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Hududun Isviçre kııım.mı kapama!< husu.nmcı& 

lt&Jyanm \'ermlo oldu:U söylenen kararı hakkında ~ 
bir maltl.mat alınamamıştır. BilAld.s gilmrük m@rka., 
lerinde.n alman maıaınattan Italya Ue Isvfı;re an.an. 
dald mllhadelelerin normal oldutu anlaıüıyor. 

llarilndn .•iııah QÖ(/trilrıı unlu; R11lrikanın Alman isti/ciunn mnrıı: knlan nra:fai gihükmckledir. Çi:gi
li 11nltr is~ henii: mı]ltefiklrrlt !'İma/dl'. brra/ıu rarpı~makı'aılır. Fransa " ·u/uc/u <lnhilindt beya: kfl· 
lfln yerler ise mii!lefil;lerln t:lindt bulunmakla ı•c l11ır<ılarda cok kanlı mııharclıtlt'r cereyan tlmekttdir. 
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Beyanname vermiyen peraken
deciler fiyatları arttıramazlar 

Yeni vergilsri kazanç vesilesi ittihaz edenler '1em kanun, 
hem ds mHn v:cd(!n huzurunda mahkOın olacaklı.rdır 

• Ankara, 28 ( A.A.) - Ticaret Ve
kaletinden tebliğ eı1ilmi~tir: 

27 ma) ı~ tarihli rt,.ml gazl'lede 
ne~redilmiş olan 3828 numar:ılı 1.:ı· 
nun bazı maddelerin i"tihl::k , ... r. 
'!ilerini artırmı, ve bım m:ıridelt>ri 
de ycnirlt'n bu , ·ergiye tabi tutmu,. 

lur. Seker, ~·tı\, k:ıhYe, lıenıin ka. 
uçuk ,.e mamnlatile clcri 'e ma
mııllıtı , pamuk ipliği, p:ınrnk meıı

suC':ıl. parnukl:ın hazır eşya, yiin 
,.e kıl ipliklt>ri, ~·ün ,.e kıl ınen~u. 

<'al yiindrn \f' kılclan l'""'f e~yn 

ve kanuna ekli <"Cl\'clde görülecek 

clilkr b:m maddeler bu meyanda 
bulunmaktadır. 

nu Yergilerin fiyatlar üıerinde· 
ki inikıhı hımı~un;la alal.:adarların 
lf'nYtrİ H dikkat b:ıkımJarının Cle· 
kilmesi lüzumlu görülmüşlür. 

(Detxımı 3 üN.cüde) 

"ingiliz ve Fransız ordularmm 
vaziyeti fevkaiade · Vahimdir,, 

-------------~-----

Bel çi kada olup bitecekler müdafaasına 
kendimizi verdiğimiz dünyanın dava .. 
sını müdafaadan bizi ayıramıyacaktır 

(l'azr~ı 3 iittcüde) 
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Atıklara mahıuı yeni moda çifte gaz maıkeıi 
lt&J:yanca ''İL TR.AVERSO., puteaiııtha 
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Münferit sulh oyunu 
Frankfurt radyosu evvelki gün 

Fransızlnra hitap eden nc§r:iya
tındıı Buianya'nın Al-nanlar ta· 
rafından İfgnJtnin lngilterede bir 
p:ın.ik husule getirdiğini ve 1ngi· 

a ı lizler t.r.-asında Fransa ile ittifa
el kın bozulma11 lehinde b ir cere-

Müttcfiklcrb bu muk:ıbelesi 
ve rejimlerinde yaptıkları tebed
düller h:ırbin daha şiddetle deva· 
mrn::ı imkan hnsıl etti. Bunun 
içindir ki bu defa propaganda 
B:.ılonynmn zaptı aolayı,iyle ye· 
ni bir istikamet alıyor. Bu defa 
panik husule getitımek için ln
ciltcredc panik h:ısıl olduğunu, 
lngilizler.in mir.ıfrdt bir sulha ta· 
lip olduklarını ileri sürerek Fran
sız ~inirlerini gevşetmek arzusun
dadırlar. 

Jr' yan açtığını bildi'rmektedir. 
Alm:ın tt:LUTuzları kadar ehem· 

miyetli ve mnn:ılı bir silah olan 
propaganda unsurl n herbi.n bet· 
ladığı gü:ıdcnberi bu cins faali· 
yctlere devam ctmekted".-lcr. 

Daha dokuz ay evvel harp bat· 
larken bile Almanyanın hedefle· 
:rinden biri lngiltcre - Fransa itti
fakını torpillcmd.:ti. Bu maksatla 
hitııbelcr söylendi; nc~r.iyat ya
pıldı, makaleler ynzıldı; nutuk
lar irat olundu. Fnkat müttefik· 
ler harbin talihini mü~tcr.ek bir 
idare tarzı ile kar§ılıımaya karar 
verdiler, ordularm te§kİı ettiği 
birliğe, mali ve iktısadi birlik, o
na da propaırancla ve iıtihk.ı:at 
birliği il&ve olundu. 

Holanda ve Belçikaya yapılan 
ve nihayet Fransız topraklannda 
inkiıaf eden son Alınan taarruzu· 

Nitekim daha harbin ilk pn· 
terinde bu propagandımm en ec.!e
bi çe9niyi taııyanını Mare~l Gö
rin~ yapmıştı, Mrı:cşal propa3'an
dayı bir nüktenin l:nn:ıtlnn üs· 
tünde Frnn&aya do"'.'"' uçuruyor 
du; Diyordu ki: 
''- lngilizler aon Franıız ö· 

lünceye kadar hnr1ı edecekler! 
Bugünkü şartlar- içinde münferit 
b"ı:- sulhtan bnhsctrmk abestir. 
Çünkü imkansızdır. 

re 
1"' :nun temin ettiği kızı muvaffakı

yetleT ittifak cephesini bozmak 
iç.in yeniden tcıcbbüsler yapılma· 
llma vesile verdi. 

Onda birçok tecrübeler var 
ken ve henüz kat'i muharebeler 
başlamış bulunt."l·ken münferit bir 
sulhtan mhsetmck ançak panik 
havası yaratmak isteyenlerin ar
zularına ifade eder. 

•rı 

lıt 
kı 

Esasen yapılan son taar:ruzun 
lıedefi denilebiJir1'i ittifakm, ruhi 
lcudıretini bir panikle parçalamak 
gay:retindcn baıka bir fey «.?eğil· 
dir. 

Fransa ile Belçika arasında bir 
şerit halinde denize doğru inki
şaf eden hateketin muhtemel ne· 
ticelerinden biri Fransacla panik 
husule getirerek onu münlcc-it 
sulha c1avet etmelc ve bu daveti 
"Be~inci kol" ve oozguncu yerli 
unsurlar vasıtasiyle tahakkuk et· 
tinnekti. Esasen Sedanda yapı-
lan ilk hücumdan sonra söylenen 
ilk söz münferit sulh laflan oldu. 
Fakat hadiseler istendiği gibi bir 
inkipl seyri takip edemedi. Möz 
nehri üzerindeki köprülerden nı· 
hat rahat geçen Alman kıtalan 
lmrşılarında panik yerine mütte
fiklerin yoni tedbirlerini buldu· 
Jar. Fransa bir şefin etrafında, 
tek kütle halini aldı. Jngiltcc-e 
harbin bünyeıine uygun bir rejim 
tebeddülü yaptı. 

Bira satışları 
Bira satışları inhisorlar idare. 

sine geçtikten Ye fiy:ıtı da 16 ku
ruşa indirildil:tcn sonra nisan ayı
nn kadar ı;:eçen 8 ay icindc 3354000 
kilo bira satılmıştır. 

Vapur sahipleri 
uyuşamadı 

\'npur snhiplerl nrnlnrıncln kura
cakları yeni birlik hnkkınıln u~'U
şnmamışlar ve hu teşekkül şimdi. 

lık ı;u)'a cliişnıiiştiir. Eskiden te~kil 
(•dilmiş olan armatörler cemiyeti 
fan~iyelioe ıle,·nm edecektir. Yal
nız vnpurculnr nrolarınıla görüşe_ 
rck yeni sene münaschetllc muhte
lif yerlere ynpncaklnrı yeni nnk. 
liynt ıuukavclelerini müşterek oln. 
rnk üzerlel"inc nlmıılfı temine cn
lışm:ıktndıl"lar. 

Bir carih katil oldu 
On gün kadar ent'l Kücilkpnz:ır. 

•ıa Halit adında birisi tnrıırından 
hıcakla y:ırıılaıııııı Ahmet o~lu Os
man <liin k:ıldırıldığı Cerrabpa~:ı 
Jınstane inde ülmliştllr. 

DöyJece ikinci sor~u hfıkiml ta_ 
ufııı ıl:ın cerh ıır.uyl:ı tnkif olu-

1rnn JI:ılit hnkkın<ln k:ıtil ınunmele
·nc girişilmiştir. 

Şüpheli bir çocuk ölümü 
Samatynd:ı oturan Emin :ıılınd:ı 

o>irisinin 4:> günliık erkek çocuğu 
Jıirdenbire ölmüş, ölüm şüpheli gö
ruldüAündcn ceset mors:ı knlilırı1. 
ınıştır. 

Müddeiuınum: ı:k v:ıkn <'trıırın<l:ı 
fahkiknln h:ışl:ımıştır. 

Münferit sulhun luıbulün için 
menfaatlcd biribirine tevafuk et· 
meye, tesadüfi müttefikleı-in en 
kna yoldan lı:endi başları:ıın ça· 
relerine cakınaları demektir. 

Halbuki lnciltere - Fransa mu· 
kadderat ba.knnındtın o kadar bi
ribirine bağlanrnıf bulunmakta
dırlar ki ittifakı kolay kolay çör 
mek mümkün olamaz. 

Ne İngiltere Fra.nsanın aleyhi· 
ne Almnnyayı tatmin ederek, ne 
de Fransa fngilter.:-."lİn aleyhine 
Almanyayı memnun edcrc:.C c!ün
ya üzerinde dciil bugünkü ,ekil· 
de mutavauıt bir devlet halinde 
bile yaıayamazle.r. Bunu pek iyi 
bildikleri içindir lıi ittifak etmiş· 
lerdi:r. Bu ittifak onlan ancak 
muzalfer olmaya icbar etmekte
dir.. ıMünferit sulh liflannın du
yulduğunu, Bertin, bu ıözü asır
larca tatbik etmiı, parçalamış ve 
hakim olmuş devletlerin tecrübe
lerinden nlmıştır. Almnnya ten:
ciye değil, terecilere tere ıatrnak 
mı istiyor? ' 

SADRI ERTEM 

Tütün satışları iyi 
1nhisnrlıır umum mtidürliiğüne 

gelen nuıırımntn f;Ürc, Ege mınto_ 
kasının 193() lfitün rekoltesi olan 
35,5 mılyon kilo tüliinılcn :u mil. 
yon 306,9:11 kilosıı laııııırr.cıı sa tıl 
mışlır. Mıırııı:ırn mın:ııknııınd:ıki 
tütün sa tışları d:ı 7,710,528 l:iloyu 
bıılmuştıır. Jhırndnkl rekolte 9 
milyon kilo idi ... ırndeııiz mınta
kıısının 14 milyon kiloluk rekolte
sinin ele 9,186,iOO kilosu sn tılmı~ 
tır, Sark Yilllyelleriııdc yetişen 3,S 
milyon kilo tiillin ele t:ını:ıınen s:ı
lılmış lııılunmnkl:ıllır. 

Et nakliye işi 
belediyeye geçti 

lstnnbulun et nnkliye işi haziran 
birden itlbnrcn belediyeye geç -
mektedir. Ru işi şim<liyc kador 
knsnplar şirketi ynpı)·or<lıı. Ueledi
ye 939 bütçesine koyduHu 127 · ·n 
lira lnlısisntln ve ait :ılnıııktndır. 
9.SO bfıl~cslne rlc ııyrıc:ı 130 lir:ı 
konmuştur. 

Sarı İhsan yakalandı 
Bir nıiirld<'llcııhcri muhll'lif suç_ 

larclnn dolayı ıırnnan snlıık:ılt Sa. 
n lh~ıın diin yakıılıınınış, dördün. 
cü sorgu lıl'ıkimliğinrc tevkif olun
muştur. 

Davet 
lstanbul mllddciumumiliulndeıı · 

fst:ınbuldn huluııdııiiu nııl:ı5ıl:ın 
t'rl:ı ceza hiıklmi Cclfıl Cenılıı he. 

j ıncn memuriyellmizc ıııiir:tcnntı. 

.-----;-----~-----ı~ 
~ Çaışamb )PerşembeJ Şubeye Davet > 29 Mavıs l 30 \ı1:.y1s 1 nr._ 11,Uış A.,kcrlik Şub<'slnden: 
~ ----------·-r ı - 311 ih\ 305 clo~ımlu l'Uhııatıı 
<( 21 Re:1 D.hır 1 :t:t Reu.fhıı i \'C ihllynt erattan yoklnnıa!arını yap. 
1-- lırmnmı!J ohnların blran e\·vcl yok. 

hıı:ır ~ 1 hı:r.ır ::ı;; 1 ıamnlannı yo.ptırmalan. 
1 2 - 316 ll!I. 3315 doğumlularclı:ın mu. 

\ 'nklller \'ıwı:ıll t~.ıınl \ u. .... 11 f.uını vnzznflık hlzmeUcrlnl yapmamı, bu· 

Ollne;ıln 
dOk°Jş•ı 4 32 9 00 4 !:2 8 69 

Öğle l2 ıı 4 30 12 11 4 ::a 
.İkindi lG 10 S .. S 16 11 8 37 
Ak§am 19 as 22 oo 20 sa 12 oo 
Yatsı 21 29 l 58 21 30 l 58 
:tn:us:ıık 2 lD 8 <47 2 18 6 4fi 

lun!lnhrm asl:eı1 mu:ımelelcri tetkik 
edilm"k ıı~"re nUfus cUzclanlarlle bir. 
lilıte yoklama t'.'Unlcrl olan Pazartesi 
,...,_,'Tl'!J:\ ve C'Jren M\nlerl mat ııc_ 

ııı-: '! n o, ıı· Ye lmdar f'.Jbcyc mUra. 
"~"' e """l"rl. 

S - ı .. ı .. .,,..,l .. rfrfndc bulunanla. 
~., ,,.,_, .... ,, .... ~ ' . ,:: , ........... 1,. ,,__ 

~., ıı 1ı r~'rrtnl ı •1 1 rnı«'l"rl 11An olu. 
nıır. 

ihracatı kolay
laşitrnıai< için 

tedb~rier 
Gümrük idaresi bulun
mıyan Emanlardan ih

racat l::olaylaştırıldı 
Güınrük iıl ıır • i hulıııınııırıın li. 

manlarıl:ın yapıl:ıc.ık ihracatı ko· 
laylaştırınıık için <iiimriik ve İnhi
~rlar Y ck:llclf nlı\kııdarlııra l't'n · 
ulr tnmlm yapmıştır. 

Simıli)·c kadar lııı !libl ~·erlerden 
ihraç edilCC'r.k 1ıı:1ılılcler ('il ) akııı 
o::i1mriik ınınt:•!insın:ı n.ı:;Jcrlilir ,.c 
anc:ık oradan ilır:ı ı; cılilirlli. Yeni 
k:ır:ırl:ı ın:ıllıırııı ~.iiııırük hf;ırcslne 
nakline lürnı ı ı..01 ııyecnk. olrlıık. 
l:ırı ) erckn lhrnrl:ırı lcnı · ;t eıJ:lı• 

ccktir. 
Tiiı· .. nrl::ır ilıroı• rılt•rrl,J('ri mrıl 

l:ınıı h•·"ı:'t nnıeli'rini ı;üıııı-lik irl:ı. 
relf'ritıe ı•;\nrfı•ı'1'<'<'klcr: riinıriik 
icl:nesl de lıunl:ırı t:ı~dlk <·ilikten 
~oııra lı!r nflı;h:ı.c;ın ı malın I· •l•ın
clui:ıı yerdeki nııılı:ıf:>zn tc~kiliılııın 
h:ıvnlc <'<lr.ccl.tir . . ftıh:tfr.7::ı memur_ 
hırı m:ıll:ırı mıırı' «'" • ı k-cc:.ler ,.e 
lJeyoın:ınıcdeki 1~111ııc,·iv:ılı tıısrlik 
ederek ı..1iıııriil, iılıırt'sine laıle Nlt'
c-eklerıHr. n 1 Sllrt'llÇ mallnr Rİİm _ 
rük iılaı ı·slııe ı :ıılıır 1:iiliirfılmeıkn 
ılerh:ıl cldı• : u ~ t•rılc ıı ihraç <'ulle· 
cektir. ___ ,_, __ _ 
Galip Efgani'nin 

muhaken19si 
Kredi mektubu meselesi 
Yemenden sorulacak 
11.:'.~ıınıfoki ber:ıet J.:ırnrı tem. 

yiz mahkemesi tnrnfıncfnn bozulan 
\'emenli Galip Erk:ınhıin muhake. 
mcsinc rınıı ~eki7:inci asliye ceza
da bakılmı~ ve mahkeme temyizin 
nakız knrannn uymu~tur, 

Temyiz tarnfın<lan sorulan "Gıı. 
llp Efgani kn•ıli n"Ckhıbıınu Yerr.cn 
Yeliahıliııdcn mi almıştır,. sunli Ye· 
mene hir lt'7kt'rn y:ı7.ıl:ırak sonıln
cnktır. 

Tırhan vapuru 
tamir olundu 

Dört ny kııdar enel Alanya sa
hillerinde karııy:ı oturarak yarala. 
nan \'C K:ısımpnşo lıavuzlorında 

t:ımir cdllnıı•ktı· olnn Tırhan Ynpu
runıın tıııniri t:ını·ımlanmıştır. Va
purun nlıın1l:ıkl lı!Hüıı tekne saçla. 
rı de~i5tirilml5 ,.e iğrileıı bir tok 
saçhır ıla ılüıeltilerek tekrar yeri
ne konmuştur. \"npurun tnmlrlne 
80 bin liraya yakın pnr:ı ı:Itmiş. 
tir. 

Macar rejisi tü~ün 
alıyor 

Şehrimlıe gelen ~l:lcnr rejisi mü. 
messill<'ri ılüıı inhisarlar umum 
müdürü .\rlnnn llnlet Tnşpınarı :r.I_ 
yaret etnılşlcrclir. Mncor rejisi mem 
lekctiınizrlcn yeni \'C mlihim tfitün 
partileri mfıhııyna ecleeckllr. 

--HAZRET1'""'''""' 

Muhammedin 
hayatı 
m anlatan 

ilk tarihi vesika 
Peygamberimiz Hz. Mu 
hammcdin bütün düş
manlnrının esas tuttuk
ları ilk tarihi vesikanın 

İ mahiyeti nedir? 
t Yapılan iltiralann ha!cikııtleri 

: nelerde;, ibarettir? 

iHz. Muhammed hakkın 

1 
da bu ilk tar:hi biyoğ
rafinin milli kütüpha

! nemizde bulunmayışr 
1 b:iyüll b:r eksiklikti .. 
i f Bu en e•ki vesi!uıya göre Hz.. 
. , .. fıuhammedin bi2z.'\t muasırları ı 
itn•·afrndıın naklcdilmiı hayabnı • 

!Yakında Haber'de 
l Takip edeceksiniz! 
1 ............................................. ...... 

Orta!ahsil talebesi ~, 
nehatı kamp yapacak E · b. h ·r'er ene ı mu arr. ' 
Kan1p aünleri ve yapılacak kamp Yazan: Hillmet t.-1ii:;ı; " k 1. b. d .

