leri mıntakalar dahilinde yer yer 
muharebeler devam etmektedir. 
Manş sahiline varan Alınan kuv -
vetlcri zayıf müfrezelerdir. An -
vcrsle Abevil arasında kalan müt
tefik ordularını Almanlar, 350 bin 
İngiliz, 300 bin Fransız, 300 hin 
Belçikalı ki aşağı yuknrı bir mil
yon asker olarak tahmin etınek -
tedirler. 

Müttefikler A1manlann bura -
daki vaziyeti mübagalandırdığıw 
bildirmektedir. Bu muıtakNlaki 
kuvvetforlc Almanlar arasında çok 
şiddetli muharebeler olmaktudır. 

Almanlar, En nehrinin sağ sa -
bilinde bulunan Reteldcıı aşağıya , 
sarkmak istemişlerse de, şiddetli 
mul aveınet karşısında durdurul
ınuslardır: 

Fransızlar Majinodaki kuv,·et -
)erinden mühim bir kısmını :l\larna 
nakletmektedir. 

Alman rads olarının verdiği ha
berler hilafına General Jiro ile er-
1 fuııhnrbiycsinin esir edildiği kafi 
surette tekzip edilmektedir. 

Som ile Kanıbre arasında vazi
yet cf an anlaşılmamıştır. Alman
lar Knmbrcnin gerisine indirdik
leri parac;ütçülerlc birkaç yerde 

Rpma ile muhabere tekrar baş .. 
larnıştır. Fransa ile muhaberenin 

. kesilmesi bir kablonun kopmuş 
olmasına atfolunmaktadır. 

İNGİLİZ PRENSESLERİ 
KANADAYA GİDECEKLER 
Londra 22 (Hususi) - Cephe -

de ellerinden hafif bir yara alan 
Kralın kardeşi Dük dö Gluçester 
Kralla oörUştükten sonra tekrar 
vuzifesine avdet etmek üzeredir. 

İn_giliz Veliahdı Prenses Eliza
bet ve :kardeşi Prenses Mnr_garet 
ve Holanda veliahdi Prenses Jul
yana ile i!d çocu;tunun Kanadaya 
~i<lecekleri hakkıncl.n bır rivayet 
dolaşmaktadır. 
VELLES FRA!'rnrz VE İNGİLİZ 

SEFİRLERİLE GÖRÜŞTÜ 
Vaşington 22 (A.A.) - Vcllcs, 

A vruparıın vaziyeti hak km da, İn
giliz ve Fransız sefirlerıle goruş
mü~tür. 
Vaşıngton 22 (A.A.) - Demok

rat ayandan Pepper, Reisicumhu
ra, harbiye ve bahriye nezaretle
rinin tayyarelerini müttefiklere 
satmak salahiyetini bahşeden bir 
takrir tevdi ctmistir. Ayan mec
lisi, bu takriri tetki1c edilmek ü
zere hariciye encümenine tevdi 
ctmistir. 

yangın çıknrtınışlardır. Bunlar der- -------------
hal öldiiriilmüştür. Almanlar, son 
ileri hareketlerinde fe\'kalfıdc za
yiat vermişlerdir. 

Simdi <'n çok tayyareler ve tank
lar faaliyet göstermekfodiı-. İngi
liz tayyareleri !tende Alman mo
törlü kuv\•etlerini nıitrui} öz ate
şilc da1'ıtmışlardır. 

Almanlar ağır tanklarile taar
ruz ettikleri Jınlde üç ~iindür La
ondan ~eçmeğe muvaffak olama
mışlardır.· 

Alınanlar, çok şiddetli bir ta
arruzla ve birçok telefat verdik -
ten sonra Sen Kaııteoin şimnHn
den Mözi geçerek Ardene doi;rru 
ilerlemek istemi~lersc de Esko -
da.o gelen in~iliz motörlü kıt'ala
rile karşılaşarak durmak mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Sedanm cenubunda, Monınedi
deki mütemadi taamızlnr hep 
ı>üsk.ü.rtülmiiştür. Düşıu um harp 
suhalaruıa yığılan cesetler üze -
rinden tankları yiiriihııesi Alınan 
askerlerinin nınnevi)·atım kırını~ 
gibidir. Taarnnda eski şiddet kal
mamıştır. 

