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imaldeki müttefik kuvvetleri 
deniz.• do u çekilirorlar 

Fransızlar . Somme 1 lnglliz Kr~ll şimali. . . d b• k•• •• Fransadakı askerlerı 
cephesın e ır opru tebrik ' ve takdir etti 

. 

ba,ını zapleff iler 
Dankerk önünde müttefik donanma 

Kral, hepimizin kalbleri şu dakikada 
sizin için çarpmaktadır, diyor 

Londn. 2 9 (Hususi) - İngiliz kıah bu- \ 
giin, §İmali Fransada bulunan lngiliz sefe
ri kuvvetleri umum kumandanına blr teb
n1t ve takdir mesajı göndermiotir. 

Kral, mesajında ezcümle diyor kiı 

Ve tara .&ennin hava kavvetlerinı·n gü:::a~~~~:.:;~:::t~ıı:~~::·. ~~:k,~t:.~~ I ~ ~ lar altında düşmana karşı göstermekte ol-

-4 • • .. ve hayyanlıkla takib etmektedirler. h 
• h b duiunuz kahramanca muk•vemeti. iftihar 

ıştırakıle mut ış mu are eler o[UIJOT . ~u .hareketinizle İngiliz a~~ert tarihine 
yeru hır kahramanlık sayfası ilave et,mlı o-

- . ı••••••••••••••••••••••••••••··-···•··· .. ·-·•• .. -, luyorsunuz. Anavatanda hepimizin kalb -

1 L 
• ı ı ' leri, §U dakikada sizin için çarpmaktadır. 

Al m 
1

1 1 füzi tebn"k ediyo•um.» a n a r 1 e . . Umum kumandan bu messja karıılık 1 •ili ıiil ti~ mı G • . b'.' to,.k~M ~·~··~h .•ö~d;'m;, ve o,donun 

h • • t t t • ı 1 şükran h.islerını bıldınnıştır. 
• İngilizlerin mukavemetleri r n 1 za p e 1 er Franıız tebliğiı Londra .. (AA.) - Royt8' •!= ... 

Belçikada: 
Belçika ordusu teslim olduktan sonrka 

~· d sol yanı açı 
ouradakl İngiliz or u!'lunun 

1 B I 'kadaki Alman 
!te.Jmış ve bu seh;h ~ ~ çı. dojudan 
~rdusu müttefiklerın uzerıne hem 

Parls 29 (A.A.) - 29 Ma.YJ3 sabah teb- llhlycttar bir membadan öğrendiğine göre, 
lJti. F'landre3'1crde ve Frarısanın şlmtil nde cara.. 

Kıta.atımız şimalde dilşmanın aşırı 1 yan eden muharebe İngiliz ordusunun en par 
gayretlerine hayranlıp değer bir kah ~ ı ıa.k: menkıbel&inden biri addedilecektlr. 
ramanlıkla mukavemet ediyorlar. Alı _ 1 İngiliz seferi kuvvetlerinden büyük bır kıs 
nan ve doğruluğunda şüphe olmıyan ma- mı şlmalt Fransa.da ise de bu kuvvetJerin 
lQmat Alınanların dün gündüz ve bu ge... hepsi o mıntakıı.da bulunmaktadır. Ml1cade- lııgınz Krah 
ce cereyan eden muharebelerde verdik _ leye devam etmekle askerler1mlz FraMaya sız ordusunun Somme'de ve Atıine'de cep 
leri zayiatın ıbllhassa yüksek olduğunu kıymetli bir zaman kazandırmakta ve .P'ran- heyi takviye etmek imkanını vermektedir 
gö.stermekt&dlr. Somme - Aine üzerinde 
mevzll hareketler muvaf!akiyetle başa • 

(Devamı 7 net sayfada) Fevkalade tahsisat ve 
Belçika meclisi avans lllgihaları Meclis 
yarın Fransada raznamesine alındı 

\. ....................................... ·-·············"' 

toplanıyor 109.922.000 liralık fevkalade tahsisatın 72.800.000 
lirası millt müdafaa işlerine ayrılacak 

Paris 21} - Belçika parlamentosu, bu Cu-
ma günü Fransada bir mahalde toplanacak.. Ankara 29 (Huauai) - Cümhuriyot ıbUt~ enciiµıen.inden geçerek Meclüı nq • 

tır. Parlamento, bu lçtiınaında, Belçika ht1- Merkea Ban~asınca h~eye 250 milyon nameain~ alınmıştır. Layiha esaslarına g6nt 
ldl.metinln aldığı hattı hareketi teyid ey _ liralık fevkalade avans ıtasuıa dair IA:ylha (Devamı '1 ncl sayfada) 
liyecek ve mllleti Alınanyaya mu.ita vemet • 
te devama davet edece~tır. <a.a.) 

Belçika hükumetinin teminata 
Londra 29 (A.A.) - Belçika maliye nazırı 

(Deva.rru '7 nci sa;yfada) 

Almanların 
zayiatı . 

Paris Almanların 4.500 
tayyareci kaybettiklerini 

bildiriyor 
Par.is 29 (Husu.si> - Salahiyettar makam_ 

Lar tarafından bildlrlldiğine gö.re Belçika ve 
Halanda.nın istila. hareketindenberl, Al _ 
ma.nya en az 2000 tayyare ve 4~0 tayya. -j 
reci kaybetm.ıştlr. 

(Deva.mı 7 nci 11ayfada) 

Amerika.da 
heyecan 

uyandıran 
siyasi bir-nutuk 

Nevyork 29 - Amerikan gazeteleri, 
kral Leopold'ln hattı hareketi hakkında blr 
hüküm vermekten kendilerini kurtarabll -
mek: İçin, kral Albert'in yilksek ~ahslyo -
tinden ve büyUk hatırasından bahsetmekte-
dir. (Devamı 7 net - sa.ylada) 

Müttefik kıtaat Narvik 
şehrini işgal ettiler 

Norveçin. şimalinde bir şehir tayyareler tarafından 
tahrib edildi, 6000 kiıi açıkta kaldı 

Narvikten bir görüni.Lş 
Londra 29 (A.A,) - Am1rallik dairo- dün ak~m mi.lttefik kuvvetl t f ' · h b' tj . blf er ara ınaatıı 

11 v
8
e arbı~a .?~zar~ld!11nln mil!.terek N1e ~k.lı alınmıştı~. Fagernes ve Forenesct de e!imi-
u aa 11 ogrenı l!!; e gore, a.rvı ze aeçmılitit. (Devamı 7 ncl sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
/ngiltır•gi bir dı/a daha 
Takdir edelim 

Ekrem Utekhgll -

B elçilta kralının sjfahmt testim et ~ 
me.i ilelçik.aya geçmiş olan mütte

fik orduları müşkül bir vaziyette bıraktı. 
Bu vaziyete biz mü~ül ciyoruz, hıgiliz

ler, F ransızLu müşkül kelimesinin yerine 
vahim, hatta çok vahim kelimesiı:ıi kulla
nıyorlar. 

Büyük, şiddetli, derin bir infial duy -
makta haklıdırlar. 

İngilizler Belçikay.ı İngiliz kuvvei sefe
riyesinin en ınüh.i:n k13m1nı yolladıklannı 
söylemişlerdi. 

Fransızlar Belçikada harh eden Fnuuız 
kuvvetlerinin en iyi Fransız fukalan ara .
sından seçilmiş olduğunu yazmışlardı. 

SON POST~ 

Resimli BaJrale ı = = Çinli sözü~ 

• Cesur. kahramarı, seçme bir kuvvetin, 
büyük bir kuvvetin hayan bahis mevzuu -
dur. 

Bir veren iki. İ•temekte daima haklı ola. · Üzerine tohum ekilmiyen tarlanın malıaul ver-
bilir. diği görülmemiftir. ···········-·········· ................. -..................................................................................................... ·-----········ .... -............ _.. ............ . Bu kuvvet nn:!ll başarılabileceği henüz 

görülmİyen bir hareket)-: kendisine bir yol 
açamazsa teslim olacak veya ölecektir. 

l.ngilterede. Framada duyulan infialin 
çok yerinde olduğunu kabul etmeliyiz. İn
fial büyüktür, derindir, yerinde ve haklı -
dır. Fakat hcc ikı memlekette gösterdiği 
tezahürler yekdiğerinden çok farklıdır. 

tki düfiince •• 

İngi1iz Başvekili Avam kamarasında 
hadiseyi anlatıyord~. vaziyeti olduğu gibi 
söyledi. Cesur, ata}gan, açık •özlü bir dev
)et adamı olduğun:.ı biliriz. F aka.t Belçika 
kralının. kararı hakkında hüküm vermek -
ten çekindi. Kullandıih cümle aynen ~ur: 

- «Belçika kralının Belçika ordusu bae 
hmıandanı aıfatile hareketi hakkında. bu 
dalti.lı:ada Avam kamarasına hüküm ver -
nüye temayül etmesini telkin etmek nrye
tinde değilim. Bu ordu büyük bir şecaatle 
harb etmi~ düşman.:ı ağır za_ iat Yerdinn~. 
kendisi de ağır zayiata düc;ar olmuştur.» 

ez 
Bel,ika Kralı 
Hallı tarafından 
Çok sevilirdi ! 
Almanlara kar-

şı bir milddet çar
pışt: ktan sonra 
teslim olan Belçi· 
ka kralı üçüııcü 

Leopold Avrupa 
nm en demokrat 
hUkiimdarı ve dev· 

lı:t re;:ıi !ıU. Ha:b~ 

İngiltcredc bu mesele münasebetile Bat- den evvPl halk a ~ 
vekilin sesini takib eden ıes amiral Keys'in 
ıcsi oldu. Amiral Keys cesaretini. ıoğuk -
kanhhğını, göz pekliğini, intikal ve muha
keme süratini 1915 yılın<:ln fiılen gö!ter -
tniı, Zchruge:'de harık!ılar yaratmış1ı, bu 
harbde İngiliz hükumetinin irtibat zabiti 
nfatile Belçika kralının yıınını:ı. gönderildi 
ve Londraya h!diseden 48 saat evvel Ya
~ icabı döndü, onun ııöylediği cümle df' 
aynen ~dur: 

- Bütün tcrait h!llaşılıncaya kadar Bel
çika kralı hakkında hülüm verilmiyeccğmi 
timjd etmek isterim. Ti 

rasınd:ı her ıkı ü9 
günr.e bir müto -
nekk;ren dola~ 

v~ cc>lica .sevilu vo 
alkışlanırdı. Çok 
ıiefa alelade lckan
talarcla halkla yemük 
di. Bu resim kral Le >poJ5u asker 
sesile göstermektedir. 

Ot yiyen profesör l 
Belçika kralının knran münasebetile hü

ldim vennekte lngilterenin çok ihtiyatlı Amerikanın en değerli felsefe profe-
1davramnış oJmasına. mukabil bu bahiste sörlerinden John F!ihter sabah kahvaltı
Fnmsayı biraz daha asabi buluyoruz. Fil- sından sonra bahçesinde hususi ve temiz 
hak.ika FranSIZ Başvekili radyoda. aynen §il bir mahalde yetiştirdiği otlar. yemekte
sözlerl söylemı~tir: .. dir. 67 yaşında bulunan bu profesör eli-

- o: •• Belçika krab 18 gün evvel hızı 1 k"· 
imdadına çağırnu!itı. biz de müttefikler er- yor ı. 
Unıharbiyderi tarafından geçen Birincika- <- Benim kararıma hıç şaşmaymız .•. 
nan ayındanberi teııbit edilmiş olan plan Ben Amerikan kimya enstitiisı.inün ver~ 
mucibince bu daveti kabul etmiştik. miş olduğu nasihati dinliyorum. Vitamiri 

Şimdi tam muharebe cereyan etm_ekte 

ARA 
Sabahtan sabaha 

Zavallı 

ha.fmetpenah! 
Belçika kralı Leopold kayıdsıı ve 

şartsız teslim oldu. G~en Büyük 
Harbde ayni lst~lra utrıyaıı lffol~i
ka.nm eski kralı Albcrt O"du.~ile dört 

yıl müttefiklerin yanında harb etmiş 
ve zafere erişmişti. Demek oluyor ki 
Belç.ikn t&rihlne şerefte geçen o ka.h-

ramanlık destanı Belçilı:aJıların hafı. 
zaJaruıda yer etmemiş. Ruıhlanna şe
caat ve hamaset gibi mnu nrhğın 
tuz ve hJberi olan hasletl~ri aşılama -

nuş. Dünyanın en güzel av tüfeklerini, 
ım mükemmel t'eb tabancalarını ~·:ı • 
pan Belçika yakın tarihe ceçen o şe
retıı zafere rağmen sllihla. ol1n ali_ 
kasım sadece silibm bir· tkaret me. 
taı olmasına batlamış. İşte bu ruh 
ve bu kanaattır ki Danimarkayı Jlj).. 
1• ' andayı, Norveç! ve nihayet Belçikayı 
medeniyetlerinin en parlak irtifam. 
dan :d ıret Te mesken~tin hicab ve 
haealetin en müstekreh çukuruna yu. 
n.rl~tır. 

Tarih şimdi kö'kle!:-inl medeniyetin 
deriııWc.lerinden alan iki büyük milleti 
seYft'di:ror. 'Fran.sa ve ingtJtere düş. 

ınanJarile göğüs gö~üse telmi.<derdir. 

NDA 
Cephede Alman 
Kurşunile ölen 
llh Fransız meb'asu 

Fransada meb'
uııluk askerlikten 
muafiyet temin et
mez. Askerlik va -
zitesl1e . mükeller 
bulunan meb'uslar 
derhal kıt'alarına 

iltihak ,,.tınişletdir. 

Bunlar içinde ba -
ıunan Mayenna 
meb'usu Grat 13 
Mayısta bfr Al -
man mevziine ya· 

•o\WııWiliılııMııllı6ıiııım.~.-.ıaıı pılan hücum e!lr.a-

sında vurulacak ölmüştür. 
1914 harbine gönüllü olnro..\ iştirak ey

lemiş olanGrat fevkal~de yarerlıklnm1 -

dan dolayı yüzbaşıhğa terfi etmişti, bu 

harbde dahi bır gönüllü teşkilatının ba -
şına geçmiş olan bu meb'us vat:mı uğ -

runda k.ahraIIl3.lıca canını feda etmiştir. 

Krislo/ Kolomb , 
hırstiyanlarca mukaddes 

insanlar meyanına giriyor 
Amerikanın kaşifi Kristof Kolorr.b 

hakkında Papahıt makamı taraf:mdan u

zun sen~rdenberi yapılmaktn olan tet-

Mayıs· 30 

Askeri 
vaziyet 
~ l mi ta7faıila~ ~~ 

meğe başlamışlar Ye bittabi Ahna~ 
şidcletl:i ~ mütemerkiz tazyiklerine nğraJ 
mışlardır. 

Ahnanlu Belçika.da son alınrnamıs m?V, 
· m §dı.iıler olarak Brugues'i ~eçmişlet; 

..>stende'yi ah:ıu~ar e Dixınude'ye var 
m~laniır. İ:ııgi!Wer her ~eye raimen Jp~ 
ren.in şimalinde Y ser kanalı geminde du; 
rup mukavemete muvaffak olmuşlardır. 

Fransa fimal doğusunda: 

Almanlar Lille'yi şarktan ve garbden Yii· 
rü. • ~k aldıklaondan bunun etrafıııda vf 
cenubunda.ki Fransız kıt'aları mahsur bij 
halde kalmışlardır. Ancak bunların ,ik ~ 
tarlarının çok veya az oldukları bilin~e .. 
diği gibi şimale doğru ric'at edebilmiı: olait 
Fransız kıt'alannın miktarı da henüz ma t 
lum değildir. 

