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verar 
ann 18 .. nde 500.000 ölii 
ı verdikleri iddia ediliror 

Alman çemberinden kurtulan şimaldeki müttefik kuvvetlerden 
• 

140.000 kişi lngilterege naklolundu, irkQb devam etlil}or · 

Dunkerk şehri iki tarafın 
ateşi altında harabeye döndü 
Mnttefikler şehrin civarında istihkamlar ve 
sularla geçilmez bir sed vncuda getirdiler 

.................... .-, .............................. ' 

Franıız tebliği 
Parls 31 CA.A.) - Sl Mıcy13 sa.ba:h U

r1hll Fransız tebllğl: 

Dunkerke ulaşamıyan 
kuvvetler müthiş bir 
iddetle çarpışıyor!~· Şimalde harekAt, Dunkerqı ze ma. • r 

tahltem ordugAlu etrafında. ayni pıd8'-I 
le devam ediyor. f ) So h . d Ab ·ı h • • 
Soınme ve ALme üzerinde. her iki ta_ ransız ar mme cep esın e evı ıe rının 

rtaf, bazı mevzll ptyade harekA.tı yQpmlf- i varoşlarına vasıl olduklarını bildiriyorlar 
ır. 1 Aisne ne Meuse arasında., oldukça şld. 

det.li topçu düellDSU vukua gel.mlştfr. Nevyork .31 (Hueud) - Aeeociated 1 Paria 31 (Huauai) - Son 18 gün zar -

Franuzlann Duılkerk limanındaki ~hri infaat l~a bi" lıarh 19m~ 
denbe lnc:Urilldmn -.. -.. ıtaıya--Kor&lk&Yi·: .. --

ispanya İngiltereden Meuse ne MOSelle arasında, düşmanın 1 Preıı.e bildiriyOT: finda ıimali Franaadaki harcklt e.naaında 
bir bastın hareketi geri pUskürtülmO., - Dunkerke vbıl olan müttefik kuvvetle - Almanların zayiatı, 500 bin öHl ve yarah 
tür. rin İngiltereye nakline devam edilmekte - olarak tahmin edilmektedir. c b ı •• tt k 1 t• 

Alqarn tebl;ii dir. Şehrin civarında viloude getirtlen mil- Fransız ve İngiliz tayyareleri. Dunkeık e e u arı 1 s ıyor 
(.A.A.> _ 31 Mayıs a.qam teb_ , dafaa hahttına pmdiye kadar vasıl olan hatb haricinde bulunan kuvvetlere pnra • • 

p rls sı kuvvetlerin eayw 140 binden fazladır. ıütle yiyecek ve mühimmat atmaktadırlar. 
llfi: krt'ala.nmuı Dunkerque iatl· : Bunlann hepai İngiltereye naklolunmuı • Alman makam lan dahi, müttefik kuv • R K • k ı • b b 
ika~=:ltl yftrttyilflertne devam etmtı- ~ lardır. Tedricen gel?1~kte olan diler kuv- vetlerin harikulii~C:. bir ka~ram~nlıkla .o•r- oma• '' orsı a mese esı ar 

. k taattan bir kısmı dtlf!Danın : yeti• lae aevkiyat ıçın aıra beklemekte - pııtıklannı ve bulun tahmınlenn fevkinde • 
lerdır. Bu 

1 ağınen dona.ııma Te tayya- j dirler. bir mukavemet gösterdiklerini itiraf et -

pyretl~: resinde va.purlara blnmete 1 (Şimal blSlseainde mevcud müttefik mektcdirler. b • t d h il d • ı ı • d • d • 
:~~fak ~uttur. . ku~~etlerin aayua 270,000 olarak tahmin Fransızlara söre dün ()fleden ıonra vaziyet 1 me en a e ı me 1 ır ıyor 

Som _ Somme - lU.erınde bydedllen edılıyor~u;) . . . Paria 31 (A.A.) - Hava• ajansı saat 9 9 
ba f ll.-·ıer ha.rl'" olmak .O.zere, cep.. Tahlaye ve irklb amelıyeıınan Pazar alr.- 15 45 d _._ • . t h kk d 

zı aa ,.,v " P . .. • k d ik l , e aaıuırı va:ı.ıye a ın a ıu ma- • 
d,-.. ,_ftımlarınd'll bYde. deler pmı veya azarte11 gunüne a ar ma l" t kt d" • Ü 

henin "8"' AU> 1 .lL ahm" dil k d. R. • d uma l verme e ır. Bitler d . D kara Ah d ........... ~- o unaca •• t m e me te ır. •• ate en K h t 1 ·ı il rg ID a bir şey o~-·· d . . d k I d d L ıtaat, omen amamen su ar ı e çevr -
im

•-Atd ... A... •<>rt.ıa.nna raimen or unun genaın e a an llm ar ıLUVVet - mi b 1 l D k k Ü t hk Gayr - •-· .. -r- • • L I __ ,_1 -L'b d' ı u unan yanız un er m ı a em ı: 
ku tl-'-iz derin istlkşatlarda lerın maruz iL& ae&IL an lllLJ etten en ııe e- d .h d d .... y k 1 b. talyan el~lslnl kabul etti bva vve ~uu k d·t kt dtr or uga ın a egı, ser ana ının var 1n-

1KılumnU41ıar rve bunun netice&! olan 1 1 me e · de de kuvvetli bir aurette mukavemet et • 
bombardıman taJ}'QJ'.elertıntz şimal Ml. I Müttefik kuvvetler tarafından Dunker- mektedir. 
gM!nde düpna.nl hırpalamış ve kıtaatı - ke k~dar açıbnıt olan koridorun taktiben Ordunun mühim cüzütamları Monts dea 
mızın ia.teM ı.pnde teşriki mesai etmiş • 50 kıl~m.e~e uzunlu~nda ve 20 Jdlomet- Flandres hattını geçerek emniyete girm .. 
tir. re genıılı~n.de ?ldugu anlaşılmaktadır. ğe muvaffak olmuşlardır. Mont Casseli it" 

fngiHz teblili Gerek müttefık donanmalan ve hava gal etmekte olan Almanlar, bu mevkie şid-
kuvvetleri, gerekse Alman tayyare ve top- detli hücumlar yapmağa devam ederek ilk 

Lomlra 31 (A.A.) - İngiliz hava nna. çusu tarafından yapılan mUtemadt bom - cüzütamlarını Mont de Causseı mevkline 
retinin tebliği: bardımanlar netlceıinde Dunkt:rk ıehri kadar ileri sürmektedirler. 

Dün avcı tayyarelerimiz tarafında.ıı as- tam bir harabe halini almı,tır. Her taraf - Almanların tazyikine rağmen Prioux 
garl 63 düşma.n tayyazoesl ~örülmft.O • tan alev ve duman sUtunlan yükselmek - ordusunun bir ikinci kısma dağlık arazi mın 
t1lr. tedh. takasına gelmiı ve bu mıntakada kendisine 

Bir /ıpangol gazetısi yazıyor: "Cebelüttarılcta lspangol 
bagragından baılca bir bagralt dalgalanmamalıdır.,, 

Roma 11 (Huauai) - «Rejimo Fafiata» Londra 31 {Hususi) - Korsikada bu-
gazeteei bugilnkU nUahaa&nda, mUttefikle - lunan ltalyan gazetecileri. memleketlerine 
rin İtalyayı aldattıklarını .ayledikten aonra, dönmektedirler. 
Korsika adasının İtalyaya ıiaaealnt istemek- Hitı.1- İtalyan sefirini kabul etti 
tedir. Roma 31 (Husuai) - Berlindeki hal -

Bu gazete diyor ki: Koraika meael.-1, yan büyük elçisi Dino A1fieri bugün, cep -
harb bitmeden halledilmelidir. (Devamı 3 önco sayfada) 

