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elçika rdusu Teslim ld 
imaldekiTazyikıKırmakBe/çik~ HükUmeti B 

için Cenuptan Büyük Bir Emrı Veren Kra!ı 
aarruz tıma ı ar 

Fransızlara Göre : _____ Almanlara Göre : --. 

8efçika Kralınm Teslimi Silah Şimalde Mukavemeti Kırarak 

Mahsur Orduları Daha Dar 

Bir Sahaya İttik, Bruges ve 

Thourou+ Önünde Bulunuyoruz 1 

tnnesi Üzeri~e Şimalde Tazyik 

~mıştır. Somme 'da Vaziyet 

lehimizde inkişaf Etmektedir 

' . •tı1ara testim olan 
"-.... Kralı Leopold 

Somme Cephesinde 
Vaziyet Fransız 

) Kıtalarının Lehinde 
., 

Belçika Ordusunun Teslim · Olmasına 

Rağmen, Şimaldeki Askerlerin Maneviyatı 

Mükemmeldir, Harp Şiddetlenmiştir 
Londra, 28 (Hususi) - Belçika Kralı Üçüncü Leo

pold'ün ordsunu Almanyaya teslime karar vermesi ve bu 
Belçika k tatb"k t · ·· · ··ıt f'kl · ş· 1' F arannı ı e mesı uzerınc mu e ı erın ıma ı ran-

Reynaud, Nihai Zafere O!a 
imanımız Asla 

Saı-s11madı Diyor 
Churc:ıaı, Mahsur Kalan Orduların Va • 

Bir Vaziyette Bulunduğunu, Mücadele 

Azami Şiddetle Devam Ettiğini Ani 
Londra, 28 (Hususi) - Belçika Kralı Üçüncü 

pold 'lin 400 - 500 bin askerile birlikte bilakaydüşart 
lim olması , bu sabahtanberi bütün dünyada en derin 
ler bırakan tarihi bir hadise mahiyetini aldı. Hadiseyi 
vela bu sabah saat 8,30 da Fransa Başvekili Reyn 
ra<l~roda söylediği bir nutukla ilan etti. Reynaud dedi 

''Bu gece vukua gelmiş olan vahim hadiseyi Fr 
milletine bildiıınek mecburiyetindeyim. Fransa, a 
Bel'=ika ordusunun harbe iştirakine güvenemez. Bu 
bal} sa•~-;, ·~ den itibaren Fransız ve İngi]j.z orduları düş 
k&rşı yalnız başlarına muharebe A 5 KER.-1 
etmektedi r ler. r --

~iınalde Çarpı an 3 Ordu 

Y AZİYETl N 

~R A NSI 1 

sadaki ordularının vaziyeti, en korkunç tehlikeye uğra-

z mıştır. Bu yüzden hadise gerek İngiltere, gerek Fransada 
J."ransn Baş\'ekili Reynaud, Ba-,:k umandan General \\'eygand ve 

Baş\·ekil :\lua\ ini Mareşal P6tain (Sağda arkada) 

"~{c.zıyetin ne oldu~ı.nunu oiJı. 
yorsunuz: Alman kıtaatı 14 Mn. 
v•sta cephemize bir ~edik açtık
rnn sonra orduların'ozın arasına 

gı:::miş ve ordularımız, bu suret. 
le biri Şimalde, clığeri Cenupta 
olmdk üzere iki grupa ayrılmış. 
tı. Cenuptcı Fransız kıtaatı Son•
me ve Aisne'i takip eden ve J\la· 
~ inot hattına kada::- giden .ve~i 

HULASASI 
}'ran anın Şimalindeki 

hArebe daha ,·ahim bir sa çok acı bir akis bırakmıştır. ....-----------------------------------.. 

Matbuatı 

._,esulü Arıyor 
l'azan: JJI. Z. SERTEL 

İngilterede halk endişe ve he. 
yecanını mümkün mertebe zapt 
ve rapt altına almıya çalıştığı ve 
azami metaneti göstermiye uğ
raştığı halde Fransada hiddet ve 
inf ial daha fazla tebarüz etmiş, 
hadise, Belçika Kralının mütte

' eneral Weygand, müttefik fiklcri arkadan vurmıya teşebbüs 
orduların Başkumand:ınlı- etmesi tarzında tefsir edilmiş, so

,.,~eruhte ettiği gündenberi n unda gerek İngiltere, gerek 
·~ ve İngilterede bir emni- Fransada müttefiklerin kendi 

J.._ "<l\'ası esmiye başlamıştır. kuvvetlerine güvenmelerinden 
"ilanlar mekanize ve motörize başka çareleri bulunmadığı hissi 

etleri ile belki bir müddet hakim olmıya başlamıştır. 
Uerliyebilirler, belki Mıınş ŞİMALDEKİ ORDUNUN 

h~erini tamamen ellerine ge- V AZİYETi 
~lirler. Fakat harp bununla Londranın salahiyetli bir mü. 
1f olmıyacaktır. General messili Fransanın Şimalindeki 
8ana, Alman hattının kar~ı- ordunun vaziyeti hakkında şu be

,,a lnüttefik kuvvetlerini tah- yanatta bulunuyor: 
e organize etmekle meşgul. "Vaziyetin azami vahamet: 
~ 'llu ani ve seri hareketler vardığı aşikardır. Fakat burada

ten sonra başlaması m ukad- ki askeri kuvvetlerin maneviyatı 
t..

0_lan büyük harp için hazır- katiyen .sarsılmamıştır. Askerl e_ 
~ktadır. re mukabil taarruz yapmak için 
'4 bitı mukadderatını iki ta- em ir verildiği zaman mukabil ta. 

ltülli kuvvetleri arasında ar ruz yapmışlar, rlcat emri veri. 
bulacak çarpışma tayin lince de ricat etmişlerdir. Her as

~tir. Fransız Generali şimdı ker karşıla~ığı Alman . askcrin
rp için tertibat almaktndır. den daha faile, her makıne karşı

o 
MOJ(iSl one 

Douvres 

Fransanın Şimalindeki miittefik orduların bulunduğu sahayı gösterir harita. Belçika ordusunun 
silahlan terketmesi üzerine Almanlar Bruges,e kadar iler led iklerini b : ldiri~orlar. Bütün bu ha. 

\•alide şiddetli bir harp devam ediyor 

bir cephede muk9.vcrnct et. 
mfktedir. Maginot hnı t:na 

bır şe) olmamıştır. Şimald~ u;, 
müttefik ordu buhTin!akta'r!ır. 

13elçikR ordusu, İngiliz kuvvetle. 
u VE' İngiliz - Fransız • B~J~ıka 
i- ıtn lnn. Üç ordudan mürekkep 
oian bu grup, General Blan 
chard 'ın kumandası altınd~ ıdi. 

Erzak ve muhimmat.nı Diin
kı?rque'den alıyorlu 

"Fransız ve İngiliz orduları bu 
J.manı Cenuptan ve Garptan 
Belçika ordusu da Şimalden mü
ôafaa ediyordu. Açık bir sah9aı. 
~·ransız ve İngiliz silah arkad::ı~ 
ı:.u ına malumat vermeksıziıı ani 
o arak kayıt ve ~artsız teslim o. 
.an Belçika ordusu. bu ordudur 
öelçıh.a Kralının emri, Alll'an 
ı:rkalarma yol açmıştır Bundan 
i8 giın evvel ayni Kral. bizi im· 
dadına çağırmıştı. Biz de ınutte. 
tikler erkanıharbiyel~ri tarafın. 

dan geçen kanunuevvel ayından
beri tesbit edilmiş olan plar mu
cibinı:e , bu daveti kabul emıi~tiit. 

(Sonu: Sa: 4, Siı. 11 

ya girmiştir. Sebebi, Belçl 
ordusunun teslim olması 

Alınanların hu ordu tarah 
dan tutulan saha~·ı da if«ll 

, etmeleridir. Bu hareket 
zünden buradaki kuvvetle 
her taraftan çenilmeleri 
ramak kalmıştır. Bu kuvv 

1 !erin akıbeti, en derin me 
ile takip olunuyor. ingiliz h 
\'a ve deni7 ku\'\'etleri, bu or 
dunun uğradığı tazyiki hafif 
}etmek icin geceli gündüzlit 
faali~·et halindedir. Fran 
ha\·a kın• \· et l eri de aynı fa 
liyettedir. 

Daha cenııııta miihim bir! 
hiıd"se vuku hulmamıştır. 

Fransızlar Sommc _ Aisne 
nehirleri iizerinde kurdukla. 
rı cepheyi takviye edi~·or ve 
Alman 
durdurmayı, ve böylece h ar . 
hin ikinci safhasını açma,ı 

umuyorlar. En son Fransıa 
tebliği, buradaki hadiselerin 
Fransa lehinde inki~af etti. 
ğini bildiriyor. 

İngiltere tedafüi tedbirler 
almağa devam etmektedir. 

'-~~~----~~--
~ • !aştığı Alınan makinesinden daha 
'\\ıhlara bu emniyet geldik- üstün kaliteli olduğunu ispat eL 
~en sonra, Fransız matbua- miştir. Askerler mütemadi bom. ! 
ll\ı nkü vaziyetin mesullerini bardımana uğradıkl~rı ha~de bir- ı ''H 
~ l'a başlamıştır. liklerini kaybetmemışlerdır. YoL 1 arbe 
~ 'flelerce Fransız haL1<mı em- !arın muhacirlerle dolması ha.:e-
l havası içinde uyutarak ket ve manevra imkanlarını guç
ıe:ketin müdafaasını ihmal e- leştirdiği halde, bu askerler ha· 
~U kiınlerdir? Fransa için bu- reket etmişler. manevra yapmış. 
il feci akıbeti hazırlıy:ınlar lar , disiplinlerini zerre kadar boz 

Hazırız,, 

Faşistler Mussoliniye 
Telgraf Yağdırıyor 

EN SON 
DAKİKA 

Bütçe Müzakeres 

~it ~a çıkarılmalıdır. mamışlardır. Bu askerlerin hat. 
"~!'is - Soir diyor ki: tı hareketi, en mükemmel hare-
~ '!Vekil Almanların modern ketler arasmda sayılacaktır. 
h·~etodu takip ettikler i hal- Vaziyet karanlıklaştığı ve teh· 

1
t 1rn klasik h arp sistemin. likeler kapıya dayandığı halde 

\ıı'Yıılmadığımızı söylü)or. buradaki askerler, en büyük ce. 
i Y~nın yeni h arp metodu sareti göstererek tehlikeyi önle
tıı hır !)ey değild i. General miye çalışıyorlar. Bu askerlerin 

dorf bunu "Totalitt"r sebat ve metaneti sayesinde Fran 
11 lldlı kitabında ifşa etmiş, sız ordusu Somme ve Aisne ne· 
,~ l:rkanı H arbiyesi sekiz birleri üzerind e vaziyetlerini tah 
1) ~el Polonyada tatbik etmiş. kim imkanını elde etmiş ve b u 

t"'1_c,ittenbcri, nerde idik, ne.. &.\!!"~ v aziyet F ransa lehinde in 
~~ 0 turnüzü a~ıp bu harp me,. ~edecek bir m ahiyet almış. 
t~ ~ tetkik etmed ik ve tır . .,' 
~lltırlanmadık? ,. Niteldm sız resmi tebliği 
'~list Partisi Reil!i ~en de :-vaziyetin\ u mahiyette oldu-

l'ansız milletine a1~ ğwıu anlat'iniiktadır. 
~ C.Sonu Sa. 4. s\ ~) •;, (S o Sa: 4, Sü: 3) 

t~· 

Roma, 28 (Hususi) -
Sinyor Mussoliniye İtalyanın 
muhtelif yerlerinden bila
kaydüşart harbe hazır ol
duklarına dair faşist teşek
küllerden telgraflar gelmek
tedir . 

Faşist Milis Erkan,lıarp reisi 
:k emri ycvmisinde: 

"Her fasistin im .xıratorluğu 
mahpusluktan kurtarmak için 

~·anla başla harbe ha:!r:- olduğu
nu, emir verildiği zamar. ıttlıçlıı
rın D uçe namına 1<ınl:uından 
sıyrılacağını., söylemiştır. 

B undan başka, yabancılara 
.karşı diğer memleketb :de alı
r· an tedbirlere mümasil t cdbir
:er alınacağı bildirilmeıttedir. 

Tevere gazetesi, bu{tınkü ya-
2ısında müttefiklerin miistemle. 
ke askerlerini Avrup ıy,1 getire. 
rek, Avrupa kültür ve medeni-

(Sonu; Sa. 4; Sü: 6) 

Roma, 28 (Hususi) - Berlin. 
den gelen h aberlere göre, Al
manya ile Belçika Kralı arasın. 

da teslimiyet vesikası yarın İm
zalanacak, bu vesika mucibint'e 

Meclisten Orduya 
ve Şükran Minnet 

Belçikanın .. sila~ları A~manya t~. Büyük Millet Meclisi, dün de 
r~fından gosterılecek :l erlere tev . i bütçe müzakerelerine devam et-
d ı olunacak, daha sonra K ral da 1 . .k d k'll · · h t 

k . mış, ala a ar ve ı erın ıza a ı. 
c;ıt osuna geçect" tır. d. 1 d "kt b. k h t" 1 • nı ın e ı en ve ır ço a ıp e. 

• 
Paris , 28 <Hususi) - Hükumf't 

bngün a.<ıkerliğe alınabilecek bü
tiin efradı ask eri h izmete davt"t 
etmiştir. Bu şekilde askerliğe a . 
lınacak olanların hir kı mı sh·il 
miidafaada çalışacaktır. 

rin muhtelif mevzular üzerinde. 
ki tenkitleri etrafında münaka. 

şalar yapıldıktan sonra bütçele
ri olduğu gibi kabul etmiştir. 

Bu arada müstahsil!c müsteh
lik arasına giren mutavassıtlar 

meselesi şiddetli müı;aka~alara 
yol açmıtşır. Rasih Kaplanın ten-

kitlerine karşı Başvekii ve tk 
sat Vekili tarafından cevap 

Vl•rilmiş ve bu cevapl.udan so 
mesele kapanmıştır. 

Mecliste bu suretle dün bü 
müzakeresine nihayet verilm" 
tb. Milli Müdafaa Vekaleti b 
çes: i!Örüşülürken, Me ... isin 
ordusuna minnet ve ~jkrarı hiaJ 
rini bildirmesini ısttyerı tak 

sürekli alkışlarla kabul ed" 
tir . 



'l' A :ııt' 29. s. 940 -

latyanın İmarına Ait Semplonun Son Yolcuları 
ICin Tatbik Ediliyor Dün Sabah Geldiler 
rgaha Tesadüf Eden ve Şehrin En Göze 

rpan Çarşısının Yıkılmasına Başlandı 
tya, (TAN) - Birçok münakaşalara zemin ha
olan Malatyaınızın imar planı nihayet kesbi ka

erek bugün tatbik sah~ına konulmuş bulunuyor. 
etin istasyondan başlıya. 

e doğru uzanan yegane 
bir kısmı, bez ve iplik 

mın gösterdiği al.ika do
parkelenmişti. Fakat, 

ye bölen bu caddenin 
§ehir dahilindeki kıs. 

açılması lazımdı. Beledi. 
imar planı mucibince ilk 

bu kısma teşmil etmiş 
istasyon caddesini ta. 
f b ~'unmaktadır. Gü~ 

L 

Malatyada Atatürk Bulvan 

t Limanlan İşletme Umum MÜdürlüğünden: 
Muhammen Muvakkat 

Clnet bede il teminatı 

Lira Lira 

2750 206,25 
2500 187,50 

ize muktazı ve her btrlnln dns, tnlktar ve muhammen bedellle 
t teminatı yukanda yazıh iki kalem kereste ayn ayn açık ek

e konulm~tur. 
ıı1ru1-11 .. 14-6-940 tarlhlne rutlıyan Cuma g(lnQ saat 15 de Galata 

daki Umum .MQdürlilk binasında toplanacak olan satınalma ko
una m6racaatıan. 

söz.il geçen komlayonda heraQn ~rfilebillr. (4406) 

NBUL S cD iCRA Ml!MURLUGUNDA~ 939/2980: 
İalAma borçlu Osman otlu Bahadır Gürdalm iltind derec.!de 

ine eyledfği Fatih Şehzadebası, Fevziye Kemalpaşa mahallesi 
Şebzadebaşı caddesi eski 2, 2 mükerrer yeni 107, 107/1 tapu nu-

Te Hl ada 15 parsel numaralı Haremeyn vakfına lcarell (44 N. 
methal Ye avl118W1da iştiraki daimi tasarruf hakkı vardır. 5• par

t medhalin 3.5 metre irtifaından sonrası 1.30 metre genişliğinde 

1lu panele aittir) gur.1 'JMQkul Vakıf paralara birinci ~ereı:ede , 
olup ipotek bedelinden bir kısmı ne faizleri borçlu tarafından ve-
2-10-940 tarihine kadar imhAl edildifi Ye 7-5-940 tarihinde birin-

e ipotek bedeli 978 lira 90 kurua ve 7-5-940 tarihinden fUba
e 22 kuruş faiz t~ekte olup işbu mükellefiyeU ile beraber 

M. altında aUk iki halen bir seker~ dükkAm olan kArgir evin ta
IOM numaralı kanuna tevfikan açık arttmna7a konulmuştur. Ma
vu'iyet ve takdiri kıymet raporuna ı&e evsafı umumiyesi a&ağı-

dercolunur: 
ıa:rrı menkul Fevziye çarpst medhan ne mukabil klişesindeki 

ile birlikte ayni inşaat dahilinde olup üst kata çıkan kapısı bu 
içindedir. DükkAn demir istor kepenkli Ye cameklnlıdır. Zemi

çinl döşeli ve tavanı putrel betondur. Dükklnın arka tara
feker imaline mahsus mahalle geçen bir kapışı Tardır. Fakat bu 

tbane mahalli bu gayri menlru Uln hududu tuarru.fi7es1 haricinde-

KAT: Dükkln QııtQne P'enfye ta?'flll1 ft'ledhaTinden demir kapı fie 
ve moza7ık merdivenlerlle :ru kan çıkılır, burası zemini kısmen 

w kısmen tahta döşeli bir sofada tahta perde ile ayrılmış iki oda ve 
vardır. Burada borçlu Babadır ve ailesi oturmaktadır. Bina ta-

klrsir olup içinde elektrik v. hava gazı tesisatı mevcuttuı:. 
DUDU: Tapu kaydı ıfbl. 
IAHAI 8ATHIYESI: Kırk ntetre murabbaıdır. 
KDIR OLUNAN KIYMETI: Gam menkulün mevkft ft TUlyetl

temin edebileceği randımana ve bugünkü emltıkin alım satım piya
ve nihayet tapu kaydındaki lehlerine olan haklanna nazaran ta-

3200 Ura kıymet konmuştur. 
İtbu gayri menkulOn artbrma şartnamesi 20- 8-1940 tarihinden ftl-

939/2980 No. ne İstanbul 3 cü icra dairesinin muayyen numarasın
kesin görebilmesi için açıktır. İlAnda yazılı olanlardan fazla ma
almak isteyenler, işbu prtnam eye ve 939/2980 dOl5ya numanıslle 

eUm.lze müracaat etmelidir. 
Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin 7üzde 7.5 nisbe-

pey veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edllecek-
adde: 124). 
İpotek aahlbi alacaklılarla diler alAkadarlann ve irtifak hakkı sa

gayr! menkul üzerindeki haklarını hwusile faiz ve masrafa da
iddialannı lfbu ilAn tarlhlnd en itibaren Yirmi g(ln "içinde evrakı 

telerile birlikte memuriyetimiz e bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
'lar. 

