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ransızlar mukabil 
taarruza ge~tiler 

General Veygand'ın 
ilk stratejik hareketi 
Fransızlar Alman 

sağ cenahına 
kuvvetlerinin 

saldırdılar 
Almanlar Laonu aldıklarını bildiriyorlar 

11 Alman motörlü fırkası harekata iştirak ediyor 

Ho.rb ııaha.nnda Juırekete g699f\ bi.r FNn.ıız müfreıesi 

Paris 20 (Hususi) - Ceİ>heden alınan ı·-·· .. ··········-· .. ·--·· .. ····-··-·-·, ---------- ---
ıe>n haberlere göre Kambredeki Fran11z 1 1 SOVJet R 
kuvvetleri. Senkanten'in (~t. Quentin) -' nsya 
cenubundaki Lafer istikaınetınde Alınan-

lara karşı mukabil bir taarruza geçmJg - ve B Ik l 
terdir. Franaız tebliti a an ar 

Askeri mtişahidlere .göre, General Wey Parls 20 CA.A.) - 20 Mayıs Fransız 
Bandın ilk stratejik ihareketi sayılan bu aic:Oam tebliği: Roma 20 CHwıusi) - İyi haber alan mah-
:L. , ğ Sa!nt - Quent!ntfn şlmalinde ve gar • 
ınamlenin gayesi, Alınan kıt alarııun sa binde Alınan itişi, dıuma çok şıddet.lıdır~ tellere göre Sovyet hUktı.nıetl, Italyan ve Al-
oennhını vurmaktır. Montmedy m.ınıe.ka&nda. düşmanın ye- man hükfunetıerıne bırer muhtıra tevdi e-

Belçikadald İngiliz ve Belçika kuv - nJ htıcumları püskürtülmüştür. denık, Sovyetlerln Balkanlarda menfaatleri 
l'etlerl ise Alınanların denize doğru ha- Oephenln geri kalan kısımlarında. e _ olduğunu blldJ.rın.lş ve bu menfaatlere ria _ 
:reketlerinl durdurmak için azaml gayNt hemmtyeUl bırşey yo~ur. yet eclılmeslnl ıstemiştir. 

1 Almanların son · 
muharebelerde 
verdikleri zayiat 

Londraya göre Berlin radyosu son 
muharebelerde ordunun insanca 
ağır zayiata uğradığını bildirmiş 

Londra 2<> (Husust) - Almanlar,! 
garbdeki Heri !hareketlerinin kendilerine .. ~~.-_. ... 
çok pahalıya malolduğunu idrak etmekte 
ve halkı bu yoldaki haberlere alıştırmak
tadırlar. 

Filhakika Alman radyosu. ordwmn in
aa.noa ağır zayiata maruz kaldığını bil -
dirmiş, fakat bu zayiatın Umumt Harbde 
Som ve Marn meydan muharebeleri ne -
tfcesinde verilen zayiattan her halda az 
olduğunu iHlve etmiştir. 

Som ve Marn muharebelerinde Alman
ların zayiatı, Alınan resmi istatistiklere 
göre cem'an bir milyon 400 bin ki§i (ölü, 
yaralı, kayıb) olmuştur. Bizzat Alman
lar tarafından ileri sürülen bu mukayese 
unsurlarına jstinaden, Alman ordusunun 
fimdiye kadar hiç olmazsa blr milyon kt
§i kaybettiğine hüküm verileblllr. 

Tekrar Alman radyosunun diğer bir 

1 

haberine gJre, cepheye sev.kedilen yeni 
piyade efradı ancak sekiz haftalık bir ta
~I· devresi görmektedir. Bu kadar Jo
sa bir zamanda, !her hangi iblr askerin mo- Bir FTansız kasabasında bonıbardıman 

(Devamı 6 ncı sayfada) edilen bir kilise 

Yeni bütçe 
meb'uslara 

• • 
proJesı 

dağıtıldı 
~~--------------~~ 

Bütçe encümeni mazbatasında belediye resim ve 
vergilerinin halkı tazyik etmiyecek surette 

tezyidi çareleri aranmasını temenni etti 

Ankara 20 (Hususi) - 1940 biltçe pro- masraf bütçesini 268,470,321 lira, varidat 
jesi bugün meb'uslara dağıtılmıştır. Don· bUtçe.tni de 268,481.000 lira olarak baj-
da !bildirdiğim gibi bütçe enoU.meni 1940 (Den.mı 3 üncü sayfada) 

Milll Şef 19 Mayıs stadında 

larf lm kt d' 
1 

(Devamı 7 ncı sayfada) Bovyetler ayrıca, bu muhtırada, harbin 
e e e ır er. • \ ) Balkanlara yayılma.sını arzu etmedlklerlnl 

(Devamı 6 ncı sayfada> ":"": .. ·:·:0:•:0:·:·:" :·:·~·11 ••0•"••••••••0 11•••0000 11 de, Roma ve Berlln hükfunctlerhıe ııQık9a 
"""' - .. ... ··- ---· oç----.rm anlatmışlardır . 

.askeri ••na z •• yet oıter ıarattau. c:oıomaıe dita1,.a. gaze. W c;_, tes1, Kont Oiano'nun dftn MllA.noda söyle • 
dili nutuk mfinasebetıle Osydanın imzası • 
altında neşrettiği ıblr makalede, MJOÜmle dl- ' 

Almanların dün elde 
ettikleri terakki ilk 
günlere ni~~e.~le az 

1or ki: 
- İtalya bu harbi istemedi. Fakat &ımdl 

bari> patıo.mıo bulunu:Nr. Binaenaleyh itaı. 
ya, Avrupanın iStlkbaltnı tayın edecek olan 
bn haı'bde bıg!ne kalamaz.» 

Milli müdafaa 
için fevkalade 

tahsisat C: Yazan: Emekli geneta~, ~0 
.. f 'E Erkilet =ı 

Belçikada: ~Sch~ nm y.ukarı kısımlarına Ankara 20 (Hususi) - Milli müdafaa 
_ __ Wı; için yüz milyon küsur liralık fevkalade 
Brüksel ve Anverstcn geçen Alman "ttefik kuvvetlerden İn- tahsisat verilmesine dair !kanun lfiyihası-

kolları müttefikleri .garibe doğru takib et- gi · a~limanlarına doğru Fransız - nı lıükümet önümüzdeki günlerde l3üyük 
?nişler ve Dendra suyunu geçtikten son- (Deva.nu S üncü sayfada) Millet Meclisine takdim edecektir. 

Gençlik bayramının evvelki gün An'knrada Mtlll Şefin huzurlle ooşkun bir ıe -
!kilde kutlulandığını yaZilll§tık yukarıda Büyük İnönüyü Vi gençlerden bir kaçı -
m görüyorsunuz. 



2 Sayfa 

Her gün 
Bir yıldönümü 
_ Yazan: Muhittin Birren 

re:=' vvelld gün İstanbulun Türk mü

~ ncvverleri merhum A,ğaoğlu Afı
mcdin ölümünün yıldönümü münasebe • 
t ile onun hatırasını andılar. Dünya bil -
yilk bir gürültü içind'e sarsılmakta ve in
sanlık, yeni bir devir croğur.manın verdiği 1 

ı;ancılarJa kıvraıunakta bulunduğu bir sı
rada bır kısım Türk münevverinin böyle 
bir hatırayı anmaları iyı ve teselli verici 
bir harekettir. Zaman zaman, Türk duy
gusunun Tilrk1ıi.ik şuuru içinde kendi 
kendisini dinlemesı pek lüzumlu bir mü
rakabedir. 
Ağaoğlu Ahmed, Türk fikrinin ve Ttirk 

duygusunun modern bir şuur ile uyan -
ması bakımından pek mühim hizırnet -
ler i/a etmiş olan bir neslin kuvvetli mü
rne55illerinden biri idi. Azerbaycanda ~ 
ğup 'l'ürkiyede ölen ve Türık n~llerine 
değerli çocuklar veren merhumu, bir gün 
elbet büyük gün".er .görecek olan Türklü
ğiln büyük misyonerlerinden biri olarak 
anlarsak elbet hata etmemiş 'Oluruz. 

* 
Bununla beraber, o, Türk tarihinde 

f 

S~ N P G S 'X .A: 

Resimli akaleı 

İılsan gençliğinde ekseriya fakirdir: Ya çalışıp kazanın.a
ya vakit bulamamıştır, yahud da veI'ftSCt tarikıle henüz ser
vete crememiftir. Servet ve :ihtiyarlık !>i7.e maalesef ayni 
zamanoia gelirler, denilebilir ki, tabiat bize bir nimeti vcnp 
.d:ğerinı almaya nhtetıniştir. Elimizde ya sauccı) at vardır. 
yahac1 da ::ıadece kuru bir meydan, bununla beraber tabiatın 
hnkr:ızlığına karşı koymak büsbütün imkansız değildir. 

İnsan iç..in en iyi hayat programı yaJınm icabını yapmak-

liii Her şeyi zamanında yapmalı 

tır. Çccuk çocukluğunu, genç gençliğini, ihtiyur da jhtiyar-
1ı6ını bılecek, ona göre yaşıyacak, hayatın her dakikasından 
fstıtade edecek. bu arada mümkün oldu:U kadar uzun bır 
m\iddei genç kalmak için smhat.tni koruyacaktır. Unutmı
yahm ki, ihtiyarlık ta n!Sf>idir, şarkta 50 ya:ına basır.ı§ bır 
s.du:n ihtiyarlığın eşiğinde sayılır, garbda ise henüz gençtır. 
İhtıyarlıkia {!<>]er. servetten ancak dinçlikle ve zamanını bi
lerek yaşamakla istifade edilebilir. 

ibaşlı başına gelip gitmiş bir adam değil
dir. O, Türk şuurunda yeni bir devir 
yapmış olan bir hareketin mümessillerin
den biriydi. Hatta bunların birincilerin-

·····························································································································································--···············----· ..... ·· 
den bile değil de onların şakirdlerinden 
idi. 

MeseJa. gene onun devir arkadaşların
dan bir başkası vardır ki o da Ağaoğlu 
gibi, mfrbarek Azeri topraklarında doğ -
muş sevgili Türkiyenin aziz toprakları
na defnedihniştir. Birbirlerini takiben 
Türk topraklarına giren bu iki ihtiyar, 
Türkler için yeni bir hayat anlayışının 

Holanda KraliçeKi 
Wilhelmlne'nln 
Tarihi bir cevabı 

ARASOND A 

1

,,,, ...................................................... ,, Lulz Rainer 
Kocasından 
Ayrıldı 

Sözün kısası 
ÖAretmenin .... hakkı 
~---- E. •rem Talu -
T iırkfye Cümhuriyetlııln her zamn11 

iftfhnrla anacağı evl!cllan nrasmd:ı 
~ôğretmenD önemli bir yer tutar. Kemnllzm 
Jnkıldbı Ideolojis!ni yurdun her bucnğ?ntt 

yaymak içln onun mütcvnzı hlmmctlerln
den pek çok istifade etm~ir. Cümhurlye~ 
öğrctmenı sadece blr irfan na.şlri değıl, bit 
miirşiddir. Kimrenlnk.i lle kıyns edllemiye_ 
cek b!.r feragate sahib, seciyesi, milliyet duy .. 
gusu ve vatan sevgi.si kadnr sağlam, o, cehil 
Uo bUglnln, geri ile ilerinin serhnddindc so. 
nelerdenberl muı;afferane sa\ ~mo.ktan yıı .. 
mamı.ş ır. 

O n muh tinden yetiştiği için onu hCl\ı 
kesten iy1 takdir eden kıymetli devle~ nda. 
mı, Maarif Veklll Ha.san Ali Yucel Meclisin 
bu içtima devresinde oğretme.niıı ikdnrını 
düşündü ve millet vekillerinin tasvibine 
ıırzettı. 

Bu kadir§inaslığın yüksek ımnnasını ve 
rejime yn'ltışırlığını 11\.yıklle an1ıyamıyanlar1 
~etmenin baremln birinci derecesine yük
telebllmes1nl birdenbire çoğunsadılar. Bun. 
lnra karşı, sayın Vekilin müdafaa. yolunda. 
scrdeylemlş olduğu beliğ ve mukniğ sozl~ 
maarif tarihimize aynen kaydolunacak kn. 
dar kıymetlidir. Bu (mo. kadar kendini blro.ı 
mühmel ve mağdur hls.seden öğretmenin. 
sade o sözler şevk ve gayreUnJ artırmnğaı 
kAfi geleblllr. Manen tatmin edilen herhnn. 
gl blr ferd, eğer mukannen bir idealin mu .. 
akktb ve fedaisi ise, banu feragat ve fedı:ı,. 
kl\.rlığının en büyük mükô.fntı sayar. Knldl 
ki, muhterem Hnsan Ali Yucel, köy enstıtU. 
lerf işin! nasıl muvaffaklyetıe b~ardı ıse, 
meslekt~lannın mukaddes hnklnnnı dQJ 
ayni muvnffnkiyetle tahtı temine almış bu.. 
lunuyor. 

Maarif ordusunu teşkil eden yüzlerce ve 
yüzlerce erkAn ve efrnd, mesleklerine bu su., 
retle b:ıh.§edllen kıymet ve ehemmiyetten 
dolayı ciinıhuriyet hükfunetinc mlnnettar .. 
dırlar. 

ve yeni bir Türklük görüşünün naştl'leri Bugün Lon -
olmuşlardı. Bun \ar, kendilerinden daha draya iltica e) le
cvvel gelen, Kınmlı İsmail Gasprenski, miş olan Holnnda 
Azeri Fathali Han gibi büyük Türk mef- kraliçesinin vak • 
kOrecılcrinin açtı.klan bayraklarL Akço- tile söylemiş 01-
re gibi daha şirnnlli Türklerle birlikte. o- duğu bir cümleyi 
muzlarında taşıyarak Türkiyeye geldiler naklcdeceRi.z. Söy
ve Türk topraklarında birer birer öldü - lendiğine göre bq 

ler. Bunlara karşı ne kadar derin bir / cümle Alman hü -
hıirmet duygusu göstersek azdır. Çünkü, kfuneti tarafından 
bu Türk m syoneıleıi, Tilrk:yeye gel - bile takdir edil -
dikleri zaman, Tilrki) e, henüz onların an- miştir. 

ı1 Hergon ~ h ra l 
uka ele bilmisil 

1 

Bu son karar sayesinde öğretmenlik, at.ısı 
olmak itib:ırlle daha zlyndc ra~bet celbcde. 

Amerikalı ka - cek ve birçok değerli unsurlar dahıı. knonıu-
Köyden ~ehre gelen köylü., ötedln- dm muharrir Pe - bilecek olan bir müstakil meslek haline ge .. 

beri şehirde bulunar~ eski ahbabile arı Buckun (San llyo.r. 
karşıla(tiı. Kıı.cakl~tıla"'; ötcdenberl Esirler) romanı - Ş.md ye kadar bırçok yerlerde orta okul, 
sehirdc b-u;lunan 3ordu: nın kadın kahra - lise ve yüksek mekteb hocn.sı, maişet derdi,. 

i 
• nl blr tarata bırnko.lım, ın inde ilerle. 

- $en de ıeh.,.~ geldin ha, bir işin • m.anı O-lanı beyaz me.sini sağlıyacak kitabları tedarik edebD;. 

1 
mi var? perdede hahrlkulU- mek lç1n tahammfilünden !azla ders yuklen. 

_ Şch'i.rde birfoe btr mt>ktub yaz- de bir kudret ve me e ve ahud ki dışarıda rdımcı bir ıı 
mıştım, o mektubu getirdi"ll. güzelliğile canlan- bulma ""a mecburdu. Fao.llyetin1n sıklet mer. 

chran, bu yüzden .c zfn! dlmall- teşkil eyledlmııden dolayı ms. 
- Mektub get"r.-;wk içi11 §ChTe ka- ere büyük bir 5h- b en d ha ç=ıbuk yıpranan öğretmen kat1 

dar gelinir " , kü- ci ': p +aya v~r- • . ş s "e e d1nl mek ihtiyacını duydul"u gQı; 

j 
i 
ı 

ladıkları tarzda bir Türklük anlayışını Bir hayli sene 
kendisinde tekAmül ettirmiş dahi değil- evvel ikrallçe Wil-

! 

1 

ydf ret kazanan Luise Ra!ner, Holıvudda pi- llne e ek tekn ·d allı.,~ cfiz1..:etını he 
se n. ' lllf' lan k d lmı " ' Kö d k' 3t ld : )es mue ı o ocasın an a)TI ş e s blıyarak ömrünü zehirliyordu Şimdi bue. 

di. helmlne kızı pren- _""'11!11...,,,,..~-=-~~ 

- la Y be ndı po alcıdev~7·~ eldı ?/Ul- i sebeb olarak da cmanevi ve ruh1 zulüm mın en yüksek dereceslne er~;bilmek cnUD 
murta n e 2n a ır ı, ı .!ı ay ır 11 - : .. ı in hiç değilse bir um'ddlr. 

Her şeyden evve1 Türkler orasında ge- ses Julianayı Alman prenslerinden Bem
niş bir kültür tesanüdü ve kültür b:rliği hnrd ile evlendirmişti. 

i 
mıyor ben de ona karı:ıhk onun pos- : ve işkence> ye uğramış bulunmasını g s- . . 