1 
d. o ünkU Tan, Ankarahya ~;rinİl1 

Şe 1 tes ıt e J 1 bir Fra:lsı.ı ırıu ar ··.ıel 
yazdıkları hakkında pek gu 

Okulların kamp hazırlıklanna baş

lanml§tır. Mıınrl! Vekllllğ'I Genclkur. 
may lte temıuı ederek yüksek okulla.. 
rL'l \'C liselerin kamp eekll!erin! Vf! 

ba~lama gUnlerinl te.sblt etmiştir. 

Te.sblt edilen program dUn bUttın o. 
kullarda bildirilmiştir. 

Çadırlı kampı bu yıl ynlnu: yüksek 
tatuU tııtebeleri :-·apacaktardır. Lise. 
ler, aa.nat ve meslek okulları kamp. 
lanru kendi okullarının bahçelerinde 
bahçeler! mllsnfl olmıynnlar okulları. 
nm y-ınlarındıı. alııcıı.ğı 11ahalaı-da ya.. 

pacaklardır. bir tasvir yapmıştır: eeııe· 
Bu sene leyi[ kamp lcalctırıtmıştrr. ''Türkiycye gelip giden oı.ıı· 

Talebe okuta gelir glb! gündUz kamp bi muharrirlerin yazıla.rı~ı }>ah" 
yapacak ve gece evlerine dönecekler. yun. Hemen hepsi de ıt.~cıen ba~lı 

di~l!!elerln 9 vt> ıo uncu sınıflan 7 sederken, yeni yüri.inı~yelf iJ<İ a 
Hazlr:ınd:ı, son sınıflar ı Temmuzda, 
öğretmen okulları :?2 HazlrıınC:ıı, mes. 
lek \'c aanat okulları 3 Temmuzda. 
Ankara mua!kl ötretmen okulu 3 
Temmuzda kamplara bnşlayacaklıı.r
dır. 

Kamp mUd<leti 20 gUndUr. 

yan bir çocuğu veya i~1 .e 'dil<erı 
yaği clmadığı halde dıkı~f ede" 
bir hilkat garibesini tarı 

bir lisan kullanırlar." .cl~j'~· 11us· 
Bu Fransız muharrırın :ııe1' 

Ortaokullarda eleme 
imtihanları başladı 

nü niyctindc:ı şüphe ettr.rj:ıınl 
lazımgelirsc de, yazıda 0r ~f 
olmak sevdasiyle onun daı; r.11\ıı· 
le bir garabete düşmü§ bu u 
ıı muhtemeldir. . r ıd· 

Ancak, hatırımıza geh~0t1eri· 
mütemadiyen bizi me~le ~erit' 
ne t".aaıran müttefik mu.ıev •:{! ]; .. § .... 
rinl, bir de - organize ; ıe· 
de - bizler çağırsak ve f~ka oıil' 
}enlere, memleketi ke.ndı ı:~f 
müzle göstersek, kendt :ın · tıil' 
mıza göre tebarüz ettlrsekbiJt0f1 
ıa.sa peşlerini bırakmafıP . it'". 
h3kikatlerimizi olduğu gtbı , 1e,P 
dilerine anlatmak imkanını 

Eleme imtihanlarına giren 
talebe yüzde 30 

Yeni 1mtlhaıı tal!matnamcsl hUmUk.. 
!erin~ göre ortaokullarda l'leme 1mtL 
hanlanna dllnılen itlooren bıışlanmı§. 

tır. Eleme lmtlhanlan Tarih, Coğl'at. 
ya, Tabliye ve Türk~den yapılacak. 

bırakmasak... . 
111 imUhana giren talebe niıb<>ti yüzde Bir d e böylesini deneye~ıit~l 

30 dur. Zira yapılacak reklam. . bıl. 
Yaaılr yoklamalar ikmal edildikten malımıza dairdir. .. Elbette ~.1.,e•r 

sonra §lfahl imtihanlara ooııanacak. nunla pek ciddi surette ahır> 
tır. olmaya mecbur ve muhtariS• 

br. Sorular Maarif vekllllS?'f tarafın
dan gönderilecektir. DUn ilk imtihan 
TUrkçeden yapılmıştır. Ortaokullarda 

Şltabt imtihanlara girebilmek bak. * «- * 
kı ancak eleme lmt!hanlarmda mu. 
vattak olmakta kabil olabilecektir. 

Resim ve vergilerine 
zam yapılan maddeler 
Begann0:me verme müddeti 

garın sabah bitiyor 
Reslm ve vergilerine zam yapılan 

maddeler hakkında verilecek beyan. 
namelerin mUddeU yann sabah mesai 
.saati ba'ında tamam olncaktır. 

.DUn yüzlerce tüccar, jcomlsyoncu, 
ve eıma! dcftcrdıırlığa ~yannamele· 
rinl verm!Dterdlr. Ba r.rııda ltnnunda 
yazılı maddelerin ftyatıannıı da c!er. 
hal !Azım gt'lcn zamlar yApılmıştır. 
Yalnız nakllrat Yergisi Ilı! kazaııç 

vergilerine yap.l:ın zumlıır ll~ziııın 

başında talb!k edilecektir. 
MIJll mUdafaa vergisine v.ı istlhhllr 

resmine y:ıpılan zamlil.r evvelki gUn. 
den itibaren latbik edilmektedir. 

Bu mUnnsebctlerdc gUmrUklerdP. 
evvelki gün muameleler tamamen 
durdurulmuş, vaziyet te&blt edildikten 

Kısa haberler: 
• Bir çok ihracnt mnddelcrlnıizi 

füıınsa tabi tutııc:ık olan bir ka
rıırnnnıe hu;:iinlercle Vekiller Ilele. 
tinden çık:::(':ıktır. 

• Tncirleriınizin Polon:rn kllring 
besoplarınclnn nl:ı<'akl:ırının tcshiti 
için tetkiklere h:ışlamı,tır. 

° Fr:ıns:ının Scmj)lı"ı r!•sprcsini 
k:ıldırm:ısınılnn sonrn yokulıır Mi
lAno tariki le ı•clercklerıtiı. Jlu ı.rı. 
ı:ıh ı.ıclc'l son <'1-sprc~ yolf'ul:ırı 

Frnn~ıı !!'hanlı üc kişinin lt alrnıl:ı 
olakonduklnrıııı süylcnıişlcrdir. llu11 
lnr memleketimize ı;tdıııekteycliler. 

" Servet Rcrkln iılP .. ~ .. ·n<le Ro. 
ııı:ıııynya sidcn ticaret heyetinıiı 
lıu h:ı flıı düııcr<'klir. 

• lki buçuk senr: cn·el lnallizler
lc :-rrptı~ımız nı:ıli nıılnşmn iizeri· 
ne krecli işlt'ri için kıırııl:ııı .\nglo
Türki' l\omııııdit şirketi miiıliirlt 
ol:ır:ık t.onılrnyn ı;tltmi' olan Eti 
Oank müıliirlerinılcn Refi Tcksan 
"" zevcesi diinkü scmploıı ('!tsprt'. 
ı;ilc memlekete flönınii,lerdir. 

lforp v:ııiyl'!i göı nnOnrle tuhı
lnrıık nkdolunnn yeni ıınla5nı:::ctnıı 
~onrn krcıfl fşlerlle <f<'llrudnn r1ol!. 
rııyıı lngiltcre hiikıimetl meşııııl ol
duğıındıın l)irket ll":ı rdllmi5llr. 

• YugoslaYy:ııl:ıl:i l"z••·''.ür>riilii 
Tfirkler<lcn 17 ki~i1 k hlr muhacir 
k:ırııesi dalın ııelmlştlr. 

iikokullnrda imtihan 
ba~lıyor 

İtkolrullarda lmUhontnrn bııgtınden 
lUbaren ba,ta:ıııcakL'T. tmt!hanlnr a... 
ym 1 inci gUnll ııkl<amnıa kadar Bil· 
recektiJ'. İmtıhana 7000 ilkokuı t.ale. 
be.si işUrllk cdccckUr. 

sonra dUn sabah tekrar muamelelere 
bnşlanmıştır. 

Kibrit fiyatıanna kanunen 10 para 
Müdafaa vergiııi zam edllmlgtır. Yal • 
n:z l.lııli)·e vclctıletl ma11yet fiyatına 
da 10 para ilılve e<lilmeslol kabul et. 
U~ndcn bir kutu k!brıt GO paradan 
iki lturuşa çıknıı,.tır. Bu arada bazı 
maddelerin ucılnrı gayri muntazam 
şek'ld" l ttblk edilmlJ ve birçok klm
scLı· C'.''\"elkl gün derhal Clyatı:ı.rı art. 
tınt:kıan halut! bazıları dıı. beyazına. 

me verinceye ka<l:ır cslü tlyatlarla 
satış yııp.nı~lı:ı.rdır. Bu ytizdcn mesc. 
JA. bir kulu kJbrlt bir yerde 60 pıırn, 
diğer blr yorde ise iki kurugtan sa. 
tılmı§br. 

ilkokullarda 
sergiler 

İlkol<ullardıı. talcbcı::in bir yıllık fa. 
atıyeU:ıl göstermek maksadlle tertip 
edilen et l~lerl sergi.si bu )11 da ı;en!ş 
mlkyaata yapılacaktır. Okullarda acr. 
gi tullyctıne dtlndcn itibaren ba~. 
lanmıştır. Sergiler bir ha!taya kııdar 
açılını§ bulunacnktır. 

Cam çalan Museviler 
Sult:ıııham::ımınıla c:ıın tüc·c:ırı 

h : '· Siyon'un diikkiınınua çalışnn 
\'i!nli, Yila~ ve ~atan son ııylnr 
z:ırhnı' ı dükkllnd:ın 1500 llrnlık 

canı çnlmı~ler; bunları Toplınne<lt' 
cnııırı Rodo!'i'a çok ucuz firnı:ı "nt
mışl:ırılır, 

l'ti:ııcü ı>ulh ceza mahkemesine 
Vt'rileıı Mu"evi lıır~ı zl:ır "'~"'r n,· 
hııp~t', m:ıllıırı ıı:ıtın nlnn Bo<los ta 
t:> lira parn ceıasınn mahkum c<lil. 
mi~lcrdir. 

Tabiat Bilgisi kitapları 
llkokullarda okululncak olıtn Tabi. 

at bll~st kitapları için Maarif Vekil. 
il~ bir mUsabaka açmı§tır. MUsaba. 
k~ 8 4Y sonra tamamla.nacaktır, 

Altın fiyatları 
düşüyor 

Altın nyatı dUşmektc devam et. 
tııı~ktt"dlr. Bilhassa Mallyo vel<lllnln 
evvelki ctın Mecliste altın fiyatındaki 
tc17C\"VÜ'c d&lr söylediği eözler t~rL 
nJ g&terrul!Ur. Dün alıcı bulunma_ 
n\t§br. Elleı1nde aıtm buluna.ntann 
da !!yatlar dU,me~en burııan ııatma... 
ğıt kalkacakları a:ıla~ılmakladu·. 

Kuvvet devri ~erıı' 

S abahleyin bana bir betılJ r!' 
çarptı. Ama pek sıkı sıı s 

- d • • f d . ~'i>'JŞJ tıgını a ıtıra e eyını. 1111 ııı'' 
atılır bir vücut olmadığırt1 1 ·ııtı· bulunduğum yerde bir sarsışô)l' 

Hasıl olan ilk intib:ıla.U i~: 
dönüp bakmı9rm: Gördili!. tıl, j~ 
san belli ki telaşlı idi. fhtı~" ( 
nin peşinde koşuyordu: J3.c~~ 
memekte mazur olabilird1• etol' 
asıl hoşuma giden ~ey, 
HEYBETİ oldu 1 tıO)~ 

Geniş omuzları, yülu;el< !< ııU 
ve tok adımlariyle, yıkı~n::ı Je b~ 
mez bir pehlivan satvetıııı J{tı:di 
raberindc silrükleyordu. 
kendime: t,i .. jfl 

- Zarar yok, dedirrt· Jı:;ı11· 
peşinde koşarken bana ça~ ııil~ 
Hatta acaleyle özür diJcrncı;\f\'etl1 

unutsun. Ancak §(iyi- l:~i)'t&e 
olsun. Ona baktıkça dnh8 tı0rl' 
emin olayım ki, memlck~t'.0,11ır" 
gücü kuvveti yerinde rnıl} 
ca vatandaşla doludur. ·-' d' 

t;!Jl-1 ö' İcabında "helva'' denıe 'c g 
bilen "halva" da diyet,: ıccel ' ıa ·" zü pek, milyonlarca aııl:ı• 

• * * 
Domates ve 
hadiseler tt jr.d' 

D ünkü Akpnı ga:~ bll~tı1'' 
"italya.'1m vaziyeti 

lı bir yazı gördilm: ıaııııı'' 
''Domates mahsulü tcP rcı:cte 

dan evvel İtalyanın .~a 0iyo!" 
geçmesi ümit edilmiyor 
du. . • aııl11~ 

Ne yalan söyliyeyırn • Y t t.c' 
atağısını okumadım •.. Fak~rd'~~ 
ba bu bekleyi§, harekete ) ıı g:. 
dokunabilecek makarnaları 
çasmı temin için midir? 

•• • 
Abidelerin tamiri , s· 

· rı 

T aksim abidesinin uıır.ı fJ' 
tedenl::eri görüşUtUr··· ıcar 

{""le çı )( 
kat bu işi kuvveden .11 0tııcl si 
mak Dr. Kırdar'a nasıp ·ıeıııı'~ı· 
mı§. Zira abidenin .. ycnı geÇ1

1 
için enikonu te~ebbuslere ltılf11 r 
miş: hatta abideyi yapa~uracJ' 
sanatk~n Kanonika'ya 

edilmiş. "abS"~:~ 
İtalyan sanatkarı. ce abideıv ~ 

İstanbula bizzat gelerek 
1 

ol~ 
tamiri ile şahsan rrıetgu ne 
istediğini bildirmi~··· bU -f(S

1 p 
Pek güzel olur. a~rn ti t~ı· 

ile kendisinden, ebed;yeaştnitı ":· 
eden bu kabil hey~~~il 1or•11 
çin kolayca aöküldüg 

f • 8 tt•t' 
Arpa ve yulaf ıY 

yükseliyor ııır 
ı tı01'6 er 

Toprok m:ıhsuııerJ ofis "biPce Jı ft 

• 1ucı 1PP 
tin yeni kornrname~ı n Obııftl:ıS ~ı'l 
larn!ta :ırp:ı \'e >·uııır rn ınııtı old' 
boşlııını,t ır. ihracı ınc .... 8111•' , 

• Oll 14''" 1 ,_, bu maılılelerın ~ ~--ttl < 
dü7me1Je bı$1ıyan fü·atla~ı nıta•ıl11 ' 

ıiyel üzerine tekrar 511g a 
tıı·. 



..____----~~~~~~~-
~ s e a e ı er: 

Bütçe müzakere-
1 erin den çıkan 
bir n1unakaşa 

~ 11teliı;lc\d bütçe müzal.:erl'lerimk 
;crıı. ince, bazı ınsarrur tedhirle. 
enden bahsetti. Du arada dairelcr

!ı t:ılı~:ın od:trı n hndeml'lerin kal 
k rı;nıasını ileri ürdü; bunların 
tı ~~crınde :riraalle me sııl olmnlo_ 
lt~~n daha rayd:ılı oltıca~ını ı;öy-

•ıı. 

J)· 
llı.u aırclr.r hademe ,.e odacısız olur 

' 01rn:ız; mı'! Bu ayrı bir mesele· 

11~ '"' tetkike ımıhtnçlır. Fııkat A. 

1 :.ıu rocu~ınun şehirde herh::ın. 
'" •r işte cnlı~nıa ... ının rnrurt ve 

111~ak.a~u ı;:ötürmez olduğu knn:ıu_ 
\ıı eyız. Bu lıiiknıiı vermek itin de 
~~doıul u hilmek .• ııarlolıı:ru .ın
~' An:ı.cluht} 11 ıanımıık Jiı1ıınnır. 

~., J·ı~ mebusumı· .ın. bfitiin bu:ı
~ 1 !ttudrik olduğunda nsl!i şiiph~ 
"\! '~k İ;\h·meyiz .. A.ncnk mnt:enı, l.:i 
Qlıı •kı ı ileri ..,iirdiiler, niçin Ana. 
lıtıı~ tocusunun çnlı,ıııa-;ı zaruri 

\ Una l~arel edelim: 
ııadoJu liö,·lü<ıünün arp:ı 'e hult

; •nah~ulii "ı.arfar paraya da ihli· 
r~ '-.ıı·ılır. Çünkü \Crerc!:':i HrAi 

, 1 •r, girimi ,-:ırdır: 'e b:ızı mu. 
k~·rd.l'ki Türk köylüsü \'ergısın ı 
r " 11de \'ernıek için evini, t:ırlu

'lıa~ karısına bıralop para k:ıwıı. 
te a rneclıurdur. Berl"ktlli topr:ık, 

1 •
0 n, l lnni verdi~! Hı.kit bile 

, 
1 k:ı7.:ınarn~ı parııyı m:ıh~u

~· ~ .. lemin c.>drmcı. Çiinkii he· 
, Urk köyii iclenline kn,-u!>tnn. 
•r. S.ı()ıın, l·rrini pulluğa, öküz 

i be~·gire hıraktıil· ıkit, ki 
~111 Pek )akııt hir iıticle hiitlin 

.. ~~:ıc tnh:.ıkkıı!- <'ıfcreiUnc k:ıııi
• 

0~ lüyü hiç bir kun-et ~dıirdc 

b :ıııl ac:ıl.ı ır. nü\'ük chirlerde 
tcı 1 • 

•ıı ' ı:ırleme \'C odıı<'ılarm ha. 
~l"ır. •ö 'I<' bir tetkik hi:re: 

ı.d ffawfi J.ıih-ünü7.e arkad:ıslıır' 
~ 'rttıneı. Çü~kü b:r ılefa ~ehir

'ııa:alı~an kürlü köyiınl" rmınınırn 
tıt .,rıara giinrlere-rek, ornıfa )'tdi, se 
~ıı c tok 'kereler on niihts ~erinı'li-
f~~d:ınıdır. 
~ı:nci~i de şehirrle (':ılışım kö~·Jii. 

~h~ndel;;i tarluını kardeşi ''eya 
lıııı 1n11 terktdertk onların refı1 . 
•• ~ 1l''llin itin eoluk çocuğu ile 
~ış bir "at:ında~tır. 

licaret Vekale
tinin tebliği 

ı ( 8cıştarcıf ı 1 &ncide J 
lf tıl Şeker riyatları eneke ) ük. 
tı.,.. 1tken bu , rrgi de ııaz:ırı iti
tııı :ıJı11n11ş olduJtundan, bu mad· 
hın fiyatları üzerinde munzam 

t, 9
4k \'t'rı:ıi~inin ıe~iri olııııyA<'Ak. 

~lla •naenaleyh lıugünl.:ü şeker fi
~ 1't aynen dC\·am edecektir. 
~ - 1~llhl:'lk \'Crgisinc tabi tulu. 
t "e3·a vergi nl!heli artıırılan di

tı111drııa_ddeler riyallarına ~elinı·e, 
tııı ~lrı mal ilıcrinden Yergi~·i \'C· 

tr r· 
\ıa 1Htlarını bu yüzclcn arttır. 

P~le rı lnkdirdc, artış hic bir su. 
tı~ıl "'erilen ,·cr::ıinin kap tllinli_ 
~ tn f:ızln ol:ıınn7. 