- Gösterilen gOnde artttrmaya Istlralt edenler artbrma ıartnamesl
uı ve lüzumlu mallımat almış ve bunlan tamamen kabul etmiş 

itibar olunurlar. 
- Gayri menkul 1-7-1940 tarihinde Pazartesi gQnQ saat 14 den 18 

dar İstanbul 3 cü icra memurlutunda Qç defa bağınldıl<tan sonra 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 

75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala
bulunup da bedel bunlann bu ıayrI menkul ile temin edilmiş 

lannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttır anın taahhOdO 
kalmak Ozere arttırma U gQn daha temdit edilerek 16-7-1940 tarl
uh a(lnü saat 14 den 16 7a kadar İstanbul 3 cü icra memurluğu 
a arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rilçhanı olan diğer ala

rm bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklan mecmuundan faz
çıkmak ıarUle en çok arttırana ihale edllir. Böyle bir bedel elde e

lhale yapılmaz. Ve satış talebi dilşer. 
- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve-ya verilen 

içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden ev
en 7(lksek teklifte bulunan kimse arzetmiı oldutu bedelle almata 
olursa ona, razı olmaz.sa veya bu lurunazaa hemen on beş gQn müddet

aya çıkanlıp en çok arttıra na ihale ed!Ur. İki ihale arasındaki 
ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunarak faiz ve diğer za-

aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimlzce alıcıdan tah
UT. (Madde: 133). 

- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feral harcını, 

senelik vakıf tAvlz bedell.ıı1 ve ihale .karar pullvuu ver.ıni,ye mec-

teraktm vergller, tenvirat ve ta nzlfat ve dellAıtye resminden mOte
t Belediye ri.ısumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 

a bedelinden tenzil olunur. İt bu gayri menkul yukarıda gösterl
tarıhte İstanbul S cü icra memurluğu odasında itbu illn ve ı&terllen 

ııartnamesl dairesinde satıla cağı llAn olunur. 

Muntazam Pasaportlu 3 Fransız Yolcu, ltalya 

Hududunda Muvakkaten Mevkuf Tutuldu 
1 Fransada Semplon ekspresi se-

1------------ı ı ferlerinin kaldırılmasından ev

• Anglo • Tu··rk·ış 1 v~J yola çıkan son A~rupa treni, 
dun sabah saat sekız buçukta 

Ş• k t• M .. 1 I gelmiştir. 
1 r e 1 u ga. Paristen, bu trenle hareket e. 

--o-- den üç Fransız yolcu, !talya hu-

M üm e ssı"f ı"mı"z ou··n aı:dundan çevrilmiş ve muvak- ı 

1 

kr.ten mevkuf tutulacakları ken-

ş h 
1 

dılerine bildirilmiştir. • 
e rimize Geldi Biri gazeteci, diğer ikisi tek. l 

Evvelki sene Türk _ İngiliz I !lİsyen olan bu yolcular, munta- l 

' 

kredi anlaşmasının tatbiki i-

1 
zam pasaportlarını göstP.rio Tür- ı 

çin Londrada kurulmuş olan kiyeye gideceklerini söylemişler- ı 

1 

A l T .. k" • se de Romadan aldıkları emirle 
n~ o - u~ ı~ Komo?ist şir: 

1
. 

ketınde Turkıye mumes$ilı hareket ettiklerini tebliğ eden İ- j 
olarak bulunan Etibank An- talyan meurlarına iürazlarıru 1 
kara müdürü Refi Tc.ıuan ve dinletememişlerdir. , 
refikası, şirketin ilgası dola- Bunun, bir mukabelebllmlsD' 
yısile dünkü ekspresle dön- hareketi olduğu, daha evvel 
müşlerdir. Fransada bazı İtalyanlann tev-

Evvelce bu §frketin yaptığı ldf edildiği söyleniyor. 
1 kredi işleri, İngiliz hükume. Bundan sonra Semplon eka.. 

1
1 

tine devredilmiş, şirket bu prt-si Milinodan gelecektir. 
sebeple kaldırılmıştır. İsviçre ve Fransa ile ebpres 

il Refi Teksan, Londradan arasında irübat temin olunmu§
harekeünden evvel, İngiliz- tur. 

Askeri Kamplar için 
Yeni Kararlar Verildi 

lerin Balkanlardan mal satın 
almak maksadile kurdukları- Balkanlara l'7 Alman Daha Geldi 
Enko müessesesinin müdürü Dünkü Avrupa trenlerile de 
Nikson ile görüşmüştür. Balkanlara 17 Alman yolcu gel-

Nikson'un verdiği izahata miştir. 
göre Enko şirketinin müba. Bunların beti Belgrada, onu 

Yalnız Yüksek 
Kamplarda 

Mektep Talebesi ÇaClırll 

Talime Tabi Tutuluyor.l 

\1 

yaa heyeti yakında !stanbµ. Sofyaya, ikisi İstanbula çıkmı§-
la gelecektir. Şimali Fransa- lardır. Alman yolcular, daha ev
daki harp vaziyetine rağmen vcl gelenler gibi, iş adamı ve 
İngilterenin Sutampon lima- tiiccar olduklarını söylemekte. 
nile Fransada Sen Malo mev dirler. 

Talel>e kamplan hakkında nazı yeni kararlar ven1- ı 
miştir. Bu kararlara göre, bu yıl yalnız yüksek tahsil ta
lebesi çadırlı kamp kuracaklardır. 

kii arasında vapurlu müna. 
kale temin edilmiştir. 
*İsviçre tütün müessese. 

leri müdürlerinden Valter 
Kan, bir Japon sefaret kati
bi, Almanyanm Lehistanı 1F 
gali üzerine, Balkanlara gi
den Balina Kovatno adlı 
genç bir Polonyalı kadın da 
dün gelenler arasındadır. 

Takdirname Alanlar 

Lise ve liseye muadil sanat ve dikkatli bulunacaklardır. Hali ve 
meslek mektepleri, garnizon k0- vakti yerinde olan talebenın bir 
mutanlıklarından verilecek direk kat elbise yaptırmaları temin e
tiflere göre, ya mektep bahçele- dilecektir. Bunlar elbise yaptır. 

Emnlyet ikinci §Ube müdür rinde, yahut ta civardaki saha- madıkları takdirde kampa sivil 
muavini Tevfik Doğanoğlu ile el- larda gündüz kamplarırın çıka- elbise ile iştirak edeceklerdir. 
nayet masası komiseri Abdür. caklardır. Bu kamplarda talebe. Küçük ve vücutları silah taşı
rahman ve Ali§Bn, son günlerde ye bir defaya mahsus olmak ü- mıya müsait olınıyan zayıf bün
gösterdikleri faaliyetten dolayı zere kumanya nevinden tedariki yeli talebeler hakkında Genel 
bu defa D~ili:r,e Vek~etin~ bl- kabil gıda :verilecektir. Bu gıda- Kurmay Ba,ıkanlığı tarafından 
rer takdirname ile taltlf ediliniş.. larm kafi derecede kaloriyi haız verilen taiimata göre muamele 
!erdir. 1 olınası için mektep doktorları yapılacaktır. Kamp neticesini, 

mektep müdürleri ve fakülte de-

Galio Elganl Davası 
kanları Vekalete tafsilatile bildi. 
receklerdir. 

Kamp günleri şu ~kilde tesbit 
edilmiştir: 

Gafip Efganinin Elindeki 

Tarafından Verilio 

Kredi Mektubunun 

Verilmediği Tahkik 

Yemen 

Edil ecel 

Lise 9 ve 10 uncu 9ın1f talebe
Vefiahdi si 7 Haziranda, son sınıf talebesi 

1 temmuzda, öğretmen okullan 
talebesi 22 Haziranda, sanat ve 
meslek okullan talebesi de 3 
temmu-zda 20 şer gün kamp y~ 
pacaklardır. 

Bugünkü Progrrum 

12,30 
12,35 
12,50 
14,00 
18,00 
18,05 
18,30 
19,00 

19,20 
19,45 
20,00 
20,35 
21,35 
21,45 
22,30 
22,50 
23,30 

Proııram. 
Ajana Haberleri. 
Alaturka Müzik. 
Küçük Orkestra. 
Proııram ve saat ayar( 
Oda· Müifi. 
Fasıl Heyeti. 
Konuıma (Dil Politika 
lf#eri). 
Alaturka Müzik. 
Ajans Haberleri. 
Alaturka Müzik: 
"Temsil.,. 
Serbest saat. 
Riyascticümhur Bandon. 
Ajans ve Borsa haberleri, 
Cazband. 
Yarmlı:i Proııram. 

Müddeiumumiliğe Davet 
İstanbul C. Müddeiumıımiliiiad, 
İstanbulda bulunduiu :pıla~ıları !; 

la Ceza Hikimi Celil Cemin llel""' 
memuriyetimizc müracaati. 

Perapalas oteli sahibi Mis
bahı dolandırmaktan suçlu 
Galip Efgani hakkındaki da
vaya dün de devam edilmiş
tir. 

Denizciler Bayramı İçill & 
Sekizinci asnye mahkemesi, 

temyizin nakz kararına uymuŞ
tur. Muhakeme, Galip Efganinin 
elindeki kredi mektubunun Ve. 
liaht Prens Seyf ülislam tarafoı
dan verilip verilmediğinin Hari
ciye Vekaleti vasıtasile Yemen 
hükumetinden tahkiki iç~ aaşka 
güne bırakılmıştır. 

Yakalandılar 
Sultanahmette Sanatler mek-1 

tebi deposundan kağıt ve hurda! p:• d lh F• ti A t 
demir çalmaktan suçlu, firari sa- ıyasa a raç ıya arı r an 
bıkalılardan Süleyman ve Kamil D ı• 
dün yakalanmışlar, Sultanahmet urmuş ır Maddelere Ait 
üçüncü sulh ceza mahkemesi ka. 
r~rne birer ay on gün ~aps~ m~h Vaziyette' 
kum olmuşlar ve tevkil edılmiş. • 
!erdir. 

Mahkum Oldular 
İzak Siyonun cam deposunda:ı 

muhtelif zamanlarda 1500 liralık 
cam çalan Vitali, Nahan ve Vitas 
ismindeki adamlar, dün üçer ay 
hapse mahkum edilmişlerdir. 
Camlan satın alan camcı Modos 
ta 15 lira para cezası vermeğe 

mahkum edilmiştir. 

San İhsan 
Sabıkalılardan San İhsan, u

zun zamandanberi aramyor ve 
bulunamıyordu. San İhsan dün 
yakalanrnıŞ, ~itanahmet üçüncü 

~ 

sulh ceza mahkemesinde tevk..!f 
edilmiştir. 

Tevkif Edildi 
Bundan birkaç gün evveı n&

lit isminde bir adam Küçükpa. 
zarda Osman isminde diğer bir 
ad&mı yaralamıştı. Osman dün 
Cerrahpaşa hastanesinde ölmüt
tür. Halit tevkif edilmiştlt. 

Piyasamızda ihracat faaliyeti 
durmuş gibidir. Limanırnıza va
pur gelmediği için, evvelce ya
pılmış satışlar dahi yükleneme. 
miştir. Yalnız Yunanistana bir 
miktar buğday satılmıştır. Siyasi 
hldiselerin tesirile artmış olan 
durgunluk üzerine, muhtelif 
memleketlerden gelen taleplere 
cevap verilınemiştir. * Şehrimzdeki Holanda banka
sı muamelelerini azaltmıya baş. 
lamıştır. 

İslim Ansiklopedisl 
Maarif VekAleti tarafından vü. 

cude getirilmesi kararlaştınlan 
İslam Ansiklopedisi için yapıl
makta olan hazırlıklar hızla de
vam etmektedir. Muhtelif profe.. 
sör, mütefekkir ve münevverler 
tarafından fişleri ve tecrü
beleri yapılarak vücude getiril
mek istenen bu Ansiklopedini:ı 
ilk iki formaaı tamamen ikmal 
edilmiştir. Bu formalar yakında 
piyasaya çıkanlaeaktır. 

Beyannameler 
Muhtelif istihlak maddeleri, fi. 

yatlarına yeni yapılan zamlarla 
satılıyor. Bu maddeler hakkında 
verilecek beyanamelerin müdde
ti yarın akşam bitecektir. Bazı 

toptancılar beyanamclerini ver
diklerinden, fiyat farkı ile pera
kendecilere mal satmışlardır. 

Bu sebeple perakendeciler de 
arttınlmış fiyatla satışıı başla. 

mışlardır. Gümrüklerden çıkarıl
mış ve istihlak vergisinin bır kıs
mı gümrüklerce tahsil edilmiş 

bulunan mallar yalnız yeni ka
bul edilen zamlara tabi tutula. 
caktır. 

Bira Satışları 
Ağustos 939 bidayetinden 940 

mart sonuna kadar sekiz ay zar. 
fında İnhisarlar İdaresince 
3,354,000 Utre bira satılmıştır 

Buna mukabil 938 senesı ağustos 
bidayetinden 939 senesi mart a
yı sonuna kadar olan sekiz ay 
zarfında ancak 1,444,000 litre bi. 
ra satılmıştı. 

Hazırl ık Yapılıyor 

Merasi~nakale f ~---
Vekili de Bulunacak lzmir Piyasasının 
1 Temmuz Denizciler Bay-

büyük mera
simle tesit edilecektir. Bu 
münasebetle merasinı pro
gramının hazırlıklarına şiın
diden başlanmıştır. 

O gün yapılacak merasimde 
1\11:.inakalat Vekili Ali Çetinkaya 
da bulunacaktır. Deniz yanşlan 
denizciler bayramına tesadüf et. 
tirllecektir. Büyük, küçük bütün 
deniz nakil vasıtaları bayrak, e
lektrik ve defne yaprkalarile süs 
lenecektir. Gece denizde meşale
ler yakılacak, birçok dubalar 1-

şıklandınlacaktır. Ayni zaman
da gündüz ve gece denizciler ai
leleri için ayrı ve halk için de 
ayn olmak üzere vapur gezintı.. 
leri ter.tip edilecek, Denlzyolları 
işletmesi vapurlarından birinde 
biıyük bir balo verilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Biraderim Dr. ve Kimnrer Giritli 

Mustafanm vefatı dolaYJSl1e ıerek ce. 
naze merasiminde hazır bulunan ehib_ 
ba ve yakınlarına, ııerekıe hastahit 
ıırasında ıefkat ve ihtimamlarmı esir. 
ıemiyen ıayın meslekda,lanna ve ıe.. 
rekse telgraf ve mektupla tasi,.ette 
bulunanlara anı ayrı teteklrilre tees_ 
ııürUmüır: mini olduğundan ıülrran ve 
minnetlerimizin alenen ibllfma HYln 

cazetcmlzin delAletini rlca ederiı. 
Aile Namına Kardeşi 

Rlfat BARLAI 

-
Buğday ihtiyacı 

Toprak Mahsun.ti 

Ofisi Buğday 

Tevzüne Başlacll 
lzmir, (TAN)- Pili' 

saya az buğday gelmekl~ 
dir. Toprak MalısulU" 
Of isi, un ve ekmek (igt1I• 
larının yükselmesine ntl 
dan verilmemesi makllfl' 
dile ilıtiyaç nisbeti,.dl 
buğday tevzi ediyor. 
Şehirde mevcut iki ,,

fabrikasından biri bozıl 
muş, diğeri gece günd'! 