İngiliz seferi ordusuna gelince, bunun 
Belçikada bulunan kısmının Y ser gerisindf 
mukavemet ettiğini yukanda söyledik~ 
F ransadaki kısımları da, ağlebi ihtimai b~ 
kısım Fransız kıt' alarile birlikte, BaiUeuldj 
ve daha şimalde, W ormhoudf da, mukq. f 

vemete koyulmuşlardır. Bu mukavcmetlel 
müttefikler ordusunun aıııl kııımının Dun. 
kerk ve Veurne'den kabil olabildiği kada~ 
fazla miktarda irkabına imkan vermek içfq 
yapılan ardcı muharebeleridir. Aln>anlar. 
müttefiklerin irkabına mani olmak iç~ 

Dunkerlı: ile Veurne ve civarını karadan u• 
zun toplu ve havadan uçaklarla bombaro 
dıman edecekleri aşikardır. Fakat lngilizleı 
de donanmalarını ve nakliye gemiforini hail 
raya getirmişleT ve askeri irkab için mömı 
kün olan her ~yi yapmışlardır. 

Diğer cepfıelerde mühim bir hadise of.. 
mamıştır. 

Vaziyetin muhakemesi: 

Belçikadaki cephenin bir kısmını tutRtl 
Belçika orduııu ortadan kalkınca ve Wey • 
gandın bekJenen büyük kurtarma taarruztı 
vaki olmayınca Belçika ve Fransız toprafi. 
larında. bu haftadan fazla bir müddetten• 
beri, en müşkül askeri vaziyetlerde, üstün 
Alman kuvvetlerine karşı fevkalade bir ce• 
saret ve fcdakarhl<la muharebe etmiş ola.Q 
müttefik brdular için şimale, sabile çeki ' 
lerek kabil olabildiği kadar fazla miktat" 
da gemilere binmekten başka yapılacak bfı 
~y kalma..T.!Ştı. İşte müttefiklerin §Ünal ha· 
tı Belçikada ve şimal doğu Fransada ikY 
gündenh, ~ •. pbklan da bundan ibarettiıı 

Demek oluyor ki, bugün veya yarın Beb 
çikanın tamamı ile Fransanın şimal doğusu, 
kamilen Almanların eline geçmiş olaca~tm 

Franııanın şimal doğusunu terkedecek o 
lan müttefik kıt"aların, bu kadar müstacel 
ve ate~ altında yaptıklan bir irkabda bil• 
tün toplannr •e harb vasıtalannı berabe'( 
götüremİyecek.lerinden bunları tahrib viS 
imha edecekleri tabiidir. Bu itibarla F ran. .. 
sadan gemiye binip kurtulacak kıt'alar da • 
ha ziyade iııııan kütlelerinden ibaret ola ~ olduğu bir mada her zaman Almanların itibarile fevkal!de ZE!,IJginliklerincjQı. do-

sazlerine milttefiklerin ııözleıine verdiği layı ot yemeği, otlamağı faydalı buluyo
k.ıymetin ayni kıymeti verir görünmüş olan rum. Bu yeşillikleri zararsızca yiyebil
Belçika lcrah kendisinin yırnlımına ko§mU~ 

Fransız Basvekili tarihte uman u~ 
rnan şahla.nan Fransn kanından za
fer bekliyOl' •• Çö.-çil ve kra! · Jorj jng1_ 
~iz asalet ve hamasetine be1 bağlamış. 
lardır. Fransız kanı cevvaldir. İngiliz 
in.:ı.dı metindir. Bu iki Jrayiıalttan do- kikler neticelennıi~tir. Bu adamın haya- caklardır. 
ğacak kuvvete inanmak lazımdır. Çüıı. tmda bir şaibe görüımedtğinden Papaltk Görülüyor ki müttefiller, Almanlanu 

olan Fransız ve İngiliz askerlerine tek keli- mem için aralanna nane vesair kokulu 
me aöylemehizin silahını terkı:tmistir, bu yeşillikler katıyorum.> 

kii tarih btı iki milletin lcab ettiği :ra. makamı ona knts tyet ifade eden cSainb Belçikada ve şimal doğu Fransa.da m1ühinı man ha.rikalıır ;rarattığma Şahid ol _ ve büyük bir muvaffakiyet elde etme erin(\ 
muştur. Hnlancl:ı, Relçih ~ibi kiiçiik sıfatını vermek üzeredir. Yaku:.da bu hu- mani olamamışlardır. Fakat bu muvaffa .. 

tarihte misli görülmemiş bir hadisedir.» 

* Belçika kralfnn kararı münasebetile işi-
tilen sözlerin üçüncüsü Belçika hükumetin
den geldi, o da şudur: 

- «KralL-ı hareketi e~as kanuna muha
IJft:iT, muta olması içir. karar kralın imza
silo birlikte mcs'ui nazırlardan birinin im
a:amı1 ela ihtiva edecektir. BinaenıJeyh hü
k&net tarafından dinlenmiyecektiı. Hii -
kO.met bu dakikada Fransacla bulunan Bel
çfftalılardan yeni bir ordu yapuak harbe 
devam edecektir,)) 

* 

cemiyetlerden kahra.nu.n.Iık beldene. susta merasım yapılacaktır. Keyfiyet. A- kiyet kat"i bir sevkulceyşi zafer değildir, 
hin ki~i kaybett~ Bu vaziyette Belçika or- mezdl. merikada aU.ka ile karşılanmıştır. Çünkil Fransız ordusunun büyük k.ısm( 
dusu daha ziy.ıde dayanama7dı ve Belçika * Fransada yeni mii<lafaa hatlannda yerle ~ 
kralını kararı;ıı kral sıfatile değil, Başku- Asil Türk gencllği, ne yenilmez bit· Ç k [• d [ 'k l şebilmiş ve kendini toparlamış bulundı:ğ~ 
mandan aıfatile verdLı>' kaıhraman oldufunn bJr dalla inan. 

8 efi ciğer l e z an l" gibi İngilterenin bütün kuvvet kaynakla_.9 

Bu iddianın hangi kısmı doğru, hangi Yedi düşman eni sa.nnı'l'ken, stHihm baba olacak henüz dokunulnıarnıı durmaktadır. Bu sc-
kısmı yanlıştır, bilinemez, fakat Belçika lfJnden alınmışken, hiyanet oeakl&rı heble müttefikler için umumiyetle ycjse, dU'ı.. 
kralını bu derece vahim bir katar vermiye buram· buram tüterken bam dem.iri Bundan dörl sene evvel uğradığı ço- ıüleeek. herhangi"~tamir olunmaz bir geııe} 
sevkeden ıebebin çok esa,lı olaca~ı mu - ·· ·· f cuk felcı· .. ,;;zu··n,3en mu-t'n'" tehlikeler at- vaziyet yoktuY. 

SUQ(U ya.pan.k zıı erler kanndın. J - 11 "'i H E Erk.let hakl:akm. Bu münasebetle htid.iselerin • • ı 
mütaleası ~suasında göze çarpan birkaç Atatiirk CUmhuriyeti ~na emanet latan ve fennUı bır mucizesi sayılan çelik ·-·-···-................ ·-····-··-·· .... •••••••••·-
noktaya işaret edelim ı ~ekte ne kadar haklıdır. ciğerle yaşamakta devam eden çelik ci- Fırıncılar Şirketi hakkında 

1 - Belçika kralı kararını Belçika top- ğerli delikanlı i3mUe marttİ Amerikalı tetlCiklcre devam edilecek 
rağında ordul~n arasında bilfiil ~ı b eder- S • 1il 

Belçika kralının kız kardeşi İtalya veli~ ken, 1 7 günlük bir çarpı~madan sonra ''er- milyonerlerden nayt ın °6 u, geçen sene İst bul Belediye Re.isi na.mına Belediyt\ 
ahdının refikH1dır T"e Belçika kralının ço- miştir. .. ............................................................ evlenmişti. Delikanhmu önümüzdeki Ey- Reis ~uııvtnleri'nden Ri.fat Yenal 'blı: mu .. 
cukları bu dakikada İta1vada halalannı::ı 2 - Belçil.ca h.ükOmeti k.rahn kararına T A K V I M llıl ayında baba olaca~ını Amerikan ~a- harrlrimlze şehrin ekmek işleri hakkında §Ull 
nezdinde minfird;rle.·. lki devletin hı.ikünı- Belçika topPlğında değil ~lçika toprakla- . lı k ları söylemiştir: 
dar aileleri arasında yakın bir sıhriyet nnın mühim bir kısmının henüz serbest zctelerı yazmaktadırlar. Delıkan 29, a- - d'lrmctla.rm kendi aralarında yaptık .. 
mevcuddur. Bununla beraber ltalyada ne k nsı 25 yaşlartudadnlar. lan kollektlf •irketin mukavelenameleri vd 

d ı h · · bulunduğu zamanlarda, Fransaya geçti • -. 
zaman Bdçika.nm d ı an• ııa enüz sonmı- hareketleri Uzerinde belediye bakımın~ 

1 1 · ten sonra itiraz etmşitir. 
yen bir iğbirar hisııi a ev enır: S l - J Tiı.rdığunız netl.ce şu olmuştur: 

d l ı ] 3 - Fransız Ba.vekilinUı Belçikay_ a "'e- l-'lraf • yu··rugen uaA - Habeş harbi esnasın a ngiltere ıta - "· "' ,._ 5 Ekmek üzerinde beledi vazifemiz çe~nin 
1 b .k çen Birincikanunda yapılmış bir plan mu· 

yaya kar~ zecri tedbir er tat ı etmeye A.merikada Kaliforniyada bulunan bü- de~lşmemesi, narha müessir olmaması. hal.. 
k n. v b ah d ·ık d B I cibince yardrm edildiğini söylemiş olması, 
aaı~hgl zaman u ~ a a l a ım1 e - ,,;\k Sant Andre da."h şehre ve deılize. kın ekmek ihtiyacını her yerde tem.in ım • "- d ·ı· ·L· leket ar Belçika Üe Fransa arasında g~zli bir müza- J... 5• ç&&.a atmıştı, enı tr, ııı.;ı mem a- . • kA.nına halel gelmeme.sldir. Bunlar üzerindd 

•ında yakın bir ~empati yoktur, olmadığı !tere yapbğı hak.k1nda. Almanyarun ortaya doğnı süratle kaymaktadır. Yapılan ;]~ ştddetll mürakabe yapıyolnz. Ekmekçilerln 
için de İtalya raci.Yor..ı Belçika işlerinde ya- atını,, olduğu iddia hatırlanınca, ilerde mü- 0 

1 

tetkiklere göre, bu dağ 24 saat l'.:irıde bır ya.ptıklan §'irketin mahiyetine gellnce, aıa. ~ 
nm bertaraf sayılır. Onun söylediği şudur: nakaşayı davet edecektir. ~. N~~ Rebiiilahar metre yol almaktadır. 1936 senesjnde kadar mercilere keyfiyeti tetkik etmeleri 1 ~ 

- Blçika kralının kararını birdenbirç 4 - lngilterenio kendisi ıçin fena aki- kaymağa başliyao da~ b:r ay sonra tevtık- çın müracaatta. btqunduk.• 
ittibaz ettiği düşüncesi yanlıştır. Hakikatte betler doğurabilecek. bir meselede dahi 4. 32 23 
knl Belçika ordu!'t!IlUU başkumandanı sı- hüküm vermeden e'\•vel düşünmek ihtiyatı- 9 , O kuf etmişti. 1940 Martmdanberi yeniden Haydarpaıa trenlerine musallat 
fatile emri altında bulunar. kuvn:tleıin da- nı gösternıesi ne büyük bir karakter kuvve- ÔJll• ikindi 1 Akşam yola düzülm~ bulunmaktadır. Marttan- olan bir hırsız yakalandı 
ha ziyade dayanamıyacaklarını Perş~mbe tine m,,alik olduğ-unu gösterir. s. D. s. D. s. D. beri bir hayli yol almıştır. Tetkiklerde Bir müddettenberi Haydarpaşa hattına ış .. 
gfinü hükumetine bildirıni~ti, müttefikler- Belrı"ka kr"'İtnın haıeketine aid en doaru ,., .. _ ks kııt larmda. muhte 
den hem dah~ genış mikyasta bir yardım, y " "' V· ..,. 11 16 lv •9 IU bulunmak üzere Amerikan allmlerıt:.dcn !iyen pos ..... :ve e pres ar .. 

hükmü muharebenin hitamından eonra Bel- E • 89 s 38 12 b d irk t hAd' ı rl oJuvnr fakat bunların hem de büyük mikyasta bir taarruz beldi- · ... . mürekkeb kalabalık bir heyet u ağa lif s a " ıse e ->·~ • 
Çikada Yapılacnlc bir referandom vcre<:ek- r 111 bul amıyordu Son defa Toros eks .. yordu, Belçika Paş...-ekili bu vaziyeti an - gitmiş bulunmaktadır. a un ·. ' . 

lat:mak üzere Paristen tayyare ile Londra- ~ti~r~·;;;;;;;;;;=====Ekrem~~~U~ş~ak~lıgil~~=====:;;;;:;=:=:;;;;;;:;;:::;;;:;;;;:;;:;;;;::~;;;g;;::=============:;' preslle Ankarm:la.n Istanl:mla gelen Hayrıye 
ya gitti, durum nazikti, müttefik ordular ( ~ isminde bir ka<iının da, bağt1jdaki sandı "-
Bqkumandanı genera~ Veygand tayyare 1 S T E R J N A N, 1 S T E R 1 N A N M A \ 1ğmdan500 lira kıymetinde eşyası ve 85 Ura 
ile Belçikays geçti, fakat hawlığı henüz para.sı Ç.a].Inml§tır. 
bitmemişti. istenile.J taarruzu yapmaktan (.i:ırb rephesınde muharebe aym 1l1 uncu günü Almanların c'iüşüröı(lklerini iddia ett.ikleri tayyardrr:n sa - Zabıtanın sıkı takibatı neticesinde niha. .. 
çekindi Bu müddet znrfında da Alman taşladı. Bugün ayın 30 udur. Aradau tamnrn 2.0 ~ün yıs: ~ünde vnftıti 100 diir. 20 günde yekıin 200Q eder. Mlttc· yet bu hırsızın trenlerdde Alite~lzI1d~eil1k Yt1t1~,,.: ordulan en şiddetli savletlerini Belçika or- !ık:;,,.r:n AJrn~nJar ıçin verdikleri rakam da takriben. böyle pan. Eskl-1ehirll Mehme o u.,u, ça ~· 
dusu etrafında teksif ettiler. ge·:ti. eşyayı Üsküdarda metre.si Haticenln eTindı 

Son 48 ııaat içinde Belçika orduııu Gczete 1'oleksıyonlarına bakarak ki.içük bir he:.tıb yaptık. dır . .Hesabın coğru olduğuna; sakiadıği anla~llnnştır. 

IOO:OOJ;ş 1:ı!:::by~! tekrar ediyorunı: 1 S T E R i N A N, İ S T E R İ N A N M A 1 S\I1;1u derhal yalmlanuak, tablcikata bat• 
Janım$ll'. Son 48 gat içinde Belçjka ordusu yü.z 
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Telgraf, Telefon Ve erleri 

İrlandanın müdafaası 
için tedbirler alınıyor 

Dubll 29 CA A ) _ nün akf8.Dl ırıa.nda 1 emniyet teşekküllerinde hizmet görecek of
llıebuso.~ında. sÖz · söyllyen B. de vaıera hft- radın kayıdlan 1ç1n de propaganda.ya glrl • 
ktunetın karar verml.f olduğu müdafaa ted- şUooektir. . 
birleri için mlistacel bir ıüsum oldufunu Muhalefet ve lfcl partıaine meruıub 1 aza
hildinnl.ştir. Muntazam or4u ile ilk hat 16- nın hükOmete mensub ~ oaJ:ıslyet ile her 
n""üI ı1 ~ı. ...... tır Daha hatta birleterek m1lll müdafaayı al.lkadar 
~ e n ih~t.ııan .....,.-....... · " rt1 

bl.nıerce gönüllünün elde edilebllme3i için eden meseleleri g&iişmelerine karar ve -
erhaı propagandaya gir~ilecektir. Mahalli miıtlr. 