Askeri melıafiJ, bu taarruz dur
ılurulclu~u takdirde Almanı rın 
gar11 ceDhesiııe ikinci bir taarruz 
yapamıyacakları kanaatindedir. 

cCEP DAHİLİNDE TANK VE 
HAVA MUJIAltEBELERİ 

Londra 22 (A.A.)- clin\ a iş
leri nezareti tebliğ ediyor:. 

Pazartesi sabahı, Blt"nheim sis
temindeki tayyareler, Cambrc ve 
Arıas mıntakalarmda Alınanların 
zırhlı tanklarma karliı muvaffa -
kiyetli taarruzlar.. yapnu~lardır. 
O<Y1eden sonra bu tayyarcJer, Ar
ras ve Bapaume mınfakalarında 
bir takım taarruzlar yaı>ınışlar -
dır. 

Pazartesi - Salı gecesi bir <:ok 
İngiliz bombardıman tayyaresi 
Cambre, Le cateau ve Sen Kan
ten mıntakalannda düsmanuı ta
h.:ı!fşÜt merkezlerine taarruz et -
mi.ştir. Aİs<!nin şimalinde Novion 
ormanmda düşman kıt'alarına kar
.şı muvaffakiyetle tetevvüç eden 
bir taarruz yapılım~tır. Bu mmta
lrnda blı-çok ~·angınlar c:ıkınıştır. 
Beş tay~·aremiz hareket iisleri

uc düucmcınistir. 
Salı giinii İngiliz bombordıman 

ve avcı tayyareleri Belçika \e 
imali Fransanın muharebe ceplıe

lerinde birçok harekat icrn etmiş
lerdir. 
İNGİLTERE İLE· FRANSA VE 

İTALYA ARASINDAKİ 
TELEFON MUHABERELERİ 
Londra 22 (Hususi) - İngiltere 

ile Fransa \'e İtalva arasındaki 
t.clefon muhabereleri kesilmiştir. 

Bitaraf/ar ne 
yapsınlar ? 

(Başmakaleden de\·am} 
lerdi. Düsmaııa haddini bildir • 
ınekte tekaddüm ettik .. 

Bahanesini ile.riye .siirmektedir. 
O halde, kurban edilmek vaziye
tinde bulunan bitnrnflar için en 
akıllıca hare· et - müstevliler dahi 
daha evvelden kayıtsız, ı;ıartsız 
emin ve itimada değer hicbir mu
kabil garanti vermediklerine ve 
vermemiş bulunduklarına göre -
bitaraflıih bırakıp bir tu.:aflı ol
mak ve hareket inisiyntivini biz
zat ele a1maktır. Aksi halde, sabit 
olan hakikat küçük \'e bitaraf ınil-
1<.>tlerin bütün gayret ve hüsnüni
vctlerinc rağmen her tfırfö hahnne 
ile bertaraf edHdikleri ve gırtlak
landıld:ırıdır. 

Bugüne kadar biitiin mi aJJeri 
ile bitaraflık tavşiyesiniu gırtlak
lannmk anı ırelinciyc kadar bir 
nevi af 'On ~·utturma ve uvutma 
tedbi: inden bn~kn birşey olmadığı 
tahakkuk etmiştir. SO\ ~et ınatbu
ntı teşhis ve tavsiyelerinde işte 
~·aJnız, bu noktayı tebarüz ettirme 
yi unutmu~ göriinmc.ktedirlcr. Hu
Iasa. Almanyaıun, İt:ılyanm. şu 
\'eya bunun "e.rdi~i teminata gi.i
vcnemi;ren; kendi kudreti ile de 
hasmını yenmiye muktedir olamı
yan bitaraf ve küçiik millet için 
vaziyet ancak kuvvctli ı:ördüğü 
ve ku \'Vetiııi birleştirebileceği dev
lete bir an evvel iltihakı ifade 
ve işaret etmektedir. Nasıl ki Nor
ve" Danimarka, Holanda son da
kikaya kadar A1many~dan müte
madi) en •bitara.flığa riayet. temi
natı almıştı ve hatta Danimarkn 
ile Almanya arasında bir de tap
taze ademi tttaviiz paktı vardı. 