I işletilmek suretile ihl" 

1 

gacın karşılanması g~~ 
na gidilmiştir. Yeni ,,.. 
darlığa meydan ver,,,, 
mek üzere esaslı tedlJlr 

l ıer alınmıştır. 
1----·---



8 elçika hükumeti erkanının 
Parise çekilmelerinden ve 

hükumeti Reisi Pierlo' -
evvelki gün Belçika Kralı. 

•rdu başından aynlmıyarak 
•anın ruhu ve memleket 
İnin timsali sıfatiyle şanlı 

ittin bir muharebeye devam 
söylemesinden bir kaç 

tonra Belçika Kralı, ordusu 
\iriikte teslim oldu. Teslim 

ordunun 400 - 500 bin 
L,-tlu olduğu bildiriliyor. 
~lkalılarla Fransız ve lngi
~Vvetlerlnin Şimali Fransa. 
-.ıtsur bir halde kalmaların 
~ feci bir akıbetle yüz yiL 

lllınelerinden sonra mühim 
'Adisenin vukuu bekleniyor
'llu ordu ya Alman hatlarını 

kendini kurtaracak, ya 
olacak, yahut sonuna ka-

1L~Vilşecekti. 
-.Jenen netice bu üç ihtimaL 

•iri idi. BöyJe olmadı. Bel
ltralı haiz olmadığı bir sala

kullanarak ve Belçika E-
ltanunu hükümlerine ihanet 

rayrimeşru bir hareketle 
nu teslim etti ve bu kara

L~&ttefiklerin lddiasma ıö
~disine yardım için koşan 

ik ordular kumandanına 
\o bildirmeden, tatbik mevkil

)du. 

Plkat İtalyan mahafili, müt-
tefilderin bu iddiasını tek. 

9tınekte ve Belçika Kralının 
Cuma sünü Başvekilini 
Ya göndererek karannı 
· ı olduğunu, bu yüzden 
Kralını muahazeye im-

•ulunmadığını anlatıyorlar. 
il başka müttefiklerin Del

ta nıUessir bir yardımda bu
dıklannı, bu yüzden Belçi. 

~.=_ .. hnın en feci Akıbet lif' kar. 
~Ya gelince teslim olmak
... ka çare bulma4ıfını izah 

lar. 
Yan ınahafili ve matbuatl 

1.....-:· an verilen bu maMmat 
~atın neye istinat ettiiini 

itimiz için Fransız Başve-
i bir hüküm vermektense, 
e Başvekili Mister Chur

libi şimdilik bir hüküm 
bıeyi tercih etmek daha 

b. olur. 
._lçika Kralının teslimiyeti 
~vikidir. Bu emrlvaldin 
~net teşkil edip etmediiini 

bırakıp bu hareketin do. 
üzere olduğu neticeyi ta-

"nıek daha muvafıktır. 

ler: 

•ifikanın teslimiyetinden 
doğan ilk netice bütün 

il topraklarının iMali, Dun. 
~ bıanının Alman iMaline a. 
'alınası, ve Şimali Fransada

llttefik ordunun en vahim 
yf\z yüze ıelmesidir. 
radyosu İngilterenin bu 

hakkında salahiyetli ma. 
noktai nazarından bahse

bu ordunun vazifesini 
Ilı, en feci akıbeti kahra
kal'fıladığını ve muhare. 

devam ettitini anlatıyordu. 
Churchill'in önümüzdeki 

.. Avam Kamarasma çok 
herler verebileceii ihtima

'- bahsetmesi de müttefikle. 
~Ordudan ümidi kestikleri. 
~ •Yor. 
~l'dunun teslim olması, ya

l edilmesi takdirinde Al. 
Belçika ordusu ve bu 

t. Ordusu ile dövüşen kuvvet 
nisbeten serbest kalacak 

ı.....~ _büyük harekata giriı
;"'IQnını elde edecektir. 

ordusu ile Şimal ordu. 

18 ız İnciliz kuvayı külliye. 
liin kazandırmıı bulunu-

"tlttefikler bu müddet zar
ltendilerini topladılar ve 
~ · ni sağlamladılana har
~ Ve mühim safhasını da. 

I.;.~ .. rşılıyabilirler. 
IL~kler, ilk safhamn a. 

ilde tecelli ettiğini açıkça 
_.iyorlar. Harbin birinci 
tıihayet bulmuştur ve ye

l başlıyor. Bütün dün. 
liizleri bu ikinci safha Ü· 
4lkıinıiıtir. 

Gelecek Yabancılar 
"- , 28 (TAN) - Onuncu 
~ qanna i§tirak edecek ec. 
ı.;: ve ziyaret için gelecek 
~ il pasaportların.n beda

edilmesi hakkmdaki ka
t Vekiller Heyetince ka. 
~ir. 
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Meclis, Türk Ordusuna Minnet 
Memur Maaı 

Çok mu? 
Yazan: 

• 
1 smini derhatır edem . 

Ve Şükran Hislerini izhar Etti 
bir mebusumuz, ye 

çenin müzakeresi sırasın• 
morlara çok maaş verild 
şikayet e~miş. 

Bu sözü okuyan memur 
bir çoğu bu iddianın 
uyıun olmadığından dola 
essürlerini saklamamakta 
dununlar, biz kendi hesa 
bu mülahazanın nefsülemre 
tiyen muıayir olduğunu 
meyi bir vicdan borcu bi 

Alakadar Vekillerin izahatından Sonra, Vekaletlerin Yeni Sene Bütçeleri 
Olduğu Gibi Kabul Edilerek Bütçe Müzakerelerine Nihayet Yerildi 

Ankara, 28 (TAN Muha
birinden) - Büyük Millet 
Meclisi bugün yine toplana
rak bütçe müzakerelerine 
devam etti ve bütün Vekit
letlere ait bütçeleri, uzun 
münakaşalardan sonra oldu
ğu gibi kabul etti. 

Bu arada bazı hatipler söz al
dılar, muhtelif mevzular hak. 
kında bazı temennilerde bulun~ 
dular. Vekiller kendilerini ala. 
kadar eden meseleler hakkınd 
hatiplere ayn ayrı cevap verdi. 
ler. Evvela Dahiliye Vekaleti 
bütçesi konuşuldu. Veıcil Öztra:C, 
ezcümle şunlan söyleri: 

Dahiliye Vekilinin Beyanatı 

yon müstııhsillerine en elverişlı oturduğu yerden değil, kürsüden 
Qlan tedbirlerl almaktayız. söylemediği için davet ettiğini 

"Memleketimizde hayat, 1939 beyan ederek dedi ki: 
yılına göre yüzde 15 e bir nis. - Devlet fabrikalan mamulatı 
betinde tereffü etmiştir. Bu da hakkında söylediği sözlere gelin. 
'>ugür.kü vaziyetin tabü bir ne. ce, kendilerinden isim zikretme. 
ticesi~ir." )erini rica ediyorum. Bu şekilde 

Mutavassıtlar Meselesi mutavassıt tüccarlann isimlerL 
Vekilin izahatı sırasında Rasih ni burada söylesinler ki, hüku. 

Kaplan oturduğu yerden memle. met bilsin, siz bilin, millet bil. 
ket iktısadi hayatında birçok mu.. sin. 
tavassıtların mevcut olduğunu, Ben sinirlenmiyorum, lutfen 
bunların faaliyetlerinin müsteh. kendileri sinirlenmesinler. 

Bugün, bizim idari m 
mamızın en zayıf tarafı 
lann arzu edildiii kadar 
tevfa maa§ alamamalandız 
murlar bu cihetten şikayet 
meyi zamanın icaplanna 
bulmuyorlar. Lakin aldıkla 
on paranın da göze batm 
çeye kartı yapılacak en 
razdır. 

Doğrusunu söylemek 
lirse bizdeki hayat müş'i 
nazaran memur ınaa,Jarı 
bile. tikin de müstahsilin de aleyhin. tktısat Vekilinin Cevaplan 

de olduğunu söyledi. İk Gerçi Yunanistanda m 
Ticaret Vekilinden sonra Bat- Bunun üzerine tsat Vekili, bizdekinden daha az para a 

vekil Refik Saydam, Rasih KaP- devlet fabrikaları mamtllitının kin orada hayat bizdekind 
lanın bu mütaliatına bizzat ce. bir elden satılıp hakkında Rasih de Jurk, elli daha ucuzdur. 

Kaplanın ileri sürdüğü mütalia. 
vap vermek istediğini ifade ede. ya cevap verdi ve dedi ki: İsmini unuttuğum mula 
T'ek: _ Şu malı ını fiyata satmak saylavın memurlara fazla 

lktıaat VekUi Hüanü Çakır 

"-Devlet elinde bulunan fab. s- verı'ldı':ıc.ı· hakkındaL• -üzere satıcılara veriyoruz. Bu 5 ıu •-
rikalardan çıkan eşyanın fiyat. mallan istismar ederek satış ya. geçmiş olan sözleri haki 
bnnın yükselmemesi için İktı. panlar belki vardı, fakat bugün kendisinden bu mülih 
sat ve Ticaret Vekillerile bera. rar etmemesini ve h · 

kalmamıştır. Kok kömürünü ele 
Adliye Vekili Fethi Okgar ber müzakerelerde bulunuyoruz. alabiliriz. Kok kömürü hakkın. memurlara zam yapmıya 

Bu mamw maddelerin müsteh. da bu karanmızı aynen tatbik bulup istedikçe bu fikri 
İcra İşleri duğunu, fiyatlarda tenzilat ya. lik eline gayet ucuz gitmesi için ediyoruz. İsteyene. istediğimiz etmesini sade memurlana 

Vekilin beyanatından sonra pılmasını talep etti. mümkün olan her türlü tedbir. fiyata satmak üzere mal verme. ,eti bakımından değil, 
Berç Türker söz alJ•. Dolma. Münakalat Vekili, kısaca şun. lere müracaat ediyoruz." je daima hazırız. zin selameti noktasından 
bahçe hadisesi hakkında uzun lan söyledi: Diyerek müstahsllle müstehlik Bugün devlet fabrikalannda meyi vicdan borcu bilirim. 

"- Nüfusun artması için esas. 
lı tedbirler aldık. İstanbulun ek. 
mek işleri üzerinde çalışıyoruz, ' 
yakında iyi netice alacağız. Te. 
essüs eden teşekküller üzerinde 
bugün değişiklik yapmak doğru 
değildir. Bu itibarla müfettişi u. 
mumilikler olduğu gibi kalacak. 
tır." 

Sıhhat Vekaleti Bütçesi 
Bundan sonra Sıhhat Vekile. 

tinin bütçesi müzakere edildi. 
Osman Şevki Uludağ, vilayet 
hastanelerinin idaresizliğinden 
şikayet etti. Bu hastanelerin u
mumi muvazeneye alınmalarını 
ve hükumetin mürakabesi altın • 
da bulundurulmasını istedi. 

Memlekette dilencilik mevzu. 
una da temas eden Osman Şevki 
Uludağ, bu işin sadece Sıhhat 
Yekiletini alakadar eden bir me. 
sele olmadığını, Dahiliye VekL 
letinin de bu it üzerinde çalış. 
mas1 lizım geldiğini, dilenciliğin 
kati surette menedilmesi için bir 
kanun çıkanlmasını istedi. 

Sıhhat Vekili bu suallere ce. 
vap vererek ezcümle dedi ki: 

Sıhhat Vekilinin Sözleri 
"- Hususi muhasebelerin sı. 

kıntılannı bertaraf ederken has. 
taneler meselesini de halledece. 
itiz. Nüfus meselesi üzerinde rtu_ 
ruyoruz. Gıda maddelerinin 
kontrolü işile ehemmiyetle meş_ 
gul oluyoruz." 

• 

zaınandanberi gazetelerde neş_ Çetinkayanın Beyanatı arasındaki komisyonculann bu çıkan mallann ucuzluğu ve sal- Türk memurlannın iffeti 
riyat yapıldığını, bu işin bir tür. "- İskenderun limanının tan. işi istismar etmek suretile faa. lamlığı bir sembol haline gel. he ~ötürmez bir hakika 
lü neticelenmediğini söyliyerek zim ve ıslahı için 85 bin lira ve. liyette bulunmadıklannı beyan miştir. Bu hususta söylenen söz. kin ınsanı, inıan olarak 
bunun neden ileri geldiğini sor. riJdi. Bu limandan geniş ölçüde etti ve Rasih Kaplanı iddiasını l•r, sırf bir dedikodudan ibaret dip zaruretlerin bir çok 
d isbata davet ettl tı"r. lan insana mübah ıuı.ıı.a. u. istifade temin edebilmek için ""il• 

Fethi Okyar, mahkeme icraa. cenup hattı işletme prtlannı de. Rasih Kaplan Israr: Etti Ahmet İhsan Tok.-.öz, satılan katinden de tegafill etm 
tına Vekaletin kanşmak salibi- ğiştiri.yoruz. İskenderun yakın. içi:-::rs~;::ıdi.iddiıasını isbat _,»'nnın fll'atlannın dalına de- isabetd~tmit oluruz. 
yeti bulunmadığını ifade etti. da büyük ve parlak bir istikbale İzmirdeki cam, İzmitteki kağıt ğişmediğinin sebeplerini sordu. Der ı maişetle elHli[felall 

Süleyman Sırrının, icra mese. namzettir." fabrikaları mamulatmm satışt. Köy Kalkınması mıyan bir adamın çıklırd.lh 
lelerinin çok sürüp gittiğinden Fiyat Kontrolü Meselesi nm dalına bir müesseseye veril. Sonra, Ziraat Vekaleti bütçe. - Şu ay ltaşını nasıl it 
şikayet etmesi üzerine Vekil tc. Bundan sonra T.lcaret Vekile. diğini, bu mamul eşyann aatlflllı anin .müzakeresıne geçildi. Emin fıl8'! oty• dllfilnen btr 
ra ve İfiis kanununda tadilat ya. tinin bütçesi müzakere edildi. temin için müracaat eden vatan. Arslan, köy kalkınması mevzuu yapacatı iı arasında 
p!ln bir projenin yakında Mec- Ziya Karamürsel, fiyat kontrolü daşJ.ara red cevabı verildiğini i. hakkında senelerdenberi hazırlık dar fark vardır. 
liste görüşüleceğini söyledi. meselesine temas ederek İstarı- live ederek: yapıldığı halde ve hüktimetin, Bu mfinuebetle prayı 

Kaçakçılık Meselesi bulda bazı mağazalarda kadın a. _ Meseli Merinos fabrikası Partinin bu ite el koymuş olma. ret etmek isterim ki; au1 
Bu arada söz alan İnhisarlar yakkabılarının, 15, 20 liraya sa. mamülltının satışı yalnız bir ve. Janna rağmen bili bir netice ._ icap eden nokta şudur: 

Vekili, kaçakçılrk hakkında ileri tıldığıru söyledi. Fazıl Ahmet, ya birkaç kiJiye münhasırdır. lmamadıjına işaret etti. Dahiliye A M 'bir 
sürülen mütalialara cevap ver. ticaret ahlikı adını verdijimiz Hergün aldığımız fikayet mek. Vekaletinin köy kalkınmasında . :-. .em~. m~ayyen 
di. İstatistiğe göre, kaçakçılık fL mevzua temas ederek satıcılar111 tuplan bunu isbat ediyor. sadece nazariyatla uğraştığını Jet •tının en ıyı bır tekllde 
ilinin çoğaldığını değil, eskiye idi, çürük, bozuk bir malı müş. Benim bu sözlerimden dolayı söyledi. ması için çalıştınlan . 
göre azalmış olduğunu anlattı. terıye satmak için yaptıktan sinirlenmiye lüzum yoktur, ben, Ziraat Vekili izahat vererek dir?' 
Denizde, şark ve garp hudutlan. kötü aldatı§B nihayet verilmesi. tüccar değilim, ortaklığım da ezcümle dedi ki: B - Memul'İyet, 

<l k ak 1 v h' 1 d ni, Vekaleti ticaret ahlakını ıs. i v k'I' • 1 mız a aç çı ıgın ıç yapı ma 1- yoktur. Bu milli müesseseleri Z raat e ı ının Söz eri halkın mai-t ınedan olan 
ğ hud d d · lah için ne gibi irşatlar« lüzum k · " H b' 1 k s-ını, cenup u umuz a ıse -1 kurarken çe tiğimiz ıstırabı biz - atay, ır meyvacı ı midir? 
kısmen yapıldığını, bmıun için gördüğünü soı:uu. biliyoruz. Bu müesseselerin hası. merkezi olarak ele alınmıştır. 
de hergün daha sıkı tedbirlerin Bundan sonra Vekil Topçu.. latuıdan bütün Türk çocuktan. Haşarat hastalıklanna karşı ı;ok C - Yoksa hem o, hem 
alındığını söyledi. oğlu şu sözleri söyledi: n:n müştereken faydalanmaları. müessir ve devamlı tedbirler at. midir? 