Bulgarlar Balkan bisiklet 
şampiyonluğunu kazandılar 

Bükreo 29 (A.A.) _Anadolu ajanıının ı . ~ul':~nn, ~er iki cep.?e~ni dolduran 20 
hu•u • h b' · b!Jdl 'ı or• hını mutecavu halkın onilnde yapılan bu 

" sı mu a ırı n r Y • b k · .. 25 26 11.1 t Veledrumda yapılan yanı a§tan sonuna adar büyuk bir mU-
ve n ayıs a d 1 'l d · · Ç k · Balka hl 'ki t .. abakalarmdan ıonra. ca e e ı e 41vam etmışbr. o çetın geçen 

n sı e mus • 40 .. b k 'h l . d ğ .. f bugü t 15 30 da Jofe Jiand da tur muıa a anın ru ayet enne o ru on aa ta 
olarak' ~~~ kil~metrclik Balkan mukave - bulunan 1 O ki~ililr. b fUP içinde :4 Türk ko-
trıet .,.., · ı yapıldı. Her iki milletten şucu da yer almıı bulunmakta ıdl . 

..-mpıyonas b 1- B U '-U bü·.::L d bü ''k b" 5 er bisikletçi olmak üze~ bu miliıa as.aya ug na. yua. yanfl a yu ır mu-
20 bisikletçi iştirak etmekte idi. Türk ta- v:affakiyetl~ kazanan Bulgarlar Balkan bi
ıkımı, Orhan, Kirkor, Bayram, Sabahat~n sıklet pmpıro~lulunu kazandılar. 
ve Faikt n müteşekkil bulunuyordu. Talat Ti.irk kafılesı, yarın 13,45 de Bük.reıten 
Yaralı olduğundan takımda yer alanıamııh. hareket edecektir. 

İngiliz parlamento binasmın emniyeti 
için de tedbirler alınıyor 

Londrn 29 (A.A.) - Royter: 1 varakruıı verileceğini söylemiftir. Relı bü. 
Yanndan it.ibaren ~giliz parlamentoıu- tün azayı bir an evvel bu varakalan almak 

nun işgal ettiği Westmı.nster sarayı~ın em üzere müracaat ebneğe davet etmiJtir. Di· 
niyeti iç.ı'n hususi tedbırler alınacaıttır. v bi 'ht' t tedbi · 1 _,_ "- d . . . ,..1 • ger r ı ıya rı o mır.&. ULere e par· 

Avam kamarası reısı bugiln ug eaen ıon . • . 
l' b .. .. b' ı memurlara ve kama- lamentonun Weabnınıter köprlisilniln al -a utun me us ara, 
rada devamlı bir vazifesi olanlarla vazi • tında bulunan geçiddeki medhalinln 1ıı. 
fednr bulunanlarn birer aerbeat duhuliye patılmasına karar verilmi~tir. 

Akdenizdeki kontrol 
Lorıdra 29 (A.A.) - İyi m alumat al • 

nıakta olan mchzıfil, Sır Wıltrid Greene'in 
olarak ifaya memur olduğu, vazifenin ~ek
nil: sahnda muvaffaklyetle hitama enni' ve 
Akdenizdeid kontrol meselesin,' müteallik 
Sir Creene'nin bu hususta İtRlyan eksper • 

!eri ile mutabık kalmış olduğunu, bot"an 
etmektedir. 

Marunafih siya.et sahada böyle bir netic4!' 
elde edilemem,i;ıtl:. Binaenalf'yh allkadaı 
hUkılmetlcr, elde edilmi9 olan teknik itilftfı 

henüz taavjp etmemi;ılerdlr. 

ingiltere ve Balkanlar 
Londra 29 (A.A. ) - istihbarat nezareti parll\mento müıteşarı Nicolson, C'ftlıo 

nihayetinde s:-iz alarak. ~alkanlardi\ ln~tllz propaganda'>ı meselesini mcvzullhnhs 
ederek ı,ıunbrı söylemıştır: 

p agnndanırı teıkilatlandırılmak üzere olduğunu söyliyebilirim. T ecrübodide ve 
B lkro~ la umumi mlirıasebat meıel<"sini heyeti umumiyeaile kontrol edeLilocek 
bi~.;~f:;ti~in acilen göndeıilmt"si de tetkik edilmektedir. 

Almanlar esir ettikleri Fransız tayyarecilerini 
derhal zincire vuracaklar 

Alman cephesi 29 (A.A.) - Al.ma:ı Bunda!\ böyİ:t bir Alman tayvarecisinln 

istihbarat 
hüro~u. Gocrimr'in esir edılmıt öldürillmUş olduğu haber alınır alınmnı; 

l • I · ı beş Fransız tayyareclti mukabelebilmlail 
1 b " tü Frıı.nsız tByyarcci crın n zınc . 1 k .. d h 1 k d 1 o an u n ld ~unu haber o ma uzerc er ıı urşuna izi ı;-cektfr. 

re vurulmasını emretmiş 0 u Alman tayyarecilerinin para,UtlerUe tav. 
vermekterlfr. yarelerini terketmek mecburiyetinde ka · • 

Ayni bilro. ya:ı:ıyorı . lladar lıb da yere indikten sonra cldlirü!melerl 
Esir edilen tayyareciler şımcHve halinde Fransız esirleri kurıuna dizilecek-

'• 1 l"ıcenaban~ emirler ilga edil • tir. 
Jner ı o nn n • db l d b"" ltt Lütiln Franıı7 tay • Bu te ir er ılmdiye kadar mukabele -
Jniıtir. Bun 'ln oy t klan ııili. el';'° bilmiailde bulunma~..ı sebebiyet verm.rmlı 
ıırarecileri • F ra rısızların yap ı 1 l 
rd'l' d:l ..., derhal .ıincire vurulacaklar- olan ngiliz tayyareci erine tatbik edlJml _ 
t ı tr e ı nıe... yeoektfr. 

~. -------=--~----::----~~~-=--
F ord fabrikaları altı ay sonra günde 

bin tayyare imal edebilecek 
. . . 

29 
(A.A.) ~ HenrlFord verdiği bir mülakatta icıı.b. ettiii tak.-

Oetroıt - Mıchıgıl<l F d otornobll f abrikasmın ııllnde bin tayyare ımal ed~ • 
Ülrde bundan altı a-r sofnrad, ~r ıerait dairesinde tayyarelerin milliyet fiatının acldz
}>tleceğini ıöylemittır. or ' u 
'de bire inece~lni il&ve etmiştir. 

ital adaki Fransızlar avdet edemiyorlar y J:' _ ltalyanhududu resmen kapalı olmamakla beraber 
Roma 29 (A.A.) - · ransız ft lyay1 terkten menedilmişlerdır. 

bir miktar Fransız tebaası an
1
•17

•
10 lanam•"'ası acbcb olarak ileri sürülmekte iH de 

ı k k . . ize erın a ı -·· talyadan çı ma ıç~n v b , t oktu ve yeni kaide de yalnız Fransızlara tatbik 
ofmdiye kadar böyle bır mec

1 
ukitde ~olemektedir. 

edilmektedir. 1 renler norma ıe 

~omanyada ~~~!.d~~. ~.~~1~!~r~ü•~~!~~.;e~~!!.!~.~. 
Bukreş 29 (A.A.) - R d hal inıaeına ha§lanılması derpl§ edılmek.tedlr. Ro • 

nazaran yeni gaz depolarınıdn er zslz kalmamasmı temin ioin mezkôr depolar ıtrnto
rnıınya ordusunun hiç bir an a ga 
Jtk noktalara yapılacaktır. 

Çörçil Salı gunu vaziyeti anlatacak 
A A ) 

_ ÇörçiL askeri vaziyet hakkmda muhakkak MUette Sah gtl
Lond ra 29 ( · · 

nU beyanatta bulunacaktır. . 

F ransanın müdafaası 
meselesi 

Yazan: Selim Ragıp Emet 
p ransız kumanda heyetinin baoında 

• yapılan son deği:iklikten sonra, aı
k~rı • m~vaffakiyetsizlilderle bozulan efkara 
nısbı bır em:ıiyet gelmiı gibidir. General 
Veygandın •.. ~om ve En nehirleri boyunca 
~le.~acele ':'ucudc getirmeye çalıştığı cephe 
~nun~e bır müddet sonra Belçikadan ve 
ıımalı ~ransadan akın edebılecek olan Al
m~n kıt alar.ını duıdurmıya muvaffak ola. 
cajp. lcanaatı gittikçe artıyor. Bir defa hu 
e?1nıy~t hasıl olduktan sonra bundan Ötesi-
nı temın etmek imkan dahiline . b'l ' M h"ll . gırc ı ır. 
h ab~ sa ~ e~ını;ı İşgal edılmesine rağmen 

ar ın .b~tmıyeceğini iddia edenler, bu 
hu~stakı ı?1anın gittikçe attıp kuvvet bul
dugunun hır ddıli sayılab;lir. Şu hale gÖrC" 
ve . bu iddialara bakarak harbin yıİdırım 
hızıle devam edip ilerlcyec~ğin; kabul et
mek müşküldür. İkı tarafın yakında kar,ı
lap.cak olan büyül.. ve külli kuvvctlC'rinin 
çarpı§malarile bıı neticenin ha&ıl olacağını 
he~ba. ka~mak da.hı doğ:udur •• 

azıyetı bu §ekılde ve umumı manzara
ya bakarak te.ıbit ettikten sonra Fransız 
matbuatının so,1 ;ıeilriyatını fiÖyle biı göz
den. ge_çirebili;iz. B:.ınların çoğu, bugünkü 
vazıyetın mes uliyetini yüksek Fransız ku. 
manda heyetine atfederek çok acı tenkid
lerde bulunuyorlar. Mesela Başvekılin kla
sik harb zıhniyetın ..! Fran~anır: sadık kal
mıı olmasındaki esbabı devamlı tahlıl ede· 
rek Lehistan hıtrbinder. dahi alınmamış 
olan dersten acı acı hahsedıyoı la •. 

Bir diğer gazclc111:1 yazılım da ötekiler 
kadar şayanı dikkattir : Geçilmez bir istih
kam hattı ile emniyet altına :.lındığı söyle· 
nen memleketin böy!e bir istirahat uvku
suna yatırılmasının m,.~'ul VI" miisebbibleri
nin meydana çıkarılması iizerinde duran bu 
vazı, böyl.c bir zihniyetin yaradılışından 
ıonra hasıl olaıı vaziye~ karşısında hayrt"t 
edilmemek lazım geldiğini, istenilen bütıin 
askert kredilerin büyük biı emnivetle ve
rilme_,ine rağmen bunları , hud~dııuz bir 
emniyetle sarfedeıılerin geçmi•i clr.ğil gele· 
ceği düoünmeleri l azım geldiğ;ni ilave ve 
§U sözlerle yazıya nihayet veriyor: 

Bunlar ne moto ıiz•! kuvvetlerin ehem
miyetini ne d e hava kuvvetlerinin müessi
riyetini takdir edememişlerdir. Bunlar mey
dana çıknrılmnlıdır} 

Bu yazılar gösteriyor ki Fnınsndn efld1· 
rı umumİ}'e son derece mUtcessir VI" mem
leket müdafaasına memur kimseler bu vii:z
den fena bir va'!İYettedirlcr. Şayed bütün 
bunlara rağmen general Vı-n~and vaziyeti 
kurtanrsa bUyük bir mucize yarattığını ka
bul etmek lazım ~Jir. Evet 1 Hakiki mAna· 
aile bir muciz~. 

5.11.,,.. &a9ııı c,,,..9 .............................................................. 
Holandaya indirilen 
10 bin ea_raşütçüden 

7 hını ölmüş 

Yeni vergiler hakkında 
Maliye Vekaletinin tebliği 

. Ankara 29 (AA.) - Maliye Vekale -
tınden tebli~ edilmektedir: 

Bazı vergi ve resimlere zam yapılması 
hakkındaki 3828 sayılı kanunun muvakkat 
birinci maddesi hakkında a,ağıdaki i:uJı!l
tın verilmeıi faydalı görülmüştür: 

1 - Bu maddeye göre beyanname ve -
reeek olan ithalatçılar, vergileri arttırılmıı 
veya yeniden vergiye tabi tutulmuf olan 
maddeleri yabancı memleketlerden ithal e
den ve bu maddelerin ticaretile rne§gı•l o
lanlardır. Bunlar ticaretile meşgul olduklan 
maddelerden bir kısmını memleket içinde 
mübayaa etmiş olsalar bile kanunun neşre
dildiği 2 7 Mayıs 1940 tarihinde gerek ya -
bancı memleketlerden ithal, gerek memle
ket içinde rnübayaa etmiş olduldarı malla
rın cümleıini beyannamelerine dercet:nela 
mecburdurlar. 

2 - Toptancılar, senelik muameluleri 
itibarile, aatışlannın en az yarısından faz
lasını tüccarlara ve sınai müesaeaelı>re ya
panlardır. Bir sene İçindeki sabılannın ya
nsından daha fazlasını doğrudan doğruya 
müstehliklere yapanlar perakendeci oddo -
lunur. Perakendeciler beyanname vermek 
mecburiyetinde değildirler. Yalnı7. kanu -

nun neşri tarihinde yüzer kilodan fazla kah
ve ve çay ve on tenekeden fazla benzin 
mevcudu olan ve bu maddelerin ticare•ile 
meşgul bulunan perakendeciler beyanname 
vcrmeğe mecburdurlar. 

3 - El tezgahlarında dokunmuş olan 
ve istihlak vergisine tabi bulunmıyan pa _ 
muk. yün ve kıl mensucatın satı~ile meş~ul 
olanlar toptancı da olsa beyanname ver -
mekle mükellef değildir. 

4 - Tütün ve müskirat bayileri, ayni 
zamanda kibrit de sattıkları takdirde kib
rit mcvcudlarını dahi beyannnmelerinde 
göstereceklerdir. 

5 - Beyannamelere, kanunun ne~re -
dildiği 2 7 Mayıs 1940 günü sabahında 
mevcud olan mallar dercolunacaktır. 

6 - Şeker ticaretile meşgul olan it!:ıa
latçılar, toptancılar, perakendeciler ve re
ker fabrikalan beyanname vermeğe rnf'C
bur değillerdir. Seker istihlak vergisine ya
pılan kilo başına yedi kuru§ zam, Mart 
1940 ayı zarfında antınlan fiat içinde da
hil bulunduğu cihetle, yeni kanun dola)'l -
sile şeker fiatlan yükseltilmlyecektiT. 

Sayın vatandaşlarca bilinmek üzetc leh. 
liğ olunur. 

Bütçe 
dün 

müzakereleri 
ikmal edildi 

Ankara 7.9 (A.A.} - B. M. l\lf"<:lis: 
bugün Şemsettin Günaltny'ın başkanlığın
da toplanarak bütçenin varidat kısmı ü -

zerindeki miizakereyi ikmal ederek 1940 
yılı muvazenei umumiye kanununu tasvib 
eylemiştir. 

Meclis bunda.1 sonra askeri fftbrilta1llt 
umum müdürlüğü 1940 malt yılı bütçesin
de değişiklik yapılmasına nld kanun Ue dev 
let demiryolları ve limanlıın umum mü -
dürlüğü 19 ~O mali yılı bütçesini kobul 
etmiı; ve yarın toplanmak üzere içtimaa ni
hayet vermi,tic. 

Amerikadan mütemadiyen tayyare geliyor 
Paris 29 (Hususi) - Askeri makamlar 

namına söz söyleme~e salahiyettar bir zat, 

Amerikadan mi.ihim miktarda tayyare gel

mekte olduğunu ve bunların her bakımdan 

üstün evsan haiz bulunduklannı eöylcmio
tir. 

Ayni z:at müttefikler tnrafmdnn Ame • 
rikaya verilen tayyaTe sipnrif)lcrinin tcdrl • 
cen ifa edildiğini de aynen bildirmiııtfr. 

Kanadada mecburi askerlik 
Londro 29 (A.A.) - İngUlz radyosunun blldird.lğtne göre, Kanndn gazeteleri askeri 

milkelletlyet kanununun Kanadadn tntblkıı:ı açıkça istemektedirler. Yeni Zclnndada, 
yakında bütün siya.st pıırUlertn mümes.slller.nden mllrekkeb bir hnrb meclisi kurula • 
cnktır. 