' Y : t · t• I nlar Için de ümidden büyük teselli n . tasile mektub gö"tılernıiyonım. ~ enruş ır. olur? 
, ____ _; 

vücude getirmeği tnsavvur etmiş olan bu İzdivaç şenlikleri münase-betile Holan-
anlayış. çok derin esaslara istinad eder. Almanya balı"na yallzndan da şehirleri ve hususile Lahay şehri tez- ö 

Holivudun en güzel 

yıldızının bal ayıl ... Burada sayılması imkAnı olmıyan bu e - T1lahram kaldı 
h b kı d ğl t yin edildiğinden Alman hükfuneti, pren-saslar, tari a mm an gayet sa am c- Hollyv.·ooddun en güzel sinema yıldızı 

mellerdir. Bu sağlam temeller üzerine sin Alman oldu~u ileri sürerek, Al - Norveçi istila eylemesi üzerine Al- sıfatını kazanmış olan güzel Joyce Mat-
modern bir Türk ·kültürü kurmak ve bu man bayrağının da asılmasını rica et - man~ a esa ıı maddelerden biri olan ba- hewes'ten Amerikan gazeteleri bol bol 
kültür etrafında Türk'ıüğü tek bir fikir imiştir. Almnn sefirinin talebi Wilhelmine lina yağından mahrum kald1. Malfun ol- bahseylemektedirler. Venezüel albayla.-
ve tek bir duygu halinde toplamyın çalış- bildirilmiş ve emri sorulmuştur. duğu üzere bu yağdan ~bun ve marga-
mak hareketi, evvelıi hududlarımızm ha- . 1 __ ,_. 'd· nndnn Gonza.ler Gome:z: bu güzel yıldıza 

Kraliçe buna karplık şu tarihi cevabı rın yapı.uıJ.ö.ALa 1 ı. 
rlcinde canlanmış ve bugün ekserisi top- n~ d ed sarf Aşık olmuş ve onunla evlenmeğe karar 

d buı.. · · T- kl elli vermıştir: unyn a sen e edilmekte olan ba- vermiştir. l"'"k zengın· olan albayın talebi 
rnk altın n runan ıyı ur er e lina yağının nısfıru tedarik eden Norveç yv 
Türkiyeye gelmiştir. - Pardon, mevruubah.'> olan lnzımın ticaret gemi1€ri vatanlarına avdet eder- kız tarafından kabal edilmiştir. Albay * sevdiği adam ile evlenmesidir. İzdivaç 

1 

ken Alman taarruzu vukubulmuş, bu ge-- kıza 150.000 dolar kıymetinde bir yüzük 
Onlar ölüp gittiler. Acaba, biz o anla- Holanda He Almanya arasında yapılmı- miler dağılmışlardır. Bir kısmı Ameri- hediye eylemiştir. 

yışı. burada on\ann ellerinden alıp daha yor!.. kaya, bir kısmı da diğer bitaraf Ilınan- Haziranda düğUn yapılacak ve balayı 
iyi işliyebildik ve mükemmel hale getir- larn ve İngiltereye gitmişlerdir. seyahatine ÇTkılacaktır. Sırf bu seyahat 
dik mi? Maalesef, bu suale tam manasile Htırbin garib cilvelerinden Son seneler zarfında balina yağını en için albay 40 hizınetkAr angaje eylemiş· 
müsbct bir cevab verecek mevkide deği- fazla snrf<'den memleket Alır.an'-•a idi. Bu 

f h · · f " tir. Bundan başka Şilinin en meşhur tan.-liz. O f~krin bazı tnra lnrını da a iyı ış- Şimnl denizinde çnrpışnn ngüiz deniz- yağın ortadan kalkması Alınanlar için 
liyeblldikse, bazı taraflarında bayle ya - ellerinden birinin Londrada bulunan ba- büyük sıkıntıları mucib olacaktır. go orkestrası da angaj~ edilmi~lr. Bu 
pamndık. Bilhassa, en büyük kültür birli- basına yazdığı lbr mektubda şu cümlel~r orkestra daima güzel tango havalan ça-
ği vasıtası olan dilde. günden güne on - A . k [ b T I lacaktır. 
1ardan ayrılıp gidiyoruz ve başımızı, bir okunmuştur: merı a a tına ogu uyor. 
an için bile şarka çevirmiyerck. türkç - cGcçen gün çok heyecanlı saatler ge- Danimarka ve Norveçin isti15.sı üzeri- Deanna Durbin 
çeyi münhasıran garb modellerine g5re çirdik: babacığım. Bir ar:ı keşif tayyare- ne Amerikaya yeniden çok mühim mik- b k l / 
ve tnklidcl bir ruh ile l§leınekte devam miz bize epeydir beklediğimiz bır haberi 1 tardn altın gönderilmiştir. a a orasını veriyor 
ediyoruz. I Gönderilroiş olan bu altınların mik - Hollywooddan en son alınan haberle-

Bunun için. Ağaoğlunun hatırasını yid verdi ve: tnn ~dur: re göre meşhur ve en genç sinema yıldızı 
ederken. Sade modern bh' Türklük an _ cBlr denizaltı gemisi göründü> dedi. 249.884.000 dolar! 

güzel Deanna Durbin önümüzdeki Hazi
layışı uğrunda bütün bir ömür sar - HM.ise mahalllne son süratle vardık. Bu suretle Amerikada ecnebi altın ran ayı içinde bakalora imtihanını vere-
fetmlş olan bir insanı hürmetle hatırla- İcab eden tedbirleri a1dık. su altında iş- stoku yekunu 1.232.000.000 u bulmakta - ku B dl ,_ lma.k . . gU 

1 dı ce ı.ır. u p=mayı a ıÇlll zc 
makla kalamayız. Onun1ıa beraber öte - liyen gizli makinelerimizi ver yansın et- r. t.--.ı,... 

N. • ·nd 1 k. tt yıldız çok eziyet çe~""'l.Jr. Hergiln Uç 
kilerin hatıralannı da seHlınlamak bir tik ve muazzam bir su sütununun yük- mın ayı ıçı e yapı an sev ıya a Ü 
vazifemizdir. Fnkat. sade bu hatırayı se- seldiğini sevinçle gördUk. Ark~ından da İsveç 40.000.000, İsviçre 32.000.000, Fele- saat ders alm.ıt ve çalışmıştır. ç saatlik 
~mlamak da kAff değildir; onların Türk- .. menk 3.000.000, İtalya 16.000.000, İngil - dersten maada Deanna ayni zamanda 
lilk davasını nasıl nnladıklannı daha iyi denizaltı suyun yüzune_ ~ıktı Fakat ne tere 135.000.000 dolar göndermişlerdir. filin çevirmiş, şan dereleri alınış, tuva1ct 
t etkik etmek ve bu davaya nasıl bakma- yazık ki, denizaltı gcmısı sandığımız a- Garib gelir belki; fnkat Amerika bu provaları yapımş, gazetecileri kabul et
mız }Azım geldiği mevzuu fizerlnde de i~ vunız. alelMe bfT balina balığındnn ba~ fazla altından dolayı sıkıntı çekmeğe baş 

1 
mlştir. Şehadetnamesini alacağı gün me-

ml usullerle zihnimizi meşgul etmeği dü- ka bir şey değildi!.• lamıştır! rasfm yapılacaktır. 
§{inmek IAzı.mdlr. 

~lullbı. '2!Ju9 a. 
-··············-· ... ··························-······· .. ··· 

Bir lngiliz muhribi 
karaya oturdu 

Lonıdra 20 (A .A .) - Amlrnllık dairesi, 
Whltlel edıodut İngiliz torpido muhribinin 
bcımf;laJar 1sabet1le ha.sara u~a.rak kar~ıı 
oturmuı oldufunu blldlnnektedlr. Mürette • 
batından 4 k1fl tele! olmuştur. 

1 ST ER 1 NA 
' 

1 STER I NA M At 
A vnıpadan gelen b!r telgraf haberinde: 

- Bu meydan muharebesi henüz başlangıcındadır, bun

dan sonra inkişaf edecektir, .bir, hattl iki ay daha sürebilir. 

Meydan muharebesinin henüz başlangıcında olduğunu 

kabul ediyoruz, bundan sonra iııki§af edeceği dü§ilncesJne 
de iştirak edebilir, fakat ikt tnrafın da g&terdiklerl şid -
dete bakarak uzaktan phld olduAwnuz şekilde değil, iki 
ay, bir ay dahı devam edebileceğine; 

iSTER iNANMA! 
cümlesini okud uk. 

IS TER 1 NAN, 

........................ -........................ -.... ___ 
Bir Al an harb gemisi' 

mayna ç rpmış 
Stokbolm 20 (A.A.) - cAtton Bladet gA.. 

zete.slnln, Gothenburg'takl muhabiri. Alıra. 
olduğu zannedilen bir harb gem'3Jntn dıı. 
blr !nfll!k netıce.s!nde Honoe açığında ba b, 

mış o duğunu .b!ldlrmektedlr. Gemlnin b' 
~ynn çarptığı ta.hmin ediliyor. 

Belçikadan F ransaya 
geçen talebelerimizin 

isimleri 
Ankara 20 (A.A.> - İlk kafile olarak Bel· 

çikadan Fransaya geçmiş olan talebelerim!. 
zın 1Afmlert şunlardır: 

Hükfunet talebesi: Orhan Baykal, Ferkf 
Zeki Derman, İsmail Tiner, All Paksoy, Nl , 
zıı.mettln Ergll, Adnan Erkmenoı. Su:ı.d nf. 
s:ı., Cemal Uluand, Nezih Rona, ömer Es .. 
klc.1, hhami Bomün, Necdet U.rnn, Sadıl( 
Anscn, Hıısan Tahsin Yabalık, Saim Yun1a,, 
koş, Hamza Batuk. 

Kendi hesnblnrıno. tahsilde bulunanlar -. 
dnn: Fnhrl Gomulu, Seyfettin Budak, Vcdf 
İşman, Hüsnfi Ergenç, Saffet Orhnnoğlu, 
Şakir UlU.!u, Hayrı Boylu, Emlıı Ulus~ 
Nevres Sayır, Turgud Ankara, Can Çölgeçenr 
Alil.ettin Tezoı. 

----· .. ··--····-··· .. ···-· .. ·····--··--· ... ·-
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Fransada mühim 
kararnameler. çıkıyor 

SON POSTA 

Vatanı hizmet mukabili 
maaş alanlar da 

' zam görecekler 

Mussolini, mareşal 
Badoglio ile askeri 

vaziyeti görUştU E 
• Detiş~n z ihniyet v e 

kabaran iş tiha!ara dair 

Maliye ve iaşe Nazırlarının talebleri 

Roma 20 (Hususi) - Mussolini bugün 
Mareşal Badoglio'yıl kabul etml~ ve İtal
yanm garb hududundaki askeri hazırlık
lar hakkında kendisinden malumat al -üzerine Ankara 20 (Hususi) - Tekaüd kanunu 

ınucıbirıce maaş almakta olan mütckaid, mıştır. 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

şeker vesikası tesis olundu ------------ B arb yapan bir memleket.ın kudreti 
dul ve yetimlerin asU maaşlarına tahsi - A k ne kadar buyuk olursa olsun henuz 
sat ievkaUıdeleri ve yüzde on zamları S eri Vaziyet muharebeyı kazanmndan mağlub edeceği 

I'aris 20 (A.A) - Fransız nazırları tafne teşekkür etmiş ve billhare askeri ile birlikte baliğ o!.dıu~· miktarın yüz dÜ§manına yukliycccği ağır şartları p~ın 
IUecllsi, bu ak~ saat 19 da 1!Hyse sara- var:fyet hakkında izahatta bul.unm.uştur. de yiı'mi ceş il~ve edilmesine dair liyi- (Baştarafı 1 inci sayfada) olarak illin etmesi kadar hat.ıııı blrşey yok. 
t'lnda reiıdcOmbwwı riyasetiııde toplan- Bundan sonra Mare~alltllrıPetaın de ·aıs· - hayat.ütçe encümeni vatani hizmet muka Belçika ordu.su da cenuba Fransaya doğ· tur. Bu tarzı hareket, bir defa gurura knpıl-

k t azlyet hakkında ma at Venm~ ır b'li 'L ğl mayı mucib olur. Düşmanını istihfaf eden ~ ... ır. er v · 
1
:r • ı .ı..ıa anmış olan aylıklara da ayni mik ru yollanmaktadır. 

--tt• y h i · D 1 d dl bir kuvvetın karşılaşabileceği ufak bir mu-Nazırlar meclisinin toplaıuruwRndan enı ar cıye naz.rrı ~ a. ye, .p 0 
- tar zam icrası esasını eklemiştir. Bu ma- vıı.!fakiyet.sizllk onun ruhunda fazlnsUe tc-

e\llvel Reynaud, :bir saat müddEl'tle. Mare- matik vaziyeti izah eylemıştır. . aşların m~cmuu senede ancak 24.000 lira Fransada : sır yapax. Maneviyatını çabuk bozar. Bu -
tal Petain ve General Weygand ile gö- İmzalanan kararnamelere ~e, ez - tutmaktaaır. Yapılacak zam miktan 6000 Belçikadan gelerek Valenciennes üze - nun bir diğer mahzuru da ezkaza harbı knr-
ıilşmü tü Dahili nazın Mandel de ~ cümle. ordular mıntaka.sındaki askeri liradan ibarettir. rinden cenuba doğru yol almak istıyen şı taraf kazandığı takdırdc bilhassa kendln1 
1-"n ~nrr .... Gen!.ale Weyaandı ve Belçl- mahkemeler, cürmü meşlw.d suçlan için b. Fr _ Belrika kolu bu ~ehrin ce- gosterir. Hakkında verilmiş olan hukmıı bi_ 

9\1"" "v .. ._ 0 G ır ansız :s • len dünün mahkfunu belki bir tesaduf bel-
ka maliye nazın Gutt'u kabul etmişttr. divantharb halinde iş g<Srecek v: derhal az ete sayfalarının nublarında Alman mukavemetıne ve taar ki de hasmın kendin°ı gurura kaptınn~ının 

Paris 1.o (A.A.) _ Havas: infaz 0
1
unacak kararlar verece-ktir. ruzuna uğrıyarak garbc doğru çekılmeğc bır neticesi olarak elde ettlğı galibiyetle, da-

Wazırlar meclisinde, Reynaud, hük~ - Nihayet, maliye ve iaşe. nazırlarının az 't 1 d • başlamıştır. ha hafif olabilecek şartlarını son ~erece 
tn.ate l~aldle memlekete yapmakta ol - taleblerı üzerine, şeker vesıkası tem o- ;}ı 1 masn1a aır Daha batı cenubda Alman motöt'lü ve ağırlaştırır. Bu scbeblc yapılan luırblerln 
~.J:.u '·enJ hizmet dolayısile MarAı:al Pe- lunmuştur. k kf zırhlı kıt'alan Ca.ınbrai - Peronne yolu gerek topoğrafya üzerinde husule getırebı -
.. WfS .r ....... ararnama çı 1 ~ . . . . . leceği tebeddiillor, gerek diışmana mal ola -

uzcrınde ılerlcmışlerdır. Cambraı şarkın· bilecek maddi fedaklı.rlıklıırı, askeri pltl.nlu 

ihtikirla mücadele 
Vilayetlerde fia.t müra.kabe 
komisyonları . kuruluyor 

~nkara 20 (H~) - Millt konınma ı lerinde tirer fiat mürakabe komisyonu 
bnunu hftkümlerl dairesinde fiat müra- ihdas olunacak, komisyonlara vil!yet ve 
kabcslnl temin edecek bir kararname pro- belediye- müm~llerile mahalli tacirler iş 
~ hazırla~ır. Kordinasyon he- tirak edC'ceklerdir. Bu komisyonlar sa _ 
~tin~ dahil vekaletlerce teklif tış ınaddcl{;rinin fiatını kontrol edece:!<, 
Milmekte olan bu proje bütün normal karın fevkinde k!r temin edllmc-
fUrdda ~a fiatlarmı kontrol e- sine mani .olacak tedbirler alacaktır. Kıı-
4ecek ve ihtikan önliyecek hUküm!.eri rarnameye aykırı hareket edenler Mim 
'\btfva etmektedir. korunma kanununa göre ceza göreceklar-

Proje esaslarıııa göre, vil!yet merkez- dir. 

Fransanın İtalyaya karşı 
siyaseti değişiyor mu? 

Ankara 20 (Hususi) - Gazete sayfa -
!arının azalblması. hakkındaki karar -

name bugün neşrolundu. 26 Mayıs sab!'l
hından itibaren yurdun her tarafında tat 
bik edilecektir. 

Mekteblerde kAğıd israf 
edilmiyecek 

Ankara 20 (Hususi) - Maarü Veka -
leti mekteblere gönderdiği bir tamimde 
talebenin kağıd israfına meydan verilme
mes•nin teminini istemiştir. 

Hamburg, Bremendeki 
petro1 depoları 

bombardıman edildi 

dnki Alman hücumlanna Fransızlar tara- gibi .son derece sıkı tutulmalıdır. Unutma _ 
fından şiddetli mukavemet gösterilmek- maıc lazımdır ki ihtiyatsızca ıtş:ı olunablle. 
tcd.Jr. Burado. iki tarafın :motörlü ve zırhlı cek harb sonu şnrUan, bazan, karşı t.ararıo 
kıfaları arasında şiddetli muharebeler de yalnız yeise kapılmasını rnucib olmaz. Du-

. yablleceği teessürün sevkile cesaretini nrt.ı:. 
vam edıyor. . , . lan rır. İdamına hükmolunan bır adamın eğer 

Laondan şimale doğru ilcr em~ş .0 • biraz soğukkanlı ve muhakem~l sağla~ ıse, 
bir Fransız tank kolu, Alman teblığıne gösterebileceği cür'et ve cesarete payan yok· 
nazaran, Alman uçakları tarafından za- tur. Tıpkı bunun gibi, bu harbln başlnngı _ 
yiata uğratılarak geri çekilmiş ımiş. cında bazı Avrupa gazetelerinın ileri ısürmek 

Royter ajansı Landresnes ile Laferte ~tedikleri indi bir tnk.m şarUar ne dcrec• 
' k. muharebede binlerce İngiliz, ıhtlyat.sızca ortay~ atılmış iddialar !dlso bu

arn::.ınaa 1 
• • • . gun de bir takım Isviçre gazetelerlnln Alınan 

Fransız ve Alınan tankının bırbırıne gır- m.atbuatına atfettikleri gnrib müllıhazalar, 
diğini ve bu savaşta 4.5 Alman zırhlı fır- 0 kadar yersizdir. Kaldı ki bu gibi ,artıa.r 
kasmın ilcrlemeğe devam ettiğ'ni bildi- her zaman kablll tahammüı olmalı ve zul. 
riyor ve müttefiklerin bunlara l:arşı he- medici blr mahiyet göstermemelldir. Al _ 
nüz tamam ve kafi kuvvetler getirme - manya, blr zamanlar, dnhildc tasfiye yap _ 
miş olduklarını ilave ediyor. masmı temin eden meşhur ırk nnzarlyesinJ 

Netice olarak Alınanlar Laonu aldık- sJyasi emellerini tahakkuk ettirmek için mu
ayyen bir 211man bir kalkan gibi kullandı, 

lannı bildirdiler ise de bu hnber henüz sonra o esası, bır başkn zemine naklederek 
Londra 20 (Hususi) - İngUl.z hava kuv _ Fransızlar tarafından teyid olunmamıştır. hayat Baha.iiı şeklinde bir formüle kalbettı. 

vetlerlnln Pazıı.r günü Almanyanın tlç mft _ Fransızlar dün saat 15 de Cambrninin I Şimdi de tarihi zaruretleri ileri sürmek su
hlm aJJkert üssüne yaptığı taarruzun tafsi - düşmemı§ olduğunu ve Laf erte ateş hattı retile bazı iştlha a!A.metlerl gösterlyor. Hal
la.tı golmlş bulunmaktadır. Tayyareler Bre- . . d "h' b' t b ddül olmadığını buki Her Hıtler. meşhur eseı1ndc, Almanya 
men petrol depolarını ta.sılah olarak beş üzerın e mu un ır e c için tarihi hududlara göz dikmenin doğru 
saat bombalamı.şlar, fı~kıran alevler 2000 bildirdiler. olamıyacağını vaktıle mi.idafaa etmış, hatta 

ıtoma 20 (A.A.) _ Reuter ajanaı bildiri. na.sebetlerln inkıtaından Leger'i mes'ul tut metreye kadar yükselmiştir. Tayyareciler - Majino hattı: böyle bir temayülü zararlı görmüştü. 
ror: maktadırlar. - den biri, bu alevlerle tayyaremııde gazetele. Versay muahedesine rubu asır milddetla 

ı'llllızı okumak mümkün olacaktı, demekte • Bunun şimal sonu olan M~n:ın.:.dy hücum eden bir Almnnyanın, şlmdi kalkıp 
Buradaki bazı siyast mehe.fll, P'ran.aız ita. Cianonun nutku etrafında dır. müstahkem mevkime Almanlar ıkı gun- bir Vestfalyn kini gütmek fsteme.sf makul 

blnesinde yapılnn değl~kliklerin ve bilhassa Roma ao CA.A.) - Dün ak§am MllAnoda Hrunburg petrol depa1arının bombardıma_ denberi ağır topçu ve piyade ile taarruza olama~. İşlenen hntaınrın kolay tashih olun. 
barici;'e nezareti umumi kfı.tiblığine Leger'ın nazır Clano tarafından söylenen nutuk hak nı ise gece .saat ıo da b~lamış, ra.sıtnlı ota_ ba lamışlar ve şimdiye kadar ynlmz ikın- m~z netaylclnl bilenler iÇln aynı hataya 
__ Rou , ta 1 dilin . lc.e•"'ıyetlnln kında tefsirlerde bulwıan Messaggero r;sze_ rnk sabah saat be.şe kııdar devam etmia;tir. ş . 