..... l.• 
•rar. "'ıınunun metninden nnl:ışı
~ .. İ.{I Ü 
-qtr • Z"re ancak bir kı!lıııı nınd-
lııtyp '\'in Pcrakenrlr.ciler heyn:ıno. 
t~h 18bi hıtulmu,ıArdır. Rinoen
ı1 

1 
be;rannnmeye 1alıl tutulnııı. 

t~t : •n ,.e bu suretle clindt' nıe\"
~h tnııaı· üıetindrıı '"f'r.ı:i ııhn· 
-rıı1~ Ptrakt'ndecilerin flr:ıllnrını 

t aları muhik görülemez. 
a,la- lltılha, bütün tacirler. bil_ 

r l~ıı l'tnj \"f'r"iler \'87.edilrii~i şu 
1ı~ıa:tın nıe~ııliyt'tini laşıınakln
a~~h· ~lflıt korunma kanunu mü_ 
lr 11~sındc hıı muıı\iyetin ne ka-

l bııll ~r olacağı malllmdur. 
•ıt klanın bugünkü müşlı;iil Yari

~ lttıe11'l~~ında, hill.:Omet ~eni ,·t.r. 
''•ı:ı ll'ıılletten bazı feda ·iırhklar 
r~~k4cırrıeyi zaruri görmiiştür. Bu 
~•ııar/1 •kların ne ılrrl'<'l' 1.:utd nıak 
'I )·oı. lllatıır oldııl:ııııu izaha ma-
0 b Itır. 
tı 13 11~de, bütün bir millet hük6. 

1'~r U lıılebinc ce\"lp 'l"l'rirken ı 
~~ıırı~a.tanr111~lar ela mÜ\lehlikin 
~ 111.ı li Pn)·lışmak 'l"e hit olmn7.~ll 

titr llttlaştırmıım:ık vıızi~·ttlndc-
l . 

1 ı llıidinı· 
t ha ız lürcarl:ırınımn da mil 

~1>1lıeı,r~ıu oldukl:ırı bu vulfe ''" 
1 t, ııll ırn edece~ !eri merle1imle
ı ~1l' 0~1lnl:ı her:ıher ikıız mahi~f'
~~rır11,,..11tak he~ :ın Nll'rİ7. ki. ) <'11i 

tl'\J'°t ~ k111nnç vesik~i iıtihru: c 
11 rı h Ulıınur'ıt hunlnr hf'm ka 

'~ ' . •hı; d" nılll! ,·lrclıın hu7.urıın-
ılrn ol:ır:ıklnrdır. 
--------
Atinadaki 

l.: t~zetecilerimi:: 
'la\ııra 
lıı1ıtt dıı.n Atina:.'a dönmUı; otsn 
~ heyetlnıiz ynnn eabah eh. 

nnıu~ bulunacaktır. 
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Belçikadaki casus
luk teşkilatını 

kimleı idare etti? 

Çörçilin begdnatı 
....... -.ı, :?8 ( ,\. \, ı - P.euLeı· blldı. na haberler öğrcnmcğe !•:ızırlanmaeı 
ı. hizmıdır. Şunu 114' c etreell.}inı ki 

1 B:ı~\'eldl Ç'orç.r, buı;i.ln öglcd .. n son. bu mullarebede olup bıtcccklcr hlçblr 

1 
ra .Avam Kamarasında umumt &lkt.~. ~reue, mtıdat:uısm:ı. kcndlıniti ver. 
l:ır ar:ı.sında n~f- d:;ı ti beyanattn bu· mlş oldutumuz dUnyanm d:ıvasııu 
lunmu.,tur: rnüdıı!na vaillc:ılnden bu:! ayırarıu. 

Av:ım Knnuırasr şımdlyc kadar yncak, !eil!.k tler ı.-c tE>hlikelor ıııra-
ö~cnmJştir kl. D"'lçtka kralı, .Alman smdn nihayette dUpm:ını dalma y n.. 
b:ışkumandanlı~m:ı bir murahhas cllgimizi gösteren taribımizdeki :ıtl.1-
göndcrm.ş \'C Belçika. ccphc.ı;lndn s:ı.Uı.:rde olduğu glbl k ~dim~ y(ll 
muhasanıala nihayet vcrUın mili ta. o.çmak kudretimiz itimaumw kırını
tep etml;ıtlr. tngıllz ve 1'"ransız hilkQ. yacaktır. 

metleri, ı;eneraı: : .. ,e bu rnUzakcrct. B3,'j\'ckll B. Çorı;mn bu !On s6zlerl, 
lıı nlll!rnd~r olmama lan ı §iddetll nL ç!dd'tlı alkışlarla karşılnnmıftır. 

İki haftadan fazla mukavemet 
ettikten sonra nihayet teslim olan 
Belçikanın işgalini hazırlayan Al
man casuslarıdır. İ§gal etmis ol· 
duklan bütün memleketlerde ol· 
duğu gibi Bel~ikada da büyük 
bir faaliyet göstc.rmi} olan AJ
m<an casusları merkezleri Brük
scldeici Alman sefaretine bağlı 
bir teşkilata mensuptular. 

Bundan birkaç gün evvel Al
maın·anın Brükseldeki sefaret er· 
kiinı~ın Fransız topraklarmdan 
{;eçirilerck hvi~reye Alman hu· 
duduna götürülmüş cldukları ve 
orada Belçikanın BerHndeki se· 
!a:eti erkaniyle mübadele oluna
(akları öğrenildi. 

Sayam dikkat olan cihet ml'm" 
lck<-tlcrinc iade edilmiıı bulunan 
t.lım.n sefaret erk~mn;n Belçi 
Yadaki gizli faaliyetleridir. 

IIarbin başladığı günlerde Al· 
n«lnyanın Erükseldeki sefareti 
Personeli de artmaya ba~lalll!ştı. 
D· ;_er bir tcclbir olmak üzere Al
manya Paristeki sefareti memur· 
Jarının bir çoğunu geçen eylül ip· 
tidasında Brüksel sefaretine nak
letmisti. 

Ay~ı zamanda Fransadaki Al
man gazetecilerin hemen hepsi de 
Eel~ikaya getjirilerek bunlara se· 
farette \laZİfe verilmiş ve bu şe· 
kil-.c diplomat maskesinden isti· 
fadr.. eden gazeteciler karanlık 
faaliyetlerini büyük bir emniyet 
içinde batarmak imkanını bu!a
bilmiblerdi. 
Al~nyanın B~ükseldeki elçisi 

Von Bulov - Şvant iki ıenedenbe· 
ri bu mevkii işgal ediyordu. Von 
Bulov - Şvant bu mevkie gelmez· 
den evvel Berlinde hariciye ne· 
z:areti protokol §efliğinde bulun~ 
mu tu. Nazi partisinin çok eskı 
azası olan elçi daha Hitlcr mevki 
iktidara gc1mcrdenı ev~el vcendi• 
sine bUyük bir sadakat ile bağlan· 
mı!! ve bu sadakatinin mükafatı 
ola~ak c!a kendisine nihayet Brük 
sel ckiliği verilmisti. Yoksa Von 
Bulov • Şvant ile Alman haticiye 
nazırı Ribcntrop iki müthiş düş· 
mandırlar. 
Rbentrop'un garip bir hareketi 

Von Ribentrop hariciye neza
retine getirilince kendisine garip 
bir heves ariz olmuştu. Von Ri· 
bentrop nezaret memurlannm 
t.t psinin, servis şeflerinden alcla· 
d!" daktilolara kadar vekaletin 
hahc:esine dizilmelerini ve keneli· 
sini~ kıt2larını tefti~ eden bir ku· 
rr.andan gibi memıırlann önün
dtr. geçerken Heyi Hitler diye 
tel~mlanmasını istemişti. 

Bu ~ekilde Ribentror tekmil 
memurları her sabah b~hçeye saf 
halinde sıralandırır ve önlerinden 
geçerek Heyl Hitler diye selam 
verdirirdi. 

Tabii ki bu komedi vekalet me· 
nıurları arasında miithiş tir hoş· 
uutsuzlu:C yarattı 1 Nihayet bu 
hareketi şiddetle protesto etmesi 
icin aralarınc!an V on Bulov -
Şvant'ı murahhas seçerek Riben· 
tropa yolladılar. 

Von Bulov - Şvant evvela bu 
teklifi kabul etmedi. fakat niha· 
yet ısrar üzerine nazırla bu mese· 
leyi konuşunca Ribentrop kendi· 
aini derhal istifaya davet etti. 

Von Bulov icin bu emri yeri 
ne getirmekten başka çare yoktu, 

.1., 

fakat derh.ıl Hitlere müracaat et· 
mek aklına geldi. 'f:litler eski dos· 
tuna hak verdi ve o zaman Al· 
manyanın Bri!'·scl elçisi bulunan 
Ristofcn'i Berline çağırarak yeri
ne sefir olarak Von Bulovu yol· 
Jadı. 

Yeni vaıifesi Von Bulov • Şvan 
tın hoşuna gitmemişti. Belci
kalılan sevmiyor ve Brükselde 
kendisini rahat hissetmiyordu. 
Çiinkü halk arasında hiç de ta· 
nınmı_ş ve sevilmiş değildi. Harp 
b1.,ladıktan sonra da bütün faa· 
Jiycti hariciye vekaletine gönder· 
digi günlük bir demarştan ibaret 
k:ılınıştı. Bu demarşta Belçika 
J!azetelcrinin günlü!: faaliyetleri· 
ni \'e ıımumi yerlerde söylenen 
nutukları tahlil ediyor ve bunla
rın bitarafltk!a kabHi telif olma· 
dıklarını iddia ediyordu. 

Casus r;açayağı 
V on Bulovun en yakın mesai 

arkadaşı sefaret müsteşarı Yon 
Bargen idi. Muhasamatın ilk 
günlerindenberi bu zata verilen 
\•azife Fransadaki vaziyeti kont· 
ı ol ile neticeyi Berline bildirmek-

• tc•1 ibaretti. 
Ven Bargen hayatında üç kere 

rransaya gitmiş. orada birkaç 
hafta tatil yapmıştı. Konuştuğu 
fraıısızca acınacak bir haldeydi. 

Harp başladıktan sonra Fran· 
ıanın vaziyetini Berline bildirmi· 
)'l. n:e;nur edilen Von Bargen bu 
~ekilde bir faaliyete alışık olma
ciığı için, Fransada geçenleri de 
bir türlü bilemiyor: ancak fran· 
sızca gazetelere abone olmak, 
Fransızlann sarı kitabını inceden 
inceye tetkik etmekten başka hiç 
bir iş yapamıyordu. 

Von Bargenin muavini gazete· 
ci Fredrik Sibrirg idi. "Allah 
Fransız mıdır?" isimli kitabı yaz
rpış 4lİl\n \l>q ıazcteci senelerce 
Fransada kalıp her türlü gizli fa
aliyet i~inde yuvarlandıktan son· 
ra nihayet Alman hükumeti tara
fından Brüksel sefaretine resmen 
"Kültür ataşesi" tayin clunmuş· 
tu. 

üçüncü bir şahıs, Berlinde çı· 
kan bir gazetenin muhabiri Fred· 
tik Lang idi ki bu saçayağını ta· 
rnamlayordu. Lang, Vestfalyada 
çıkan bir katolik gazetesinin mu· 
habiri olarak tam yirmi beş sene 
Ilrüksclde yaşamı~tı. 

1933 de Bitler mevki iktidara 
gelince Lang'ın çalıştığı katolik 
gazete de kapanmış. fakat bir 
müddet sonra Lang, Lokal Anjci· 

kı ları "e girişmiş btJlunr!uklan hn- Uuııdan sonra. işçl p;ırtJslndeo ı.ces 

rckt.tta devam eylemeler! t:ıl.malmı Smlth ba§\'Ckllc beyanatmdnn dolap 
ger gazetesi muhabirliğini deruh· \ennlşlir. Mıııımafıh, Almıuı ~ltu. te§Okklir etmı, 'lie ~ zleri sö;)lt-. 
tc etmişti. Nihayet bir müddet mn.ndanhğı lklçiltıı tekU.lcrlnl kabul mıştlr: 
sonra d:ı Von Bargen ile birlikte , .. miş \'C JJctçıka ordusu bu Btıbah sa. - B. ÇörçU, oııüınU.,d~kt gı.lnlcrde. 
çalışmaya başlamıştı. Lang ile at 4 ıe d!lşo1.ma ıııul.il.\ emele nlhnyet oııUnıu.dclti haftalarda, vı:!!:r.U::dekl 
Fredrik her on günde hır Berli· \erml51Ur. Bctcl.ka. l:ralmm Bdçlka a.yl:ırda. bizlere her ne lıildinı"Se b ı
ne giderek raporlarını veriyorlar· or<:usu ba~kumnnJanı sıfntfle h:ırc. dirsin lnglltcrenln azmi hiç bir su. 
dı. keti hakkında, bu dakikada Avam 1 retle hıı1etc!ıır olmıyııcııktır. 

Bu iki gazeteci Brükseldcki Kamarasrnıı hUkUnı \'erme(ic tema. B. Lcailes S01!th0in bu *lcrl tte 
Alman mültecileriyle fevkalade 

1 

ytil etme31ni l"'lidn eylemelc nlyetın- elddcUe atkı~tnnmıştır. . 

k 1 l'ktil B l de dcğUim. Bu ordu, büyük bir §CCll. Nasyonal Uberal partısınde.n Percy 
sı ı. te~.as .ara m:ı : er. ~un ar atı~ muh:ırebo etml • dUşnıanıı cğır Hıırria do aö% a.ımı, \'e o cıa, ~u lk. 
nazı re1u~ı~_e .~ar§ı fevkalade a- zayiat verdlnnl~ k nd!sl de nğır z:ı.. ynııatta bulunmuçtur: 
leyhtar gorunuyorlar \•e bu har yl tn dili: r olmll§tur. - Bll§Yekilln \'a'mr bcJ•a.nntı. yal. 
bin ilkbahar sonuna kadar Al· ~ıç ka hllh-fımcU E ıı;nuı kralmı:ı 1 ruz p ı .. m t nu:ı k t. utUn 
manya aleyhine neticeleneceğini b re cU:ıc l~Urılk el.: aıi;; \"O kcndı.. m'llct n h 
ve nazi rejiminin ortndn.n kal :a- •ı n 3 e m ~ru .u l m bllktıme.ı ~dır 
cağını söyliyerek Alman mülteci· ı 0 n.ı l' ~ c)i yer t ı;:: ç k<:.nm Parlli eı 
!erin itimatlanm kazanıyorlar: c: ı lal bl ULl:'r e a rlı&l n ',. knn ı nmcml~ " 
bundan sonra Ah'ıan mültecileri· :> rdımrr: ko,a:ı müttc!l'.J l"fn ~ ı ~ı r l u 1 

nin faaliyet ve niyetleri hakkında ~d:ı harbe dc\"am b:utkındal:I ati B. Çörçıi beyanatta bulunurkctı 
her türlü mallımatı elde edebili- aznıınl b 1 .nnl;tlr. A\'am Kamarnsındı\ dip vmat.ar to-

t\ casmda czcUmlc, Türkiye bUyUk el. 
yorlarclı Ho.berd:lr olduğumuz mikyast..'l h . çlsi, Sovyetıcr Birl!ğı bllj Uk ctçı··, 

V~n Nöyrat sahnede dlselcr hnltkmd~l<I hiıısir:ıtımız her lsp: nyol büyük elçisi \'C Brczi!Vft uı 
· · t d 1. n" olursa olsun, mUtecav!.zı.n hükm!l .1-

. Nıhayet şuna da .ışare .. c e ım altrnıı dlişmOş mUtenddlt milletler ne ırısır ktlçUk clçUcıi ha.zır buluumu"' 
kı, Almanyarun eskı hantıye na· halen mlltecavlzc karşı koymakta o- tur. 
zırının oğlu Yon Nöyrat d3 Bel- tap mllletlerl birbirine batlayıın kar. -------------
çikada çok mühim bir rol oyna· dCJlik hl lerini hatırlnm~lıyız. o mil. 
mıştır. lcUcr ki, bugün S"eç1rmcl:te oldul;'ll-

Von Nöyrat genç ve güzel ka· muz gUnlcrdca daha i.}i gilnlerde rol. 
rısiyle birlikte Brükselin en lüks lerınl oynıyaco.klnrdrr. 
barlarını dolaşıyordu. Bu sevim· En çetin mubaı·cbclcrden birine gi
li çift Alman gazetecilerinin oy- rlamlş olan ln~illz \'C Fransız ordu. 
nadıkJan rolü tekrar ederek Bel- laımın bugünkü vazJyeU, ha\·adan ve 

· k' Al "'l -1 ·ı . aynı zamanda knrndnn üç t.nra.ftan 
c;;ıkada ı man 1!1u tecı. en e ~a. mnhsur bulunmal:ı.n clhetlle, !evkalA. 
k.ınd~n tcm.~s .. edıyorlar • bu f .. a de \"Ahlmdlr. Belçika ordusunun tcs. 
lıyetınde buyuk muvaffakıyetler lim oluşu, maruz bulunduklan lehli. 
gösteren Von Nöyrat Berlinde!d keyi ancak daha zlyade ağtrla§trr
mevkiini sağlamlaştınyordu. maktadır. Maamatfh krtalnnmızın 

Nazi rejimine hizmet eden eski rnaneviyalı mUltemmcı olmakta de. 
aristokrat aileler de mevcuttu. vam ediyor (alkışları ve mUcadclc, 
Bunlar da biraz olsun eski gu- azami dislplın ve azimle devam eyli. 
rurlarından kalması icabcderken )or Kraliyet donanmruımm ve bava 
mühim bir kısmı nazi rejiminin l,uvvellcrinln yardıım ile bu kıtala.nn 

lıalen ne yaptıklanna ve dAha ne yap. 
hizmetkarı olmuşlardı. Meseıa mak niyetinde bulunduklarına dair, 
Von Nöyrat, veyahut, yüksek bir pek tabii olarak, t.atsUAt vermekten 
Alman ailesine mensup olan Al· içtinap cdccegım. Halen devam cL 
manyanın Varıovadcıki elçisi Von mcktc olnn şiddeti! muharebenin ne
Moltke, Ven Nöyratrn damadı o· tlceslni öğrenmek ve bu netice hak.. 
lan Almanyanın Roma ~l&isi Ma- kmda hllkUm vermek vıu:ıyetıne r;el. 
kensen, yüksek bir Alman aile- dlğlmlz znm:ın, umıımt vaziyet hak
sinden kız almış olan Almanya· kmdıı. Avnm Kamarasında yeni beya_ 
nın Lahey elçisi bu meyandadrr. natta bulunmak nlyetındcyını. nu be· 

Eu eski ve yüksek aile çocuk- 3'"8.natı, pek muhtemel olarak önümtız.. 
dekl haflndan evvel yapamıyacağtm. 

larının nazi Almanyasmm kötü Bu ~ada, Avam Kamaruınm fe. 

Otobüs lı:omisyonu 
toplandı 

Oloblıs 1.omis:Hınu hdedi) c rclo; 
nıuaYin i I.ütfi :\ ksoyuıı b:ışkıır. 14 

ğınd:ı lopl nını , b:lzı ıl ' ldcri tet
kik etmiştir. Fdirııc'k. ıııdnn l:) iıbc 
otobüo; hotıı :ıl'ılmnsı \olundoki L. 
~ üp k:ıymnknnıının rlilcgi ı:fjzcJl!n 
j:(eçirilmi~tir. :-:11\·nri bınicılik ınc -
ıebi lalcbclerinc Taksim Yeıı 
m:ıh:ıllc otohüc;lcrin<le tenz"Jat )ı:I. 
pılınnııı k:ıtıııl olunmaını~lır. 

Tnksim kışlnsının ) ıkılma ı k r. 
, ısınd:ı bir çok otobiisl~rin nrık' ~ 
kıı1dığı d:ı konıisyorın şikfı) ('l olun. 
ın ıı~tur. 