Mısırdaki İtalyanlarla 
Almanların vaziyetleri 

Londra 29 (A.A.) - Avam Kamara -
11nda, Mı11rda bulunan ltnlyanlnra, Al -
manlara dair sorulan bir suale cevah ve -
ron Buttleer, Mısır hükumetinin lngilız ma
kamlarile sıkı bir İş birliği yaptığını ve buh
nın halinde memlekette emniyeti temın için 
)bun gelen tedbirlerin alındığını söylemİJ-

Güzel San'atlar Birliğinin 
resim sergisi 

Ankara 29 (A.A.) - Güzel San'atlıır 
B.irliğinin 1 7. nr:i ııergisı Aııkıırnda Seıgic • 
vınde 1 Hazırnn Cumartesi günü saat 1 (ı da 
açılmıık Üzere hazırlıklar ilerlemektedir. 

l.ondra 2? (A.A.) - İyi bir memba - tir. 

Bu sergide Güzel San "atlar Birliğiııe men· 
sub ressamların 152 resmi teşhir edilecek
tir. Serginin açılma merasimi Maarif Vo
kj)i tarafından yapılecaKtır. 

dan verilen malumata göre, Alınanlar Ho
landa üzerine l O bin kadar pıuaıiıtçü in -
dlnniıler ve hunlardan en az 7 bini ~l -
müştür. Ölenl~rln büyük bir kısmı 700 ilı\ 
1000 metre yilksekten müthiş bir süraıle 
yere İnerken ölnıü~lc!rdir. Bazılıırının ha -
ctı.lclan kırılmıştır. Almanlar, motoııikletlcr 
ve küçük mitralyözler indirmek i;ln muaz
zam parnşütler kullanmı,lardır. 

Amsterdama inen paraşütçülerden bazı· 
larının üzerinde polis üniforması vardı. 
Bunlar tesa:iüf ettlkleri hakik; pol~ me -
murlarını rövelverlB öldürmüşlerdir. Para
şiltçlilerin üzerinde bir haftalık konıprimo 
gıda maddesi ve rövclverleri içinde de 200 
kuTfWl vardır. Paraşütçülerin üzerine ha
vada ateı etmelı.: çok müşkül idi. 7ira lı.ı
yafetleri yerdekileri ~şırtıyordu. 

Amerlkada 
Bir mildafaa 
Mer.llsl kuruldu 
Vaıington 29 (A.A.) - B. Ruzvelt, 

7 zattan mürekkt:b bir Milli mUdafaa mec
liai teıkil :>dildfiini haber vermfıtfr. 

Norveçliler Fransaya 4 
seyyar hastane v~rdiler 
Pariı 29 (A.A.) - Norv~çln İ•tililıona 

ralmen Norveç kolonisi Norveçli g6nül -
lülcrfn idaresinde dört ıeyynr hastan<ı1 ver
mfılerdir. Bu haetaneler hariciye nazarı Da 
ladyeyc te!llm edilmiştir. 

Sovyet- Yugoslav ticareti 
Belgrad 29 (A.A.) - Gazeteler, Yu -

goslavra ile Sovyot Ruayn arasında nhlrfl.u 
aktodllen munzam ıtilAf esaeınA lstlnadc'l 
Belgrad ve Moıkovada ticaret nıOm~ssil • 
liklerl aoılacayını habor vermektedirler. 

lnegölde zelzele 
lneg8l 29 (AA.) - DUn burada ort.ıı 

ı.iddotte blT zelxolo olmuıtur. Hasar yoklur. 

Japon gemileri Avrupa 
limanlarına sefer 

yapmıyorlar 
Paris 29 (Hususi) - Amerikn yolu ile 

Avrupnya müteveccihen Japon limanla • 
rından hareket eden bütün Japon gemile -
rine, Amerika sularından ileri 1eitmemeleri 
için T olj-o hükumeti taraf ır.dan telsizle e
mir verilmiştir. --------

Türk gazetecileri şerefine 
Atina~a ziyafet verildi 

Atina 29 (A.A ) - Atinn ajansı b:ldi
riyor: 

Atina gazeteciler birl iği dün Tilrk gaze
tecileri şerefirı"! hususi Lir öğle ziyafeti "er
miştir. Ziyafet çok samimi olmıış ve t.\m 
bir arkadaşlık hnvası içinde geçmiştir. Tllrk 
heyeti dün ak!3am trenle lstanbola hareket 
etmiştir. 

S 1muel Hor İspanyada Papa nezdinde yeni 
İtalyan elçisi Londra 29 (A.A.) - samueı Hoare'm Lh • 

Vatıkan 29 (A.A.) _ Papa, İtalyanın Va- bon'n gitmek üzere tayyare ile İnglltereden 
tıkan nezdlndekl yeni bilyük elçı..,t Attolleo. hareket ettiği ve oradan kara tarlktle :b _ 
ru kabul etml.ştlr. panya,Ya geçeceği blldlrllmektedlr. Hoare 

Büyük Britnnya tevkalfıde sefiri sıfatile va-
zıresi başına gitmektedir. 

lsveç ordusu 
Sovyet bütçesi 

Stokholm 2Q (A.A.) - Hükünıet ordu 
mevcudunun artırılmasını Medi~e tC'klıf Moskova ;?O (A.A.) - Yüksek Sovyet 
etmiştir. Bunda.1 böyle haııta olmıynn bu - mecliıinin üçüncü içtima devresi 2 S mil • 
tün hizmet erbabı aslr.erl.k vazifderini lfa j yara baliğ olun 1940 bütçesini kabul et -
edeceklerdir. Yaş ha:ldi 43 d 1:ıı 46 ya çı-ı miştir. Bunun l S milyar, ınaaıif ve 5 mil-
kanlmı~tıT. yan sıhhat i~ler:ne aiddır 

Milli Piyangonun halka gösterdiği 
bir kolaylık 

Halkımızın M.illl Piy.an~~ya k:ırşı gösterdiği rağbet ve a'aka son aylar zRrfın
da çoğalmı§tır. Buna milvai'l olarak bıllt satışları da l>u nısoe· te artını~ btJtu•ı _ 
maktadır. Keşide aralarında bilet lllmak istiyenler şimdi)'e kad t her a ·ıo 1 üncQ. 
günü akşamına kadar beklerr.ek zaıu'rctlndc idiler . 

Millt Piyango idaresi aldığı bıı' karar~abu şekilde bilet almak istıycnlere llu 
k~nı verlniştir: ŞimcL meselıl herh~ngl bir sebeble 1. incı ke~idc biletı nlamı~·:: 
bir şahıs hiç bır flat farkL vermeksızın ve ayın 4. üncü gılı1i.i ak~amını beklcrrc-k
slıin 2. inci veya 3. üncü keşldl• biıet! tedarik edebilecektir. 

1. inci keşldeden itibaren dcvamtı biiet almak istiyenlerin biletlcrı şimdiye ka
dar olduğu gibi her ayın 4. üncü günü a~amına kadar mahfuı: tutulacrılttır. 



4 Sayfa SON POSTA 

( , Şehir llaberleri ) Vergi ve resimlere 
yapılan zamlar Sıhhat Vekiletinin 

mühim bir tamimi 
1 E;;~j;;;·karıştığı.nı 

lstanbul Defterdannın bazı tereddüdleri ve yanlıılıkları 
aydınlatmak üzere verdiği izahat 

Vekalet sıhhi müesseseler memur ve müstahdemlerinin 
büyük bir feragat ve bir insan duygusile çalışmalarını, 

poliklinik muayenelerin hergün yapılmasını istedi 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti, İs- larını esaa olarak kabul eden hu çalışmaya, 
tanbul vilayeti kanalile sıhhat müdürlüğüne her veaile ile tekrar edilmiş olduğu veç -
hastane ve a1hhi m<ieaaeıelerde hergün po- hile etibbanın muayyen olan mesai aaatleri 
lilı:linilc yapılması ve haıtalara tefle.at ve ih- dahilinde hergün ve icabında uzak yerler
tiınamla muamele edilmesi hakkında çok den ve köylerden gelmiş olan hasta vatan
rnühim bir tamim göndermi:ıtir. Tamimde daşlara kolaylık ve hfamet olmak üzere bııt
fUnlar yazılmaktadır: ta bu aaatlerin haricinde büyük bir ,efkat 

Muayene ve tedavi olunmak üzere res- ve alaka ile devam edilmek ınııkt.uidir. 
mi hastane polikliniklerilc sair a\hhi müe.. Bütün aıhhi' mileueselerimizin yukarı -
aesclerimize müracaat eden hastaların bu danberi aerdedile11 umumi esaslara azami 
müesseselerin mevcud bütün şubeleri tara- derecede riayetkar plmalarını, hastanele -
fından mesai saatleri dahilinde h~rgün mun rin mevcud tıb ıubelerinde hergün behe -
tazaman muay<;ne ve tedavilerinin müker- mehal poliklinik yapılmasını ve bu husus
Ter tamimlere rağmen poliklinik muaye • )arın idare amirlerince daimi ve mÜtezayid 
nelerin hergün yapılmadığı, hastalara mea- bir ıelc.ilde yapacağı yardım faaliyetinin 
leğin vakar ve an'anesine yakışmıyacak ıe- daha ziyade tekamül ve inkişaf imkanla -
kilde muamelelerde bulunulduğu vaki ıi - rının temin edilmesini ister. Buna mani o
kayetlerden ıınl!lşılmıştır. )anlar, menfi ıekillerde hareket edenler 

Vekaletimiz tl!,lc.iJatına dahil olan bütün hakkında ıiddetli cezai karaı1ar venlece -
etibba ile hastane '\'e aıhhi müesseselerin a- ğini bildiririm.» 
lelUınuın memur ve müstahdemleıinin va- İstanbul sıhhat müdürlüğü tamimin bi -
me hududlarını aşan büyük bir ferağatle rer nüshasını hast~ne ve sıhhat müessese -
ve ş&mil bir inııaniyct duygusile c;ah~ma - lerine g3nderecektir. 

Şoförler taksi 
ücretlerine zam 

yapı lmasını istediler 
Şoförler bir müddet evvel belediyeye 

)lÜracaat etmiş, taksi ve otobüslerden alı
D•n belediye rüsumunun yüzde elli nisbe -
tinde tenzilini iatemi~lerdi. Belediye ~oför
lcrin mürar,aatini tetkik etmiı, ancak ver -
ri nisbetini yüzde otuz nisbctinde tenzil im
k.anını bulabilmiştir. Şoförler cemiyeti id<l
re heyeti, ya9.lıtn bu tenzilattan sonra be -
lediyeye te~kkür etmİ§tir. Cemiyet jdare 
heyeti dün belediyeye bu tııekkürü yap -
makla beraber diğer bir :lilekte bulunmu!J
tur. Şoförlı!r cemiyeti reisi Hakkı son dıleği 
,öyle anlatmaktadır: 

- Benzi.1 fiatlan muayyen bir miktar -
da, makine aksamı, yağ vesair malzeme 
fiatlan yüzde kırk nisbetinde yükselmiştir. 
Şoförler bu yüzden zarer etmekte ol<iuk
larından taksi ücretlerine muayyen bir zam 
yapılmasını istiyoruz.» 

Şoförlerin mifracaati bP.lediye otobiis 
komi~yonu tarahndıın tetkik edilmektedir. 

Devlete aid araıi 
fakir halka 
dağıtılacak 

Maliye Vekaleti. gerek yeni kadaatro 
tahriri neticesind2 meydana çıkarılan ve 
gerekse metruk bulunan tekmil devlete aid 
arazinin tesbiti için bir müddet t>vvel def
terdarlıklara emir vermi~ti. Defterdarlık -
lar bunun üzerine muhitlerindeki devlete 
aid araziyi tesbit edip Maliye Vekaletine 
bildirmişlerdir. 

Maliye Vekaleti. topraksız çiftçileri ve 
ikametgah yapmak Jstiyen fakir halkı, a:z 
maa~lı memurları düşünerek devlete aid 
arazinin fakir hallc.a tevzi edilmesini karar
laıtırmıştır. Bu maksadia Maliye Veknle • 
tinde bir komisyon kurulmuş ve ,·iJayetler
den gönderilen cetvellerin tetkikine baı -
lanılmışhr. Tetkik iDİ bittikten sonra bu a
razi önümüzdeki aylarda halka dağıtıla -
caktır. 

( ____ K_Ü_._Ç_Ü_._K __ H __ A_B __ E_R_L __ E_R __ __,) 
İtfaJ:re bortwnlan - Ankaraya gitmiş o - Telefon idaresi, Balkan Posta pulları, na _ 

\an İstanbul Vali muavini Halük Pepeyi dün mile yenl blr posta pulu serJ.,lnl tedavül mcv 
aabah şerulmize dönmüştür. Haluk Pepeyi kline çıkarmıştır. 
ı\nkarada bi.lhassa · tanl:ıul itfaiyesine hor- Balkan Posta Birliğine dahil bulunan 
tum tedariki fmkfmlannı aramakla iştigal memleketimiz postaları ne Romanya, Yu _ 
etmt.şt.ı . ncaret Vekfıletl, Almanyaya satı - goslavya ve Yunanistan posta idareleri ara
lacat tlftiklere mukabU hortum da alınnbil. !ındak.i anla~a mucibince yapılan ou pul. 
ınesı esasını kabul etmlştlr. . lardan biri koyu mavı renkte ve ıo kuruş _ 

finJnrsitede imtthanla:r - Univenııtcnln luktur. Diğeri ise açık mavi renkte ve a ku
hakuk ve iktlsad fakültelerinde imtihanlara ruşluktur. Balkan poota pullarının tedavUlde 
7arın başlanacaktır. Yarın ilk olarak birin. kalma mü<ldet.leri bir yıldır. 
tl eleme derıoinden yazılı imtihan yapılacak- Yolcu Salonu - Yolcu Salonunun inşaatı 
tır. Blrlncı ve dördünc!i .sınıflar talebesi öğ. tamamen bitmiştir. Ay başında salonun tc. 
leden evvel, ikinci, üçüncü sınıflar talebesi sellümüne b~lanacaktır. Salonun açılışı ev
de öğleden .sonra imtihan edUecektlr. velce de bildlrdiğlnılz gibi 1 Temmuzda ya-

lkınci eleme imtihanı önümüzdeki Pazar_ pılacaktır. 
test gfinu yapılacak ve 5 Haziranda sözlü Demir Keldi - Amerikan bandıralı l.'ks _ 
1mtlhanlara bruşlanacaktır. mlnL~ter vapurile 1117 kın çubuk ve levha 

Üniversite kız talebelerinin askerlik ·imtl- halinde demir ve gene 59,5 ton levha ae _ 
hanlarlle yabancı dU imtihanları bugün bl_ mir gelmlştlr. Demir mevrudatının devam 
lecekttr. . edecelJi ve dl~er maddelerin de gelmeslndc-

Bltlrme irntllba.nlan - Dk okulların bitir- ki müşküllerin azalaca~ blldlrUmekte41lr. 
me imtihanlarına dünden itibaren başlan _ Yapak stoklan - Ziraat Banka'lt ellerin_ 
mıştır. Bu 1mt1hanlnr 7 Hazirana kadar bl- de yapak .stoklan bulunup <la satmak ıste 
Llrllecektir. Şehrimizdeki Uk okullarda 7000 venlere bunların clru ve miktarlarını bil : 
kadar son sınıf talebesi b itirme 1mtlh~nına dlrmeğe davet etml!tır. Banka ı Hazirandan 
girmektedir. Bu talebelerden bütünlemeye sonra yapılan tekllnerı veni .sene mah.suJU 
kalacakların tmtlhanları da 22 Haziranda ad ve yenf sene için te..cıbit edilecek şarUara 
'apılacaktır. Bu yıl ilk okullardan mühim göre kabul edece~lni b!ld1rmi$tlr. 
ınllttarda talebe mezun olacağından Manrlf Tiftik flatlan - Ydh. deri ve sarı mal 
idare.'! bunların orta okullara yerle,tırllme . lar gibi ba7.ı tip tı!tlklerin fiatlarında ser : 
sf husu.onında fim<liden hazırlıklara ba.,,la - best döv!zle ticaret yapılan memleketlerle 
m~. Fransa ve İne:lltereve 15 kuru., tenzilat ya -

Önfunüzdeld denı yılı başında fıehrlmlzde- pılması kararlasmıcıtır. • 
k1 orta okullara bir çok yeni şubeler ll5.ve Diğer memleketlere bu tioler gene eski 
edflecektır. rıat:ı. satılacnk ve 15 kuruş devlet fon· hesa. 