Bu ara.da İngillz bomb~unan :r-- Abnan motörlil ve piyade kıt'alannın ile- bir geçid açmağa çalıımaktadır. Elan mil
relerl, dn.,man nakllyelerille ve sır ai ri hareketlerini güçleıtirmek için, Dun - hirn cilzütamlar ihtiva eden bu ordunun 
~~~y~rff)~ b~:N~~-Y~m~~~w~r~~~~~W~Mk~am~del~d~~~=~~==~~~--~~---=-=~-=~=~====~ 

(Denml 7 nal sayfac1a / tında bırakılnuttır. Sulann yUkseklilf ya - etmektedir. B e B l •ı; k J d · 
...... ._. ··--• ---.. -~~~~·~e!e~b.,!~-m~t~~~d~dıT. (Deva.mı7ncisayfada) ır e çı a oı~or usa 

~.avav.a.v.-.~«a.~'4.'4"4'~ 

skerl vaziyet "Bize daha silQ/ılarını teslim etmedi 
, fazla· tayyare 
Şimalde esir vega imha edilmiş olan veriniz 1 

miitte"ik kuvvetler miktarının az " 

iki ay l9lnde yeni bir Belclka 
ordusu hazırlanaoak 

J j Muharebeden do··nen Fransada toplanan Belçika Meclisi Kralın vazifesine 
olduğu meydana çıkıyor . k devama gayri muktedir olduğunu ilan etti 

Yazan: EmekH general H. Emir Erkilet ingilız as erleri Pario 31 - ]yi malumat alan Belçika Diier tara.ftan Belçika milli mildafa (. neler anlatıyorlar ? mahfellerlnde, Ueııe bölaesinde bulunan zırı General Deniz iki ay :r.arfında muhan~ 
Şimal doğa Fran.ada: 
Müttefiklerin birkaç g~udenberi DOn : 

kork bö}geainde tcıa.ls e~ıt olduklan yenı 
h Abnanların sahıl boyunca dolu • 

oep e, ı· · d • l 4an batıya ve Cueel hava ısın en pma O. 
Ounkerk'e doğru. t,elefata bakmadan. F-P,· 

tıklan çok. •ddetll hücumlar netioeıılndo • kıtaata kumanda eden Ceneral Dekarhe- rebeye amade bir orduya malik olacağı 
küçUtlnUı ve daralmııtır. Müttefiklerin tut· nin idaTeslndekl kolordunuıı Leopolda ümid eylemektedir. 

01 

tu~ hlt""tak.riben Nieuportun aarblnde Londra J 1 (A,A.) - Royter ajanııının itaat etmiyerek Goneral Blanchardın emri Takriben 1 700 OOO B l .k l ül ecl 
F~u .. ~es - Dunkerk gıubl hattın • dofll-.cenub llmanlannda:ı blrlnde bulunan altına gtrdiif bfldltilmektedlr. ile Belçikadaki ot~mobine~ç' d~:e ~çil 
dan ~"r . kavin benzemektedir. Bun- huauıı ~uhablri ya:ı.ıyorı Dii., 6 veyahud 7 müfreze ile hava balon Fransada bulunmaktadır. (a.a.) 
dao ~a ~ızlar biuat Du~:t mil• Bugün jtln doğduktan biraz sonra bazı kuvvederine m&runıb bazı unsurlar da mu- Parla 31 (A.A. ) _ Saliıhiyettar bir Bel-

.. . <l>namı 1 mel sa ) (Deftml 1 acl sayfada) harebeye devam obnlılerdir. (Denmı 2 nd sayfada) 

./..~ · -



2 Sayfa 

r 
•• He gun 

Yeni bütçemizin 
Ruhu 

,_ __ Yazan: Muhittin Birgen_ 

Y eni yıl bfitçcsl Büyük Millet Mecl!sl 
ta.rafından kabul edildi. Bütçenın 

rakamları hakkında ayrıca izahat ve tafs1-
at vermeğe J!lzum yoktur. Bunu Türk oku
JUculan gazetelerde gördüler. Yalnız büt _ 
çenln ruhu üzerinde birkaç kelime söyleme
ği faydalı görüyorum. 

Blitçe, Mecllsten hemen hemen münaka
şasız olarak geçti ve~nhud epk az miınaka
~ya mevzu oldu Bunun sebebi basltt•r: 

• • 

SON POSTA 

Ei La Brüjer'in bir sözü = = 

Memlekete, böyle fevkalade hadLc::eler nra -
sında yeni sene için ver lr.i""'k butçe, gerek 
hükfunet tarafından hazırlanuken, gnck 
bütçe encümeninde miinakacn edilirken, en 
ince blr tetkik hnddecıinde.n geç\rllml.ş ve 
millPt üzer ne vüklenecek en asgari külfeUe 
mlllet hlzmr'l"rlnln en iyi bir surette ı;ö -
rülım.•"ll.ni temin için azami bir gayretle ;a

Bazılarının IllC;ziyeti güzel ve doğru söylemdermdc, bazı- 1ç:r1de susulan ev neş'esiz ve hareketsiz olabilir, fakat çok 
larınınki ısc susmayı bilmelerindcdir. konuşulup riedikodu yapılan evin yıkılmadığı görülmemiştir. 

•••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ......... ········-······· ...................... - ........... . 

Jı.şıbn ı.ştır. 

Memleke imiz fakirdir: bunu hep b!llrlz 
Fakat, zaman dn m netlerden ıı:enginllk Is_ 
tı~. masraf istlven bir zamandır. Bunun 
için her türlü israftan kaçınmak ve mns -
raflarda ehemmi m ıhirnlere takdim etmek. 
her zamandan ziyade bu sene 1ç1n 
11\zımdır. Bütçe, hük{•met tarafından hazır
lanırken bu noktaya bilhassa dikkat edil -
mlşti Bu dikkat. btitce encümeninde bir kat 
dah.-ı artırıldı ve neticede gördüğümüz J1l -
lı:amlar meydana p;eldl. Bu rakamlar, Tiirkl
yenln bu seneki alelade hayatını nerı gö'ür
me~e ve nvni rnmanda her ihtimale 'karşı 

memlllketln harici emniyetini temine knfl -
dl~ 

* Yeni bütcMfn ale1Me kLmllle memleketın 
bir tnrnfta.n umnmt :Mnne.tırrl. slmdlyı> lr.lı. 
dar olduğu g'bl. ırn edilip giderken vevahµd 
gtrl.şmek mecburlvetlnde bulunduğumuz bir 
takım imnr ve ihya tesebbüslerl de devam 
e.decrlrtlr. &iki de gönül isterdi ki. bu ımar 
,P-~bbüslerl.ne. bu sene daha fazla bir lnki
,.ıaf verllsln. Fakat. fevknlllde iktısad vP ma_ 
!ive şartlan içinde bu nevi tesebbüsleri ar • 
tırmayn çnlısmak. fııklr bir milletin hııvntı 
tlrerlnde fazla bir ~"'1rlık yapmayı mrıc!b 

olablllrdl. HPrcıeve raimırn, günün birinde 
Türk kendi vnrlı~ını müdafnıı etmek mec . 
bttrlyet!nde kalır"A.. :ı cııJ fedakl'ı.rlıklan o za_ 
mıı.na .cıaklnmak. bıu!ii'lden daha geniş lm::ır 

~bbfülerine rlrfrmnl:?e P1bet tercih e<lll -
mek lcab eder. Bundan dolayıdır ki, bülC"e -
nl.n adi kısmı. kabll oldıı~u kadar dar b"r 
.-erceve ic1nde tutulmuı:ıtUT. 

FevkalMe tah .. lsnta p:eJhıre. bun m lüzu_ 
mnnu tacıtllkte tereddüd ederf'k birbir V'l -

Amerika pllijlarıntla 
Yeni moda güzellikler 
.\m.erikada plAj 

larda bu sene ka • 
dınlar ortaya yeni 
bir moda çıkar -
mışlardır. Güneş. 

ten korunmak i!:ın 
taktıkları siyah 
gözlüklerin ke • 
narlarm:ı resimde 
görüldüğü gibi çi· 
çekleri andıran renkli tırtıllar takılmak
tadır. Bu gözlükler büyi.ik rağbet kazan
maktadır. Hele tırtıllar arkasınd'l güneş. 
ten m:ısun o'ıan kısım, beyaz kglı~ı ile göz 
lere çok yaraştığı söylenen bir hale vü • 
cude getirmektedir. 

içerisine gürü.'tü 
sızmı_gan oda 

Holandada Utrec'ht şehrinde jkame>t 
etmekte 0

1:an 'bır mühendis kine hiç bir 
suretle gürültü sızmıyacak b"r oda in -

tanda'! yoktur. Tarihe efendi olarak do~ _ sasına muvaffak olmuştur. Bu mühendi -
mu, ve öv1e va~rrıwa aım,.+mftı b"• rıll!Pt sin gayesi eserinde muvaffak olduğu tak
J('fn, fena lht!mııll,.re kıır•ıı ha'71r bulım..,ak 1 dirde bu suretle büyük inşaata giı i<ımc'!< 
bakımıncbn 'ka Janılm•va<"ıılc fe""ılı:fı,.lıklTI . . 1 . . 

edu B ı ..., b hl ve sınır en gergın bulunan incanlnr~ ne _ •.Mavvur emez. nnun a uerıı er, c 
:rtms"ve ko~ tecavüı fikri bro:lemlven b''" fes alacak m<'lcder temin eylemektir. 
mmüe'ket oMu~umUl! Jr!n. fevkalAde milli Mühendis bu odayı diğer daha geniş 
mtldafaa tnhslsntı ını..ımıldan d:ı colı: nçıJ - bir oda içine inşa eylemiştir. Her iki kıs
maya lOzum ıı:örlllmemhtlr. Hrr t}'ı+;~ele mm duvarları üçer tu~ladan va 1 c 
karşı bizi emnlvet altında tutııt"ak had afüfl_ t , . Pl mı ... 
nOnde tutulm~ ve onun ('erçeve.oıl harı('fre uğla ıann delıkleri nt kılları ile kapatıl
rı~ıl:m:ı:m.ı<Tt•ır. ıırıın mlidgfan taho:lc::ııtımı"' . mıstır. Her tuğla arasına mantar taba -
fıal:tk-ıten 'blr 11mıııt Pııınlve ve miidıf<ıa• kaları vazedi'ımiş, mantar tabakalarındnn 
r~l::amım !f.,de edn B•ı rllknmd'l ~t,.r·ıvnz,. sonra kurşun levhalar yerlestiıilmlştir. 

fl'kt1 w'!t ur Bunıiaıı dlllnVlrlır ki. fevk lı\- Bu suretle dışarıdan h · • bir gürült·· d -
r'f' t!lhc::l.-at evve~~ ?""1rıım olcır'\k çok bliyük 

1 
. " u u 

dPffi. .~nlyen sarfı b:ıkımından müfld ve yu marna51 tcmın olunmuştur. 
aıe~ruttur. 

* 810r!eşik Amerika ile Alaska f'lte vPnt 'hnt"""''"'n ruhunu bu suretle 
tarnr edf"'b0lrt7. ~·1 nıh irlııdt>ki bütren""l 
mıı~rnnannı lt:ırcı•Jnnı'lk fı""r" bir t-aı·ırn 

VP"lf 
B11..,1"ını :ıı,, ff"(lhlrl"r "P ~}1"Ml"hr. 

Bn t,.•H•l'"l"T°f"l fatd.,. hlr ,.,..,.,,,,.lrf't h!lva•ı 

{l7p"'1'1f"• V!ll')llrll~' olrlcılnrj tnhmfrı Ptme!ı: kO 
]ı!"fd•r Bnmırıla bl'rııhPr 1nr11,.,.tınin p-ı>rl 

olıııı bu V""1v!'•f 7T'"m1p1rn+ın J3 .. 'm l'"Pldll'if 
t:ı.,..."" prıhvll""'h 1:finhpc::'ı>t'llr. ~l'ier "'1 1-fl 
y1\lr t4nrıvn hnhrı.,ı•nı bu tnr'7Aıtki tedl:ıj,.l1>rtn 

onm"""' .,.,m, .. n vnırı .. ,,ı~ ıı &•~ııı..1., rr~ı~tlrnb!

JI""""' ı.endlml.z! gene tallhll ve ,.,.,e..o;'ud .cıa _ 
yn.b!lırtz. 

................................................................ 
BozUyUk ve Karaköyde 

tarlaları su bash 
Bileoik, (Hususi) - Boziiyük ve Kara· 

köyde sağnak ~eklinde yağan yağmurlaıın 
taJlalan göl haline getirmiş 'e Karasu ya
rağmdan taşamk bahçe ve yolu göl haline 
okmuştur. Bahçelerdeki tah1ibatın mikta
ı sular çekildikten sonra belli o~acaktır. 

Şahid jaıdırma onbaş·sı için 
bir küçük amt diki:di 

Bilecik, (Husu,i) - Karnsu boğazında 
yol bağı yapan şaki Mehmed f rnaztanenin 
ıehid ettiği Vezir onbaşını:ı v,urulduğu yer
de Bozüyük jandarma <oını.:t.:nı Enver 
Baycrin gayretile ufnk bir taş diktirilmiş 
üzerine onbaŞlnın adı "e .. anı yazılarak hıı.
trrası anılmıştır. 

arasında muazzam bir yol 
Harbin tesirleri her tarafa sira:-·et ey

lemektedir. Bu harb fizerine Birlcışik A
merika hükumeti Alaskayı memlekete 
raptedecek bir yolun inşasına kovulmuş
tur. 1900 kilometre uzunluğunda olacak 
olan bu yol 14,000,000 dolara çıkacaktır. 

Rusya veya Japonyanın Ame>rikaya 
harb ilan eyledikleri takdirde büvük bir 
sevku1ce~ eheımrliy~li haiz bulunaaak 
olan bu yol dünyanın en uzun yolu ola
caktır. Ayni zamanda Alaskanın zengin
liğini ortaya Çıkarac:ıktır . 

Beton yeni birşeg def!ildir 
Çok kişi betonu yeni bir icad sanır. Bu 

harbde pek büvük bir rol oynıynn beton 
hakikat halde ~ok eski devirlerde icad e
dJmiştir. 

Romalılar devrinde beton istimali çok 
geniş idi. 1743 senesinde Fr:ınsada Arles 
şehrinde bulunan bir tarihi abide yıktı -
rılmış. enkaz içinde büyük b"ton blok -
lara tesadüf edilmiştir. Tam bir asır son
ra yani 1850 senesinde kimyagerler ta -
rafından muayene edilmiş olan bu bıok -
1.arın çak1l, horo.snn, kireç ile yapıldığı 

anlaşılmıstır. 

ARASDNDA 

Sabahtan sabaha 

ir tesadüf 
Elime geçen eski bir Fransıı: siyasi 

mecmuasında tıı.rlhi bir vesikaya te _ 
sadüf ettim. Geçen Büyük Ilarbin 
sonlann'.l dolru 1917 de, yani Kayzer 
ordularının can çeklş:meğe başla.dı~ı 

devirde Fransa ve İngiltere tarafın -
dıı.n Turkiyeye yapılan bir sulh teklifi 
ve buna verilen rcd cevabı" Teklif ya
pıldığı zaman Türk ordolan Filistin 
ve Bağda.d cepllı~erinde çok fena va -
:riyettelenll. l\lemleketln bütün servet 
ve insan membaları tükenmişti. Balk 
bui:'day ckme~nl unutmuştu. 

İşte o bitkin devirde Pariste Os _ 
manlı ayan meclisi zasmdan iki z:ıt 
Fransa lıariclve lno davet ediliyor ve 
Osmanlı devletinin ne şartlarla mün
ferld sulh yapabilecc~ soruluyor. Bıı 

bir müzakere kapısıdCl'. Ve müttefik • 
ler t:ırafındmı açılmıştır. 1\lfinferhl 
sulh şartlarmı tayin hakkı da Os -

nıar(ı htlkümctlnc bırakılmıştır. İ1k 
teması takib eden müzakereler Enver 
pnş:ı ıı ~edln<'e derhal kesillvor. 
Envel' pa n ahs;ın Kayzere verdi~i 

sonuna kadar ittifak özünden döne • 
ml3 ecelini öyliyerek işi kapatıyor. 

Ben o gunlerde milli ajanc::ta cah _ 
şıyordunı. Her gece Alman resmi trlJ
lili'Ierini gazetelere gömlerirdim. l\lrrı
leketin ne halde oldu~nu ve Alman 

kcrl n.zivf'tlnin nnsı'J gittiğini pek 
ynkmclan görü,·ordum. Öyle perfsan 
ve ümidıııiz bl• vn:ıivette memP-ekt>t 1 _ 
çln J>ek kıymetti bir ımli'ı teklirinl o 

zamanın ricali sırf Trrk söziinlin de • 
~erini isbat etmek l<'In reddetmişler _ 
dl. Hu kafi grlmemltı, hatta kent'll 
ceplıeleıimlzden ordular ayırarak Al. 

mantara vıırdım etmek için Galirvaya 
gömlrrmiş bulunuyo·dıık. 

Ti;rkiın tarihe 1ı"eçen bu mcrdli~ini 
buırünkü mütteflkl,.rfmlz bile takdir 
ettlkl"ri irin bu hn.rl:ıln ba$lıulığı giin
denberi Tü'rk n~lct ve clvannıerdJği 
parlamentoıa .. da. Avam Kamaralurm. 
da hiirml'tle yl'ıdeü lmektc<Jlr. 

En meşhur 
Orkestra şefi 

Bugün hayatta 
olan orkestra şef
lerlnden en n:ım -
lm hiç şüphe yok 
ki, Toskanini<lir. 
Bilyük orkestra 
Ustadı, idaresinde 
çalışan müzısyen· 

leri çalıştırdığı sı· 

ralarda müthiş su
rette g€çimsiz bir adam olur, her san'rıt· 
kardan en küçük bir hata bile sad1r ol 
masına tahammül edemez. Zayıf ve nahif 
vücudünün üzerinde beyaz s:ıçlari1e taç
'.anan taşının içinde coşan, ahenkleucn 
motifleri ustalıkla kullamr ve orksetrayı 
bütün san'at ustalığı ile idare eder. 

/ngiliz tayyarec "/eri 
sümüklüböcek yemt!te 

alıştılar 
Fransızlann sümüklüböcek yemekle • 

rinden çok hoşlandıkları malumdur. Fran 
sada harbeden İngiliz tayyarecileri bu 
yemeği bcğenmeğe başlamışlardır, hatta 
karargfıhlannın yanında bir de sümüklü
böcek çiftliği tesis eylemişlerdir. Her sa
bah bu çift~kte hoş saatler geçirmekte -

dirler. 

ispanya ipekböcekciligini 
ihya ediyor ... 

İspanyayı kasıp kavuran dahili harb· 
den evvel ipekıböcckçi1iği ~'Ok parlak b:r 
mevki ihraz cttniş idi. Çok güzel ipekli 
mensucat ve şallar imal edilmekte idi. 
Bütün bunlar harb sırasında mahvol -
muştur. 

İspanya hülrum€ti bu sanayii yeniden 
diriltmeğe karar vermiştit. Bu climleden 
olarak, otuz bin dut fidanı dağıtılmıştır. 
Gelecek sene 150,000 dut fidanı dağıt -
mak için teşebbüslere girişllmiştir. 

Belçika Kralının mütterDc an::ırıln 

harb eden n..c;kerlerlne teslim emrini 
vermesi öüııvn vicdamnı harekete ge
tlrdll'I u ~finlerdc bu tarihi vesikaya 
tesatlüf edişim ne garfbdir? 

Kaynanrılar birligi 
'--2JNıJ..aH. Ca.lıi.J ~ Nevyorkıta bir kaynanalat' birliği var
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Amerikan kadınıdır. Reise, geçenlerde a
zalan için beş maddeden miirekkeb bir 
program tanzim eylemiştir. Bu program:ı 
riayet eylemiycn cemiyet aznları cemi -
yetten ihraç edileceklerdir. PrGgram şu
dur: 

1 - Kan koca arasındaki kavga'ara 
hiç bir vcçhile müdahale eylemeyiniz. 

2 - Münakaşa eylemekten sakınınız. 
3 - Damadmızın veya gelininizin hiç 

bir hareketini en ufak bir mırette bile tc>n 
kid eylemeyiniz. 

4 - Size güç bile gelse her şeyd~n 
hoşlandığınızı sösteriniz. 

5 - Kızınızı veya oğlunuzu tercih e -
der görünmeyiniz. 

Haber verildiğine göre bu programa 
riayet eyliyen kaynanalar Tahata kavuş
muşlardır. 

Meriç Vunanistanın hize hudurl 
olan ada içi havaiisini isti'A etti 

r 
1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA\ 

Pityon, (l lususi) - s.,., gGıılerdc ta
pn Meriç nehri sulan Yunnnistanın Adaiçi 
havalisini tamamile istila etmi tir. Suhı.r bir 
kaç gündür yavnş ynva~ mecraya çeki.lme
jf' hn§lamı§tır. Suların mezruala fazlaca 
p;. .. r verdiği tahmin edHmekıedir. 

P.nlattıkJann:? bakılırsa bugünlerde Berlin gaıetclerinde 
şeyle h•r iıkı a çıkmı..,cnır: 

- .Almony&nın Fransaya münferid bir sulh teklif ed"
ce>ği hnkk•nda Pariste dolaşan rivayet tamamen asılsızdır. 

İ $TER 1 NAN, 

Alm.ınya Frans<ı ile İngiltereye ayni muameleyı tatbik et
meye k<ırar verrnıştir.> 

Ecrlin ı:azeie~erinin bu fıkra ile Fransaya yenı bir şey öğ
retmiz -01duğuna biz inanmıyoruz, fakat ey okuyucu scrı: 

STER iNANMA! 

Haziran 1 

Sözün ktsası 
Yeni bütçe ve 
Mali durumumuz 

~---- E. Ekrem Talu _J 
• uhterem Başvekil Dr. Refik SaY,-

dam ile kıymetli arkadaşlarından 
müteşekkil Cümhuriyet hükumeti 1940/ 41, 
bütçesini, emsali gibi mütevazin olarak 
millet vekillerinin yüksek tasvibleıine ar~ 
etmiş bulunuyor. 

İçinde yı,şamakta bulunduğumuz şu na
zik zamanda, ihtiyarına mecbur olduğumuz 
muazzam masraflara ve gene zamanın ayni 
nezaketinden doğan iktısadi müşkülata rağ 
men böyle bir bütçe tanzimine muvaffak 
olmak şükran ile alkışlanacak bir vak"adır. 

Senelerdenberi Cümhuriyet nnliyesinin 
başından en büyük rnüşküllen iktiham ~
derek mali durumumuzu ve milli itibarı • 
mızı hep ayni muvaffakiyetle kurmuş v~ 
hergün bir az daha tarsin eyiemiş olan sa• 
yın Fuad Ağralı'nın, bu bütçe münasebc -
tile ~1eclise hitab eden nutku hepimizin 
güvencimiz.i arttıracak ve istikbale ümid '1~ 
ve emniyetle baktıracak mahiyettedir. 

Bizden uzakta cereyan eyliyen bir har
bin doğurduğu endişelerle münhasırnn mC§ 
gul zihinlerimizi bir an için o meşgaleden 
ayırarak bizi daha yakından alakadar ey -
liyen memlelçet meselelerine tevcihe ey -
liyecek olursak, keşfedeceğimi.::: hakikat • 
]er, maneviyatımızı şüphesiz ki tah·iye e
decektir, 

Bunlar meyanında iktısadi vaziyetimi • 
zin, hükumetimizce alınmış ve alınmakta 
olan tedbirler saye:ıi,ııde oldukça düzgün 
ve mütemadiyen de salaha doğru gitmekt~ 
olduğunu müşahede ederiz. Ticarf müva .. 
zenemizin bilhassa son zamanlarda lehi • 
mize inkişafı, ihracatın ithalata nisbctle 
günden güne artması, paramızın sağlam -
lığı, tedricen sıkı~an takyidat çemberin«: 
rağmen metalarımızın hergün yeni malı • 
reçler ve piyasalar bulması, her TürkÜI\ 
gönlüne su serpecek, kıvanç verecek va .. 
kınlardır. 

Milli müdafaa zaruretlerini karşılamak 
için, masraf kısmında mümkün olduğu ka
dar tasarrufa riayet eden ve bazı vergileri 
cüz'i nisbette arttıran 1940/41 bütçesi hu• 
nn karşılık, ötedenberi mağduT vaziyette 
kalmış eski mütekaid, dul ve yetimleri d( 
diişünerek bunların aylıklarına zam yap • 
makla cümhuriyet rejiminin adalet ne • 
safet şiarlanrun icablannı yerine getfr • 
miştir. 

Hasılı yeni biitçemizin heyeti umumiyesi, 
Türk varlığının kuvvet ve kudretini ve dev
letimizin, kuruldu kurulalı yar ve ağyar İn• 
dinde kazanmış bulunduğu hiisnüsıytı biı 
daha izah eden mükemmd bir eser, bir a• 
bidedir. 

Bu eserin yüksek mübdilerini saygı v~ 
sevgi ile anarak, emin ve metin, hiıdisatı 
knrşılamağa hazır bulunabiliriz. 