1 
b"lm' 1 d' duşmek tadar mantıksızlık yoktur 

"~""e x un Y n e esı J• ' ta.51 Ciano'nun chaklı ve memleketin haya- sıatemabk bir eekilde devam eden bu bom- oi derecede bır kazamat a a ı ış er ır. · 
l'cansa. d~ siyasetinde ezcümle İtalyaya tı tÇ'in elzem-o diye taTsl! ettiği italynnın ta. bn.Mım3.n netl.oeslnde depolardan L?ilkselen Frruısızfar 19 da Malhavzen cenub ba- 5 { · c.fl2 E, 

ı olan sıynsetınde büyük tebeddullerc bil temnyiillerlnln nazırın 30 Sonteşrlnde alevler 60 nı1lden fazla bır mesafeden gört\- ttsı bö!ge.sinden Ren sağ kıyısındnki Al- .............. ~ .. ~':.~ •••••••••• ~'!.~~~ ....... =~!.. .. 
&laynk te§kll edeceAi kanaatindedirler. l!Öylodi~ dikkate oayan nutuklarından bırı_ Ieblliniştır. Kil benzin ve cephane depolan- manyanın ı~tein mevkii civarını ağır top-
Bazı kimseler, Leger'i, Fıransa. hariciye nın mırvzuunu tqkll ettlğtnl kaydetmekte ve nın. bombardımanı da ayni şekilde muvaf_ larla dövmü ler ve bütün kanal, kCp -

~areti diktatörü telftkk! etmekte ldller. bu beytl11atın o zaman Partn.e şiddetli bir takiyetıe başarılrn~tır. . . ş h "b . 
1 

di Yeni bütçe projesi 
meb ·uslar a dağttıldı 

~un.Jnr Paris ne Rome. arasında.ki iyi mü_ husumetJe karşılandığını hatıırlatma.kta.dır. rUlerıru de ta rı etmış er r. 

. Amerikada Hulasa: 

Fransada kara Ordu arı Almanla~ Mayıs ortalarında Sed:ın böl-Harb cereyanı gesınde MÖZ nehrını baskınla geçebılınclerı (Bastarafı 1 inci sayfada) 

b k d 1 .., k 1 d 1 d mühım bır manı teşkıl eden bu nehır uze- lnrt'ıştır. Bütç~ encümeni mazbatasında, 

aş u an an ıgı a ırı 1 Rlchmond CV1rjinya) 20 - Metodlst kill- rlndokl köprülerin vaktıle Fransız kıt'nları 1940 bütçe projesini tahlil ederken yurd 
sesi peskoposu James Cannon, cıntıere ve tnrafından tahrib edilememiş olmasından ı. müdafaası için Itız.ım gelen masrafların 

Pw-ls 20 (A.A.) _ Resmi ga.zoto, general Ga.m.len'in yerine bqkumand.anlığa general 
Weygand'ın tayinini bildiren kararname ile birlikte kara ordulan bqkumandanhğuun 
llsa edtld1~n1 bildiren diğer bir kararname neşretmiştir. 

Darphane ve damga 
matbaasında hafta 

Ticaret Vekili 
An karada 

tatili tatbik edilmiyor 1 Ankara 20 (Hususi) - Ticaret Vekili 
bu sabah İstanbuldan şehrimize dönmiJ"-

Ankara 20 (Hususi) - Darphane ve tiir. ~ 

damga matbaasında günlük iş saatın\n 

ÜO ~aate kadar uzatılmasına ve buralarda 

hafta tatili kanununun tatbik edilmome -

at.ne dafr k~rarname bugün neşredilmiş 

tir. 

Fransız gazeteleri 2 sayfa 
Paris 20 CA.A.) - Bu sabahki gazetelerde 

şu hnber okunmuştur: ParL, matbuat .oendi
kası lmrarlle, gazeteler 21 Mayl.)-tan Itl!:>:ı. 
ren iki sahıte olarak çıkacaktır. 

'-.......:A:..:t.:.:a:.:t~ü.:..r_k_ü_n_m_u_v __ a_k_k_a_t_k_a_b_r_i n_i_z_iy_a_r_e_t _) 

Millt Şef !nönüniln 19 Mayıs bayramında Ebedt Şef Atatürk.ün muvakkat 
la:ıbrinl ziyaret ettiklerini bildirmişlik. Resimde MHll Şe1 kabre çelenk koyar

ken görülmektedir. 

ona benzıyenlere karşı hnrb ıl~ etmelcrı ıerl geldiği anlnşılıyor. her türlü fedakarlık göze alınarak milm 
için Re:Isicumhur ·ile kongre nezdJnde yük.. Mütealtıb gtınlerde, Sedan şarkından Mo_ .. • . • .. -
sek nü!u~unu ıstnnal etmesi talebi muta- böl cenub doğusuna kadar uıanan bölgeden kun olabılem adi butçede kabul ve ihti
zammın olarak: hariciye nazır~ Hul'e bir açık :rransız topraklarına yapılnn yarmanın ~u. yacın icablarına göre daha fazlasının fev-
mektub göndermiştir. vattak olabilmesi de Alma~laı:u1 bunun ıçin kalade tahsisatla temin olunduğunu te -

Milli koaliıyon kabinesi kullandıkları külilyeUl motörlu ve zırhlı rır- barüz ettirmiştir. 
talara karşı, Fransızların yalnız ndi tahkl-

Nevyork 20 CA.A.) - Nevyork nmes ga _ ınatıa ve piyade kıt'alarile multabeleye lm- Mazbatasında petrol taharriyatı işin -
zcteıd, Ruzveltın bir_ milli looııllsyon hUkt\ _ kA.n bulmalarındo.n ileri gelml.ştlr. Şu anda den bahseden encümen Rnman dağında 
met! t~ldll malcsadUe kabineye nar· n k h ü IA... • • • 
h i . 12 c m. da. Fransızların Alınanlara arşı en z yapılan sondaJda elde cdılen netıcenin ü 

ur yetçileri de sokmak tasavvıırunda oldu u kaf tö lu e zub 
ğunu yazıyor - zımı kadar kuvvet ve 1 mo r v • mid verici mahiyeti karşısında Adanada-

. ıı kıt'alar getirememiş olmalarından Alınan . . . . . .. 

Kıbrıs ve Filistinde 
hava tehlikesine karşı 

tedbirler alındı 
Londra 20 (Hususi) - Kıbrıs umum 

valisi, rıdadaki bütün hava üslerini mem 
nu mıntaka ilan et.rn.i.ştir. Bu yasak bazı 
limanlara da teşmil edilmiştir. 

Diğer tnraftan Filistinde de hava tM
likesine karşı tedbirler ittihaz edl!me>:: • 
tl'dir . Bu meyanda, dün den itibaren Hnv
fa ve sahildeki diğer şehirlerde gece, bU
tıln ~ıklar sön!urülm.ektedir. 

Mecliste müzakere edilen 
ticaret anlaşmaları 

ların şiddetli mukabele ve müdafaalara r.ıjt. kı rnndaJ ~akınesıle, yemde~ ~~b:iya~
men La.on, Laferte, Perrone ve caınbrai ıs. :sına teşcbbus edilecek daha bır ıkı makı
Ukametlerlnde veyahud kısmen bu mevzi - ne ile buradr.ı sondaj foaliyetinln teksif 
lC'..r üzer1erinden cenub batı ve batı istika. edi'me~i kararlaştırılmış bulunduğu bil
metlerinde birer miktar ılerlıyebıldıklerı gö. dirmekt ve hn,,ka verlerdc de tesadüf e-
rülmektedlr. Fakat bu terakki Fransa mey_ . e ~ J • • 

dan muharebesinin ilk günlerine nl9betle dılen bazı petrol alanıet1erıne göre ma -
~k az ve yava.~tır. Bu sebeble Fransa şimal den tetkik ve arama enstitüsüniin tet -
do~wıundakl Alman cebinde yapılan muha. kikleriııe muntazam bir program dahilin
robelerln in.k:işafından Fransızların burada de devam edecek ve bu meyanda Y.:rzu -
gittikçe kuvvetlendiklerine ve kuvvetlendık- rumda (Palandöken) deki vaziyetin de 
Qe de Alman taarruzunu nihayet durdura - .. . . " 
bıleceklerlne olan ümidler artmaktadır. A... etud mevzuu olabılecek anahıyette göru}.. 
nan hamlelerini kırıp aiırlatmakta İnglliı dü~ünil ilave eylemiştir. 
uçak filolarının btiyük tc.slrl olmuştur. Encümenin mazbatasında hükılınetten 

Almanlar umumiyetle Fransadaki en sa~ tc•mennilerini 10 maddede toplamış bu .. 
cenahlarlle İngiliz kıt'alarını Fraruızlard:ın 1 • ~. d" b'ld' · t' B la 
ayım1ağa ve Mont.mectydek.1 en son taarruı: ı;.nau51.4nu un ı ırmış ım. un r a -
cena.hlarlle de MaJlnonun bu köşesini l!il _ rasında devlete ai~ gayri m~nkullerle, 
şürmcğe çalıştıkları ve merkezlerlle de ce_ gemilerin devlet tarafından her nevi teh
bi cenub b&tı Lstlka.metlnde genlşlemeAe likeye karşı sigorta edilmesi, benzine is-

Ankara 20 (Hususi> - Meclisin bugilnktl gayret ettıkleri görUlmektedır. pirto ilAvesi imkanının tahakkuk ah 
toplantısında Türkiye İ!Teç ticaret Te kle- B!itlln bunları yapmak için Almanların . . s ası-
rıng anlaşmalarlle merbutatının bir ay müd meYcud kuvvetleri sonsuz de~lldir. Bu kuv. na ısalt. beledıye vergi ve resimlerinin 
detle terndldine Tünldye - İtalya ticaret an- vetJeroen şimdilik milhlın olan ıı kadar mo- ihtıyacı karşılıyacak, fakat ha1kı tazyik 
laşmasına zeylolar~k imzalanan protokolun törlfi ve zırhlı fırkaya malik olmalarıdır. in- ctmiyecek surette tezyidi çarelerınl ı:ıra
ve gene Tilrklye _ Itnlya ticaret anlaşmasına glltere ile Fransanın muhnrebe meydanın- mak üzere tetkiklere girişilınosi tcmen _ 
bağlı listede tadilM icrası için teati olunan da nihn:ret bu sayıda ve hatta daha tazla .

1 1 
d d 

notaların ta.sdiklne aid kanun 111.yibalannuı motörlü ve zırhlı fırka toplıyamarnalıın ka- nı er e var ır. 
da birinci mftmkereleri )'llJ>ılm1'tır. Meclis bul olunamas. Bundan ~ka Fraru;ız ağır ------------
ayni surette T!irklye - Romanya ticaret V& sll!Uılara malik tankları da kA.n derecede Ereg"li m3den ocakları 
tedtye anla§llla.sının ve Türkiye _ Letonya mevcuddur. 
ticaret anlaşmasına ba~lı Te kontenjan ıı.s- Şu anda bütün bu m~ele mütteflklerln Ankara 20 (Hususi) - Ereğli kömür 
"'1onn1n iptaıne yenldım tanzim olunan lt..- mot.örlü ve zırhlı kıt'ala.nnı, Almanlo.r gibi h . . 
telorle bunların tertibine ık A .. _ !ırkala k 1 d 'la hali d avzasındakı maden ocaklannm bı.rleş -, '" a.mooıuıe mü.. r ve o or u r n e toplıyarak . . . ~ . 
tedall' notalann tasdiki hakkındaki kanun muayyen ma.ksadlar için toplu bır surette tmlmesi ~akkındakı kanun .ıayıhası en -
liyihıllarınuı bird.not müııakerelerını yapmış_ kullanabılmelerlndedlr. clim.enleruen geçerek Mealıs ruzname • 
tır. B. B. Erkllet sine alınm~tır. 
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( __ S~,_e_h_i_r _______ ~-----~ 
Orta okul va Dört kalay tüccarı 

Müddeiumumiliğe verildi 
Dün toplanan men'i ihtikar komisyonu dört firmanın 
mallannı yüksek fiatla sattığı ve sakladığını tesbit etti 

Men'i ihtikar komisyonu dünkü toplantı esnasında 

Men'i ihtikar •komisyonu vali ve be - ı Bu aradf son günlerde yeniden nazarı 
lcdıye rejsi doktor Lütfi Kırdann reisli- dikkati celbedecek şekilde yük.se~tilen 
ğınde dün mıntaka ticaret müdürlüğün- k?lay işi bil~a~sa fayanı kayıd bir ma-
de toplanmıştır. • hıyet arzetmışt~r. .. 

Toplantıda mıntaka ticaret müdürü Yapılan tetkıkler hukfunetçe yapılan 
.t".1. birçok kolaylıklar d-Olayısile kalay itha-Avni Sakman, iktJsad müdürü Hal~, ti-

. • Uıtçılarının müsaid fartlar dahilinde ee-

yarın yaz tatili 
devresine girecekler 

Orta okul ve liselerde dersler yarın öğlP.
den sonra kesilecek ve mektebler yaz tat111 
devresine gireceklerdır. 

Orta tedrisat müesse.selerınde öğretmenler 
üçüncü kanaat noOarını mekteb idarelerine 

Kendisine iş vermiyen makine şefini yaralıyan 
amelenin muhakegıesine dün başlanıldı 

verm~lerdir. Her mektebde öğretmenler Bir müddet evvel Cümhuriyet matbaa
mecfül Perşembe günü toplanacak ve bu not sında vukua gelen bir hadise 2 nci ağır
lar llzerınde görüşerek sınıf geçen; ikmale ceza mahkemesine intikal etmiştir. 
veya sınıfta kalan talebeyi tesbıt edecektir. J:Y.ı.d;""' · 

1 
bul 

1 
M h 

ıcı """nın suç usu unan ame e e -
orta okullarla liselerin bırıncı; ildncı sı- d Ar A Cümh · t k' 

nınarındaki talebeler her dersten üç kanaat m~ . ı . ş. c ~ ~nye • . ~a ı?e mon
devresinde aldıkları not yekunu 14 ü tuttuğu 1 taJ şcfı Vıllı Blumelı, kendisıne ış verrn~ 
takdırde sınıf geçeceklerdir. diğinden dolayı duyduğu infialle, muhte
Blrl.~1 türkçe veya edebiyat olursa iki ders lif yerlerinden ağır surette yaralamıştı. 

ten; türk~e edebiyat harıç üç dersten 14 ü Vak'ayı müteakib yakalanarak, müddei -
dolduramıyanlar ikmale; bundan fazla olan_ umumiliğe teslim edilen suçlu hakkında 
lar da sınıfta kalacaklardır. ı tahk'k t ı· ı · ··ı 

yapı an ı a ne ıce enmı.ş ve suç o -
orta okulların üçüncü sınınarındakl ta_ d.. ~ t bb.. ahi ,.... . _~ ·· -1 

!ebeler bütün derslerden tam kanaat notu urmege eşe us m Y<=>•ıu~..ıe goru -
aldıkları takdirde eleme imtihanına glrebl_ müştür. Sorgu hakimliği Meluned Ali 
leceklerdir. Bu talebelerin isimleri önümüz- Aşı ceza kanununun 448 ve 62 nci mad
dekl CumartesJ günü bütün mekteblerde alfı- delerine göre muhakeme ve tecziyesi ta
kadarlara bildirllecektır. lebile, 2 nci a!ırcezaya sevkctmiş ve dün 
_Orta okullarda eleme ımtıbanlarlle lise duruşmaSlna başlanmıştır. · 

sözlü tmtıhanlanna 28 Mayıs Salı günü baş- Dü k.. l d ğd V'lli Bl ~ 1 
lanacaktır. Bu lmtıhanJarı yapmak üzere or- ' n u .. ce se e. ma ur ı ume ' 
ta okullar için 39; liselerin bırinci de·..-re.si vak ayı şoyle anla~: 
için 12; ıkincl devresı için gene 12 imtihan - Mchmed Ali, fıtık olmuş ve hasta -
komisyonu teşkıl edılmLftır. İmtıhanlara gi_ neye yatarak, ameliyat geçirmişti. Hasta
recek talebeye birer fotoğraflı vesıka verı. nec!cn çıktıktan sonra müracaat ederek, 
lecektır. k d' · . · · ed' B · k 1 • en ısıne ış vermemı ist ı. en ış a -Hususı mektebler talebesi için de dört rcs_ . . . . . 
mi okulda hntlhan komisyonu seçılmıştır. madığı ıçın. kendısını çalıştıramıyacağı-

nı söyledim. Tesviyeci Faik ise, Mehrned 

F 1 h kk r Alinin mütecaviz bir adam olduğunu ve 

mal ederek, bir firma namına Hayf aya 
nakletmek üzere kereste yüklemiştir. 

Osman kaptan, dün başlanan muhnke· 
mesinde, ken<lini müdafaa etmiş ve: 

- Gemiye yüklenecek olan sellüloz 
hazır değildt Kereste nakli için de, da
ha evvel bir firm:ı i1e mukavele ynpmış• 
tım. Köstencede, beni sıkıştırdılar, vapu 
r.ıma haciz koyacak'ardı. Bu zaruret dola 
yısile 41 vagon kereste gemiye yükledim 
ve hususi bir müsaade istihsaline lüzum 
olmıyan ve bir Türk limanı olan İskende
runa naklettim. 

Müddeiumumi ise, mütalcasında suçu 
sabit görmüş ve kaptanın tecziyesini is
temiştir. 

Dava, müdafaaya kalmıştır. 

Malatya hususi muhasebe 
tahs:ldarı tevkif edidi 

Zimmetine 200 lira geçirerek, İstanbula 
kaçan Malatya hususi muhasebesi t.ah • 
sildarlarından Hasan Parlak, şehrimizde 
yakalanıp adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Su1tanahmed 1 inci sulh ceza 
hakiminin kararile tevkif edilmiştir. ırın ar 3. ınc.a daima bıçak taşıdığını söyledi. Bunun ü-

t ti. •k t ld zerine vaziyeti idare müdürü Doğan Na- 80 Senelik davaya devam edildi e «I a yapı 1 diye anlattım. o da, iş kanununa göre va- Galata rıhtımındaki bazı münazaalı ar. 

ear('t odası umumi kati'bi Cevad Nizami tirdikleri kalaylan yüksek fiatlarla snt-
vc be

1
cdiye iktısad işleri müdürü Saffet tıklarım ve hatta mallarının bir kısmını 

bulunmuşlardır. sakladıklarım göstermiştir. 
Komısyon son toplantısından sonra pi- Bu vaziyet üzerine komisyon dört ka-

. . zifesine nihayet verin dedi. Mehmed Ali, salar do,a'-·ısile, Karagöz Abdullah ağa Fırıncılar aralarında şırket .kurarak bır k - ' . İ k ded' J 

ıklSlm fırınları kapattıkları ve bu fırınlarda sonra te rar muracaat ettı. ş yo ım. veresesi ve evkaf tarafından hazine ve 
yasada vukubulan i~tısadi hareketlerde- lay ithalatçısının milli korunma kanunu 
kı gayt"i tabiilikleri tetkik etmii ve bun- hükümlerine aykırı hareketini te.sbit ve 
!ardan evrtkı müsbiteleri komisyona in - bu tahkikat da bunu teyid etmiş ve bun
tikal edmler hnkkında bazı kararlar ver- !arın dördünün de müddeiumumiliğe 

miştir. tevdiini kararlaştırmıştır. Komisyon önü-

açık fırınların çıkardığı ekmekleri sattırmak Konuşa konuşa merdivenden iniyorduk. Manizadeler aleyhine açılan 80 senelik 
tn olduğu yazılmıştı. Belediyenin bu hususta Arkamda bir sızı hissettim, döndüm, elin- davaya asliye 3 üncü huku.kta dün devam 
Y.~pmış olduğu tetkikleri salablyettar bir zat de bıçak var. Ben arkama döner dön - edilerek: mahkeme tapu ve senedatı u• 
~oyle anlatmaktadır: mez, bıçağını göğsüme saplad'ı. Yere rnumiye dairelerinden dava ile alakalı 

Müdi.irlcrin verdikleri izahata göre pi- müzdeki hafta içinde bir toplantı daha 
yasada bariz bir ihtikar hareketi yoktur. yapacaktır. 