Balka.n po'Jta pullan - Posta, Telgraf ve hıM ırec1rilecektir. 

P aza r O la H a s a n Bey Diyor ki · 

söyliyen, delilik alameti 
gösteren soyguncu 

Kocamustafapaşada cereyan eden, mis
line ender rastlanır bir bldiae, dün, cüımi: 
meşhud müddeiumumıliğine intikal etmlş 
ve bfr kadınla iki erkekten ibaret olan 

suçlular derhal 2 nci ağırceza mahkemesi
ne sevkedilerek meohud~ duru1ma]arı -
na ha~lanmıştır. Mahkemede okunan tah
kikat evrakından ve iddianameden an1aşıl
dığına göre, hı\disenir. tafsilatı şudur: 

Suçlulardan Fatih parkında bahçıvan A
kif ile karısı İffet ve iffetin kardeşi Muha:
rem, Kocamustafapaşada evleri rivarmda 
oturan Nebi bab:ı isminde bir ihtiyar di -
!encinin, dilencilikle bi.iyük bir servet sa -
hibi olduğunu duymuşlardır. Nebi babanın 
topladığı bu parala::ı bel kemerinde sak-
ladığı da rivayet edildiğinden, bir plan 

kurarak, bu servete konmağı tıısaı lam:~lar
dır. Nihayet evvelki gün ihtiyar dilenci e
vin civarında:ı geçerken, İffet acı.lenmiş 
ve: 

«- Hu l Nebi baba, gel, sana para ve
receğim » diyerek, Nebi babayı İçeri almış 
ve üst kata çıkınmı~lır. Yukarıda, pusu kur
muş olan Akifle, Muhaı:rem derhal dilen-
cinin üstüne yüklenmişler, lffct de yardım 
ederek, üçü birlikte zavallı ihtiyarın elle -
rini ve ayaklarım bağlamışlar; boğazına ,fo, 
aes çıkarmaması için, bir bez tıkınnışla1dır. 
Sonra da: 

«- Haydi, paralan çık, yoksa kurtuln
mazsın l ı> seni kurbanlık koyun gibi kese · 
rizl» diye tehdide başlamı~lardır. Fakat, 

Bazı verwilere zam yapılman ve bazı ı olarak tayin edildiğinden sınat müesseselet 
maddelerin yenide~1 istihlak vergiaİn• tabi le, ithalatçıhn ve toptancıların, kahve, ~·~ 
tutulmaaına dair olan kanunun tatbikatı ve benzin perakendecilerinin 31 I' / 940 ta• 
hak.kında İatanbul ,?efte~dan Şevket Ada- ri}ıine müaadif Cuma günü Mhahına kada• 
lar gazetemize tşagıdakt hc:yanatta bulun- beyannamelenni vermeleri lazımdır. 
muıtur. 2 - Beyllnnamelerd~ tesbit edilecell 
.. - ~7/~/940 tarihind e meT'iyet mev - stok, kanunun neşri tarihi olan 27/ 5.'940 

kune gırmıı bulunan 3828 sayılı kanunun Pazartesi gilnü sabahleyin mcvcud olan 
muvakkat maddesine latinaden vergiye ve al! jf d d B b hl b t ht Ia ·b· I k dd l . . m an a e e er. u se e c, u arı en. 
~im ~aikta_ 1 tut•ı a-.ıhsto ma el erir ıçı~<-vk~ beyannamenin verildiği tarihe kadar v3lrl 
rı mesı ı tıza ede-ı eyanname e n aıa a- , . . . . 
dar maliye ıubelerine tevdi müddetlerinin olan aatışlann stokıara ıthal edilm~e- dıb 
ve diğerı bazı noktala-a.n alüadarlarca kat olunması ve bu eaasa muhalıf ohır~ 
yanlış telakki edilmekte olduğu bu aabada beyanname v"rmi,Ş olanların derhal müd -
yapılan mütevali müracaatlardan 1.,1Jaşıl . deti içerisi'lde müracaatla verdikleri be • 
maktadır. yannanıeleri ıslah etmeleri İcab eder. 

Bu itibarla. bazı noktaların tavzihi lü • 3 - Herhangi bir noktada tereddüdil 
zumlu görülmüştür. olanlar, Galatada Balıkpazannda muarne-

1 - Kanunun muvakkat bilinci mad - le ve istihlak vergileri müdiirlüğüne mü • 
desi ile, bu müddet keyfiyetin pzetelc:rle racaat veya 41 799, 43399 numaralara te• 
ilanını takib eden günden itibaren 48 saat lefon ederek malumat alabiHrler. 

Kapalı zarf usullle Eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan 1§ EskSfehlr - Sivrilrlsar yolunun 39+990-63±354 
metreleri fa.aıla.sında tesviyeyi turablye ve f08e inışaatı. 

2 - Keşif bedeli 167416,62 liradır. 

! - Bu işe a.id şartnameler ve evrak şunıardır: 
A - Bayındırlık işleri Genel fartnanıesi. 

B - Tesviyeyi tura.biye, şose ve karglr inşaata aid umumt tenn1 şartname. 
C - Gralit. 
D - MetraJ. 
E - Hususi şartname. 

F - Fiat bordrosu. 

kilo • 

son bir ümidle çırpınan ihtiyar. ellerini ip- G _ Proje. 
ten kurtararak, avazı çıktığı kadar: H _ Keşif. 

« -İmdad, yangın var!» dive bağırmış; i _ Eksiltme şartnam.esı. 
bu sese yeti~e:ı mahalleli de zava!lıyı kur- J _ Mukavele projesi. 

tarmışlardır. isteyenler bu evrakı her zaman Ankara, İstanbul ve Eskişehir Nafıa :MüdürlüklerJ.n. 
Bu iddia ile 2 nci ağırcezaya verilen A- den ve bede1slz olarak görebilirler. 

kif ve Muh'.\rre n mahkemede ev~ tc~adü -
fen uğradıklarını, hadisenin 13mamile aksi <t. - iş yeri Eskişehir - Sivrihisar yolunun 39+99~3+354 kilometreleri fuılasıdır. 
vaki olduğunu, Nebi babanın İfff"te hiicum ô - Yapılacak iş 23364 metre tuı tesviyeyi turabiye ve şose in§a.sı<lır. 
ettiğini, kendilerinin de yardıma ko~tuk _ 6 - Eksiltme 17/ 6/ 94-0 tarihinde Eskişehirde Vlllyet binasında toplanan Dalnıi En 4 

lannı söylemişlerdh-. Çarsaf içerisine hü - cümende saat 15 de yapılacaktır. 
rünmüş, yüzü, gözü örtülü, acayib kıya - 7 - Eksiltme kapalı zarf tMullledir. 
fetli bir kadın olun İffet ise. snrgusunda, 8 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 9620 83 Ura muvukkat teminat verme.cıl ve aşa~ı. 
garib bir hüviyet takınarak: korkulu bir da g&terilen vesikaları ha.iz olup göstermesi ld.znndır. 
ifade ile şu !!Özleri söylemiştir: A _ En az ve bir defada 100,000 liralık .!joae işi yaptığına dair bonservise müstenl • 

a- Hul Üçler, yediler, kırklar! Dokun- den ihaleden sekiz giln evvel V1U.yete miiracaatla alacakları ehliyetname. 
mayın bana, ben, tekin değilimdir. Eıe'l - B _Bu kadar işi ba.,arabllec~ine dair maruf bankalardan alınmış maU referans. 
lerle beraberim, rüyada onlaıla konuşu - 9 _Teklif mektubları yukarı<la 8 ıncı maddede yazılı saatten bir saat evveline im .. 
rum. Bana, s•Jal sorarlar, onlardan cevab dar vııa.yet Dalmt Encfunent Riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta lle 
alırım. Hul bana, dokunmayın. Bir gece gönderilecek mektublann nihayet 8 ıncı maddede yazılı .saate kadar gelmiş olınası ve 
rü1amda bir d~rviş gördüm cı falan yerde, dış zarfın milhür mumu ne iyice ka.patılması lAzımdır. Postada olacak gecikmeler ka • 
yüz yaşında yatalak bi:- kadın vardır. Onu bul edilmez. (4030) _ 
e~ne ~ bak» dedi. Yüz ya~nda kadım ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aldım, evime getirip yatırdım, bir daha 
kalkmadı, hala yatıyor, halel.)) 

Reisin ihtarl.uına rağme.ı. rolüne de -
vamda 1srar göııteren kadın: 

«- Nebi bahnyı da, bir dervi~ sar.dırıı. 
Evime soktum. Meğer o. erenler kılığında 
bir şeytanmı'jl Renı okudu, üfledi, nutkum 
tutuldu. Konu,amıu, kıpırdanllmaz oldu.o. 
Bana büyü yaptı. Sonra, beni soymak is -
tedi. Bense, ona bir şey yapmadım.ı) 

Demiştir. 

Suçlu kadm, mahkemede garib hare -
ketler de yapmağ., başlamış, guya Lir nö
bet geçirmi~; nihayet, mahkeme tabibi adli
nin celbine k'.lnr vermiş; fakat, iffeti mua
yene eden doktor Enver Karan, hic; bira
sabi ve dima~i hastalığa müptela olmadığı
nı beyan etmıstir. 

Davacı Nebi baba ise, hadiseyi aynen 
iddia olunduğu şekilde ~aklehniş, kendisi
ni soymak istediklerini söylemiştir. 

Duruşma, müşteki Nebi babanın yüzün
deki bereleriı1 kat't raµar alınmak üure 
muayenesi i:rin, talik edilmiştir. 

Karısını ve kaynanasını öldüren 
katil 24 seneye mahkUm oldu 
Beylerbeyinde Cevizlik mevkiinde Is -

mail Hakkı is:ninde bir ha~kasılf': mi.inase-
batta bulunduğundan d olayı, kııııkanc;İık. ve 
namus yü:zünden karısı Sadiyeyi ve kayna 
nası Semihayı bıçaklıyarak öldüren )sına.i l 
oğlu lsanm muhakemesi 1 inci ağırcezada 
dün neticelenmistir. 

Mahkeme, su~c delillt'!rfo sabit ol.ın lsa
ya ceza kanununun 450 inci madde•.İne 
göre ölüm c.ezaın vermi~; anc.ak karısının 
hareketi cezayı hafifletici tahrik mahiye -
tinde görüldiiğünden. idam 24 scr.e a~ır 
hapse tahvil edilmistir. 

Müddeiumumiliğe davet 
İstanbul MiiddelumumUiğlnden: İstanbul_ 

da bulunduğu anlaşılan urla ceza hakimi 
Celfı.l cemin hemen memurlyetımize müra-
caatı. 

Ask~rllk işleri: 

Hem§İre kursları açılıyor 

Devlet demiryolları ve limanları .işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Devle& Demiryollan Umumi da.resinden: 
Haydarpaşa limanı deniz personelt ile kadın hademelere yaptırılacak 20 takım ~. 

blse, 20 kasket, 18 palto, 6 kostüm tayyör ile 6 aded ba.şörtüsü lruınruşı vesaires1 mu 
teahhiı terzi tarafından temin edilmek ve nümunelerl verilmek şaJ:tlle 10/ 6/940 Pa. 
za.rtesı günil .saat 14 de işletme binasında pazarlık suretlle ihale olunacaktır. Talih
lerin şartnamesini bilA.bedel 9lın&k üzere Hay<larp~ada işletme kalemine müracaat-
ları. (4393) 

lstanbul Belediyesi İlanları 1 1 
Karagi.imriikte Hatlcesultan mahallesinin LöküncUler sokağında 42 numaralı FetvaP.. 

mini Nuri efencll mektebi binası kiraya verllmek üzere a~ık arttırmaya. konulmuştur. 
Yıllık kira muhammen! 48 lira ve ilk teminatı 3 lira 60 kuruştur. Şartname Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü Kaleminde görülecektir. İhale 3/ 6/ 940 Pazartesi günü 14 de Dai
m! Encümende yapılacaktır. Tallblerın ilk teminat ma~m veya mektublarile ihale 
günü muayyen saatta Datnıı Encümende bulunmaları. (404.3) 

Harita yaptırılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 

1 _ Kayseri belediye.!inin 1923 de yapılmış olan hali hazır haritası ikmali ışı (150) iş 
günü hesabUe kapalı zart usulUe eksiltmeye çıkarılnu4tır. 

2 - İ..şin muhammen bedeli (6900) Uradır. 
3 - Muvakkat teminat (517,50) liradır. 
4 _ EksUtme günü 14/8/ 940 Cuma günü .saat 14 de Kayseri belediye binasında mü. 

teşekkll belediye encümeninde yapılacaktır. 

0 _ Eksiltmeye tştirak edeceklerin belediyeler imar heyetinden iştirak vesikası al• 
maları ve bwıu teklif mektublarına koymaları lhımdır. 
Şartnameler Kayseri belediye.sinden ve L<;tanbul Belediyesi Fen heyetinden, Anka .. 

rada Belediyeler imar heyeti fen tefiiğinden parasız alınabilir. 
Teklif mektublannın tayin edllen günde saat 14 de kadar Kayseri belediye reisliğine 

verilmesi veyahut posta Ue bu saatten evvel gönderilmiş bulunması ıd.zımdır. {4385) 

" 
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B U G Ü N Matinelerden itibaren 

P E K Sinemasında 
2 Buyuk fi lm birden 

İlk defa olarak yeni ve mfithiş heyecaolarla dolu bir film 
Meşhur Polis hafiyesi C H A RL I E C H A N 

MASUM KATİL Filminde 
- Hasan Bey dun 

bir gazetede oku -
dum. 

Fatih Şubesinden: 1/Haziran/9'1ll da Gül. 
hane, Gümüş.suyu, ve Baydarapşa hastane-

... Yirmi kişi blr .. . Belediye acaba Ha.san Bey - Da !erinde açıla1.:ak he~ire kur.slarına tallb ve 
olup tramvayların bu derclln önüne geç ha ne yapsın, şubemizde kayıdlarını yaptın:ru.ş olan bayan_ 

2-SERSERiKRAL 
pL~liğine ve mikrob mek için ne tedbir klrlenenlerın tenılz_ ların hemen kursu görmek istedikleri hasta_ 
yuvası olduğuna da. alıyor? lenmest için hergün nelere müracaaUa kayıdlannı yaptırmaları 

_ _ ___________ lr_ş_ik_fı._y_e_t_m_e_k_tu_b_u ___________ Y_e_n_i_b_lr_h~a_l_k;...;;;h;;:;;a;:.:m;:.:a::;;-'-l..llı;.....w.Hall'.iT.!l n J94Q da.n itibaren kur.stara t!P-

( Türkçe S özlü ) 
ilave olarak: FOKS Dünya havadisleri. 