Fakat, maatteessüf, bütün bu 
teminler ve paktlar ancak ölüm 
çanı ralıncıya kadar devam etmiş 
ve çan çalaı: çalnıaı: da her üç dev
let derhal boğazlanmaştır. Bu va
ziyeti ve Arnavntlokdan da İtal
ya misalini gören bir başka bita
raf ve küçük de\'let na ıl ve hangi 

rtla bundnn böyle bitaraf kala
bilir ve bitara(Jığı kendi hayati -
yet \'e istik]fili için bir sigorta te
lakki edebilir, Q.eye. hanf!i misale 
giivenebilir?. 

Bunun içindir ki. bilhassa artık 
buI?Ün bitaraflığın manı:ısı kalma
mıştır: kiicük bitnraflann hareket 
inisiyativ alma \ 'C kuvvetlerini en 
makul tarzda birl~tirme devri 
gelmiş ve hatta gt.."Cmiştir bile ... 

ETE!\'I İZZET BEN1CE 

ACITCl A 
t 

An1balnjlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 
verilınc.yip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa ('ıkarı
lacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her hafta 
pazartesi günJcri saba~leyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz idare 
miidürlüğüne miiracaatları. 
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Reşit ~afOnın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER- İÇİ .- ~ -
E 

\'aza.atar: 
... ltk~~~fiE~I · Cevdeı Rq~_ULARKJRAN, 

Asker eşkiyanın hakim ateşi altın· 
da kırılıyor, mukabele edemiyordu 

O cesur adam sanki ortada fev- ı 
kalade bir vaziyet yokmuş gibi 
büyük bir soğukkanlılıkla kilise
nin kapısına ilerlemiş ve orada: 

- Metro~, ben komiser Bekirim. 
Kilise ve mahalle asker tarafua -
dan sarılmıştır. Kaçmanıza da im
kiuı yoktur. Gel, karşı gelme, tes
lim ol! diye bağırmış. O sırada ki
lisenin kapısının aralandığını gö
rerek tabancasını çıkarınağa bile 
lüzum JrÖrmeden içeriye doğru bir 
adım atmış ve ayni sözleri bir da
ha tekrar ederken, üzerine ateş a
çılmış, ,.e Bekir Efendi yarısı ki
lisenin icinde, yarısı dışarıda ola
rak kapının öniine hıkılnııştır. Pa
knt derhal büyük bir enerji snr
file sürünerek kendini kilisenin 
dşarısına çıkarabilmi tir. Arkadan 
yetişen iki polis, komiserlerini ırt
lıs arak geriye çekmişler ve civar 
e\'lcrden birinin duvarını siper al
mışlardır. Eşkiya da o sıra kapıyı 
kapayıp kilisenin çan kulesine çık
m1c:lar ve hakinı noktadan silah \'e 
bomba atmak suretilc bir barnj 
eteşi acmışlardı. 

Bekir Efendiyi arabaytt koyarak 
hastaneye kaldırmışlardı. Yarası 
kammdan ve ağır idi. 
Arasırn birkaç dal,ikalık fn ıla 

vermekle beraber ogleyc kadar 
ıııiisndcıne de,·aın etti \'e bir neti
ce nlıııam:ıdı. Hastaneden gelen 
biri komiser Bekir Efendinin şe
hadeti haberini verdiği gibi mü
sademe esnasında cfratfan da baş
ka yaralılar olduğu öğrenildi. 

Nihayet bir taraftrııı, mahalleye 
taın hakim ,·aziyette bulunan Bc
şiktepeye tao tfıbiyc ederek, ora
dan kilise kulesini topla uçurmak, 
di~er taraftan da gazla kiliseye a
te:;. vererek içeridekilerin dışarı 
fırlamasını temin etmek hatıra 
geldi. 