- Birkaç .senedenberi kapanan fırmların varl"ndım. O üstüme çıktı ve daha bir 
sayısı altmışa yakındır. Fırınlar kapanmakla yu ". ' . bazı evrakın celbine karar verrniştır. 
beraber §ehirde hergiin çıkarılan ekmek rı.ev kaç yerımden, benı yaraladı. Duruşma. talik edilmiştir. 

Perakende bakkaliye 
eşyası ve sebze 

fiatları tetkik edildi 

cudü azalmış değildir. Muhtelif zamanlarda Suçlu ise. mahkemede: 
yapmış oldu'löumuz teftişlerden anl.a,,ıldığı- - Dördüncü müracaatımda Blfunel, ge 

Profesör Mazhar na göre ekmeklerin çeşnisi iyi, miktarı ta - ne iş vermedi. Beni ana avrat sövdü ve 
marn ve say:sı iht.lyacdnn nz değlldlr. tokatladı. Yere yuvarlandım. Ameliyatlı 

Osman bir otomobil Belediye, fırın~.arın bu şek ildeki idaresin- i<lim dnha diki lerim de çözülmemişti. 
• • de blr mahzur gormemekte, bir aksaklık bu. • ş 

kazası geçırdı lamamaktadır. Memlekette şirket kurmak BICımcl, boğazımı sıktı. Sonra, ne yap-
.. . .. f serbest.t.ır. Pırıncılar bti müsaadeden lst.lta. tt~ımı bilemiyorum. 

Belediye bu haftanın perakende b:ıl:kali- Unlversite Tıb Fakültesi ordlnnryus pro e de etmek suretlle birle~lşlerdir. Ekmeğin Bilahare mahkeme birkaç şahid dinle-
fJ U tesbit. t,mıc:tır Umumi .sörlerinden ve kıymetli doktorlarımızdan •-ı lkt • 

ye eşyası a arını e .... · - _ b to bll k çcşn... bozulur, m arı eksilir ve şehre az miş ve <li~er]erinin celbi için. duruşmayı 
yet itibarile flaUar geçen haftadan farklı ol Mazhar osman Uzman dun ir 0 mo a- miktarda ekmek çıkarılırsa müdahale f'de_ . . . 
mamakla beraber her cins fasulye fiatJarındıı zası geçirmiştir. _ _ ceğlz.. tnlık etmıştır. • • 

bır mıktar yükselme mevcu~dur. - Doktor dün hususi otomobille Bakırköyun Buğday ve un flatlarında yeniden tereffii MUsaadesız yabanCI hmana 
Bu yükselişin Fransa ve ıtalyaya mutemu den donerken; asfalt yolda mukabil taraf - olmadığı Jçln ekmek flatJarı bir müddet de 

diyen ve çok mıktardn fasulye ıhra9 edılmesi tan gelmekte olan şoför Liltflnln idare.sin- ğişt!rilmlyecektir. • Seyahat 8d8n kaptan 
dolayısıle vukubUlduğu anlaşılmıştır. F.iat- deki 2115 sayılı taksi ile müsademe etmiştir. h k d'ld• 
lar umumiyetle normaldir. Bu çarpı.şma neUces1nde her iki otomobil mU a 3m8 8 1 1 
Dlğer taraftan .sebze fiatıannda mevsim de k1smen hasara uğramış; camları tırıl_ Po{i~le: Müsaadesiz olarak ecnebi bir limnna 

haylı ilerlediği halde beklenen ucuzluğun mıştır. seyahat yapmak suretile, milli korunma 
vnkubulmadığı alakadarların nazarı dlkka- Kırılan cam parçalan doktor Mazhar Os - Bir marangoz atelyesiden yangın kanununa muhalif hareket etmekten maz 
Unf celbetmış ve bu hwıwıta da tetkikat ya_ manın yüzüne isabet ederek hafifçe yara _ . . . . 
pılmıştır . Bu tetkıkler netıcesinde havaların ıanmasınn sebeb olmuştur. çıktı nun Hatay şılebı kaptanı ve sahıbı Os -
ra~lı ve soğuk gitmesinden sebzelerin vak_ blld bul 1 bl k d Beyoğlunda Kumbaracı yokuşunda 28 sa_ man Marmara hakkındaki adil tahkikat 
l.lnde yet~medığı ve bırçok mahsulün bozu_ d D~ğertaotodmok ıle unan yo c1u r ~ ın yılı binanın bırincl dairesinde marangozluk bitmiş ve kendisi ayni kanunun 36-54-67 
la k d kildıı~ı b beble şehre a ıuu rz a ır an cam parça arının .. a - i ista 

ra yen en c "' ve u se ına .snplanmaslle yaralanmıştır. yapan H r nın bulunduğu kattan evvelki nci maddelerine tevfikan asliye 7 nci ce-
az sebze geldiği anlaşılmıştır. ş _ gece yangın çıkmış; itfaiye tarafından der_ . . . . h k 

önumuzclek1 haft.alar zarfında sebze fi - Knza;a sebeb olan ve hfı~~eyi muteakıb hal söndürülmüştür. za mahkemesme verılmiştır. K~~ta~. a -
a1Jarında büyük farklar hasıl olacağı tab de vnk a yerinden kaçan şo!or zabıta tara- B te)yedek· l i t l ld ı-m kındaki iddiaya nazaran, kendısı Kosten-

- u a ı eşya ann sgor a ı •> uı;.. . .. 
1 min olunmaktadır. fından yakalanmı.ştır. tahkikat netıceslnde anlaşıldığından; yan _ ce limanından Sümel'banka aıd sellu oz 

Deniz işleri: 

Moda açıklannda bir kotra devrildi 
Büyükadada Tepeköyünde oturan Mu\"af. 

fak adında bir genç; evvelki gün kotra ile 
Modadan Adaya giderken Suadlye açıkln. 
nnda fırtınaya tutulmuş ; kotra devrılerek 
Muvaffak da denize düşmüştür. 

Kaza esnasında cıvardan geçen sandalcı.. 
ların yardımile boğulmaktan kurtulan deli. 
kanlı tedavi altına alınm~tır. 

Ticaret işlrrl: 

Çuval ve deri birlikleri kuruldu 
Dün çuval ve kanaviçe tüccarları t~ki -

!atlandırma baışkontrolörlüğünde toplana • 
rak aralarında bir birlik kurulması için lcab 
eden formaliteyi ikmal etmışlc.rdır. Birlik bu 
suretle bütün ihtıyaçl~ı kar§ılıyabılecek 

blr şekle girmı.ştır. 

Bundan başka derıcıler limited şirkct1 de 
dün toplanmış ve birlik kurulması hnkkın. 
da icab eden müzakerelerde bulunmuşlar ~ 
dır. Dericiler llmlted şirketı de bu suretle 
bir birlik haline inkılab etmiş olaca.it ve bü· 

Kültiir iş ·eri: 

İsviçreden üçüncü talebe kaf•:lemiı: 
geldi 

Son slynsJ Mdlscler dolayısile memleket.e 
donmekte oJan İsviçredeki talebelcrımızın 

gının ne suretle çıktığı zabıtaca araştırıl - yüklemek için aldığı müsaadeyi suiisti -

ma~~~ Tuhkı~tın lnk~ahna ~d~ Ç~o ~(~~~~~~~~~E~~R~~~L~~-~K~~~~ı-~Ş~~~~~.~~~.~~~(~ı-~~J~ 
Alman ticaret ,:~~~esi Berlinden :::k~;~:~::,::::.ü~:~~::t::;:,~ A 5 K 1 _ 

tün işler bır elden idare edılecektır. 

Bır müddet evvel Berline gitmiş olan Al. lığa tesı:m edildi Yedek sübaylar yoklamaya çağırıhyor 
üçünctı tafDesi dun Semplon e~presıle gel- mnnyanın Ankara tlcaret ataşesi Ransone: _ . Kadıköy Şubesinden: ı lomalarlle geçen yoklamada fotoğraf !Jıte • 
mıştlr. dün Almanyadan şehrimize gelmıştır. Al _ Abdurrah~mha.kadındn b~r . şahsın zabıtaca 

1 
ş b mizde kayıdlı yedek sübay ve nildiği halde verememiş olanların iltl§er fo. 

son b:r hafta ıçınde şehrımıze gelen ta . .. .. yakalanara kında dovız kaçakçılığ:n - - u e ince toğrana müracaatları. 
le'-~J ısv· 1 d h si 1 k t hs ll • man ataşesi Sırkecl garında kendlslle goru_ dan tak.abatta bulunulduğunu dün yazmış_ memurların 1076 sayılı kanun muclb 5 t t b l haricindekl şubelerde k:ı • .,., er çre e usu o ara a ı erını 11 k mutad yoklamasına 1 Haziranda - s an u 
yapmakta olan gençlerdır. işen gazetecilere; Türk - Alman ticaret mü- tık. yap aca H zir n~n d son veril-ektir yıdlı olup Haziran ayı içinde muvnkknten 

. ~- 1 t M"d" 1-ıı.- d- bd- ... başlanıp 3() a an '"" a "" . - k Uç senec!enberl J..'.SYiçrede tedavide bulun. nasebeUenne yeni bir istikamet vermek: i _ Emn ye u ur uı;u; un de A urr,ı1'ıım _ _ k _ veya hastalık sebeblle Kadıkoy mınta asın. 
nıakta olan Ebedi Şef Atatürkün eski zev _ d i hakkındaki tahkikata devam etmı.ştır. 2 - Subayların gerek nüfus ve gerte tvbe da bulunacak sübayla.rın 4 üncü maddede-

.. - çin Ankarada muzakerelere evam ed !mek- slkalarının görillmesi ve bazı malfuna ın e - . . k1a t k cesi Bayan LAtHe Ufaklı da dun sabahki Bır araştırma .sonunda suçlunun evinde klam 
1 1 

i kı vesaıkle bera.l:ıer oturdu rı mın :ı a em. 
Eemplon ekspresıle rehrimlze gelmiştir. le olduğunu; bu anlaşmanm takriben 40 bulunan ve müsadere olunan 200 İngiliz lL liği zaruretlle blz~at yo a~a ge rolde ~r niyetinden alacakları ikamet llmühaberlle 

· .. · . ·cab ettiğinden ıstanbul dahilinde o u&u _ l. Dekoratif yazı ıergiıi dün acıldı mılyon marklık olacağını; Türkiye ile tica. rası; memleket.lnııze beyan harıcl sokulınuş 1 lm yl ne bildir muracaat etmeler 
- . 1 halde yoklamaya ge e P _yazı - 6 Yoklamaya gelmlyenler hakkında ge Bır muddet evvel ilk okul oğretmenler 1- ret münasebetlerinin ileride ınkışaf edece _ olduğundan 3-070 sayılı kanun hükmüne tev_ ~· ıt· d .. dinenlerin yazılı yoklamaları - dd 

1 
. • 

· ı1 d k ur · k ı d ·· - b t meaı ıya ... ne 1076 sa)'lh kanunun 10 uncu ma es nın rın aç an e ora yau urs arın a vucu- ğlnl umduğunu söyleml,tır. fikan dun za ı a tarafından Defterdarlık dı temin edemedi~den bu sene ıçın . . 
de getırılcn eserlerden mürekkeb dekoratif veznesıne te.ııllm edılmiştir. • m_a~a .. tatbık edilece~. 
yazı sergisi dün Fatihte 40 ncı ilk okulda Alman ataşesi buırünlerde Ankaraya gide. _ _ hükum.cıuz addedllecektır. 7 - Yoklamaya gelecek emekll ve ihtiyat 

l lm t Cektır. Tahklk:ıtın tekemmulu için; bazı makam- 3 Şube mıntaıkası haricınde muvakka bilümum sübay ve memurların yukarıkl merasım e nçı ı.ş ır. . - • 
~===~====~=======================~~n~m~u~ahnda~bed~v~ı-~~~Q H~~ ~~~eşu~~~ma~~~~~~~ill~~b~• 

kalar ıstenmekte; mektub ve buna mümn - müracaat edemiyecek olanların· yoklamala- !aya mahsus olmak üzere maaşa mü.stahall 
sıl delıller de allkadarlarca t.ercüme ettı - rını, bulundutlan mahallin şubuine müra- kimselerinin nüfus cüzdanlarını da bebeme. 
rılmektcdır. caatle yaptırmaları. hal geUrmelerl, getirmediltleri takdlrde yot.. 

("""'i P Hasan eey 

- Hasan Br.y, 
bugüne kadar me
muriyet hayatın -
da birçok değişik
likler geçirdim .. 

. . . Şimdi öyle 
istiyorum ki şöyle 
geçinecek kndar 
bir maaşım olsun 
da ..• 

ömrümün 
nihayetine kadar 
rnhatça sakin sa -
kin çnlışayun •.• 

Hasan Bey 
Hiç durma azizim, 
men'i ihtikar ko -
misyonuna girme -
ğe çalış ..• 

Bu şekılde Emnıyet Müdürlüğünce hazır. 4 _ Yoklamaya nüfus cüzdanı, terhis ve_ lamaya gelmemiş addedlleceltlerl ilAn olu • 
!anmakta olan evrak bugün adlıyeye verı - slkası veya diler askeri vesaik ve ihtisas dip nur. 
lecektır. 

Marpuççularda bir handan yangın 
çıkh 

Dün Marpuççularda Emiroğlu çıkmazında 
İsmaıl ve Hamparsum adında ıkı kışının 
mutasarrıf oldukları Salıhefendı hanından 
yangın çıkmıştır. 

Yangın .saat. 16, 15 te bu hanın ikinci ka_ 
tından zuhur etmiş ve ayna ardiyesi h:ı

Unde kullanılan bır oda lle bir çanta ima
ll'lthane.si yandıktan sonra it!a.lıye tarafın -
dan söndürülmüştür. 
Zabıta tahkika1. yapmaktadır. 

ÇEMBERLiTAŞ SiNEMASI L DA 
Yarından itiLaren : 

1· GUNGA - DiN 
Türkçe sözlü 

L U 2· • 
1 z 

Ayrıca Miki Maus 



~Mayıs SON POSTA 

Fransız başkumandanlık 
makamında değişiklik 

fakat G. Veggand az, • 
ıgı konuşur, • 

zeki ve yaşına rağmen cevval 
dinamik bir kumandandır 

ve 

[O <??nokrasi memleketlerinde dev- ............... Y A Z A N ................ ve bilhassa Verdunun mühim bir istihka-

h 
, lctın siyasi, ~ iktısadii. da- E:rek!i g:neral mı elan Vaux'yu geri almakta ~öhret bul-

ili v h 'b' mnsı ve popüler olması lazımdır. Nivelle-
rı- e ar.ci ıdaresınden alcLugu gı ı H E { E k"I t 
k'l.dafaa indan da parlomana karşı, hÜ- • M r r : e n;n KUffi.mdaSl zamanında Fransada harb 
}•Utnet ınes'uldür. 'Onun için sulhde de. maneviyatı umumiyetle inhitata yüz tut-
«ırbdc de hükıimet. ordu ve alelumum " Son Posta " nın muştu. Onun için Petain bunu ~-ükse!t-
~~eri J.Şln üzerınde daima yüksek mü- askeri muharr;ri me~ ;ç~n ~şkuınandanlığa çağırılmıştı 
u abesını yurutm k ist r .............. .......................... ............. .... c nın rras .sa''aşında trampete aLc-

1 e e · · · 'Ik kul' h 'arloınana ve bi.ıtün mıllete karşı bil-1 Efkarı umumiycnin ağır hükümleri J ş~.nı 1 anan general olmuştur. O, bii-
a a harbde agır me&'uliyetler yükle - karşısında Çemberlayn. İngiliz başku - tun kuına~~ası esnasında insan zayiatını 

ıı 11 hır hükumet charb n sek ve idare - mandanını değil, kendini feda ctH, \'~. az:ıltmak ıcın ateşin tesirini son hadde 
lldcn mes·uı bir başkumandan vardır:ı> cneriisile ve harbin muzafferane sevk ve arttırarak kullanmak Y<>lunu aramıştJ. 

d~Je sorgudan sıyrılamaz. Hatta bir hü- idar~nde tecrübe ve maharetile şöhrPt . Mare~. Faş müttefiklerle daha Slkı 
~l!t başkanının veya kabinenın harbin bulmuş alon ihtiyar Çörçilin hükumet bır 1cv~ıdı hareket imkanını yaratabilc

t 'k ve idaresınin yolunda gitmesini kon- j rdsliğine gelmesi İng.ltet'lede belki bir cek tabıatte 1917 de Petainin yerine ge-
toı Ve temin ~ini yalnız harbiye na - ümid ve iUmad havası yarattı. Fransada nel 1:u:ınay başkanı oldu ve 1918 Martın

Ztrıııa tevdi etmesi dahi, demokrasi re - 1 dahi son Alman Uıarruzlarile fazla kırı - dan ıtibaren de müttefik ordular ba~ku
~ltninde kufi değildir. Bu memleketler - lan maneviyatı yükseltmek için .. hüku - ma.rıdnnlığına geçti. Petain ise Fransız 
ne haı bin sevk ve idaresinden parlo~a- met başkumandanı daha popüler di~('r orcnılarının kumandanı kalmıştı. 
h:r knışı bütün kabine veya ~ıiç .. oı?1azsa birile değ'şthmeğe Jüzum görmi.iştiir. PetA~n haı·bden sonra 1925 de, yüksek 
t b kah.nesi ve bunun, yanı hukume - r.eç<'n Büyük Harbde Marn kahramanı harb şur:ım azası olarak Fransız ordu -
"tn, asıl mümessil ve şefi olan bizznt baş- Jofr 1916 da, Alman garb cephesine sunun Yt'ni teşkilatını yapmıştır. Elhasıl 
1 ekıl 'nles'uldür. Nıtekim görüyoruz ki, y:ıpmağı tasarladığı umumi taarruz pla- gorülüyor ki muvaffakiyetler kıumandan
s ngıltercde bıriqcı ,nazıı: Çörçil ve Frnn- nının FalkE>nhaynin büyük ve kanlı VP:-- ları yükselttiği gibi muvaffakiyet.sizlikler 

Sayfa s 

[ Hadiseler Karpsında 

ŞUNDAN BUNPAN~ 
Bir hadise ve bir lıkra - Şehirde işllyen otobüaler bozuktur. ne,. 

memiş miydim? 
Lond.rada bir sene hapse mahküm bir sa- - Demiştin, ben de yazmıştım. 

bıkalı, polisler nezaretinde beledıye dairesi. - Ben ~ok kere demişttm. 
ne giderek sevdl.ği bir kızla izd!vaemı tescıl _ Ben de çok kere yazm~t.mı . 
ettirmi~ ve gene hapishaneye dönmüş... _ Belki kırk kere söyleml.§tlm . 