C. Ck111t11ı ~alu ............................................................... 
Muhtelif semtlerde 
birçok ev soyan bir 

gece hırsızı yakalandı 
İstanbul zabıtası dü:ı, bir müddettenberr 

izi üzerinde bulunduğu azılı bir gece hır -
sızım cürmü mcşhud halinde yakrılamağa 
muvaffak olmuştur. Bu adam gene biı 
hırsızlık suçundan beş seneye mahkum o
lup, cezasını geçenlerde lzmit hapishane ,.. 
sinde ikmnl eden ve tahliyesini mütenkil:i 
de derhal faaliyetlerine başlıyan sabıkalı
lardan Kör Alidir. Kör Ali bir ay içindQ 
Üsküdar, Sundiye ve havalisinde müteRd• 
did evleri soyarak bir hayli eşya aşırmırt 
son günlerde de İstanbul taraflarına geçe
rek hırsızlıklarına devam ctmi§tir. 

Nihayet evvelki gece Alinin peşine dü• 
şen emniyet müdürlüğü memurları cür'et.• 
kur sabıkalının Kara~ümrükte Dervişall 
mahallesinde mara.ngoz Ahmedin evin~ 
pencereden girdiğini görmüşler ve kendi • 
sini bu evde bastırarak i~ üzerinde yaka • 
lamışlardır. · 

Dün emniyet müdürlüğüne getirilen sabı· 
kalı yaptığı hırsızlık suçlarını itiraf etmİfi 
muhtelif yerlerden çaldığı eşyalar satıl • 
dıkları yerlerden istirdad olunarak sahih • 
lerine iade edilmiştir. 

Zab1ta ayni zamanda Kör Aliden bu 
mesruk malları bilerek satın a!an iki şahı• 
hakkında da takibata ba,lamıştır. SuçlulaJ'I 
bugün adliyeye teslim edileceklerdir. 

Köy enstitüleri için 605 
parça bina yaptırılacak 

Maarif Vekaleti bu yıl muhtelif yeıler
de açılan 12 köy enstitüsü için mekteb, top
lantı, atölye, mutfak, çamaşırhane, banyo 
ve idare binalarile, tavla, ahır, kümes, re
vir, depolar ve öğretmen evleri olmak Ü • 
zere 605 parçe- bina yaptırmağa karar ver
miş ve bunlorın avan orojelcrini mcmle • 
ketimiz yüksek mühendis ve mimarları a -
rnsında müsabakaya koymuştur. 

Müsabaka)n girerek birincilik kazanan 
mimarlara iki bin lira ;kincilik kazanan 
mimarlara da bin lira verilecek ve proje .. 
leri satın alınacaktır. Bir mimar ancak 3 
enstitünün müsabakasında birincilik kaz.a .. 
nabilecek, bi1ir:cilik kazanacak mimarların 
isimleri pinaların üzerine ynılacakhr. Mü
sabakaya girme müddetleri 1 ;. Temmuz • 
dan 2 ncikln 940 tarihine kadar ayn ayn 
tah.did edilmi~tir. 



1 Haziran SON PtiSTA Sayfa 3 

TelgraS9 Telef'oa Ve Radyo BalJJerleri 

Amerika erkam harbiye reisine göre 1~EM1 w 

Almanya motörlü vasıtalannın 
Dün Mecliste umum müdürlükler 

bütçeleri kabul edildl 
yüzde kırkım ·kaybetti 

mittir. Marahall'ın bu hafta tali komite -
deki beyanatım dinliyen kongre azaaı bu 
kadar mühim zayiattan aonra Almanlamı 
motörlil vasıtalar bakımından üıtünlükle -
'ni muhafaza edemlyecekleri ve yakın 

bn. i.dkbalde harb talihinin müttefikler 
ır . 1 d lehine döneceil kanaatin• varmış ar ır. 

Bir formul ile bir hadise 
yatışbnldı 

Yazan: Selim Raııp Em~ 

B undan .bir m~ddet evvel Sovyet 
Rusya ıle lngıltere arasında ticari 

münasebetleri iade ve ihya etmek için Lon
drada Sovyetler sefiri Mais!.:i tarafından 
Jngiliz haric~~esile müzakerelere başlan
mııb. Bu muzakereler lngilterenin göster
diği arzu üzerine açılmı§tı. Fakat ilk intı
balar teati edildikten sonra bu müzakere
ler du~du ve bir nevi inkıta husule geldi. 

Orman umum müdürlüğü görüıülürken batiblenn 
Ziraat Vekili cevablar verdi muhtelif suallerine 

Ankara 31 (A.A.) - B. M. Meclial 
bugün Şemsettin Günalcy"ın baıkanlığan -
da toplanarak Devlet Hava Yolları, orman. 
vakıflar ve hudud ve sahiller Sıhhat U -
mum Müdürlüğü • 1940 yılı bütçelerini mO
zakere ve kabul etmitfir. 

Bunlardan Orman Umum Müdürlüğü 
bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde aöz 
alan hatibler tarafından orman -
farda yapılmakta olan tahdid, 11-

önünde bulundurulduğunu ve •on aeoeler
de 500 bin hektar ormanda bu iılerle ui-
raııldıfllll, ancak bunun çok elemana i.h • 
tiyaç göaterdiğinl ve bunun da Brı.iimilzdekl 
yıl içinde temin edileceğini ilave eyle -
mit ve bu voeile ile bu iıletmelerde 
çalışan memurlann meaai.sini takdirle ita -
ret etmiftir. 

Vakiflar Umum MüdürlüiU bütçesinin 
müzakereai münaaebetile beyanatta bulu -
nan hatipler abidelerin tamirinde takib • 

Kısa hır zaman evvel Sovyet ajansı 11Tas»ın 
ne,rettiği bir tebliğe göre bu inkıta, Sovyet 
Ruayanın başka memleketlerle vr. bu -tu1-

d~. Almanya ile yapmakta olduğu . ticart 
mu~~delen.i~ mahiyet ve hacmi hakkında 
!n~lız ha~ıc~yeainin sorduğu bir sualden 

-·'""'"l ... ~..ıt gittik99 artan bir tempo lle tanlı: ılerı gelnuştı. ccTasıı ajansı, bu münase-
Londra 31 - Dally Telegrafm _. mu. s.. J... b ti S R ve zırhlı araba 19Uft,lrecelı:tlr. e. e. ovyet uayanın ticaı i münasebet-

nırlama, amenajman, kadastro ve 
alelumum orman işleri üzerinde, sorulan 
euallere cevab veren ZiBat Vekili Muhlia 
Erkmen 9 3 7 de teşkil edilen iki heyet va
aatasile 14.500 938 yılında çalıımış olan 
üç heyet vasıtasile 1 14. 700 ve 19 39 da da 
1 3 heyet vasıtasile 31 7 .800 hektar olmak 
Üzere ıinı.Giye kadar 446.400 hektar or
man tahdit edilmiş olduğunu sl>ylemiı ve 
amenajman işlerinin de ehemmiyetle göz 

edilen uauller ile tamir edilmeai llzımgen 
labideler ve vakfa aid itler üzerinde- be-ya
natta bulunmuılar ve Vakıflar Umum Mü
dürü Fahri Kiper, verdili cevabda. abide
lerin tamirinde vakıflar idaresince takib 
edilen usuller ve vakıflar idaresince yapıl
makta olan işleri izah eylemiıtir. 

harrıri yazıyor: 100 tonluk 1000 tank ile 30 llA. 50 tonluk len hakkında hiç kimseye hesab vermelc 
On beş yeni generalin pbaında tem.sil •- 3000 ve 10 ill 20 tonluk 6000 tanka lhti~Ç mecburiyetinde bulunmadığını kaydediyor, 

dUen yeni Fransız ekolünün, l"r&DıllZ ordu- oıacatı tahmin edilebilir. Ordunun hem m~- yapıla~a~ bu. ~ibi temaslarda tarafların ba
larını modern blr na.zariyeye ııöre tenaik L dafa641Dl, hem de bir taarruza geçmek içın reket .ı~tıkl~lının gözönünde tutulması icab 
tin uhtemll _ kulla-llecelt bu llcu-.Vetlerle, yeni Fran- eyledığjne ışaret olunuyordu. 
dlr vakit kazanmaya 9ah§m:ı ~öre .Al sız genel turmQI kend1slnl Almanyaya gl- Bu hadise üzerinden fa,:la zaman geç
nıa:n Bu generaııert:ı.:n:a~ ioln 'mil*: rebilecet ve mtıtemmel Fraııaıs piyade ve memişti ki İngiltere, Mosltovaya yarım ka
.. L. zırhlı ltu1ıarvvetl 0 hl '""t'alarla ba- topçuauna yolu açabilecek vaziyette h1Me - lan müzakereleri devam ettirmek ve müm-

Meclis yann saat 1 O da toplanacaktır. 

&&&ıetin bu ko a kar§ı zır ı && ( ) lı:ü ı b k . . 
teket etme.si llzımdı.r. Bu mauadla J.l'ral1 - decektü· a.a. f rtn Co ~rsa aşarma maıen.dıle Sır Staf-

11 beden terbiyesi muallimi yetiştirilecek 

lngiliz ·Sovyet mOnasebatı 
L d 31 (A A ) _ f · alıimat almakta olan mehafil. Stafford Crippiı'ln ya-

on ra · · Y1 m d ·ı ~' · b tm kt dl B kında hususi bü ük elçi sıfatlle Moskovaya glSn en ece15.nı eyan ~·e· • e r. u 
- h f 'l h 1' h Y d d mü-Lülatın pek yakında halledilecegını ve bu ıutetle 
ıcc a ı a ı azır a mevcu P b' ·ıJı.f kd k .. d h 1 · · .'. l · ı ·ı 5 t Rusya araıında ticari ır ltı • a etme uzere er a 

Tlppıs ın ngı tere ı e ovye 

t
"oakovaya gidebileceğini ilave etmekte~lrler. . . •. . . f' 

A · h fil S ı · t 1 bi üzanne Cnppaa ın, cufayi vaz.ıfeye memur ., ır» 
Y'DI me a • ovyet erın a e • ı.... ti .. ·ı b' . 

ıfatile Madride- tayin edilmi' olan Samucl Hoare un vaz.,.e ne muması ır vazı -
ette bulunacağını iatihbal' etmittir. 

Fransızlar Kral Leopoldden lejyon 
donör nişanını geri aldılar 

Paris 3 ı (A.A.) - Yarın resmi gnzetede çıkacak olan bir kararname. Belçikl\ 
kralı Leopoldu, lejyon donör nişanını hamil olanlar listesinden çıkarmaktadır. 

ovyet -Litvanya münasebetlerine. bir 
"siyah el,, karışmış 

Kautıas 31 (A.A.) - Litvanyada sarnizonda bulunmakta iken kaçırıldıklan ld • 
ılia edilen Kızıl orduya menıub askerler hakkında Sovy~~er Sotarafıidas· l~~len no
taya dair tefsirlerde bulunan Utvanya nı~thuatı Litvanya ı o vylet elh" ·ı':f'Kl darasın
.. Lk· ·· b ti bir cıSiyah el» kanftıgını yazmaktadır. Gazete er tı • ın oata -
ıuı ı munase e ere _L k d' 1 B d hük" ·· ka 
he bir şekilde halledileceğıA k~na1a~ni Bi:.uı~r .etkme

1 
te ar er. 'diura a um auren • 

naate göre, bu kaçırın• hadwe en ıı eııncı c » un esen r. 

Bir İngiliz kruvazörü_ battı 
L 3

' 
(A A ) _ Hava müdlfaa tertibab ile mücehhez 4290 tonluk Curlew 

ondra • · • ı N · · ) h T - d apı 
ismindeki İngiliz: .knavazörünHn bir ka~ gim evveb'ld~1'eç~:a sa ı ı eçıgın a y -
) b b d )ar neticesinde battıgı rrtımen ı m me ır. 
an om ar ıman ın· gllterenin 7406 tor.luk Helena 88rnJÇ vapuru Vlge açıklannd& 
Madrld 31 (A.A.> -

b d lzaltısı tarafından be.tınlmıştır. 
;a~= 15en 1ci41ıden mürekkeb olan mtırettebatından beti ta.yıbdır. 

Vi anada oteller hastaneye kalbedildi Y Manın tJ.ınallnde yaralanmış olan a.sker ve zabitanı t,afım:ı.kta 
Londra 31 CA.A.) - ~alarak muhtelif Alınan vilf4yeterine gelmekte olduğu, bitaraf 

Dkn ka!lleler gittikçe ço haberlerden anlaşılmaktadır. 
memıeketlerden alınan izli olarak yapılmakta ve yarıµıların yerleştlrlldlkleri malıa.ller -

Bu yaralı nakliyatı g .an-emektedir. Viyanada oteller a.ak.-1 hastaneye kalbedl.lmlş. 
den de aileleri M,berdar euı.uu 
ar. n-r'"ler yapıldığı ve blr çok bey&nnameler dağıtıldığı aöy -

Sudet memleketlerinde nwu 1~ 

ltnnıektedlr::_. __ _;__--:-~:--:~;:------;--;--;:;--

Harb yakında ingi!tereye nakledilecek 
Londra 31 (A.A.) - ~dva:dyoda söylediği bir nutukta, harb pek yakında lngil
Sıhhiyc nazın Macdona kr ·ıe cenubu ~rki İngilteresi ile lakoçya tchirlerirıdeki 

lereye naldolunacaktar ve pr 't"bara almalıyız demiıtir. 
ıocuklann tahliyesini nazarı 1 1 

Londra 31 <A.A.) Havas: ervill• radyoda ısöyledlli nutukta. hususi han şeraiti aı • 
Vlaa.nı.1nü, Slr Jame.ıı sonun~ g&-nnmeden İnglltereye ihraç edllmulnln mftmkün 
~ ~ült ,Alman gnı.'Pl~ıte~ntn buna Jtal1l tam tedbirler almlf .,.. mahfuıı bu.. 
Dldutunu söylemiş, fakat, .ı:ı15• 
luncıutunu da DA.ve eytemiftlr. 

Mısırda askeri mahkemeler teşkil edildi 
Ş. dik. ahval do)ayıaile parlamentonun Haziran baılangı _ 

Kahire 31 (A.A.) - .1~ 1 
devreei te ndid edi.lmiıtir. 

lıllda hitam bulacak olan •1tun\ 1 ile hUk6met erkanı bu eene yaz mevıimini aeçir
Gene ayni .,beb~en do .•Y•. :ek)erdir. 

mek üzere lakendenyeyo c•:rr. 'darl mıntakalannda ukeri mahkemeler tr.ıkil 
Bir emirname ile Mııırın tun 1 

edilmifth. _____ -:--:--:";---===~~~~ 

Almanlar bir Arjantin vapurunu torpillediler 
z b t tan ıonra daha büyük mikyftsta bir nüma-

Bueno•-Airea 2 1 (A.A. )fı -dan bi.ar ,~ar-' · ) d k k '-t d .- ~ · ~ yıf yapı masın an or maıı. a ır. 

bir Alman tahtelbahir\ tara ~ kartı ın- Meb'uııan rı:ecliııinde birçok meb'uslar 
· · t p

0

ıllennıesıne b.lh Sa d B Ai · k' Jantın vapuru:ıun or k d'l ııençlerin ve ı assa ntan er, uenos- reste 
&ilerini izhar etmek _nıa sa 

1 
e ış olduk - Alman sefirinin faaliyetini tenkid ve ken -

tehrin büyük caddclennde Y':tt tevkifat- disini casus diye tavsif etmiflerdir. 
lan nümayiş dolayısile icra:_c:=ı:.:e:D------:---::----

Balkan antantı ekonomik konseyi toplanıyor 
A. _ Balkan antantı ekonomik konseyinin mutad toplantıaa ya· 

Belgrad 31 (A. >1 dda açılacaktır. 
rın ö~leden -?nra B.;_tra t J 1 de 8eJ8rada muvasalat etmİfth'• 

Türk heyl!ta bu sa oaa 

0 npps harnında fevkalade bir mu-
~ahhas yollamaya karar verdi Sovyet a
Jan~ı, bu münasebetle gene bir tebliğ ne'9 
rettı ve Sovyet hükıimetinin fevkalade mu
rahhaslarla it görmek iıtemediğini, bu gi
bi norma) müzakerelerin gene normal su
rette ve tarafların sefirleri vasıtasile yapı
labileceğini illn etti. Moskovaııın kanaa
tince bu müzakeratı, gereK Londradaki 
kendi sefiri, gerek Moakovadaki lngiliz se
firi vaaıtasile idare etmek mümkündür. Bir 
çoklarınca yanlış tefsir ve izah edilebilecek 
olan bu tebliğlerin ve lngilterenin Sovyet 
Rusyadan aormuı olduğu suallerin mana 
ve mahiyeti tudurı 

Jngiltere Sovyet Rusya ile ticut mua
mele yapmak İstiyor. Fakat hiaıl oJobile
cek anlaşma neticesinde Sovyet Rusyaya 
yapacağı mal teslimatının herhangi bir su
retle Almanyaya intikal etmemesini istiyor 
ve bu hususta mümkün oian teminatı elde 
eylemeye çalı~ıyor. Sovyet Rusyanın mak
sadına gelince; bu hükumetİ <l Almanya ile 
bir anlatması vardır. Almanya İngiltere ile 
haıb halindedir. Bu vaziyette kendi.sinin 
lneiJtere ile fevkalade murahhaalat dell
letile müzakerelere prİfmeıınin Almanya 
berinde tabiatile aka teair yapabilecelfni 
düf{lnüyor ve bu müzakerelerin normal 
yollar ve vaııtalarla yapılmasını istiyor. Bir 
çoklannın mühim bir siyasi hadiae tekil ve 
ametinde görmek ve göste, mek istedikleri 
meselenin esası bundan ibarettir. 

Ankara 31 ( Hu...;..:si) - 1940 beden 
terbiyesi genel direktörlüğü bütçesi ruz -
nameye alınmıştır. Bütçe encümr.ni maz -
latasında ezcümle şöyle denilmektedir: 

((Beden terbiyesinin bütün memleket 
gençliğine tamimi ve gençlerin sıhhatt ve 
kuvvetli yeti .. meaini temin için hazırlanmıı 
olan program dahilinde talim edebilmek 
için bu ip meslek edinmit muallimlere ih -

tiyaç bulunduğu ve bunların yetiştirilmeal 
ise bir enstitünün tesisıne mütevakkıf oldu• 
ğu izah edilerek enstitü ituruluncıya kadaı 
Gazi Ter biye Enstitüsünden istifade dtiıU· 
nülmüı ve Maarif V ckaletile yapılan an -
laşma neticesinde bu yıl 1 1 taiebenln be
den terbiyesi genel direktörlüğü hesabınıı 
okuttuntlmaamda mutabık kalınarak büt
çeye 6000 lira tahsisat konulmuştur. >t 

Çapakçurun 3 köyünde zelzeleden 43 ev yıkıldı 
ÇapakQUr 31 <A.A.> - Salı günü bUT'ada vukua gelen yer sarsıntılarında vlllyete bağ_ 

1ı Sancak nahiyesinin Mezareık köytınde 20, Beşlik köyünde 18, Sımaar köyünde 5 ev 
J'lltı.lmı.ştır. 

Ruzvelt yeniden tahsisat istiyor 
Vaş•ngton 31 (AA.) - Ruzvelt kongreden milli müdafaa içın bir milyarlık 

muazzam tahsisat iatiyecektir. 
Ruzvelt programda son günlerde müphede vo teabit edılen boşluklann doldUTUl

ması lüzumunu kaydederek dlinya p.rtLannın bir anda delitmekte oldulunu ve biT 
uatten öbür saate her ıpeyin tadili llzım olduğunu bildirmiftfr. 

İtalya Korsikayı, ispanya 
lnuiltereden Cebelüttankı istiyor Şimdi Str Staffort Crip:>s Moskovadald 

eski fngiliz sefirinin yerine tayin edllece§I 
için bu meselede her iki memleketin noktal 
nazarı telif edilmlı oluyor. lngiltere fevka- (Bq&ualı 1 bıcıl ..,,....) ri alamıyacafı gibi denls kuvvetlerinin tev. 
ilde murahhaaıru normal hir sıfat altında hedeki umumi kararglhda Hitler tarafın- zl1 l.flnde de tadlllt yapamaz. Butün bun -
Moıkovaya r.olluyor. Moıkova da müza- dan kabul edilgılftir. lar, hatlld Alman _ haıyan teaantldtıntbı 
keratını bir ngiliz aefirile vapmıt oluyor. Alman hariciye nazın fon Ribbentrop bu ilk manalı vakıalarıdır. 
Yani ne şif yanıyor ne de ltebab. kabul eınaaında hazrr bulunmuıtur. Olornale d1taııa gazetesin1n direktörü. 

5 . m ı;; Miitt.ı&ı. aleyhiDe almayiJler netice olarak btıttln bu neticelerden Pranaa-
• lJ.m (/C,49'"l" l--1Hllf' Paria 31 (Hususi) - Buaün l..ugano"da nın kend1slne hM.ab etme.!i lbun gelmekte 

·································-·-···· .. ···············-· {ltalyan - laviçre hududu) ınüttefikler • - oldutunu yazmaktadır. 
lcyhinde nilmayifler yapılmıftır. Zira İtalyada olup bitmekte olan 19Yler, Yedek ziraat aletleri 

hakkında Koordinasyon 
heyetinin kararları 

Nümayiwçiler, ltalyanın Almanyanıa ya- mnttefttler taraiırldan Versa&da İtalyanın 
nıbaıında harbe gi.rmeıini. iıtemiılerdlr. zaranna lrtlklb edilmiş olan ihanetin vı 

Müuk...ı• lnldtaa airadı harbin arifesine kadar Parls ve Londra ta:-a.. 
Londra 31 (A.A.) - İtalya geçen bat tından Romaya karşı taktb edilmLt olan ısı. 

ta pren11Ô itibarile kabul etmiı olmaama yasetln netıceısıdır. 
raimen l8 Mayısta ticari kontrol anlat - Kahue 31 <A.A.) - HükOmet, İtalyadald 
muı müzakerelerini inkitaa uiratnuıtır. Ml3ırhlan Mısıra dönmeıte davet etm1$lr. 

Ankara 31 (Husuıt) - Muhtelif zirat Bir ltalyan sazet•lne söre lspanyollar da CebelUttankı latlyorlar 
himıetlerde kullanılmak Uz~re müi;vaa o- Roma S1 CA.A.) - Stefanl ajansından: Madı1d 31 <A.A.l - Manuel, Alınar, ..,an. 
lunan ziraat mwne ve allu lil'EUlnlu y• Giorııale d'İtalla guete.sl mo.dürü, Mame Jin organ! olan Arrıba gazete.inde nefl't!ttiğt 
dek parçaların .. bn alınması hakkındakı muclzeııalnln bugün tekerrür etmemekte ol- bir yazıda dlyor tı: 
koordinasyon heyeti karannı bildiriyorum: dutunu yazmaktadır. Çünlttl Weygancı. .Toff- İspan,.. Cebelllttarıkı lstlyor. incuııter, 

Milli korunma k.anununun .3Q uncu re gibi İtalyan hududundaki Fransız kuv _ bir ticaret anlqması akde ft bir kaç mll • 
maddesi mudbince gerek Ziraat VekAlo - vetıerine w~ edemez. yon İngiliz Hrası borç vermekle aramı!da 
tinin doğrudan dofruya iıleteceii arazide İtalyanın hattı hareketı, m11ttefıklerın ve her şeyin halledlldltinl sanıyorlar. 
kullanılmak ve gerekae mezkur kanunun bılhassa Fransızların bir mllyon tıç ytls bin İ.tpanya Q<>k daha fazla.llnı, Cebeltlttatııa 
42 nci maddesinde yuıL yardımlarda kul- klflllk blr kuvvetinin İtalyan hududunda n l.sttyor. 
larulabilmek üzere mlbayaa olunan maat Altdenlzde muattal bir halde blmuı mana- Cebeltlttant tbıerlnde İspanyol bayratın. 
makine ve allh için lilzumlu h• tilrlll Y• aını tammmun etmektedır. dan b&fb blr ba,Jrat dalp.lanmamalı::hr. 
dek parçalanr. aatın ahnma11 vo makine Weypnd Somme eephedndHI kıtaatı tak Cebeltlttant hattındaki bu itUUırtrtzUl!1. 