İn~aatı biten yollar 
Sişllc'n J>nY-nryolıı, S::ıı •ı· 'olu, 1 

bckızı, Emllik sokıtklıırf, .'C'!• c • • 
nindc bü)•ük ve kfıc!lk Sarıı:rrıc}, 
d:ınlnrı, Silivriknpı <'ndde!;inin ın 
şanlı bir hnfln:ra karlar bitcrekı:r. 

Dunrlnn hnşkn Taksim _ Jfrrlıi. 
ye trnm,·ny <'nddesinirt hctnn a~ -
Cali y:ıpılmnsına karnr "~r 1ı ... · • 
Yarın ihale )nnıl:ır:ıklır. gayelerine kurban olduklarını ve 

bitaraf devletlere karşı taarruz 
hazırladıklarını bilmemelerine im 
kan var mıdır? 

DOIŞONnOnçp; ~ 
'-"""'VV""""""'VV"""'°'""'"""~~A~ 

Almanlar arasında sınıf ayır· 
mak ve bir tasnif yapmak bile 
mümkün değildir. 

Bütün Almanlar kuvvet hırsiy
le sarhoş ve her ihtiraslarını tat· 
min etmek isteyen bir çılgınlığa 

, :nüpteladırlar. - (Farisuvu) 

fena bir hareket 
F ransız Baıvekilinin son be- ~ı~ ve ing:li.z fırkn~<ırı kan \C ateş 

Fransada· şimendöferciler 
vatan için çahşıyor 

yanatı, hemen h~kesi hay- ıçmde canlannı di§ler.ine alarak 
retlere dü;ürdü. Hayntin yanı· dövüıürlerken, bir yarıdan dn uğ .. 
bn§ında hayli kuvvetli bir nclre- runda çarptfhklarının yan ateıi
ti:ı de yer aldığını söylemek da· n:: ui:rranus!nr. 
ha doğru olur, ganıyorum. Fran:ıız Ba§vekilinin bu \'aka 

Dü§ününüz, ki Fran11z ve la· hakkında ''Tarihte misli görül· 
giliz kıtaları, oraya, ancak Bclçi· mcmiı bir hadise!" demesi itte bu 
ka topral.lı:rını, Belçika istiklali· yüzdendir • 
ni, Belçika bayrağilc ıercfini ko· Belçika, geçen muharebede de 
ruma:c için hoımuşlardı. Bu uğur- hem birkaç günlük bir nkın so· 
cla lmnhll'lnı dökmüşltt, bu uğur nu:ıcla yin~ böyle istilaya ucra
da dünyanın en kuvvetli bir düş- mı§, fakat Kral A1bcr tam bir as
mnniyle boğuımaya katlanmır ker kahramanlığı, necip bir inıan 
lnrdı. mertliğiyle son güne kad~t' müt· 

Garp cepbcıılndc mUçtcml hıı.rp bn-;· 
tnmış olduğundan dı'nıiryollıtrlytc al~. 
kadar lnılunnn bUtlln memurlarııı 
hııttA malclnlstıerln ı.·atlfelerl fcvka_ 
IAdc nazlklcşml§ oluyor. Bunlar her 
sahnd:ı fnallyet göstcnncktedlrlcr. 

ı:;on ı;Unlcr zarfında Fransız şimcıı. 
d !ercllerlnln gösterdikleri gn;>Tctıe. 
rin b:ızıları Fransız gazeteleri tara. 
!ından kn.ydcdllmcktcdlr. EzcUmtc 
M. Gabtlcl isminde bir şimcndlfcrcı 
bir Almıın pam§UtçUytl yakalayıırak 

s!IAhından tecrit etmlııUr. 
Diğer taraftan birin el smıt gar fe. 

fi olan M:ırscl'c §lml\11 Fransadaki 
ı:ok mllhlm bir garın idaresi verllmı,, 
ldl. Alman tayyareleri bu gıırı bom. 

balamııcıı. bnşıadıklnrı zaman Marsel 
bUytıh: bir toğul<knııtılık göstererek 
garda bulmuı.n 35 treni, birçok loko. 
ınotıfl ve sayuıız malzemcy1 Jmrtar. 
mağa muvaffak olmuştur. 

Alman bomb:ırdım:ınlytc bll'liktc 
Alman motürlll kıtaıarı ı.lıı. gnr mm· 
lakuına yaklaıımakta oldukları halde 
gar nen soğukkanlılığını muhafaza 
cden.k kontrolll ellnclo bulunan Heri 
gar~,ı.rdakl bütün trenleri gerlyo çek. 
m!, ve henüz tahrip olunmıyan bir 
köprüden geçirerek gerilere naklet. 
me~e muvaffak olmuştur. 

En tıona k11lan gar §cfi de bisfkletl· 
ne 1ttlıynrak esir olmaktan lturtut_ 
ınu:tur. 

Nihayet dün gece, anıızm "l- tefilclerden eynlmamıttı. 
kinci Leopold'' un cmriy c Ilclçi- 1918 de tclmır istikliılc ka\'ll" 
kn cn:l:.ıtu, AlmankC"!a anlaşarak fUfUn, vatanlarmın Lüyümesini 
leglim ohnuş!arclır. Du knclar e- görüşün bu mertlikten doğduğu 
hcmmiyetli bir karada biten bit nu kim inkar edebilir? 
anlaşma, hiç şüphe yek, ki sürek- Bugün de çekilen azaplara, uğ
li müzakerelere batvcc-ulmadan ranıl11n felaketlere rağmen, yine 
başanlamaz. gelecekteki iyiliği düşünüp da

Demek bir yanc:lan Belçika top· yanmak veya hiç değilse: 
rak!arını müdafaaya kotan Fnn· - Biz artık lu:rbe devam ede· 

--------------------------------- ı~~~~~n~~e 
bukmrz. demek lazımdı. 

Bu yapdmamıt ve lngilizlerle 

1 

F ranın:ların yanları <!ü~mana n
çılrnıştrr. Öyle, ki bu hareket bir 
anda müttefildere kar§ı bir pusu 
mı\Jı&sınr alıyor. 

.. ---. . 
Brıll.:rın bİ$fklel mibnbnkmrnn {ffiral.· cclrn rl.ipl~r lıir "'"'la 

Bugüne kadar, harbin pclc feci 
haHtrini gördük. Suçsuz çocuk 
ların, dullann, ak snçlı ihliyarln 
tın boğazlandığı.nr, yetmit tonluk 

1 
tnnldar altında çıtır çıtır öğütül
düğünü gördük. inıan göğiiıle

' l'.İnde en vahti hayvanlardan da
ha canavarca yüreklerin vurdu
ğunu gördük. 

Fakat bunlaa-, nihayet kandan 
gözü dönmüı. canmı tehlikede 
görmü,, heyecandan l:cndilcrin
den &eçmİf sürülerin İ§İ idi. 

Son hadisede bizzat harbin de 
en büyük faciasmı sevredi)·oruz.. 
Y ann hesap günü gelip de yine 
i, yeıil mmalara dö1riilüncc, kor
lmnm, ki bu hidiıe, terazinin gö· 

1 zündc pek ağır basacak • 
HAKKI SÜHA GEZGI N 
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Mecliste dün masraf bütçeleri kabui olundu 
(Baş tarafı 1 incide) 

lar U:r:erindeki mütalealara kar
tılrk veren dahiliye vekili Faik 
Öztrak umumiyet itibariyle nüfu · 
aumuzun artmasını temin bakı· 

mından dahiliye vekaletine t<· 
rettüp eden işlerin tahakkuku i· 
çin alınmış olan tedibrleri izah 
cylt.miş ve İstanbulun ekmek iş· 
leri üzerinde çalışıldığını ve bu 
hususta yakında iyi neticeler alı
nacağını ümit ettiğini ilave eyle
rniştir. 

Müfettişi umumilikler ı.akkm· 
da bazı kararlar alınmak üzere 
bulunulduğuna dair sorulan bir 
guale karşılık olarak da dahiliye 
ve~ili bugünkü vaziyette teessüs 
etmiş olan bazı teşekküller üzr. 
rinde tebcddüller yapılmasının 
muvafık o1-nayacağını işaret ey
lemiştir. 

Sıhhat V ckilinin izahatı 
Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 

kaletini alakadar eden mütalcata 
karsılık veren sıhhat ve ictimai 
muavenet vekili Dr. Hulfısf Al:ı
taş da, hastahanelerin umumi 
ınüvazeneye alınmasının vekalet· 
çe de arzu edildigini kaydederek 
demiştir ki: 

Yalnız bugünkü mevzuata gö· 
re de hastahaneler ayrı ayrı e'. 
!erden idare edilemezler, Yine 
tek elden idare edilirlr. Bunların 
ilmi kısımlarını ve fenni r.1üraka
belerini yapan sıhhiye vekaleti· 
dir. Ayrılık ciheti yalnız para 
mevzuatıdır. Paralarını ya hu· 
susi muhasebe verir ya belediye, 
yahut evkaf verir. Bütün hekim, 
eçıacı, hcm§İre, vcsair hwıusla· 
riyle &rhhiye vekaleti mesgul o· 
luyor. Fenni mürakabeleri~i o y<. 
pıyor. Yalnız şu &ıkıntı husule 
geliyor ki, kafi derecede para a· 
yıramamak zaruretine düşüyor· 
lar. II usu:si muhasebelerin sıkın
tılarını bertaraf etmeyi düşünür
ken hunu da beraber halledebile· 
ceğiz. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vt. 
kili gıda maddeleri kontrolü hak
kındaki mütalealara kar~ılık ola· 
rak da bugün belediyelerin e11e· 
rinde bulunan nizamnamelerin 
bu ihtiyacı karşılayacak bir hale 
getirilmiş olduğunu ve yiyecek, 
giyecek, kullanılacak eşyaların 
vasıfları, muayyen usulleri ile 
bunların hangilerinin hileli adde
dilecek hususları tes.bit ediyor. 
Bu nizamnamenin ·yüksek sıhhat 
şurasınca görüşüldüğünü ve bazı 
noksanları tamamlanarak yakın· 
da devlet şurasına verileceğini 
bildirmiş ve eczahanlerin tabi tt·. 
tulduğu şartları izah ederek bu
günkü dünya vaziyeti karşısında 
bazı ecza depolarında eksiklikler 
varsa bunun udece tedarikinde 
karşılanan güçlüklerden ileri gel· 
me.ktc olduğunu kaydetmiştir. 

Nüfus meselesi üzerinde 
ehemmiyetle duruluyor 

Hu!Usi Alataş bey<ınatına niha
yet verirken, nüfus. meselesi· 
nin vekaletin üzerinde durduğu 
bir mesele olduğunu tebarüz et· 
tirmiş tir. 

Adliye Vekili Fethi Okyar ve· 
kaletini alakadar mütalealara ver
diği cevapta adliye vekaleti teş· 
kilatındaki noksanın gittikçe kar
şılanmakta olduğunu yeni bütçe 
ile de bilhas~ şark vilayetlerin· 
de 30 küsür kazada teşkilat yapı· 
lacağını bildirmi~ ve muhakirr. 
den geçen işler üzerinde izahat 
vererek işlerin geciktirilmeden 
çıkarılm.aııı için mümkün olan 
,eylerin yapılmakta olduğunu i
lave eylemiştir. 

Kaçakçılığın tezayüdü etrafın· 
daki miitaleaya cevap olarak da 
Adliye Vekili bu meselenin doğ· 
rudan doğruya vekaleti a!akadar 
eden mevzu olmadığını. vekale· 
tin bu mevzudaki alakasının sa· 
dece suçluları muhakemeden ibr. 
ret olduğunu işaret etmiştir. 

f gtanbul adliye sarayı 
şimdilik yapılamıyor 

Adliye Vekili İstanbul adliye 
sarayı inşaatınm geçirdiği safha
lar kısaca kaydettikten gonra in· 
şaata ba§lanmak üzere olduğunu 
ve fakat Avrupa harbinin çıkma· 
sı yüzünden inşaat malzemesinin 
yükselişi dolayısiyle inşaatın da
ha müsait bir zamana bırakıldığı· 
:nı, icra V<' iflas kanununun tadili .. 
ne git layihanın adliye encüme· 
ninde bulunduğunu ve yakında 
meclisi ~linin tasvibine arzoluna· 
cağmı ibildinni~tir. 

inhiurlar Vekili Raif Karade
niz kaçakçılık hakkındaki ifadc
!ere verdiği cevapta hudutlardan 
yapılmakta olan kaçakçılığın ge· 
çen sttnelere nazaran teneıı:rül 
kaydettiğini" dana i:eniı bir sı·. 
rette 8nJmmm için ieabeden ted·. 
birlerin ılmmrı olduğunu bildir· 
mi~tfr. 

Tapu ve kadaıtro büt~eginin 

mi.zakcresi esnasında da adliye 
vekiıi halen bu müdüriyet umu
miyeni.1 faaliyetinin §ehir harita
• arın. münhasır kaldığını, bunun 
ha::icinde yalnız bazı mühim çift· 
likl~:in ve Trakyada muh<tcırlara 
tevzi edilecek arazinin kadastrc. 
larım yaptığını, llatayda da ka· 
c1astro islerine haşlanmı'i bulun
duğunu ve arazi üzerindeki ka
dastro i'jlerinin ne kadar zaman
da \Jitecefinin b-.ıgün tayini müm 
kiın olamıyacağını kaydeylemi~· 
tir. 

İskenderun limanının 
tanzim ve ıslahına 

çalışılıyor 
Münakalat Vekili Ali Çetink; .. 

ya da, vekalet bütçesi etrafında· 
ki mütalealara cevaben iskende· 
run limanının tanzim ve ıslahı i
çin 85.000 lira kredi verildiğini 
ve bunun üzerinde çalışıldığını 
ve bu limandan geniş mikyasta 
istifade için cenup hattının elimi· 
ze geçmeı;i l~zrmgeldi~ini i~aret
le cenup hattının bu~ünkü idare 
§eklini izah eylemiş ve İskend•. 
run limanının iyi bir iı1tikbale 
namzet olduğunu söylemiştir. 

Mahsulümüz hu sene 
çok iyi 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu da vekaleti alakadar eden 
mevzular etrafında verdi~i İ7a· 
hatta buğday mahsulümüzlin ih
racında :r.emlekct hesabına .Pir 
mahwr ı:örmediğini bunda bila· 
kis iktısadi istifade bulunduğu· 
nu işaret eylemiş ve bir kısım v·. 
layetlcrimLınc yeni arpa ve buğ· 
day mahsulünün idrak edilmesi· 
ne l.ıaşlandı~ını bildirere'<, bu yıl 
15-20 Eenedenberi idrak edilen 
bolluk seneleri irlrak edeceğiz. 

Bu itilı:ırl:ı bııl:dıw ııı:ılı~ııi.il ı n ın 
ihr:ırıııda hiç bir ıııı.I ııır ~ oklıır 

\C hilıik!s fR)da \'c11 · 1•ır. ı•rıııi~tir. 

\'ekil, :ıfyon piy:ısası İİ7C'riıııle 

durarak lııı ııı:ıh~uliin ıııiih;ı,·:ıa 

~eklini iznh C\ lemi~ H iiniirııii7.ılc
ki mahı;ul i~·in ~·irtçi) e en rhcriş. 
li tedbirlerin nlın:ıl':ığını lıilelir
ıniştir. \'cl..il ith:ıliıtı:ı l..:ırşılan:ııı 
ıniişl..iillerin ıı;clıcrılcrini tir :ıııl:.ıl:ı

r:ık .~ınerik:ı ile olan lir:ıretirniziıı 

ı::iltikı;c :ırlın.ıl..la hıılıııırlıığııırn \'e 
ılih·i7. va:ı:İ\eliniıı ı;:itlikı;c scl:'ııııelc 
dııj:!rn ı:;illi~ııi ka) de) lı-nıişıir. 

Hayat geçen seneye na
zaran % 15 pahalılaştı 
Tic:ırcl \'rl..iliıııi7. ihr:ıc•:ıt i~leri. 

nıi7. ,.c hu ıııatlclelcı iıııiziıı ~·ıbrıl

dığı ıneınlckcllcrle ol:ııı ıniih:ıılclr _ 
leritni7.in lıııı::unkü rlıırıınıunu efa 
i1ah ellil.leıı onr:ı lw~nl p:ıh:ılılıF:ı 
lllC\'Zutın:ı ;cçıniş \"e hıı hıısıl'l.ı lıı

lul:ın l'lldek~lcrın ıııcııılrkrıiıııiııle 

1939 a n:ızaraıı ~ ıiıde 1~1 bir lererrıi 
ı:ösıerclif,iııi iş:nel c~ leıııi~ 'e hıı· 

nıın nılı:ı) et 11111111111 '117.h t'lin tahıl 
bir netire~i ol<lıığıııııı lıilılirrııiştir. 

11:ış\f!kil dol.;Jor ndık S:ı~ d.mı 

lıir ınülalea iiıcı ine süz ah11.ık de. 
ıııi,ıir ki: 

Başvekilin sözleri 
- Efr11ıliııı lııı lnpla ltcninı l.:a. 

rışnı:ıklığıııı prk rlrığı ·ıı ol -
ııı:ız ama, u:ak lı i r teı cılclııt fı:ı,ıl 

ohlıı~u için. lıııwrunııuı çıJ.. ı~ oı ıırn. 
llarıı başlaııııu:ıl,111 C\ 'el, gc~·cıı 
lıııhran zııınaıılıırıııd:ıııheri ılc' let 
efinılc Jı11Jı1n:ı11 falırikıı \'C lllİİl'~~e-
5Cleriıı halkın llıli) acıııa ııııılısus 
ol:ır:ık '\llJılıi.:ı irıı:ıl:iı fi~allarınııı 
) ük~clıııeırıesi~·iıı rniinıkiııı olan her 
liirlıı teıllılı feri Twur.t ve lı..tı~:ıl 
\'ekili :ırkaıl:ışlıırıııılıı lıeralıl!r alrlık 
,., her ı:iiıı l:ıkiıı rcli~or 'e ıılınnkla 
dc,·:ıııı crliynrıız. Billı<'~~:ı lııı fahri· 
kalam );hını ol:ın nır.,·:ıılrlı ihliılıı. 
heyi ııırııılrJ..rt ıl:ılıiliııılrıı lrılaril.. 
ıcin çalı~tıi;lııııızn lıir ~·ok :ırl.:ıırla~
l:ırıııı ılıı ~·ılıillir. Pııııııık, ~·iin \'!' 

~:ıir ıııalzf'ııır.niıı lı•cl:ıril..iıı 'e ıııiiııı_ 
kiin ol.ın \C rnl:rndnşı izr:ır rlnıi
)('Cek (İ\'1111.ır d:ıhılintlc led:ırik İ· 

çiıı \'nhşnıakl:ı~ ız. llıı işin lıirinei 

s:ıflı:ı"rlır. 
lldnci ç:ıflı:ı rla lııı nıüe~c;csclerclc 

~·ık:ın ııı:ııniıl mc'l"adılın ıııihlrlılik 
eline ıniimkün olılu:ıı L:ıııl:ır Lı~ıı 

bir ynll:t ı;:ilıııc~i için ~·alışlık \'C 

bir çok miiM!';e~elcrin orlnefa ta _ 
'ıı<;sııt \'l17.ife~ini ı:ürrn hir IAkını 

i .. ı:ısyoıılıırıııı l.:ırrlık ,., ıırl:ııl:ın 

k:ılılırdık ,.e ıııiıe .. 51.''l'lcriıı hnlkl:ı 

lımın'ı '' ııı:ııniıl nıe\·:uicfın oııl:ıra 
l..nlny ve ot·ıı1r·11 ı:ilınc~i kin ıniiııı-

1.:iin olan hl'r liirlii ll'rlhirlrrc ıııii. 
ıacaııt ellik. Yani nll,ih Karlan :ır

knd:ı~ınıızııı hıı~ıırrlııkl:ırı ,ı:ıilıi -
koınİ'i)Oneıı lııhirini l..ııl:rnrlılar -
lıir takını komi'i) oııcııl:ırı ortaıf:ııı 

kalrlırm:ıl. i~·in ıı •rıı,lıl.:. ~imrli R:ı· 
'ih J.i:ıırılıın HJ..aılnşırnı7. lıir t:ılmıı 
koınis~oııcularııı fiyalları ~ iik«ell _ 
tiklerinden hllh~elliler. Af'aha lıan. 
d de\·lcı ınıie<;sc,ciıırle komi"' on_ 
rııl:ır Tardır TC lıilhorlarM lı"ılfen 
isrnilc, \':11.1han so) lemelerini rica 
ellerim. 