Bu iki şekil de bir hayli nıüzn
kere.vi mucip oldu. Atılacak mer
milerin tren hattına dü mesi ihti
mali. trenin bir Fransız kumpan
yası olması ha.sebile bir ı.iyasi me
sele çıkarır endişesi varit oJdu.i:"ll 
gibi, bir kili~enin resmen nte c ve
rilmesi de Avrupadaki aksülamcli 
itibarile bundan daha az mühim 
değildi. 

li'akat ' niyetin de bu şekilde 
devamına imkfın yoktu. Asker a
çıkta cşkiyanm hakim ate~i kar
şısında kırdı;vor ,,.e imle gibi du
varlar arkasındaki eşkiyaya mü -
essir bir mukabelede bulunamı
:vordu. Binaenaleyh hem kilisenin 
ateslcnmcsi, hem de bir topun Be
şiktenevc çıkarılması için emirler 
\"erildi. Fasılalarla miis deme ya
rını saat kadar daha devam etti ,.e 
nihavet silah sesleri kesildi. 

Top atmağa lüzum kalmamı tı. 
Can kulesine yülc.clen ateşin hn
rarct Ve dumanına fabaınıuül ed&
miyen çete efradının sağ kalnıı • 

lan, kendilerini dar aşağı 'atnu.ş -
tar ve kili!.enin etrafındaki ateşten 
sıyrılarak sokaP.a fırlanıışlardı. 
Bunların içinden yalnız Metro~ 
Gogalak yaralı olduğu halde, t~ 
liın olmamış, tekrar ate~le.r ara -
sından kilise:\'e dalarak kendini di
ri diri yakm~~tır. Yakalananlardan 
iki Yunanlı nıahkemc neticesinde 
idama mahkum o~mu~ ve ipe <:e
kilecekleri ~ece siyasi teşebbüs
ler neticesinde hükmün icrasmın 
tehiri Babıaliden şifreli telgrafla 
Sercz mutasarrıflıfrma tebliğ edil
mişse de arasıra yaptığı gibi tesa
düfen o ak~am d:ı !!CCC asa~ işini 
tef ti~ maksadile devriye gezen ve 
ancak sabaha k:ırşı evine dönen 
babı:ıma, bu emir hükmün infnzın
dan sonra tebliğ edilebilmiştir. 
idam mahkfınılıırı bu suretle ipe 
çe ilnıişlerdir .•. .. 
Me roş, kendini ateşte 

yaktıktan sonra •. 
(Metroş Gogalnk) vak'ası, o de

virrle Balkanlarda geçen en heye
canlı, kanlı bir Jıuile idi. Bu hfı.. 
dise karsısında AvrupalıJarm la· 
kn~tt kalanııyacakları ınallımdu. 

l\1ahkemenin idama mahki'nn et
tiği iki Rum çetecisinin asılması 
keyfiyeti de ortalığı \'('heleye ver
mişti. 

Yunan gazetelerinden birinde 
şöyle bir yazı intişar etmisti: 

cSLrez mutasarrıfı, Padişahın i
radesini bile dinlemedi. Mnhküm
lann idam cezasından nffodildiği 
Babıulidcn kendisine teblig cclil
dıgı halde, mutasaı rıf bir emri -
vaki yaph. Ve mahkumları astır
dıktan sonra bu emri tebellu~ etti. 
Babıfı.liyc de iradenin g~ç geldigi
ni bıldirdi. Halbukı, Hcşit Paşa bu 
işi önceden kararlaştırmıştı. Pa -
dişnhın iradesinı bile bu suretle, 
infaz etmemek imkunlarını haz..ır
lamış oldu. ilah .. ,. 

Yunan gazetesi bu meselede ta
rnfgirlik yap:ırnk. siyasi mehafil
de Tiirki> c alel hine ·eni cereyan· 
lar cıkarmak istiyordu. Reşit Pa
şa,·n gönderilen bu gazetenin bir 
tanesi de Hüseyin Hilmi J>aşaya 
taltdim edilmi ti. 