hangarları ve yapıca madde aarnıçlan in - vı19 etmek 19m haı,a n LlbJa budadla _ mlz badnttl harbi lat1smar ederek ortaya 
fU1 için lüzumlu mübayaa ile latihaal vaa- rmı bofaltamıyaoall lfbl Jl"landrel a.pb8 • ıtır1llmtlf ola.madıtı gıbı bıgıiterenın kale • 
talannın iıletılmeai için ~calı, t?d~n mlite - .ınde 1c&Jbedllm1t olan n ftaDılıs ordun _ den dQJdutu bomba aeelenle de hıt 1ılT all
davil sermayeyi ve bu ihtiyaçlarla allkab nan en 171 tırkaluım tettll eden kuneUertn tası JIO~. 
diler müteferrik muraflan temin etme~ yen.ne ıtame etmek bire baralardan aabr .....,.da M _,., .Rllıı albna ....,_ 
üzere millt koTUnma bnu~unun ~' linc:6 ltrazuıa da muktedir delJlcm. Madrld 31 (A.A.) - İspanya harl>IJ9 na.. 
maddeıi ile hükOmet emrıne nnlen •er- Franaan t6ndermlf oldulu beJett •fwl- zın pneral Valera, lstlrdad edılen nunta. 
mayeden 920,000 lira mezk1r Vekllet yeslnl ~ ve tendi memletettnln la- b.lanSat1 36.JT IUl1fianm meDftb, J&DI. 
emrine tahal• olunmuftm. tnA.ya utramuı t.eblllteslne maruz bulanan valctlle eGmhurtyetıol ordu aafJıannda oalıl

Letonya elçisi 
if matnamesiııi verdi 

Ankara .31 (A.A.) - ReisicUmhur la -
met lnönü bug(in saat 16/30 da yeni Le -
tonya elçili ekselans 1- Ekili kabul etmiı
tir. 8. L Ekia, ReiaicUmhura ltbnatnamo -
sini takdim eylemlıtir. Kabul eanasında, 
Harici.ye umumi katibi büyük elçi Numan 
Menemencioğlu da hazır bulunmuttuı. 

İrıgllt.enJ'I pllnce, o da Mlm, l'l1lstln ve mı.t PDtlerin atıl.h altına abnmuı battm. 
8udanda tahafoüd etmı.t olan uterlerlnl ıe. da.ki emirnameyi lmzalam~. 

Milli Şef ile Arjantin 
Cümhurreisi arasında 
telgraflar teati edildi 

Bir kısım· ağır maden 
1atlannın gümrük 

reımi indirildi 
Ankar& 11 (A.A..) - ArJa.ntln mllll bqra_ Ankara 31 (Husuat) - 170 derecedea 

evvel taktir eden hafif kııımı <'~ 11 ill •4 2, 
mı münaaebetlle Relatcümhurumuz, .Arjan - nisbetine kadar olmasından dolavı tarifenin 

Sıhhiye Vekili ıehrimizde tın Reıstotbnhuruna tebr1klerin1 telgrafla - 695/l poziayonu mucibince yilz kllOM1n -
dan alb lira alınmaaı lazım gelen aiJr ma-

Ankara 31 (Huaud) - Sıhhiye Vekili mıoiar ft MÜf&rÜllll8Yh de teeetti1r ve te • den yallan ve tortulannın aiımrük reaml
doktor Hulftai AlatBf bu akşamki ekapreale baasOaledDl Mllll leftmize tlllr&fla blldlr. nin ~ kiloda yllz ku~I& indirilmeli hak-
lataııbula mOteveccihen hareket otmif(lr. kmdald kararname Vekıller Heyetince tu-
Vekil btanWda birbg .Un blM'aktır. mJflerdlr. dik edildi. 



• 

( Şehir Haberleri ) 
Toton satışlarından inotevellid 

ihtilaf devam ediyor · 
Harice 

etmek 

yapılan 13 buçuk milyon liralık satışın 
iki firmaya hasrı fiatlara tesir 
bakımından müstahsili de alikalandırdı 

Tiitün tüccarile inhisarlar arasında İn -
giltere ve Franaaya satılacak tütünler yü -
zunden bat aöıteren ihtilaf hakkında izahat 
vermek üzere inhisarlar umum müdürü 
Adnan Halet dün akoam Ankaraya gitmi1-
tir. Jngiltereye satılacak on milyon liralık 
tütün satışının bir ıahsa, Fransaya ıatılacak 
üç buçuk milyon Ürahk tütün satıgının tU
tı.in imited §irk.etine verilmek İstenmesi aa ~ 
yası yüzü geçen tütün tüccarlarını endişeye 
duşürmüştür. 

Tütün tüccarlan şehrimzideki sefaret va
aıtasile keyfiyeti f ngiltereden sormuş, on 
milyon liralık tütün ııaboı için bir tek firma 
ile anlaşma fikrinin nereden mülhem ol -
duğu öğrenilmek istenmiştir. Diğer taraf -
tan Ticaret Vekaleti, Londra büyük elçili· 
fi'imiz vasıtasile lceynyeti tetkik ettirmekte, 
lngilterenin tütünlerini tek elden mübayaa 
etmek için memleketimizdeki alakadar ma
kamlarla ne cibi temular yaptıilnı ince -
!etmektedir. 

Tütün tüccarları, tüUlncüler birliğinin bu 
işi tetlcik etmek fizere toplanmasını mlite
addid defalar ı.teml,lerae de idare meclin 

Cam eşya fiatları 
tetkik edildi 

henüz amumi he7eti toplamamıştır. istek
lerinin yerine getlrihnediğini gören tütUn 
tüccarlan mıntaka ticaret müdürlüğüne hat 
vurarak tütüncüler birliği umumi heyetinin 
toplantıya çağınlmaaını istemişlerdir. 

Tütilncüler birliii idare meclisinin bu -
ııün toplanarak umumt heyetin toplantı gü 
nünü tayin etme.i muhtemeldir. Bu toplan
tı 1 O Haziranda yapılacaktır. 

On Uç milyon liralık tütün sntışının yal
nız iki ele bırakılmaaı ve bunun fiat düşük
lüğüne aebeb olma11 ihtimalleri müstahsili 
de endi~ye ıevketmiştir. Bu zamana ka -
dar fazla alıcı karıu~ında ha~ gösteren re -
kabetin teıM ile kllylü tütünlerini müsaid 
fiatla satardı. Yeni piyasada tüccarlar gö
rülmiyeceği için rekabet olmıyacaktır. lı -
tanbul tUccarlanndan mürekkeb bir heye
tin bu hueusta temaslar yapmak üzere An
karaya aidip gekliPıi duyan diğer şehir
lerdeld mU.tahsiller de bu tüccarlara tel -
ııraflarla müracaat etmekte, temasların ne 
netice verdiğini 8irenmek istemektedirler. 
lhtil!fın bugünlerde halledilme5i muhte -
meldir. 

!
Dün yarım milyon liralık 

ihracat yapıldı 
Cam eur• ile deri qya fiatlannda pek Dün tehrimizden muhtelif memleketlere 

fazlalaaşn yükıeill {iz.erine piyasada bazı yapılan ihracat 5 26,600 lira gibi normal 
tetkilder yaptlmıştır. Bu tetkikata göre zamanlarda dahi az sıörülen bir miktara ba
:a:.licaciyedeki :yilk.aeldiifo harbden evvele liğ olcuıtuT. Bunun 350 bin liralık miktarı 
nazaran yüzde 75 i bulduğu anlaşılmııbr. Almanyaya. 128 bin lirası Çekyaya, mü -

b d · d tebakisi ltalya, Fransa, Macaristan, Ro -
yalnız bu tcrcf füün harbin i ayctm en -
beri cereyan eden hldiaatın tabit bir neti- manya, Yunaniııtan ve Bulgaristana yapıl -

cesi olduğu ve fiatlarda i~tikar olmadı~ı mııtır. 

Altı senedir aranan 
eroin kaçakçısı 

bir tüccar yakalandı 
Altı senedC1lberi aTanmakta olan Hik -

met isminde zehirli madde kaçakçısı bir 
tüccar, emniyet kaçakçılık bürosu memur
lan tarafından yakalanarak adliyeye tes • 
lim edilmiştir. Maruf bir aileye mensub bu
lunan ve kere1te tüccarlığı yapan maznun, 
hakkında iddia edildiğine göre 1934 se -
nesinde ortaya çıkarılan mühim bir eroin 
işinde alakalı bulunmaktadır. Suçu eroin 
imal etmek ve ııatmaktır. 19 3,; yılında, ha
dise ortaya çıkarılınca, ııekiz, on kişi hak
kında adli' takibata geçilmiş, bir kısmı ya
pılan muhakeme neticesinde mahkum edil
mişler, baZtları ise Yunanistana kaçmağ~ 
ve cezadan kurtulmağa muvaffak olmuş -
!ardır. O suada tahkikatı yapan 8 inci sor
gu ha.kiini, Hikmet hakkında da tevkif ka
rarı vermiş, fakat maznun firar ettiğinden 
bugüne kadar yakalanamamıştu. 

Hikmet dün Beyoğlum.la yairnlanmış ve 
asliye 5 inci ceza müddeiumumiliğine ve -
rilmiştir. Müddeiumumilik hakkındaki ka -
rarı infaz ederek, maznunu tevkifhaneye 
eevketmiştir. Suçla alaka derecesi, yapı -
lacak tahkikat neticesinde, anlaşılacaktı.,. 

Et nakliyatı 
belediyeye geçti 

İstanbuldaki et nakliyatı bu sabahtan 
itibaren belediyeye geçnıi' bulunmaktadır. 
Belediye. nakliyat için lazım gelen vesaiti 
iki defa münakasa açtığı halde bulamadığı 
için, bir iki ay et nakliyatını kasablar ~ir
ketinin vesaiti ile yapacaktır. Şirketin Üç 
deniz motörile on sekiz kamyonu her türlü 
masraf mal sahiblerine aid olmak üzere ay
da on üç bin jki yüz liraya kirulanmışbr. Et 
nakliyatı modern bir hale konacağından, 
belediyenin tedariki ile meşgul olduğu de
niz motörlerile kamyonlardn soğuk haYa 
tertibatı bulunacaktır. 

neticesine vanlınııtır. iddia edildiğine göre Almanyaya 294 hin liralık tütün ve 102 
evvelce Çckyadan 190 kuruşa ııet.irilen biT bin liralık zeytinyait ııönderilmiştir. Posta ve Telgraf Umum Müdür-
mal bugün muhtelif ıebebler dolayısile 240 İtalyanın klerinıı bakiyeleri hesabından lüğünden bir sual 
kuru:pl satılabilmekte ve fakat ayni malın borcu üç milyon lirayı ııeçmiş ve arpa, çav- Aldığımız va.rakadır. 
daha düşük kalitesi ltalyadnn 75() kuruşa dar, kuru ıebze, tütiln, zeyt.inya~ı ve taze •13.2-940 tarih ve 329 taahhüd numaralı 
nlmabilınektedir. balık lcontcınjanlan dolmuş olduğundım, lst!damla ban'l hangi kanuna ve hangi mad 

l 
d bu maddelerin ihracı durmuştur. Bu sebeb desıne istinaden memurivet verılmedlğınt 

Ayni tetkikata göre birinci el er e va- sormuş ve cevab alamad:ğımdan 26.3.940 ta-
h ld İtalyaya ihracatı azaltmıştır. Maamafih ltal-z.iyet bu şekilde olduğu a e yarı toptancı rlh ve 606 numaralı bir mektub1a bu suali 

ve perakendecilerde aatıglar tamamen gay- yaya kua yolile ve acrbest dövizle balık tekld etmic;tlm Cümhurlyet hükümetınln ka 
rl tabiidir ve ihtikar mahiyetindeki yük ~ ıevki için müracaatlar vardır. Dün bu ıe- nunlan 15 senelik bir memurun kanuna uy. 
acltişler mutavaaaıtlar tarafından yapılmak- kilde iki vagon balık ıevki için muamele gun olmıyarak 8 nüfuslu alle.o:1Je işsiz bı:·a
tadır. yapılmışın. kılmasına cev.a?ı vermedığımden 8uallerim 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ceva~~ brrak~mı~ı~ 

( KÜÇÜK HABERLER ) Fakat gene kanunlar her vatnnda.<ıın dl • 
lekçf'~<>ıne behemehal cevab verllme~inl ~mir 

bulunduğundan adresime 11!mdlve kadar ge _ 
Armatörler toplantaşı _ Armatörler blrlfğl nartce rttmek istlyenler - Dahfilye Ve - clken cevabın blJdlr!lmeslni istiyorum.• 

dQn toplr:ınarak deniz nakliye işlerinde alın- lı:ft.letl allkadarlara yeni bir emir göndererek M. Kemalpaşa l'lrnat Ranka~ında 
ına.sı ıca.b eden tedbirler hususunda görüş - gerek ht\tilmet hesabına ve gerekse kendi Ertultrul vasıtoslle sabık Ankar::ı 
meler<1e bulunmu.şle.rdır. Bundan ba:}ka De- namlarına ta.hsll yapma~ tçln Avrupaya git. muhabere memuru İhs!ln Özbek 
nJzyoilannın armatörlerden J.stedlğl ı 15 bin mek tstıyeceklere yeni iş ara kadar pa...aport 

ve vize verllıneme31n1 blldlrmııtır. 
tonluk kömürün nakU işlerinde birliğe men Kaybolan kıvmetli bir yüzük 

· bulundu 
ltlb npurcula.r tarafından yapılmMına lra- Vekft.let, aynca bUtt\n teşkllft.ta bir ~mim 
rar verilmiştir. Bu hurusta ıcab eden mu _ göndererek hastalık. tedavi ve pek mühhn 
kavele blr kaç güne kadar Denlzyollarile yılmalzkeretler ~atırtcrlnlndle .. mll emurlar~~ bu yıl, Emekli g~nP.ra~ Sall'ıha!tln Adllln eşi di1n 

ı mezun • .ıe e AU anmama~nnı 11 - Emnlvet Mıidürluğüne muracaat ederek r,an 
a.rmatörler blrlltıne mensub vapurculann temfştır. tasında bulunan Mn be!! yüz lira kıvme.tln • 

Bir kısım eyrakın damga 
resimleri artırıldı 

1324 B&1lh bnunun 11 inci ma.ddellle elı::- Te 1htarna.melerle cevabları ve ltll'etler:l. 
leri ve tad.mert mucibince ahnmaıtta olan 6 - İlmühaberler, tasdikname, §8.hndet ~ 
ma.tbu damp re,,lm.lerl (MeskQr maddenin name, hüviyet varakaları, eUbba. raporlarl; 
38, 40, 46, n. 49, 112, M, 88, 61, 112; 88; 68; ta.blil raoprları, ödüno para 'Verme ı.,ıerın4 
78 ve 90 ıneı nmnaralannda yazılı evrak ile ald veslkalar. 
sulh mahkemelerinde tunanılacalc oljln ve 7 - BUA.nçolar, menşe ve mahreç şaha. ~ 
39 uncu numarada mtınderlo bulunan husu- detnamelerl, pasaportıan. 

at veltAletnameler harl9 olmak ilsere) yüzde 8 - Her nevi ruhsatnameler ve ruhsat 
elli arttırılmıttır. Kanunun 83 ünca madde_ ve ünvan tezkereleri, AlA.metı fal'ika ilmüha4 
slnde yazılı nnkın damp. resınt de bu zam- berleri, fht.ısas vesiJı:alan. sertitlkalar v• 
ma tAb1d1r.. bunlara yazılacak şerhler; 

Ayni kanunun 3, 4, 5 n 6 mcı fuıllarında 9 - Her nevi UA.nlar, levhalar, proğram • 
yazılı evraktan alınmakta ola.n nl.9bt resim. lar, kataloğlar seyrüsefer tarifeleri, strkü • 
lere yüzde on sam edDmt.ştrr. ler ve takvimler. 

Damga Reslnıltıri A.ritırılan Evrakın Ba.,. 10 - Re.mı! ve hususi daire ve müe.c;sese. 
Iıcalan: ler, aleltlınum ticarethaneler, cemiyet \'( 

1 - Her nevi taahMd., borç, kefalet, te _ klüblcr memur ve mfuıtahdemlerlle mfiteka.. 
mlnat, rehin n yediemin aenedlert, muka - Jd, dul ve yetimlerin her nevi fstihlcaklnrıru 
rvelenamele.ıı, 11a.turol'ar, ordlnolu, vesaır ald bordro ve senedler; 

mO.tedavll ve tlcarl evn.k ve senedler ve 11 - Tasarruf senedleri ve ferağ ve inti. 
b;ınıarın bordroları, bana emirleri va borsa kal zabıtnameleri; tereke ve taksfm1 vera. 
a ış ve sa.tış beyannameleri, fla.t cedvellert, set varaka. veya defterleri, hlbe vasty~tna· 
lokanta ve otenertn ylyecet ve içecek llste- me ve ölüme bağlı tasarruflar 

0

ve her nevf 
lerl. 

ihale kararları, 
• 2 - Lise, muallim mektebi ve yft~k mek.. U - BlleUe girilen eğlence ve temaşa yer~ 
.eb şahadetname ve ta.sdllrnamelerl. lerinln duhuliye blletlerJ; 

3 - Depcntt.o 1lmühaber1erl, makbuz ve ıs - Hüktlınet dairelerine ibrazında ibrn11 
lbranameler, ;,olcu ve Yolculara ma.baus eş.. puluna t.Abl olan evrak ile hillAsa suret ve 
ya biletler!· ' 

. ' tercilmelert ve resme tAbi bllfunum evrakııt 
4 - iyi hizmet ve,,ilı:a.la.n ve terc11meihal resmt dairelere ibraz olunacak hlUAsa, su 

varakaları, ret ve tercümeleri. 

5 - Ehli hfbtt ve vukuf, mllmeyylz ve Bir kuruştan a.şa.ğı olan kesirler bir kuru· 
muhammin raporları ve auretlert, keşif ve şa lbl~~ edilecektir. 
mua.yene raporlan, inşaata mntealllk re - Bu zamlar, 1 Haziran 940 tarihlnden mu 
slrn, pl~n hartta ve keştt defterleri, protesto teberdir. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Kauçuk mamulitile iştigal eden sınai müeıseselerle 

ithalatçı ve toptancı tacirlerin nazarı dikkatine 
Fev~alii.de vaziyet dol&yıs:lle bası vergi vo reSimlere zam icrasına ve bazı maddele • 

rln mukelletıyet mevzuuna alınma.mıa dair olan 3828 No. lu kanunun 7 ncJ maddesinin 
B fıkrası muclblnce nmma tlbl tutulan gümrük tarife kanununun 440 No: sına da
hil lA.stik ökçe, lAstlk tabe.n, RODdell, C<ınta, ~apa, velos!pet parçalan, silgi IAstl~i, ıa.s. 
tık paspa.<>, lbtlk para altlığı, atlnger zartı, lA.sUk tütün kesesi, lAstlk merdane, lA.stlk 
tıpa, tenl.s toplan, llstlk dam.galık ve mevaddı .salre ile mürettep olanlar da da.hu cm 
sal! bilcümle lı:auçuk mamulC.tı 17/11/940 gllnü saba.hı elinde bulunduran sınat müc..; : 
seseler, itha.lAtçı ve toptancı ta.clrlerln, evvelce vennlş oldukları beyannamelerde bu 
maddeleri i&termlş bulunmadıkları takdırcte bu malların cinsini, miktarını ve sıklc
tlnl işbu lllnı taklb eden günden itibaren 48 saat zarfında bir beyanname ile Muame
le v~ İstlhllk Vergileri Merkez Tahakkuk Şubesi Şefilğine blldirmeğe meeburdurlor. 

Muddetl içinde beyanname vermlyen veyahud rnevcudlannı noksan blldirenlerder. 
beynnnameslnl vermed1lı:lert veya noltsan blldircl!klerl maddelerin vergl.sf beş kat faz • 
laslle tahsll edilecektir. 

Alakadarlarca bilinmek üzere llln olunur. (4581) 

Bugün 

SARAY 
Slnemasuıda 

1 - RUTH HUSSEY ve 

Haftanın en güzel programı 
2 büyük film birden 

2 - ROBERT DUNET 
PAUL KELL Y tarafmdan . ve 

ROSALIND RUSSEL 
AŞK ve 

KiN 11.&T.& 
filminde 

Bugün saat 1 ve 2 de tenzilatlı matineler. 

murahhası 3.l'Umda imza edilecektir. OlrunJak tmtlhanlan - Maarif İdareııt 11- deki pırlanta yfıztiğünü evine döndüğü za. 
Blrt1k ocnlzyollannın bu lşlnden baş!t:ı. se olgunhılı: ımtıhanlannı yapacak olan mt\. man eıantasında bnlamac'lılhnı sövleml!'ltır. #•••••.. Mevsimin en güzel iki yeni filmi birden 

dlRer dairelenn kömür nakıl ı.şlerıne de de. meyylz komisyonlarını tesblt etmektedir. Bu Bu milrac~at i\7erlne harekete geçen F.m- B L ~ L E s 
vam et.mektedır. komisyonlar aıası birkaç gün içinde tesblt niyet Müdürlfı~ll mP.murlan 4 8A:tt zarfında ugün A inemasında 

Llm&ndA faaliyet _ Bir müddettenber1 i'a- edlldlkten aonra, tanzim olunacak: ll~tcıer bu pırlanU: y\lzii!tü Kapaııc.arı:ı<\a kuyum"u 
ali eti azalan ıımanunız son zamanlarda Maarif Veklletlnin tasdlkına arzolunacak _ Kasımın dukkAnında bulmuıılardır. !. fa.al bir hale gtrmişUr. Limanımıza tır. Olgunluk lmtıhanlarına 22 Hazıranda Emniyet Müdürlü~iine cf'lbolunan kuyum. 
re İta u ri başlanacak, 28 Haziranda son ıverllecektlr. Cll bu pırlanta yt\7.Ü~Ü bir kaç .'!aat ""'el 
gelmlyeceğt bDdlrflen lynn gem e mun. Bu imtihanlara. ll3e bitirme 1mt1hanlarında trnmvııv deman'lldıın birinde mi\stahdem 
t.azam seferlerine devam e~ektedlrler. İki muvaf!at olan talebeler alınacak ve olgun _ Said adında bir sahı~tan yüz lira mukabilin_ 
gtlndenberl llmana birkaç Italyan gemi.si luk imtlhanlarını bqaranlar yüksek tahsil de aldılhnı sövlemlştlr. 
ceJmlft.lr. Bunlardan ba.şka bir İspanyol ve miiess~elerlne alınac&ttır. Zabıtaca yakalanan Said de SOTgusunda, 
2 Rumen geınlai de muhtelif ithal mad - llastabakıeı kurstan - Ordumuz tçln ha.s- pırlanta yfrru!ü Eminönt\ mevdanında do
delen g~lrmlşlerdır. tabakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere OUl. Jaqırken buldulhınu ve kuyumcu Kac;ıma 

Vaziyetin normal olmama.sına rağmen 11. hane, Oflmllşsuyu ve Haydarpaşa a..<>kerl has yüz llraya sattı~ını irade etmlstiır. 
ma.nın son birkaç glln zarfındaki faaliyeti ta.nelerinde bugünden itibaren birer kurs. Yüzük sahibine iade olunarak hiidise et. 

aQılacaktır. • 
lytdlr. Ecnebi plya.!!alara yapılan ihracatın rafında tahkikata baıJlanmıştır. 

. Bu kursla.ra tehrtn muhtelif zsemtlerlnde •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da ıyı o1dutu aıa.kaıı meham bud1:_rımck 20 yaşından 40 ya.şına kadar 1steklı baı.-an- M"ılli Pt"yangonun b"ır teblı."gı· 
tedlr. Yalnız, mesafenin uzaklığı yüzundcn lar k:a.ydolunmuşh.rdD'. Kurs müddeti • iki 
Amerlkaya ael'tedllecek lhraç maddelerl.le buçk aydır. Kurslara tştırak eden bayanl:ır MUli Piyango İdaresinden: Piyango Ba _ 
ıf\merlkadnn gelecek e.,ya1arın gecikmesin - tatıı günleri hariç, hergün ö~eden sonra yilik nıhsatname.cılnln geri alındığı ve ba _ 