Raıih Kaplanın 
mütalealan 

Ba~~ekilin bu beyanatı uıerlne 

kiirsüy!" ı:rlen lla!'öilı Kaplaıı ( ,\ n
talya) fabril..:ılarııı ~:ılı~ i~leri ib:r.
rinılel.:i nıiit.ılcalarını izah etnıi~ H~ 
hıı irnh:ıla 111111.;alıclrlt>ıı I>r. :Hem • 
Sayılam ~ıı ccv:ıhı Terıııi,tir: 

Efcnıli111 mesele hir sinirlilik nıc 
\elr~i <kğilılir. Ye :ıd;:ııd.ı';oııııızın 

kcıuli-;iııi lic•:nrllrıı lcnzilı rlıııc .. i. 
ne ele lüzııııı ynl.:tııl'. Herke"> lıilir ki 
hiziııı :ırl.::ıdaşııııı7. n:ı\ilı K:ıpl::ın 

liiı·ı·ar ıldlilılır. r.ı-ıı ılr i~ iizcriıııle 
bıılııırnıı hir :ıl'kaılaşınır.ını. l~iın 
,ö~ lcıııedr.ıı lı:ılı .. c " r••ııı.lkt:ııı o. 
lıırrlııJ..lıırı ~ erdrıı sii~ lı-ııırlrriıırlrıı 

ise kiir,iiılcıı ~iiylcınrlcri ılalı:ı lı:ı _ 

yırlıılır. 

TI:nilı J' JPlaıı < \ıılabn) hrıı clı> 

ışlc ı:elip ~iı~ leriiııı. 
P.:ı':'"cL.:il l>r. Refik Sa, ıl:ıın elc

,·aıııl:ı: I>edet ıniicsse .. elcrin<' :ıit 

olıi11fun11 lııı~ ıınhıklıırı r:wor, lııın
rlaıı bir sene cn·eliıı :ıitıir. O rn_ 
por ı:.ı~·ti. Oıırhın soıırıı alınını~ O

lan hir çok seri lrıllıirlcr \:ırılır. 

Ilııı.tiiıı iisti'ı .. ıe alımın hıı l<'ıllıir. 
ler \:ıye<;inrleılir ki \~ziyrti u11111 -
ıııi~·eyc nu:ır:uı hir yııınıı-;;:ıklık 

nır. nıı :ıııe:.ık ıılınıın l<'ılbirlcr ılo

layı~ileılir. D:ılı:ı ı:rııi~ ıııikyıısl;ı 

lı:ıll.ııı ııefiııe i~ ı hir 'rkilıle y:ııı~

lıilıııck iı;iıı lıirc 1:\zıın l(rfeıı iş:ırcl
ler ,·rrilir~I', hir. lıııı ı ılıııı ııırııııııııı 

olıırıız. l.(ılfrn ~1ııırJ,•ıııı•r,ıııl.r. 

Cam fabrikasının kimse 
ile kontratı yok! 

Cırnı fahril..asıııd.ııı lı .ı·ı,cllilrr. 

C:ı ın f:ılırik:mııııı lıu~iin Jıiı;- hir 
J..iın'e ile koıılıır:ılosıı ~·rıklıır. Bıııı . 

elan e,·,·cl ,·:ırdı, ~iııııli ) ol.:lur. 
~ıızilli hir kıırıı5 fazl:ı~ a s:ılıııış. 

Kr5ke vaktinde h:ılırrıl:ır •>l\'.-ı~rlık. 
Ticaret \·ekili aı·l..:ııl:ışıııı lııı ıııcsr

k)oe C'l'\':lfl \'Cl'<'('~klir. Dcrh:ıl iiıııi
ıH• ı:ı"~·ilrlıili:'ıli. Bııııl:ırııı \'e ~:ırr<'. 

clilıııi5 şııııd:ııı lııınrl;rn ıı:ı,11111~ lııı. 

lıC'rkri vaktilc lıiJ,rk YC hıınLlrın ii _ 
ırriııdc v:ıklilf' lı-ıllıil' :ıl-;;wılık lııı

r:ııla lır~C'li cclilcııizi ıle lııı kıııl:ır 
ınqı;:ııl cimi~ \'<' nf' ılr dnl:nıdaıı 

lo~rtı~ ıı halk lll'fiıır olan işkrrle 

-.izi yorııııı5 olıırıhıl.. <;ıılııır:ık va
ri fcııı izi ele "öı·iirriiik. Srhcp hıın. 

ılan ilııırctir. Benim isterii~iııı İ~

ıııiıı ~Ö) lı·nıncsi, "ral.:anııı lekr:ır c. 
dilıne<;idir. Illikiıınel lı111111 lıilsiıı, 

millet lııııın bilsin, lıcpiıııiz hıııııı 

lıılip l..ıınlrnlıııııtıza ılc,·:1111 eılrlim. 

(Rrıı,·n <;e~ltri :ıll.:15lar). 

B:15,·ekili l:ıkihrıı tif'ıırrt ,·rkili 
ılc :ıyııı ıne\'zu:ı lı•ııııı<1 Prlerek iz11-
hııt vcrıııi~ '<' lcslıit f'lılilr.ıı fi~nl

l::ır111 fe\'klıırtc ın:ıl 'ııııııı~ kiın'c 

\·:.ırq lakip \'r ııı:ıhl..iıııı rdiırt·ck _ 
lrrılir ılcıııi~li~. 

lktısat Vekilinin sözleri 
lkJı,ııl \'pl,ili llii<;nii ı;.ıl.ır rl:ı 

C:ılırif..:tl:uıını1111 ~:ılı~ ~ckill<"riııi 

iz:ılı <'Yirmi~ \'C ıic' Jel f11hı ı!..ııları 

m:ıllHıııın inh i -;:ır şeklinılP şıııııııı 

hıınıın elinde hırakılıııaııı:ı~ı icııı 
lıilh:ı,~:ı lrdlı:rıcr ıılırııııı~ ulılıı~ıı

nıı lıildirrni~tir. 

Zirn:ıt \ek~leliııe a•I ıııii: .. 1.-ıılnr 
iizerinrle Zir:ıııı ekili ~lııhlı' Eri.: _ 
ıııeıı Yerdi ili ı·c,·:ıpl:ı llııl:n ın lıir 

ıncnııcılık ıııcrkni ol:ır~I.; rle :dııı
dıi':ıııı \t' lııı hıısıısl:ı :ılııı;rn leıl
biı·lrri k;ı yıle~·leııı iş Te porl:ıbl 

lıasl:.ılığı 'e :ılclfııııııııı lıa~crc ıııiı. 
radC'lc~iııc ,·ekAIC'lçe vr.rilrıı dıeııı

nıiyrli lchıırii1 ettirrııi5lir. 

Ycl..il lonr:ıl.: lwrııııııı işlerin., ılr 
lcrııa~ <'~ lrıni~ lııı lııı ıı~l:ıki l1,011r _ 
lıkJ:ırııı lıilirilnıck İİ7.r.rr. olılıı:!ıııııı 

drai :ııı;:ı, i~ '"' :ılAtı 7İrai~r. ıi7.l'I iıı
rle \'ckıllclçc ıılırıaıı leıllıirleri k:ıy
ılcyleıııi~lir. 

~lreli~ ııı:ısr:ır hiilçrlrrinin k:ılı11. 
liinii ıııiilt•:ıkıp ~rni rnıı:ımrlr. \'Cl'

ı:isiııe ı.ıil k:ınıın li\\ ih:ı~ıııııı ıııiiıa. 
kcresiııı ikmal l') leınişlir. 

Kahraman orduya 
selam! 

Bıııırlaıı snnr:ı, H. ~I. .\lcl'fi:ıdniıı 

kalıı·aın:ııı orrlııııı117.:ı 'rlıiın Yr. 11111-

h:ılılıcllPriııiıı ılıl~~ı JrnUındıt l>i . 
\3l'lı;ıkır ııırhllSll K~Zllll Sr\"llklr. _ 
kin \e ı;r111rııııı llll'lııı~ııs !5ıikrii Ko. 
çak l;ır:ıfınrlaıı Vt'rİlr.ıı ı~l..rir sii 
rel..li all.;ı~l:ırl:ı 1..alıııl rclılnıişlir. 

Ron1aya göre: 
' 

Harp Balkanlar -
dan uzak! 

Bıııl:ıp,.,t,., %11 ( Hmmıı!) - Romıı 

';ll7.t!lf'lf'rinin Hilkre~tP.n aldıklıtrı ha. 
berll'rı:~ .ı::örr Rnmıtny& CPnııbıı ~arkl 
Avrııpa.~mdl\ aulhun muhafazıı. edile
eeC'i kanaati hA kimdir. 

Belgrd mahfilleri de C'Pnııbu şarkı 

A \'rupadaki sıılhUn muhafaza erlılm
0

•. 
mesi itin hiç bir lt!bfop nlmadıf:'ını 

beyıın etml~tlr. H11.tU. Yugo111a v hl!· 
kfıml'ti ıı!lı\h ıı.Jlına alınmış ohrn lhU. 
yat efradı terhise karar \'erml~tlr. 

Rnma, %11 ( Hmnıııl ) - Sıılkıtnlu 

, ... Ya:.Crn Şark hakkınrl• mlıtalea b•. 
yan l'!dcn ııya.st ml\ha!ıl Akdf'nlr.d~ 

ı:ltatüko hozııl•a hıle R&lkıınJıırm bu 
r..ubtn dıfmdA kalacaldarmı, Halkan 
dPt'l•tl•rlnin hıtrbll "'"kulman arzu 
tdilmedituıı bildınnJ~tır. 

Belçika . kralı teslim 
olduktan sonra 

/' ( Ba., tara/1 1 incide) 
Yıııiyetin nıı oldu~unıı biliyorsu

nuz: Alman kıtaatı, H Mayıııt.ıı. cep
hemizde bir gedik açtıktan aonra or_ 
dularınıızın arııııına girmişler , ı or _ 
dularımız bu auretıe biri ıima!rla di. 
~eri cenupt.ıı olmıtk lı7.erı rkl Guruba. 
ayrılmıştır. Cenupta 1'"ranııız kıla.atı 

Som ve En'i takip eden ve Majino hat 
tınıı kadar giden yeni bir c•phede 
muka \'enıet etmektedirler. .Majmo 
hattına bir ŞE'Y olmamışlır. ~!maide 

Uç mUltefık ordu bJılunmakl.aıhr. BeL 
çlka. ordusu, 1ngili7. ku\'vctıerl ve ln. 
giliz - Fransız - Belçika Y.ıtaları. 
t.Jç ordudan mürekkep olan b•ı grup, 
General Blanşarın kumanduı altında 
idi ve eı·zak ve mtihlmmatım Dün. 
:O:erktPn alıyordu. 

~·ranııız \'e İngiliz orduları bu Ji. 
manı cenuptan ve garpten Belçika or
duııu da şimalden mlldafl\a ediyordu, 
Açık bir sahada Franııız ve Jngillz 
ııilah aı·kad:ışlnrına nıaliımat vermek. 
ıizin ant olarak kayıt ve ~arlAız teıı. 

lim olan Bt-lçıkıı. orduıııı bu ordudur. 
Belçika. .kralının emri Alman Iırkalıt· 
rınl\ yol açmıştır. Bundıın J fi ı;lln ev_ 
\'el ayni kral bızi Jmdadına çağırım,_ 
lı. Bı7. de müttefikler erk.Ut harbiye. 
teri tarafından geçen K,..nıınuevYel 

ayındanberi tcııbıt ediln1i~ olan plAn 
mucibince bu da\•etı kabul etmtıtık. 

ı;;imdi t:tm muharebe rcrcyan et
mekte oldu~u bir sırada her zaman 
Almıı.nl:trın ııozlcıinı m'Jtteflklcrin 
~özlerin" verdi:t kıymetin ayni kıy_ 

meti verir ı;orUnmlış olı.n Belçika 
kralı tiçünell Leopold, Gerera 1 Blan. 
;ııtrıı. haber vermek,..izin, kcndiııinln 

yardımını\. koşmuş olan I<'ranııız 've 
tn;;ili7. aııkerlerlne bir tek kelime aöy_ 
lcmckııizin terki ıılAh etmi~tlr. 

Bu, tarihte miııll meabı.ık olmıyan 

bir hAdi,.edir. Belçika hUkümctı, bana 
kralın bu kararının me.ııul na7.ırların 

nıuva.Iakati olmakınun ittihaz edil
mi~ oldu~nu blldırml~tlr. Belçika hü. 
kümeli, memleketln henll:ı: elinde bu. 
lunan bütün kuvvetlerle ınUvterek 

davıı için mücadele etme~e karar Yer. 
mlştir. 

Ri:ı:, kendi M:..erleıimlzl dli:ılinUyo· 

ruz. Onlar ~erellerlnln ma~un kalmı, 
oldu~nu aöyllyeblllrler. AııkerlerL 

mi:ı:, cephenin her noktıuıında hıtriku_ 
ilde bir faaliyet sarfetmektedlrler. 18 
gündenbl!ri ;ıer gün, binlerce kahra
manlık mlı;allerl ~öııterdiltr. 

Eııki generıı.llere henli7. haler olmuş 
genç Fransız generallftr1, ılmıllden 

şıı.n ve ~cret kaT.anmr,ııırdrr. Memlt-· 
ketin bu bloka tam bir itimadı nr_ 
dır. Ve bu blok, yarın dllnyanın hay. 
ranlığ'ını uyandıracak hareketler ya_ 
pacaktır. 

K:.ıranlık ı:iiıılcriıı ~r.lıliğiııi lıili. 

) nrılıık. Fraıı~a JİİZ ılcfa İ.'Slilli)a 

ul:r:ııııışlır. Fakııt a~la lıoyıın c~ıııe
ıııi~lir. 

Frl.ikcl, Fr:ın">an ıl.ılıa lıii) iik 
)11prııı5lır. Rii) iik şrfiıııiz \"ryı;:and, 
~!arcşal Pelcıı'le hemfikirdir. Scıın 
'<' En iiıeriııriP l;ıt:111tı11111 ırııı:..;l\e. 
met ediyorlar \!' ııııık:tH:Otf'I ctli
~iıııizıleıı ılol:ıyı ııııızaffrr oları.ğız. 

Alman tebliğine gore 
kral nasıl teslim oldu 
llillrri11 11mıımi krmırurilıı, !!R (,ı, 

.1.) - D:ıh:ı. C:ı7.l:ı bıı tliildilıııc~iııi 
Ye ıııc111lrkeliıı ıııııİrn~ıı. sıırrllr lalı 
l'İp rılilııır~iııi ılıırrlıınıı:ık i~·iıı , 
11clçib kr:ılı. l..:ılıiıır<;iniıı rk~cri _ 
\elinin :ırzmıı lıilıHııı:ı, •il,'ıhl:ırıııı 
le<;lim rlıııı-~i k:tr:ırl:ı<ölır1111<1lır. 
lklı;ı bn ııı h:ı!',pıta ı::rleıı frl ı'ıl.rtlrr _ 
ılı-ıı lıih·iik mil..) :ı<;J:ı ııırsııl ııl:ııı lıu 

Ronıada Belçika~ 
nın teslin1i 

(llıı~ lıuııfı 1 iıwiı/t) 

Bugün I~dra ve Paris kralın 
ihanet ettiğini tekrarlıyorlar. Ha· 
yır Leopold ihanet etmiş değil
dir, çünkü Relçika Fransa ve tn
gilterenin müttefiki değildi. Bel· 
çika müttefikleri kurtarmak icin 
kendini feda etmi ·ti. Leopold h,". 
kfımet azaları gibi uzak ve ya
bancı bir memlekette değil. ordu· 
sunun başında olduğu halde bu 
kararı vermiştir. 

Vatinıtonda 
Vaşinı-ton, 28 (A.A.) - Kral 

Leopoldun teslimi silah etmesi 
burada hakiki bir hayret uyan
dırmamış, fakat Alman saldırma
sının nerede ve ne zaman durdı·. 
rulabileceği hakkında yeni bir 
bedbinlik dalırasma yol açmıştır. 

. ~Hittefik orduların düşman kori
dorunu yararak irtibatı temin e· 
c·eceği ümidi, İngiltere ve Fran
sı n:üstesna olmak üzere hiç bir 
yerde Vaşingtondaki kadar kuy· 
vetli değildir. 

Romanyanın Berlin el
çisi Ankaraya tayin 

edildi 
Rıi~. %11 (A.A .) - nomanyanın 

B"rHn t>lçlsi lü11t,.rk11, Ankıua bU. 
yü'.( elr;lllfln• tayin nlıınmıııtlıır. ~MI· 
tt!11kıı l J-laTiranda yeni \'llr.ıfoine h&. 
P•ket f'd!Cf'k tlr. B!rlln elçlll~n· Ay&ll 
lu.smdan Romalo layiıı olunmuetur. 

f;:ıbıııc, h~l:i frl~l.:ı-llcriıı 1ıı"ili7. 
Fran<;ız ıııaııeYt faillrriııiıı izi arka. 
~ıncla yiirlimckle ııihiılir. Fııhrer, 

Bel~·il..a kralına l.:arsı ve 5r.c·aalle 
h:ırp eden askrrlerıl~ıı ıııiirekl..rp 
oldıı~ıınıı iılılia cdehilct'rk olan or
dusuna k:ırşı hiirıııet ı;:iislerilııırsini 

rırırelıni~lir. Belçika kralı s:ılıs:ııı 
lıir arrn. izh:ır r~ lcıncıııi, olc"lıı~ıın
ılan, k:tll lı i r ikamclıriıh le<;hitiııe 
kadar lıir Belçika ş:ılo•ıındıı olıır:ı. 
lıilct'el.:tir. 'fe<;Jinı olAıı llcl~·ika 
ıınıplarının unıtııııi ~ cl.;iıııu yarım 
ıııih·oıı askere b:ılijz olmııkt:ulır. Al-

( 
rııaıı ordııl:ırı şirncJi iki nıı~ıı ~: 
enerji ile esaslı nıiicrimJrrı ıı:n 
\':\ •·alı~:ıt·al..lır. n . ~ . r r 
Amiral Keys ne diy0 • 

J.rıtıdrıı, 2S (.4. 1.) - Jliiııtrr: dirır 
Çörçilin kr:ıl Leopolıl ııc 7~t)c 

ıııerıııır l'lli~i :rnıiral Pojrr "r 
dün :ık~:ıııı J.ondnırn ılöıııııiişlll 'ı· 

Aıııir~I Kcy~ hıı~iin sll tır~"llrı 
ta hııhınınıı~lıır: :ı ~ 

Büliin şl'r:ıili nı:ılıim oJıınc:t~ fi • 
dar kr:ıl 1.copolcl h:ıkkıntl:ı h•~ıı:ıt~ 
l.:üın ,·erileıııi~ ece~ini iinıı1 c 
islerim. 