Müteakiben Nafia ve tktısat Ticaret Veldl'nin Sözleri nı istiyoruz. duc. Portakal hastalığına kllr~t Bize kahrsa, hiildimetin 
Vekaletlerinin bütçeleri müzake. "-Buğdayın ihracında mem. Bu suretle yapılan tenkit. gö. da yeni çarelere başvurduk. Ala. lahazası ancak A fıkrası e 

Bundan sonra Rasih Kaplan, re edilerek aynen kabul edildi. leket hesabına bir mahzur yok. rülen yolsuzluklara işaret etmek tı ziraiye üzerinde icap eden Böyle olunca da iyi m '\ l 
ebe mekteplerine bir sınıf ilave Tramvay 'Ocretleri Pahalı tur, biü\kis iktısadl istifade var. her mebus gibi benim de hakkım.. tf'dbirleri aldık." memur, fakat tok memur 
ederek mürebbiye yetiştirilmesi- İkinci celsede Münakalit Ve. dır. Bir kısım villyetlerimjzde dır. Türk Ordusuna 1'finnet ve tınlmak lazım selir. 
ni istedi. kiletinin bütçesi müzakere edil. yeni buğday ve arpa mahsulü Batvekilin Cevabı Şükran Hisler'miz Muhterem saylav, mem 

Çocuklarm terbiyesini ecnebL di. Ziya Karamürsel, İstanbul idrik edilmeğe başlanmıştır. Bu Başvekil, tekrar kürsüye gele. Bundan sonra Milli Müdafaa fazla maaş verildiği bahsi 
lerin ellerine bırakan memleket- tramvay ücretlerinin pahalı oL yıl ou(trlay mahsulü boldur. Af. rek Rasih Kaplanın bu iddiasını Ve-kiletinin bütçesine geçildi. noktayı münakaşaya mevn 
lerin istikbali tehlikededir. Ço. Söz alan Durak Sakarya, şu te. haz etseydi zannederim, d 
cuklann terbiyesi ancak böyle mennilerde bulundu: saıb bir noktaya parmak 
bir tedbirle hakiki ve doğru cep. 1 - Türk ordusuna selam ve mıı olurdu. 
besini almış olur, dedi. muhabbet hislerinin ibllğı, Dofrusunu söylememi• 

Adliye Vekaleti Bütçesi 2 - Türk ordusuna verilecek celine, mükelleflerin bir 
Adliye vekaleti bütçesinin • para üzerinde katiyen münakA. 

. b la d F s· Büyük Harpte, Amerikatlaki Alman ne verilecek mallarla Almanyaya yardım sa v. apılmaması. bütçesinde itiraz edecekleri 
müzakeresıne aş n ı. uat ır. etınemesini istemekte, buna mukabil, ltal- k 
men, memlekette ika edilen suç. caauslarının 111Pfi olan güzbafı Franz Durak Sakarya: "Türk milleti. ısım memur maaşlan delil 

:r yaya ticari her kolaylıiı vaad etmekte. 
lara temas ederek ölüm vukuatı. Yon Rintelan, Londrada tevkif edU- dir: Salahiyettar mahafilde söylenildiğine nin bir gömleği varsa, yansı or. 
nın mahdut bir tekilde azaldığı.. naiftir. ıcöre, İtalya, Alınanyaya yardım etmek dunundur." dedi. • Se 
nı, yol kesme, adam soyma işle- inadından vaqe(meyi menfaatine daha Bundan sonra, Kazım vük. 
rinin eskiye nazaran yok denile. Bundan bir müddet evvel, "Bir gizli uygun bulacak, ve buıünlerde İqiltere ile t<-kin, Şükrü Koçak tarafiann. 
<'ek hale geldiğini izah ederek memurda aranılacak vaaıflar,, iaimli anlaşacaktır. dan verilen bir takrir okundu, 'bu 
kaçakçılık gibi bazı suçlann da mühim bir eser neıretmif, /ngUte- • • • takrirde büyük Türk ordusuna 
eskive göre çoğalmış olduğunu Almanyanın bu harpte baf"urduğu muhabbet, şükran, minnet ve 
söyl~i. Mahkemelerde davala. rede kendialni aenelerdenberi bir Na- aayıaız hilelerden biri daha megda- bağlılığın iblajı isteniyordu. 

Şeker Fiyatl 
Arttırılaca 

Değildir 
rın uzun zaman sürüp gittiğin- zi dÜfmanı olarak tanıt"'lf, ltattd na çıkanlmıftır. (Jğrenild,iğine göre, Bu takrir Jiddetli alkışlarl• 
den şikayet ederek, usul kanun- 1988 yılında /ngUiz tfıbügetine gir· kabul ve içtimaa nihayet veriL Ankara, 28 (TAN) -

d d·1·t Almanlar, Franaız orduaıuula. ve d" lannda geniş ölçü e ta ı a yap. mek iatemif bulunan bu korkunç ada· ı. Vt.lı:aleti iatihlik vergıleri 
mak suretile değil, daha pratik mın nihaget bir Nazi eaauau olarak Franaız cepheal.nin gerileriıule panik kında bir tebliğ netnmtlştlrı. 
bir tekilde buna bir çare bulun- çıkarmak mabatlile, llalıte emirler MHU Cefln Dinki tebliide yeni kanun b'l~ 
maııını talep etti. 11akagı ele vermeıi, /nglliz zabıtaaı- vermektedirler. Telefonla. IJel/a be- "I lerin istihıat vergilermın 

Adliye Vekilinin Cevabı nın Almangatla ~ok derin teeNür u- MelCJllly-.&1-rl t rıldığı ve teker, çıaT. 
llannamelerle verilen bu llalıte emir- WTnr --zin '- .... ı. 

BundaJı sonra Adliye Vekili, gandıran bir bü11ük muvaffakıgetlni ~ • -.au~- ft mam 
cevap vererek dedi ki: 1 t kU t • ti ler, ga Franaız Btlfveldll taraluulan Ankara, 28 (TAN Muhabirin. deri ve mamulltl, pam ılE 

"-Vekllet te§kilatındakt nok. eı elmlf r: Bu auretle, Alman- tebl.iğ olunmUf gibi göaterUmekte, den) - Cümhurreisimiz İsmet J:amuk mensucat, pa.ınıkta• 
ran gittikçe karşılanmaktadır. yanın ngllteredeld gizli faaligeti· 11ahut da Franaz MiUi Miillalaa Ve- fnönü. bugün öjleden sonra Bü. a•r e11a, yün ve lal fl>l:derf. 
Yeni bütçe ile şarkta otuz vill. nin en tehlibU ipucu ele get;irUmif yük Millet Meclisini te§rif ede- ıJe kıl mensucat, yündr.ı ve 
yette yeniden teşkilAt yapılacak- 811gılmaktatlır. kllinin vega bügük kumandanlardan ru btr müddet kendi dairelerin. t1.u hazır qya ve kanıtnı 
ttr. Mahkemelerde tılerin gecik. biriainin bnzaaını ltıfıma~~ır. Bu- de metgul oldular. cetvelde görülecek dı~er 
tirilmeden yapılması için müte. • İtalya ile İngilte~e ar!ında, altı haftadır nun f.t;lndir ki, FrtUıaız Btlfveklll m'ddelerin yeniden b~ v 
madt ıurette tertibat alıyoru2'. çok sıkı bir noktal nazar teatisi yapılmak. millete bir beganname neıretmek ve Romanyanm Ankara tibl tutuldaiu zlkred,'nıek 
İstanbul adliye sarayının yapıl. tadır. İngiltere, İta11an ıemilerlnde yap. Q-1: .. mc.: Anca)L, tekere evve•ee zam 
muma bapanacak iken harp do. tığı arattırmalarla ltalyan ticaretini sek. milleti bu h.llelere karp miitel/tflku ~..- p.~ıtuıdan, bu d~ şekeT 
layıdle malzemenin pahalılaş. teye uiratmak niyetinde delildir. Buı davranmıga ılavet etmek llizrununll Büla'ef, 28 (A.A.) - Rom.m.. Jannm yeniden arttır.mıuı 
mail yüzünden bu it bir müddet ltalyan ıemilerindeld mallan, -Alman_ dugmUftur. yanın Berlin Elçisi Crutescu, An. zua bahis clejildir. Yeru kan 
geri bırakılmıştır. yaya cröoderileceklerl için- ve ltalyanm ,.,_ lef •- kara Büyük Elçiliğine tayin o- ancak bir kısım mad 1t-ler 

"Hatayda kadastro işlerine p Bundan •onra, Fra-..•aua, le onıu, l:.:rımuştur. Crutescu 1 Haziran. perakendeciler beyant\ct~ 
hiddetine rağmen musadere etmesi de, be :ı- U ı.: il• · "f · h 

başlanmıttır. Trakyada muhacir. sade Almanyaya karş• yapılmış bir hare. vega ganname ~ ver en m.f ır c3 yenı vazı esıne are~et :de- bi tutulmuJlardır. 8ıı hab r 
lere tevzi edilecek aNzl ile ınem. kettir. lnılltere, şimdi, İtalyadan, kendisL emre itaat olunmıgacaktır. cektir. Berlin Elçilijine Ayan L imde mevcut mal için ~~rıı • 
leketteki çiftliklerin kadastro. '---- --------- ---------- ------------ aıas:ndan Romalo tayin olunmUf" m')'all perakendeciler fiy 
Jan yapılmaktadır." tur. utbnmazlar. 
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Belçika Ordusu 
Teslim Oldu 

Som ede V . t IFAŞI STLER m azıve , Mussoliniye 
FRANSI 

Matbuatı 
Mesulü Arıy Fransanın Lehinde )~:~:b:,~;::t 

işlPdiklerini, müstemleke asker
lerinin rast gele tahr\Lat yapa
rak Avrupa kültür ve ır.edeniye. 
uni çiğnediklerini anlatıyor. 

(Başı 1 incide) karadan üç taraftan mahsur bu-
di tam muharebe cereyan Junmaları cihetile, fevkalôclc va. 
olduğu bir sııada, he: himdir. Belçika ordusunun tes- • 

(Bqı 1 lnd 
hattının geçilmez bir hat ol 
kanaatini vermenin bir t.ata 
duğunu söyledikten sonra 

Almanların sözlerine müt Hm oluşu, maruz OUlUndukları 
rin sözlerine ve,.diği kıy. tehlikeyi ancak daha ziyade a· 
aynini verir 6Ö.riınmi.iş ··- ğırlaştırmaktadır. Ma ı.mafih kı. 
lçika Kralı Üçü~cu Leo- talarımızın maneviya+ı mükem. 

neral Blanchard·a haber mel olmakta devam ed;yor (al-
sizin, kensinin yardımına kı~lar) ve mücadele, az:ımi di

olan Fransız ve İngiJiz sıplin ve azimle dev1ın eyliyor. 
rine bir tek kelime söyle. B.ıaliyet donanmasının ve hava 

terki silah etmi~tir. kuvetlerinin yardımı ile bu kıta. 
ika Hükümeti Muhalif Iarın halen ne yaptıitl.lrma ve 
, tarihte misli ıncsbuk ol. daha ne yapmak niyetJld .! bu. 
bir hadisedir. Bdçika hü- Junduklarına dair, pek tabii ob. 

· bana Kralın bu kaı arı- rak, tafsilat vermekten i~tin:ıp 
ul nazırların muvafakati edeceğim. Halen devarl etmek-
zın ittihaz edilınış oldu. te olan şiddetli muharebenin ne. 

bildirmiştir. Belç Ka htiku- ticesini öğrenmek ve bu netıce 
memleketin henü::: elinde hakkında hüküm vermek vaziyc. 

bütün kuvvetlc:-ic mü~- tine geldiğimiz zar•an, umumi 
dava için mücadele etrr.e- vaziyet hakkında A vaın Kama. 

vermiştir. rı.sında yeni beyan9tt.ı hulun-
, kendi askerlerimizi dü. mak nıyetindeyim. B•ı b~yan:ıtı. 

oruz. Onlar şarei!erinin I pek mlihtemel olarak öııiımiızde. 
kalmış olduğun:.ı sôyliye-

1 

ki haftadan evel yap'ilnl"yacaf:ım. 
. Askerlerimiz, cephenin "Avam Kamarasını•ı bu sıra. 
oktasında harikulade bir tla fena haberler öğr~nmeğ'! ha. 

sarfetmektedirler. IS zırlanması lazımdır. Şunu ilave 
beri her gün, binlere.? etmdiyim ki, bu m•Jharebcdc o
nlık misalleri gosterdi- lup bitecekler hiçbir suretlr, mü 

generallere henüz halef 
genç Fransız geııeralleri, 
n şan ve şeref kazanmış. 
Şeflerimiz ve askerleri. 

lr blok tekil etmekteriir
emleketin bu bloka tam bir 

vardır. Ve bu b:ok, yonn 
ın hayranlığını uyandıra. 

eketler yapacaktır. 
anlık günlerin geldiğini 
uk. Fransa yüz de!'a isti. 

uğramıştır. Faka: asla bo. 
memiştir. 
Fransanın yeni ruhunun 

ni göstermesin;, memle
~r zamankinden daha bü. 

mevkie çıkarmasmı mih
meşakketler arasında bek. 

Zafere olan imanımız, 

ıştır. Bütün askerlerin 
ız erkeğinin ve her Fran 
ının bütün kuvvetleri 

on misline çıkacaktır. Fe
Fransayı dah:ı büyük yap 
Büyük şefimi'! Weygand, 

Ptain'le h:!m(ıkirdir 

ve Aisne üzerinde kıta
mukavemet ediyorlar ve 

vemet ettiğimizden dolayı 
er olacağız.,, 

dafaasına kendimizi vermiş ol
auğumuz dünyanın d:ıva'imı mü. 
dafaa vazüesinden btıi ayu mı
)' acak, felaketler ve t<!h !\keler a
rasında nihayette duşmnnı dai. 
ma yendiğimizi göste.-en tarihô.. 
mizdeki misallerde oldugu gibi, 
kendimize yol açmak kudreti
miz itimadımızı kırrruyacaktır.,, 

Churc.·hill'in beyan.it. şiddetle 
alkışlanmış, amele lırlerı Lee 
~mith, beyanatı tasvi? etmi~ ve 
şu sözleri söylemiştir: 

"Mister Churehill önümüzdeki 
günlerde. haftalarda v~yn aylar· 
da ne söylerse söyle<;in. Azmi
miz katiyen sarsılmıvac:ılı.tır.,. 

Churcill beyanatta bulunur. 
ken, Avam Kamarasında diplo. 
matlar locasında ezcüml<.! Tür
kiye Büyük Elçisi, Sovyetler 
Birliği Büyük Elçisi, İspanyol 
Büyük Elçisi ve Bre?:i.)·r. ve Mı
sır Büvük Elçileri ha-aır l>ulun
rıuştur. 

Pierlot'nun Sözleri 

Belçika Başvekili M. Pierlot 
da bugün Fransız radyosu ile 
Belçikalılara hıtaben bir nutuk 
söylemiş ve Kralın hareketini 
şiddetle tenkit ederek bu hare
ketin gayri meşru olduğunu söy. 

Mister lemiş ve sözlerine şu şekilde de.. 

hill de Avam Kamarasına 
· şu şekild~ bild"~nıiştir: 

vam Kamarası şimdiye ka-
nmemiştir ki. Belçika 

Alman başkunıandanlığı. 
murahhas gör-dermiş ve 

a cephesinde muhasama
yet verilmesini talep et-

• İngiliz ve Fransız hukô
generallerine b:.ı miiza. 
alakadar olr.ıamaJaıı 

ti alkışlar) ve girışmiş bu
arı harekata devam ey. 

leri talimatını vermiştir 
ih, Alman başkuman. 

Belçika teklifier.ni ka. 
~miş ve Belçika ordusu bu 

saat 4 te düşmana muka
nihayet vermı~tir. Bel. 
Kralının Belç•ka ordusu 
andanı sıfa~·.~e hareketi 

da, bu dakika-'a Avam Ka
ma hüküm vermeğe tema. 

tmesini telkin eylemek ni
e değilim. Bu ordu, bil. 

bir şecaatle muharebe et. 
düşmana ağır zayiat ver. 

, kendisi de ağır zayiata 

vam etmiştir: 

(Başı 1 incide) 
Müttefiklerin şimaldeki kuv. 

vetlerini nasıl kurtaracaklan he. 
niiz belli değildir. Aisne nehri. 
nin üzerindeki Rethel'den bir 
!aarruz yapılması ihtimalinden 
bahscdıliyo!. Fakat bu ihtimalin 
tahakkuk edip etmiyeceği belli 
değildir. 

İngiliz Tayyareler:nin Faaliyeti 
Bu:-adaki ,·aziy~tin varacağı 

netice en derin merakla beklen. 
mekt~ir. İngiliz hava kuvvetleri 
bu kuvvetler üzerindeki tazyikı 
hafif etmtk için mütemadi faa. 
livettf'dir. 

. İngiliz Hava Nezareti bugün. 
kü tebliğinde diyor ki: 

''İniliz tayyareleri, sahil kuman
Jıınlığının tayyarelerinin iştiraklle 

Belçika ve Fransa sahillerindeki düs
man mevzilı:ri üzerine, dün müteaddit 
ve müessir hücumlar yapmıştır. Top 
batarvaları ile nakliye kolları bomba
ların tahrip edilmiş ve mitralyöz ate
şiıe kıtaat dağıtılmıştır. Bu harekAt 
esn.1sında hiçbir tayyare kaybetmedik. 
lngiliz vasat bombardıman tayyarele
ri diin akşam üstil, Fransanın şimali 
şarklslnde düşmanın tahşldatı ikttl
ne hücumlarına devam etml:ılttdlr. 