den dolayı plyuada blr sıkıntı hissedilmek • .saat 14 ten 17 ye tadar askeri hastanelerde dema kendisine bilet verllmlyeceğl evvelce 
~dlr. aıtaj görerek yetlşeceklerdir. gazetelerle iliı.n olunan Cel!I Doğanın, Be -

Pazar 

- Ha.'iall bey bu 
harb dünyanın b:ı 

ıını derde soktu ... 

Ola Hasan Bey Diyor ki · 

Alfı.kadarl:ırın 

soyledlğlne göre bo. 
vn buhranı b:ı.şla -
.. nış. 

.. . Buhrana scbcb 
Avrup:ıda.n boya gel 
memcsl imL,. 

- Yanlışlıkla ola. 
cak. Boya buhranı 
olsa hiç b:ıkkallnrda 
makarna, yağ, hav~ 
yar 'bulunur mu? 

yazıd Okçularba.şındnkl Altın gişesinden ı _ 
kinci tertibin birinci keşide biletlerini alo.n 
sayın mlışterflerln aynı biletıerln ikincl ke. 
şldeye ald olanlarını Mllll Piyango İdaresi. 
n!n Bahçekapıda kMn Taşhandaki İstanbul 
Bürosundan temin eyllyeblleceklerl 11An o _ 
Iunur. 

iRTiHAL 
Sadrazam Selim Mehmed Paşazade Ka

zasker Ali Rıza beyin refikası maliye mü
fettişi Fehmi ve profesör doktor Hasan Re
şıidın kayınvalidesi ve mühendis Mahmud 
Hotinin validesi Bayan Mevhibe dün irti
hal etmiştir. Cenazesi bugün on birde Fe
neryolundaki evinden kaldırılarak Zühtü
paşa camisinde öğle vakti namazı kılın
dık tan sonra Kamcaahmed kabristanına 
defnedilecektir. Mevla rahmet eyliye, 

t - Sinemıtnın en çok sevilen yıldızları 

CLARK GABLE ve MARION DA VIES'in 

HABiL - KABiL Fransızca 

2-
Senenin en fazla beğenilen şaheseri 

MAHKOM KADIN Fransızca 

l 3 - Şimdiye kadar görOlen Jurnalların en fevkal4desi 

PARAMUNT ' JURNAL 
--•... Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. ~-_.,,. 

BUGÜN 

iPEK'te 2 Buyuk film birden 
1 • Meşhur Polis hafiyesi C H A R L i E C H A N 

MASUM KATiL Fiİminde 
2-SERSERi KRAL 

Ayrıca: FOKS Dünya havadisleri 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Türkçe 
Sözlü 

Bugün T A K S İ Dl Sinemasında ~--.. 
2 bllyllk film birden 

1 DEANNA DURBIN'in en bOyUk muffakiycti 

iLK UVANIŞ 
2-KANUN kUVVET 

(Fransızca sözlU) lst ıulrn.da ilk defa 

• 

• 
Yaz fiatlan 15 • 20 • 30 Loca 100 • 150 ~----r 



1 Haziru 
jı:::: 

SON POSTA 

1 H&dbeler 

NOT 

... Sayfa 5 
a 

Karflsında 1 

KABÔILJNDEN 
Karaya Ja çıkaayJı 

Belçika ve şimali Fransa 
muharebelerinin 

neticelerine bakıs 
E•lıi muvakkat köprü 

Eminöniindeki gümrük antrepolarının 
yanından köpriiye doğru uzanan muvakkat 
tahta köprün<In inşası birkaç güne kadar 
nihayetlenece~e benziyor. 

cıRızayıbahti motörü, Karaköy köprü .. 
sünün Şirketihayriye iskelesindeki helfllara 
çarparak bunların yıkılma!ına sebeb ol
muş.» 

' 
Hatıra kabilinden §UIJU yazuyım: 
Seneler evvel gene köprünün ayakları

nın terfii mevzuubahs olduğu :otaman ayni 

Rızayıbahri motörü göze hoş göriinmI• 
yen o belalan yıktı'ktan sonra keşki karaya 
da çıksaydı, çünkü karada dn yıkılacak gö
ze hoş görünmiyen o kadar çok yapı var kil 

Almanlar müttefiklerin şimal ordularını F ransadan 
rel'de muvakkat bir tahta köprü yapılmı§b. 
ilk açıldığı gün. ilk geçerı kamyon köprü-

nlin dö~emcsini çökertmişti. Bunun üzerine 
döoemenin ağır ve hatta ağırcıı vesaiti nak
liyenin tazyikına tahammül edemiyeceği 
anlaşılmış, döşeme bir kat daha tahta ko
nulmak suretile takviye edilmişti. 

+ 
Düıünülen tedbir 

ayırmak ve sahile atmak planında muvaffak 
oldu.lar, fak at bu orduları esir veya imha edemediler Seneler evvel köprünün ayai:,"1 çökmüıı

til ••• Şimdi de çlSktil. 

aİzmit lı:ağıd fabrikuı selüloz bulunma
maifl yüzünden kağıd ihtiyacını karşılıya• 
mıyonnutı.» 

Havadis sonunda ~ cümle var: 
cıMaamafih kağıd sıkıntısının önilne 

geçmek üzere tedbir alınması düşünülüyor.» i~ t.~ Mayıs Alman taarruzunu müteaki~. 
~çuk bir lngiliz kuvveti Felemenge ve bu

ruk llirer İngiliz ve Fnı.n&ız ordu!u Belçi-
a~ yardım için ko~muşla1dı. Felemenk 

rnünferid ve uzak olduğu için Almımlar ta
rafından bir haftada mağlUb ve işgal edil
di Ve buradaki lcıgiliz kuvvetleri lazım ge
len tahribatı yaparak çekilip gitmişlerdi. 

Fakat Belçikayn müttefıklerin yı.ptığı 
J'brdun kuvvetli idi. Onun için. burada Al • 
rnanlarla milttefik ordular arasında şiddetli 
rnuharebeler oluyordu. 

Gerçi Almanlar bidayette l\laastricht' de 
Möz .ı:ıchrinJ ve bu mevkün garbinde müs
tahltem Albert kanalını geçebilmi:ler. Lie
ıc müstahkem muhitinin en şimaldeki en 
nıodern ve en kuvvetli Eben Emael tab • 
haını da a!Ahihniılerdi. Üstelik Llege ka
lesini içinden zaptetmişlcrdi. Bu suretle, 
Bclçikanın Llege - Pepinster - Bastogne • 
Arlon hudud müstahkem müdafaa hattilc. 
kcn Liege _ Yluy - Namur tahkimat sis -
le:tnlerlni havi ikinci Metıse - SAmbre müs
tahkem nehir müdafaa hatları şimnlden 
Çevri}m4 ve geçilmiş bulunuyorlardı; çün
kü bu iki milda!aa sisteminin birleştiği dü
itım yeri olnaı l..iege içinden n lınmış ve Al
bert kanalının tfmalden cenuba geçılmesi 
wtlretile Almanlar Llege'in ve Namurun şi
"lıal cihetinden arkalarına düşmüşlerdi. 

Bununla beraber Uegc'in birçok tabya.
lan ile Namur kalesi ve Namur müstahkem 
Enuh.iti dayanıyordu. Bundan başka daha 
l•rbde Brüluelin doğusunda. daha sonrn 
Anvenı ile Mous arasında 5'-nne" de. daha 
reridc Anvers0 ten geçen Escaut"cla ve ni
hayet Lys' de müteaddid müdafaa hatları 
Vardı ki müttefiklerle takvıye edilmiş bir 
Bdçika ordusu buralarda Almanları en az 
aylaTca uğra~tırabiürdi. Fakat şu şartla ki, 
b\l OTdulann cenub cenahı ile ccnubdaki 
Fr~aız oTdulan arasında sıkı bir temas ve 
bir irtibat daima muhafaza edilebilsin. 

Alrnaınlar bunu bildikleri için, Liege l}İ
rnalinden bfT ordu ile Brüksel üzerine yü -
rilrlten diğer bir ordu ile Liege'in cenubun
dan Namur ve Dinan üzeıine yürüduler ve 
Meuııe nehrini bqmlarch zorladılar; mak -
ıaadlan aşikardı: Belçikadaki müttefik or
dulan Manş _ Valencienncs istikametinde 
hllyük bir ynnnn ile Fransadan ve Fransız 
ordularından ayırmak. 

Bundan başka Almanların Luxembo~r~
dan ve şimalindcn geçerek cenub batı ı~tı
ltametinde Givet - Montmedy Ct"~hesıne 
d w b .. ük" '-!r sola ruırk yapan bır or -ogru uy w r- f . . "b 
dulan vardı ki bunun vazi CSl esas ıtı a -

ril B 1 "k da hnreket eden Alman ordu-e e çı a • • . F . 
lanının cenub yan ve kenlennı ransa cı -
betine karşı korumak idi. · 

Müttefikler Almanlann planını 9ezdik -
leri j İn Belçikada Almanlara cepheden 

ç klc beraber kuv-
mukavemete deva metme .

1 
d 

vetlerinin ağırlık merkezini gerı er den cev -
nuba Valenciennes' e doğnı kayAlırmıılgaa 
b d k ad hem man -a lndılar. Bun an mn & ,, • l· 

. • h" . rrnala .. ıon nııını o 
nn bu ıstıkamette ır ' 8 Bel ika hare-
m ak ve hem de Almanların ç b 
ı k · onların cenu ce -
Katını durdurtma ıç1:" ~ hazır)amz:ktı. 
nahlarına bir taarnız ımkanı 

F k b -da hiç beklt•nmiyen 
a at tam u ııı.~ • A.I 

P k .. h. ı,· hadise oldu. Yanı . nıan -
e mu ım ır ., 1 .. ba-l S d . da tahrıo o urırnamı,. 

ar e an cıvann • : w) m bir tıUTette (')e 
t:ı Meuse köprillerını sag a f a geçtiler. 

. k h • ub tara ın ıeçırere · ne nn cen d k l elde edil -
Bu. umulmadık der~ce e •. 

0 ?Y Almanlar 
rnlıı azim mu' affa~yct uzen~~ den Möı 
Majino hattınıp imtıdad.ı;.~ :~k bire hata ve 
nehrinin müdafaasında 1

1:(~ n farkına 
df hüküm sürmekte ~-n:gu~~rl ve zırhlı 
nrdılar ve Sedan gedıgı b Möz nehrini, 
tü 1 . • •. ekle bera er 

men ennı surm d birçok yer-
M _ _)• '1 G' t nrllsın n, 
onhn"°ı ı e ıve . d k zuncu F ran-

lerden geçtiler. Buradak1

1 
° ılı n bundan 

d ·1 ' ·d" A ınar. an 
ıız or usu ezı mış 1 1

• h" l rİne ve daha 
sonra Aisne ve SommeC:lai~ :ahillerine na
ıonra Manş ve Pas de . .kl · · bıliyoruz. 
1111 bir süratle yürüyebıldı erın~ ••••••••••••••• ·················· ···························· -

BERLiTZ 
Lisan Okulu 
294, İstiklal Caddesi 

Bütün yaz açıl<hr. 
Fransızca, İngilizce, 

Lisan kursları 

Almanca 

Hnftadn 3 ders, Aydn 4 Lira 

r········· .. ··· Y A z A N ......... , ..... ~ 
1 Emekli general ı 

H. Emir Erkilet 1 
" Son Posta ,, nın 1 
askeri muharriri 1 ...................................... ................... : 

Bu Alman harekAtı, yukarıda bahsetti
ğimiz Alman planının dnha büyük bir öl
çüde tatbikinden ibaretti: Belçika ordusilo 
bunun yanında harbeden lngiliz. ve Fransız 
ordusunu Fransadan ve Fransadaki aııa 
kuvvetlerden ayırmak, dağıtmak ve esir et· 
mek. 

Almanlnr hu planın birinci maddesini, 
yani aymnn işini tatbik mevkiine koymağa 
muvaffak olmuşlnrdı. Şimdi iş onlar ic;in §i
mal müttefik ordular grupunu imha ve esir 
etmekti. 

Müttefikler için birçok tehlikeli ihtimal
lerle dolu yeni bir vaziyet hasıl olmuştu; 
çünkü müttefiklerin Belçikalılardan, FTan
sız ve lngilizlerden mürckkeb bir ordular 
grupu Fransadan ve Fransız ordusunun bü
yük kısmından fiilen aynlmış ve bunlnnn 
arasına bir Alman ordusu girebilmi"'ti. 

lşte bu sırada başkumandanlığı deruhde 
eden General \Veygandın k11 .. •ısına büyük 
ve çok güç bir harb meselesi dikilmişti. Bel
çikada ve şimal do~ Fransada harb,'den 
müttefik ordularla Fransadakf ana ordu a
rasında yeniden irtibat ve teması vlicude 
getirmek ve şimal müttefikler ordusunu, 
doğudan, cenubdan ve batıdan yaptıkları 
şiddetli taarruzlarla onu sarmağa çalışan 
Almanlardan kurtarmak. 

l~rında bulunan müttefik ordular aahile çe
kılmeğe mecbur oldular. 

.. 1::akat ~u çekillı kolay değildi. Bilalda 
~~ru~em.ıı d~.recede güç bir askeri hareket 
ıdı. Çu.~ü muttefilderin Lillenin cenubun
dan Dunkerke kadar uzıyan ric'at mihvcrf 
cenubdan, do.ğudan, batıdon ve havadan 
Almanlann !ıddetli hücumlarına uğruyol"
d~. Buna ragmen müttefiklerin aahile b(I _ 
yuk kuvvetler ulaştırabilmeleri, çok ciddt 
ve muvaffakiyetli bir hareket ıayılır. Bu ae
~eble ~üttefiklerin bu ric'at]eri askerl ta _ 
rıhte &ilç ve cebrt çekilmelere daimt bir mi
sal teşkil edecektir. 

Fakat müttefiklerin ehemmJyetli bir kı _ 
~ım k.uvvetlerini sahile ulaşhrabilmelerin!n 
Öne~ı yalnız bununla kalmamıştır. Onlar 
aynı zamanda büyüle bir müttefikler ordu
s~.n~. İm~a etmek imkt\nrm vermemekle de 
buy\~k brr :?uvaffakiyet kazanmışlardu. 

Şı~a.~ m~ttefikler ordular grupunun ııe
çen bu~un bır hahha zarfında Belçikada ve 
~~lencıenn~ - Cambrai toTbasının lçlnde 
gunlerce süren ılddetli ve kanlı muhare -
beleri esnasında W eygandın bir kurtarma 
taarruzuna geçmemesi onun buna muktedir 
olamamasından başka bir surf'tle tefsir o
lunamaz. Fakat şimal müttefikler ordula -
nnın büyük kıımnlarile Anaa ve Somme'a 
yanaşmak lstemcmeleTinin Vl'!yahud doha 
evvel sahile arkalannı vererek Belçikadaki 
Eskant nehrinden. Lille ve Arrastan geçe
rek Somme' da nihayetlenen dahn kısa ve 
dahn toplu bir müdafaa hattını seçerek bu
nu Valcncfenncs - Cambria torbasına ter· 
cih etm .. melerinin aeb,.bini ancak istikbııl
de, bu harbin tarihinden öğreneceğiz. 

H. E. Erkı1et -···········-··············· ... ···························-
Bu vazife ancak \tlmal müttefikler ordu- Bir çocuk oynarken arkadaıını 

sunun büyük. kısmile Arras ve Somme' a yaraladı 
yürümeşile veyahud Aisneden büyük bir Fat.lhte Muradpa.ıa mahallesinde Sokullu 
Fransız ordusunun ,imal istikametinde bü- sokağında oturan ı.ıı yaşlarında Ahmed, dQn 
yük bir taarruz yapmasilc icra olunnbilir- Cevad adında bir QOCukla oyun oynarken a_ 
di. Halbuki ne o ve ne de bu yapılabilclil ralanooa kavga çıkmış Ye Cevad, bıçakla 

Üstelik, Bdçika kralı kumanda ettiği Ahmed! aırtından ağır surette yaralam:ıştır. 
Belçika ordusile birlikte t~slim olduğu için Yaralı 90cuk Ha.seki hastane.sine kaldırıl
müttefiklerin şimal cenahları açıkta kaldı. mı.ş, Cevad hakkında takibata ba.şlanmlf _ 
Bunun üzerine I..ille cenubile Douee dolay- tır. 

['=Son P~'"• mn edebt tefrikası: 29 

Seneler evvel k.lSprünün ayağının terfii 
düşünülmüştü •.• Şimdi de düşünüldil. 

Bu maksadla muvakkat bir tahta köprii 
yapılmıştı ..• Şimdi de yapıldı. 

Eaki muvakkat tahta köprü ilk açıldığı 
gün, geçen ilk kamyonun ağırlığına tnhr.m
mill edememlt çakmüftU ••• 

.............•....................•.......... 
Bu yazının mabadinl belki birkaç gün 

aonra yazanın. 

............................................. 
«Kfığıd sıkıntısının önilne geçiliyor.» 
Denilseydi memnun olurduk. 
«Kağıd sıkıntısının önüne geçilmek üze• 

re tedbir alınıyor.» 
Denilseydi eh gene memnun olurduk. 
ccTedbir alınması düşiinülüyor. ıı 
Denildi. Artık buna da mı memnun ola· 

lırn) •. 

Bu mahkumiyetin sonu ne vakit gelir? 
Bay cİ. K.• bana ibir mektub yollaml.ftı. ,nen neşrettlrmek istemesinin sebebini biıı 

Cevnbmı aldı., :ruaı memnun 01mam11, deT- defa daha dÜ§ÜnUyor ve ltend1slne: 
dlnl iy1 anlatamadığına zahfl> olmuş. İkinci - Çocuklarının yüzlerine btı.ka.ralt kara • 
ve bu defa taahhQdlü bir mektubla bir da.. nnı verdiğin gün, diyorum. 
ha anlatıyor. &J'lll zamaooa da mektubu - * 
nun aynen dercedllıne.sln1 istiyor. i Bay cO. •ye: 

Ne vakit böy1e bir rica karşısında kalsam _ Evlenmeyiniz, sizin için evlenmek ca .. 
eebob aranın. hemen dalma f.'l'af etmemeyi nlyane bir hareket olur. Kaderinize küsü -
ck>ğru bulurum. Okuyucum mazur görsün, nllz 
bu defa da öyle 7apncaRıtn. Fakat bu, derdi · 
hül~a etmeme mA.nl deRfld1r. Diyor ki: Bay cH. D.• ye: * 

- cSeverek evlendlm. on Oç sene m~te- - Evlenme ya.şı her erkek için bir değll • 
rek bir hayat ya.şadım. Faknt zevcem bir ev dlr. 21 yaşına gelmlş bir genç, farzedellm kl, 
ktı.dım olmadı, &teıik bana hıyanet te etti. tabsiUnl bltırmlştlr, hayat yolunu çizmiş _ 
Derhal aynlacaktım, iki çocuğumu d~ün - tır. Kendisine yetişebilecek t:ılr servetin de 
dtim. Kendim anne.sız ya.şamanın acılarını başındadır. Sıhhatte olunca evleruneğe ehil 
tn.tmUJ t:ılr adamım. Çocuklarımı ayni acı • sa.yüablllr, her ne kadar şehir 'halkı için bu 
lardım korumak ıst.edim. Fakat artık ta - yaşı biraz erken görUr.sem de nihayet makul 
hammlil edem1yeceğim.• bulablllrfm. Fakat bu şartları bir yere get.1-

0kuyucum derdini anlattıktan aonra so • remlş olıın genç elbette 21 yaşında evlen _ 
ruyor; meğe ehil değUdir. 

- Evlilik benim için bir mahkfuniyet ol- Sl:ı bann müphem bir sual soruyorsunuz. 
dn, fakat bu mahkfunlyetın sonu ne vaklt çaresiz umumi kaideyi tekrarlamakla iktifa. 
gelir? ediyorum, eğer blr.a.z tnfsUlit verseydiniz va. 

Uzun blr miltalea dermeyanına llizum ziyctl tahlil etrneğe çalışırdım. 
gönnilyortım. Okuyucumun mektubunu ay _ TEYZF. 

r. Bunları J 
L
e biliyor mu 

idiniz? 
Otomobil taklidi arabafar 

Nalcledenı Mutu%d Talı.in BerlranJ 
Maamafih bu diiıünceleri yavaş ya

vnş soyunmasına ve geceliğ;nı giyip ay
na karşısında saçlannı itina ile fırçala
masına mani olmuyordu. Yatağına gir
meden evvel, omuilarını silkerek kendi
silc, kendi vaziyetile acı ecı alay etti: 

- Böyle saçma, böy]e garib bir izdi
vaca razı olan genç kız elbette ki böyle 
bir akıbete uğrc.o:. Gene ele iyi adammış! 
Ba,..ıma kim bilir neler gelebilirdi 1 

Bu son düşünceden sonra esnİyerek 
]arnbaııını söndürdii, yatağına girdi ve 
bütün günün bırbirindeıı garib vak'ala
nna rağmen sabaha kadar deliksiz bir 
uykuya daldı. 

* Gözünü nçhğı vakit kulağına ilk ge
len ses. ynb:ıncı bir erkeğin telefonda 
cciki kişilik ı> kRhvaltı ısrnaı lıyan müte· 
hakkim ve ~mir sesi oldu ve ilk hamlede 
bunu tanımakta güçlük çekti. Bir gün 
evvel başından geçen vak·alnr o kadar 
alt!liicayib ve bir Amerikan filmine bcn
ziyen tuhl\f ,eylerdi ki bunların hakika
tine kendini :nandumak cidden müşkül
dü. Bir gün içind~ evlenmiş, kocnsının 
anncsile tanı-ımı~, kocasını uzak bir se
yahat için teşyi etmiş, Naciye He feci bir 
takım şartlar dithilind~ ayrılmış ve niha
yet kocasının evine gelerek onu tednvi 
etmişti. Bütün bir Ömrii dolduracak ka
dar muhtelif olan bu vnk'alann hepsi bir 
kaç saatin içine sığmıştı. 

Şimdi de yabancı bir odada, kocası
nın evinde kendı'linc tahsis edil~ bir o
dada gözlerini af\ıncu gene hayatım\ zor
la denrcek hir şekilde giren ndamın ıse
sini işitiyordu. 

- Evet Ahmed, hemPn yukarı geti
rirsin ... Dikkat f't, süt sıcnk olsun, yu
murtalar dn ta.7.c ••• 

Telefonun kapandığını anlatan made
ni hir ıında Vt:' Halukun koridorda uzak
laşarak kendi odaııına giden ayak ses
leri ... 

Z"vneb lcıılkma zttmanının geldiğini 
anlıyarnk hemen yatağından fırladı ve 
bir gece evvel dadısının oğlunun getir-

diği çantalarını açıp snbahlıiı.nı çıkardı. 
Bir yabancı erkeıiin karşııına çıkmadan 
evvel saçını baoını toplaması, kendine 
çekidüzen venncai ıerckti. Alelacele gi
yinip yemek odasına geçti ve sofrayı ha
zırlamağa koyuldu. iki üç dakika sonra 
kapıcı kahvaltı tepaisile ıreldiği zaman 
nefis bir süt kokusu odaya yayılnuıh: 
fakat Haluk halA meydanda yoktu. 

- Haluk, kahvaltı hazırdır. 
Genç adamın uzaktan gelen sinirli M

ai bağırdı: 
-Tc§elckiir ederim, tıimdi geliyorum. 

Erken kalktığım halde böyle geciktim 
işte ..• 

Ve ayni zamanda Haluk, elinde ya
kalığı ve kravatilc göründü. Ceketini oir 
omuzu üzerine atmıştı. 

- Affedersınız. Zı-yneb, tek elle aşa
ğı yukarı giyinebildim amma Allah be-
18.ııını versin, fU ynkalığı ve kravatı ta
kamıyorum. Bana yardım eder misiniz} 

T ebcssüm etmeğ~ çalışıyordu amma 
hala ıztırab çekti~i belli idi. 

- Krav.ıtınızı bağlıyabilecek mıyım 
bilmem. Bir defa tecrübe edf'lim amma 
boyunuz çok uzun, şu koltuğa oturun. 
Tamam ... Şimdi sabırla bekleyin. 

Beceriksiz hareketlerle kocasının ya
kasını ve kravatını taktıktan sonra hasta 
kolunu ıardı ,.e ceketini giymek için ona 