(Devamı var) 

Açık konu§malar: 
Kadıköyünde miıteknit kayma

kam Bay Tevfik Bosnalıya: Mek
tubunuzu aldım. Reşit Paşanın 
hatıraları arasında: •Bir akşam 
Tevfik Be,·Je İngiliz gazete mu -
habırine haber gönderdim ... ,. etim· 
lesinden başka bu ismin geçtiği bir 
vak'aya tesadüf etmedim. Maama
fi işaretinize tesekkür ederim. 
Bahsettiğiniz hadiseyi, sırası ge
lince, haşiye olarak kavdedece -
ğim. 1. F. S. 

SÜ 1".E Sineması 
But;in matinelerden itibaren 2 biiyük ve görülmemiş film birden 

1 - KADIN İHMAL EDİLİNCE 
GAIL PATRICK veWILLIAM WARREL 

(Fransıua sözlü) 
Yolunu şaşıran bir kadını, kocasının öldürmiye hakla var mı! Em
nivet ve itimad, içtimai saadetin yegane esası olmalıdır! 

2 - HOLL YWOOD REVÜSÜ 
Harikalar meaılekeilniıı bütün sevimliliğini, lüb ve ih~mmı 

ve bütün musikisini gösteren bir film. 
Baş Rollerde~ .lOHN KİNG ve ALiCE BBADY 

YARIN 
~lotinelerden itibaren Bütün dünyayı kalkıhayla saran 

l·p E K Sı"nemasın.la NE$'e ve ZEVK kaynağı eğlence 
U ve aüzellik membai nefis bir filmi 

GENÇLER SEVİŞİYOR 
MiKEY ROONEY - LEWİS STONE - JUDY GARLAN 

2 nci büyük film TARZAN ve OCiLU Türkçe 

BU AKŞAJU 

MELEK 
sinemasında 

G Ü Z E L - EClcnceli - ZEVKLİ 
ibir mevzu içinde - AŞK MERAK 
ve Heyecanla dolu Fransız fılmi 

KAFE dö PARİS 
( Caf e de Par is) 

Bas rollerde: Co edi l"ı:an ('tıise arfütlcrindcn: 

VERA KORNE - JÜLES BERRY 
Ayı:ıca: METRO JURNAL en son harp havadisleri. 



• 

,_SON T 1! L G t A P' -22 WAYJS ™" 

Hareka··. 

=-YOL1..AR· ,; '
DEMlRYOLURI -=~ 

t KANA11U 
· NEHiRLER 

.• $0 

~uf assal 
. ... 

·~rı a. 

-
llEUNKIRCI{( 

RRECUC:K. 

ıoıtm 

h "·irrıli~ ı... 
Fatih birinci sulh "" ro.. 

den: 

D. No. 940/327 . . fatı' 
Istanbul beledivesının ,, ,... 

~ 101>"" 
Kasabilvas mahallesinde 1 e 
me sokağında 1/18 numara ır • 
Beyoğlu tephirhanesi id~saf ~ 
murluğundan mütekaıt sı , d , .• 
aleyhine açtığı alacak 8 ı;,-tt • 
gönderilen zaptı davaya.~ ~iJf. 
rilen adreste bu namda bır~ ,~r • ~ 
olmadığı tebliğ memurun~ı; "ıı 
diği ımeşruhattan anlaşı in ul 
mahkemece müddei velulın15 fiP 

bile müddeialeyh hakkınô• ııııııl 
müddetle ilanen tebligat ; 11 ı ' 
ve mahkemenin l 4/6/940 ~ • 
talikine karar verihniS old ,·e ır 
dan bermucibi karar ye"11' ,p~t' 
ati mezkiirda mahkemev~~U frr 
diği ve tarafından bir ı;e ııı f! 
derme<liği takdirde davan ıı:~ 
'b d . ıııata 
ın a bakılacağı tebli!( ıır· 

kalın olmak uzere ilan:~~:) ..A~ 
(~J~~ 

--------- ~ut' q 
İstanbul asliye altıncı 

mahkemesinden: 
Müddei: Meliha ı,sıan 
Müddeialeyh: Osman: 111,t 

Ankara caddesi Aydınlık 
sında mürettip. ın 

Müddei Meliha tarafınd•"ac' 
deialeyh Osman ale~·hı~~dcilll 
boşanma davası için !11°. saat { 
hin 17/5/1940 cuma guııUbulııfl' 
da mahkememizde haU~ .,.ı .• 
Si hizumu ilanen tebJıl( ·n f 
üzerine mumaileyhin o ~up<Jc· 
memesi veya bir vekil ?.0 