Bu tayyarelerden ikisi avdet etme
mlstir. A~ır bombardıman tayyarele
rimiz Holandada ve Rhenanle'de düş
manın münakale kollannı bütün ge
ce bombardıman ettiler ve hiçbir za
yiat vermeden döndüler. Dün avcı 

tavyarelerlmiz 50 düşman tayyaresi 
imha ve 29 tanesini hasara uğratmıı
lardır. Bir avcımız avdet etmemiştir" 

Yine resmen bildirildiğine gö. 
re İngiliz tayyareleri bugün ŞL 
ma!t Fransada 22 Alman tayya. 
resi düşürmüşler ve 13 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Fransaııın diğer cephelerinde 
kayda değer mühim bir h.idise 
vuku bulmamıftır. 

M. Reynaud, Fransızlann, 
Somme • Aisne cephNi üzerinde 
şiddetle mukavemet edecekleri. 
ni ve bu mukavemetin zaferi in. 
taç edeceğini söylemi§ olduğu i. 
çin şimdi bu mukavemet bek. 
lenmek•.edir. 

iarilterede Yeni Tedbirler 
İngiltereye gelince, İngiltere 

hükumeti, müdafaa tedbirleri 
almağa d~am ediyor. 

Hükumet Suffolk. Emeır ve 
R ent Kontluklarile Norp.ı!k 
Kontluğunun bir kısmındım sa
hil mırtakalanna gönderilmiı ~ 
l& n çocuklann başka ye.rte nak. 
l~tJIJmelerine karar v1ım1işfr. 
Diğer cihetten sahile 13 kilomet. 
:-e mesafede bulunan mtntakalar 
daki biitün çocuklar da ba~k3 
.reriere nakledilecekled: r. 

• 
Bu sabah çok erkenden T:ıy· 

m·s halicinde top ses~e:i işitll
mi~tir. Tayyare dafi oahrya".arı. 
ı:.a hazır olmaları işaıet;i vcril
rrjş ise de, tehlike işarei Vı:!ril. 
reemiştir. Projektörhr, şehir ü
ZE"rinde aıçan bir tayyare ilt: barı· 
ka bir tayyare daha gö~müşler
c!ır. Bur.lara karşı top .ıte ;i a,ıı. 
mı~tır. Bu tayyarele .. , bir miid
det sonra Garba doğ:-u gitmi~
lerdir. Bir saat sonra Jzun mcsa. 
!ede ve Cenubu Garbi istı:<am~ 
tinde yeniden gözükmii§lerdir. 

• 
Hava Nezaretinin b:ldirdiline 

q<.re, bugün öğleye d J!tru Kent 
eyaletinin Şarkında bir alarnı L 
preti verilmiş ve yu·ın sa1t 
sürmüştür. Tayyare dafı batar. 
yalannın ateıi ile yaralanan bir 
tayare denize düşmüıtür. 

• Londra, 28 (A.A.) - İngiliz A-

RESMİ HARP TEBLİGLERi 
Fransız Resmi Tebliği 

Parls, 28 (A.A.) - 28 Mayıs sabah tebliği: 

Şimalde asker! vaziyet, ordusu İngi !iz ve Fransız kıtalarının yanı başın
da harbe iştirak etmekte olan Belçika Kralının teslımi silah etmesi üze
rine beklenmedik bir tarzda vahimleşmiştir. İngiliz ve Franstz kıtaları bu 
yeni vaziyete karşı koymakta ve mu hare beye devam etmektedirler. 

Cephenin diler kısımlarında kayda değer mühim hiçbir şey olmamıştır. 

• Paris, 28 (A.A.) - 28 Mayıs tarihli :ıkşam tebliği: Kral Lcopold tara
f•ndan ittihaz edilen karar düşmana Şimalde tazyikmı arttırmak imkAnı
nı \'ermiştir. Burada Fransız ve İngiliz kıtalan ayni azimle çarpışmaya 
devam etmektedirler. 

Somme'de muharebeler kıtalarımız için müsait bir şekilde inklşafta de
vam etmektedir. 
Bombardıman tayyarelerimiz gece gilndilz hava meydanları ve dO~man 

kolları üzerınde faaliyetlerine devam etmektedir. Cephenin diğer mınta· 

kalarında kayda şa7an bir şey yoktur. 

• 
Alman Resmi Tebliği 

Führer'in umumJ kararılhı, 28 (A.A.) - Daha fazla kan dökülmesini 
ve memlekeUn mlnasız surette tahrip edilmesini durdurmak için. Belçi
ka Kralı, kablnealnln ek.teriyetinln a r-.usu hJIAfına, silAhlannı teslim et
meli kararlaıtırmıştır. Belçikanın basına ıelen felAketlerden büyük mlk
yuta mes'ul olan bu kabine, hlll felAkeUerln İngiliz - Fransız manevi 
faillerinin izi arkuında ~rllmekte gibldlr. Filhrer, Belçika Krabna karşı 
ve pcaaUe harp eden askerlerden mürekkep olduğunu iddia edebilecek 
olan ordusuna kartı hnrmet ı~terilmeııini emretmiştir. Belçika Krab şah
Hn bir arzu izliar l'J'lememlş oldulundan, kaU bir ikametılh tesbitine ka
dar bfto Belçika şatosunda oturabilecektir, Teslim olan Belçika grupları
nın umumi 7ekllnu yarım milyon askere balll olmaktadır. Alman ordu
lan fimdi ild miıll bir enerji ile esasb mücrimleri imhaya çabıacaktır. 

• !'ilhrer'hl umuml kararaAhı, 28 (A.A.) - Alman ordusu baııkumandan
blının tebliJi: Flandrea ve Artola bilyük meydan muharebesi, en yülaek 
noktasına varmıştır. Kıtalanmız fidd etli bir hücumdan sonra, kısmen 

çok enerjik bir mukavemeti kırmışı ar ve mahsur düşman ordulannı git
tikçe daha dar bir sahaya itmişlerdir. Hava ordusu da, büyük kuvveUerle, 
müesslrliğini göstermiştir. 

ŞiddeW çarpışmalardan sonra, Belçika ordusuna ka?'lt çok arazi kazan
dık. Bruges'e 10 kilometre mesafede ve Thourout önündeyiz. Thlelt'i geç
tik ve «öJüs &öiilse bir çarpışmadan sonra çok kuvvetll bir düşman top
çu grupunu aldık. Ayrı bir tebliğ ile blldlrildili ıibl, kralın idaresindeki 
400 fil 500 bin kişilik Belçika ordusu, bu ümitsiz vaziyeti takdir ederek, 
s!IAhlannı bırakmı.ştır. 

Muharebe, mahsur 1nı11iz ve Fransızlara karııı devam etmektedir. Va
lenclennee'in ıılmalinde, kıtalarımız, geniş bir cephe üzerinden Fransız hu
dut lstihkAmlarını delmiş ve Valencl enncs'in garbında Escııut kanalını 

geçmiştir. Orchies ve Doual alınmıştır. Bu muva!fakiyete bir piyade ta
buru kumandanı binbaşı Böhme kayda şayan bir surette iştirak eylemi:s
tir. Garptan da düpnan, bütün cephe üzerinde geri atıımıııtır. La Bassee, 
Merville, Hazebrouges, Bourgourg tehirleri, Almal\lann elindedir. 

H•va kuvveUerl, Zeebrueue, Nieupart, Ostende ve Dunkerqus istika
metindeki ileri yollan ve demlryolu münakalAtını bombardıman etmiş

lerdir. Bu limanlardaki deniz tesisatı ve buralarda bulunan vapurlar 
bombardıman edilmiştir. Dunkerque'de, deniz köprüsü tahrip edilmiııtlr. 
C&lala ile Douvres araaında bir düsman torpidosuna biıyük çapta bir 
bomba laabet etmi3ür. 

Cenup cephesinde, Aşalı Somme m ıntakasında, düşmanın zırhb araba
larla 7aptığı baı.ı hücumlar geri püskürtülmüştür. Bu esnada düşmanın 
30 zırhlı arabası tahrip ediluılşür Carignon'un cenubunda, mevzilerimiz 
iylleştlrilmlş ve çok şiddetli düşman mukabil hilcumlar:;J geri püskürtül
mOıtilr. 
Dilşmanm havalardaki zayiatı, diln, 91 tayyareye baliğ olmuştur. Bun· 

lardan 83 il hava muharebeleri esnasında düşürülmüş, 11 tanesini tayya
re dAft toplan düşUrmilı, 15 tayyare de bir tayyare meydanında 7erde 
tahrip olunmuştur. 23 Alman tayyaresi kayıptır. 

Norveçln llmallnde de hava kuvvetleri muvaffakiyetli hücumlar 7ap
mıştır. Bodoe'de bir telsiz istasyonu da hasara uğratılmıştır. İki dilşman 
tayyaresi düşUrülmilştür. 

IJTAJ 
miralliji bildiriyor: Amirallik 
sekreteri Melboume ve Cape 
Passaro isimlerindeki lngilıı ba. 
lıkçı gemilerinin düşman tayya
relerinin bombardımanı netic'?. 
sinde battığını teessür1e bildiıir. 
Cape aPssaronun mürettebatın
dan dört kip ölmüştür. Mel. 
bourne mürettebatındıın kimseye 
bir aeY olmamııtır. 

MUlteellere Yapılacak Yardım 
Ottawa, 28 (A.A.) - Başvekil 

Kıng, Kanada hüktlmettnin tn
giltt!re ve Fransadaki mültecı!l.'
rin bir kısmını alarak onların 
yüklerini tahfif etmc~e karar 
vermiş olduğu hakkmdn Avam 
Kamarasında temin-ıt vermiş, 
yalnız bunların Kanadaya nak
ledilmelerinın müşkül oldı:ğı:nu 

söylemiştir. Kanada taraf;ndan 
kebul edilecek mültec\:r:rın m;~ 
tbrı bilf}ıare tesbit ediJ~cektir. 

Başvekil King ve Harbtyô? N .... 
zırı Rogers, dördüncü ftrk'l ef
rac?ının çağrılmasına ba;ılımul·a

ğını bildirmişlerdir. 

• 
Vaşington, 28 (A.A.) = Al. 

man ve İngiliz Hariciye Nezaret
leri President Roose..el! ,-apu
runun Amerika vata11daş1.uını 
Amerikaya nakletmek üzere ha. 
reket ettiği hakkında m:ı:umat 
aldıklarını ve vapurun seyuh:ıli 
esnasında deniz kuvvetll'ri tara
fından rahatsız edilmemt.'8i için 
alakadarlara talimat ve:-d;klcrini 
Amerika Hariciye S ~~retin\? 
bildirmişlerdir. 

olmuştur. 

lçika hükumeti, Belçika 
nın hareketine? iştirak et· 

ve kendıs.nin yegane 
Belçika hükumeti oldu

ilin eyliyerek Belçikanın 
wlebi üzerine d•?rhal Bel. 
yardımına koşan miıtte. 

(Belçika Kralının hareketi gay
rikanunidir. Çünkü Kral, ahka
mına riayet için yemin ettiği ana 
yasa ahkamını ihlal etmiştir. 
Kral ancak nazırlarının talebi ü. 
zerine böyle bir karar verebilir. 
Halbuki Kral bu kararı kendi ba. 
şına vermiştir. Onun bu hareketi 
gayrimeşrudur ve anayasa ahka
ıınna mugayirdir. Bu suretle ken 
disini Belçika milletine bağlıyan 
bağları kırmıştır. Onun için bü
tün Belçikalılar artık Krala ita. 
at kaydinden varestedirler. Kral, 
bu hareketi ile kendini lekele
miştir. Onun lekesini, bütün mil
lete teşmil etmek reva değildir. 
Bilhassa Belçika ordusu, böyle 
bir akıbete layık olmıyan bir or. 
du idi. Kralın bu hareketine kar· 
şı meşru hükumet, yine anayasa 
ahkamına dayanarak harbe de. 
vama karar vermiştir. Anayasa, 
bu gibi hengAmelerde hükiıme. 
tin iş başında devam etmesini ve 
memleket isler"ini yürütmesini 
icap ettirir. Hükumet te, memle
keti kurtarmak için yeni bir or. 
du vücudc getiriyor. Bütün BeL 
çika kuvvetleri, bu dava uğrun-
da sonuna kadar harp ederek da sadık kalmaktadır. Kral öldü: yolda mütalaalar dermeyan ede. 
1914 - 1918 harbini yapan kah- Yaşasın Belçika.) rek Kralın mahvoluncıya kadar 
ramanlann liyakatli halefi oldu. Belçikanın istilaya uğraması mücadele mecburiyetinde olma-

devlet tt>şkil ettirece!<l.erinı va. 
1ıdettikleri rivayet edıla:ıektedir 

Amiral R. Keyes Döndü 

yanıbaşında harbe de
hakkındaki kati azmini bil.. 

ğunu ispat edecektir.,, üzerine, Belçlkadan Fransaya hic. dığını yazıyor. 
M. Pierlot ile Belçika hükume- ret eden büyük kütleler, yeni e 

ti erklnı Fransada kalacnlar ve Belçika ordusunu tefkile çalıp. Belçika odusunun teslim olması 
Fransada bulunan Belçika asker- caktır. ile müttefikler hesabına çarpışa. 
terini cepheye sevkderek harbe İtalyan Gazetele~i~n Neşriyatı cak 500,000 kişilik bir ordu inhl. 
devam edeceklerdir. İtalyan mahafılı, ve gazetele. ıaı etmiş Dunkirk limanı Alman 

Belçika Ayan reisi ile mebusan ri M. Reyna~~·n~ ~e~~ika .Kralı istillsına' açık kalmış ve Alman. 
reisi yeni Belçika kuvvetlerini aleyhinde soyledıji sozlen red. lann bütün Belçika toprak1annı 

aberdar olduğumuz mik- tanzim ile meşgul oluyorlar. BeL deden neşriyat yapıyor. Bu neş. işgal etmelerine bir mlni kaL 
hidiseler hakkınc!akı his. çika gazetelerinin Paristeki mu· riyata göre, Kral, geçen Cu~a mamıştır. 

z her ne o!ursa obun, habirleri bir beyanname neşret. günü Ba§Vekilini Londraya gön. Diğer taraftan Şimali Fransa. 
avizin hükmu altınıt duş- mişlerdir. Bu beyannamede ez. dererek karannı bi~~rml~. bu daki müttefik ordunun karşılaş. 

müteaddit milletler ile ha. cümle şöyle denilmektedir: karara karşı gelmek ıçın mutte. tığı tehlike büsbütün büyümüş. 
mütecavize karşı koymakta (Kral Leopold teslim olmuştur. fiklerin bir taarruza geçip geçmi. tür. ' 

milletleri birbirıne b;ağlı. Kral, memleketine ihanet ve Ka- yeceklerini sormuştur. Aldığı ce. 
kardeşliş hislerj :ıi hatırla- nunu Esasiye olan yemininde vap menfi mahiyette olduğu için 

z. O milletler ki, bugün hulfetmiştir. Kral bunu yapmak Kral da karannı tatbik etmekten 
te olduğumuz günler. suretile babası Kral Alberin Bel. başka çare bulamamıştır. İtalyan 

daha iyi günlerde rollerini çika tarhine yazmış olduju şeref. mahafili, bundan başka mütte. 
acaklardır. li sahifeyi silmiştir.) fiklerin Belçikaya tesirli bir yar. 

ayet Fe\ ka{ade Vahimdir Muhtıra şu satırlarla nihayet dımda bulunamıyarak bütün Bel 
~etin muharebc.lcrden bi. buluyor: çikayı tahrip ettirmek istedikte. 

girişmiş olan İngiliz ve (1914 - 1918 Belçikası elin rini "e Kralın buna karşı geldi. 

Churchill'in Kral Leopold nez. 
dine memur ettiği Amiral Roger 
Keyes dün akşam Londraya dön. 
müştür. Amiral Keyes bugün şu 
beyanatta bulunmuştur: 

(Bütün §Crait ~lum olunerya 
kadar Kral Leopold hakkında 

bir hüküm verilmiveceğini ümit 
etmek isterim.) , . ~ 

MEIN KAMPF 
Alman Devlet Reisi Bitler'in 

KAVGAM 
İsimli eseri Hüseyin Cahit 
Yalçın tarafından tercüme 

edildi. 
İki cilt 225, riltli 250 kuruş. 

Ahmet Halit Kitabevi 

Akdenizde Hakimiyet Bahsi 
Bazı mahafil, İtalyaıun harbe 

girmesi takdirinde, Ak:fenize ha
:dm olacağını, İtalyan hava kuv
vetlerinin İngiliz .. F.runsıı de.. 
nanmalarına karşı büyük bir fa_ 
ikiyet temin edecklı:!.:-ıni iddia e
dıyorlar. Hatta bu mihafile gö. 
re, İtalyan tayyareleri. Alman 
loyyarelerinin Şimal denizinde 
yaptığını Akdenizde yapmıya 

muvaffak olacak ve mJttdikle. 
r:n deniz kuvvetlerb.i sıfıra in
rl;recektir. 

Almanların tesiri altında il~ri 
sürülen iddialann ne d :~ece ka
bul gördüğü belli değidl ... 

isviçre Hududu Kapanmadı 
Berne, 28 (A.A.) - tt&vas: 

Hududun İsviçre kısmını 'tapa. 
mak hususunda İtalyanın verm.z 
olduğu söylenen karan hakkın
da hiçbir malumat aıınamo:nış. 
tır. Bilakis gümrük merkezlerin
aen alınan maliımattan İtalya 
ile İsviçre arasındaki mübadele. 
lerin normal olduğu ar.lnşııyor. 