Bir fıkra aklıma geldi: 
ıİsplrtizma yapıyorlarmış. Masa etrafınd::ı - Ben de belki kırk kere yazmıştlm. 

toplananlardan dul bir kadının kocasının - Merak ettim. 
ruhunu çağırmışlar. Ruh geldiğini haber - Gene mı otobils meselesi. 
vermiş; kadın sormuş: - Evet, dün gazetede okudum da ... Sen 

- Orada nasılsın kocacığım? de dinle, sana da okuyayım. 
- Dünyada olduğum glblylm. Cebinden bir gazete çıkardı, ve okudu: 
- Yabancılık hla;etmedin mi, yerini ya- - "Belediye fen müdürlüğü makine şube. 

dırgamadın mı? si tarafından şehirde mevcud otobuslerln 
- Hayır, kat'iyen. muayeneleri yapılmıştır. Makine şubesi de 
- Kocacığım .şunu da sorayım, oranın ne muayeneye tevfikan halen işlemekte olan 

tarafındasın. otobüslerin yarısının faallyetten men'ini 1s. 
- Cehennemdeyim.11 temiştlr.tD 
Londrada evlenen mahküm da hapishane_ - Dediğin doğru imLş. 

den çıktığı zaman, eski hapishane arkad~
lan .soracaklardır: 

- Hapi.shaneden l(lktıktan sonra 
tın ark ad~. na.c;ıl yaşıyorsun? 

- Hapıshanede olduğum g!bl. 
- Şimdl neredesin? 
- Hapishanede iken evlendiğim 

zın evindeyim. 

* Otobüs meaeleai 
Meraklı geldi: 
- Ben sana ooylememt.ş miydim 1 
Dedi. Cevab verdim: 

- Merak ettim. Hanı ne derler, lmk defa 
ne soylenllı.rse o olurmuş. Acaba bu otobüs. 

ne yap- ler hakikaten bozuk muydu, yoksa benim 
kırk defa bozuk dediğim içln mi bozuldulnr7 

- Artık orasını bilmem. 

aen" k - Aklıma geldi de merak et.tim. Oörunen 
., v l- köy kılavuz i:itemez., derler değil m1? 

- Evet. 
- Otobüslerin de bozuk olduğu gorunü.. 

yordu değil mi? 
- Evet. 
- Biztın "kılJı.VU'Z körü, hcrkes götdftkten 

g&terl~r da .•• 

- Sen çok şey söyle.m.iştlıı. 

hatırlıyayım. 

hangi birlni .,,.--, I I I l "' v .,,,,.. d-1--u U..ı• 

ilk adımı genç kız atabilirmi? 
ud~ başvekil Reyno harbin sevk ve ida- dun taarruzile bozulduğunu görmüşt:: onları her daim düşürmektedir. 

;
1 
ınden birinci derecede mes'ul zatlar Avni yılın 'lcmmuz ila Eyllıl aylarında Geçen harbe Alman genel kurmay bnş- Bir genç m yolladığı mektubda bulMa.ten,celerimi söylemek bana biraz zor gelecekti.. 

arak f · 1 ı k 1 ;ıı., d şunu sb)lüyo:r: Her neyse onun sualine cevab vc.rey:tm: 
ıı on sa ta görünüyor ar ve par o - Almanlara karşı yaptığı son taarruzla - an ıs.n a da her bir bilyük muvaffnki- _ cBeni sevd~nden mutJIUc surette emL En kolay hareket en ta.bit <>lan !harekettir, 
ın .ana hu sıfatla daima hesab vermek rmda da, büyük telefata rağmen, mu - yetsizlik üzerine tebeddü ller olım.ıştu. nim. Fakat henüz hiç bir şey söylemedi, bir Binaenaleyh suali hiç çapraşık yota sapma..ı 
l'cburıyetindc bulunuyorlar. vaffak 01amayınca General Nlvelle He Molteke Mnrn muzafferiyeti üu-rine ye - imada dahi ouıunmadı, kendisini bütün h1s- dan, nçıkça sormanızı tamye ederim. Fa.., 

1 
Bu hukfımet usulüne göre, asıl mes'ul tebdil olımdu. rini Falkenhaync bu da, Alman)aya ge _ ıertni Bôylemekten meneden kuvvetin önüne kat. bir §artla: Umidlı:ılz, Allah gö&tenncsiı:w 

loıa· ıı hükumetin, başkumandanın baş - Nivelle, hndi kurmay başkam Gene- rck insanca ve gerek malzemece pek pa- geçilm~ bir korkaklık., hastalık derces1nl diyeyim, tahakkuk etmediği takdirde tabll~ 
c:a aın.n bir mahcubiyet oldu~dan da muUo.k llğhıizl hiç bozmamalısınız. 

ta _ıcraatını mürakabe etmesi artık pek rnl Petain'in. General Lymıtey ve Pain- halıya malolan Verdun muvaffakiyetsiz- surette eminim. * 
k bıı tel:.kk: olunur. Pnkat bu usul, baş- lı>ve'nın muhalefetlerine rağmen !) - 16 liği d-01avısile vazHesini Hindeııburgn bı- Sonro ben de onu .seviyorum, Jmrşılıklı Oazlnntcbde ibay •M., e: 
. Umandan için ve bizzat harbin se•;k ve Nısan l ~17 de vaptığı St. Qufntin taar - rakmış~ı. menfaatlerimiz de blrblrim1zle evlenmemızt - Mademki evlenmek arzunuz samimidir/ 
~7ı~~1 içm kolaylık1 lardÇüa~ küz~!adeb.dlhaima ruzıı, ger·dc>n c~phane ve levazımın vak- Frc.nsJz genel kurmay başkanlığına ve A.mlrdir. Bu vazlyette ilk adımı atmak bana doğru<ian doğruya kızın ailesine müracaat 
..... , " r yaratmış ır. n , ı assa tile vetic;ememesi yu"zünden akim olun- Fransız muharebe cepheleri başk'Jman _ düşüyor, bu hareketi nasıl yapmalıyım der- ediniz, daha dürı.i.st bir harekette bulunmua 
·••Uhaıebc k ld ~ . • . sinlz?.t olursunuz. 
1 rd J nın ayn ° ugu znman - ca m<'vkiini Petaine bırakmağa mecbur danhğma ynıi g t rilmiş olan General n kknt etmişsinbdlr, bu genç tız benden Jf. 
şı 1 u ' 1 r an çok ağır karar'a:: kar - oldu. "\'/eyganda gclincP. kendisi Fransaaa ta - böyle blr harelteıte te~ebbil3 etmesinin makul Bay Ştikrüye: 
Zı nda bu'unan kumandan her şeyden Seksen küsur yaşında buıunmas1r3 nılan ve sevilen büyük bir askrrdir. Esa- olup olmndığını sormuyor: öğrenmek iste- - Görgusiızlük mühim bir kusurdur. al~ 
1/aıJe buyuk ve tam bir sükunete muh- ra!!ıncn bir iki sene evvel Madr'd sefar<'- sen Belçikaı1 olan general Büyük Harbin dl~i .şeyl llk adımı nasıl atması 1cab ettığl zlnle ayni fikırdeyim. Fak.at bilen. bildlğinı 

ı " Çtıı. n \Jet rcisıne ve hükfımet adam-1 tı"nbn, şı'mdı· de bAC:V(•kı"l rnuavinli~ine ge- bac;,ında bır hüsar (süvari) ala.vıruı ku - hnkkında bir tavsiyedir. Kendi hesabıma öğretmesını de bılen bır erkek için üzerinde 
... rı 1 "' ""'· 5 memılenın bu şekilde ortaya tonmuş olma. fazla durulacak bir mabzur değildir. Tashih 

t n;:ı ve hatta partılcrın liderleri olan tıri'<'n Mnresal Petain. Nivelle'i istihlaf m·rnda ediyordu. Sonra, General Fochun sına memnun oldum, zıra genç tızın ateşi edeb11lrslnt.z. 
d" fuzJu nıeb'us \C senatörlere mütema- için evvela 1916 Verdun müdafaalarında (Devamı 7 nci $Clyfada ) ve .samimi kanaati karşısında kendi diışi.in. T EYZF. 
b

1 ıznhat 'ermek vaziyetınde buiunmak - 1 -----B------------
ı;' bn kumandan için P<'k müsküldlır. oSon Post•• nın edebi tefrikası: 18 1 unları J 
J ele 191~-16 Fransız başkumandanı olan ~~J~..,r;~===============:=:=::=:=:==:=:::=:=:=:============~ b•ı• 
1 Cfr gıbi tnünzevi ve haşin kumandan : ı 1 ıyor mu 
.~~ı~i~.bi~iğ~=;.r·1:.,:~h~~:~fm~:~~: ~ Jt fi&\\ ôı ~ D fil il ı• Z 0& ~ V IA f ~ idiniz ? 7 b'u lara derd anlatmak pek güç ve U ft RUJ .(g B UI W:e/ lU A ~ 53 lk" 

u~· Ctir. Fakat demokraside bu hal za- iJ sene evve 1 en uzun 
tııı- dir telefon hattı 
lı.ı Bundan h«şka, demokrasi ile idare o

nan nıc.mJeketlerde. hnrb muvaffaki -
~ l b k . ı z ir cereyan alır almaz, e .serl} a 
l( 1 h ar ınevkiini muhnfaza ve askerle 
<lika Venı b r ümid ve yeni bir azim şı -

tın 
ga Hınek için hükumetlerin ba~ku -

tr\ııtıd • • • U" 
~. anı feda etmeleri b•r adettır. uU -

'tıı.t.-tier bu gr"bi zamanlarda ekseri ·etle 
rı Pli! . . b l't l,umandanlar seçerek bunhm ıs 
<ı"ıtı ı · b·r U:ı a getirir'er ve bu surete yenı ı 

d ve ıtimad havası yaratırlar. 
lı' llu gibi kumanda tcbcddüllcrindc ye-
01 &elenin eskisinin bıraktı!,tı yerden işe 
11: lc.dı~ı ve eskisinin hazırlıklaı mı ay -
b n kabul ile tatbik mevki"ne koyduğu ve 
"i u sur 1le muvaffak da olduğu ekseri -
~ eııe gorülmiiştür. Buna rağmen yenisi 
ttaı :r Ve ~eref kazanırken eskisi Ckarı u
\';ı"tttnıyecıe muhtiliğini muhafazada de -

ll'l (der. 

tı l3,zi bu mülahazalara sev' "df'.n günün 
~'\ibını hadisesi şüphe yok ki Fr.msız bas
~ ~tnandan 11ğında vukubulan y<'.n dcği -
ll 11"ktir. Ut•nc•ra l Gamlenin se •1kulc"YŞ 
~liıları var mıydı? Varsa bunlar neler
tt·!'\ ·bar •Uir~ Bittabi bunları iyice bilc
~ıto:ruz. Znten bu kadar uzaklan ve iki 

12hn 'b • ~ la .. rı tarafın kuvvel. karar ve ıC'raa~-
tıı.tının tefcrrüatma vakıf olmada~~ d~~
d .. t tıkidlcrde ıt:lulunmak hem mumkun 
~il ve hem faydasızdır. Ancak ne Fr3n

~>. ~ ne de İngiliz efkarı umumiy0~i 
~ ltc-sıovak a ve Lehistandan sonra 
~tv~çın ve 

0

mütea'kibcn Ho1 anda ve Bel-
• ı_ ın, l endilerine müttefikler taTn(ır.-
"iltı t l -~ am b.r ~ardımda bulunamama { vu-
t~ lldl'n, b·rer birer yok olmalarını bir 
rıu hazım ve afforlcmemiştir. Üstf!rk 

ın~di de Fransa i"ti15 olunuyor vc orduım 
''<lı'il• b b l tıtı ' olmak tehlikesi karŞlsmdn u u· 

~'l'ıt. 

Zeynçb ka~larını çatar:ık Haluka 
baktı ve onun müstehzi sesine ayni is
tihza ile eevab V'Crrli: 

- Bilh:ıss sizin nazarı dikkatinizi 
<:elbetmek istemiyorum. 

HalUk güldü. 
- MD.ksadınızı anlıyorum; fakat ya 

size, benim Jçın en ufak bir tehlil:e bi· 
le melhuz olmadı<rını söylersem kadın
lık gururunuza dokunur, ban3 kızar 
mısınız? 

Genç adamın alaycı sözler! ve meç
hul b:risinden intikam almak içinmiş 
gibi meydan okuyan bakışlorı Zeyne
bin asabi ve mahzun bakı~Jarile Liiviık 
bir tezad teşkil Ptlıği hald ! Zeyneb 
buna tahammül ederek sakın gc:,rün
meğe çal~n scsile cevnb verdi. 

_ Bir tek kadm tarafından aldatıl
mış olmak size bü•.ün kadınlar 1ıakKtn· 
da pek f na bir föJ.-..ir verm:ş. 
Ha1.(ık kızardı: 
_ Bu tekdiriniZl h ak ett!m. Ilt•ni 

mazur Jıörmenizi r ica ederim. 
_ özür dilenıektc? haklısınız; 

_ o halde affed.ini:r~. ve. salC111a ~ı
relim. t~c uzaktan sahid1erimi7.in g<'J

diğini ı:röriivorum. 
_ OnJan da tanımıvon1m Bur:ıda 

bana va1r:ın olan v:.ılnı.: dadım var! Ne 
harrknlPriP bir vaziv •t varab'::i' 

- Rica erJnrim. te.k!<l'" buı•'nn dıi

~nl'Y'"v"ni7.. ''azJYPrer ve b.:-nı yanda 
bırakırı:ımz diye Jrorkuvorum . 

_:_Ne r.Jurrrrıc:! M:ıkcAil•TI\7. bıı lm~1n

dan intikam a1mak l'Mu<run~ eöre be
nim yerime bir b:ı--ka!;ım bulurc:unuz. 

- ·Do/trn ... Ancak sirin p.:bı t~mız 
bir ~ile k17.1 bu1melt p,ek güt~.. Btm
dan <b:ıc:ka cO> sizi tanıyor. 

Nakleden: Muazzez Talı•in Berkand 
Zcynebin yüzü cicmiz bir aıle ktZh 

cümlesile kıpkınnızı olmuştu. Ballık 
yalnız kendini düşüncH.ığun:i ve hod
ibinliğc kapılarak zavallı Zeyncbin der
dini ilunal ettiğini anladı. mahcubıyet
lc onun eline sarıl<lı: 

- Tf'krar affınızı dilerim Zeyneh, 
bu söz1(?r:i gizli b.ir maksadh söyleme
diğime emin olmanızı istiyorum. 

Genç kız mahzun gözlerinı ona kal
dırdı: 

- Hakikat rneyoandıı . .. Sozlerınız
de giili bir maksad olmuş vey=ı olma
mış ... Ne çıkar! li.:sascn bu güliınç me
rasim bittikten somu bırb:rın·ızden av
rılacak değil miyiz ... 

İki acaib nişanlının gözleri tckr:ır 
birbirine karıştı ve bir Ş(' \' söyll•me
dt>n nikah salonuna g·rdilC'r. 

Bundan 80JlT8 peçen dakikalar Z<-y
:neb için bir rüyaclnrı ba~k:ı b:r şey <ie
ği'<li. O kadar a~nbi idi kı ne sC,yJecli
ğini bilm'yordu. Anl'::ık dcJtcrı imza
larken aklı başını geldi V<" 

- Artık son dd:: oJnr-ık .. z,,ync:'b 
Ce>likkana<h im1.a.sıııı 3tıycrnm. Bı.:n
dan ·sonra l>Pnim rl~ b:r isrn;m obcak ... 
diye düşündü. Bu rlii<ri.iııcı> kalhmc d"

ırin bir istirahat v~rmi~ti B:ı~!nı k:ıl
dırarak genç kocasın.ı roınnct \ "E' tc
şc>kkürle bakb. 

Hallık ta yüziin:i:ı sar·ırmasına. el
krinin titremesmc ra~rnen me:mn!Jn 
gibi görünüyordu. Kalbınde val.şi bir 
inükam arzusu vaıdı: aynı zan•anda, 
bu vazi ·etin pek muvak!<at oldul!,unu, 
ayni akşam uzun bır tt.ıy\'arl' yolculu
ğuna çıkacağını ve bır d:l1ta dn avde:t 
etrniyeceğini düşüner"k b:ı z~va'lı kız

oağaza jçtimai bir mevki vermiş oldu 

ğundan dolayı sevjniyordu. 
Salondan çıkmadan evvel ona yak

laşıp elini tuttu ve kimseye gösterme
den 7..eynebin pamtağın:ı platin bır 
halka geçirdi: 

- Alem işin içY:jzünü biln•cz ve iz· 
divaç yüzüğü takmadığımıza havr"t 
eder. 

Genç kız heler.anla. 
- T('şckkür e<lNirr. . Ban:ı ne ka

dar biıvük b:r ivi!ik ettf~!ni:ô tasav
vur edeme~lni7 .. de.~i 

- Birbirimize karşılık! • iyil!kler et
tik Zcıvncb, bun1arı ,c;öyJ":r.eı~" lüzum 
yok: havdi gidelün. 

Nikah aa·resindPn çıkark('J). bir sa
at evvrlki k-0yu hı1it:tların d-,;~:l mıc;. 

tıafif bir J?'iincş ı!=ıyının ortaJ·ğ3 yavıl
mıs oldufrunu J?Ördı.ilc'- Zenıcb b'l"1m 
kalcJırarak havaya b~kt ı. 

- Giineş bil e> h•rn~1·· aln·.ı edıycır. 

IJ:ı1'kı da var rlo~ru~u .. . 

Halük. harice k·ır'), tah.·fiği ni mu
h afo?a "'nı.,1< iç"n k:ırısının k oluna 
J!]rmh:. mü<d'ik l.>ı" twır/a onu -otomo

bi\e doihıı sürüklı.h·o:-nu . 

- Ara amı su soka ,ır. bn.;ınch bı

r.ı'lrrnı.,.t ıl""': k<>r"lva ge:Y•l•m ZP\"neb .. 
\T('n~ k,ız, k:ıoı":t 'kadar kcndısıne 

refaknt l'd"n dadı:;ilc vcda]a<:'tıktan 

sonra JTaltıku •a~•b etti, onun küçük 

otomroTne (frd.,Pr. 
- NNcye gid;voruz? 
.._ Eve ... 

JY>nim C'vimn mi! 
Ha vır, beninıkınf' .. . 
Fakat. .. 
Pekala. ö-yle ise bi1i!Tlkin<' .. • 

{Arkası var) 

29 Kanunusaıü 1887 
de dünyanın en uzun 
telefon hattında ılk mü
kfüeme yapılmış. bu ha
dise bütün dünyada çok 
mühim görülmüş. günlerce gazeteler bun. 
dan 'bahsetm:ş. ve bir romancı «Telefonla 
aşk:. isimli o zaman çok meşhur olan bir 
roman yazmıştı. Herkesi alakadar eden, 
romanlara rneı,,~ olan bu uzun hat Brük• 
selle Paris arasında iki. Elli üç sene sonra 
dünyanın her tarafile telefon1a konu~uı .. 
duğu bir zamanda bu hadise ne k.adaı· ba· 
sıt görülüyor. değil mi? 