yardım etti, boı kalan kolu da ceketin 
cebine ~oktu. 

- Tuvaletiniz bitti. Şimdi yemek yi
yebiliriz. 

- T eıekkür ederim Zeyneb. Ne iyi 
etmi"im de sakat olmadan evvel evlen
mişim. Yoksa halim harahdı. 

Genç kız mn!a baqında ekmekler ü
zerine tereyn~ı ve reçel sürerken o, hem 
bu müstehzi sözleri söylüyor. hem de 
tek elile yumurtasını kırmağa çalışıyor
du. Bir arıı kansının hazırladığı aandü
";çleri v ·ıı gülümseyert'k onn bnktı. 

- D ın ak,..am bahsettiğim mes"uliyet 
fikrini şimdi siı: de kabul ediyorsunuz 
değil mn Bavgınlık geçirdiğim dakika-

dan İtibaren hunu siz de takdir etmeğe 
ba§ladınız sanıyorum. 

- Evet, üstüme diişen vazifeyi yap
mak mecburiyetini duyuyorum .•• Ne ga
rib ıey değil mi~ 

- Eğer evli olmamı§ olsak ta gene 
böyle hareket eder miydiniz} 

- Şüphesiz... Mademki yaralı ve 
bana muhtaçuıuz .•• 

- Dün ak,am geldiğiniz vakit böyle 
düıünmüyordunuz. Ben bayıldıktan aon
ra fikriniz deiişti. 

- Hakkınız var. Sizin ıztırab çek
mekte olduğunuzu anlamamıştım. Son
radan sizi yalnız .hırakmağa gönliim ra
zı olmadı. 

- Ya dün tayyare İstacıyonunda 
iken .•. Benim muhte.n'el bir öHıme git
mekte olduğum esnada.. müteessir ol
macıanız bile herhalde bana karşı çok 
büyük bir merhamet gösterdiniı: ve beni 
Öpmeğe bile razı oldunuz. 

Zeyneb kıpkırmızı olmuştu. T eliişla 
cevab verdi: 

- Asıl siz bf'ni öpmediğiniz için iyi 
bir hareket i,lemiş oldunuz. Annenizin 
yanında beni öpmek teşebbüsünde bu
lunmuş olsaydınız hiçbir §ey yapamaz
dım. 

Haluk lakayd görünmeğe ça;ışarak: 
- Belki de canım istemiyordu ••• de

di. 

Zeyneb kendi kendine: «Gene beni 
iğnelemeğe başladrn diye dii<ıündü ve 
hem bu sözlere h~ de kızardığına hid
det ederek sert bir mukabelede bulun
du: 

- Onn ne şüphe! Aksini düşünmek 
bile İstemiyorum. 

Haluk ayni fikri takib ederek fU ce
vabı verdi: 

1 
- Bunu hic;bir zaman arzu etınemeği 

ve hiçbir vakit sizin beni cezbc:tmcme
niz.i samimiyetle temenni ediyorum; 
çünkü o takdirde işler büsbütün karma
karışık olur değil mi? 

(Arkası var) 

Otomobilin icadını mütcakib. araba i
mal edenloer ot-0rnobil taklidi arabalar 
yapıp ortaya çıkarmışlardır. Bu arabala· 
rın .arka tekerlekleri arj;asına at bağ .. 
!anıyor, at arabayı itiyor. Ve araba için· 
dekfler arabanın istikametini otomobil • 
lerdeki direksiyonların ayni direksiyon
larla tayin ediyorlardı. 

* Düğmeyle rey vermek usulu 
Bir İngiliz mühendisi, bir rey düğ. 

mesi Jcad etmiştir. Pnr1amentolarda, be
lediye meclisinde herhangi bir karar 
için rey verilmesi icat> ettiği zaman aza
nın el ka1dırması, ynhud reylerini bir ku. 
tuya atmaları icab etmektedir. 

Reylerin tasnifi, tadadı da zaman aı .. 
maktadır. Mübendism keşfı bı..nu pek ko
laylaştmnaktadır. Azadan her birinin Ö· 

nünde biri kınnızı, biri mavi ıkı kücük 
düğme bulunacaktır. Reısin maı:;ası~da 
da biri k1rmızı, diğerı mavı 10.mbala o
lacaktır. Aza muvaftk rey verdiği zaman 
mavi, muhalif rey verdiği zaman kırmızı 
düğmeye basacak•ır. Düğmelere 1lnsı1dı
ğı zaman reism masa:sınclu bulunan mnvi 
v? kırmızı lambalal" yanacak ve kaç ma~ 
vı, kaç kırmızı düğmeye basllmış o'.:iu<ru 
da lambaların altında bulunan levhal:r. 
da okunacaktır. 
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(Memleket lla b erleri) lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen ..... 
_ _ Harici Askeri kltaah ilanları 

Urfa kazalarında imar Elazığ-Muş-Tatvan 
demiryolu 

~ağıda yazılı süt ve yoğurt kapalı zartla Edirnede eski mihiriyct dairesinde Sıı... 
tınalma Komisyonunda ihale edilecektir. Evsaf ve şartname.si kı1.mlsyôllda gfıriilür. 
isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektublarını komisyona vermelert 

Siverek'in içme su projesi hazırlanıyor, bütün 
kazalarda modern birer hükumet konağı yapıldı elüdleri tamamlandı 

Mlkt..ı.ı4ı Cinsi 
Kilo 

Teminat~ 

Lira 
Tutarı 

Lira 

M (H ı) Yoğurt. 109,500 1316 17,520 

(1742) (4629} 
İhale gllnü ve sutt 

24/6/ 940 Pazarte&l ı 1 
» :t :t :t H uş usus - Esas projeye giren EHL Süt. 91,250 858 11,406,25 

Urfe (Hususi) - Urfada hummalı bir ı -110.000 liraya hükfunet konağı ve jandarma zı~..Muş_ Ta_tvan Y~lu etütlerini yapmak için * * 
ınar faaliyeti olduğunu yaz.rruştun. Bugün- nümune karakolu yapılm1.1 ve yollar ıslah 0 _ muhendls Isviçrelı Berı:et refakatinde fen 
kü yazımda da vilayete bağlı belli başlı ka _ lunmuştur. memur~ Ahmet Naci ~e Ibrahim olduğ:ı hnl- 20~ yük arabası pazarlıkla satın alınacak- Perşembe günü saat 16 da eksiltmeye kon-
zalardaki faaliyeti bildiriyorum: 

8 
..... Hükıim t k H Ik de bugun Muşa gelmıştir. tır. !halesi 6/6/940 I\Crşembe günü saat 16 muştur. Tahmin bedeli 21,120 Ura Ulc teml-

Sive·ek: Kasabanın haritası yapılmış ve k uruo~ ed~ on~ri.r ı: ert, kayma_ Eliizlğdan itibaren Murad vıa.disini tal:i. da yapılacaktır. Arabaların evsatı çttt atla natı 1584 llradır. İhalesi Edremitt.e a.ııkerl 
imar planı müteahhide verilmiştir. İçme su n~ e~O ~a llr m~ükt~m.'\ ~ınar ıstasy~-ı be.~ Altınovaya _çıkacak olan hat ovanın çekilir dört tekerlekli yaylı veya yaysız ordu satınalma konru.ydnunda yapılacaktu. İs. 
projesi de hazırlanmak üzeredir Tesisatın kx.. ~., · t . aya.ı 

1 
e ona~ ve bır muntehayı garbisınde bulunan Kızılağaç ve tipi veva buna benzeri mücedded veya sa#- teklilerin kanunt vesikalarile teklif mektub-

. v" Oa.u.ıu eBJ.8 ve Il.19. 0 unmuş ~ Te rn.en :.ı inci Azakp A u.kalt d 1 1 - · k t i ıl '" lh ln · hitamuııı kadar bu acll ve hayati ihtiyacın tezler tamir ve ı&lah va K vir • · . .. ur, cman ın an Kışlakom, am ıgmı aybe mem ş derecede az kullan - ... nnı ale saat den bır saat evveline ka-
rnehmaemken giderilmesi hususu mevzll blr bir köprü 

1 
~ run t oç an mevkllnde Çirış koyleri arasından, Muşa dört kilometro 1 mı.ş olanlardan bulunacaktır. Arabaların dar komisyona vermeleri. Şartnamesi ko~ 

planla temin olunmuş kasabanın münaslb rl4& 0 u u.ş ur. mesafede istasyon kurulduktan sonra Sı.pnn 1 grup veya toptan satın alınması mllınlrftn- ml.syonda görülür. (1744} (~} 
yerlerine su U;ale edlhn~ ve beton çeşme Birecik: Hilkftmet konağı, ~aymakam evi, &:!°ç köyleri _il.zerinden geçerek ovanın 1 dltr. Fiatı mahallt rayiç ve piyasaya göre * 
inşa olunmuştur. Siverek - Diyarbakır ve modern blr ilk okul binas~, nümune karako_ muntehayı ş.arkismde bulunan Tatvana uza- mahalli satmalma ve muayene koml!!yon_ 100 ton otomobil benzini satın almacak-
Slvereıt _ Urfa yolları üzerinde betonarme ~~~ılmı~d ~ezbaha ve örnek ev 1nşa e - yacak ve bu sureile Ve.n gölü ile iltisak ları tarafından takarrür ettırtlecektir. h- tır. Muhammen bedeli 31 000 lira kari temi.. 
iki büyiık köprü, su çeşmeleri, yol bakım mı, ~a: el 8 ~d ve çarşılara intizam veril- peyda edecektir. tekli olanlar Bursa, Bandırma., Susırlık, Kil- natı 4650 liradır Pazarlı~ı 4;/6/940 Sah günl\ 
evlc>ri yapılmış, nahiye merkezlerinde konuk serl~r vü:Ud e~u~ v~ köylerinde de bazı e • Elazığdan .. Tatvana kadar. ~zayacak o~aıı tahya, Balıkesir ve Edremit a.skerl satınaL saat 11 de Anka~ada M. M. V. Hava eatinal-
odalnrı açılmış ve bir jandarma nümune Y • . . u., ur. bu hatta tunel. yalnız Bltlısın Morh koyu nıa komLc;yonlarma müracaat edeblUrler t- ma Komisyo~unda ~pıla&kt.ır. tdııı1 ve 
kar:ı '~olu inşa edilmiş ve kaza merkezinde ayli.k. Hen tiz yeni bir kaza merkezi olan altındaki meşelıkte arazinin ovnya naznrrı.11 landan itibaren 15 gün içinde mfıracaatıan fennt şartnamesi 155 kuruşa kom1.qondan 
on b~ş bin Ura sarflle modern bir Halkevl YaylA.k dn çehre&lnl değlştlrmeğe b~lamıŞ- b1:'kaç derecei vazfycde meyilli bulunm:ısı kabul edilir. 0743) (41164) alınır İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
binası inşa olunmuştur. tır. yüzynden küçük bir tünel yapılaoaktu·. * kat'i 

0

teminat ve kanun! belgelertle tomL,_ 

Hilvan: Ka.,abanın hiikfunet konnıtı. kny_ K d k k k 1 x s· d 528 ton kuru ot alınacaktır. Kaaplı zarfla yonda bulunmaları. (1741l (4527) 
rnn.Jmm evi, ilk okul binası, jandarma ıiai - Onya a Um8Ş 8Ç8 ÇI lul lmay a hayırS8V8r bir zat eksiltmesi 20/13/9'10 Perşembe gilnU saat 11 * 
ires! ınşa edilmiş ve Ovacık nahiye merke 8 b" h d f k 1 b• • de yapılacaktır. Tahmin beden 21,120 Ura 901 ton saman kapalı ' zartla eksiltmeye 
zinde giızcl bir misafirhane vücude getlriI : yap n ır a eme or a o u a ır pansıyon yaptırdı ilk teminatı 1584 liradır. istekltlerln kanunt . mlştir K UBl ö S" . . konmuşt.ur. !halesi 316/940 Pazartd gUnt\ 

\'' hi onya CHus > - tedenberi zabıtanm unav CHusu.c;i) - Simav orta okuluna de- veslkalarıle beraber teklıf mektubla.rını lha- saat ıı de yapılacaktır. Muhammen flatt 
tır~rı-,;e ğ r: Tadil .ve ıslah yol~ lle hük.6 - şüphe.slnl celbeden, Sakarya oteli müst!lh _ vam edecek haricden ve köylerden gelen tg. le saatinden bir saat evveline kadar Jrdre_ 13,515 lira, ilk teminatı 1004 liradır. Btsaf ve 

':C' me~~n ,:· dHa~kevı binası, Resill'Ayn nahL deıninl:nden Gaziantebli Ha.san Aioolakın lebenin yatması için, orta okul binasının" Y&.- mitte askeri satmalma komisyonuna. ver_ şenıiti hergün komisyonda görW.1h'. İltekll -
~· . e~ l e h ~funet konaltı ve modern odaaınd bir taharri t nında beş bin liraya bir pansiyon hina.sı melerl. Şartnamesi komisyonda görülür. lerin belli gün ve saatten blr saat evvel re&-
ır gumr ınu ıı aza binası yapılmıştır. a ansızın ya yapılmı~ ve yaptıran Simavın hayırsever halkından Sıi 0745) ('11168) mı vesika ve teminat mektublannı Bdimede 
Harran: Kaza dahlllnde modern gümrilk muhtelit renkte 19 parça. kaçak kumat bu - leyman Samt, bu defa bu pansiyonun mas - * Sanayi kışlasında satınalına komkJottunaı 

ve karakol binaları, Akçakale 1sta.oıyonuru!a lunm~ ve derhal mtlsadere edll.m1aıttr. ra.tlle, fakir çocukların okuma masraflnr!n~ 528 ton kuru ot kapalı zarfla 20/6/940 vem1eleri. (1708) (4071) 

c Yurdda 19 Mayıs bayramı ) 
karşılamak üzere, blr kahve bl.na.~ı ve vıllık 

kazancının dörtte birin! bu hayırlı iş em _ 

rlne tahsis etmiş, ve bu hususa a1d kanııni 

muameleyt de yaptırmı..,tır. Memleket klU _ 
ttl.rü adına yapılan ve her hamiyetli v:ı. _ 

tatl<laşn nümune olacak bu hareketten pek 

Deniz Levazım Satınalm :ı Komisyonu Hanları 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli Teminatı Ekailtme günü n ..ati 

3125.- lira 468.75 kat1 3/6/ 940 Pazart~ 14 2500 kilo Beyaz vazalin 
mütehassis olan Kütahya merkez muallim - 56 kalem Muhtelif clns 
leri bu hafta Simavn geldiklerinde, Süley _ 
man Samiye Kütahya mamulatından pek 
nefis bir çlnl vazo getirmişler ve meras1mi 
ma.hsusa ile vermişlercUr. 

malzeme 12844.50 :ıı 936.341 ilk 3/6/ 940 H,IO < 

1000 kilo Beyaz gırcala 1 
600 » Katranlı gırcala 6730.- • 
600 :ıı I.spa vlo 

1009.50 kat'l • 16 S/6194-0 de 

5000 metre Şali 3500.- • 525.- kat'l 3/6/940 , - 16,IO da 
4.20 kilo Sünger 504-0.- > 756.- kat'! 3/6/ 94-0 , ıe da 
1 - Yukarıda cins, miktar ve teminat.lan ile eksiltme günleri yazılı be§ .kalmn mal· 

zemenin hizalarındn gö.st:erllen saatlerde pazarlıkla eksiltme.si yapılacaktır. 
2 - Evsa"f ve şartnameleri herglın mesni saait:ıeri dabllinde Kasımpa.şada balıman 

Deniz Levazım Satınalma KomLsyonundan bedelsiz alınabilir. 
3 - Isteklilerin 2490 sa.yılı kanunun istediği ves.alkle birlikte mezkiir koln.IQ'arıa 

müracaatları. ıı:4225» 

Os.ınanbey okulunda, b~ yüz kişilik bir 
kalabalığın iştlrakile yapılan toplantıda söz 
alan Maarif Müdürü uzun ve ate411 hltnbe
slnden sonra (bu, irfan Aşıkı' Süleyman sn_ 
miye, irfan hl'tdlıni biz munlllmlertn, mln _ 
net ve şükranlarını hatırlatmaya vesile o -
lacak bir armağan olsun) diyerek vazoyu 
kaymakam b:ı.y Fazıla uzatmış, kaymakam 
Fn u d taltJf A.r ı - Mevcud evsaf ve şartnamesi muclbln. caktır. 

z 11 • k bir kaç cümle ile vazoyu, ce tahmin edilen bedeli cıl9277.20• lira olan 2 - İlk temlhatı d445,79a lira olup ~ 
haanJyetıi Süleyman Samiye vermiştir. 26000 kilo :beyaz üstüpfı, 26000 kilo renkli üs- namesi hergün i.ş saati dahilinde adı geçen 

Bu yerinde hareketten haklı olarak pek tüpu ve 60 kilo kalafat fu.-tüpüsünün 4/6/940 komisyondan bedelsiz alına.bllir. 
Yurdda 19 Mayıs bayramına. ald buglin de üo J.ntıba neFed.iyoruz. Yuk.e.nda Ara.bklr mfıtehassis olan SiUeyman Sami, mukabe ~ tarihine rastlıyan Salı günll saat 111 de Ka- 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iste-

ve. Malatya~~! spor hareketler.ini ve Edirncf:le General KAzmı ""'bayın mln1mlntıerı' lede bulutun t ğ s·""paşada bulunan Den'- levazım sntın ft

1-a di"i vesaikle blrllkte mezk"- ko~t--. .. mü r;ıyaretinl görüyorsunuz. ""' --------· uş, yap ı ı işleri biz" fnkıJAb ....... u, " ......, 
6 u.ı; ....... ,,vu. · 

•-::s:::-;::;;;::--:::-;:;b~;:f::U::;:'"~r-----------------------------------~bo~r~c~u~b~il~e~r;e~k~y~a~p~t~ığ~ını;!!~sö~yl~e~m~i!şt~ir~.----.. ~ k_o_mıs __ y_o_n_u_n_da ___ P_a_za_r_ı_ıkl_a __ e_ks __ il_tın __ es_ı __ ya_p_~_a _____ ra_c_a_a_w_ar __ ı._«_4_22_7_• ____________________ _ 

cSon Posta• nın tarih! tefrikası: 63 zu. bil~ kaldırmaya vakit kalmadan tepe- Maarif Vekaletinden : 

IAYIAIS 
... 

Madem hu yardımın süratle ya~ıl· 
masını istiyoru7.. Şu halde dışarıcln bek· 
Uyen elçilere kurultayın kararını tebliğ 
ederek yarınd.ın itibaıen lazım gelerı is
tişarelere baıılıyalım. 

Yanındaki zabitlere dönerek Melik 
Nasırın elçilerinin içeri alınmasını ııöyle
di. Birkaç dakika sonra Kemalettin Ö
mer ile katibi .5adettın Zeyyad kurultaya 
girdiler. Onlar.\ hitab eden Kutuz: 

- Sizi ~eb~i: ederim • dedi - muhte
rem kurultay Melik Nasırın istediği yar
dımı kabul etti. Yann sabah lstJşarelere 
başlarız. 

Elçi müessİ:" bir duaya benEİycn atab
ea bir hitabe ile meclise teşekkür t:ttik
ten sonra sözlerinm bıraktığı tesiri an
lamak için etrafa göz gezdirirken birden 
rengi sapsarı olarak gayri ihtiyari titredi. 
Hükümdarın yanı basında $erefettin1 
ıörmüş, o gece yatakta kendisile konu
§Bn adamı daha doğrusu katlettiği baba
ımın büründüğü yeni ıahaiyeti tanımak
ta güçlük çekmemişti. Demek onun ııöz
lerinin hepsi doğruydu. Sem'un lbnl 
Yahya oğlunun öldürücü darbesinden 
kurtulduktan baıka birçok hüviyetlere 
girerek Mısır hiikümdarının yanı başına 
kadar sokulabilmişti. Zeki ve menfaati 
uğruna her ciııayeti işlemekten çekinmı
tecek kadar haris olan Mansur ııimdi bu 
.tnüthiş adamdan fena halde koıktuğunu 
hiSBediyordu. Onu buraya kadar getiren 
kuvvet ve mchareti .ı sırrına akıl erdire
rniyerek babnsını artık insan gUcUniJn 
fevkine çıkmııı bir sihirbaz, bir cadı, bir 
heyula addediyordu. 

Jık hayret ve lcorkusu geçince arka
daşı Halduna da onu gösterdi. ihtiyar 
hekim sanki onl ırı hiç tanım1yormuş gi
bi bir kere olsun nazarlarını o tarafa çe· 
virmiyor, dikkati:: kurultayın miizakere
lerini takib ediyordu. Şem'unun TUhu 
lıangi nam ve hiiviyel altında bu yüksek 
muhite kadar sokulabilmişti~ Şimdi §id
Öetle bunu merak eden Mansur yanında 
duran terbiyeli bir zatın kulağına e~ile-

Yuzan: Duan Actna.n OIS 

- Melik hazretlerinin yanında duran 
fU llıtiyar emir kimdir}» diye sordu. 

Şu sağ tarafında duran zat mı) 
Evet. 

O hekim Serefettindir. 
Hekim Şerefettin mi) 

- Evet. Tanımıyor musunuz) Sey
fettin Kutuzdırn evvel Atabey oydu. Me
lik. KG.milin zamanındanberi birçok dev
let i~lerinde bulunmuJ en ya~lı ve en es
ki vezirimizdir. 

Kemalettin Ömer şimdi bUıbiltUn 
,aşkına dön:nüştü. Babası Şem'un fbnl 
Yahya nasıl ol:.ıyor da hekim Şerefettin 
ve Mısırın en yaşlı veziri oluyor? Bu adı 
IStedenberi o da işitmişti• amma babası
nın bu nam altında yaşadığı hiç aklına 
ııelmemişti. Gerçi Şem'un da Melik KA· 
mil zamanında sarayın hekimlik. vazi
fesinde bulunmuştu. Fakat bu vazifede 
lken adı Şerefettln deği1, aene Şem"un 
İbnl Yahya idi. Ondan sonra ıcne1erce 
Suriyede yaşıyan bu ihtiyar kurd timdi 
ne gibi bir mcıksadl:ı böyle sahte bir hU
Tiyet altında saklanıyordu. B~ dil~Unce
lere o kadu dalmıttı ki. arkad8fl ıid
detle kolunu d ürtmese koskoca bir mec
liste olduğunu hile unutacaktı .. Kuıulta
yın müzakereleri şimdi pek hararetli bi-r 
safhaya girmişti. Melik Nasıra yapılacak 
yardımın şekli mevzuubahs oluyor, kUr
ıtiye çıkan beya.z ıakallı bir emtr - Ku
tuzun dostu Bedrett(n - hiddetli ve mU
e11tr bir şekilde ı 

- Ey hazırunu kiram - diye haylnn
rordu - içimizden bazılarının bu azim 
bellyı kale almaz bir §ekilde mUteennl 
ve lA..kayıd davrandıklarını gBrUyorum. 
Bu fakirin de muhterem Atabey kadal' 
tasvir ve tafııif3 cesaret edemiyeceAt o 
beliyyenin tlrumar ettiği ülkelerden Ha
varlzm ve Kıpçak halkının maruz kal
dıiJ dehşet ve mezalimi aramızda bizzat 
gören ve hatırlıyanfar pek çoktur. Bu 
öyle bir gazabullahtır kl çok uzaklarda 
iken durdurmak mllmkUn olmana, yak

a maazallahı taall kolumu· 

~ıze 1.ner. nu vaziyet karşısında bir an 
bıl~ vakit kayb,.tmeden çalışmamız İcab 
cdıyor. Fakat ortada birçok miişkiiller 
var. Melik Nasıra nasıl yardım edilecek 
Tatarlarla cıimdiden muhasamala . . ' 

k 
. . ..., gırışe~ 

ce mıyız? .:;>ama ne kadar asker .. 
d V• " B k ~on-
erecegızr u as ere kim kumanda ede-

c:k? Bütün bu islerle rey ve Cikitlcıi 
~~rbfrJne uyrnıyan birçok kimıoelerin de
gıl, :alnı_z bir kişinin yani bizzat beytiil
rnalı v7v~b~d·n u~urunu kendisine ema
ne1 t ettıgl~mız. Melık hazretleıinin mesgul 
o ması azıı:ı geliyor. Halbuki sevgili 
ııultanımız bızlerin endişesine cevab bilt! 