,.,, ~ ~ 
mesine mebni hakkında )l.~Ji 
rarı ittiha' olunmuş ve rııe~ )._ 

. . b rııS I' .. 
lınan bu karara aıt ıh a dı'~o ·' 
bir nüshası da mahkC'IPe on 

f . ·etin tıll 
nesine asılmış ve ke}'. il t>ki~ş 
gün müddetle ilanı icın ta 10 ,"' 
14/6/940 cuma günü. sa~~rıne ~ .tt 
rakılmış oldui?;u teblill. ' 4ıı. ::6 ~ 
rnek üzere ilan olunur. lo, 

,Jt 
···~~ı!· .. 

İstanbul ikinci icra d3.'.·,11 ~, 
Bir borçtan dolayı 39/ •' ~a et' 

dosya ile haciz e<liliP par~u~ıe 
rilınesine karar verıJen 23/S, 
boyda 6300 adet boş şJ,Şe ,ııe ~ 
tarihine müsadif per>~~ f>r.ı' 
saat 16 dan 17.30 a Jta de sı·t 

·ıı .. 
rayda Horhor cadd~sı .. ııde · . 
İstavrinin dükkanı onu P fıl?~ 
lacaktır. O gün verile.o 11s 5 • 
muhammen kıymetinIJl • 'fi ı. 

JV!la" ~I 
bulmazsa ikinci arttı ıPt? /' 

Okuyucularımız, bu haritadan resmi tebliğlere göre muharebenin ne şekilde inkişaf etmekte olduğunu takip ed_bi.eeeklerdır 

940 tarihine müsadif pa ııe ıcr' r \ 
nü ayni mahalde ve saa jlı~ 
lunarak en çok arttıraJl~ ,,.. .• 
dilecektir. Taliplerin ~ca~ ~~I 
larında yerinde bulu.7c rT'ül"". 
mura ~; 7,5 pey akç~s/25~7 !arı ilan olunur. 39 

BAYANLARA ~j 
, ve SA YL~~~: 1 . K!!!!~L~ .. ~~~!~~R , 1 

Devlet Demiryolları ve Limanlar~ 
işletme u. idares5 ilanları _I 

maşlar1 yünlü, ipekli. sporlar, 
kazmirler ve saire. Bu Kumaş
Iıu· Fincancılar Rızapaşa yo -
kuşu Şark han altında 25 No. 

Aşağıda miktan ve eb'adı yazılı kereste pazarlıkla mübayaa edi
leceğinden istekillerın 27. /5/940 tarihine kadar Sirkecide 9 işletme bi- ı 
nasında satınalma komisvonuna müracaatları. (4222) 

50 adet meşe diline 4,~. 00 X o,' 08 0,08 
ESKi ve Y~l\İ ROMATİZ}1A, 
SiYATİK -LU:\IBAGO -OMUZ -

ARKA - BEL - DİZ - KALÇA 
ve Soğuk algınlıklarından ileri 

'I da kıymetinden çok aşağı fi -
' atta satılmaktadır Fırsattan 

1 

, !ifade edıııiz. -

50 4,00~. oox o, 12 ' 0.12 ı -
50 4,00~. oo xo. 115 0.15 

1 gelen şiddetli ağrılarını 
•· ---- TESKİN ve İZALE EDER.----.: 

Adres: Sirkecide Viyana oteli Dl'Ul 

blri.ııct kat No. 26 Muhammen bedeli (1820) lira olan (6500) adet Soiit Duyu (6/6/ 

l>i~ Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
50 kala.! 4, OO x. O, 25 >< 0.0:13 
50 4, 00 ;< 0, 28 )<, 0.03 

Muayene Halt: Öfteden sonn H-lt. 1940) oPrşembe günü saat (11) on birde Ha.vdarpasada Gar binası da-ı 
=~======-~=====-============================/ hilindekı komisyon. tarafınc!.an açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 1 