Mısır Başvekilinin Sözleri 
Kahire, 28 (A.A.) - Başvekil 

dün efkarı umumiyeyi sükuta 
davet etmiştir. HükWrıetin mü
teyakkız ve ihtiyatkar, mudeb
bir vaziyetinden halk. temin e
cluek alınan ihtiyati tedbirler 

ki: 
"Topraklarının garanti al 

bulunduğunu zanneden bir 
letin bugün maruz bulund 
vaziyet karşısında hayrete 
mesini tabii görürüm. Sene1---.. ~ 
beri Fransız milletine, topr 
rırun, hatta göklerinin budu 
çelik perde arkasında mahfUS 
müemmen bulunduğunu sfl1. 
ler. Bu kanaatin bir çok 
dan zarar vermesinden kor 
rum. Her halde şurası muh 
ki hadiseler bu iddianın ya 
ğını meydana çıkarmıştır • 
zaman istedikleri bütün kr 
alan, kontrolsüz ve hudutsUI 
itimada mazhar olan, buna 
kabil milli müdafaayı temiD 
zifesini üzerine almış bulu 
nn 940 ı düşünecek yerde, tJ 
düşündükleri anlaşılı.yor. 

ne motörize kuvetlerin eb 
tini, ne de hava kuvve 
müessiriyetini takdir ede 
!erdir. Bunlar kimlerdir?" 

Bu tenkitlerden de an 
ki, Fransız müdafaa 

tesi ve kumanda heyeti efk 
nıumiye karşısında fena v 
düşmüştür. 

Şimdi bütün ümitler 
Weygand'ın askeri dehasıD" 
büyük kabiliyetine bağla 
Harbi kazanırsa o kazana 

bakında izahat vermi]tir. YENi NEŞRiYAT l 
Roma 28 (A.A.) - İtalyayr ve 

İtalyan müstemlekelerini terket. • 1 DARE _ Dahiliye Vekl11i 
mek arzusunda bulunan bütün rafından neşredilmekte olan 1J.a 
ecnebilerin evvelce memleket mecmuanın 143 Qncil sa7U1 da 
haricine çıkarmak için hususi Lir etmiştir. 
müsaade istihsal etmeleri lazım e t1R0RJI DERS KiTABi -• 
geldiği resmen bildirilm.?ktedir. ' cildi de cıkmıştır. 

SUM ER Sineması 
BUGON MATINEL ERDEN iTiBAREN 

hususi ve fevkalAde bir program takdim ediyor 

LUCIEN BARROUX'un BETTV 
STOCKFl!LD • LISl!TTI! LANVIN 

ve diler 10 11ldızla beraber 
çevirdikleri 

Neşeli Saha 
Kahkaha tufanı ve neş'e kaynağı 
olan VINCENT SCOTTO'un meş
hur operet filmJ. Bütün seyircileri 
güldürecek ve ııarkılarını beraber 

okutacaktır. 

• 

Raiph Bellami 't'8 

Barba Remi 
tarafından 07JWUD11 b(lyQk 

cena ve serg(lzeot filınl 

Dokf orun Cinay 
Bakir ormanda bir cfna1'.S 

Doktor ve Vicdan... 

Hali Tasfiyede Şark Deıniryollan 
Türk Anonim Şirketi. 

TE VZiAT 
Aksyonerlere 

Sermaye ikinci tevzii ve vergisiz olarak on İsviçre f 
tevzi edileceğini sayın aksiyoner lere ilan ederiz. Bu tevziat• 
her aksyonun 3 numaralı .ıcupon u mukabilinde olarak 28 
1940 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

Tevziat İsviçrede 10 İsviçre frangı ve diğer memleke 
tediye mahallinin ve tediye gün ünün kambiyosuna göre 1' 
viçre frangı mukabili olan para ile tediye edilecektir. 

TO'RKIYEDE 
1stanbulda, Sirkecide Şirket in dairei mahsusasındL 

FRANSA DA 
Pariste, Bulvar Dezitalien, 16 numarada MiIU 'l'lcaril 

Sanayi Bankası Şube ve Ace~ta larında. 
Pariste, Bulvar Malerb'dc 9 numarada R. de L 

ve Şürekası Müessesesinde. 

ISVIÇREDE 
Zürich, BAie ve Genevrede, CREDİT SUİSSE Banko 
Bale'de, Kaufhausgasse. 7 numarada SPEİSER, GUT• 

LER ve Şürekası mOessesesınde. 
Ev"9elce mukarer olduğ:.ı iızere, 7o 5 faizli 1937 '.['(irk 

tahvillerinin aksyonerlere tevziine gelince, işbu tevzi Dl 
lesi ayni zamanda damga resminin de talebini icap etti 
den ve Lilddatörler koleji damga resmi tediyesinde Türl' 
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YENi HAYAT 
Türkiyede nefasetile r"hret 

bulan hakiki ve esu YEN HA. 
YAT karamelllan birdir. O da 
ABD'ÜLVAHIT TURAN mar· 
kasıdır. Kahveciler için nefis lo. 
kumlarımız vardır. Adrese dik· 
kat: Galata Necatibey caddesi 
No. 92. Telefon: 40058 

ordulannm bugünkü va· yaşamakta ve müttefilderile mü. ğini ~ylüyorlar. 
'havadan ve avni zamanda dafaa etmekte olduklan davaya Junıale d'İtalia 2azetesl de bu 

Amerikadan Verilen Haber 
Nevyork, 18 (HuswiJ - Bel

çika ordusunun tesllıııini intaç 
eden müzakerelerde Alrı•anların 
harpten sonra Belçika Kralının 
hüki:mdarlığı altında BelçiJca
r.ın ya!nız Flaman cyal~tlerin. 
cen ve artık mevcudiyeti kalmı
yacak olan Holanda -.ın Cenup 
vi!Ayetlerinden mfir'!ltkep bir '!---------~~--------------------~ 



BEDELi 

Ecnebi 

1 •ene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 
S Ay 800 • 

1 Ay 300 " 
etlerarruu posta ittihadına 
Olıruyan memleketler için 

e bedeli müddet sırasiyle 
1
6, 9, 3,5 liradır. Abone be
l>eş!ndir. Adres değiştirmek 
rusıur Gevap için mektup

l ıo htrusluk pul ilAvesi 
lazımdır. 

lttııek meselesi hakkında 
1etkikata ve vesaike müs

ısll \ıeşriyatımızın uyandırdığı 
9!J ı...1tı. genişliği, mütemadiyen 
,uııl "lll bulunduğumuz şikayet 
Jlll 

11~larının gittikçe kabaran 
' e~u.n teşkil etmesinden de 

aktadır. 
iİlttaşlılnrdan, Kadıköylü. 
11 sonra, Üsküdarda oturan 
daşiarımız da dert yann11-
ladılar. Onlardan aldığı_ 

llıektuplardan birisinde de-
ki· 

Stın~irnizdeki .,yeni Çeşme", 
l<apı), (Balaban), (Çifte Fr.. 

'le (Devecioğlu) fırınları ka.. 
lltırnaktadır Üstelik te, bu fr.. 
l:astcn kapa~n Ekmekçiler Sir -
Çıkardığı ekmeklerin hamuru 
:uıe:ve muvafık değildir. Tevzi 
ııı azalması yüzünden, halkın 
alnıakta mü:ıkülat çektiği de a.. 
~Acaba, bu vaziyet, ne zama.. 
· boyJe sürüp gidecek?,. 
'hı hunlar, ortaya, artık, 
~(jtürmez bir hakikati çı
tadır. Biz, bu hakikati is. 

talı nıaktap usanmış bulu. 
Fakat maalesef, hala, 

lltınıızın, alakadar makam
afından ciddi bir alakaya 
qfutnu görememekteyiz. 

~ 4le alnkadar bulunan İk
tısat l\li.idüriyeti bize ev-

Şİrket b'tyle bir şey yap
~hilinden bir cevap ver. 
. ~kat biz, bu kabil tekzip-
S bir şey başarılamıyaca
ıttnıak :p.iyetiyle, iddia-
~at ettik. Bu ·vaziyet kar. 
tekzip imkfmını bulamı

ISat Miidüriyeti bize şu 
~evabı verdi: 
<tkalım: Tetkikat yaptırı_ 

·d~tılıyncağız!,, 
ı ne oluyor, tetkikat ha

~ Ya~ılıyor mu, hala. alın
~ lletıce yok mudur, ıspntı 
hpılnıış olan bu bariz ha.. 
'11laşılmnsı bu kndnr güç 
' ye İktısat l\lüdilriyetinin, 
~•ler Şirketinin ekmeğine 

~ııen bu liıkaydisi, niçin bir 
~ a ermiyor? 
lİ İktısnt Müdüriyetinin, 
here birer cevap bulmayı 
~l'akınası, hiç te isabetli 

Unun icindir ki, bu ma
ll'tı.k biz~ sözle cevap ve
~ e, Ekmekçiler Şirketine 
l~inıesini bekliyoruz: Ve 
llqb a hekletilmemeyi de bir 

a temenni ediyoruz. 
1 

l'asarrufu 
~~it 1-., gazeteleri, altı sayfa o-

1 

~ı ilk çıkıyorlar. Gazete 
lltıı bundan fazla azal

Çnltıiimkiin görülemez sn_ 
lld Iıkü gazetelerimizin bu
l ~ıı daha daralmış bir 
İÇınde, iizcrlerine düşen 

layıkiylc basarmaları 
~l değildir. Fakat, kağı-

l'ı. ilttısat etmenin, gazete 
l' ~~ azaltmaktan başka 
llo..., mudur? Biz, bu suale 
~l> bulmayı düşünürken, 
~ l'nnsada verilen yeni bir 

• atırladık: Bugün, Fran. 
~ncılnr, sattıkları ötc

llaket yapılmaları zaru.. 
~ ll1Ustesna- kfığıda sar
~ Yapılan hesap ta, bu 

4 tısat edilecek kağıt mik
~o ilyJi büyük olduğunu 
4 t, 

tt~h~! buna benzer bir ka
'ıı~lır, ve hiç kimseyi za

t adan bir miktar daha 
ıt 1 

at edebiliriz, hem de 
~ Vl'kaletler tarafından 
tı: l'tıan çıkarılan broşür. 
hıleri, kitapları gözden 

sltııJarın lüzumsuz olan
~tıı ll hoşuna cıkarmıya de
·~ eJtteıı vazieçebilirir. 

~tıı eJirnize geçen bu neşri. 
ıı:tıda liizumsuzlarının 
l~ h' lıatırladığınnz içindir 
~a- ır tedbir almakla bir 
ı-. _ 'ıt arttuabilcceğimize 
·11~! 

·" --
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Haziran Ayı: imtihan Aşık 

Film 

!. Yazan: Sevim 

Casus -
- Harp 

Esperanto 
Fena Şey 

SERTEL 

Dilindeki 
Değilmiş! 

Mevsimi Gülcemal A lman Beşine~. ~olo~'unun 
ne kadar buyuk hır teş. 

kilata malik olduğunu her gün 
okuduğumuz gazetelerden ve 
işittiğimiz vakalardan öğreniyo
ruz. Her çareye baş vuran Al. 
manlar bu meyanda düşman e 
linde çalışan tebaalarına bil. 
hasa güveniyorlar. Bunlar111 
hizmetçilere, hastabakıcılara va. 
rıncıya kadar hepsini elde edi. 
yarlar. Geçenlerde bunlardan 
bir tanesini İngiliz polisi gayet 
tuhaf bir tesadüf eseri olarak 
meydana çıkarmıştır. 

gemisi geceyi orada geçıriyor 
larmış. İskoçyalı kalkar, gec 
yansı bunların gemileriru ça. 
lıp kaçar. Bu sefer bir tahtel 
bııhirle çarpışırlar. Böylece b1' 
hadiseler devam eder. Kfıh o. 
rada kazaya uğrarlar, kAh bu 
rada işler yoluna girer. Sene 
!erle İskoçyalı kaptanın başın 
dan bin türlü macera geçer 
Film, nihayet bunların iltic 
ettikleri Şımaldeki bir lımand 
İskoçyalının, bir otel sahibir,i 
kızı ile evlenrr.esi ve burad 
yerleşmesile bitiyor. Şimdı işin 
eııterasan tarafı şu: BH·kaç se

İmtihan l\fevsimi 

Haziran ayı ötedenberi genç
lerin hiç sevmedıkleri bir 

mevsimdir. 
Ne baharın tabiata verdiği 

renkli neşe, ne kuşların bu ne
şeyi terennüm ~den cwıltıları, 
ne çiçeklerin çayırlara tablo 
yapışları, hulasa hiçbir güzellik 
onlara bu ayı sevdirmez. 

Çünkü bu ay imtihan ayıdır. 
İmtihan nedir? 
Rivayet ederler ki; bir haıp 

esnasında çadırında uyumakta 
olan Napoleon'u bir iş i~in u
yandırmışlar. 

İmparator, bu uyan.iırılr§tan 
biraz ürkmüş ve sebebini öğ. 
rendikten sonra: 

- Aman pek korktum. lmtL j 
hana giriyorum, sandım. 

Cevabını vermiş, derler. Biz 
kendisinden işitmedik ya! Ha
kikaten bu imtihan denilen nes
neye on beş sene mek~ep sıraı;ı 
a~ındırdığım ve her sene imti
hana girdiğim halde bir tüılü 
alışamadım. Şimdi bile imtihan 
lafını hoş karşılamam. 

Bizim zamanımızda sınıflar 
imtihanla geçilir, hatta mektep
lere imtihanla girilirdi. Şimdi
ki gençler bir yeyip, bin şük
retsinler. 

Hiç unutmam, hukuk mek. 
tebinde o zamanki Medeni Ka
nun olan Mecelle Şerhini sayfa 
üzerinden üadeye şimdi imkan 
bulamıyorum. Fakat kitapların 
sıkleti beş buçuk okka idi. 

Biz, böyle okkalı kitaplar o
kuduk. 

O zamanlar, imtihan mevsi
minin haziran, hatta temmuza 
tesadüf edişi, gençliğin ta
biat güzelliğinden istifad~ e
dememesini mucip olurdu. Sa
bahleyin erkenden başlıyan ~a
lışmalar, öğle ve ikindi s1cakla
rında tahammülü müşkül bir 
hal alır ve tam o sırada bir ta. 
raftan adamın başına hele he
leler gelirken, öbür taraftan 
kara sinekler kah burnuna, kah 

" İl · U L MAC A 
Bugünkü Bulmacamız 

1 2 3 4 5 6 1 8 

ı 1 1 1 •I 1 1 I 
2 1 1 •• 1 1 
3 1 ı•ı ı-ı 111 _ı 4-. 1 1 1 1 ·-
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5. 1 1 1 1 1 1 ,. 

., 1 1 ı_ı ·-ı 
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SOLDAN SAGA: 

ı - Para konur - Vapur. 2 - BİT 
isim - Bir Fransız şehri. 3 - Bir no
ta - Orası - Bir nota. 4 - Eksiklik, 
sakatlık. 5 _Yarım - Mesafe ölçüsü. 

6. _ Bir zamir • Güç, kudret - Bir 
zamir. 7 - Bır nota - Ekmek - Erkek. 
& _ Üye _ Biıyük. 9 - Kifayet -

Vasıta. 

YUKARDAN AŞAGI: 

ı - Bas - Ot biçer. 2 - Mükemmel 
- Cefa. 3 - Bir nota - Mensup -Su
çunu bağışlamak. 4 - Ağaçlık yer. 
5 - Bir böcek - Bir kaza merkezi. 
6 - İri. 7 - Genişlik - Mensup -
Çıkıntı. 8 - Uzaklığı bildirir - Bir 
göz rengi. 9 - Vasletmek - Ramazan
da olur. 

• 
DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 
ı - Dicle - Asi. 2 - İki - Nişan. 

3 - LAle - Akit. 4 - Amin - Ma. 
5 - Ki - İken. 6 - Nale - Ax. 7 -
Eşk - Nas. 8 - Ga - Hint. 9 - İt -
İp. 

YUKARDAN AŞAGI: 
ı - Dilek - Ege. 2 - İka - fnşa. 

3 - Cila - Ak. 4 - Mil - Ot. 5 -
En - İken. 6 - İane - Ahi. 7 - Aşk 
- Nasin. 8 - Saim. 9 - İntaç - Ati. 

Yazan: B. Felek =ı 
kulağına, kalı çenesine konup, 
adamı deli ederdi. 

Bir defasmda üç kara sineği 
tepelemek için bir buçuk saat 
odanın içinde, elimde süpiirge 
ile pala çalmıştım. 

Şimdi imtihanlar nasıldır? 
Talebe olarak bunu ölçmeme 
in\1<an yok. 

~Jt~,gj 
Lakin hayat imtihanları şu 

sırada Garp devlet ve milletle
rini hayli sıkıştırmaktadı:.-. E
ğer vaktile derslerini iyi yaP
mışlarsa, bu imtihandan mu
vaffakıyetle çıkar, diplomaları-

nı alırlar. İyi hazırlanmamışlar
sa, iş ikmale kalır. 