vermek te.nezzülünde bulunmuyorlar. 
fv!.ana~ını hır tijrlü anJıyamadığımız sU
k~tlerınde hAla devam edecekler mi> 
Hıç olmazsa bizi t,.kdlr ve azar için dahi 
olsun bir kelam sarfetmlyecekler mi? 

. B'.i~ün bakıslaı: gene Nurettin Ali"e 
çevrılıyor, o ıqrar ve mt"rakla bakan bu 
bakışlan büsbHtiln ııfnirlendlricl bir stl
kunetle görmemezliğe gelerek bası önün
de uyuklar qibl daima susuyor. Emir1er 
arasınc;l. fısıltılar ve mmltılar artarken 
Bedrettinin SP.!\i bira:?. daha yükselivor· 

- Muhterem ihvan, hükümiarıı;11z 
sükunetinde ısrar ediyor. Bizim endişe
mizle adeta istihfaf eden bu sükutun ga
yesi nedir) Bizimi~ sadece iııtihza mı edi
yorlar, yoksa bliyle mUşkül bir anda Ta
tarlara karşı koymak ve devletin asayişi
ni muhafaza etmek gibi çok bUyük ve 
muhataralı bfr işin hale.kından gelemfye
ceklerini mi ifham etmek istiyorlar) 
Kaybedecek vaktimiz: yoktur. EAer Me
lilc hazretleri ilelebed bu sükQtlarında 
devam edecekse biz de hRşımızın çare
ııine bakarak kendimize bir baı seçelim. 
Hiç olmaz'a bu ııeffneyi dirayet ve lk·· 
bdarı hepimizce mUıellem olan Atabt"y 
Kutuza emanet edelim. 

Geriden: !CAtabeye bi'at, yaşasın 
Seyfettin Kutuzı> sesleri yükseldi. 

Meclis karışmış, kuTUltayın rengi bir-

den değişivermişti. Be, on kişi ınüsteıına 
hemen bütlln meclis Seyfettin Kutuzun 
hµkümdarlığa getirilmesini · istiyordu. 
Birdenbire meydana çıkan bu cereyanın 
baiında Baybars ve arkadaşları vardı. 

Kuvvetin o tarafla olduğunu glSren ve 
Baybarınn takdirkan olan birçok mute
<iil emfrler ve hatta Ma'ziler bile bu ta
rafa geçmişlerdi. Ceride kalan be~ on 
kiti en müfrit M~'ailerden ibaretti. 

. (Arkuı Hr)' 

1 - Orta okullarda. Matematik, Tabliye, Fransızca, Almanca ve İngilizce · ötrebnen 
muavini olmak istlyenler için bu sene de imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 2 Eyllıl Pasarte.si gllnll İstn.nbtıl Üniversitesinde başlcy'aca.ktır. 
3 - Bu imtihanlara girmek lstiyenlerin: 
A » Türk vatandaşı olmalan, 
B » Yaşlarının 20 den küçilk 45 den b<lyük olmamaları, 
C , HUsnühf\l erbabından oldukları_ herhangi bir surette mahkumiyetleri olm.adığı 

/hakkında bulundukları vllft(yet veya. tazn. idare heyetinden alınmış blr mazba.ta ibraz 
etmeleri, cıhalen memur veya öğretmen olanlar bu kayıttan müstesna olup menni> ol
dukları daire funirlnin verece~ ve.5lka klfidlr.ı 

D , Her tUrrn hastalıktan ve öğretmenlik yapma~a mlini vücud arazından .um ol
duklarını lsbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E :11 En az olgunluk imtihanını vermıı 11.se veya 4, 6 ve 6 sınıflı, öğ'retmen okulu 
mezunu veya bunların muadfil tabsl.l görmüş olmaları, oÖğretmen okulu mezımtarmm 
en az iki ders yılı öltretmenllk etmiş bulunmaları lbımdır.11 

4 - Yuka.ndaki şartları hllls nam.setler Vekfilete müracaat edecekler ve taöd3lan-
na şu vesikaları bağlıyacaklardır. 

A , Nüfus tezkere&lnln atılı Teya tucUklt sureti, 
B ıı Taluılllerlne ald şartname veya l'e!lkalnrınm aslı veyahut tasdlkll auretleı1, 
O , Hl\snühal mazba.tası, 
D , Bulunduklan yerin maarll 1dazealnden nümunesine göre alınmış tasd1k11 m.bhat 

raporu, 
E J> Ma.ar1f idareaınden tudıkll ve fotoğranı f1ş, 
F , 6 aded -4, 5X8 büyüklatftnde karton.ruz fotoğ'ratlan. 
Bu vesikaların en son 111 Atustos at.tamına kadar Vek~ete gönderllmlş o!mMI il. 

zımdır. Bu tariten .90nra mtını.caa1ı etm.lf olanlar veya vesikalarını nokan gOndenmler 
imtihana. alı:nmıyacaktır. 1124Mı <14287.t 

Açık Eksiltme llAnı 
Belediye Sular idaresinden : 

I - İdaremiz ihtiyacı i9in muhtelit ll>'atta 10500 aded demir Fleno açık eb!ltmeye 
konulmuftur. 

II - Bu ıe için tanzim edflen oartname İdaremiJı Levazım servisinde pa.ram da.. 
rak alınabillr ve nttmunelert ~ 8ervtl&e görülebilir. 

m - Açık eksltmeye işttralı: edeoeldertn şartnamede yazılı hükümlere uymak aa
retlle 5/6/940 Çarşamba gllntl 119.8.t (11) de Talaslmde ~ıraservtıer caddeabıde idare 
merkezindeltl komisyona mftracaat etm.ıerı. (4543) 

Elektrik Grubu alınacak 
Maarif Vekilliği artbrma, 

misyonundan: 
eksiltme ve ihale Ko-

Muhammen bedeli (7.000) J.ka ola-n blr takım elektrojen grupu ve teferrüa.tı lılaarif 
Vekilliği arttırma, eksiltme ve ihale komisyonunca 17/Hazl.ran/1940 Paza.rt.eat gO.ntı 
saa.t 16 da kaaplı zarf usultl ne An.karada Vekillik blnsında ihale edilecektir. 

Talihlerin (525) liralık muva.k.kat temnatları ile 2490 sayılı kalunun tayin eWll ve.. 
slkalan ve tekl.1flerinl ayni ırQn saa.tı 18 de ~r kd.ınsiyoıı ıre~ll.ğine ıvenn.eleıt lA,. 

zundır. 
Şartnameler Anka.rada Ma.aıH Vekilllt1 Levazım Müdürlüğü ile İ.stanbulda 8111'an-

abm.etw bölge San'a.t ollW.. MQdürlQllnden parasız ola.rak almabll1r. cl699• dlü• 



• 

.!_Haziran =-

41manların 18 günde 500.000 ölü 
ve yaralı verdikleri iddia ediliyor 

BOlJlonS 

lflJ°'.sTA~KEl'f OROUG, 

rııııı .s~u~~~~ 
lı-..,..AL MANLAR 

SON POSTA 

SPOR 
Bu günkü milli 
küme maçları 

MUll küme maçlarının .son depl6smanları 

bugün Şeref sahasında yapılacaktıır. Ligde 
en aon ıvazlyette bulunan Beşıkta.'2a, Vefa _ 
nın. noks.an ma9 yapmalarına rağmen vnzı_ 
yetlerlnl düzelt.me!te çalışmaları ve bu maç_ 
lara ciddi ehemmiyet Temlelerl l~ımdır 

Bir müddet eneJ şehrimize gelen Anknrarun 
her iti takımı da hemlblı ve düzgün futbol 
oynıyan takunlıardır. Bu aon deplasman maç 
Jarından muzaffer çıkmak için sar!edccek -
len gayretler bu maçlnn pek cazı"b bir şek_ 
le sokacaktır. 

Sayfa 7 
.. , ............... -....................................................................................................... , 

es~.,ol .. ~~-~ğler 1 
zaman<la koprüleri ve topçu meV7..Herinı binde İngiliz ordusunun bakiyesine k t'-ı 
tahrib eylemlşlcr<lir. Bombardıman tnY- şı taarruza devam edilmektedir. Düşmaıı 
ynrclerlmlzin hepsi gen <lMınüştür. kendini nevmidane mudafaa etmekte vo 
Messerschmıdt tay,yarelerındcn bırı du- silahsız blle olsa gemilere azami mlk _ 
şurülmüştür. tarda ru;ker irk!'ıbına çalışmaktadır. ca.: _ 

Frn.11$ _ Belçika sahilleri üzerindeki sel et.rafında muhasara edilmiş olan fı _ 
harekata Lştirak eden ıo İngiliz tayya - giUz kuvvetleri şimale doğru Alman t 
res1 kayıbdır. Fakat, üçünün murettc _ yıkinden kurtulmağa çalışmış iseler 
batl bulunmuştur. bunlar geri püskürtülmüş ve dağıtıın· 

Gene dun, avcı tayyarelerimiz, 'Sednn tır. Artols ve Flan<lres'de bulunan Alır :ı 
mıntaka..c;ında, 11 duşma.n ta~'Ynres! dıı- fırkaları şimdi başka vazifeler<le kulL 
şurmuşler ve diğer üç duşman tayyare_ nılab.Ueceklerdir. 

:. sini <l~ ha.sara uğratmışlnr<lır. Tayyarelerin faaliyeti dun havru ı 
Bır lngillz hnrn filo.ı u, 20 avcı t~VY'.ı- fennl.ğı yüzünden sekteye uğramış 

İ re 1 re! katlnde seyreden 24 düsman Buna rağmen Dunkerque ıımanında.kl 
• :bombaroıman tn%'arıes1n<J<>n murekkC'b sisata yeniden bir hava taarruzu yap 

M ti . : bir filo ile çarpışmaya tutu muş ve ken- mıştır. 
ki aç saa en ::.· Dünkii vaziyeti gösterir kro <ll hiç kayıb VC'nne<len. düşmanın 9 bom-

. !kurtarılacaktır. Sahilde olen her asker yap. Milli küme rutool organlzasvcn komltes·n- • bardıman ve bır avcı tayvare~ı"ni di.ışbr. 
(Baştarafı 1 incı ı;ayf~a) tı~ı !e<lakarlıkla daha büyült gayretler ı _ den· l Haziran Cumartesi: Vefa _ Oençlt?. : mu tur. 

Dunkerkde hava müd~faa :ertıba~ı •• ya - ın orduları teşçl etml.ş olacaktır. birllği saat Hl, Beşiktaş - Muhafız, saat 17. : Alman tebliği 
nl lann ve müstahkem ordugahın bılahare ç • • 1 2 Haziran Pazar: Vefa _ Muhafız sant 15, 1. 

Alman donanması Almanyanın elı ~ 
geçen Holanda, Belçika ve Frans:ı sal' 
lf'rinin mudafan ile meşgul .olmuş. 
Bir Alman ınotörü Bele! kn sahil! önü • 
de bir düsmnn knıvazorunu torpilliye 
rek batırmıştır. 

rnu··d f . . ı· 1 k taatın ir- 45 kilometre dennlikte bu ,aha '" ar Beşlkta• - Gen,.1-blrl ıı.ı •aat 17. a aası ıçın azım o :nıyan ı it d "' ~ "' 6 .. : 

kib amdiyesile. ia e ve ,ıhhi malzeme ih - • ın a j n- Maçlar Ş :ref sahasında yapılacalttır. DU- i' 
F,ıhrerln umumi karar fthı 31 (AA l

Alm n orduları başknmandnnlığının +eb. 
llğl: raç a ı· ı · · ··r·d bir surette koru - Parls 31 CA A.) - Havas a ıı.nsı, un - hullye 25, 50 kuruştur. me ıye erını, mu ı dl • 

rnakt d kerque et.rafında.ki tuğyanların şım vasa. GaJ J Fronsnnm şimali şarlds"nde bulunan 
Fr, ız klt'alannın buyuk bir kısmı da
ğı ılmış veya es r edilmiştir Buna mu • 
knb l bazı yerlerde muhasara e<lılmlş o
lan mufrezeler mukavemet etmekte be 
de bu muka'\ emet yakında kırılacaktır. 

Dl er cihetten ahll boyunda Furnes Uf' 
LC' ues araslnda ve Dunkerque'in gar -

Evvelki gece İnglllz tnyynrclerl Almı 
yn"lın şlmaJlnde gayri askeri heden, ı 

bomb. rdımnn etmı.şler e de mühim ?ı: • 
sara ika edememişlerdir Holsteln'ln 
nubundıı bir duş.man avcı tnyyaresı c • 
şürulmüştür. Frnnsan:ın şlmalınde 

Fransız ve Norvcçtc Stavanger onfir 
bir İngUlz tayyaresi düşüriılmüştür 
Alman t:nyaresi kayıbdır. 

So a ır .. d 1 halli ameliyeler le u 45 kflometre bir dennlıR'ı kapladığım ve ataaaray - S:,Ii maçları 
ltola:vhlc'Y: d:f::a~~ ~:ük Alman mukabil buna binaen Dunkerqe müstahkem knmpın.. Bu hafta resmi maçı olmıyan Galata.sa _ i 
taa zl 1 karşı hl9 bir hücum kaydedllmed ğ nl blldır- ray, Şişli ne bir anlaşma yaparak iki klü - ı Arg an ?dmuştludr.kça şiddetli bir topçu mektedir biln dört takımı arasında hususi maçlar 

onne a o u . . .. .. b--~-.ı tntfb e<Jp ... ı ...... 
ate inden sonra Almanlarııı ılerı surduk Soınme cep eNDUe w•~=· 
leri müfrezeler geri püskürttilmüştür. Paris 3 1 (A.A.) - Havas ajansı bil - önnmüwek1 hafta Fenerbahçe ile karşı • i 

.. •• tü aziyet diriyor: !aşacak olan GaJatasarayın takımına tyl b r 1 
Dün alqam m " . iki gün devam eden harekat sonunda idman verecek olan Şışll maçı Pazar güni.\ ~ 

1 
Paris 31 (A.A.) --: HavaJ 8Jansı saat Fransız kuvvetleri 48 şaat evvel Abbe,ille 11 de Taksim sah'.lSın<!a yapıl~aktır. Bu ' 0
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.J, 
,.6.45 de askeri ?arekat hakkın a §U ma- şehrinin varoşlarını istirdııt etmişlerdir. maçtan evvel her iki klllbfin üç takımı bir. '' Bı"ze daha fazla tayyare verı·n·ız '· '' 
urnatı vermekt,.dır: ,. - - blrlerile maç yapacaklardır. 
Dunkerque mustahkem orduglhı. bir .. aç e· B 1 . k k 1 d 

\Uoınetre lmtidad eden çamurlu sularla tn. ır e çı a o or usu Romanyaya giden bisiklet takımı 
illa.men ihata e<lilmlş bir nevi kale mam:a - hl ı· d• geldi 
tasını aJmış, buraya vAsıl olmakta bulunan sila arını tes ım etme 1 Bükreşte yapılan Ba.lkan bisiklet mft.'iabn. 
bütün yollar da kuvvetli surette tutulmuş kaJnrma iştirak eden Tnrk mllli takımı diln 
buJunmaktadır. Taarruzun cenubu garbl yü_ (Bqtararı ı inci sayfada) sabah 8ehrlmlze gelmlstlr. 
tiine karşı gelen deniz, sular altında kalan çika membaından bildirildiğine göre, Flan ·":"""'"···· ............................................ . 
ınıntakanbı Jtenarlannda gelip durmuştur. dres0 lerde Belçika kıtaatı elan çarpı~mak - Askerlik işleri: 
Şlınaıı şarki yüzünde dü.şınnn mtistahkem tadır. Harekata iştirak eden kıtaatın mik -
Otdugli.hm müdafaa mevkılerlne vasıl olmUŞ- tarı şimdiye kadar tesbit edilememiştir. Şubeye çağırılanJar 
tur. Belçika parlamentosu Fransada toplandı 

Müttefik kıtaat Yser kanalının yakininde Paris 31 (Hususi) - Belçika parla - Emlnönl\ Yerıı Askerlik Şubesinden: 
Çarpışmaktadır. Monts'de F'lnndres bölgesin. mentosu, hükumetin icraatından haberdıır Aşağıda kftnyelerl yazılı yedek atıbaylann 
d ıı. 1 kta l"n kısa bir zamanda şubeye mt\racaaUan. e. Dnnkerque•e varmaı:;a ~a 1'1lla o ... edilmek üzere, bugün Limos;es' da resmen 
Prt N l Mehmed Nlva o~. Numan Zeki 1296 Kas _ oux ordusunun bir kısmı, apo eon mu - toplanmı tır. Toplantıya 89 meb'us ve 54 
h 11 il tamonu (323/IHl. 

arebelerinin klasik manevra usu erine nn - senatör ietirak etmişlerdir. 
l'acaat etmektedir· Murabba teşkil ecle.-ck Toplantı, Ll.moges belediye rel.sinln kl.~a ömer ojt. A-vnl Avaruı • 
ric'at yürüyüşü yapıyor. Fakat bu surc.tıe bir hitabesile aQllmış ve müteakıben ruzna_ Yedek P. astelhnen Kemel 
çarpı an :ınuh:ırlbler bir kaç alaydan mü - meye geçilerek hükumetin bütün kararlan (Ankara 329) C4ı7MOl. 
:rekkeb değlJ. cepheleri clhatı erb:ıava varan tasvib olunmuş.tur. Yedek nlvade teğmen Abdullah (İstanbul 
on binlerce adı:ımdan müteşekkil kütlelerden Meclis, kraJın hükümdarlık vazifesini de- 313! <17576l . 
lnürekkeb bulunuyor. Bu kıtaat müstahkem vama gayri muktedır oldu~nu llnn ve ha _ 'Ve1e~ P Yz. Mehmed oğ. Kasım (Kerklk 
OrdugAha vo.rı~a bunların başka muh!lrcbe k r 1 takbih lemiştlr 305\ (324-207) . 
böı 1 ın · · ı esı ... re e ın ey · Yedek P te-en AhmA.. B 11 D g er e gonderı m ı~zım gelecektir. Toplantıda mevcud azanın sayısı kanunu · ısıu ""' a m uru 

Dunkerque'de müttefik kıtnatın ta.şe.!t m~b e&aSt çerçevesi dahfllnde herhangi bir karar <İstanbul 326) (43 905l. 
tulen temin edilmektedir. Bırakılan sular ve nlmağa kAf1 olmadıltından, bu hususdakl mil Yedek gilvert.e Y:ı:b Mehrnl'd Hıfzı ()ğ-
t.olJr khr dnhllindC' uzaklara tadar varan zakereler tallk olunm~ur. lu Htlsevln Hikmet İ'!'tanbul 305l '1237l 
bahrtvenin ajpr t<ıplan, müessir bl.r surrtte Hükümdar hakkında herhangi bir karar Yedek ~verte Yzb Rastd oğlu Ali Rwt 

bun) rı takviye etmektC'dlr. verılmesı ıçın parlamento azasının üçte iki- K1;: ~'İsU::b.'1I~05l ~6~l. ~! F r1d 
Alınanlara yalnız hava kuvvetlerini fstl - sinin reyi ll'tzımdır. <İcıtıı.n~ 1 o319l .e(37:.1~l ıza o u e un 

Jllal etmek kalıvor ki bunu da kesif bir su- Parlamento 1çtlmaında s~ alan başvekil Yed ~1 
le t · ~ İb h" 

8 1 
ğ 

rette imal etmiş bulunuvorlar. Fakat bu P'erlot demiştir ki' et va'Zttll eı:;uıPn r.a ım arn ° 
. ü . HMt < !3tanbtıl 324l <39077) 

hücumlar da tabiat le hava m dıa.taa vaın - 1940 Belçlkası da 1914 Belçlkasıdır Hat be y el k 
1 

t ~ 
8

· 
1 taları, deniz kn• vpt]erl ve ilc;lerine bir kaç Fransa ve İngtlterenln yanı bll.llınd:ı glrd'k Ali ~lıtan~:~~2l e,;;;~) al h ~. Mehmed 

d:ık: k lık me'>aferle bulunan hava kuvvetle>- Silll.hlanmızı ancak bızım de hede! ittihaz Y d ... n _, Y b Ali · _ İs 
ted e e.. .'! va,, z Abdülkadir ( tan 

rUe mukabele f"dllmek ır. ettlğlmlz h_~rb gayelerine erlştıklerı ve ıs - bul 305l , 326_
9

) • 
Bu suretle d •cı'l'!an tavvarelerlne Dun - tıklfll ve hurrıvet lçınde banşı elde etttkierl ,. · 

kC'rq•ıp iizcrinr"' urmı>1< f\rlPtn mene-rlilmt" bu Z.'\man bırakaca~ız Ye Plt 7 111ın1f tii!ekrf Halil oğ Ali (İstan_ 
lunm kt dır. F ı yede Dunkerque'ln mn - .................................................. ............ b ıl 305l (S12-27l. 
"atnacıı lcin Hl" m olmıvnn kıt:ıat met.'ldlk lstanbul Asliye Birinci Ticaret Yedek plvade a.stP~men Mehmed ot. Naz. 
bir surette tıı'h1f"P edilmPlrteı'lir. Dairesinden mi 'Ankaı:a S.2.5l <48 SOL 

n d ııt Jlf ton"nard'l namütl'ha Yedek topru 11b Cemal oğlu İhsan {İ.'! _ 

hı eniz "·.mu r, et· bı.tvük deni" ve ha~n Almanyada Solingen Va'ld şehrinde tarıhul 305l <3U-8l. 
ı:l"mll"nn emn v ' O B. kh f f b ·k d · · k • i 

1 
ısrmallle temin edilmekte _ tto ır o en a rı asın an sıpariş c- Yedek topcu ast!>l'fmen lbrahlm oğ. osman 

<l~~e ler n n dilip Lassen ! co. nakliye şirkctı vasıta- Recai rt.ırtmıbul 316l C24123l. 
-' • f il' ;ansının sile Doiçe Levantc Linie şirketinin AN _ Yedek tablb Bnb. Mehme<l oğ. Hfiseyln 

Muharebelere nıur n~ 1"' A_, • • • fac d <926 3l. 
verdiği malwntll DROS :~purunun 101 ıncı seferınde 4/7/ Yedek tnbfb Yzb 1'uc;tafa oğ. Osma.n Naz-

Londra 31 <AA) _ Reuter ajansının ns. 939 tarıhındc İstanbula gelen 50 bin tra~ mı <Sel!nik 3101 <6ı;36 ,. 
lte .. 1 mul-ı<ıb•rf bıldtriyor· bıçağını havi A. 2 cb. markalı ve 101 No. Ycd,.lt tablb tl'hnen &.vltet olt Belcfr NI _ 
ş mdl Flandre'l'de raallvette bulunanı ve Ju b:r sandığa ait konı:;imento zayi oldu- met <fc;-tıınhnl ~ltn <~•39l 

40 t h ·n edilen Almnn P ya -
fırlrıı ol:ırak mı da mü ğu bahsile iptaline karar verilmesi ls -

desile Alman mntl\,.Jü rırkıılnrı arasın -
hlm bir fark ı;rcze•nmesl lAzımdır. tanbul.da TahtakalC'de 48 No. lu dükkAn-

Alman ordum zırhlı ve motörlü fırkalar da Ans İnclclyan tarafından arzuhal ne 
bı.kımınc'lnn pek kuvvetli ıse de bu ordunu~ taleb edilmiş olmakla Ticaret kanununun 
bliy\ik bir kt.mı•nı bllha'tc;a 1914 senesl~dek: 638 inci maddesi mucibince ziyaı iddia o-

l Piyade kıt•o.Jan ~eş -
g bl te•klH\llwdırı1mış ]unnn mezkur konşimento kimin (']in<ie 
tlJ etmekte<llr. ·· f d 

Don bul·ca l1ti bilvilk t.11arrur.tfan bahse - ise 45 gun zar ın a malikemC've teslim 
dılmekte idi· Bu toq,.ru1lardan bh1ncl<JI sark etmesi ve aksi halde bu müddetin hita
t.ı.n garbe vıeııoort ve B ırPs ıstıkemetlnd~. mında iptaline karar verileceği ilan 
lklnclcıl <'PnubdRn nnnk:erauc'e dol!Tu yapı - olunur 
nı~tır Bunun hen,.fi te'1e1Pr !tll10eslnl :ıap- - - -·-- ---- --------
tetmekt'e idi YRnılan bu Jkl hilcum esnasın- i..tanlni: Asliye 6 ncı Hukuk Mahkenıe _ 
da muhorf"~lPrrle 1nanılmıyacak blr vah • sinden: 

Postada nakit ve tav!nler 
Ankııra 31 (Hususi) - Posta fen he

yeti azasından Bekir Vefn lzmir miidürlü
ğüne, telgraf işleri reis muavini Rahmi Ok
tay yüksek fen heyeti uıılığına, Eskişehir 
müdürü Abdullah fen müfettişliğine, fen 
müfettiıi Hüse) in Hüsnli Eskişehir miidür
lüğüne, Ankara müdür muavini Nazmi Erk 
men lıtanbu1 müdür muavinliğine, lstanbul 
müdür muavini Abdullah Şevki İçel müdür 