SOll POST~ 

Kat'i neticeyi öğrenmeğe 
daha çok vakit var I 

Bunu dnşonnrken Roma kaptlarına dayanan 
Hannibal'in akibetini hatırlamak lazımdır ! 

t •n d ~ 1. • ı·b y A Z A N ................ aiır tank, uçak 'Ye aiır :urb deler, mOda -
- oa d 216 1 evve maa u e- •••••••••••••••• • f 1 · b·ı '- b' el d" .ma aıı yı , . : : aa top an getırte ı ece-. ır urumda bu-

bu· ılmez telakki olunan Karta.Ja bat - 1 Emekli general i lunmuı pek mühimdir Bundan ba~ka ln-

rtıa~01 ... !-Jannibal. Kanede Rom• orddutunu H. Emlr Erkı·ıet ~!iz hava ltuvv~tlerinin de Fransa JllU -

d g uo ve imha ettikten ıonra, l 1 1 e oT- h b 1 . d d b 1 kl . • h Uıile R k l d tı etHan- • are e enne yar ım e e 1 ece ennı eaa-
tıibal adoPma apı ıuın:ı H.tyan~b:l kapıda» ·ı ba katmalıdır. Elhal\l Almanların büyük 

ortaso. yanı " annı U S p t h f.l 1 • d · h · 1 "erahud H 'b l li t rihi sözü o 1 on OS a ,, nın ava ı o arını, ıen enız ücum motör e -« annı a ge yor» a • • . . . . . 
"•kıtki Roma) ların uğradıkları cleh~l'tın askeri muharriri Tfnı, bırçok harb gemılerınl. zırhlı. motörlü 
dercıceain' 'f dı d D nunla beıabcr : ve seri fırkalarını ~e nihayet bunca mo -
Romalıları nı ea yeapıpe yoar.pıp uyenı·dAn leıyon ı........................................................ törlü na. kliye motBrlerini aleddevam hare-
( .. nüne belki geçılme.c. ve insanlar aibi mil -
alay) lar te$kil ettiler: Hannibal o:du!u )etlerin de alın yazısı muhtemeldir ki hiç ket halınde bulundurmak. için muhtaç ol -

de 2ayıfladığında:ı jttjf.ıklar arama~la m~t- gjlinmez: fakat bilemediğimiz ve kefifede- duklan azim benzin ve dizel motör ve mlyi 
ıul oldu ve bununla vakit k.aybettı. Netı - miyeceğimiz mukadderata peşin tt>"8li;niyet mahnılt miktarlannı dü,ııünmelidir. (Bir u
t~~e hem Romayı zaptedrmt'di, hem de her şeye evvelden nza göstermek demek - çak bir saatte vaaııti 1000 litre benzin, biT 
ne atte ~ağllıb ve pc!işan oldu. . d- tir ki bu, insanlarda olduğu gibi milletler- tank da ayni zamanda f 00 kilogram dizel 
r ~annıbalın hikiiyesı. her k.u~vet. ve kh _ de ele. aczin derin bir ifadesinden başka bir motör mayi wıahmk:.ı yakmaktadır). Bü-
td1n1 nihayet muayyen r.nkan ~ şey olmaz. Onun için Fransa ve lngiltere tün bunlar türlü güçlüklerle hep dı~arıdan 

u arına malık olduğunu ve .. u gibi tlrihin türlü tehlikelerini atlatabilmiı gelmektedir. 
acbeble hiç bir dcvl•?tin, en muş- olan büyük milletlerinden yeisin bu dere - Al 1 • · 
kül hail d b'l le t'~ bir ümiJıi:ıliğa ki man ar, ~ımdıye kadarki büyük mu -
diışrn eı. ~ bı ., •V• ~ • •• termek itibarile celeri hiç be enmez. vaffakiyetleri, uscalıkb kuJlandıldan yeni 

b cıncsı ıc:ı. etngını gos · Fı"lvakı" Almanlar Belç''-a ordu•und•n sı'J:Ohla t '-} b·· ··k ·· · J tı sır d k d r filvaki mı - ıx " "" a rın yap 11' arı uyu ıurprız teaır e-
l• a a pe enteresan 1 • '. d sonra, nihayet buaün veya yarın, şimali · b l 
uddan evvel 21 a d• 1)0,000 pıya e. rın. e. orç .. udurl.ar .. Bu. Y<'nİ silahlar tt.nklaT, 

Sa 5 

1 HadUeler Karpn.nda 1 

GELİYOR 
B u mana&nl79 aeneler evvel ,.htd \ - Geliyor, dedin, kaçtılar; demi~tlmt 

olmuıturu: kim geliyordu kn 
ftportah aatıoılar, İtportafanDJ kalabalık Giilmüıtil t 

oe.ddenin yaya k.aldmmına koymuflar, ge- - Gelen giden yok beyim, hani te:z)w.. 
len seçeni çaimyorlardı: relerimiz yok ta, polis gelirse bizi götürllı. 

Y oleu buraYll ıel, çorabın allsı bura- - Polis gelmedl. 
da... - Ded.im ya beyim, gelen giden yoi 

Onların baiırıp çafmnalarına kulak Ben geliyor; diye onları kaçırttım. Tek ba. 
vermeden yürüyenler ulduğu gibi, onlar- tuna kalınca daha fazla İ§ yapıyorum da., 
dan tarafa gidenler, ltportalann 3nlednde 'kezanç meselesi. 

* dunıp ahşverif edenler de oluyoıdu. 
Durmuş bakıyordum. Aralarından biriı 
- Yolcu buraya ııel. •. 
Diye baiınrlı:en, cümleyi yauda ke9İp 

ıcalni değiştirerek ı 
- GeliyoT. 
Demifti, ben: 
- Acaba ne gellyoy) 
Merakile sa§'• ıola bakınırken, geliyoT, 

diyen milstesna; bütün diler l,portalı satı
cılar, çil yaVTUıu gibi claiılmı§lardı. O, tek 
baıına kalınca ııene batırmııtı: 

- yolcu buraya ıel. çorabın arası bu-
rada ... 

ftportasmm önü kalabahltla§mlıtı ve 
bir aralık ta naaılaa kalabalık dağılmı~tı. O 
zaman yanına ~dip: 

Arada 11rada: • 
- Geliyor. 
Diye bir sca duyuyoruz ve ıoroyoruzı 
- Ne geliyor~ 
- Buhran geliyor. i 
Ben bu sMI tanıyorum. Seneler evv'l. 

kalabalık caddede ııBrdüğilm lşportalı 84"' 
tıcının sea.idir. 

Tılsım gene ayni kelime: GelifoT. 
Maksad gene ayni mak,ııad: f a7Ja saiıo 

mak. 
O zaman yalnız birkaç Takibini tela§lazr 

dınr, onların telaşlanmasından istifade r 
derek fazla satı' yapardı. Şimdi lse bü~ 
bir milleti tela~la.ndınyor. 

r:J,, wul :/.J,J,JJ,,, 

1 12 ° .., kk b Fransada k.almı-s bütiln müttefik orduları- d k h l 
.000 ıüvari v-: 3 7 filden müre e • o nı da teslim alacaklardır. Bunların kuv - ı ıne ucum ını1 erı yapan uçaklar ve pa- ıılı 

~arnana göre, dünyanın en .buyük vr f~ vetlerini bilemiyonu; fakat, Belçika ve raşütçü~erdir. Franın: kıt'alarının, ,imdiye -&kİ vold&D biri 
udretli bir orduııle Gallya yı p;eçen, w ,imali Fransadaki Fransız ve İngiliz kuv- kadarkı muh.uebelerde bu yeni ı.ilahlarla . J 

a.iinde (Cenis Vt'Yil Cenevre yük~ek dag.ge- vetlerini, Belı;.ib ordusundan başka, 40-50 harbe alıştıklarını ve artık büyük silrpriz- a· 
çıdinden) Alpları aşan, ve yem Karta1a - fırka kadar tahmin ediyorlardı. Bütün ııey- lere maruz kalmıyacaklannı ümid edebi - cÇorumıı da oturan bir okuyucum, bir er-ıl:Ji, 10tsa o imk&.nı )'l.?atmıya be.l:ıruZ. 
~an hareketini:ı 5 inci a) ında, o z~a~ yar Fransız ordut<u yalnız 11 O ve İngiliz se- liriz. Ne Fransa ve ne de lngiltert' seferi h ... kek okuyucum bana TulJetlnl anla.tıyor: defa ve her ıeyden enel askerlik tıızm 
1 

eltlerin hakimiyetind - . h.~lunanf \.:~~ feri ordusu dn 30 fırka kadar olduğuna gö- nüz kvbetmi7 ıayılamadıklarından baıka - 22 yaşında. ona. b1r memurdur. Bentlı yapmak 1.lzım. Sonra ~:ı ~uıld 
talyaya varan ve zafer üstune za er . . "O 50 f k k 1 f b 1 b' k b . a.skerlik hlmıetlnl de yapmadı. TaZiten111 y(ibek me 

na k 
.h 

0 
k ılarının önleııne re bu "' - ır anın yo oması ınütte ik- un ar, ırço cld,.,:ıdı~ ve beklenmedik hir' birine nakletmek IA.ziaı. Bu 

ra nı ayet ,-,omn ap . 1 . (B 1 "k h · ) k ti · . .. t b' d • ·ıı · .. d h 1 1 .1 . . önU.nde lhttyu edilecek W yol var: Birin- ıe .erden 
g 1 H . 1 b d muvaffakiyetsız enn e çı a nrıc uvve ermın uç f'! ı- ış amı erm mu a a e crı e vazıyetın esa- cısı yabancı bir muhitte bek.Ar olarak yaşa. reUe hem çalılmak, hem de tahall etmek tıfli. 
,, e :n . °:nnı.ba ıı:ı dura _.a~ ve nihavet mağ- rinin mahvolmaaı demektfr ki pek büyijk sın dan deği~bilcceğine de bel bağhyabilir manın im"'•---"·lh""' bakarak evlenmoıctır. tAn dahO!ne girer, .mın yertnl:ade olsaydıtil 

e umıd ız ne ııt e ecegını . · · d'' b. h · t . h · d' B d b k F' 1 B · "b 1 k •• f h · · ~~ lub v . olacağın; o vııbt kım u- ır e emmıye ı aız ır. un an a~ a ran er. u ıtı ara -at ı za er er ıkı muharib Fakat kendisi pek Utiz, seçemiyor, hıncı yol evlenmeyi §lmdl hiç d0.,Unme21dlm. 
e penşan sızlar, ellerindr. sağlam kalmı$ bulunacak tarafın dah ~ l d" ·· Jf. 

§Ünehilirdi? 1. olan takriba 90 fırka ile 1 viçreden tfı Man- 1 . . a epey ~graşma an ve ovuı - da hayatta yftaelmek tçln tahsilini yapmak.. 
Fakat, Eylül ayında Alpları a~nrleen ~a~ı me en ıcab edecektir. • tır, yalnız bu da J.mkAnları temin etmekle Bir genç kadın soruyor: 

kuvvet" . k ybed·n ve sonra uzun yuru- şa kadar olan takriben 800 Km. Jik bir cep- H. E. Erlölet mukayyed » - Kocam öldü, blr çocuğumla yalnız ~ 
ını a ~ ) ki .. .. he.n, sayı ve teıılihatr;a üstün Alman kuv- - .............................. ~••••••••••••••"•••••••••••• · lıl. dun ve Ü" e"'ne sırf fYV'u~um i"ln yn•· .. rıw. 

yijşler, muhnr~br!ei ve hasta ı ar yuzun- .1. ""T"" "' °" Y"'" & ,. ...,.uu~ 
den gittikçe zayıflıya·ı. ltal~ayı tam~m vetlerine karşı mlidnfaa v~ üstelik takti - Avrupa ekspresi Okuyucum dUışitncestnde haklıdır. Fakat Şimdi önümde tekrar evlenmek lçln bır fıııi 
:zaptetmedikçe, a!ul memleketı ola~ A!u - ben 350 Km. lik İtalyan hududunu da ta iki yoldan blrlnl seçmek için tereddilde lÜ- aat Q1krnıştır. Fakat erkek çocuğumdan ·aıw 
kadan ikmal kuvvetleri celbetmesıne ım - rassud ve temin eylemderi kolay bir va - lağvedildi zum görmüyoı:ııın. rıbnamı şart olarak ileri slirüyor. Ne d~ 
kan olmıyan Hannii:..al ordusunun nı1keri zife değildir. Fnkat İtalyan hududunun te- Uzak blr Anadolu 11ehr1nde kimse.cıls, mu- ntz?:t , 
kudretlerinin elbette hududlc..rı olacaktı ve minini Alp dağlan ve eski Alman - Fıansız . 1-fer gece saat ond:ı _b~rad.an ~vrupaya hıt.,ız, yabancı bir gencln yalnız baoına ne Bu genç kadın bana çocu~unun kaç y& " 
bu kudretler nihayet tükenel:iilcceklerdi; ni- ve Liikaembu~ - Frans1z hududlannın gıden Semplon ebprcsının hır muddet ıe- kadar gıkılabllec~inl pek ty\ bllirlm. Muhite şında oldu~unu sôylemeyt ihmal etmışt.V1 

tekim öyle oldu. müdafaalanm da Ren neh<i ve Ma;ino tah- fedednin tatil edilmiı olduğu Devlet De - korışınak bl.-z ., dost edlmnek, nihayet Binaenaleyh cevabını şarta muallıı.k ~~ 
Bugün batı Avrupayı titreten Hannibal kimatı ziyadesilc kolnylaştırmakta olma- miryolları i~letme<Ji u~u?.1 ~~dürlüğ~~den yerleşmek evlenmekle kaimdir. Yalnız bu Çocuk kUçtlk ise teklifi kayıdsız ve ş 

değil Hitlerdir. Cınun elindeki ordular yer- larına nazaran, Fransızların ciddiyetle uğ- dokuzuncu ı_tletnıe 'TlUdurlugune teblıg e - takdirde ıstıkballn peneerest kapanmaz, fa_ reddediniz. 'HattA. yaşamanın maddi im 
de ve havada nereye saldırdılarııa muvaf- raoacakları bir cephe •>larak sadece l\1ııji - dilmiştir. Bu hu11u11ta yapmıf oldu~muz kat daralır. oturduğunuz yerden gelecek ae.. lanna malik olmasanız bDe atze çıalış 
fak oldular. Lehistan, Norveç, Holanda ve nonun Montmedideki başı ile Aiııne - Som- tahkikata göre ekspres volcu•uz kaldığın • nelerin getlreceğ1 hayat şekllni tolaybkla lll- yuvanızı muhafaza etmenızı tavsiye ederiJ:l\j 
Belçika orduhm ve bu sonculan kurtar • me ve deniz arasında takriba 300 Km. lik dan alakadarlar tıuafından Demıryollan çeb1ltl"Sn1~ 0en14leıne, ~e lihUmaDerl Çocuk büyükse, bir yatı mektebine verd6j 
mağa gelen büyük bir müttefikler ord~s~- bir hat ka1m.1kıadır. Bunun müdafaasını da jdaresine müracaat edilecek. lağvedilme~; mnhduddur. Tahml de mahdud olunca L!ıtlk.. bllecek yaşa gelmişse, şahsen gene ~ 
nu şimdiye kadar ma~lu~ etmek onun ıçın Aisne ve Somme nehirleri!:: .bir takım ka - istenmiş ve bu teklif Devlet Oemiryolları bal sönük kalır. Yükselmek için tahsili, dik- yapmayı tercih ederim, fnkat nihayet sız; 
pek kolay oldu; ve Şlmdı onun harb ma - naJlar kolayla~tınyorlar. işletmesi umum müdürlüğü tarafından ~a- katle seçilen br program dahlllnde tamam- de yaşamak ha.kkınızı göz önünde tutarım, 
kineleri Paristen yalnız 115 ve Londradan Elhasıl Almanların tabii tank ve uçak bul edilmiştir. Dün akşamdan itibo1en eks- lamak ll'lz.ımdır. Fakat bu da imk~nın mev- fazla mamur bulmam. 
l 35 km. lik bir mesafede bulunmaktnJır - zayiatına muka:Jıl Fran!lızların Amerikadan presin seferleri tatil edilmiştir. cud olmasına bakar. Eğer 1mkft.n varsa ne TEYZll 

1 B h hl bugün 11.Hitler t'd Portas» 2T 
ar. u se e e b · l .son P".ıı::•"• nın edebi tefrikası: 
demek kabildir. Fakat acn a netıc<" rıt- 0 a- "' 

caktır} 1 
Al d 11 '}

·mal doğu Fransada bu-
man or us . . d 

.. f klerıni snrfencrek bır yan an 
gun son ışe d ukavemet eden ve 
Almanlara adım n ım m w 1 d 

h·ı la maga ve >11ra an 
diğer yandan sa ı :: u . b. -
k h·ı 1 b.ld·w· kadar gemılere ınmege GAlll ılı İZDIVAC 1 a ı o a ı 1 ~1 mile mağlub 
talıpn müttefıl.: orduları tam.; İngiltf'.reye 