Resmi Tebliğler 
Fransız Tebliğleri 

Parl,, 28 (A.A.) - 28 Mayıı ııab&h tebliği: 
0

,_ 

Şimalde aııkerl vaziyet, ordusu ınılllz ve Fransız kıtaı1'rmın )·:ı:ıı ıızt• 
fında harbe l~tlrlk etmıklı olan Belçika kı·alının teslimi ııl3.h etınesı b 

rinı beklenmedilc bir tarzda. vahlmıe,mişUr. Inı:-iliz ve Framıl1: kıtal&t'I 
yeni vaziyete karşı koymakta ve• muharebeye devam etmektcılırıer. tıt 

Cl'phenin diğer kııııınlarında kayda ı.leğer mühim hiç bir §ey oıınstılıl 
Pulı, 28 ( .\ •. \..) - 2R Mayıı1 tarihli a.k,am tebliği: ~1' 

Kral vopolu tıırafından ıtllhaz edilen karar dılşma.na ııima.ldf ıaz:ııııı-ıt 
artırma:C imkA.nını verml,şlir. Burada F'ranıız ve Inı;lllz kıtaları aynı 
çarpı~maya devam etmektedirler. cıt· 

Somm• dt muharebl'ler kıtalarımız için mUııait bir şekilde inkl~aCIJ 
Yam etmektedir. ,, ıııY 

Bombardımıın tııyyıuelerlmlz gece gündilz hava ınrydanları ve dil: J' 
kolları üzcrmde fa&liyetlerlnı devanı etmektcJl.r. Ceplıenil\ dit;er, IJllll11 

l&rıntla kayda §&yan bir rY yoktur. 

Alman Tebliği 
)od., 

llitltrln ttnıunıl kınar:llıı, 28 (A.A, ) - l!'landr , .• Artua bUyilk rrıt ııııl' 
muharebeııı, en yüksek noklaııına varmıştır. Kıtalarımız ıiddetli bir ntlCrda' 
dan ııonra, çok enerjik bir muka.vemeti kırmışlıı.r ve mahsus düşman ° 
!arını gittikçe daha dar bir uhaya. itmişlerdir. ~ 

Brüj'a. 10 klloınetrı "mesafede vıe Turu on\indeylz. Tiel'i ge.;;U1' .;t ıı'a 
ğUs gö~il~e bir çarpışmadan ıonra çok kuvvetli bir düşman topçu gfll~tfl' 
aldık. kralın idare:11ndeki -tOO HA 500 bln kl~llik Bl'lçika. ordusu ,bu Qlll 

\'&7.iyetı takdır ederek, ıilAhlarını bırakmıııtrr. ,,,. 
Muharebl', mahsur lnı;-ltiz ve Fransızlara. karşı dı::vam etmekted·~ ı 

lansien'ln ıimalinde, kıtalarımız, geııl~ bir cephe Uzl'rlnden Fransıı ~I 
lııtihkAmtarmı delmiş n Valanıılen'ln ı;-arbında Eskot kanalını geC 

1 
Oqi vı Dua.ı alınmışttr. Ga.rpten de düşman, bUtiln cephe üzerinde ,trli.f· 
m11tır. La Bas, M:ervly, HazPbru•, Burburg şehri, Almanların ellndtd 41-

Hava kuvveUeri, .Zebrueg, N'iup.ır, Oııtentl ve DUnkerk lsUka.ınct~ 
ileri yolları ve demlryolu mUnakalAtını bombardıman etmişlerdir. BU~ 
Jardaki deniz tesisatı ve buralarda bulunan vapurlar bombardıman 8 dl 
lir. Di.ınkerk'dl!J deniz köprUııtı tahrip edilmiştir. Kale ile Duvr ıı.raıııII 
dü~ma.n torpidosuna bUyUk çapta. bir b.>mb• lııa~t etmiştir. ıl 

Cenup cephesinde, ıtşa~I Som mıntaK!lslnda, düşmanın zırhlı .arlllll' .,1 
yaptığı bazı hücumlar ıeri pllskUrtillmUştUr. Dtişmanın 30 zırhlı sr• 
tahrip edilmiştir. . ~ • 

Düşmanın havalardaki zayiatı, dUn, ın tayyareye baliğ olmuıtur· ~ ı 
k" sahilleri açıklarınua, Alman hUcumbotlan, bir lngiliz torpidosunu 'j,P 
dü~man denizaltr J:'emiııinl batırmı~larclır. 28 M:ayı"' gecesi, bir hUcUll' 

3000 tonil!toluk yUklU bir dli~m&n nak!ıye ı;•mlııinl batınnı§tır. ./ 

--------------' ' 
lngiliz tayqarele~ı 

Büyük Alman şehirlerinı 
bombardıman ettiler oe 

Londrıı, 28 ( Husuıi) - İngi· !eri Alman toprakları üzrrin~td 
liz hava nezaretinden t~lıli~ olun· faaliyette bulunmuşlar, p~oJO~ 
dıığuna göre İ ı1giliz hombardı- rof, Duzder, Dodbrun. ·rıi J,cıı' 
~an tayyareleri Alman hava me). Hamburg ve Bren şehirlerl 
cianl:vı:n ve diii;er ask<ri hedef· bardıman etmişlerdir. e 11"' 
teri b·ımbardımana devam etmiş· Şimali Norveçte faaJi)'ett j.1 
lerôir. Bugün bütün gi.:n İngiliz lunan İngiliz tayyareleri .. ~eroı: 
bombard:rr.an tayyareleri Alman man tayyaresi düşürnıut •>'>' 
kıtalaraia ve askeri hedeflere ta· Bugün İngilizler ceman 9 t 
arruz: etmi~. avcı tayyareleri Al- re zayi etmişlerdir. . ~O'" 
man •avyareleriyle muharebe et· Almanların büyük za}11atı ııtJrl 
mişlerdir. Bugi.in tahrip olunan alarak hava taarruzu Y,aP~eslf' 
Alm~n tayyarelerinin miktarı 22 ~örülmektedir. Vasati bır, 1'rtı; 
dir. Dün ise 79 Alman tayyaresi la günde 125 Alman taY;,s•'' 
to:hrir edilmiş veya haı~a uğra~ düşürülmekte veya ağır 
tılmıstır. uğratılmaktadır. 