- Bu parayı ne suretle ödiye- Bu işe girmek ıstıyenlerın (136) !ıra (50) kuruşluk muvakkat te-
ceğiz? minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte clı:siltıme günü saatine 

1'0.227-65 Yazan: M. S.4..Mİ KARAVEL 

Biz Türkler, şövalyeleri, sözlerinde durur 
mert cengaverler sanırdık 

Venedikli kaptan da Süleyman 
Beye, korsanlığından ve kor~an -
!arın sözlerinde durur oldugunu 
söylüyordu. Doğrusu bunlara inan
mak Türklerce müşkülleşmişti. 4-
te Süleyman Beyi düşündüren nok
ta bu idi. Bu sefer de Veae4ikli -
lerin esiri olmak varch. 

Türk Beyini düşünceli ve dalım 
gören kaptan surdu: 

- Neden fazla dalgınnıuz? 
- Hic kaptan!. 
- Rica cdcrinı samimi ulunnz. 
- Birşey yok kaptan .. :'.l-1cnıle-

.tetinıi düşiindüm de!. 
- Yalnıı. bu kadar olınasa ge -

rek.. Yoksa, emniyet ıni edemi -
vorsuııuz? 

_ Eh!. Affedersiniz biraz şüp • 
bdiyim?. 

- Hakkınız var .. f:iövalyeler siz-
leri kandırdılar .. 

- Bakınız, takdir ediyorsunuz? 
- Amma, onlar şövalyeler. 
- Biz Türkler ,şövalJeleri söz-

lerinde durur hıristiyan cengi -
verler tanırdık. 

- Onlar bozuldular .. 
- Övle ise kime inanalun? 

- Biz korsanlara inanabilirsi
. ' ruz._ 
- .... 
- Hele Venedikli korsanlara ... 

Bunlar söılerinin eridir. dedi. 
Süleyman Bey, daha bili tered

düt edi)·ordu. Venedikli, gemici 
Türk Beyinin koluna girerek bir 
kanıaray:a götürdü. Orada Haz -
retı Meryeınin resmi önünde bir 
kandil \·anıyordu. 

Gemici, resmin karşısına ge~ti. 
Tanındı. Yemin etti. Fakat Süley
man Be~· bu heriflere inanamı -
vordu. Cünkü bunlar yemine şer
betli idiler. 

Nihayet, şu yolda müzakereye 
netice verdiler: 

- Pek818.. Canımızı sizin na -
nıusunnza itimaden teslim eyJiye
ceğiz. Bizi Adana sahillerine ata
calss_ınız?. 

- Pekala .. 
- Ne istiyorsunuz?. 
- Uarekatınuzın çok l(izli tu-

tulması ıazım .. 
- Elbette .. 
- Ne kadar vereceğiz? 
- Yü7. bin altın filori!. 

Peşin isteriz. kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
- Burada bu kadar paramız yok. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl.ınak-

Anrak Anadolu sahiline (ıktıktan tadır. (4238) 
sonra verebiliriz. 

- Bir kısnuru burada aln1aruız 
icap eder. 

- Mesela ne kadar? 
- Hic olmazsa yarısını .. 
- Nakit mi olmak lazım? 
- ;\li.icevberat, inci, zümrüt ve 

saire d~ olur .. 
Gemici elbiselerini siz tedarik 

edeceksiniz değil mi?. 
- Evet .. 
- Muhafızları da siz temizliye-

ceksiniz?. 
-Evet .. 
- Öyle ise bize yalnız saraytlan 

(ıkıp .ı:emiye Pelmek düşüyor. 
- Oyle .. 
- Ne vakit ve hanı:i gece?. 
- Onn siz tayin ediniz .. Biz ha-

2arız .. 
- O gece, muhafızlara bolca şa

rap verip sarhoş etmeli.. 
- luhakkak ... Bir kere gemiye 

girdikten sonra ötesi kolay. 
- Evet, bir kere gen1iye gire -

bil;ck.. dedi. 
Süleyman Bey kaptanla 

i~i bitirnıişti. Yüz bin filori altına 
pazarlık olmuştu. 