Gülcemal 

Tanırsınız! Uzun boylu, 
narin, biraz yaşlı olma

sına rağmen hala çizgisıni mu
hafaza eder. Dünya görmüş, 

batta Amerikaya gitmi~, orada 
bilmem ne sebeple birısi tara
fmdan kapatıldıktan sonra tek
rar memlekete dönmÜ§, tecrtl
bedide...... teknedir. Gerçi bu 
isim bir eski saraylı veya ha. 
layık adını andırıyors~ da, 
maksat bu kabil bir hatundan 
dC;ğil, şu eski gemiden bahset
mEktir. 

Bu geminin ahiren 140 bin 

lira kadar bir para i~e satılığa 

çıktığını gazet:ıer yazı~~o~. . ı 
Gemiler de ınek VP. okuz gı-

bidir. Süt verir, çift sürerken, 
sahibinin gözbebeğidir. Lak!n 
sütten veya takattan kesildi mi 
derhal kasaplık olurlar. 

Gemilerin de vaziyeti bu. 
!kisi arasındaki fark, birinin 
mezbaha tarikile köfte olup 

1 

gövdemize inmesi, ötekinin eri
tildikten sonra gülle yapllıp, 
şunun, bunun başına patlama
sıdır. 

Onun için ben, ihtiyarlamış 
bir öküzü, hurda bir gemiye 
bin defa tercih ederim. Çünkü 
birincisi karnımı doyw·ur, öte
ki de malfun ... 

Kültür Yakı:µ Şarkta Nazi 
Propagandası Nasıl Çalışıyor? 

Bu rapor maruf Alman tlbilerinden Dr. Kurt Köhler, eski 
Bağdat Arkeoloji Miizesi Müdürü Dr. Oluf Korkman ve 
Tahran Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Wilhelm 
Eilers tarafından kaleme alınmıştır. Diğer kısımlannı daha 
evvel neşrettiğimiz ha raporun bugün de İrana taıı.llftk eden 

son kısmını okuyucularımıza veriyoruz. 

Nihayet bugün Yakı!l Şar
kın en kuvvetli ve dı

ğerlerine örnek olan devleti, 
yani Türkiye kendisini büyült 
harpte İngilterenin di.işmanı 
yapan vaziyeti katiyen değiştir
miyecektir. Türkiye bizım tabii 
dost ve müttefikimiz olmıya 

mecburdur. Bunu uzun deliller
le ispata lüzum yoktur. Fakat 
bilhassa ehemmiyetli olan nok. 
ta şudur ki, bütün Yakın Şark 
hinterlandı, Avrupanın emper
yalist iştahlarına karşı asırlar~ 
danberi set vazifesini gören v~ 

iki kültür dünyasının, hakikat. 
ler aleminin dışındaki mihrak 
noktasında birleştiğine hayretle 
şahit oluyoruz . 

(Bunu takip eden kısımda muhar_ 
rir, İngiliz politikasının Yakın Şark_ 
taki hatalarından bahsetmekte ve 
bundan istifade yollarını araştır. 

maktadır. Almanyarun Sark milletle_ 
ri nezdinde mazlum telikki edilmesi 
gibi bir fırsattan istifade edilmesi 
Hizım geldiğini ve onlan bu kanaat_ 
)erinde takviye etmek için her çareye 
başvurulmasını tavsiye ve sözlerine 
şöyle devam etmektedir.:) 

Bu İngiliz politikasının bir 
faslı daha geçenlerde çok garip 
bir şekil almıştır. 1915 yılında 
Merkezi Şam olarak kurulacak 
olan hilafet yerine Araplara, 

Fakat bu alaka ve heyecan 
uyandıran şey, Alınan hüku
metinin sade yahudiler mesele. 
sinde aldığı karar değildir. Ye-
ni kurulan nizamın diğer bir
çok noktaları da Şarkta büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Şimdi
ki İran hanedanı Führer pren
sibi taraftarıdır. Bu sebepten 
İtalya ve Türkiyenin yanıbaşın
da Almanya da orada büyük 
bir otoriteye maliktir. 

Martha, bir İngiliz hastane. 
sinde çalışan 19 yaşında A vus· 
turyalı bir kızdır. Gönül bu ya; 
Martha Taury isminde bir Ma. 
cara aşıktır. Senelerdcnberi se_ 
vişcn bu iki genç nihayet evlen. 
miye karar veriyorlar. Fakat 
İngilteredeki bir kanuna göre 
kızının yaşı küçük olduğu için, 
ancak ailesinin muvafakatiyle 
evlenebiliyor. Martha'nın ebe
veyni A vusturyanın ufak bir 
köyündedirler; fakat son harp 
telaşında Amerikaya gitmek ü
zere ortadan kaybolmuşlardır. 
Şimdi Martha'nın müracaati ü
zerine İngilizler Martha'nın aL 
lesinin muvafakatini almak için 
faaliyete geçiyorlar. Evrak eL 
den ele dolaşıyor. Aradan gün_ 
ler geçiyor. Derken bir gün İn· 
gilterede bu tahkikatı yaptıran 
dairenin müdürüne, Avusturya. 
daki adamından şöyle bir haber 
geliyor: 

- Martha'nın ailesini bula_ 
madık; fakat bu münasebetle 
yaptığımız tahkikat neticesinde 
kendisinin İngilterede Almanya 
namına çalışan bir casus şebe. 
kesine mensup olduğu anlaşıl
mıştır. Tahkikat evrakı ve vesa
ik bu mektuba rapten gönderil. 
mektcdir. 

Esperanto Dilindeki Filw 

Hadiselerin ne kadar sürat_ 
le değiştiğini, dünyada 

katiyetle güvenecek bir tek şey 
kalmadığını gösteren güzel bir 
misal de şudur: &cın zamanlarda 
İngilizler şöyle bir film çevir. 
miye başlamışlardır. Furgson 
İskoçyalı bir kaptandır. 

Tam 25 senedenberi biıik
tırdiği para ile nihayet yeni 
bir gemi satın almıştır. İlk se
yahatinde gemi bir Alman ma. 
yinine çarpar ve batar. Dalga
brın sürüklediği zavallı Fur
guson kendini bir hayırsız ada. 
da bulur. Tesadüfen adanın ö
bür tarafında birkaç Alman 

ne sonunda ortada .hangi kuç~· nt:ı11t.:..H 
Şimal devletinin kalacağım he
saplıyamıyan İngilizler, işi sağ
lama bağlamak için buraya bır 
isim uydurmuşlar, ve filmi es 
ı eranto dilinde çevirmişlerdir. 

Harp Fena Şey Değilmiş! 

J ngilterenin müdafaası 

çin yapılmakta olan hüm 
malı hazırlıklar berdevamdır. 
Bunlar meyanında çocı~larm 
emin yerlere nakline bilhassa 
E'hemmiyet veriliyor.Bunlardan 
biri olan küçük Luiz, bir çama. 
ŞU"Cı kadının kızıdır ve bütün 
ömrü annesinin şehirdeki kuliı. 
besinde geçmiştir. Derken bir 
gün geldiler, onu da evinden al· 
dılar Diğer birçok çocuklarb 
beraber bir trene koydular. 

Luiz, ilk defa olarak agaçlar. 
yeşillikler gördü; arkadaşla! 
buldu. Derken kömür maden. 
!erinden geçtiler, yüzleri sim. 
siyah ameleler gördüler. Sonrı 
tren ormanlara tırmandı, bura. 
da sarp yamaçlara çıkan eşek· 
le:- gördüler. Sonra birçok kop 
rülerden geçtiler. Dahas.: da 
var ... Birdenbire karanlı oldı.ı 
tünelden geçtiler. Velhasıl b• 
hadise, ötekini takip etti. Tren 
de gayet şirin bir mürebbiY' 
vardı. Luiz'e şekerler, çikola 
talar verdi. Sonra Lufz, deni.J 
gördü. Daha sonra bir ormanr 
daldılar, burada kuşların sesi~ 
ıini işitti. Köylerden geçti; şin 
di Luiz, bütün bu gördüklerin 
birbirine katıyor ve gece birço} 
küçüklerle beraber misafir ola. 
cakları köşkteki mürebiyeye o. 
nu yalağa koyarken şoyle eli 
yormuş: 

- Bu harp hiç te fena biı 
şc>~ değilmiş! Bakın onun s~ye. 
sinde ne çok şeyler gördüm! 

Luiz, üç yaşında bir yavru· 
dur. Ve işte harp hakkındaki 
düşüncesi. 

bunu son zamanlarda bilhassa 
kuvvetle takviye etmiş bulunan 
Türkiyedeki inkişafı dikkat ve 
ümitle takip etmektedir. Bu
gün Suriye ve Filistin sahille. 
rinde - ve bilhassa açıktan a
çığa Irakta - ilk istiltlal sar -
hoşluğundan uyananlar, Ttirk 
idaresini kaybettiklerine acı a.::ı 
esef etmektedirler. Fakat haki
katte İngiltere Irakı, hatta as. 
keri bakımdan bile (Royal Air 
Force) sımsıkı elinde tutmakta-

bütün dünya yahudilerine Bal. 
four Deklarasyonunun neticesi 
bildirilince, müslümanların hid
detine payan olmamı~tı. İngi
lizler tarafından bazan maha
retle tahrik ve her zaman isti. 
fade edilen ve Ağlama Duva
rında olsun, başka yerlerde ol
sun her sene tekrarlanan kanlı 
çarpışmalar bunun güzel bir 
misalidir. Onun için Almanya
da yeni bir durupı kendisin1 
göstermeğe başlayınca Şarklı. 

lar bunu imtisale şayan bir İS
tiklal mücadelesi telakki etm;ş-

(Burada muharrir Doktor Köhle_ 
rln mukaddemede zikrettiği prensiple 
re dayanarak Alman propagandasının 

trandaki muvaffakıyet imklnlarmdan 
uzun uzadıya bahsetmekte ve bunun 
yollannr sahifelerce devam eden iza_ 

hatla göstermefe çalıfmaktadır. Mu_ 
harrir Fransanın lisan ve cdebiyatm• 
tanıtmak ve öfretmelt yolunda eri~ 
rniş olduğu muvaffakıyetleri misal o. 
tarak göstermekte ve İranda besle_ 

nen Alman sempatisinden istifade e_ 
dilerek asıl büyük maksat olan hayat 

LOKMAN HEKiMi N -o&.OTLERi 

dır ki, bu da hem !raktaki İn
giliz mandasının nihayete erdi
ğı hakkındaki iddia ile ve hem 
de frakın "Müsavi haklara ma
lik bir aza., olarak girdıği Mil-
letler Cemiyeti ile istihzadan 
başka bir şey değildir. Bu ger~ 
gin vaziyete müdahale etmemi
zin doğru olnuyacağı şüphesiz

dir, fakat bir öndere muhtaç 
olan Şark, gözlerini Türklyeye 
çevirmiştir. Şu halde bu önde-
ri kazanmak için elimizden ge. 
len her şeyi yapmamız lazım 

gelmez mi? Muhakkak olan bir 
şey varsa o da, Türkiye saye. 
~inde Avrupa devletlerinden bi. 
risinin Yakın Şarkta müessir 
bir rol oynıyabileceğidir. İngil
tere bu sahadan çekildiği tak
dirde, karşumzda rakip olarak 
yalnız. Fransa bulunacaktır. 

Fakat Şark bize karşı sem. 
pati beslemektedir. Btı, 

İngilterenin irtikap ettiği hata
lardan ziyade Alman ruhunun 
hususiyetinden doğmuştur. 

Şarklı bizim hileden ari dü. 
rüstlüğümüzü nasıl anlıyorsa, 

ruhi sahada: da mistik spekü. 
lasyonlara olan temayü liı ile 
ta bit olarak Almanın Faust f el
sefcsine karşı bir yakınlık du
yuyor. Bu suretle birbirinden 
tamamen farklr, hatta birbirine 
zıt şartlar içinde hus11lc ızelmis 

lerdir. Bu sebepten Hitler, bir 
kurtarıcı olarak takdir edilmek
tedir. Benimle beraber seyahat 
eden çok gezmiş bir Suriyeli 
bir gün bana dedi ki: "Nebu
kadnezar ve Hitler insaniyetin 
hakiki iki kurtarıcısıdır.,, Cid
di bir niyetle yapılan bu teş
bih, her ne kadar bir Garplının 
kulağına tuhaf gelirse de, mü
nevver bir Şarklının va7jyeti 
görüş ve onu kuranın doktrin
lerine bağlı olan düşünme sıs
temine bağlayış tarzını akset. 
tirmek itibarile şayanı dikkat
tir.Ve biz de bu telakkiyi tema. 

di ettirmek mecburiyetindey!z. 

O sıralarda bütün Şark ga
zeteleri, Almanya hak. 

kında sayfalarca malUmat veri... 
yorlar, iradolunım siyasi rıu
tukları sütunlarca neşrediyor
lar resimli gazeteler, Alman. 
yadan gelen fotograflarla dolu 
bulunuyordu. İranın tanınmış 
resimli mecmuası "İran - e Bas.. 
tan,, o zamandaoberi, başlığl
nın üzerinde bir gamalı haçla 
intişar etmiş ve birçok yerler. 
de ayni sembolü taşıyan yeni 
mecmualar çıkmıya başlamış

tır 

sahası politikaımın kendiıine gaye 

ittihaz etmiıı olduğu hedeflere erişi_ 
leceğini tahayyül etmektedir.) 

Takip ettiğimiz gaye harpten 
evvel olduğu gibi, kolonyal 
menfaatler temin etmek değil
dir, hedefimiz bilakis bu mem
leketlere sükunetle nüfuz et. 
mek, Yakın ve Uzak Şarkta bir 
zamanlar Bağdat demiryolıınun 
vaadettiği hayat imkanlarını 

elde etmeğe çalışmaktır. Bu ya
rı başarılmış eserin, İngilizle
rin hodbin ve aşırı vahnscver 
ellerinde parçalandığına, kum-
lar arasında mahvolup gittiğine 
şahit olan yurt dışı vatando.şla. 
rımızın bundan dolayı teessüf 
duymamalarına imkan yoktur. 
Tunadan Basra körfezine ka.. 
dar bütün Şark alemini kazan
mak, Avrupanın kollarımıza 

sardığı demir zincirleri kırmak 
demek olacaktır. 

Harpten evvel olduğu kadar 
şimdi de bu bir hakikattir: Av
rupadaki düşmanımız Fransa, 
bütün dünyadaki düşman ise 
İngilteredir.,, 

-BİTTİ-

(1) "İran-e Bastan" met'muası 
Alınan propaganda nezaretinin bir 
nı:şiri. efkarından başka bir şey de
ğildi. Mecmuanın bütün maHafiarı
nı ve kullandığı bütün klişeleri 

Berlln temin ediyordu. Bu mecmu
anın müdürü, Şelh Seif Azad, Tah
ran'ın kale kapısında mozaik halin
de resmedilmiş bulunan bir gamalı 
haç kestettiğlnden dolayı Bcrlin'de 
maruf olmustur. 

Çocuk Tifoya Tutulursa ••• 
Kendi kabahati değildir. Bun. 

dan dolayı, sokakta oynamış, 
yağmur altında kalmış, çamura 
batmış, soğuk almış diye kendL 
sini paylamıya hiç bir hak yok
tur. Çünkü bir memlekette tifo 
aşısı her istiyene, hem de hiç 
masrafsız, yapılınca bir çocuğun 
tifoya tutulması onu tifo hasta
lığına karşı aşılandırmış olmı. 
yan annenin, bahanın kabaha_ 
tidir. nu zamanda, çiçek aşısına 
aşıJandırılmış olmıyan bir çocu. 

' ğun çiçek hastalığına tutulma•;ı 
onun ailesi için nasıl bir mede· 
niyet hatası sayılırsa, bir zaman 
sonra, çocuğun tifoya tutulma. 
sı da öylece bir medeni:yet hata. 
sı olacaktır: Aşı ile korunulması 
en kolay olan iki hastalıktan 
biri çiçek, biri de tifodur ... 

Vakıa, tifo hastalığı çocuk· 
lukta -biiluğ yaşına kadar na. 
dir göriiliir. Fakat nadir görüL 
mek hiç gelmez demek olmadığı 
gibi, çocuk büyüdiikçe hastalı
ğın gelmesi imkanı artar... Ço· 
cuğun hastalara daha ziyade so. 
kulacağı, tifo hastalığı getiren 
yiyeceklerden ve içeceklerden 
daha az sakınacağı hesaba katı_ 
lınca yaşmın tazeliği kendisini 
hastalığa karşı ne kadar koru
sa, kendisinin tabii ihtiyatsızlığı 
bulaşmak ihtimalini arttırır. 

Tifo hastalığı çocuklarda bir· 
denbire kati alametlerle meyda. 
na ~ıkma7.. İlk gi.inlerde yalnı7. 
hir kırıklık. halsi7lik. co<"uji'ıın 

yemeğe iştahı kaçar, dili pasla. 
nır. Halini anlatacak ~·aşta hu
lunnro;a birnz bas n~rısından, 

bel ağrısından şikayet eder. Ki· 
misinin de biraz burnu kanar. 
Çocuğun böyle burnu kanadığı 
vakit, sonrndan hastalığı teşhis 
edcek hekim için ehemmiyetli 
alamet sayılır. Onun için çocu. 
ğun burnunun kanaması az da 
olsa dikkat etmek lazımdır. 