. t''-ıen sonra. aca a 
ve esu et I" ukadder olan foran· 
feçebilecek veyahı.ddn; ·ı k -ı·d'ı•', ı Bu · ·ı· oı ece '" · ·· aayı zapt v~. ıst.~ ~. e l r~ dalmadan Hdn-
hususta kat ı duşunce e d ·ı be-

l d Frnnsa~"l or usı e 
nibalı hatırlama 1 ır. d · da İn -

b k 
k ve on an sonra 

ra er yo etme aoıütçülere rağ-
giltereyi, uzun to~lar :~:=~ kolay bir şey 
inen zapt ve rnagllıh 
de;lildir. b zannolunduğundan 

Bu sebeble bu ha~ . harbin valnız 
b7un sürebilir. S•1 an ~ ıse k Üzt'ıe ·bulu
dokuzuncu ayını ikma. etme 

nuyoruz. 1 ı"nde ne-
ö . h b av ve !lene er 

niimiizdekı a~ · k'mse ııimdiden 
!er olabileceğini hı; ~ır·ıl ~vvcl, Almanlar 
itestiremez. Bund·•~ ~ y ·ık haınlele•inde 
harbin daha ilk ayın a ve ı 1a;:;liıb edt:rrk 
d" b F L ordusur.tı n b "d 

Por~,. eleş rlansı davanmışlarker. kim ık-
arısın apı arın~ l ric'at edece -

dia edebilirdi kı ~A!~a:ıaacraklaıdır. 
ler ve nihayet ınaghı k . Uake • 

~. . Tra ·ya ve ın 
28 yıl evvel >iZi~ tefik üç Balkan dev· 

donya ordularımız 1nu~ d mağlub veya 
!etinin orduliirl .uırl\; an bır zayıf şark 

lrnha edilmiş!erdı. S•\:J:da tutunabilmiş, 
ordusu Çatalca ve Gelı n kaleleri nihJiyct 
Edirne, lşkodra ve Yany d Bu ı.·a7iyette 
te~limc mr.cbur olmuslar ı. 1 kva ve E
kim derdi k.i Catdlcn _ordu~~ 1 uf'nkat etti: 
dirneyi istirdaci edebılt'Ce. tır • cize vuku -
çiinkii melhuz olmıy, n bır1 

111u zı te.ıkil e-· 
b l B . d" lan arımı • u du. u mucızc, usn tt'kleri ara-

1 1 · · zapte ı 
den Balkan dev et erının .

1 
b' birle1ile 

. d 1 •ıs• e ır z.iyi paylac:ımartınK o 3 " 

kavgaya tutu1ma!arı olmuştur. _ 
1 O nlı ımpara 

Gene 2 2 sene cvve • s~a l · uş her 
] .. "I~-b en"nn om • parator ugu mag u ve P ! 1. u"'ra -

d 
. .1~ ya ıcıga ıne • 

tarnh ü~anın ıstı a ve.. .. de\ letlcrin 
mıştı. Üstelik müttefik buyuk 

d b" Y nan ordu-teşv:ik ve himaye3ı altın a ır u 
1 

· ti-
su müteakib yıllnrda batı Anado u

1
Y,u 

18 

, . e -ıayma-
la edoıek Sakaryarnız.a geçmış v 

70 
ilfı 80 

na ovamızı da a arak Aııkaramıza d 
·· h'" an a Km. ye kadar yaklaşınıoıtı. Bu mut 1

1 
.... 

•• t v ı or -kim derdi ki. Ti.ırk ordusu mus e 

S 
t vesikuı 

ılularn galebe çnl acıık, ~vr esare . i z.n 
rerinc Loza:ıdn bir zafer muahede.~• .:'ll kil 
olunacak ve Türkly:: kurtul..lrak bugun 

haline gelecektir. h ·n ö-
Mu'kaddernt denilen coı'kun ne rı 

V c genç k1zm. bir baş eğmesile taa
dik ettiğini görünce devam etti : 

- Evet. bugünkü kanun ve nizamat 
dahilinde hareket ettiğimize göre müs
terih olabilitiL Ancak. nazan dikkate 
almak icab eden baıka ve mühim bir 
nokta var: Onime gcçemiycceğimiz bazı 
hisler, yani ııevgi veya nefret ... 

Zeyneb keılarını kııld,rarak, ıorgu 
ile dolu göz!erile kocasına baktı. Genç 
adam izah etti: 

- Yani şunu demek istiyorum: Her 
ne kadar elimizd"' hir makbuz, daha 
doğrusu bir nikilh kağıdı varaa da, ira.
deııine hıikim ve ne yaptığını bilen bir 
adam siz.in karşınız,ı geçip keridisini si
ze yakla,tırmak için lazım gelen binbir 
çareye baı vurarak nihayet aizi eczbet
meğe muvaffol. olur ve emanetçiye bı
rakılmıı oldn paketini! makbuzu benim 
elimde olduğ.1 hald~ ne yapıp yapıp pa
keti emanetçıdc:ı alabilir. 

Genç kızın öfkesi biisbütün artmışa: 
- Bu faraziyenİL bana büyük bir ha

karettir. Ayni ihtimal sizin için de mcv
zuuhaM edilemez mD 

- Hayır, benim vaziyetim sizinkile 
mukayese edilemez. Ben çok müthi~ bir 
tecrübe geçirdiv,im için denimi aldım. 

- Benim de ayni dersi almam~ ol
duğumu neredelı biliyonıunu:ı) 

Siz mi) Siz derin bir uykudası-

nız. 

Nereden biliyorsunuz} 
Öyle olmasa, izdivacımızdııki bu 

garib ve imk!nsıı. prtlan kabul eder 
miydiniz) 

- Ya siz. niçin kabul ve hattA ısrar 
ettiniz) 

Haluk mütereddid bir tavırla bir iki 
saniye dUşündlikten sonra asabt bir cc
vab verdiı 

- Çünkü ben Umtdsiz bir haldt' idim. 
Ölüme gİhne~e ka(iyen karar vermi~
tim ve avdet elmiycceğimo emindim. 
Bu mUthiş heyecanlı anlarımda, öltimü
mUn hiç olmazsa masum bir genç kızın, 
vaktile bana bUyUk iyilikler etmlv olan 

Nalı.iP.den: Muaun Tah.in Berltand 
bir Amirimin evladı gibi ıevdiği bir kı
zın saadetine yarama.ııoı istedim ve ıi:ıi 
üzüntülü, batta feci bir vaziyetten kur
tarırken ayni zamand3 ızzeti :ıef~imi de 
vekaye edcce~imı, arkamdan benimle 
alay edilmesine mani olacağımı düşün
düm. 

Bu son sözleri söylerken bilaihtiyllT 
a.inirli bir hareket yapmı,h. Ayni ıanl
yede yüzü ınüthi1 surt"lte sarardı, du
dakları titriyerek bıı~nı arkasına daya
dı. Zeyneb onun çok muztarib olduğu
nu anlamııtı. Yerinden fnlıyarak Y!lnına 
koıtu: 

Genç adam müşluilfııla dudaklarını 
lupırdatabildi: 

-Çok ... 
Zeyneb, dakikalaJanben aralannda 

geçen söz düellosunu ve birbirlerine ıöy
ledikleri sevimsiz kelimeleri unutmu,, 
kalbi derin h:r merhametle sızlamıştı. 

- Yaralar soğumağa başlayınca da
ha çok eızl.ırmııı ..• Keşki bu Ef'.<'eyi hat.
tanede geç:rııeydiniz! 

Genç tayyarecı fevkalbe•er bir kuv
vet sarfederck gözlerini hafifç~ aralık
ladı: 

- Merak etmeyin, birazdan geçer ••• 
dedi. Fakat hu .kelimeler, ke.sik bir ncfeı 
gibi dudaklctrından bir inilti halinde çı
kıyordu. Tekrar gözleri kapandı ve 
Zc;yneb onu tutmak için bir hareket ya
pıımadan c:vvel yüzü•t.i yere, halının ü
zerine düşerek bayıldı. 

Genç kız ne yapacağını ~aşırmıştı. 
Hemen mutfağa koştu. Kimseler yoktu, 
Bir apartımanda baygın, b~lki de ölmUş 
yatan bir yaralı ile yapayalnız kalmııtı. 
Bir saniye kadar korku ilr etrafına bak
tıktan ıonra iradesini bıı1aıak hastanın 
yanına diz çöktü. Hayır, ölmemişti. •a
dece baygındı. Hemen yalak odasına 
ko~p. kolonya tlaesini aldı, delikanlının 
ıo.kaklarını uğu,turd·1 ve kirpiklerin! ha
fifçe kıpırdatma~ı. başlrtdıAını glhUnce, 
büyük bir gayret ıarfedarek onu arka 
liatU yatırdı, ba-,ını dizine koyup burnu
na kolonya k.oklath. 

Halô.k yava' yava7 kendine gelıneğe 
başlamıştı. Gözlerini yanm aralıkladı, 
dalgın dalgın etrafına baktı ve inliyen 
bir ıesle: 

- Handan 1 dedi. 
Z~:;neb unun biraz açıldığını görünce 

rahat nefes ald•. 
- Handan değil. benim, Zeyneb ... 

Durunuz, kıpırdamayınız, ba~ınızın al
tına bir yashk koyayım. 

Hastaya rahatııı.ı: etmemek. için itina 
ile uzanıp kol~u1< üstündeki yaıtıiı aldı, 
onun ba,ının altına yerleştirdi. Tayyare
ci k«>ndine gelmek için büyük bir irade 
kuvveti sarfediyordu. Nihayet kesik bir 
ıesle: 

- Büfede rakı var. Bana bir kadeh 
veriniz ... dedi. 

Zryneb hemerı yerinden f1rladı: 
- Şimdi getiririm. Siz kımıldamayı-

nız. 

Bir elinde şişf", Ötekinde bir kadehle 
tekrar içeriye girdigi vakit kocası gene 
bayılmış litİbi gözlerini kapamıştı. Genç 
kızın yaklaştığım hissedince fevkalade 
bir gayretle gözlerinı açtı ve kadehi eli
ne aldı. Lale.in onu ağzına kadar götüre
cek kuvveti yoktu. 

- Rica ederim • başımı bir parça 
kaldırır mısınız? 

Zeyneb yere diz çöküp onun ba~ını 
kaldırdı ve omuzunu acıtmağa dikkat 
ederek rakıyı icmt>sine yardım et.ti. Has
tanın eli titriyor, kadeh dişlerine çarpı
yordu. 

- Bir doktor cltğırııyım mı~ 
- Hayır, teşekkür ederim. Hafif bir 

baygınlıktı, ge,tı. Siz lutfen yerden k.ılk
rnak için bana yardım eder misiniz) 

Genç kız onu sarsmamağa dikkat e
derek yerden kalkmuına muavenet etti 
ve kanapeye kadar götürdükten onra 
arkasına ve başının altına ya tıklan yer
leştirdi. Hal(ik gözlerini kapaınış, uyu
yor gibi sakin nefesler almnğa başln
m1§tı. 

(Arkası var) 

)~Bunları~~ 
11 biliyor mu > 
Lidiniz? ~ 

Hava yolu işaretleri 
Beynelmılel yol 

işaretlerinin, oto 
mobil ile seyahat 
:!denlere ne kadar 
kclayhk gösterdiği 

rna1Umdur. Tayya. 
renin er, fazla kul 

!anıldığı Amerıkad:t, lia,;cı -yolu ıçin at 
~aretler yapılınL~Lır. Bu işaretler du tay. 

yarelerc yollarım göstermektedir ın,a~ 

nın: 

cBu olamaz!-. dıyeccğı gelir. yerde11& 

havaya doğru kaç metre uzunluğundn ~ 

rekler dikilmeli l:i tnyyaredler, direklm.ıa 

deki levhalan görebilsinler. 
Tayyare yolu işnretleri daha ba§1fı 

türlüdür. Birçok mahallerde toprak dil• 
zeltilmiş ve üzerleriııe tayyareden ğÖIU1ı 
nebilecek şekilde işaretler konulmu~t\Jl\ 
Bu işaretler geceleri de elektrikle aydın• 
lanır. Büyük şehirlerde de, binaların tt .. 
raslannda şehdn i:;mi ve tayyare meydb 
nının ne tarafta olduğunu gös-.eren işnre 
ler vardır. 

* F otograf tabanca 
Amcrikada bir 

sililh fabrikasının 

polisler için icad 
ett\ğı bir nevi ta· 
banca k•ırşun at· 
maktan ba~ka fo. 
tograf ta almakta

dır. Bıı tabancala· 
rın faydası şu ola· 

... 

caktır: Herhangi bir pohs bir haydud~ 
tabanca atacak, vuraİnıyacak olursa hlO, 
olmazsa haydudun resmini almış ow 
caktır. .... 
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6 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Trakyada koy çalışmaları Sındırgıda ~utu_n ekimi! 

faahyetı Trakya U. Müfettişinin Pehlivanköyündeki tetkikle· 
rinde köyün ÇOk büyük İnkişaflar gÖrdütü tesbİt edildi Sındırgı (Hu.~ustı - 9-40 yılı tütün ekimi 

faaliyetle devam etmektedir. Yatmurle.rm 
Edirne (Hususi) - Trakya Umumi Müfet. van pancarı ta.rla&l, modem mandıraları, fasılalı surette devamı ttltün ek.lmlnf blras 

tıeı general KAzmı Dlrlk 250 k.i.fillk bir kat1le ve .kaııa.nç getiren orta mallan çok beğenU_ teahhilre uttratmış ı.w de tarlaların tav iyi-
0. Trakyanın örnek köylerinden biri olan rni.ş, köy bütçeleri ve zlrat kredi ve satıı koo_ liğlnden ge~n seneye nl!beUe bu sene çok 
Pehlivanköye git.ın.Lş ve köyü tefti.t et.mittir. perattfl tettlf gönnllştür. intizamlı dikim yapılmıt ve umumt dikim 

Pehllvanköylüler muhtelif mealek erbabın- Burada 3!5-40 madde üzerine çal.14&n polL y!nde sek.seni ıeçmi~tır. 
dan müteşekkll bu büyl1k kafileyi hararetle kültür mahsul lrıöylUnün zUmine yerle§miı, Buna nazaran bu sene rekoltenin geçeu 
karşılamışlardır. Köy bu mttnuebeile bir yanam yapan ve p!&ik tutan çalı duvarlar seneyi bıılaca~ı tahmin edilmektedir. 
bayram manzarası arzediyordu. Umumi MtL köy tarartle kaldınlml.f, yerine taştan it~~- 302 numaralı Sındırgı siral kooperatifi tü_ 
t.ettl.ş, yanlarında Teklrda~ ve Kırklareli T&- piçten duvarlar çekllmeğe ~aın14tır. Koy tün zUrraına muayyen tabltlerle yardım et. 
lllerlle sıhhat, veteriner, maliye, emniyet ve damlannm da QOtu bugün t!remlde çevril- mekte ve köy zürraı bu yardımdan çok se -
ziraat müfavlrlerl, her grup olduğu halde mlş bulunuyor. hıncı !5 yıllı.k programına vinmektedir. 
ootru Atatürk ve MehmetQlk anıUarına gt_ önümtımeltl Mme ba.,lıyacat olan bu köy bl- tlf h ı1 i t.. .. ü a 
derek çelenk koymt14 ve bundan sonra köyde rtnct & yıllıktaki 1.§lerln hep.iliıi yapm14tır. s:Je: ~en41:'°p:ra l1~i~ tk~~:ı ~:;:~t 
tetkik ve teftı.,e başlamıştır. Yakında artezlyenıne de bafhyacak ve bwnu ı M r an ası m T 