İn~giliz bombardıman tayyare· __,/ 
~~~~~~~~~~~~---

Belçika Başvekilinin nutku ıcrµ 
l'ııris, 28 (:L~.) - Bııı;:iin ii,l!lr.- tir. flıı clıepten dol:t~ ı arlık ıt11ır' 

ılrn \nnr:ı rr,ınrn lıilclirilılil:ine.~ii- yı lıiikiıınel ha'l.;kı ~oktur. ~1~,ııl' 
re, lklı;ik:t lıiikiirıırti, Jklı;ikııııııı lar, sulıaylar ve diıler Belt"l dıl' 
miiltrfiklcrin yıını h:ı~ınd:ı miica _ s:ıı.lakat nminlcriııtkn il.ıra t 

dclcye rle,·:ıııı clrncl.:le olrlu~ıııı:ı ıııi~lerclir. ( 

1 ıı"(J 
Fra ıısad a YC r ngi llercdc 1 

J(lv' 
kar:ır 'crıııi.,lir. nrJı;ika halen H
ııiılrn lnıilaıı'ıııı~ hıılıınnn hiitiin or. 
tlu,111111 kullan:ıı·ak ve ıııiislc\'IİH 

Lıırşı :ı::ıferi lemin için nıillrtin hii
liin kıınellerini harp ıııcyd:ııııııa 

:ı l:ır:ıklır. 

RELÇIK ... B ... ~\'El\11.l:>il~ ~IJ'l'Kl' 

l'ori~. 2.~ (.4.:U - nckik:ı lı:ı~· 
Tr1'ili Pierlo hııııün Frıut<;ı7. raci) o_ 
l:ırile nc5reılile11 lıir ıııılıık sÖ) le
mi' \'e rleıni,tir J.:i: 

Kral bn11n11 e'\ıı~lnin kenıli~inr 

v<!rıliı"ti ~ıılahi)·eıleri lccuii7. ederek 
ıllı,ıııanla ınii7.:ıktrtll'rf' ııiri~mi, Ti' 
ıiii~m:ınla lıir aıııa,nı:t a1'ılelnıistir. 
At'lçika, lıııncl:m ılola) ı hııyrrl için. 
ıleılir ,., r:ıkat bir aılanıın nıiicriın
li~i. hiitiin nıillet İİ7l'rine yiikleti
leıner. 

Ordııınıır., hıı ;'.ıkılıelP !~yıl.; ıleııiL 

di. 
"r;ıJ, l;:ınunue astyi ihUI f'lınış 

'\'C ml1!1edınin emri allına Iİrmiş. 

liıı hilabın:ı t•c,·:ıp yeren He 1r;ıı 
l:ırlıı yeni ordu teşkil otun~~ıı il 

PiPrlo, hııııılan ~onrn BelC~ 1[11ı~~ 
1.:fıınelinin, Ilckikanııı 3"r rı~ 
.ıiılen cle,·lellerle nıııllak ıc; 1,ıf;' 
nii IHil evlerni~ "' biiliin 'rıı~rı~ . . • ııı 

lıl:ırı. 19111 de h:ırlıclnıi' 0 d'' 
~ fıf..:,ck ~e"iyeo;ini gösterrııe~·ıı 
\'el elmi~lir. 1• 

·ıırıı' 
Pierlo siizleriııi ~öyle tıı 

> " 1 ir: 11ııt 
1'r:ıl, icr:ı) ı hiıkiııııet 'ı-•" 

d'rdt ıııııkll'ılir olmıırlığı ı.:ık 1 ·ıırtl 
nııe~ıı,1 ııhklinıı Belçıka mı {11'6' 

J• • ıarıı ı 
11111111 nıızırlar ıner ı~ı ı1tft; , 
keneli ıne~ııliyeli ııllındıı !~ell il 
dilir. llıı ıırcn~lhe müde111 J;•r1 

nııere ~ 
kônıel en menfıır lc!'.a,· 1 , 1 1;~ 1 
miillefjklcrle lıirlikle ~e i)(!•f' 
İ • likl!ılı \'e lamaroiyelJnı rn 
edecektir. 
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lılıışı Jaya gelince birkaç kenmiş c.Ian God~r derhal k~z 
t kaı duvardan maada hiç ır..ayı l:aparak bütün kuvvct:l~ 
h(1ı~rnı~tı. Duvarlar üs. topra'darı kaluırmağa ve kürekle 
li~li J, demir parmaklık- atr..1ağa b~şladı. Bir müddet böy· 1 
ko~t girmişti. Müthiş bir le kazdıktan sonra k<ızmasının 

lıtUft:ua.u her tarafı kapla. •sert bir cisimle karşılaşmış oldu
tuıq ~tıı bekçiye yaklaı;tı, ğu;ıu gördü. Yeraltından boğuk 
~tlc Yledi, memur büyük bir ses geliyordu. Gotlar derhal 
tı• tlin· ~dtra ı şapkasının kena. toprakları nçtı ve nihayet çok ka-
oı~ rak selam verdi. ba yapılmış ve demir tellerle b.:ığ 
) b Polisi tahkikata baş. lanmıs bir tc:but ile knr~ılaştı. 

1 llı\i Bekçi~in yardımile tabutu ·~lı~arı-
lj~h fcttiş sordu. ya çıkar:r.ak pek müşkül olmadı. 
~dır lllUfettiş bey, henüz Godar tabutu;ı kapağını haldırın

·1111' Komi:;er rr.ö:ıyö ca, etleri erimcğe b:ı.şla:nış ve ol-
~}'~elrrıesini bekliyoruz. dul:ça tanınmnz bir hale gelmiş 
itfa· 0 

Yangm cok uzun bir vücutla karş•la~tı. Bu ceset 
~ı:ıı1Ycler ancak, bu sabah Tine.1in muavinine benziyordu. 
~..ı~~e nıuvnffak oldul:u. G:xlar ile arl::ıclası derh:::l t:ılıutu 

~-ar uın.et ac!amlcrı gelin· k:ıpıyacakfar ve ~crga g<.;nd~re 
llt ,0~Uteccssi:l~r yangın cekkrdi. Fak;:ıt t.'.ım bu sırada 
t b-r.İ·rnama!c ıçın bura. rr.tifettişe mUthiş bir fikir geldi. 

~İ::ı ',' 1.Yorum. Kendi ken:linc: 

• ) ~andığmı r:e zam:a:ı 

L"tlcaef b' "'>'.. ılmiyorum mü-
l'.I İtfn·\lrada vazifcten bu. 
ı:ı t aıyc neferi, yangın 
ı c]da:ıt saba.hın ik!sinde 

-t u;;. 
~~ : t>~nu ve ancak snat 
~~ltd~ cin üne r,eçe bild~
~ d ı .. Her halde pek kü. 

' \'il~ıldi bu ... Söylediği
t~ıı~ &aman yığını gibi 
'l~~·· 

•ı:ıı b~anan kimse var mı? 
~ ~· trne:n mösyö.. Fa. 
dtğ·:ınediycrum ki ev 

1li 01~lrniş.. Fakat zararın 
~ Uğu tahmin olunu. 

~' llı ~ra__ da b~lli olur. Evin 
~ Ugunu biliyor musu. 

}'c~bu hususta hiçbir ma 
~di Mösyö. Fakat her 

! lıı11~. datreı.;inden öğ -
~tl iindür. 
~lıt~cı 'l'e§ekJ:ür ederim. 

~ a bir dakiha beni 
·1~ 
~ [4kcndiı:ini getirmiş o- ı 
ıı..d'si 11.Ycının:ı giderek ~o
"ll k Ilı gelinceye kadar 

"lttj stııarıncıa beklemesini 
a~ıı 0b;a biraz ilerde bek 
~ . kçiye i~aret ede • 

ı.:• •ıı ih 

- Niçin ohr.asın? bir kere tec
ri.ibe ed:!lim. 

Diye mırıldandı. Sonra bekçiye 
dönerek her şeyi olduğu gibi bı
rakmasını emretti. Bekçi ele mü. 
fettişin birde:ıb:re cıld:np çıldır -
m:.dığmı merak ediyordu. Godar 
bahçeden cıktı ve yolun kenarın
da kendisini beklemcl•te chn tak
siye koştu. Şoförün yardımile E. 
mili otomobild:m çıkardılar ve 
berab~rlcrinde getirmiş olclul:ları 
te!:erlel:li l:cltuğa yerle~tirdiler. 
Godar arkada;ıını geri geri ~eke 
r ek vaka mahalline getiriyo du. 
Müthiş manzarayı evvelden gör • 
mesine mani olmağa çalışıyordu. 

Mezar başına geldiği z.-man Go 
dar tekerlekli arabayı birdenbi::e 
çevirdi ve Emili, eski sadrk arka
da~mın cesedind~n kalan parça ~ 
larla katşı kary ya 1>1r\lstr • 

Hasta:ıın gözleri açılmış zaval 
1ı Lenuvarın erimeğc başlamış o
lan cesedi üzerine calmıştı. 

r Dahrı var J 

' ı 

/:mir, (l/ımısl) - ncrg:ıru:ı ker
ınc.!:İ ll~rgıım:ıda vnli B. Etem AY
l;utıın on oinlerce halkın önünde 
rnt etliğ i ııu:ukla açılmıştır. 
l~crmes koınile~inin hazırladıih 

zengin proı~rnınıı güre türen Derg:ı
m:ı önündeki spor al:ını:ıda yapıl
mıştır. 

H:ıv:ının ynj:tmurlu olmasına rııl{

mrn e~lencelcrc lzmirdcn, ~lnnlc;:ı
ılnıı Ye ciY:ır köy ,.c knz:ılnrdan a
ralıal:ırln, motosiklet, otomobil ve 
otobüslerle yirmi binden (azln zL 
yarrtçi gelmiştir. 

S:ıhahle:\.'in davul, zurn:ılarl:ı ,e. 
hir dol:ışılmış, Krrmes ilan edilmiş
tir. (')j:';Jeye do3ru Koz:ık yayl:lsı 
zeybc'deri, Kınık p:ırti teşkilı1tı 

mensuplnrı, nYcıları ve bir çok köy
lerden ıwlen heyetlrr, nıillt kıy:ı

Cetlerilc kndın YC crkeklr.r büyük 

flrrcnmn cf e7erl 

bir k:ıl:ıbalık vücude grlirmişlcr~ 
dir. 
Ôğledrn evYcl bir kısım ziyaret. 

çiler Akrcpol:ı ,.e Jimno1a çıkmış, 
di~cr bır kısım da Eskilrı;ıyonu ge. 
zerek şifnlı ınıclan içınişlı':r<lir. 

rını '::n sonr:ı Kermes eğleıırele_ 
rlnin yapıl:ıea~ı lıüyiik nlıın müthiş 
knlabnlıkl:ışmışlır. 

\'ali nutkunu öğleden ı;onr:ı söy
lemiş ve binlerce sene t'Hel Ber. 
gaınnh ecdnclımızın krrmcslerin
den bahsederek buı;ıünki\ kermes
lerin fnyılıılnrınd:ın bnlısr.tmiştlr. 

lzmirde dolu 
ve yağmur 

/:mir, (llususl) - Son ynğmur. 
lar ,.c dolunun b:ığlar:ı zarnrı ol. 
muştur. iki kişi yıldırımdan ölmüş, 
beş kadın yar:ıl:ınmıştır. 

An1erjkanın en büyü!< transatlantiği 
haziranda sefere başhyacak 

Ncvyorktnn yazılıyor: 
Amerika Birleşik Devletlerinin 

'nşa etmiş olduğu transatlantik
lerin en büyüğü ola.n ''Amerika." 
' ıa.sı:ira.n iptidasında sefere ba~ln 
-ncaktır. 

Bu muazzam geminin ağırlığı 
0000 ton olup m~kinelcri 34bin 
;~yğir kuvvetindcdir. SUrati 22 
ıildir. Gemi 748 mily::ın franğa 

mal olmuştur. (bizim paramızla 
'2 milyon 440 bin türk lirasıdır) 

Ancak bu geminin hangi h:ıt 
izerinde çalışacağı malum değiJ
Ur. Çiinkli Ncvyork ile Cent•ve 
arasında Manhatan ve Vaşing· 
:on transatlantikleri işlemckte
.;e esasen bunlar da kafi mik· 
!arda yolcu ve eşya bulamamak 
.adır. 

;q-ilb e tiyacım var, de· 
trtc ;_ıer arasında bana 

~eı.· c~ainiz 
ıııı· . 

\ t!lı~ tehberliği ile Go· 
llo~ an tüten harnbeler 

t ÇlJ'~~~a ba~ladı. Her 
tııa, •Ura clü~memck i~iı 

Kısa kürek mı, uzun kürek mi? 

rı 11.l~ 1~ yfüiiyor, ara s • 
~:ıra ıgı bir şeyi t~t'-ik 
.\!har }'cnidcn yere atı 
~ıı ı?Y: Gcdar bu me. 
~1< ııc b;nc ait olduğunu 

rı~ d ır kağıda, ne bir 
;ti. ~ hirkitaba tesadüf 

ı \ de;.;· a~çcde de bir §ey 
~ !t'lit·~•ldı. Tam manasik 
' llYor, tnerhul ile car-
t ~ ~ 

Gece y:ırısınıı doğru, bir f•rın 
l'T.Stıhtıı~·ı, çırnl:Inrın birinden kü. 

ı e!• isterken. fırının nrlcn t:ır:ıfın· 
ın::ı <,:ırnk, ona şü~ le .sonlu: 

- l's!n, uzun kürd!i ıni, kısa kü
rrili mi 7 

Tezgahtar dn ba~ırılf: 

- füs.ı kürele. kı~n kfırrk 1 
T:ını hu nrıılık, ornıtan geçer. ,. .. _ 

ir (.'er.ip J;m:ıl Kıs:ıl:iirck) fırının 

knpısı n:ı koştu: 

- Ne istlrorsun nı::ıııı? 
Tczı.ıiılıt:ır şıışı r:ır:ık; 

- Bir ~l'Y iı;trrli/!inı yok! ~ltı1t ;;_ .. ı·~ d" 
L~llıı -uıtsız ıge uş -
~Çc~ı. Villayı çeviren - Sen ıleğıl ıniyrlin şinııli, rni 
!"%;ı e dolaşıyor, kara tlefo mı~n kürek) ıliyr h:\!iırıın? 
~i b·<>tdu. Birdenbire ge - Bcn<linı ! 
}'a~~ ağaç üzerinde be- - İŞIC' kısa kiirck htniın, çnllır-

ı,_Çiltpl •ş bir haç- nazarı ılın, Jıl•lıliın, şimı'= k:'lrş•nıl:ı dunı· 
:ıdt hı .. ~.rka~:nda bekçi yorıını. :\eıiir mer:ımın sö} le h:ıka
~ }'akı üyuJ:: bır teee&Süs lım ! 
~ qblığ aştt ve kahn göv· 1\·ı~ıihl:ır lH'mrn knpınm y:ının. 
'• U Üzerine şu cümle· dııkl rıral:lıınlnn birine ı:e~lrnıli: 
~ Olduğunu hayretle - l'lan, knpıyı kapat \nlıuk, bo-

"- f1azın:ı fnlan snrılmnsın: 
. ~-'&\ıto.."\ 

lilit~ Lenuvar rned 
. Hıır t~esaüsünün kur 
tlit · Allah kendiı;i.'li 
~ bitk Bilet Ararken 
ı~t•şı .?ç dakika bu a -
~·td len °nUnde duruyor. Snlr, IIolit Fahri Ozansoy, tranı. 

ttı.b. Uv11r ismi yabancı \'nyd:ı bir t!irlii lıltetini bııl:ıını· 
~t~ıı trııre ~atırlıyor. Dos· yor; elini o cepten o cehe ı;okup 
ıq Q trıi Uavıninin ismi Le · boş çık:ırılık•:n kıırşısınıı ıiikilıni5 

~lııı}'d~? Demek ki Le. ol·'l J.·ondiiktüre: 
>GtlU? ,~~t1;ın altına mı - Hny kiHir ~cylıın, h:ıy! ?\ercyc 
d~ ,_vazıyet de öyle illi im bilet? 

'-U""1-·· b 0°\'ordıı. 1'ihn,·et ·. 'b ,~tı. "'"'Ll nrada top • J 

t<~;}'e d" - Ne ·:ıııtılım, buhınm:ıyncıık, 
0 ndii ve kısaca yeni hir bılct kesin bari! 

11~ ba11, ' Diye tekrıır rlini cehlnc sokar-
~ l tr lıaı kazma kürek ken kondilktör de kendi rliııl ş:ı. 

tr.ı,ti~ tle buradaki kom lrin şnpk:ısının krn:ırınn uzntıp: 
~·~(~. etmek ai:in için - 7.:ıhınct huyurm:ı~·ırı, bilet bu-
\ ttıu Çabuk gelmeğe lunclu ~ 
{~~ tq::aceldir. De<ll Ye ~mir !>Ordu: 

ıı ~ >~a k .sonra bekçi c • - Neredeymi~? 
' tt~·rc~ ile mU!ct - -. Snplrnım:ın kenarınn iliştir. 

ı~tı. Sabn tU 1 ml~~ınlr.! 

................................................. , 
1 Yazan: : . . 
= • i Osman Cemal ! 
: .................................................... 1 

•I 

:r-!"" - ı.,.ı• 
~ ... '!l • ..,.t'' 

-~--------_..,_,,,, .... ~_...~.....ı . - -
KnznzNlt·lcr - Bizi kurtnrnıııyn 

geliyorsunuz nmıı, nıpurıınuz nrrc
ye gidiyor? 

- Avrurınya! 
- Trşekkiir cıkriz. nurn<l:ı kal-

maya razıyız. 

Sunilik Modası! 

Şu lnsnnl:ır ne tuhnr ınnhlı'.ıklar! 
Allnh, onlar:ı bultclay \'ernıiş, ki ek· 

nıek yapsınlar cliyc ... Onlars:ı şim
di işe lnrııınnz p:ıınukl:ırclan suni 

ekmek y:ıpmııy:ı hıışfomışlnr! Allah, 
onl:ır:ı l:ı\'tık ördek vermiş, lıol be;! 

yıımurtalorını \'esinler divr .. Onlar 
io;e şimdi bilm~m nrlerde~ sunt yu_ 

murta yapmaya k:ılkı~m::'.ır ! Al
l:ıh on l:ırn sürülerle koyunlar, ke-

C'iler, inekler, manılal:ır vermiş, süt 
!erini sağıp iiriyetlc lçsiıılrr \'e 
eanl:ırı istediği 1nınan d:ı onların 
razl:ılarını ke-.:ip r.tlrriııl ıloy:ı doy:ı 
,;üvılrye inı!irsinlC'r ciiye .. Onlarsa 

şinıui lıllmeın lı:ıııgi m:ıden Ye 
matlılrlerden sııııt siitler, etler yap
mayn ç:ılışıyorl:ırnw;! Allah, onln_ 

r:ı tereyağı, zeytinynğı, susam Yll
jtı, pamuk y:ığı, kuyruk y:ı~ı, don 
yağı, lıezlr yal;lı gibi bir çok yağ· 

far vernıi, ki bunlarla hem beslen-
. sinler, hem de hunları ın:ıkinelerin_ 

de fnlıın kullıınsınl:ır diye .. Onlarsa 

şimdi nkl:ı, hnyole Relıııez \'C h:ızı!liı 
u ..... _,,_..._ ____ ....., ........... ~=-"' ela pek mundar şeylerden lıir la-

. "" ı' kım yağlar çıkarmaya ul;ra;ııyor \'e ....... ..... ) .. , cıkıırıyorl:ırmış ! .. 
, ' 

- Ateşi ke ! nıınlar yabıın ör. 
deklc>ri l'ıthtt ! .. 

All:ıh, dünynrn liizumu kadnr Ye 
belki <le lii7.llmıınd:ın razln lns:ın 
ı;önrl<'rrl 1'1 !ı:ılıl~ o ılnr, h,, l kiki 

ins:ınl:ırı lıir t:ıroft:ın ıı;rihirlerlnr 
kırılırırlcen öte larıırtnn nd•nn <no 
holo) denilen sunl iıısanl:ır yop
m'.l):l •a\':ı~ıyor '\"C yapıyorlarmış 

hile! 

Korkarım ki, bu Riılişle, güniln 
birinde insanlnr, All:ılıın kendile_ 
ine ,·ermiş olduğu nkıl, rıı:rl de )':ı 

beğenmeyip, yııhut onlnrı bfl~bülün 

kaybedip }'erlcrlnc her !nsı111 kin 
sunt birer akıl, fikir ~·apmaya kal
kışmasınlar! 
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l:krr:ık ve temiz gökyüzü, ufuklorn 
gerilınl5 bir mavi ç:ıdır:ı benziyor. 
ıltı. Ye gelinin oey:ız rlbisesi, kız
I:ırın n·nl;li rul>:ıl:ırı, Lütua o :;en 
IU\':ıletJ<:r, O {!enÇ, O .sılıJıatJı \e Sİİ. 
::el J·ü.:.Icr, ~·imenlil: orı:ısında nç. 
nıış lıir demet çiçek gibiydi. 

Yemcl:len sonrn, Matyü, nln me
i'tıla ol:ın Serene lıay,·:rnl ::ırııı ı r.ös. 
•rmek ic;tedi. Bo~en, Konstnns ve 
. al:ın:ln lıC'r::ıhcr ~ilmek ıızcre n
·:ı~:t knll:tıl::ır. Alıırl:ır ~:>.'.; l:ırnft:ı 

li; fnk:tt ornya vnrm:ık için, hii. 
iin malıki'ırıeııin ııı:ınz::ır:ısın:ı lı.'ı

.im ulun lıiiyü'· bahçcılcn ııeçmek 
lazımdı. ?llisafirler or:ıya gelılikle· 
ri ırımaıı, Riİlll":' nllıııda bütün ilı. 
:işaııılle yayılan lıu heybetli eseri 
bir an seyre dnlınaktnn kendilerini 
r.lıımııılıl:ır. O tcırırakl:ırın eski lııı
lini lıili~orl:ırdı. Şimdi müthiş clr~ 
ği ,iki illi niirüıı le lı:ıyrnıı cılmaın:ık 
k:'thil değildi. Uzuıır:ı lıir sük(ıt 
hüküm surılü. Nihayet, Set;cıı, ken
eli ,,enetiııln gittikçe az:ılın:ısıııd:ın 
ileri gelen lıir mernretle: 

- İyi bir i' ~·npl ınız. Ilüyle bir 
5cyc !:im inanırdı, diye mırıld:m <lı. 

Sonra yürüınrf,c devam edildi. 
f':ıkat, aAıll::ır, m:ındır:ıl:ır ve alıır
l:ırd:ııı ,;eçilirken ziy:ıret\ilerin 
h:ıyrnnlıkl:ırı lıir knt dnlı:ı arttı. 
:\hıtınsıl üremekle olan iııe:der, 
koyunlar, t:ıvııkl:ır ve tavş:ınl:ır, bu 
şonlı y::ır:ıtm:ı eserinin kudretini en 
bııriz bir şekilılc meydana ~·ıkarı. 
yorlnrdı. Her M'ne adetleri kesret. 
le çoğnl:ın lı:ıy,·anl:ırın yerleri d:ı. 
r::ılıyor, :.reni yeni kümesler Ye yn. 
pılara ihtiyaç göriinüyorıhı. II:ı
y:ıl, lı::ıy:ılı artıırıyorılu. Ziy:ıretçi. 
!er d:ıimt loğusnlıklnr ve doi';uınlıır 
içinde hulıın:ın hir iileın :ır:ısıncl:ın 
geçiyorl:ırdı. 

Öte larafl:ın ekinler, fideler ,.e 
scbzclrr nıiitemadiyen kaynayıp 
k:ıh:ırıyorlnrılı. Or::-;ı da h:ıy:ıtın 

yenilmez kndretini lıilmeyr.n zen
ginliğini olanca :ız:ımetile göstc. 
ren güzel lıir levlı:ı teşkil ediyordu. 
Boşrn, lıülün lııınl:ıra ir.tilıfarJ:ı 

bir güz gezclircliklcn sonra: 
- ı~ıe pervnsızca fıremclednde 

hiç mnhrnr olınır:ın bir zümre, 
dedi. 

Bu sözlerini tok hoş bul:ır:ık gül. 
dü. Sonr:ı, Scgcnin kendi:;inc ııliı· 
kn ile luık tıfıııı ı görerek clo!iumlar 
h:ıkkınclnl<f eskl n:ızİırıycierini tek. 
rarlnın:ığa h:ışl:ıılı: 

- Bize, nrk:ınıml:ın küme küme 
tocuk sUrül:lemediğimiz itin ha -
miyctslz elerler. Nr. lrnt1:ır rn:ıntık_ 
sız bir fikir. Herkesin kendine ı;ö. 
re \'al:ınn hizmet cdi~i v:ıruır. Fa
kirler nsker verirse Jıi:r. de s:ın:ıyi 
ve lic:ıretimizln semeresini veri_ 
rlz ... Velhasıl, herkes kendi işini 
bilir. nen telef olurca.sına çnlış:ı
yım, serm:ıye yapayım, sonra nr_ 
kamcl:ın ÇOC'tıkl:ırıın grlip onu pııy
laşsml:ır, ve tnkır tukur yesinler 
ha 1 Bizde !Jürlc knnunlar \ 'C iıdet
ter \'arken hiç bir ailenin kunetli 
bir servrli ol::ıın:ız! Onun itin. hu. 
günkü gidişe Jıüre her ııilenin bir 
erkekten b:ışka r,·J.idı olm:ım:ı

lıclır. 

Vaziyet o h11l:ır mü5ktil, o t·nrlor 
-ııl:ıntılı oluyorılu ki, süz sü~ leme
fle kimse t•esarct edemiyordu. BO. 
şen lııı süklıtıı kendi ı;özlerinrlen cı_ 
kan ııııınlığm z:ıforiııe Jırımleıkrck 
şevklendi. • 

- l'ılescli'ı, lırn ... 
- 41cks:ıııılr! 

Kocasının lfıkır<lıları kalbine di
ken sibi Jı:ıttığı lıalrlc o {ın:ı kn· 
rtar lı:ışını eğı•n Konstııns nrtık cin. 
yannmırnr:ık is)an l'lnıişli. Y:ı. 
naklorındaıı ikı iri gözvmn \'U\'ıır 
ynnırordu. l~oşen e\·v~u: ııir şe; 
nnl:ıınndı. Sonra, karısının n/::l:ıdı
t11111 görerek birdenbire s:ırarılı. 

- ,\lı! Evl't, zavallı çocu:1ıınmz ... 
fo'nknt n:ıznriycnln müstesna ,·azi
yctlerlc Lir uliıkası olaııınz. Fikir 
fikirlllr. 

.\sır Ye kns,•cıli bir .sfikıin hü. 
künı siirdii. Bcrrl:et \'ersin ki, :ır_ 
tık zirnfct masasının hıılıırıclu~u 
neşeli muhite :ı\'(let etmişlerdi. 
~lnry:ın, kliçiik Benj:ırncııiııc ıııcıııc 
\'eriyordu. Sağında iki gdini ve 
tonınl:ırı, solunda on birinci e\·IU
dı :\ikoln duruyordu. 

Sesıen l\l:ırynna do1)ru ilcrllye
rek: 

- Dcıııe?; lııı ya,·ı ucıık, l'rnzirdi. 
iıinl:ı on <liiruüneü çocuk oluyor, 
:))le mi? 

1 n un µi'l .. ., 

- Hınır l :ıl n 'iv cı tem li ... O ı 
!ört ol c:ıl tı. r knt jl i ıl r cıu,ü 

liiııı. On iki <;'Ol'U': Nnz'rdlm. 
llô~en sozc karı~;ınakıon l:cnclini 

ın cnctlcmrıll. 
- lllr dfi:tünc ı:orul:! ... Çılgınlık 

ılr~il mi~ 

Bıı ıniil:ıhnznıl:ın neşelenen Mnt
~·ö SÖ7.C nltılclı. 

- Ben de bu fil:lrdeyim. Bu kn
ıl:ırı çılgınlık rirğilsc de llidnl<len 
uzaktır. Kıımııla yalnız kaldığımız 

\'akit lıu husu'it:ı hlr par~·a ileri 
{!illi~inıizi lıirihirlıııiZ'J itir:ır crlı<-

riz. Es:ıscn herkesin bizim misali. 
ıııize uyması liı::ıın geldiği kanaa
tinde değiliz. Iluııunln beraber, bu 
z:ım:ınd:ı lı:ıclui ın:ıkulü aşm:ıkta 

lıic bir :r.or:ır )·oktur, 1\ü!us itih:ı· 
r:ıc o k ... !ar fakiriz ki, fazl:ısı :ın. 
cak ki~·nfct eder. Misalde bir par. 
ça mlib:ıll\ğ:ı etsek le, bıı delilik s:ı
ri oldu;1u z:ıın:ın memleketimize 
sün do;;muş ol:ıe:ığı muhakkaktır ... 
lfor!a:loc:ık yalnız )ıir şey vardır; 

ze~.lnın ılh·nııelil!e g:ılche ç:ılması. 
M:ıryan gülümseyerek dinliyor • 

<111. Fnk:ıl birdenbire gözleri y:ış. 

lı:ırla doldu. C:ınından kopan ,.e 
sütüyle he<>lenerek meydana tı· 
kan çocukt:ırınııı hepsini bir ara. 
da görmek s:ı:ıılcli orlasınrfo kolbL 
nin yarası lekrnr açılmıştı. 

Titrek hir seslr: 
- Evet on iki çocuğum olı:ıcn!.:

tı. Fnk:ıt ikisi toprn~ın ı.lııncla IJizi 
lH•!.lıyor, tireli. 

\'e Jnm ilin J;ü~ük mezıırlığında
ki aile kabrinin nn:ı tıırafın<lan ya_ 
dı, heps:nin or:ıua yanyana yata
bilmeleri \ 'anlllnl tnzammıın eden 
tntlı lıir ümit ı:eklini alarak hu ne 
şeli diiilün ~ırclisinin havnsın~ 
bozmadı. Knylıolnnl:ırın nziz hotı
ral :::rı herkesin k:ılbindc yıışıyordu. 
Zam:m geçmekle v:ır:ılıır ört(i)müs 
oıınasınn rnsmen, i1epsinin yüzün: 
de, en şen s:ıııtlard:ı bile hir ağırlık 
belirirtlı. Ll'ıkin hııyatı ölümsüz ko. 
bul etmek knlıil miydi? Jkrkes n
zifesini gürmrge selir, ,.e günlerini 
doldurııncn cslfıfının ynnındıı ebedi 
uyku~n clolnı:ığa gider. 

Faknt bu liitifrci Segenlc Boşc. 
oin karşısında Matyünün dili ucu
na lıinlerec söz ~rliyordu. Onlııra 
cev:ıp wrıııck, m:ığlübiyetleri için
de hfil:l müdafon etmek cüretindc 
bulundukl:ırı yanlış naz:ıriyelerin 
çürül:Hiğünü güscrmek istiyordu. 
Dünyanın f:ızla dolınasıncloıı ,.e f:ız 
la h:ıyalın kıtlık sctirmesinıJcn kork 
mak nlımnklık değil miy<li? Matyö_ 
nün meydana getirdiği eser lıu id
dianın en c:ınlı delili ol:ırıık göstr. 
l'ileıııez mi yeli? Kimse onun çocuk
J:ırını, h:ışk:ılnrmın hakkını ye
mekle iılı:ım edemezdi; tünl,ü o. 
her yeni cfol!:ın çocuğunun maişe. 
tini tedarik elmlşli. llu ljtırt dahi. 
!inde milyonlarca nni in~nn doRn. 
bili reli. (Daha ııar) 

Klüp murahhaslarını 
davet 

Bellen Tcrlıiuc::i 1 .. ı.mıuı bölge. 
s!ndcn: 

1930-1940 futbol mc\'Simi lik 
m?lcl:ırı hnsılal hisselerini almak 
üzere ikinci küme klüp murahh:ıs
lartnı resml mnklnızları ile 30 ma
yıs 940 nl:şaınına kadar bölgeye 
miirocntları lüzumu tebliğ olunur. 

Davet 
Türkiye Sanat meldepleri me:ıın. 

ları remiye.ti başl.-anlığ111d11n: 
Cemlyetiınizin Div:ınyolund:ıkl 

merkezi pnzardnn mn:ıda her gün 
sn:ıt 9 elan 17 ye kn<l:ır nçıklır. A. 
z:ımızııı teşrifleri ricn olıınur. 

o 

29.5.940 Çarşamba 
J2.80: Program Ye memleket saat 

aynrı, 12.35: Aj::ı.ns ve meteoroloji hn. 
b~rlcrl, 12,50: :MUzfü: Muhtelit §nrla
lnr (Pl.) 13.S0/14.00 : MUz1k: KüçUk 
orl:es:.rn, 18.00: Program ve memle. 
ket saat ayan, 15.05: lJUzlk: Oda 
mUzlğl (Pi.) ıs.so: lIUzik Fasıl he4 
yeti, 19.00: ~onuşmn (Oı§ politik& 
ha.dJsclerl), 19.20: MUzllt: Okuyan -
Muza!.er lllmr, 19 ... 5: Mcmlcl•ct saat 
ayarı, Ajans, 20.00: MUzlk, ı - Oku. 
yan: Me!haret Snğnnlt, 2 - Olcuyan 
Musta!n Çağlar, 20.35: Temsil, 21.35: 
Serbest snat, 21,45: Milzlk: Riyaseti. 
cumhur lı:ındosu, 22.30: Memleket sa• 
nt ayarı, Ajans hnberlerl, 22.60: .MU.. 
Zllt: Cazb:ını:J (Pl.) 23.2.5/23.30: Ya.. 
rmkl progmm ve öknpanı§. 

30.5.940 Perşembe 
12.30: Pro~ıun ve memleket saat 

nynrı, 12.35: Ajans ve mctcorolojl ha. 
berlcrl, 12.liO: UUzik; Yurt Panora
ması, 13.30/14.00: Milzllt: mırI§ık 
p::-os-ı :ım (Pi.) 18.00: Program ,.o 
memlrl>ct sr.a.t ayım, 11i.OS: Müzik: 
Sollstl r ve Mciodller (Pl.) 18.30: MU· 
zik: Rııdyo cı?z orkestrası (Şer: !J,rıı._ 
lılm öz •ur ı, Soprruıo B•drlj o TIL~Un-
lliı ı ::ı.Jo :ı.ır li Su l:.,):or_ 
ıerl ~ n a . 9" : Müzik: 
ı . :ı - ı , :-ı .... :ı:ır, l!J.:15: 
M~m.c .d ı;, t ı..; r,, Ajans ve mete. 
orolojl h:ı.bc.ı rl J.C•'\: Mllzl.!c: F&lltl 
heyeti, !?O.SO: ı.:o:. _ a, !'0.40: l1U&ı~t: 
Ç'alıı.ıılal': nuıı n ){nnı, \'rclhe, luct
Un Oktıı. l - O.t..ı.,nn: Ra:ll E~:ıoc.s, 
2 - Serıııh:ıt özu,nses, :.:ı.ıo: Kum.;ı 
n•n: (Sıhhut b.laU), :n 30: ~Ulrlk: 
Radyo orkc.'1\.rnE: (Şet: H. )"erit A.L 
nar). 22.20: .MUzlk: Dans muQlf (Pi.} 
22.30: Memleket :.ıaat ayan. A}l&ns 
habcrlerl; 22.tl): M~: ~il 

(Pl.) 23.25/23.ZC:· Ta-m'-1 ~rı 
\ e kapanı,,. 
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Öcinlll, ----..-.. 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
k:ırşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
scheb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan h:ıstalıklarında bunu 

kullanmaları faydalı·lır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
,,,., ... ' .... .. .. .., - .~ .. •i ~ .. •.ı!ı• " .... ,.. . ........ ı ılı• 

Levaz m Amırli ) salrnalr:Jıa 
Komısyonu ılan ıarı 

3 ııuet pres mnkinesı mU~eahhlt nam \"e hesabına alınacaktır. Açık ek
ııllt .. esi 30/ .,, {;10 Pcr.embc gUnU saat H dc Tophaııcde Levazım Amirllti 
:-.. t.naınıa hoı.ııuJ. onunda y ıpılacnl<tır ·r·,hmın bcıJcli lti3:> lira ille teminatı 

ı.:~ ımı G.! kuru 1tur. r.:Uınunesı 1'cplıııncde '.!. :-:o.il dikim evınde görillebillr. 
(~7Sı (3991> 

:.< :;: * 
1100 adet lmfes sandık mıitC!lhhlt n:ım ve hesabına satılacaktır. Pa7.nr_ 

lıJ.:lıı aı tırması 4 6 / 9 ıo· Salı ı;ilrıLI saat li,30 tln Tophanede Levaı:ım Amir
liği Sntınnlmıı Komlsyonund:ı. yııp.lacaı<tJr. Tahnılıı tx:deli 401 .ıra 50 ku_ 
nıı;ı, J,au tcm.n tı GiJ lira '.:!2 mıril..,t.ır. S mlıltlar 8al•P zarınüa Levmr.ım E&
ya ve Teçhluı.t Anbnrında göıul;,ır. lstelclllcrln boıll 6:\lltte Komisyona gel· 
roelerl. (9:.!5) (H62J 

* * ,., 
B~heri durt kişllıl' ~3 adet tahta karyola alınacaktır. Mliteahhlt nam 

ve hesabına pazarlıkla ekslltme:ıl 4/ 6/ 9JO Salı gUnU saat H de Tophanede 
Levazım Amlrliğı Satınalmıı Komisyonun•la yapılııcaktıı·. Tahmin bedelı 
1909 lira, ilk teminatı 143 lıra 17 kunıştur. Şartname ve nllınııne•I Koml<ı_ 
)'onda glirUIUr. lst~klllerfn belli saatt.c Koıııia,·0.10. gelmeleri. (9.?6) (H63) 

; 
1 

l\lıl,tan 

2l,300 
5:!,SOt> 
8G,ü00 

1)3,000 
26,000 

• • • 

1\11-ı çalı f:ı...~ul3 ecl. 
l\JIO Ay::ıeJmdın F'a<ıııl~·pııf, 

J\llo Barbun.\'& Fafül~N>i. 
l\llo Tn7.e K.ıb;ık. 
\det ili) :ır, 

/ukarda yazılı be~ kalem sebzenin pazarlıkla eksiltmesi 3 6 !l10 Pa
zartcsı gUml saat 14,30 d:ı TopaaneJ;ı ı.,tanouı L1!.·aı:ı ıı Anı.r:ı.,ı ::>..ıLın.tL 
mıı komJsyonuııda yııpılııcaktJr. Hep~iııln ttıhnıln ocdcll li,174 llıa 50 kıı_ 

ruıtur. Rumeli cihetine alt sebzenin ilk teminatı SSt lira tl kuruş. Anlil?lıı 
cıhetlne alt sebzenin ilk teminatı 404 lira 2 kuruiiitur. Şartnamesi komisyon· 
J:ı gurWUr. ısıcı.ı.ıcıiıı kanuni veslkaJ.ıı·ııe belli saatte komlııyona gelmcleı ı. 

\(l23) t4160ı 

"' * "' s_.s ndct s~c.Iyc alınacaktır. Pazıırlıkla el•ııiltmesi muti'ıahlıit num ve ht>_ 
:ıbı.ı..L 5 6 910 Çar,.aınba gUnU s:ıat H,30 da. Top ıanede lstanbul Lcv:ızını 
ı\ml.Jlğı Satın:ılmo. Komisyonunda yapılacaktır. Tahıııln beJali on yedi blıı 
yeli ;ı. uz nltmış lırn, ilk t mlnııtı 133'.! liradır. Şartnıune v.-ı ııUınuııcsi lt..ı. 

•Yll.) ";ı~ıı giıruıı.1r. kıınuni \·e.sıkalarılc belll saatte konıi"yon i gclını>leri. 

·n:.:::!ı (U59) 

* * :ıır 

Ild b!n ııd::t seJye mllteahbit nam ve hesabına lllınacaktır. Pa?.:ı:-lılda 

c'csiıt:n<'~• 5 6 910 Çnrş:ı.mba gtinü ~aat H de Tophanede Istanbul Le\·nzım 
'>miıll,11 Satın:ılma komlsyonun:ıa ynpılacaktır. Tahmin be leli kırk b .. "l ııra.. 
ılk temin tı 3000 liradır. Ş rtname w: numunesi kom s;,·onda görUlür. ıstelt. 
lflerfn kanuni \'eslltalarlle belli saatte l:omlsyona gelmeleri. (()24) ( 1461 ı 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
!darc lhtlyncı için 50, 100 ' 'e 200 çitti! :ı.ooo metre p:ınıuk ipliği ile tec. 

rlt edilmiş kurşunlu kablo kııp:ı.lı zarfla eksiltmeye çıkıırılmrı;ıtır. 
2 Muhammen b<'deli ıs~ooı. nıu\·okkat tcıninnt 1G3i,fi1 lfrn olup ek. 

l!lltmesl 22 Hazirnn 9l0 Cum:ı.rt"si gilnll !nal ili) de An'uıradıı P. 'f. T. 
\Jmunı MUdilrlulc hlnn..srndnlti s:ıtınalmıı ltomlsyonunc.ln y:ı pıl:.\cal,tır. 

:ı - Jstekhler, nıu\•akkat teminat makbuz \'C~·a hıml:a t!lmlıı:ı t nıelüıı. 
bUe kıınunl \'csnllcl ve tekilli muhtevi knpalı zarttnı mı o gfln .s:ııı.t ı 10) a 
kııdnr komisyona vereceklerdir. 

'4. - Şartnameler Anknrada P. T. T. Levazım, 1 tanbulda P. T. T. ~
vaurn Ayniyat şubesi mUdUrlUklerincl n bedelsiz olarak \'eritecektir. 

120ô~) ~~Gi3) 

Tornacı alınacaktır 
ı\ k<'l'İ l•'ahl'il~nlnı· l"ıuııııı ~liidiirliij:,iinden: 

ı..:ırıkkıılc fabrıkamızda çalıştırılmak üzere sanııtınr mektebi ınezun

larlle serbest s:ınat erh!lbından tornacı alınncal<tır. 
Askerliğini yapmış olanlıı.rın nUt'wı ve tcrhlıı \'eslkası, doğruluk k~~ıdı 

ve bonservis SUl'etlerlnl lstldaların:ı b.-ıglıyaı-ak Ankarad• bulunıınlann 

.Ankara :ıiltıJı, lstanbuldakilerln Zeytinburnu ve lzmlrdekflerln de Halkapı· 
nnr fabrikalarımız mUdUrlUklerine lmtlh:ın olmak U:wre müracaat etme_ 
leri. (003) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ilan tashihi 
CnzetC>mlz:ln 27 lıayı.ıı 1940 tarihli nllshıısı:ıda ne,rıılıınıın Inhlsarla::

Urnum MUdUrlUğüne alt llfında bira t'ıçıııı mantarı 100,000 A yazılacağı yer_ 
de Bira fıçısı mantarı 100,000 A ı;lt yazıldığı g8rlllmU,uır. Keyfiyet ttıShı. 
hen 1\ln olunur'.' 

lstanbul aeted iyesi 
ııanıarı 

Bakırköy Taş iskelcslnln tAın1rl açık eksiltmeye konulmuştur. Ke::l! be. 

deli 4431> lira 3 kunıı,ı ve ilk temlutı 332 llra 2:; lrnru!Jtıır. Şartname Zabıt 
ve Muamelrıt MOdOrlllğU kaleminde görUlccekUr. 

Ihale 13/6/940 Perııembe günü saat H de D:Uml Enctlmende yapılo_ 
caktır. Tnllplcrln ilk teminat makbuz: veya mektupları Ue ihaleden 8 gUn 
cvvc-1 Fen lglerl lllldUrlUğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet "e 940 
yılma alt Ticaret Od:ı.8'1 \-eslkalarlle ihale ..unu muayyen ııaatte Daimi En-
.. nımende .htıluNnatarJ ( '471) 