Fakat, Süleyman Beyi düşündü
ren bir nokta vardı. Kaptanın Cenı 
Sultanı Vrnediklilcre, Papaya ve 
vahııt Ploransahlara satınası id!. 
Artık burası da tali işi idi. 

SiileJman Bey, gemiden (ıktı, 
yola düzüldü. Şövalye casusları 
P'izlicc Süleyman Beyi takip edi-
yorlardı. (Devamı var) 

* * Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 kilo akfunülfıtörler ıçın 
saf hamızı kibrit 5/6/1940 çarşamba günü saat (11) on birde Haydar- 1 

paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu
!ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (300) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tavin ettii(i vesaikle birlikte eksiltme ıiünü saatine kadar Jro.. 
misyon.a müracaatları lazımdır. 

Bu ise ait sartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dlr. 14110) 

Hububat ve un * * 
nakliyatına tenzilat 

Hububat un ve diğer zahirelere mahsus 9 No. lı tarife üzerinden 
hububat ve un nakliyatına ayrıca tenzilat yapılmı.ştır. 

Tarrfenin bazı münasebetlere ait ücretleri deği•tiril:miştir. 

Bu husustaki tarife 16/6/1940 tarihinden itibaren tatbik edilecek
tir. Fazla tafsilıit için istasyonlara müracaat edihnelidir. (2334) (4096) 

\, __ ı_n_h_is_a_r_l•_r __ u_._M_ü_d_u_· r_l_ü.;;;;ğ_ü_n_d_•_n_·_. _j 
ı . _ 20/V /540 tarihinde ihale olunacağı ilan edilmiş olan 6330 

kilo matbaa mürekkebinin oa,arlığı görülen lüzum üzerlııe tehir 
edılıniştir. 

2 - Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 5/VI/940 çarşamba gü
nlı saat 14 de Kabatasta levazım ve mübayaa şubesindeki alım ko-

misvonunda yapılacağı ilan olunur. c378J. 

Sahip ve neşiryatı idare eden Bıışınuh~ 

ETEl\l İZZET BENİCE 

B.osıldıiı yer: SON TELGRAF llııtbamı 
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BALSAMİN cevherini ihtiva eden yüz ve dud~k ~~JtÜÔ I 
ıüzellik enstitüleri profesörlerinden meşhur profesor ı.Ll 
dan tertip edilmiştir. v j tal1 11 

İngiliz KANZUK Eczanesi - Beyog~ , 

j RADYO PROGRA~~,~ 
Ça(/ltl· f ıı•'' . 

Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 2~ 

18,- Program ve memleket 
saat ayarı, 18,05 Miizik: Cazbant 
(p!.), 18,30 Müzik: Çalanlar: Ke
mal N. Seyhun, Fahri Kopuz, 
İzzettin Ökte, Okuyanlar: Nebile 
Raif, Aziz Şenses, 19,- Konuş

ma (dış politika Mdiseleri), 19,2'0 ı 
Müzik: Çalaıı1aT: CevıM:t Çağla, 
Fahri K.oı>w:. 1zzPt:tin Ökte, Ca-

1an1ar: Cevdet · O~.,,y kı' 
puz, izzettin Ö:~~· [>feıı11:~r 
tafa Çağlar, .1 ' ve ıı 1 "fıı-d 1 

at ayarı, Aıaııs Mii=ik: ,.ıııı~~ 
haberleri. 20,f.tsiL O 1 '.fO~~~ yeti, 20,35 TE , J{eııı0 5 rJ•, 
şanlıyım, y ıızaı . zı .4 (. 
21,35. Serbest sııatba''d~~e, 
RiyasetiCıLmhur 22 30 eri· ı· 
1hsan J{ü,nÇer), 

5 1,~be•\~o-~· 
saat ayarı, Aııı.ndt kD'"~ ;:· (, 
at. esharıı-tahvıl 50 JJiJt' y~ 
borsası, (fia%;;/z3.30 
bant (pl.). nıŞ· 
program ve kaP0 