* 3.000 metre derinlikte 
bu!unan petrol 

En derin pet rol kuyuları Kalifo.rniy,a.. 
da olanlarıdır . .Petrol kuyularını l.ı:lmalt 

için arzın sathından 3000 metre derınll• 
,ğe kadar inmişlecdir. 

* izdivaç bağı 
•İzdivaç bağı.- tabiri Fransızlarda da 

vardır. Eskiden F.rnnsada ~an mPrasl• 
mi yaptıkları zaman nişanh1:ırı kordel~ 
larla birb:rlerine bağlarlardı. Tabir bu 
iıdet sebebile lisana ginniştir. 

* MJı·ihte lnsan yok 
Kanada rasadhanelet"indcn b rinıM 

Merih seyyar~ haklcmda yapılan tetlrl
kat neticesinde bu seyyarenin üstü okstd 
döferlc (demir pası) kaplı olduğu netice. 
sine varılmıştır. Böyle olduğuna gôre, 
Merih seyyaresinde hayatiyeti olan seba• 
ta olnuyacak, tabii insan da .. • 
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.Frans·ızlar mukabil taarruza o_eçtiler (memleket Haberleri) 
(Bastarafı 1 inci sayfada) fırlı:a.sı, atır zayiat vemıl..ştır. 1500 Alman 

Liej ve Nam~ kaİeleri de el~n muka- ;:~~ı:ıot~:~r ~~~~!~~ış:n~nl;,· !~~ Yalovada eski bir köy Hatay vı·ıayet bu .. tçesı· 
vemet etmektedirler. derecede büyük bir taarruz daha yapacak 

Belçika hükUınetinin, Fransada, Dun- halde delillerdir. Umumı kanaat ŞU mer . muhtarı "ldUrüldU 
kerke geldlği söylenmektedir. kezdeclır kı, eğer Almanlar şundı durduru - U 

İleri hareketi yavaşladı lursa ebedıyen durdurulmuş olacaktır. Bursa <Hususi) - Yalovanın Çalıca kö -
Vaziyet bazı noktalarda nazik yünde kıskançlık yüzünden bir adam öldü- 515.940 lira olarak tesbit edilen bütçe ile vilayetin 

birçok lüzumlu ihtiyaçları karşılanmış olacak Paris 20 (AA.) - Akşam tebll" nden P aris 20 (A.A.) - Fransız hat'biye ne- rülmü.ştür. Fakat bu kıskançlık, ekseriya ol-
s-0nra, Havas, bu akşamki asked vaziyet duitu gib! kadın kıskançlığı değildir. Yapılan 

zaretinfn beyanatta bulunmağa memur 
hakkında c:şağıdaki izahatı veriyor: iddiaya göre hidJse şöyle cereyan etmiştir: 

Almanların garbe doğı:u itişleri, gittik- ır.ümessili bugün şunları söylemiştir. Bu köyde eski muhtar Kli.nıil çavuş komşu_ Antakya (Hususi) _ Vali Şükrü Sökmen.. . 123.89.8 lira tu~an. fevk~l~de ?ütçenin 97.40C 
Umumi vaziyet ciddt ve hatta bazı nok ları tarafından çok ~vilmektedir. Çünkü süerln relsliR;i altında son toplantısını yapa- lırası bırlncl, ikıncı ve uçüncü sınıf :yolların 

çe daha ziyade güçleşmektedir. Meuse t.ı:ılarda nazik olmakta berdevamdır. Fa - daima köylünün hakkını mildafaa eder, biç rak dağılan vilayet umumt meclisi 940 büt- ~a. tamir ve istik.§afatı ile ga.raJ ve ambaı 
nehrinin kuvvetle geçilmesinden sonra k;""'~enın· hakkının zayı· olmasını istemez. çeslnl 392.042 lirası adl ve 123.898 lirası fev- ln.şası masraflarına, 18.4C>8 lirası kÖf me_k . kat bu vaziyette son 24 saat zarfındn e - ........ 
Alman motörlü kıt'a~arının şiddetli hü - Herkes, herhangi bir mü.şkülA.t karşuıınde., kalade olmak üzere 515.940 lira olarak tesblt tepleri ~ına, 5.000 lirası fidanlıkt.a TUCU. 

cumu neticesinde Fransada kazandıkla - hemmiyetli ıbir değişiklik vukubulır.amı~- halledeceğine emin olarak KB.mil Çavu~a ve kabul eylemiştir. de getlrilecek tesisata, l~ lirası at ~.'.1"' 
tır. müracaat eder. 939 bütçesine nazaran 44.856 lira fazlalık rına, 2.000 lirası da muhtelif fuarlara q tirai rı araziye nisbet edilirse, Alman zırhlı 

kollarının bugün Saint - Quentln'ln şi -
ımalinde ve garbinde yaptıkları çok şid -
defü çnrpışmalardan sonra elde ettikleri 
arazi kazancları pek cüz'idir. 

Hücumlar netice vermedi 
Diğer bir noktada Alman kıt'alarının 

Mc ntmedy müstahkem mıntaka::n üzeri
ne yaptıkları gayrettir. Sedanın sarkın -
da Meuse geçidini kontrol eden bu mın
takanın teşkil ettılği çıkıntı, Alman hare
ketlerini pek çıok rahatsız eylemektedir. 
Bunun lçındir ki Alman piyadesi, iyi mü
dafaa edilen kuvvetli müstahkem mev -
zilere karşı, kendisi için çok telefat ver
d irici hücumlara teşebbüs etmektedir. 
Bütün bu hüoumlar dünküler ~ıbi. mü -
tearrız1ar için muvaf fakiyetsizlikle neti
celenmiştir. 

Havasa göre vaziyet 

Faris 20 (A.A.) - Havas. 
Akşam~ doğru Parise gelen haberlere 

göre. vaziyet. bu sabah ve öğle üzeri mah 
sus surette değişmiş gözükmemı:ktedir. 

Landrecies'nin gal\binde Cam brai 
şarkında, çarpışma, iki muhasım taraf 
motfülü ve zırhlı kıt'alarının birbirini ta
kib E-den med ve cezri ile çok 5iddetli bir 
surette devam etmektedir. Saat 115 de Pa-
ris, Cambrai ile telefon teması halinde 
idi. Ayni saatte bütün Laferte ateş hattı 
üzerin-de hiç bir mühim hAdise ı~avdedil
rrcmi.~ti. 

Nfajino hattı üzerinde ve bu hattın 
bütün imtidadında, Montmedy mıntaka
sında Almanların bu sabah yaptıklan ye
ııi bir hücumdan başka kayda şayan bir 
şey yoktur. 

Montınedy mıntakasında Almanlar, 
dün de 11.'faiino istihkamlarına karşı fay
dasız, fakat kendi kıt'aları içirı çok zayiat 
verd"rlci teı:ebbüsler yapmışlardır. 

Diğer taraftan Paris askeri mahfelle
rindc tasrih edildiğine göre, Fransız 

kıf:ıltırı, Laon ve Laferte'i sıkı surette 
tutmaktadır. 

İki A lman müfr~zesi esir edildi 
Parıs 20 (A.A.) - Alınan yüksek ku -

marıdanlığının ordunun sol cenahını ·kat'i 
neticeyi istihsale memur ettiği şimdi git
tikçe teeyyüd etmektedir. 

Sambre ile Oise arasında 50-GO kilo -
metrelik bir cephede faaliyette bulunan 
motörlü kuvvetler 4 veya 5 zırhlı fırka 
olarak tahmin edilmektedir. 

Rethel mmtakasında Almanlar iki nok 
t ada iki müfrezeyi nehrin karşı sahiline 
çıkarmağa muvaffak olmuşlarsa da diğer 
bütün noktalarda ~ri :püsküı•tülmüş -

terdir. Nehri yeçrrıeğe muvaffak olan iki 
müfrezenın kısmı külll ile irtibatı kesi -
le.rck esir edilmiştir. 

Majinoya hücum 

~,fontmedy'de Almanlar bu mmtakada 
başlıyan Majino hattına taarruza başla
mışlardır. Bu bat, etrafı orta cesamette 

kazamatlarla çevrilmiş büyük l:aleleri 
Uıtiva eden derinliğe doğru tertibatı ha
vidir. 

Almanların garbe doğru Cambrai isti- Yeni muhtar Ahmed ise bu hallerden hiç gösteren 940 bütçesinin 77.570 11rası umum1 masrafianna karşılık olarak tahsla edllmil 
kametindeki tazyikleri devam etmek te • b~nud değildir. Bundan dolayı Kli.mll çavıı- meclis v~ h.?8usi ~uhasebeye, ı.32.790 lir~ bulunmaktadır. 
dir. Cep.henin bütün diğer kısımlannda şun vücudünü ortadan kaldırmayı düşün _ yıol ~e köpru işle~me, 207.188 lirası maarif !Kırk asırlık bir Türk yurdu bolunau 

24 saatten beri düşman tarafından sarfe- müştür. Bu işi yapabilecek çoban İbrahim lşlerıne, 23.269 lırası ziraat, veteriner ve Hatayın bu ilk ve hakik1 bütçe.si de p teri-
Yıldınmı gözüne kestiren Ahmed günün bi. ~an'~t işlerine, 24.930 lirası sıhhat ve ha!.11" ~or ki •. 940 da bil.hassa !ol, mekteb ve zi~aat 

dilen bütün gayretler muvaffakiyetle rinde meseleyi buna açmıştır. İbrahim Yıl- ışlerın~ ve 50.196 lirası da muhtelit ve muş. ışl~i üzerinde büyük bır faaliyet ve inkişaf 
defedilmlştir. dırım evvelA. kabul etmemiş ise de AhmcdJn tere.~ ışlere ta~ olu~mu.ştı:7. müşahede olunacaktır. 
R t · k i h i • 5 temadt eden ısrarları birçok vadJer a.ra~ında .Butçede varıdat nevılerı şoyle sıralanmış.. Bunu Iııararlaşt:ıran villl.yet iktlMıdl kal. 

oy enn as er mu arr rıne g re sevdiği kızı İbrahim~ behemehal alac;ğına tır: 2S71 sayılı kanuna göre maliyeden a.I.ına- kınmayı temin yolunda da. ~aslı tedbirler 
Londra 20 (A.A.) - Reuter ajansının a,s_ dair söz vermesi İbrahlm1 yumuşatmış, Kil.- cak para, bina ve arazi vergilerinin tadil alınış bulunmaktadır. Bu meyanda Batayın 

keri muharrıri bıldırıyor.: mili öldürmek teklifini kabul etmiştir. Bun- masra~ları karşıl~ğı ferağ ve intikal harçları en mühim Varidat memblalarıQ.ıdan olaaı 
Almanların Fransadak.i taa~ruzu 2 .defa dan sonra yapılacak işi. aralarında şöyle ka_ ile lspırto ve ispırtolu içkilerden vil~yet hls.. meyva ve sebzeciliği hakiki bir servet tay-

1stikamet değiştirmişse de bug~nkü tstıka • rarlaştırmışlardır:. sesi olarak 41.500, arazi ve bina veı::gileri kar- nağı hallne sokmak gaye.sile blrllkler tesis 
metını muhafaza etmektedır. Hucum şidde _ Tayin edilen bir gün akşam ortalık: karar- şılığı olarak 203.240, yol parası mükellefiyet! edilın.iş, küçük esnafı himaye ve onların 
tinin Alman motörlü kuvvetlerile iaşe depo- dıktan sonra köy odasında Ahmed Kamil Ca- ve c~zası olarak 235.700, rüsum, taş ocakları kredi ihtiyaçlarını temin etmek üzere maha.L. 
ları arasındakı mesafe uzadığı nlsbette kı - vuşun yanına oturacak, tedarik edilen ınav. resn;u. akar, icar ve satış bedeli, doğumevi, 11 bir bankanın esaslarını hazırlamıt, iktisa_ 
rılacağı ümid edılıyor. Almanların Saint - zerle İbrahim oda pencer~ue yanaş:ıcıık, nakil usıtaıarı, fidanlık vesaire ha.sılatı o_ cU faaliyet ve teşebbüslerin artmasını temin 
Quentin'in garbindeki son ileri hareketleri- Ahmed telefonla konu~ak bahaneslle Ka- larak da 35.500 lira... edecek imkll.nlar aranmış ve bulunmuttur. 
nin Arra.s ve Calais yolıle denıze ulaşmak ga_ mil Çavuşun ;'anından kalkınca İbraoblm 8 O ., 
yesını güttüğü anl~ılmaktadır. Almanların Kimil Çavuşun üzerine ateş edecektir. Ha- ursada ag klübUnUn aile Bir köylU attığı bir taşla 
Frans12 ordusunu İngılız ve Belçıka kuvvet. kikaten de böyle yapılmış ve Klınll Çavuş toplanbları k d 
ıerınden a.yırmak ümıdınde olmaları muhte- öldürülmüştür. ar a aşım öldUrdO 
meldir. Fakat, Fransızlar da kudreJ;U bır İbrahim vaziyeti,. bazı tevillerle !tirat et- Bursa (Hususi) -Millt ve spor bayramı Adana (Hu.susl) _ Fekenln Emirli köyün., 
surette makineleştırılmiş kıt'alara mallk bu- miştir. Ahmed ve Ibrahim tevkif edilerek münasebetile şehrimizin Dağ kliibti, belediye de Mahmud ve izzet adında iki kişi arasında 
lunmaktadırlar ve Almanların Sedan'a n ii- ağırceza mahkemesinde duruşmalanna baş_ salonunda aile toplantılarının lbeşlncls1ni odun yüzünden çıkan kavga neticesinde i:z. 
ruz ettiklerindenberi ıyenl mevzılerinJ bllyük larunıştır. tertib etm~tir. Vali Refik Kom.ltan ve tüın zetin attığı bir taşla Mahmud ölmfi4tür. izzet 
bir süratıe işgal eyleml.şlerdır. General Wey- komutanı Mustafa Kemal ile şehrin en &iL yakalanmış ve adliyeye t~l1m ed.llm1ş\ir. 
gand'ın müdahalesınin hayret verıcı bır a- Denizli valiliği zide zevatı aueıerne bu e~1enceye iqtua.k et-
tıklıkıe yapılması Jmka.nı vardır. Denizli (Husus!> - Erzincanın eski valisl ı::lerdir. Çok samımı bir hava içdnde, ~t- Denizride 19 Mayıs bayramı 

Vaziyet seyyal bir manzara arzetme'kte ve Osman Nuri Tekeli Denizliye tayin edilmiş- l ce gece geç vakte kadar devam etm~tır. Den·zıı (H t) - 19 Ma b b 

kuvvetli bir muka.bıl taarruz müşkül. olmak- tir. rada ~alkın ~~il.kile co ırun1:tr a: kur;;: 
la beraber. Almanların bitklnlık ve ıaşe kıt_ ................................................... -......... Adanada dört köylU bir olup ş şe 
lığı neticesinde duracakları saat gelecek ~ c KUçUk memleket haberlei'i1 lulanmlJ1t~. M~ktebliler spor haretetıerl 
tır. ::__; bir kadını öldUrdUler yapmış, klup1er cırid, futboı oynamıştır. Şehir 

Top sesleri lsviçreden ititiliyor * Bo}'8ibadda meb'U3 Yunus Nadiye ald Adana (Hususi) - Kozanın Sırkıntı nahi- bayraklarla donatılmıştı. Gece de fener alay. 
BMe 20 (A.A.) _ Fraruıız ağır to:pları dün Ekinveren köyündeki 500 lira kıymetindckl yesinin Kızıl Höyük mevkllnde İbrahim o~lu lan yapılmıştır. 

sabah erkenden Renin sağ kıNındak! Al _ motör ve demir boruları çalanlar "meydana Ahmed ve üç arkadaşı Sarı Osman ve karun- - -------
manyanın İstein fStihkAnilarını bombı:ı.rdı _ çıkarılmıştır. Bunun aynt köyden Rıza adın.. nın çadırlarında bir baskın yapmışlar ve Çorlu hapİS806$İOd8ft 
man etmi§lerdir. Btı.le'den şiddetu top sesle- da birinin çaldığı, muhtelif yerlere sattığı Fatmayı öldfirmüşlerdlr. Jandarma suçluları k I 
ri işltllmı.ştır. Fransız kumandanlığı kanal • anlaş~tır. Borular ve motör satılan yer- ya.kalıyarak adliyeye teslim etml:jtir. açan ar yakalandı 
lar üzerindeki köı:ırUleri ve Saint-Louls'den !erden geri alınmıştır. Çorlu (Hususi) _ Çorlu hapl:ıanesinde 
BOJe civarına birkaç kilometre şimalde kAtn * İzmtt uıugazı ilk okulu yavruları tara- K b d b" ko··ylU kartSIR1 
Leopold.shoche'ye giden hat ftzeri.nde kO.in fından verilen veda müsameresi pek güzel 8 raca ey 8 lr bulunan hırsızlıktan suçlu İzmitli Fehmf. 
demir yollarını berhava e~tır. olmuştur. Küçük yavrularımız şa.rkı, şiir ve öldUrdU Bursalı Mehmed Hoca, Muradlı nahiyesinin 

temsilde derecesiz muvaffakiyetler göstere. Sarılar köyünden Osman burulan• 6 gün 

Almanların son 
mt harabelerde 

verdikleri zayiat 
CBastarah l inci sayfadal 

dern harb tekniğine vukuf bAsıl edemi -
yeceği aşik§.rdır. 

Alınan radyosunun gayri ihtiyari bu 
itirafı da gösteriyor ki, Alınan ordusu 
büyük mikyasta yeni bir hareket daha 
yapacak vaziyette değildir. 

Diğer taraftan Alınan hava kuvvetle -
rinin de, faaliyetlerini taib.did ettiklerine 
clair emareler mevcuddur. 

Maahaza, bütün bu müşahedelere rağ
men Alınan tazyiki devam etmektedir. 

Almanlar m üttefiki eri birbirinden 

ayırmağa çalışıyorlar 

Parls 20 (A.A.) - Havas ajansının Alman 
hududundan öğrendiğine göre, Alınan siya
sı mahfelleri, ilerlemenin mağlüb etmek için 
kMi gelmedığını o derece iyi bilmekte ve 
Fransada enerji kalkınmasının ve Wey -
ga.ııd'ın ba.şkurnandan tayın edllmesinln o 
derece tesırı altında kalmış bulunmaktadır 
kl yeniden müttefıkleri bırblrinden ayırmak 

teşebbüsleri taktljtine dönmü.şlerdir. İleri ha 
reketlerlnden acele istifade mec'burıyetinde 

bulundukları için, bu mahfeller zannedıyor 
kı, Fra.nsa ve BelQikaya bır münferid sulh 

rek uzun uzun alkışlanmışlardır. Bursa (Hususi) - Karacabeyin Bayram- evvel demir :parmaklıklarını keserek firat 

* Hendekte bir kaza olmu.ş, silA.h taşımak- dere köyünden Mümin oğlu Ethem, genç ka- etmişlerdi. Butılardan Fehmi ile Mchnıed 
~ olan birinin silahı kırılıp ateş almış, iki rısı Hürmüzü öldürmüş ve kaçmıştır. Yaka_ Hoca derhal tutulmu sıkı takibat neticesin.. 
kişinin kolu ve ell yara.lanmış, blr kişinin lanan Ethem, karısının yabancı bir erkekle ş, 
de gözü çıkmıştır. Yaralılar Adapazarı has- gayri meşru bir vaziyette gördüğünü bu yilZ- de Osman da Çorlunun Beşevler mahallesin 
tanesine kaldırılmı.şlardır. den öldürdüğünü söylemektedir. de yakalanmıştır. 

c..fi;on Posta» nın tarihi tefrikası: 58 kızı alırım diye düşünüyordum. Dediğin 
gibi hata ettim. 