~~~~~~~~~~~~~--·--~--~~-------;::. 
~ KAYIPLAR J 1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

' 

9;; senesi rüsumu verilen 936/ 511 
No. liman cUzdanımı zayi eyle.:l.im. 
'.fenlslnl ıılacağtmdan eskisinin hükmU 
yok tur. :\" f.'C8 t Pek can 

(32~58) 

Miktarı 

2500 kilo 

cinsi Tahmin bedeli 

Beyaz vazalitı 3125.- lira 

l' .• •• \'C san 
Teminatı Eksiltme gunu 

46S.75 kati 
· 14 tt 

3/6/ 940 paıartes1

14,sodJ 
56 kalem muhtelif cins mnl zcme 12841.50 !)36.34 ilk 3/ 6 940 .. . "' . 

Kadıköy mnlmUdllrlUğünden aldı_ 

ğım 962 numaralı maaıı cU:ı:clanımı 

:ı:ayi ettim. Yenisini çıkııraca~ınıdan 
eskisinin hUknıU yolıtur. 

1000 kilo beyaz gırcala 
600 katranlı gırcal:ı .. 
600 .. ıspavlo 

;5000 metre ~ali 
4W kilo sünger 

) 
) 

) 

15 de 
6730.- .. 1009.50 kati 3/ 6/ 940 ,, 

.. so dJ 
ıo. d3 :3500.- .. 525.- kati 3/ 6; 940 ,, j6 

5040.- •• 756.- kati 3/0; 940 " 
Kadrköy: Oı.mııııağa ıııuhallı>8l 

Osınan<·ık ı;okak S Nn. Ham-de 
J;}tEKU RINU\~l C'f:MAL RAB\ 

(32456) 1 - Ytıknı·.cü .. cins, mik~nr ve teminatları ile eksiltme gün leri vazıh beş kal!.1" 

* * * 
nin hizalarında ;:;-dstcı .11 ·1' saat !erde pazarlıkla eksiltmesi yapı Jacaktır. 

de!'11 
Bakıl'köy nUfmı mcmurlu:tunclıın 

aldııtım hüviyet cUzc.lıınımı kaybettim. 
Yenisin! çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını lifin edeı im. 

2 - Evsaf ve ~artnameleri her ~n mesai ~~atlcri dahilinde Kasrmpa.5ada bulunan "' 
zmı !-'\atın alma komh~yonund:ın bedelsız a.lına~ıl~r. . . . . ıni.iıi 

3 - !stcklilerin 2400 sayılı kanunun ıst.ed1ğ1 vesaıkle bırlık te mezkur komısyona 
<it'NIZl ('Ar.LAK 

(:;24G:J) 

BOR~A 
An!•ara :l8 5·940 -

t------ ~ t" L ~i\ ~----
1 StNlin 

ıoo Uol:ır 

100 Fn·. 
100 Liret 
100 lnlçrf' f'rr. 
100 n,ırin 

100 r..a~l~mark 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 l~n' 
100 ( f'k Iüonu 
100 P~"f'ta 

100 'l.loti 
ıoo Pt>n~o 

100 lA>y 
1011 Dinar 
100 l'eıı 

100 lıncç Kr. 
tOO I?ııblf' 

.\ltm 

IGt . .'iO 
:l.96ti 
ıı.sıı;n;, 

86.839.> 

• o !l!li$ 
1.932:) 

1 ı.ıss 

211.912:) 
0.62.> 
S.91 

814.:>012~ 

31.003 

23.-

- t:.~bam ve f'ah.,ılat -
Sı\·a<o - Erıııınım l 19. ıs 

,- _:::~- ---, 
Dr. NECAETTtN 11 

ATASAGUN 
Sabnhbrı 8.:w :ı kadır ı\k 

anıları 17 den Mnra llıJcli fny 
:arf' Ap. O:ıire 2: No 17 r!f 

il... haı::taluırır k•ıhııl MPt 

tı:'"' ·fnıı ı •J~fl":~ " 

VAK 1 T 
1940 Cep 
Almanağı 
•lııkc•ııııııcl hiı ıa1'\iııı. hcı ll) 

m iiı·:u·ırnı P t 111<-lıil ı·ı· •• k :,:i1.1c 1 
•ıiı r<'hhC'r: ti• -.n~ fnlık hu ,\1 

nınnn !!' ııı fi)a tı .rttln11 
10 kurıı-.1111·. 

Her kitapçıda· ve gazete 
bayilerinde bulunur 

lar1. (42251 

• v 
A 
o 
s: 
L. 

• 
B 
(t 

M 
E 
v 
o 
u 
A 
T 

~~''"3E•,,,~.,,pt:.,ı~~,~~..:;:, ..,~, ~ 
,«.(~@ik§~~·~G.;-. --~·~~~ • - • ·.; i\?{ 

f ÔsMANL;-~Nı{A;~" l~j 
Wı TORK ANONiM ŞiRKETi Jtl'. 
}1 , TESiS TARIHi 1863 ~~; 
Ji.E StdfDİtrt ı•t Turl<İV" Cumhurırttı ıle m{ın.•ıiı m.1kJı-tTrn;ımr•ı 
fil 1191 Num;ıt;ılı 10ı'6f19JJ t.arıh/; k:>nu.,ı~ f,ıçdı/t rdılm S'" r ( 14 61/QJJ t.ırrlılı 24JS Num,u.ılı Rr,r.ıı 0.ru:r) 

Sermayesi : 

ihtiyat akçesi : 

t0.000.000 lnglliz Lirası 

1.250.000 lngiliz Llta$ı 

1Türkiyenin baslıca Sehirlerinı&G 

rARIS. MARSILVA ve NIS'd.! 
lONDRA ve- MANÇESTER'de 

MISIR. K1C3RIS. VUNANISTAN. fRAN. IRAI<, rlLISTIN 
~ ~ MAVERAVJ EROÜN"de 

Merkez H Şubeleri 

VUGOSLAWA. RUMANVA. VUNANISTAN. SURiYE. tOBNAN 

filyaneri ve bllH•n Dünyada Acenta ve Mufıabirltri 9•r~r 

Httr nevi Banka Muameleleri yapar 

He-sabi car. ve mMu.ıl he,apfan lcü,adı , 
Tıuri kredılt'r \"f wsaıklı kredılef küşJcı 

Tiirlc!VI! •e Ecn~b· nıcnılelcetler i!zt'rıne k~ide S.!ntd.ıı ıslı onıos~ 
Borsa tmırltTL 
Esham vt' tahvıl;ı. altı!\ 'e emıaa 6zcrıne avans 
St'nedaı uhsıl.itı ~e saire. 

1 
•En yüksek errlnı\-CI :arıtarmı haız lııralıı. 

l<"'-llır Servısı v:ırdır. 

Piva~n•n en mCiHit urllari(e ( kumbarare ıırl'f;t 
' kumbarasız) fUarTuf hnaplan 11çıhr. 

j 

SAH!Bt: A.S/J/ CIS 
Ba:ııld•.:'Pt ver: V AKIT Matbaas1 

Unuım Neşriyatı idare eden. 
Refik Ahmet Scven~il 

Mt cellit takımı aranıyor .. 
E. ·· ıı· l · · k il l b·r di~'\ r muce ıt ıane ıçın az u anı mış ı J'J~ 

kinesile b:r zımba ve bir mukavva maka~~ id' 
ya.ç vardır. Satmak istiyenlerin gazcteI11'" 
hanesine müracaatları. 

Dün 
v.ae<oır ~ıır~~~~·· tı 
ve yarın tercüme kullıY8 

21 - ·:o • Kitnphk üçüncü serı 
bu:ır'111 

Ra pi talıı:.m ~uman. 

21 Hıixiımdar mıllet 

2:? Yeni ilmi ıi'1ni} et 

23 Mevcudu kalrnaJı 
24 f:Tt1Düo lktısarll işlt ri 

2!'l Cumhuriyet 
2A Tcrcilm<'nia relu 
27 0Pğişişler 

28 ı aokon 

.. 
60 

M 
100 

75 
3C 

30 Slambo 

ı 'ı ' 
Bu 'erinıo fLstı G. ~ 

Hepsin! alnnlıırs ~ ıı:ııfl' d 
vapllır. Kalan 4.92 ı ~ 

trnMll tf 
ırnruşu peşin " ôdell~ 

!i ayda birer ~ 
ne tak!'!ite bağlantf· 

p -
'I V A K I T matbaas! 

Kitap kısmını yenide ,,, 
tanzim edip açmıŞ 

Kitap, mecmua, gazete ba!ar· 
Tabiler namın!\ diz~ isleri aht· 

im ........ 'BiiiiiilİIİiiiiİIİİİİİ ... ~ 