lüğüne nakledilmiılerd:r. 

Ankara borsası 
Açıl14 • Kapanış 31 Mayı.s 1940 tlatlıı.rı 

~et gö .. tPrllmlcıtır. ,1'1manl-ar ,ı;ık .c:a~~r ha l İstanbul Asli.ye altıncı Hukuk HO.klmlt 
llnde hUrnm ptmLc:ler ve pek bUyuk zay • t;inden Aynnlıçeşme Altıocaklar Şenyuvn 
ata u~mı.,lnr•ht'. ııpartımanı ?I No. da oturan Petro kızı Mar_ 

Almanııı.,.ın hihriik bir nı111rcıvl'me le kar. ı,rnro t.ara!ınd:ı.n kocMı 1kametgA.hı meçhul çEKLEB 
ırı1"""'""'k1,.,,m ""•ah etın,.dlk1P'"1ne ve hn - Har hos Tagooulu alevhlnf' açılan ihtar da. l------------------1 
ltikt bl.- rnn'hn.-pty>..ıP., zlvn.r!ı> ko1"V b'r rr'tı- vasının icra kılınan muhakemesi SO'lunda: Açıl11.Kapan 
zar1 .... vPt ünıld ptt•ır]o .. ı.,p d<ıtr b-ı 71 ı'f P111l~r Tarannrın karı koca oldnklan kayden mü _ Londra ı Sterlin 5.24 
\'al'dır Sııla'1n ~alıver'lme"i so:ıvr,ınde nun_ tebevyen olan davalının bllAsebC'b evini terk. New-York 100 Dolar 166.- 166.20 
teraue etrarındakl ceohe daralmıştır. Müt - ıt- dönmediği sabit olduğundan evine dön _ Parts ıoo Frank 2 9675 
tef kler şimdi kendilerini daha ıvı mildafıı.a mec;lne lhtanna temyizi kabil olmak üzere Mut.no 100 IJret 8.38Yl5 
edecek bir vaziyete grlmlslerdlr. fn~illz tay. ıttıha-r. olunan hftkmün milddealevhln fka _ Cenevre 100 İ.fvıç. P'r. 29.2725 
yarelerlnln bomba mAnlaları Ue rlc atı hl • metgAhmın me~hul bulunmam hıı.seb yle ı _ Atına 100 DrahmJ o.m5 
maye etmeleri herkeoıın takdirini celbetr:nı~- t~m sureUnln mahkeme dlvanhanes ne t.ı. _ Sofya 100 Leva 2 0075 
tir. Almanların esır ald klıırını iddia ettık - ilkine ve kavflvettn on be~ gü.n mUddetıe Madrtd 100 Peçet& 14 455 

rd ~unun kumandcını g9.zete ne llftnına karar verlldtlt nden müd _ Budapeıte 100 Pengtı 80.1675 
lert birinci Fran ız 0 ~iden ölmez bir nnm dC'lalevh Harlla043 Tagopulunun on bes gün Bukret 100 Ley O 625 
general Prloux d hl\ il m t ıım ol zarfında mez'kOr hükmü usulen temvlz et Belgrad 100 Dinar 3.94 
ka a t.ır Belç kCl ordusunun es - ' -

z nmı• t Umidstz blr şekil al • me<ll~I takdirde kat'lvet kesbetmlıı ayıla • Yoltohama 100 Yen 38 6325 
ması ilzcrtne vazıy~ n lmez bir cesaret ve ra!h tebli~ verine geçmek üzere llfln olu • Stokholm ıoo İsveç Kr. Sl.00.5 
mıştı. Faknt genera ye 1 Ord sunun b:lkL 937 3226 azimle harekete geçmiştir. u n_u_r_. ________ _______ _ 

eden ounkerque'e ge. 
yesin in hiç zayiat verm f sıfa tile 
lebllm111 ıeneralln te•kilAtçı Te te öster 

ZAYİ - Hnnönl\ lskelec;lne knyırllı ve ~894 
numaralı sandalımın plnkasını z:ıvı cıttım. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yok-istisnai meziyetlere malik olduğunu g -

melrtedlr Bu tadar btıytlk bir cesaretle=-
ldanan Mihnet 'lltr fellll'et delildir. Her n tur. 
t&;terdlli eesareıle daha bir ~k askerler LiilluHah Tdmu 

Esham ve tahvilat 

Sıvas-Erzurum 2 
1938 % 5 hutne tahv111 
İş Banka&ı nama 

19.75 
441.-
8.to 

(Baştara.fı 1 inci sa) lada) 
gemilerin limana girme ini seyrettim. Gü -
verteler Flandresdan gebn müttefik kıt'a
larla dolu idi Jki gilndenberi bırçok in -
giliz, f ransı:ı ve Belçikalı geliyor. Öğleye 
doğru kıtaat mütemadiye.1 ihraç ediliyor -
du. Bunlard.an binlercesi sağlam olarak 
gelmıstir. Zor)uklann ve tehlikenin her saat 
daha zıyade artmakta olmasına rağmen ln
gıliz sefer kıt'alarmın büyük kısmının ih -
raç edıleceği ümid olunmaktadır. 

Bu kütle halinde tahliye, müttefik do -
nanmalarla hava ku' vetlerınln gösterdik
leri cesurane meharet, bir de müttefik 
kıt° aların gösterdikleri sükunet ve inzibat 
aye inde bllJllrılan çok muazzam bir iştir. 

Askerlerle dolu trenler bunları dahildeki 
kışlalara nakletmektedir. Birkaç kişi o hal
Je gelmişlerdir ki bunlara ihmç edildikleri 
anda yem elbise vermek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Gelenlerin •Ö) lediklerine göre Dunkerk 
plajları karınca gibi kaynamaktadır. Bu 
kalabalığa rağmen dün 50 Alman tayya
resi tarafından bir hava bombardımanı ya
pılmı ve bu bombardımanda ) alnız bir ki
ti ölmüş, bir kişi de yaralanmı•tır. Bununla 
beraber şimdi Alman topçusu Dunkerk ı.·e 
civarını bombardımana başladığı için teh
like artmaktadır. 

Bu sabah karaya çıkan bir Fransız ku
mandanı l 0ana şu sözleri söyledi· 

- Gerek harb zamanında, gerekse ba· 

rı~ zamanında birçok seneler Jngiliz. r-slie
rini göTmel- ve tanımak fırsntını bıılc um, .. . . 
Fakat bunların bu seferki gibi nümune o:: 
lacak şekilde hareket ettik(,.rini hiç gdT • 
memiştim. lngiliz askeri barış zaman nd2' 

mane\ ralardn bile zorlukh yapılabil ~eJC 
hareketler yaptılar. Bazan sayısız mü ltecl 
dolu bölgelerde doğrudan doğruya dJş •• 
manın cenahından geçtiler ve bu han ketJ 
hayret verici bir suretle ve tam bir i ltİ • 
zamla başardılar. lngiliz .lskeıinin e nafı 
hakkındaki takdir ve hayranlığım hiç bir 
zaman bugünkü kadar olıııamıştır. 

Londra 31 (AA.) - Flnndresdan ge·' 
len binlerce İngiliz askeri bugün Lond~ • 
dan geçmi tir. Birçok askerler İngiliz sefe.

ri kuvvetlerinin düşmana bire beş nisbe • 
tinde zayiat verdirdiğini "e her yerde harb 
kabinyeti faikiyetini gösteıdiğini söylemek• 
tedirler. «Allah aşkına bize daha çok tay• 
yare veriniz> sözleri herkesin ağzında do ~ 
laımaktadır. 

Frangız amiraline 
Nişan verildi 

Paris 3 J (A.A.) - Flandresdeki lngi
liz kuvayj scferiyesinin tahliyc!İerine yar • 
dım eden Fransız deniz ku\vetleri kuman .. 
danı Amiral Abriol"a lejyon donör nişanı
nın grand croix rütbesi verilmi tir. 

Askeri vaziyet 
(Bııştarafı 1 inci sayfada) 

tahkem şehrinin etrafını su taşırmalarile çe 
virmi~ler ve burasını müdafaaya hazırla -
mışlardır. 

F ran•anın diğer cephelerinde: 

Somme'da: Fransızların mahalli temiz .. 
leme hareketlerini menetme'.· için Alman ., 
lann yaptıkları bazı mukabil taarru:ılaı 
tardolunmuştur. Keza Argonnda da bazı 
k~çük J:\lman müfrezelerinin topçu at~I 
hımayesınde, mahalli keşif taarruzl.uına gl· 
riştikleri anlaşılmaktadır. 

Netice: 

Amerika haberlerine göre, şimdiye ka -
dar Dunkerke girmiş olan miittefik kuv -
vetlerin say11ı 140,000 kadardıc. Fakat 
henüz Cassel ile Bergues arasında kendile
rine yol açmağa çalışan müttefik kıt"n ve 
müfrezeler her halde bu sayıya dahil ol -
masalar gere)ttir. 

Çunkü, haber alıyoruz ki, Lille bölge Müttefik kıt'aların büyük bir kısmı sa • 
sinde bulunan General Priu'nun kuman hile ulaşabilmiş ve diğer bir kısmı ula§mağa 
dasındaki Fransız ordusunun birinci kıs : çalı~makta bulunmuştur. Müttefikler Dun
mından başka ikinci biiyük bir kısmı da kerk bölgesini ıhenü:ı tahliye ve terketmiı 
müttefiklerin Dunkerk cenubundaki hat - değillerdir. Anlaşılan bu mıntnkayı kabil O• 
!arına , armıı bulunmaktadır, labildiği kadar uzun bir müddet ml.İdafaaya 

bile annetmiş bulunuyorlar. Atroisda ve 
Elhasıl bugün müttefikleri,1 Dunkerke kısmen Flandresda, her halde birçok Al • 

girmiş, Dunkerkten lngiltcreye naklolun - man fırkaları yeni bir istikamete sevkolun• 
muş ve Fumes - Bergues - Dunkerk garb~ mak üzere serbest kalmışlardır. Bunların 
müdafaa hattında bulunıın veyahud bu hat- miktarı 40 piyade. 1 O kadar zırhlı ve bh 
ta varmak için Cassel ile Bergur.ıı arasında kaç da seri tümen olarak tahmin oluamak• 
kendine şimale doğru yol açma~a çalışan tadır. 
fngilizlerle Franııızlann ne miktarlarını ve Ancak zırhlı fırkaların motörlü vasıta • 
ne de hakikt mevki, hal ve vaziyetlerini ta- lardan % 40 raddesinde zayiat \'erdiği da 
mamı tamamına tarif ve tesbit etmek ,im- tahminler cümlesindendir. insan ve mal:ıe
dilik kabil de~'İldir. Yalnız şunu diyebili - me telefatı ve :zayiatı ne olursa olsun sel'o 
riz ki, Valencienncs - Arras - Lille bölge- bcst kalmış olan Alman fırkalannın yeni 
sinde esir ve imha edilmı' olan müttefik bir teşebbüsten evvel her halde istirahat et
kıt'aların miktarının gittikçe az olduğu mek, noksanlannı tamamlamak ve yeni • 
meydana çıkmaktadı5. Buradan kurtulup den gruplanmak için en az bir haftalık Za• 
ııahile kıt'a halinde veya dağınık olarak mana ihtiyaçları vardır. Bu halde yeni bU~ 
ric'at edebilen müttefik kuvvetlerin sayı- yük taarruzların inkişafına ancak gelecelıl 
<Jı her halde :zan ve tahmin olunandan faz- haftanın sonuna doğru intizar edebiliriz. 
ladır. H. E. Erkilet 

Eti bank 
Bankamızın işletmeler hesabatı kontrol servisi için mütehnssıs murnkabe şeflerine 

ıh I~ ç vardır. 

Aranılan şartlar şunlardır: 
1- Muhasebenin nazariyatına ve tatblkatın:ı kuvvetle vakıf olmak o:Sınat Muhasebe 

lht' ası olmak şayanı terclbtlrD. 
2 - Asgari lise derecesinde tahslle malik bulunmıık. 

3 - Fransızca, inglllzce, Almanca lisanlarından hlç olmazsa blrlslni bllmet. 
TaUblerin Huiranın beşinci gününe kadar bankamızın İstanbulda Ye~tahane 

karşısında Valde hanındaki bürosuna, metıkur tarihten sonra da Ankaradakl merkest. 
ne blmt, Testkalaruıı hamilen, milracaaLlaıı J54aa •'468• 



8 Sayfa SON POSTA 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü-
ğünden: , ____ _.. .. 

1 - Kurumumuz talebe ve milstahdeminln tqelerlnden bulunan erzak on b1r CnJP 
halınde kısmen tapalı zarf ye .kısmen açık eUlltme usulile aatm alınacaktır. 

2 - 13.6.940 gününe milsadlf Perşembe stmt gruplar h1zaaında yazılı saatlerde 
Rektörlük blnıa.smda müteşek.kll komiayon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
Daha fazla izahat ve parasız p.rtname almat ıatiyenlerln Enstitü Daire MDdürll,. 

tüne müracaatları. 

Grup 9 Kuru Selneler Listesi 

Clruıl Miktarı Kg. Beherinin n. Tutarı 

Pirinç Bursa blrlool 8.000-10 000 43 ,, 4.300 
kuru fasulye. horoz 6.000- 7.000 28 1.960 
Barbunye fasulyesi UOO- 2.000 22 440 
Nohut Karabiga olacrlc 800- 1.000 IO 200 

Boda kuru olacak 5.000- 1.000 12 720 
reşu sabun iyi cins ıl.000- 2500 28 700 
!'uz rütubetll olmayaoa.t 3.000- 4.000 8 240 

Un tatlı lçln ekstra 3.000- 4.000 18 840 
Kırmızı biber 50 40 20 
Kara biber 100 150 150 
F.luş üzüm\l 200 40 80 
FJStık 250 110 275 
Çay 100 l50 250 -- , 
Pirinç unu 200 4ı5 90 
Ceviz içi 500 "5 225 
Makarna Irmlkten ebtra ı.ooo IO I08 
İnce lrmllt 500 25 125 
irmik kalın 500 15 125 
Güllaç 50 • 40 
Şehriye tel irmikten olacak 500 ao ıso 

Buğday aturelJk 600 1a '71 
Nişasta soo ao 90 
Har<ırot 25 80 15 
Van'lya (paket) 500 pabt 12 88 "' 
Baharat 50 kilo 225 11'2,I 
Tarcın 25 • IOO ao 
Bul~ur 1000 14 140 
Dili suyu 50 100 50 

Kara mercimek 1000 15 1'50 
Kırmızı mercimek 200 25 50 
Tahin 500 40 200 -:. 

Tarhana 200 80 160 
Sebze konservesi muhtelli 5000 t.eneU 36 1800 
Kuru bamya çiçek tyt cın. 300 no 330 
Lımon tuzu 25 120 30 

14.642,50 

Muvakkat temlnat 1098, 187,50 liradır. 
Kapalı zarf ile saat 10 da. 

Yaş sebzeler 
Cinsi Miktarı Beher Kg . .n. Tutan Un. 

Gr. 10 
Semizotu 1.000 8 80 
Ayşe kadın fasulye '7.000 12 840 
Çlllı fasulyesi 2.000 10 200 
Taze iç barbunya fuul). 1000 15 150 
Dolmalık ye,şil biber ·uoo 12 180 
Sivri biber 500 10 50 
Domates Hi.000 8 1200 
Taze bamya 500 10 100 
Salatalık hıyar .• 10.000 aded 4 40 
Limon baş boy 20.000 aded. a 60 
Maydanoz 10.000 d~ 1 100 
Dereotu 3.000 demet ı 30 
Nan"e 500 demet ı 5 
Patlıcan ~ boy 20.000 q. 9 1800 
Sakız kabak 3.000 • 8 '4() 

Taze so~an 1.000 • 10 100 
Taze 19 bezelya ı.ooo • IO 200 
~ 1.500 • 10 ıso 

V~e 2.000 • 20 400 
Taze erik 1.500 • 10 lM> 
Taze kayısı 1.500 • 25 1'75 
Çilek 500 • 2a 125 
Elma 1.500 • 20 100 
f}eftalf 1.500 • IO soo 
karpuz 15.000 • 9 IOO 
Kavun 10.000 • 8 eoo 
tl'züm lts.000 • 111 l250 
Portakal 80 llt U.000 aded 4 eoo 

EN BiRiNCi 
• 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 

1 • GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebHir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva 
Jet müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu 
swiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşuklukların 

te&ekkülüne mlni olur. De 
riyi genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gilzel 
lik vasıtasıdır. Genişlemış 
mesamatı sıkıştırarak cild -
deki pürtük ve kabarcık -
ları giderir. Çil ve lekelen 
izale eder. Teni mat ve şef -
faf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların tezahürüne 
mAni olur. Cild adaleaiıni besli
yerek lruvvetlendirir. Kuru 
cildler için yajlı, ve ya~sız 
cildler için yağsız hwıua! tüp 
ve vazoları vardır. 

ZAYİ - İstanbul Belediyealnden almlf ol
dutum 1689 sicil numaralı totôr vealbmı 

SAÇ EKSiRi 

·Komojen 
Saçlan betler, kikle-. 

riıai ku-.vetlendirir, 

d6külmuini 6nler, ke

pekleri ~derir. 

lnglliz Kanzuk 

Eczanesi 
S.yoilu - l..t.nbal 

KIZl.LA Y CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Münakasa auretile 5600 Çift 

Mercan terlik satın alınaeaktır. 
Nümuneai ve p rtname.ti için alAkadarlann hergfln l..tanbalda 
Yeni Postane civannda Kmlay Hanında Kıztlay Depomu Direk
törlüğüne müracaetlari. bı1tle 7.6.940 tarihinde aaat 10 da yapılacaktır. 

EY ELİADA PLAJI 
açıldı. 

En ucuz, istirahat ve etlence yeri, Nefia yemekler 
Ye her ttlrl8 m91rubat 

Türkiye Palamut ihracatçıları Birliğinden: 
TürJdye palamut ihracatçıları blrııtt fUlen teşekkül etmift;lr . 
Palamut ve h\UA.sası, mazı, somak. diler taneli maddeler, kitre, miyankölctl .,. balı 

ihraca.tı ile meşgul olan tırmaıann l .Bazlran 940 altşa.mına kadar blrllltn mertesl olan 
birinci Kordonda eski Bte Palas bbıasındakl İmıir ihraca.tçı birlikleri umumi kl-

tibllAi emrine c200• llra dtlbullye ilcl'ltlntn havale suretlle gönderilmMI llzımdır. 
Bu tarihe kadar düh\Ü179 tıoretinl 'fVJlliyenler ılhracat yçamıyaoakla.rındıaD bu 

husustaki muamelenin mezdr tarihe bdar ikmal edilmesi ilAn olunur. c198h .-alı 

C 
Ôksürenlere ı . Katran Hakkı Ekrem ~ 
Hakkı Katran Pastlllerl de vardır. J · 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 
İkinci dene birinci ve ikinci nnıflann 

Aak.t Kamplan 7 Haziranda 

!'aze yaprak 800 q, ıe 

K14 ee1-1tlt 
kereviz 1.000 10 

4.5 

100 

Ye Oçandl 11Dıfm 1 Temmuzda bql1yac.ktır. 
Kampla all~ah talebelerin ba tarihlerde aıektebde bulunmaları 

~ SlrkeoJ.de •Y1 ettim. Bulan vana Orbaniye 
caddesinde Altıay oteJl kahvesinde ooıör 
.,. Mtdhata teelJm etUttnde mft,Jdeal veri_ 
ıecekttr. Bulunmadıtı takdirde 19lllatnt Ol • ~--••••••••••••••••••••••••••r 
karaca.tundan e.üJ.slnJn ttç gttn zarfında ıtJ•••••••••••••••••~-------~--lltııı 

L hana 16.000 
,. 

. e 
Pırasa 10.000 5 
Ispanak 10.000 • raze bakla 5.000. t 
Havuç 1.000 8 
kar•abahar 1.000 1a 
Sarunsak IOO IO 
Ta th kış kabağı IOO 8 
Salamura yapra'lc BOO IO 
Salça 1.000 il 
Enginar ~.000 &deci 10 
Patates Adapazarı fyi cl.ıv san lB.000 - 8 
Kuru soğan 12.000 • 

Muvakkat teminat 1274,63 Ura 
Saat 11 de kapalı zarf ile 

ERZAK LİSTESİ 

Otrıaf Miktarı Kg. Beher ldlosunmı 
tıatı 

G. 1 Ekmek 185.000-140.000 10,ao 

o. 2 Koyun eti 40.000- 45.000 M 
Kuzu eti 4.000- 5.000 45 

o. 3 Sac:ıeya~ Urfa btrtncı 10.000-12.000 ısa 
Zeytinyağ ekstra 4000- 5.000 65 

o. 4 Zeytin ta Uı lyl clwı 2.000- 3.000 35 
<Kaşar peynlrt Edirne 
ya~lı 1yl ctru> 1.000- 1.200 68 
(Beyaz peynir Edirne 
yağlı iyi cins) 2.000- 2.500 "5 
Yumurta taze nıl.000-66.000 2 

J.S Tereya~ı ekstra 
kalmlltı ıçın 1 .000- 1.500 150 
snt.. yağlı &.000-10.000 10 
Yolurt yallı • 8.000-10.000 il 
Kaymak 200- soo 180 

'50 
IOO 
800 
480 
no 
lM 
eo 
28 

100 
250 
600 
900 
720 -18.995 

Tutan 
lira 

14.700 M. tenıln&t 1060 
Kapalı zarfla -.at ı de 

!4,750 
1 .250 

16.200 
3.250 

1.050 

7.800 

U25 
1.100 

(UllO 
1.000 
t.600 ., 

biikmftolmad>tmııan..::..-.i •• - ŞİŞLİ TERAKKi LiSESi 
ANAPIYOIEN M0D0RL0~0ND EN : 

Dr. IHSAN SAMI 
l.treptokok, ı.t.filokok, poömolcok, koli, 
plyoelyaollclerlo yllphtı oıbao , yara, alrtatı 
wı cild h..talıldanna brıa 9olr t..lrli taııe 

9 ve 10 ncu nnıflann A.kerlik kamplan 7 Haziranda, OD blrht
cialnki 1 Temmuzda bqlıyacaktır. Kapma iıtirlkleri mecburi alan 

erk ek talebeler bu tarihlerde mektepte bulunmalıdırlar. 
atıdar. 

o. 6 Kuru üzüm çelcirdek-
slz razakl 1.000- 1.600 
Kuru kayıaı çeltlrdeksiz 1.000- 1.500 

30 
110 

.eo 
1.650 

o. 7 Yassı kadalft 400-- aoo u 
30 
IO 

125 
160 
100 

Tel kadalft tOO- 500 
Yufka 400- IOO 

o. 8 Pekmes 
Reçel 
Birke 
Bira mayası 

Orup 1. 
anıp 2i 
Grup 3. 
Onı:ı> 4. 
Oru,p 5. 
Grup 6. 
Grup 7. 
Grup 8. 

14,'100 
26,800 
19,450 
11,275 
[7,230 
2,100 

373 
2.81'1 

~şeker 

Kume şeker 

IOO 
4.000- 5.000 
1.000- 1.800 

16 kutu 

18 
80 
l' 
'10 

90 
2.000 

210 
1' 

Mtıvaksıt temlnat 1097~ lira kapalı ar! saat 1 de 
Muva;kke.t teminat 2010 .. k.apalı zarf saat l,IO da 
Muvakka.t teminat 14158,75 ı kapalı 18.1'1 saa.t 1 de 
Muvakkat teminat 846,83 • kapalı zarf sae.t ı,ı.a de 
Muvakkat temln&t M2,26 • kapalı :aarf saat 8,IO da 
Muvakıkat teminat 157,50 11 açık eksiltme saat 1,45 de 
M\IVakkat teınınat 28,12 ı açık etslltme saat ' de 
Mııvnkkat teminat 286,IT • açık ekalltme saa• '.16 de 

Grup ıı 

12.000-15.000 
5.000- 5.500 

88 
'2 

1.700 
uıo 

8 .010 

Kapalı zarf uaulDe saat 4,30 da 
MuvakkM temlBM eGO- ın 11 Ani ' 

(26'1). 

Dr. bwm s..m -~-
ÖKSOROK ŞURUBU 
ÖksQrük ve nefes darlığJ, botnıaoa 
ve k1zamık Okstırtıkler.I iOID pat 
teeirll ııaotır. 

Herke. kullanabilir. 

' 

}; ___ r_ı_ı_ı ___ rı/ 
s ..\ ç S .\BU~ L: 

S;tc;ı::-, "'•Z• muh:tfaz~ için harlkCılııde 

te~.r '' ı . ~ kufi. • ,ta görec:ek•lnl~. 
30 K .. ru,tur 

Son Posta MatbaMı 

N8friyat Müdürü: Set6m R~ .... 

s. Ragıp EIUÇ 
8AldPUldı .t. Anta vşıs•ıaa. 