BAYBARS 
- Bir hükümdar kızı alıp bir takım 

siyasi ]rayıdlar altına girmeğe ne lüzum 
var? Bu da aşağı bir adam kızı değil, a
sil bir soya mensub; bizjm yapacağımız iş 
kızı e!ıd:e etmek, onu kazanmak, bu su -
retle sultana daima faydalı olan vesayet 
hakkımızı kaybetmemek olacaktı. Böyle 
yapmıyarak akıntının tersıne gittik. rns
nül ferman dinler mi? Ah kim bilir ne ka 
dar ıztırab çekiyor ki taç ve tahta bile · 
hemıniyet vermez oldu. 

Gelen hakikaten Melikenin kölelerin
den biriydi. 

- Hayrola Çakır, bir haber mi var? 
- Melike hazretleri gün dı:ığmadcln 

sizinle görüşmek istiyor. 
- Pekala! Emirlerine derhal icıılıet e

deceğimi söy 1ıeyiniz. 

Köle gider gitmez odasına çıkarak ku 
tuyu kapattı ve kendi dolabına kilidledi. 
Evde herkes uyuyordu. 

Harmaniyesine bürünüp gürültü et • 
meden sokağa çıktığı zaman dışarıda se
rin ve latif bir sonbahar sabahı başlı -
yordu. 

Yuzan: Hasan Acınan uıa 

yor. Hcrgün odasına kapanıp muttasıl dü
şünüyor, düşünüyor. Yüzünü gördükçe 
yüreğim parça, parça oluyor. Sultanlığı, 

devleti, hepsini bir yana bırak bir evlAd 
bu!. Senelerce babasız büyüttüm. Şece -
rettüddürün şerrine uğramasın diye üze -

• rine titriyordum. Ah Allah tu dir buyur -
muş babasının yerine geçti. Tam biraz gü
leceğim sırada başımıza gelen nedir? Yav
rucuğum günden güne soluyor. 

- Derdi.n büyüğü bu ya Şerefettin! 
Bugün ne yapacağız? Kurultay var, mü
him kararlar verilecek. Diindenberi yal
varıyorum. dinlemiyor beni, ben böyle 
işlere karışmam, ne işleri varsa kendflerl 
görsün diyor. Ya sahiden inad edip ku • 
rultaya girmezse, o !:aman işler nice olur? 

- Bu hareket emirler üzerinde çok fe. 
Demin Şerefettinin akıttığı riya dolu 

damlalara karşı şimdi hakiki göz yaşlan 
akıyordu.Şem'un ilmi Yahya her zamanki na bir tesir bırakır Melike hazretleri! 
maharetile ıztırab çeken bir büyük baba İşte bunun için seni çağırdım . Bir çara 
rolünü ne güzel oynuyordu. Ellerini bir- bulalım. Git görüş. 'belki sen komışabi -
birine vurarak lirsen kandırırsın. 

- Ah -diyordu- bunlar hep o derdin a- Sonra muhakkak kınıu.ltayda bulun. 
lametleri. gör bakalım bu adamlar neler çeviriyor-teklifi yapmakla Almanya , belkı de gaye _ 

Bu kazamatlar ise otomatik siJAhlarla sıne varmakta muvaffak olacaktır. 

UMULMIYAN HADİSE 
Sultanın annesi Hekim Şerefettini bü

yük bir sevinçle karsıladı. 
- Bu kadar erken sizı yorduğum i -

çin kusura bakmayın -diyordu- Bugün 
mühim işler olacak: gen~ yardımınıza 

Kadın telaşla soruyor: !ar? Devlet idaresi artık tama.mile onla-
mücehhez daha küçük kazamatlarla mü- Bu hayali hama iştirak etmiyen Alma.:ı ha_ 
dafaa edi lmektedir . Almanlar piyade küt rlciye..sl, general Weygand'ın başkumandan_ 
leleri ile hücum etmişlerdir. Hücum ağır lığa tayininin Alman hariciye.since bütlin 
topçu kuvvetlerinin şiddetli bombat'dı - Fransız enerjısının aza.mı bır gayret halın -
manı He başlamıştır. Alman piyad(? k1t'a- de ha.rb üzerınde en şiddetli bir surette tak
larının sık hücum dalgalan 'F'r:ınsız bp- sıfı demek oldu~unu gi2lememektedır. 
çularının şiddetli bombardımanına ma _ Vaziyeti daha salim bır surette görmeye 

mütemayıl makul kımseler hariç tutulursa, 
ruz kalarak ağır zayiat vermişlerdir. Nazi mahfellerl Belçika ve Fransayı bitir!_ 

Almanların bu noktada elde ettikleri vermekte sabırsızlık göstermek:tedır. 
yegane muvaffakiyet ktiçü.k kaza.matlar- Fran.sanın Parl.ı! üzerine yapılan taarruzu 
dan birinin zaptedil.mesi olmuıtur. 1k1 defa kırdığı eski harb1 görmetnı.rJ olan 

Almanların zayiati Nazi partisi genç unsurları, bu harbden çı_ 
kan derfilerl unutarak, Fransa ve Belçika • 

Nevyork 20 (A.A.) - New.York Post ga - ya sulh teklifi yapmak zamanının gelmiş 
rıetesi Almanların motörlü 12 fırkasından 11 ,d ıo; kt d ' o. u5 unu sanma a ır. 
tane.sinin garb cephesinde cereyan eden ha. • .... .... ............. . ............ ............ .............. .. 

rekata ıştırak ettı~ıni yazmaktadır. Doktor Hafiz Cemal 
Vaşington resmt mehafıllne Paristen tele-

fonla gelen, sansür edilmemiş bir habere gö 
re, Fransız resmı mehafılı, vaziyeti hft.len 
şöyle görmektedır: 

Taarruza. Lşürak eden motörlü 11 Alman 

(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada harglln 

hasta kabul eder . TelP.fon 21044-23398 

muhtacım. 
Şarlatan adam gene sun' i göz yaşlarile 

Valide Sultanı etekledi. 
- Arasıra hizmetinizde bu1unmak şe -

refinin hayali olmasa, hayat bu ihtiyar ve 
fakir kulunuz için tahammül edilmez' bir 
yük olacaktır Melike hazretleri. 

- Allah eksik etmesin, siz atabeylik· 
ten ayrıldıktan sonra bizim de rahat ve 
huzur yüzil gördüğümüz yok. Dün Kutuz 
gelerek sultanın devlet işlerine gösterrliğ i 
alakasızl,ıktan şikayet etti. Kullandığı li -
san ağır ve adeta tehdidkardı. Bugün bir 
kurultay toplanacakmış, Hf'15.g0.ya karşı 

Nasıra edilecek yardım müzakere edile -
celaniş. Halbuki Nurettin hiç o taraflı de
ğil. Ah o gUndenberi b ir tüdü eski halini 
bulmadı. Ne devlet ~erb ile, ne avla, ne 
eğlencey1e, hiç bir şeyle meşgul ol.mu -

- Hangi derd? rın elinde kaldı. 
- Aşk. kara sevda. - Kurultaya benim iştirakim bir şey 
- Hala o kızı seviyor değil mi? değil. Mesele sultanın iştirakinde. 
- Seviyoc, hala seviyor; hiç ummadı - _ Bt'n 0 kadar söyledim, tesiri olımı• 

ğımız şekilde seviyor. Onu kaybetti, an - yor. Git biraz da sen söyle. Sende ikna 
yor. Bulamıyor ve yeise düşüyor. Hayat - kuvveti fazladır. Muhakkak kandırırsın. 
tan nefret derecesine geliyor. _ Onu ancak bir şekilde kandırabill-

Fakat çare Şerefettin çare? Bu derdin r im Melike hazretleri. Fakat bumı dene--
çaresi? 

İhtiyar gözl,erini kırpıştırdı. 
- Çaresi bizde değil, o kızda .. Maama

fih bizim dE> bu işte çok hatamız oldu. BH
hassa benim; ah aklım şimdi başıma gell -
yor. Ne diye bu masum sevdaya mani ol -
duk. Bırakmalıydık sevişsinler, evlensin
ler ve mes'ud olsunlar. Sultan bu firlCa -
t in üzüntüsüne düşmeyip biraz devlet iş
lerile meşgul olsa başımıza bu derdleıin 
hiç biri gelmezdi. Ne ben mevkHmden o
lurdum, ne siz bu kadar üzillüt'dünüz. 

- Ona daha iyi bir kız bir hükümdar 

mek için eV\Yela sizden ruhsat alınalı -
yım. 

- Ben her şeyi sana bırakıyorum. Ne 
dilersen yap. 

- O kızdan bahsederek, icab ederse 
onu vMederek; müsaade ediyor musu -
nuz? 

Kadın bir an boynunu büktü. Fak.at 
uzun düşünmeden derhal kararını verdit 

- Söyle, sl:!yle Şerefettin! Oğlum sağ 

olsun da istediği kızı alsın. 
(Arkası Udt") 



Bir doktorun günlük 
noHarın,_.a~ 

Hayız mes~le•i 
-ı-

Rormaı olara.k bütün nebatat gtbl 
hasYanatta ııe insanr.da ~ttlepıek 
:rnlllelesi bir emrltablldlr. Nebatat ve 
hananatın derectl ıetemmüliine" göre 
bu iş de basıtten ırıfirell.ebe ve milkem
~ettyeıe dolru gider. Mabad ilkahtır. 
~te kadınlarda bayız meaelesl bu UDh 
itile .,n derece alakadardır. Yumurta
hklarda,n her ayın muayyen gilnünde 
koPan ve rahme dolnı giden küçük bil.. 
Yen Yani JWDurtacık bu esnada rahimde 
•~detli bU lhtikanı mucıb olur. Ve bazı 
&uddelertn de busu.si ıeaırıerne rahimden 
kan Slllnata bqlar. Bunan muayyen P.. 
nu 3.,5 tir. üç IÜil aldır. Fakat bet IÜ
nü de teea'riis edene çok addedlllr. Ba-
1'17.ın 'flıkuu ft dnaml bdJDID llkaha 
ınn.a14 blr '8lı&l1ete malik oklu&una en 
buytik dellldtr. Bayız sörmiyen kadın • 
lardQ bu iatidad meTCud dellldh'. deni
leblltr. hi hayız araauıdaki müddet ylr
:rnı ı:ıe.. J'irml altı ıun kadardır. Bu 
lrlUc:tdet !ıazan b1ru evvel buaD da bi
raz geç olur. İral. allfl1 n binfevl şarL 
lara '-ilıciır Yarın da w bab8e deftm 
edecetta. 

C..ab ~- e1ı:111....ıaımua .-&& 
~ ,.........,_ ............ .&1111111 •• 

..... tll&eklerl ............ il•'• ... 

___.. SOMER BANK 

SELlüLOZ SANAYii MüESSESESiNDEN: 
Mftess semizin tzm:t ve sair gDmrOkletdeki, (Malin allm.rflle vuru

clundan ~ıkarılmasına ve bul}a mtUeferri bOto.n muamelatın ikma1lne 
kadar olan) ifler\ııln tedYiri, nakliyat TH& bu gibi lflerle lfölu eden 
bir mDesseseye teYdi edilecektir. 

Bwııın için : 

1 Tllrkiyenin her yerinde glmrllk komilyoncalup yapa
bilmek 

2 Selloloz anayiine aid iptidai maddelerle inpat Ye ma
kine abamı tizerinde • GümrDkcliliik bakımından - lhtiau 
uhibi elemanı haiz bulanmak. 

3 - MüeueHDin itlerini iıtenilen her yerde üaya her an 
amade. bulunmağı kabul etmek. 

4 - Nakdi Yeya itibari ( Banka mektubu) olmak here 
prl iki bin liralık kefalet verebilmek. 

5 - Kunetli Ticarl referans gösterebilmek eaaahr. 

Bu işi deruhte etmek iıttyen mnessesatın yukarıda yazılı 18raitl 
tamamen kabul edebileceklerini ve bunun için ne gibi bir esas dabi
lliıde ve nekadar Qcret talep etmekte olduklarını bildirir dllekçeıi 
azami 10 Haziran 940 tarihine kadar (lzmlt - Sumer Bank Sellnloz Sa
nayil moesaesaaı mtldllrlOA"Qne) göndermeleri. 

Daha fam tıabat IJabat lstlyenlerln lzmltte mnes1818 
senislne mflracaıqlın. 

1 - ztsntmeye ımnuıan fi: Ankara At9;tirt U8etd Dlorifer 'f8 mhlıt teıdsat.tlr. 
Ketlf bedell 83395 Hra 1J bruttur. 
2 - Bblltme 5/1/19'0 Çaqamba gilufl aaat 15 t.e watıa Ttıdletf JllPI "" tmar lflerJ 

relsllll eltslltıme lııomllJonu odaamda 'mpalı zarf uaullle JÇııacattır. 
a - EUUtme prlnamea1 ft buna mllteferrt eT?ak el• lira d7a Dr'lll becle1 llUlbbl.. 

linde yapı ve imar lfleri reblllinden alma!>lllr. 
" _ llk.slltmeye ıırebllmek için iateklllerbı 4ü8 Ura '18 kurulluk mun:ttat t.eımınat 

vemıeleri ve Nafıa VeltAletinden bu ife lirebllecetıenne dair alımnlf ebllyet ...._ 
ibrU etmeleri JA:mndır. Bu veslb. ekailtmenJn yapılacalı ııündm en u .-ıs IÜD ftvel 
ıaıetınerlıi blr Lstkla U.. )lafla Vekaletine müracaatıan Te diletçelerim en az btr b
Jemde 30000 llralık bu 1fe bemer bil' il yaptıklarına dair 111 JÇtıran td&relerdea alın.. 
Dllf vealka raptetmtberi mut.tezidir. Bu müddet sarfında vesfta talebinde bul~. 
ıar et.slltmeye aıreznıyeceklerdlr. · 

6 - istetlller tetl1f mektublanm iha!e &iuıü olan 116/1949 Çartamba rtmll ~ on 
arde tadar ek.slltme tom.tsyonu relsliline matbus mutabDlıııff wrmelert JASl!Df!Jr. 

Pomida olacak pcltmeler ta.bul edilmez. cnaa. ..tlllıt 

Üniversite Rektörlüğünden 
Ctl& h1*utu, t.ırt.ilat. f.spenofp.d t.lmya Umm:nt F1zit, RamanoloJJ, Türk. edebt,.ıı 

taıGı1. 'O'muml TOıtıı1;ye tarlhl, Bıu"&tt ft Tıbbi kimya, MikrobtyoloJi, ıeoeı ~ 
ıdnir hutıalitlan doçentlltleri ~. Nanızetıerm yabancı dll Jmttha.nlan 3 Blrincltef-
dıı UNO Pel'f81DM stmi1 J1Pııua.ttır. istekıuerln sıhhat raporu. 1 fvtqpaf, n\ifua ıemt. 
Nil 6me1f w Dml ~ c&teren ftfletle <P!tJ.er tedria telerl uı.n•nc1en lıttıeaecet. 
..., ıt 11ı1m ıNt t1•1n• lıllldar aettarlQa aaı.eaauan. <tea> 

Bir ayltk ithalat 
ve ihracatımız 

ır· ... 
Resmi tebliğler 

Ankara 20 - Ticaret VekAletı konjonttilr 
bülteıiin!n Mayıs nı.ishasındald rakamlara 
nazaran Nlu.n. ayındaki ihracatımız 
10.037.000 lira ve ıthalitımız da e.Hl.000 lı
rayı bulmuştur. 

HalkeYleri resim ve 
fotoğraf sergisi 

Ankara 20 - C. H. P. Genel Sekreter
liğinin her sene Mayıs ayında açmağa J 
karar verm;ş olduğu Halkevleri amatör 
resim ve fotoğraf sergisinin birincisi 'J:J./ i 
Mayıs Çarşamba günü 17.30 da C. H. P. f 
Genel Sekreteri Dr. F. Tuzer tarafından ı 
açılacaktır. 

Fransız başkumandanhk 
makamında değişiklik 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

kumanda etüji dokuzuncu orduya kur -
may başkanı oldu. Ondan sonra zafere ka ı 
dar hep onun yanında kaldı. Harbden 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bava kuvvetıerımlzin büyük taalJ19tf. 

bütün etin devam etmı.ştır. Küteaddl4 
ıke#]er, bomlılardmıan f1kıla.r$1in düf
man zırhlı unsurlarile tutUflll&lannı a. 
zırlamıttır. Kollar ü7.el'lne tonlarca bonı- ! 
ba atılmış ve bu suretle bunllnn Jlerlo.. E 
yf§t tehJr edtlm~ ve bmılara çat büyüt : 
byıblar ta)'detiirılnufUr. 

İngiliz tebliği 

Nafia Vekaletinden: 
EUUtmeJe lronulan it: 
ı - Beyhan ui aahll sulam& ve deprJ "bekelfl• mnal lmalltı ft llletme blnal&n 

lnfaaLı lte§1f bedeli c2 400 000. llradJr. 
2 - Eksiltme ~/6/llHO tarthiDe ruılIJ&n ~mbe sflnü .saat 11 de Nafıa Veklleti 

su İfled R91e"ll .. eUl1'8la llıDmUJıonu odalıncla tapalı zarf uaulile yapdaca.kıır. 
a - istekliler eantme ~ mu:tame pJQleııll. bQmdırlık illeri seneı ıartna. 

meal. feDDl pıtııame .,. proJelai 60 Ura mukabilinde au 1llert ref.alll:lnden alablltrler. 
f - gımltm8Jl8 pebllmek ~la ı.ıeklJler1n 85 750 l1ralık muvall&t temmat vmneaı 

ve et.slltmeD!D yapılacalı ıtınden en az aek1z IÜD evvel ellerinde bulunan vealkalarla 
btrllkte bir dilekçe ile Nafıa VeUlet.lne müracaat ederek bu işe mahsus abnat üıere 
Teeika alınalan n bu vesikayı ibraz etmeleri p.rtbr. 

Bu mtıddet içinde vesıta talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iftJ.rak edemezler. 
& - İ.steklllerin teklif melttublarmı ikinci maddede yazılı aaatien bir saat enellne 

kadar au lflerl reislillne matbm muka.billnde ffl'melert llzımdır. 
Postada olan ıeclkmeler kabul edilme'&. •2383• ctı.88. 

Birbaai1• İDra dairesbulll!ll: 
Satılacak :malın: 
Köyü Mevkii OlMi ve miktan Hududu 

Taylı elı Andıklı 4 hektar 9360 M. M. Dolusu B. Talı ve çalılık batısı Tab&i: 
lıalen 400 ... adet !rlll ealı Mustafa ve dere poyrazı Tabancali 
ufaklı zeytin ditmesi Mustafa kıblesi dere. 