Çocuk rahatsızlığını böylece 
bir kaç giin süriikler. Pek te 
ha.,.ta göriinınediğinden yatak
ta yatmak istemez. Sıcaklığının 
derecesi alınırsa o ilk giinlcrde 
38 iJe 39 arasında bulunur. Son. 
ra sıcaklık derecesi artsa da tifo 
ya tutulan çocuğun baygın kal. 
ması miistesnadır. Hararetinin 
40 derece olmasına knrş11ık, en 
çoğunda tek alfimet yalnız de_ 
risinin, elle dokunulduğu vakit 
pek sıcak olmasıdır. 

Hastalık yirmi gün kadar de
vam ettikten sonra ateş gene 
normal dereceye diişer. Bazıla

rında daha Ön<"e bile ... Kimisin. 
de siiriiklenir. 

Bu hastalığın çocuklarda yap_ 
tığı ihtilatlar da çocuk olmıyan. 
lardakinc nisbetle pek azdır. 

Bununla beraber barsaklardnn 
kan gelebileceği ve harsağın de
linebileceği daima hatırda tu. 
tul malıdır. 

Onun için çocuğun tifoya ht
tulduğundan şiiphe edilince, he. 
kim onu g(iriip teda,•isini tertip 
edinrive kadar. \'alnt7. "ulu scv
lcrle . beslemek lazımdır: Silt. 
a:rrnn. sehze su~·u. limonata, ıh. 
lamur snvu ve hol hol kaynatıL 
mıs bn~·nih su. 



6 .................................... 
Ya ·runuz, Saadetinizdir ••• 

l\1üflis Mehmet Evrim 

İflas İdaresinden : 
Müflisin masasına gelen alacaklı A. 
ıkat Ismail Munur ve Marko Nau. 

un istedıkleri 3000 Lira ucreti vekL 
tin miımtazcn kayd ve kabulü talebi 
tarece tetkık edilerek gosterilen mu_ 
ıvelc ve temas ettiği kanuni hükiim. 
re ıröre alacağın ad yen kabulü 1§_ 

m gelip imtiyaz talebi varit olma_ 
ığından reddine ve Üç Bin liraya 

'rşı ödenen Sekiz Yüz Lira bittenzıl 

lkiye 2200 Liranın 6 ıncı sıraya ka -, 
ılimr- karar verilerek sıra defteri dü. , 
1 tildıği ilan olunur. 

1flh İdare Anları: 

Onun giirbüz \C sıhhatli yefo~imi; tabiatin tıı>kı bir ya\•ru gı
bi sinesinde yetiştirdiği saf \'C normal gıda ile mümkiindiir. 
Her anne tahiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğin. 
den istifade~ i geri bırakmamalıdır. 

ç p R K 
l\liistahznratında hu hassa tamamt'n mc\c11ttur. 

(,'AP AMARKA Tarihi te i i 19 l .> 

Gedikli Erbaş Hazirlama 
r aokuilarına Tcdebe A ~n:y ... 

• 
1 - Kay cridc Gedıklı Erb ş hal"ırlamıı ortaokulun ın I ll, ıll s. 

ıtı ına Kırıı<:kalcde San t Gedıklı Erbaş hazırlama ortaokulu ıle Ar'
ada Musiki Ged klı Erbaş h zırlama ortaokulunun yalnız I. sın1rr -
a önümuzdeki Eylülde başlıyacak olan 910 - !141 ders yılı iç n talebe 

c tır. 

2 - istekli talebelerin Tılrk ırk ınd~n olması, kc>ııcl inin ve 11 le inin 
6 u h 1 'liC şohret sahibi olmamnst, ~•hhi mu ycnede sd:t m çıkn1ası \e 

p c k <'çme sına\ ında ka1.anma "ı şarttır. 

3 - Gedıklı h,z,rlama orta okullarına alınacak talcbenın :>Jli hud lı 

Gedikli Oı ta .. .. 
" 

Sınıf Yao 

I 
Il 

lll 

14 : 17 
15 : 18 
16 : 1!l Olmak 

Bu v lara ait boy ve ağırlık ~a ikrl a keı lık ubPlc> i rlc-ld ' e i 
er \ c orta okullar tahm l nın 71. mı:dde ı oılcr.ne U) un olm, ı l -
dır. 

4 - Her Or; o ·ulun l Sınıfına istekli olanl 'rın beş ı;ınıfiı ilk oku
b rmış olMaları şarttır. Orta il "e 111. sımfl ra gıreee - ol nl r bu 
f r te fı ett.klcrmc dair tahsıl ve ıkası \ C) a ş hadctn me go teı e-

klerdlr. 

5 - Hnngi sm fa i tekli olur~a ol un iki vıld:ın f zl, t lı~·ı terket
olanlar ve e\ velce gedikliden "e ~ a askeri okullaı dan 1:ıkarılanl r a

zı r. 
6 - K yo;erlde G dlklı Erbnş ha '>lrlnma orta okulun ın her Or; sınıfı 

e K rıkkalede S nat Ged kli Hazırı ma ort o ulunun I. Sınınarın 
y il i te 1 , An ara :Musıkı Gcdıklı Hazırlama orta o ulunun I. Sınırı

mu kıye he\ e 1ı şchlrlı ıstckliler alınır. 
7 - Yukarıdııkı ııartları haiz istekliler 10 Ha:r.ir nd n ltıbaren bulun-

u 1 n yerin a kerlık şubesine muracaat ederek dı er kııydu kabul 
1 r le muracaat yollarını öğrenmeleri iUın olunur. (1732) (4351) 

KATRAN HAKKI EKREM 

akl<ı Kcı:iran L"astilleri de vardır. 

lstanbul Defterdarllğından : 
MUkellefln iıı Adresi Verginin 

adı ve ıoyadı M ahı ile ve ıokık Matrıh 

ibrah m O. Kant rcı D. Taş Kantarcılar 

Mu lafa 51 62,50 

Alı Kah'e S. Demir Kutucular 
Değırmencı 31 18.75 

Ali " 17.75 

M hmet .. 31 18.75 

lly Bahar Yumurtacı Z Kapı Çardak C. 20 15.00 

Avukat Alkivyadi Reşat 

Atabek, M. İşmil 

D;. Haf ;z Cemal 
Pazardan rı:ıaada saat ( ı 4.30 elan 

3 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı

araya, Divanyolu No. 104. 

-~i~ç 
P.l fiıuıi' 
QNı<O 

LEVHA 

MÜHÜR 
Kus mı 

1 KAYIP - Edırne 15 inci hudut ta_ 
huru dan aldığım terhis tezkerenıll" 

niıfus et ~clanımı zayi ettim ven !erini 
cıl:aracağımdan eskilerin hükmu yok_ 
tur. 
Unkapanı Yukçuler boluı:unde Er. 
zincanın Cimin kovunden 323 do_ 
gumlu İbrahim oflu Veyis Akpınar 

KAYIP - Riıe askerlik şubesinden 

aldığım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük. 

mu yoktur. 318 tcvellutlü Çeşmeli 
Mustafa Ömer 

KAYIP - Bisikletimin 2162 numa. 
r;ılı plakasını kaybctt m. Yenisini ala. 
caı:ımdan hükmu yoktur. 

l· ehmi oğlu Haluk 

oıhlbl ve Netrlyıt MüdUrü Hılll 

LOtfl DÖRDÜNCÜ, Gazeteelllk ve 
Ncışrlyıt T. L. ş. BHıldıjjı yer 

TAN MatbaHı 

Kıunç Buhran Zam Senesi 

18.75 3.75 936 

57 11 936 
2.79 56 50 936 

59 12 .. 
Hava K. 

1.05 ,30 1.35 " 

m 1 ye şube ı mu kelle flennden yukard adı 1 ı ve tic ret ~h adresleri yazılı hısl r terki ticarct-
a ı nı blldmne ş 'e te bclluğe s lAhtyetlı bır kim c go tcrm em ve yapıl n araştırın da da bulu
olduklarından hlz larında g o ter len yıllara aıt kazanç, buhran ve zam vcrgilerını hfıvt ıhbarnamclerin 

1 bızz t mOmkUn olamamıştır. Kcy!ıyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 ıncı maddelcrıne tev!ıkan tebliğ 
e g mek iızere ı.lıin olunur. (4453) 

1 

TAN 

Sınıfını geçen OGLUNUZA 

Bir 1 1 T almız l 

1 TAKSİTLE 1 Osman Şakar ve Şeriki 
Galata: Bankalar Caddesi No. 59, Tel. 42769 - Beyazıt: Elektrik İdaresi 

Kar:;;ısı No. 28 - Kadıköy İskele Caddesi No. 33/2 

' 

------
Askeri Ortaokuluna 

Talebe Ahnıyor 
1 - Konya askeri orta okulunun her Ü!: sınıfına da önOmOzdl'ki Ey

l(ılun bırinci günü başlıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - istekli talebenin Turk ırkından olması, kendisinin ve ailesinın 
kötu hal v şôhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede saglam çıkması ve 
yapıl .. cak seçme sınavında da kazanması ~arttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını büyultmüş veya küçültmüs 
olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya biltünle
meye kalanlar, yaşlan, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınamaz.lar. 

4 - İstekhlcrin, ~imdi oldukları okullarda tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Hazirandan iUbaren bulunduklan yerlerdeki askerlik 
şubesındcn diğer kaydu kabul şartla rlle müracaat yollarını öğrenmeleri
ni ve buna göre de kaydiı kabul kağıtlarını en geç 30 Temmuz 940 ta-
rıhlne kadar tamamlamış olmaları lazımdır. (435J) 

VERGiLERDE DEGIŞIKLIK 
Yeni kanun, bazı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevzuuna 

ıth~I etmiştir. Ve çok kı,;a bir milddet içinde stok mallar hakkındıı 
beyıınname vermeyi emretmektedır. 

Bılh;ıssa mlikellefiyete yeni giren tüccarın bu beyannamelerin tan
zlmınde 'e hesapların tesisinde yanılmaması ve ceza gelmemesi için 
muc<>:>esem ze muracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

HESAP ve TERCÜME BÜROSU 

l'tliidürii Eski 1\laliye Hesap 1\lütehassısı 
İSMAİL HİLMİ ASŞAR 

Y<>ni Postahane karşısı Kınacıyan Hıın yanında Guzel Han No. 8 

~--·•••ili••- Telefon: 2340F •••••••••-

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Asfalt Dortyol ğzından Kuıukôprilye kadar uzan:ıC'nk olan Dı

\ n yolunun tcvslen \ e parke olarıık in,a ı kapalı zar! usulıle eıtsıltme
ve konulmuştur. 

2 - Keşıf bedeli 22050 lira 30 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (1653) lira 77 kuruştur. 
4 - İhalesi Haziranın dördı.incü Salı glınil saat 15 de Belediye encü

nenlnde yapılrıcaktır. 
5 - Şartname ke~ir, proje ve dı er evrakı belediye fen işleri müdur

lü •Undcdır. İstlyenler l 10 kuruş mu l<:abılınde alabılırler. 
6 - Parke yol ınşaatı milnakn a ına gireceklerin ihale tarihinden en 

z uç gun evvel beledıyc :fen işleri mildurluğbne mürrıcaatla bu işı ba
• r .. bılcceklcrine dair ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7 - Talıplerln ihale gunı.i teylıf mektuplarına ehliyet ve,,lka ı, Ti
C"aret Odrısı kayıt ve ıkasını ekliyere k en geç saat 14 de kadar teklif 
mektuplarını Ilclcdıye rcıslıgıne makbuz mukabıli ,·ermeleri !llın olunur. 

(4057) 

İstanbul l\1ıntaka Liman Reisliğinden : 

Denizcilere ilan 
GÜN SAAT SAAT 

-----
27 ~tayıs 940 10:12 ve 11 - 16 
28 .. 10:12 \'e 14 - 22 
29 " 9:11 \'e 20 - 22 
Yukarda yazılı E'Ün ve saatlerde (Darıca ve Kava) mmtakalarmdan ıi~. 

nize karşı topçu atışları yapılacaktıı-. Muteyakkız bulunmaları "4427., 

Darphane ve Damga Matbaası l\lü<lürlüğünden : 
1 - İhale i yapıl madıgınd:ın rıs":ırl r:, 97 saf yerli malı 25 tor 

külçe kurŞt1nu yenıd n k ıpalı zarf u ulıle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ek ıltme 10/6/940 tarıhine müsadif pazartesi gunü saat 14 d 

d remizdckı komisyonda yapıl cak tır. 
3 - Muhammen bedel 9125 lira \ e mU\ akkat teminatı 684 lıra 38 

kuru tur. Bu ek ııtmeyc girmek i tı venler 2490 sayılı kanun muclblnce 
• brazına mecbur olduklaı ı vesnlk ile muvakkat teminatı ~c tckllflerınl 
hııvl kapalı 'c ınuhurllı zarfı ayni günde sa:ıt 13 e kadar mezkiır ko
misyon reisllgıne makbuz mukabilin ele vermeleri 15zımdır. 

Sırı 

No. 

1 

4 - Şartnameler her gun idareden vcrilır. ( 4343) 

-----
lstanbul Defterdarhijından : 

Mükellefin lıı Mahalle Sokak 
adı ıoyadı 

Kudret Vehbı Doktor Orta koy T. mer-
dıven 

Kııpı 

N. 

2 

%9. 5. 940 

BALSAl\IİN Kremleri - BALSA!\IİN Gii:zellik iksiri • B.4 
MİN Rimelleri - BALSAl\liN Pudraları • BALSAMİN Ruj 

BALSAMİN Dudak \'C yanak allıkları 
En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün dunyaca 

sıhhi güzellik müstnhzarlarıdır. 
İNGILİZ KANZUK ECZANESİ - BEYOÔLU, 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Ke f bedeli "17499" !ıra "38' kurustan ibaret İzmırin İnciraltı rıı 

inde ahşap iskele ınşaatı pazarlıkla ıhale edllccektır. Muvakkat t 
"1312" !ıra "45" kunıştur. 

Jsteklılerin en az on beş bin lır lık mumasili Işt bıı armış oldu 
dair vesika ıle birlıkte 3-6-940 tarihi ne rastlayan P zarte i gunu ıı• 
beşte Gıılata rıhtımındaki umum mud urluk binasında top! nacak s t 
ma komisyonuna mıiracaat etmeleri. 

Bu l e aid proje ve tc!erruatı 87 ku rus mukabilinde 
yondan alınabilir. (4366} 

Dünyada en iyi istirahat vasıtasıdır. 

Kuş tuyü yastık, yatak, yorg nlarını kullan, nl:ır bunu her z 
takdir ederler. "1,, !ıraya alaca ın ız btr ku tuyu ya tık bunu ı 
kfıfıdır. Fıatlerde tcnzılfıt y pılmış tır Kuş tuyu kuma larının het' 
şitlerı " rdır. Fabrıka ve s tış yeri: Çakmakçılarda Sandalyecııer 
kak Kut Tilyü fabrikası. 

l - 40 000 adet sınek k ı ıdı p z.arlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 29 - 5 - 940 C r m ba günü aat 15.30 da Kabata,

vazım v; mubayaat şubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır • 
III - J teklilerın pazarlık için tayın olunan gUn ve saatte teklif 

tekleri fiyat uzerinden % 7,5 $!Uvenme poralarıle birlıkte mezkılr 1' 
yona mtiracaatlan. (4436} 

Matrıh Kazanç Buhran H. 
Muv. Kurumu Ceza 

540 45 9 

2 Adnan Fırın " Os. zade 10 8 40 2.40 10.80 

3 Dımıtri Kuruçesme C. 75 16 80 4 80 21.60 
4 Behlül. Enver S. Pasa Has F. 46 62.99 37 88 13 03 62.21 
Bcşıktaş Maliye Şube i mukellefler nden yukarıda ad! işi ve ticııretgıih sdresl yazılı ı;ahıslar terki tıcare 1,. yenı adreslerınl bıldınnemış ve 

luğe saliıhıyetlı bır kim e gostermem iş \ e yapılan araştırmada da bulunam .. mış olduklarından hız.al rınd go l<' ılen yıllara aiL kazanç ve bu 
vergılerırıi ve zamlarını hfı\ i ıhbarnn mclcrln bizzat kendilerine tebligi mu mkün olamnmı~tır. Keyfıyet 3692 ayılı kanunun 10 ve 11 incı maddel 
tevfıkan teblig yerme geçmek üzere ıı:ın olunur. t4444) 

ııı ıı ~~ıııııııı~ıııııı;.ııııı,111111111111111111111111111:11! 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı111ııı11111111111rııııırıııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı 
F O S F A R S O L. Kanın en hayati kısmı olan ~1rm17.1 vuvarlacıkla rı tazeliyerek çoğaltır Tatlı i talı et 
min eder. Vücade devamlı ~enclik. dindik verir Sinirleri canlandırarak asabi buhranları. uykusuzluğu_!.: 
derir. Muannid lnkıbazlarda. barsak tembelliğinde. Tifo. Grip. Zatürrİel· e, Sıtma nekahatlerinde, Bel ge\1f"" 
liği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret fa ideler temin eder. • 
F O S F A R S O L'Un : Diğer bfitün kuvvet şurublanndan füıtiinliiğü DEV Al\fU RİR SURETTE KAN. gır" 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlımtıı hile tesirini tf Prhal 2'Österm<'!iidir .•. 

~ • W{ U V V E 1 1 S T 1 H A Ş U R U B U Sıhhaı Vrkitlrti nin resmi mfı,.ııdr,.ini hnintir Her enant>d<' hulun ır 
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