Yukanda tmafı yazılı tamamı 1700 Jtra kl:YmeW zeytin d.11aneUAıi Bütbanfye icra. 
dairesinde 2'7/S/940 Perfembe ıtınü saat 15 de bugünde lcymetinin "' de D 1n1 bul. 
muaa ntıt 16 &ön uzatılarak 12/'11940 cuma giln11 aynl saatta açık arttırma ne * 
tııacaktır. Bu gayri menkul üzerinde b1r bak ki edeneruı tarihi lllndan ıt!baren to 
ıribJ içinde dainJıe möracaatlan abt takdirde haklan tapu aıcmııe sabit oJımyanlU 
hHlarından mahrum kalacakları arttırmaya ve l&Qf fel'8itlni Glrenmet iltf1enlerfD 
15/1/ttO taıilWıdmı lUbareıı dalrem1lde aA tartnameJ1 61renebllecüllıt 11t1ı olanUI 

Cilt/fiil 



• Sayfa 

Böbftklenlen idrar torbama bc1ar yollanlald baatabldarm mlkroblanm 
kökünden temizlemek ipn mı:LMOBLÖ kullanınız. 

tim arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
ve yeni beboğukluğunu, mesane iltihabını. bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
~e bozarken yanmak hallerini giderir. &l !drar temin eder. İdrarda kumla· 

rm, mesanede taşlann t.şekJdllilne mAni olur. 
DİKKAT: H E L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Nafıa Vekaletinden 
Ekallt.meye konula.n ı.: 
ı - Ank&rada Devlet mahallesinde in.ta edilmekte ola.n sulama f4leri ıttet.me mertes 

blna&ının 1kmall lnfa&tı kefif bedeli •ll0262• lira .ıo. kuruttur. 
2 - Eltailtme 22/5/HO tarihin• rutbJU Qarfamba günü aaa.t 15 m Nafıa Vekiletl 

au i.şlerl reisllt1 su euııtme komıayonu od.lamda tapalı zarf u.sullle yaplılaca.ktır. 
3 - istekliler ekalltme f8,!'tnameısi, mukavele proJest bayındırlıt itleri ıenel pıtna_ 

nıesl, ya.pı ve imar ~eri umum1 fenni p.rlname.sini ıh lira ıh kurut mukabilinde au 
14leri relsllğinden alablllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tsteklllerin d519• 1lra •56• ku:rulluk mu'Y&klrat temına\ 
Yermesi ve ek8llt.menin yapılacağı günden lkl cOn evveline kadar ellerinde bulunan 
•esıkalarla blrlıkte bir dilekçe ile Nafıa Vetlletlne müracaa.t ederek bu ite :ma.baul 
plmak üzere vesika a.lmalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eblltmeye ift;irA.t edeme'aler. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını lk!ncl maddede yazılı .saatten b1ı' 1188.t enellne 

tadar .su iŞlert reiallfine makbuz mukablllnde vermeleri llzımdır. 
Postada olan gecUaneler kabul edllmea. 12038• c3588• 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

Yüksek Mimar, Yüksek 
Mühendis Aranıyor 

Proje ve betonarme mukavemet heaaplan yapmaia muktedir 
askerlikle alikaıı olmayan 3 yilluek mühendis veya yüksek mi
mar alınacaktır. isteklilerin Ankarada Ofisin teknik büro reisll
iine veaikalarile müracaat etmeleri ilin olunur. «2299» <<4080>> 

BANDIRMADA 
BUYUK PEHLiVAN GUREŞLERi 

Geliri yoksullara aarfedllmek üzere Bandırmada Halkevl sosyal yardım ~besi ta.r& • 
fından 26/Mayıs/1940 Pazar günü büyük pehliva.n güreşleri yapıla.ca.ttır. 

İkramiyeler b~ 100, başaltına 60, büyük ortaya 30, küçük ortaya. 20 lir& ve d11tele

re de munaslb lkramlyeler verllecektlr. 

Y eşilköy Hava Aktarma anban direktörlüğünden 
ı - Hava. blrliklerl için d62• aded dökme soba alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 24/5/840 Cuma g11nü saat 14 de Yeşllköyde hava aktarma an

l>arı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ıartname ve nümuneleri görmek il.zere hergün, pazarJ.ıta 1ı.recet1e. 

rln mezk(U- gı.inde temınatla.rlle komisyona müra.caatıan. ıoi218• 

SON POSTA 

lstanbul Levazım Amirli· 
ğinden verUen Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 
450.130-160 cem'an 740 ton yulaf ile 140 

ton kuru ot pa.zarbkla. 23/5/940 Perşembe 
günü aaat ıo. da Lüleburgazda askeri satın 
alma komisyonunda alınacaktır. Şartname. 
leri komisyonda. görülür. (1711) (4203> 

* Kefif bedeli 125,964 llra olan benzin tank-
ları inşaatı kapalı zarfla ebiltmeye kon. 
mUftur. Eksiltmesi 6/6/940 Perşembe günü 
aaat 11 dedir. İlk teminatı 7548 lira 20 ku
ruttur. Keşif ve projesi 830 kuru.ta komls. 
yondan alınır. Tallblerin muayyen saatten 
bir aaat evveline kadar zarflarını Ankarada 
M. M. v. satın alma komisyonuna verme
leri. (1712) (4~04> 

* 80 ton yoğurdun kapalı zarfla ek.slltmesln_ 
de tallb çıkmadığından pamrlıltla etslltme. 
ıl 23/5/940 günü .sa.at 15,30 da Ankara Lv. 
Amirlili Satın 'alma tom1syonunda yapıla
caktır. Muhammen bedeli 22,500 lira ilk te. 
minatı 188'1 lira 50 kuruttur. Şartname.si ko
ml.syonda. görült\r. İsteklilerin kanuni ve ti. 
ea.ret veshlta.la.rlle belll vakitte komlayonda 
bulunmaları. (1707> (4148) 

* Hepsine tahmin edilen fiatı 45,000 Ura. o-
lan 150 ton tenekelerlle birlikte benzin pa. 
zarhlda aatm alınacaktır. Pamrlıtı 27/5/940 
Pazarteat gtınü saat 11 dedir. Kat1 teminatı 
87&0 lira p.rtnamesl 245 kuruşa komlayon
dan alınır. Tallblerln muayyen vakitte An
ka.rada M. M. v. Satın alma koml.syonunda. 
bulıınma'JerL 0713) (4205) 

* Afaiıda yazılı mevad pazarlıkla 23/5/940 
Pe~be günt1 himlannda yamlı .saatlerde 
Bd1mede eaki mflf1rlyet dairesinde aatm al. 
ma komiayonunda. satın alınacaktır. Evsaf 
ve tartnamelerl tom.layonda ıörW.t\r. 

Oinal Tutan Teminatı Mlıtt.en İhale 
Lira Lira Kilo saati 

NohUd 1890 
K. l\leı'clmet 830 
Sabun 1938 
Saman 2855 

... 
96 

291 
399 

* 

13,500 
S,500 
5,lOO 

177,000 
(1709) 

10 
11 
15 
16 

(4201) 

30 ton 11tır eti 33 kurut 85 aantım ftat pa. 
halı ıörüldüiünden yeniden pazarlıtı 24/5/ 
HO Cuma gönü saat 10 da Tekirdatında. tü.. 
men satın a.lma kıomlayonunda yapılacaktır. 

. (1710) (4202) 

* 901 ton .saman tapalı zarna eblltmeye 
tonmuıtur. İhale.si 3/8/HO Pazartesi günü 
aaat 11 de yapılacaktır. Muhammen fiatı 

13,515 lira, ilk teminatı 1004 liradır. Evsaf ve 
eerattı hergiln koml.syonda. ıörülür. İatekll • 
lerJn belli gün ve saatten ıblr saat evvel res
ml vealka ve teminat mektublarını Edirnede 
Sanayi kışlasında satınalm& komJayonuna; 
vermeleri. (1703) (4D'11) 

* 2000 aded top cephane semeri pamrlıkla. 
satın alınacaktır. Pa.za.rlıtı 23/5/HO Perpm
be günü saat 15 de JCsldfeb1r Kor sa.tınalma 
komfayonunda yapılacaktD'. Nümm:ıe "f8 p.rt 
name.si komJByonda görülür. Tahmin bedeli 
64.,000 lira, tat1 teminatı 9800 liradır. İatek
lflerln ticaret oduı veııdk•l•n ve teminat 
mak'buzlarlle belli ııün ve aaatte kami.syon,. 

.. ,. 21 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 265 

Zira! ve ücarl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka&ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 50 
lıirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAııa göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira 
4 " 

&00 
" 

2,000 " 4 " 
250 " 

1,000 " 40 " 
100 " 

4,000 " 100 " 
so " 

5,000 " 120 " 
40 " 

4,800 " 180 " 
20 " 

3,200 " DİKKAT: Hesablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dtlf -
miyenlere ikramiya çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey!Ul, 1 BirincikAnun, 1 Mart ve 1 Haziran ta-
rihlerinde çekilecektir. 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdtlrlüiünden: 
Kırık.kale fa.lbrikamızda ç~tınlmak üzere san'atlar mektebi mezunla.rlle aerbeA 

aan'at erbabından tornacı alınacaktır. 
Askerllitnl yapmıf olanların ntuua ve terhJB vesikası, doğruluk kA.lıdı ve bonaentl 

auretıerin.t Jatidalarına. ballıya.rat An.karada bulunanların Ankara slllh. İstanbaldl,, 
kilerin Zeytinburnu ve izmırdekllerln dı llalltapınar fabrikalarımız müdttrltlklerlne im-
tihan olmaJt üzere mtıra.caat etmeleri. (oi103) 

------------------------------ da bulunmaları. (1851-3892) 

c: Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

lleadek icra Memarlatandan: 
Hendek hukuk mahkemesinden verilmiş 

193 karar ve 116 eaaa "f8 27/9/939 tarthll keL 
bi kat'iyet etm1f bir lllm muclbinee Bende-

Devlet demlryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilinları 

~----------------------------- lln Cıpcıp töyflnden Halan. Sıdıka n ı:ı.. 
Muhammen bedeli 3100 lira olan 200 ton normal aun'l portıand çknent.oau .NJk elr,. 

slltme usulll• aatın •lına.cattır. Qbnentol&r 9 İfletme l.stuyonlarının her h&Dll 1*L 
llnıde ftlOn iotndı ıeaıım edilecektir. M1b>Mua. 1/8/940 Çartamba aa\ 11 dedir. Da 
... ~ edeceklerin aJJll ctın '91 saatte Sirkecide 9. İfletme b•numda>::I A. a. SA. 
aıl8Jonuna tanunl T8UJt \fi m,ı Ura tednatıa. mtıracaatlan l&lımdır. ~ 

Y eıilköy Hava Aktarma anhan direktörlüpnden 
ı - Bava birllklerl lçln (150) ton kok k6mtırtl almacaktır. 
1 - Pazarlıkla ihaleai 24115/MO CUma llnü ...... 11 de Y8f11JdJ7de llaft 1ktanm -.. 

ilan aa.tınalma koml.syonmıda !'apılacaktır. 

feda arumdakt fll1Uun llalUI için bu kere 
Par&J& çevribqealne karar verilen l!lendelin 
Olpoıp ~en 'ftkl 11/10/938 tanlı ve 29 
numaralı tapunun lhtln ettlli bir bab lld 
ta• hane ile bir hektar S786 metn murab-

paıuı1 olarak ~ndan ftrllmettedlr. (4195) 

3 - İateklilerin flrlname "f8 nümuneyl görmek bere 
rtn mezkO.r günde temlnaµarlle komiQ'Ona müracaat.lan. 

herdn, paadJla glreollde. bamda ft 1kl J1ls Ura tJJmıtlndekl araziye 

lstanbul Komutanhjı Sabnalma Komisyonu llinlan (.QJ!l) bu tere blrlnc1 açık artırma ııe J0/8/HO 
------------------------------ Peqembe rtlnil eaa~ 15 de Hendek lora dal

Deniz Levazım Slbnalma Komisyonu llinlan 

ı - Talmı1n edilen bedeli c87,000• lira olan .20,000. metre taJ&k kum&flll 22/Ma711/ 
INO tarihine rastııyan Çaqamba günü saat 11 dı kapalı zarfla ekslltmeml yapılacakbr. 

2 - İlk teminatı «4600• lira. olup f&l'tnamtei hergibı tomia1ond&n c33h kurut bedel 
mukabilinde alınablllr. 

3 - İsteklilerin M90 sa.yılı kanunun tarlf"*4 dahilmd'e tamıın edeceklel'i Jııapllı 
teklif mektublannı en geç belli gün ve aa.a.tten bir aat evveline kadar Ka.smıpqada 
bulunan komisyon ba.fkanlılına mübuz mutablll.nde vermeleri, ı366b 

reısinde açık artırma ile para.ya. çe'1'llecett 
ve haddi li,yıtuu bulmadılı takdirde lkincl 18/5/IMıO günü talibi çıtmaJ&D altı bln it &>muı.ııı:t 8ıLt.maJma ltQm1Qonwıa .... 
açık artırma ile 517/940 Cuma IÜJlll ayni yn. iki l1ra1ık (prgoyi) D. T. OIL. btra melerL 
aaute Hendek icra datremnde paraya çev. heavy yalının pazarlılı 23/5/HO eüntı saat Motör yatı 1800 t8o 
rllecelinden ayni haklara 1rtlfak haklanna on dörtte yapılacaktır. lsteklllerin belli Kin Şanzmıan lçln tlO • 
veaair haklara malik olanlar yirmi IÜll zar. ve aaa.tte Fındıklıda Komutanlık Satmolma Defranaiel için tlO • 
faiJa evrakı mt1*>itelerlnl baz etmeleri Ko~nuna gelmeleri. (illi) Gruörlükler için 800 • 
aksi takdirde payla.gmadan harı~ bırakıla. * Mu.ot 800 q. 
caktır. Talib olanlar yüzde yedi buçuk depo Benzin bak.iye para mlktanna l&:8 
veya banka mektubu lbru etmeleri daha Komutanlık birllklerl içln 25/5/940 ıüntı ('111) 

fazla mal6ma.t almak tstlyenler Hendek icra aaa.t onda. pazarlıkla kırk bef ton kuru ot * 
daire&lnln M0/479 nmnaralı dosya.mı& mü- yetmif beş ton aaman satın alınacaktır. Bun- M. M. VeWeti Nn>ma 31/llMO gbl ... 
racaatıan illn olunur. lar !yn a.yn tallblere de ihale edlleblllr. 15 de pzarlıkla elli bin l1nLl.ık bemla a&m 

ı - Tahmin edilen bedeli (13350) lira o - Heybelladadakl Deniz Harb okulu ,. U- .............................................................. Şartnameyi aörmek için her gi1n ve paaar. alınacaktır. İateklllerln eTAf.,. prtlan ll!r.. 
• (10000) metre burancla bezinin 27/lıla ·ı Mil yemekhane ve yat.athane blnaaı 1 bla iftirak lçln de belli gtln ve aaatte kat1 met üzere hergün ve pazarlıt l9ID de lıa&1 
1J&l940 tarihine rutıı:van Pazartesi günü sa- ıntumın 3/Hazira.n/1940 Pazarteal ııt- lan Tarı·femlz teminatları lle birlikte Fındıklıda Komutan- temmat akçelerlle birlikte~ IOn ft .... 
M ıı de kapalı zarfla ebllt.meal yapılacak • ntı aaat 11 dı Kasunpqada De.n1s len lık Satınalma KooıJsyonuna ıeimelerl te Fındıklıda Komutanbk eatınaıma Jro • 
SıJr.. an aatınalma komisyonunda. ka~ Tek ırtıtun antlml <Glt) ınlayonuna gelmeleri. (4157) 

t - İlk teminatı (1001) lira (25) kurut o- zarfla mtlnakaaaaı yapılacaktı - * * 
Jup şartname.si hergün tomJsyondan alına • " a:.:•cİ Nlaile 400 lrrmıt ..... lhda M. M. VekAletl namına on 18tls 1ıla dl bWr 2 - Monkkat teminat miktarı 7589 lira u lirin'": ... .:Z __ u~. Nakllye ve motörlll birlikler için ...,.... makine yatı bet bin kilo iNi bet bin dlllt 

8 ·_ İateklilerln 2490 aayılı kanunun tarı.. kU11lftur. ... 1KU1U JSO » clna ve mlkt&rı yazılı l§letme malzemeat )'ilz .tllo gaz' yatı, bet bin döri Jtls do ftl. 
(atı dahlllnde tanzim edecekleri ta.palı tek. 3 - Mevcud ketif plln ve tartnamuı her Vçüncii aalaile 100 J> 31151940 güntı aaat ıo da pazarlıkla aatm a. valin 23/5/HO günü aaa.t 18 da PMlll*lt-
lıı mektublarını belli gün ve aaa.tten bir iL l11n 832 kurUf bedel mukabilinde mea. Dirdüncii aalaila 100 » lına.cattır. Alınacak malzeme on bin liralık. satın alınacaktır. lstetlllerln oartmma 1' 
ıt evveline kadar Kaaunpaşada bulunan ıro.. k1lr komisyondan a.lınablllr. iç sa/aileler 60 » t1r. Yat ve benzin ayn ayn taliblerden alı- ev.safı görmek tızere her gOın ve ıtazaıtıt lt1a 
CllJsyon bafkanlılına makbuz mukabWndı t - İateklilerln 2490 sayılı kanunun ta.rtfatı Son .ahi/• 40 » n&blllr. İ.steklllerln ıartnameyl görmek lçln de ka.t'l teminat ~çelerfle birliıtte belli ela 
fermr.lerl. c3886ı dahillnde tanzim edecekleri kapalı tek- Muayyen bir müddet arfınıda tas.. her ıün ve pazarlıta. ift~ için de belli ıı1ln ve aaa.tte Fındı:klıda Komutanlık S&Qnalmı * lif mektublannı ıbelll gün ve saatten bir laca miktarda ill.n 18.Ptıraca.klar vı saatte kat'l temlna.t akçelerlle Fındıklıda Komisyonuna gelmeleri. (-ili&) 

1 - Mevcud ketff, plln, ıa.rtname vı hu • saat evveline kadar Kaaımpa.ıada bulu. ayrıca. tenzilA.tıı tarifemlzden iıltlfade 
lusl, fenni şartnameleri mucibince tah.. na.n komJayon ba.fkanlıtına makbuz edeceklerdir. Tam, ya.r:ım ve çeyrek 
mln olunan bedeli 026,388,70) lira olan muk&blllnde vermeleri. (3937) sayfa ll!nla.r için a.yn bir tari!e derplf 

Yeşilköy Hava Aktarma anhan direktörlüğünden 
ı - Hava blrllkleri için (400) aded ba.ttanlyı alınacaktır. 
1 - Pazarlıkla. 1hale31 W5/940 Cuma dntı aaat 14,30 da Y8fllkö7de han attarma 

-aı-ı aatınalma tmıilJOJ9mda. yapılacaktır. 

8 - iatetınerin prtname ve ınilm.uneıyt ıörmet tzere lwslln. puvJJI& lirecetle-
Oı meatlr tündıa • "•ıaru. koml.IJoD& mtııecaa.tJan. ('219) 

edllmlttlr 
Son Pootanın tlcaıt lllnlanna ald 

ifler için fU ~ mttraca.a.t edil. 
melidir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Miessesesl 
Müdürlüğünden: 
Bartın dereat bopzında. Boluköy yatuıında müesaeaece 1mt4'u alııımıt ol&D mm. 

takada.n 5000 ton dolomit taşının lhraoı ve Karabükte müesaeaem!z aabaama nad il& 
bir mtltea.hhlde ihale edilecetUr. Şutnamelerlle yapılacak mukavelename aureu tll. 
tanbulda Sümerbank istanbal fubulnden, Ankara Sümerbank umumi mtıcUlrlilll ti. 
caret f\lbeltnden "f8 Karabiilde mtıw mildBrlillünden bedellls ol&rat altnaMlr. 'la.. 
Ub olanlanıı en geç 3115/1940 tutııınde laM 12 ye kadar mtieuele mldlrltlllm 11111. 