C.. h............ JJ.mirı4 kö ıa.nı d köy hamamı taldb edecektir. Pehltnnköy yardundn bulunurdu. Bu sene emmuz a -
um .... V"'~ re n Y P arın an d e l bu yardımın yapıle.mıyacağı 

birini tahakkuk ettiren 350 ev1i bu köy11n ayni zamanda tren yolu l1zerlnde en Lşlek sa- yın an vve . B k "t 
. l.ın t söylenmekte ve ve zlirra an anın verece~ esklllkten yenil!ıte, sap saman damlardan ld. tus ve ihracat merkezlerinden birı o uş ur. t tm ktedl 

remide çevrilen binalar ve 20 dekarlık harab 3000 llra aatı geHr getiren panayın Eylfll ayı karara in izar e e r. .. .. 
mezarlığın üstünde koruluklar, meyva br.b. iQdnde açılacaktır. ıtöyün kanaruı ve tire _ İnhisarlar İdaresi yeni Sındırgı MudUru 
çeleri yetiştirmek gibi .t!On dereee ddk.katı Q8- mitle örtülü modem ibUyftk bir a~ılı vardır Irueeytn Avni gelip vutfeııine başlam~tır. 
k.en verhnll hareketlere hayran kalmama.k ve btr bakışta göme çarpme.lr:tadır. 'Au sene tütün eklcllerf arMında açılan l'11 
mümkün değtkilr. General Kbım Dlrilı: bu.re.da Uk olarak fide yetiştirme müsabakumı Oami!kebtr 

Köy kanununun istediği dülr" · ı. ı.-. bir köy müze.sini aoml.§tır. ötrendlğime glire mahallesinden Emin oltlu Hllmi, Hattat olt: 
temiz çarşıaı, ~ektrltl, değir tt\ftllc önttmbdek:t a)'tn b&şınd& Tratyanm 18 lı:a- lu ve Abbas oltlu Ha.san Şahba11: ve İskeçeh 
fabrikası.. Halkevı çau,maıarı, okul ve oku- za.sınd& 28 örnek lröyiin mtbeleri aQ!]acaktır. Faik Akduman kazanmışlar ve Halkevl sa
ma. odası, marangozluk ve demlrclWc kunt Birlikte giden dottar'" Teterlner!er k~n ıonunda yapılan kalabalık bir toplantıda 
Jarı, blçkLd1kf4 yurdu ileri giden ano~ .ııafhlr: t.,ıertıe mewuı clmutıar ft köy11n bo- müsabaka heyeti tarafından HUrnl Hattat 
trı··"lc ve tavşan 1.stu,ı&nlan. yonealığı, hay. talannı da tettıt etmLtterdtr. oğluna elli lira Te Ha.<ıan Şahbaza otuz l!ııe. 

("" ___ Y_u_r_d_d_a __ 1_9 __ M_a_..;;.y_ı_s __ b_a.....;;y_r_a_m __ ı __ -J) :':d~m::1::~~:r~ Akdumana da bır 
- • Bu sene tahdid edUmit mıntakalara tütün 

ekilmekte ve mahsulün nen.~ bir surette 
vettştlrilmesi lQln İnhf.sartar İdnre.~inln ça -
ll§kan eksperi Ragıb zürra.a öğud vermekte
dir. 

Edirne Halkevinin köy gezileri 
Bdlrne (Hususi> - Halkevimlzln köycüllik 

kolu bu defa da Lalap9.4fi nahiyesine bir gezi 
tert1b etmiştir. Sabah yedide ba.tta parti mu_ 
Settişimlz Ragıp Akça, beledıye rei.ıll Ferid j 
Çardaklı, Halkevi reisi, lı:ol başbnları ve 
meruıublan, kadınlı erkekli münevver bir 
ldit.le, kız öğretmen okulu talebeler! munı _ 
Umlerlle birlikte nahiyeye gldUmtş, köylüye 
Dtltuklar söylenml.ş, mwahabeler . yapılmış, 
btiyüklere, küçllklere amıaganlar verUmlştlr. 

Mayu 30 

Emekli dul ve yetimlerin ve harb malüllerinin 
nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Eski tekaüd kanununa göre rnaa4 ala.o emekli, dul ve yetlm aylıklanna ybde • 

nlsbetlnde zam yapılmış ve Hava Kurumu verglsl % 4 de çıkarllmlf olduğundan .,._ 
lft.l • T. Bani 940 üo aylıklarına aid vhe bordrolan malmüdürlüklerınoe teahh1Ule ba
zırlan.a.bileceğtnden ma.a.ş sah.lblerlnin ellerinde bulunan hesap pusulalarında: 

ı - 1 Haziran Oumarteaı gtınfl mliracaat etme.si yazılı olanlarıq 7 Ha.zf.Tan cama 
iUn!l. 

1 - 3 HaZiran Pazartesi g11nü müracu\ etm~I yazılı olanların 8 Hasiran oamaıteaı 
gü.ntt. 

3 - 4 Haziran Salı günü müracaat edeceklerin 10/Hazlran/Pazarteai g11nü. 
4 - 6 Haziran Çarşamba g11nü müracaat edeceklerin 11/Haziran/Salı lftnü. 
8 - 6 Haziran Perşembe eft..nü m!1racaat edeceklerln 12/ Haztran/ Çartamba dnl-
6 - 7 Haziran Cuma günft. müracaat edeceklerin 13/Hazlran/Perşembe g1lntı. 
7 - 8 Haziran Cumartesi gft.nü müracaat edeceklerin 14/ Haztran/ Cuma günt1. 
8 - 10 Haziran Pazartesi gftntı mürac&&t edeceklerin 111/ Hasiran/ Cumartesl ıtml. 
9 - 11 Haziran Salı günft. mtıracaat edeceklerin 17/ Hazira.n/Pazarted gün11. 

10 - 12 Haziran Çarşamba ctlnll müracaat edeceklerin 18/Hasiran/Balı g{lnt1. 
11 - 13 Haziran Perşembe g11nli müracaat edeoelclertn 19/Haztran/ Çarpmba ıtmtl-
11 - 14/ Haziran Cuma g11nft. müracaat edeceklerin 20/ Hamran Perşembe sini. 

m11racaat etmeleri ve bu tarihlerden evvel hiç blr muamele yapılmıyacatı llA.n ohnmr. 

Harb malüllerinin " nazarı dikkatine 
İlk tediye günü olan 7 Haman Cuma günU maa.şlarını temlik etmek ı.sttyen 11arb 

malftllerinfn nihayet 3 Ha.tdmn akşa.mum kadar maa.ş cüroanlarlle btı11kte mDruu.t 
ederek l.c;lmlerint kaydettirmeleri. 1"94• 

1 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

Birinci Mevki Tramvay Biletine Zam 
(3828) No. ıu kanun mucibince 1/Hazlran/ 940 tarihJnaen 4tlbaren )"alııı~ bldlıd 

mevkiln uzun mesafe biletine (10) para nakliye vergisi zammedllmek suretlle bu bile. 
tin 7 kuruş 30 paraya lblAğ edlldl~l sayın yolculara bildirilir. 

UMUM MODORLOK 

1 Beyoğlu Vakıflar MUdürlUgU ilAnları 

Vakfın adı 

Beyoğlu Rum Ortodoks cemaatine alt Aya Trlyad.a kilisesi. 
Beyoğlu Rum Ortodoks cemaatine ait Aya Kootantin kilLse.si. 
B6yqğlu Rııın Ortodoks cema.atıne &.it mezarlık. 
Beyoğlu Metnmorfosls klllse.sl. 
Beyoğlu merkez kız orta mektebi. 
Beyoğlu Zapyon li.!e.'11. 
Oalatada Aya Yani kilisesi. 
Oalata<ia Panniya ve Hristo.. klliseleri. 
Feriköy Aya Postolun klllse.sl ve mektebi. 
Galatada Aya Nikola kilise&!. 
Kurtuluşta Aya Dlmltrl, Aya Tanaş, AJa Lefter kllJ.se, mezarlık ve mettıeb. 
Yeni.şehirde Ev.anglUstra killaesi ve mektebi. 
Beşlktaşta Panalya kilisesi, Aya Saranto ayazması, mekteb ve mezarlJlı. 
Beşikta.şta Paşa mahallemnde Panalya kilise.si. 
Ortaköy Aya Fuka, Aya Yorgl killseleti, nıeıarlık ve mektebi. 
Kuruçe.şme Aya Dlinltri, Aya Yani klltcıelcrt ve mezarlığı. 
Arnavutköy Taksi Arh!, Pro!ltl İlya klliae, mezarlık ve mektebi, 

T k' d " ı· · Ed' d Bebek Aya Haralambos k11IB8 ve mezarlıtı. 
8 lr ag Y8 iSi 1rn8 8 Boyacıköy Evangilist.ra kilisesi. me:ı:arlılr: ve mektebi. 

Edirne <Hu.swıl) - Teltlrdağ ve.1131 Salim btınye Tnkst Arhl kll!sesı ve mezarlığı. 
Oündoğan bu sabah şehrimize gelmiş ve Yenlkôy Panaiya, Aya Ntkola klllse, mezarlık ve mekteb. 
u.mumt müfettl.şlikte baışmü;şavirimiz S:ıbri Tarabya Aya Paraskevi kill.seal, ayazma, mezarlık ve mek:teb\. 
Öneyt ziyaret etmiştir. Saltm Gündoltan ak- Büyükdere Aya Paraskevı kilise, ayazma, mezarlık ve mektebi. 
ıam Tekirdağına avdet etmiştir. Yenimahalle Aya Yanı kilise, mezarlık •e mektebi. 

Birkaç glindür Uzunköprü ve Keşan ha _ Pangaltı Slirp Agop hnstahanMI, dlişllgft.nlerevı ve Ermeni Katolik mft.eaesatı. 
Yurdda UI Mayıı!I bayramına ald lnıfllbalari nesre dıımun ~. YUka.nda Slna. vali.sinde teftişte bulunan valiınız Ferid No- Beyoğlunda Ühhoran Lusavoriç, Sürp Haıutyon ltilIB8, Eıte1an mektebi. Do1apdeN 

Cleınl!k, Yozgad ve Oered&delr:i ıenqllk baret.taerlnl ve nutuk eOytiyenlart görilyoreunua. mer de şehrtmize dönmüştür. ana mektebi ve Ş(4li kabristanı. 
---------------~~-----------------------------------.... , Galata (Cercl.s) Lusavorlç kll!.<ıesl ve mektebi. 

.Son Posta» nm tarthJ tefrlkuı: 62 rum ki, sevgili hükümdarımız bugün ko- Hasköy Meryemana yettmhaneei. 
nuıamıyaca:C kadnr hasta ve muzt&rıb- Hasköy Sürp İstepannas klllse, mekteb 1't kabrutam. 

IAYIAIS 
- lıtirak etsem de hiç bir ıey dil -

oünecek ve ~onupcak vaziyette deli -
lim Şerefettin. Zihnim darmadağın, fU 
dakikada kurultayda ne müzakere edl -
leceğini bile bilmiyorum, 

- Canım gjz bir kere İçeri girin ye -
rinize oturun adet yerini bulsun. Ben 
vaziyeti idare eder~. 

- Yapamıyacağım gihi geliyor. 
- Ayaklarınızı öpeyim sultanım, 

benden zjyade anneniz\ ve sabahleyin 
ettiğıniz yemini düıünün. 

Delikanlı kapıya doğru yürüdü. Sey -
fcttin Kotuz müsaade almadan yüzil 
kıpkırmızı i~ri girmişti. 

- Rica ederim Melik hazıı-tleri dev
letin şerefini ve beni berbad etmek ıçjn 
mi böyle hareket edivonıunuz. Bir aa -
attenberi kurultay sizi bekliyor, gelmi • 
yecekseniz haber veriniz dağıtayım. 

Nurettin bl.! sözlen duymarnış gibı ba
§11\I baıka taraiıt. çevirerek yürüdu. ~
f&Tefettin Kutuzun kolunu tutarak fısıl
dadı: 

- Susun geliyor iote. Bir saattir ken
cilaini ikna için uğraııyorum. Hasta, mad
tleten manen hasta, konuşacak ve •lüıü· 
~ek hali yok. İnsanlık hali bu, bir hil
kümdar da hasta olabilir. 

Kutuz, Şeretcttine <ıah bunlar hep se
nin başının altından çıkıyor ı der gibi 
kindar bir nazar attıktan sonra hükiim
dan taklb '!ttİ, 

Nurettin si.iratli ve asabt adımlarla 
kurultaya ııirdi. Kahiıe sarayının büyijk 
kubbeli salonunda l\lıs ·· devletinin bü
tün ricali, emirler, Ulema ve mefayih v~ 
bütün kabile reisleri toplanmıslardı. 
Yüzlerinde sabırsızlık ve hiddet alaiml 
görünen hazırun sultanı gürültülü bir 
ıekilde selimladı. Delikanlı yerine otur
(İuktan sonra ilk sözü alan Kutuz: 

- Muhterem hazırun ve ümera - diye 
nutkuna başlacu - Bugün burada hükUm
danmızın huzuru ve sızin vücudunüzle 
tok mühim bir meıeleyi mfüıalHıre için 
toplandık. Hepin~ mtlkenuıud ve: mu• 

Yasan: Duan Adnan Ul9 

faısal olarak biliyorsunuz ki ülkemiz ve 
civar memleketler T atınlann lıt l iııtil&,. 
ıı gibi büyük bir tehlikeye maruz bulun
maktadır. Taun ve zelzeleden bin kere 
feci olan deh~eti cüml,..nizjn ınaltımu ol
duğu için uzun boylu taıvir ve tafsile 
lüzum görmc:diğim bu b,..liye buııün Ha
lebe kadar geldi. Yarın Ş~ma, ôbiirgün 
Ellrite kadar ııt:lmlyeceğini kim iddia 
edebilir? İ,te bu musibetı önlemek içtn 
komfUmuz Melik Naıır bizr: bir elçi gön
dererek yardım iatedi. Muhterem kurul· 
tay Melik Nasırın bu dileiini müzakere 
ve eier yardıma karar veritiı se bu mua
venetin teklini tesbit edecektir. Bir müt
terek dütma.na karşı bizden yardım iati
yenlerin imdadın<\ ko!!Jt lım mı? ilk söz 
hükümdarımız Melik Manıur hazretlcTi .. 
nind.ir. Onun emir ve arzusunu can lc.u
lağile dinleyip yerine getirmek ciimle
mizin vazifesidir. 

İki yüze yakın insanın hakı~ları Nu
rettin Aliye ı;evrildi. O yapayalnız bir 
odada veya tenha bir bahçede oturu
yormuı ııibi ııaltin ve llkayd bıaşını önö
ne efmit. 1lelindeki hançerle oynuyordu. 
Seyfettin Kutuz: 

- Lötfen arzu ve emirlerinizi bildi
riniz Melik hazretleri - dedi - herkes si
zin sesinizi ve düıüncelerinizi duymak. 
ietiyor. 

Baolar kımıldıyor, bakıolar dlldeıiyor, 
ıerf saflarda hafif mırıltılar oluyur, fa
kat Nurettin . \li hll1 suıuyordu. Yanın
da duran Şeref ettin: 

- Rica Mierim s.ıltanım - diye yal
vardı - bari bir tek kelime alSy!eyln, yaT• 
dım eclcslim deyin. 

Nurettin bu l&fları duymuyordu bile. 
Bu sarih sUkl\tun meclis üstünde bırak
tığı çok fenıı teslıi görcsn ~ert·f•ttil\ ken
dini zaptedemiyerek: 

- Muhterem hazırua - diye atıldı • 
bendeniz bir hekim ııfattle sise f\lnu 
söylemek cuaretinı kendimde buluyo-

dir. Kendileri sabahleyin bana bu yaT- Şişli Knragözyan yetimhanesi. 
dama taraftar olduklArını söyl,.nıişlerdi. Ferlköy Vartanans kilisesi ve Merhametcdyan mektebL 
Bu vadi üzerinde siz müzakereye devam Ortakby Ermeni klllsesi. 
edebilirsiniz. Boyacılcöy Yarismangancs k.111.seet. 

Müfrit Kutuz taraftarlıuından bir e- Beşiktaş Ermeni kilisesi ve mektebi. 
mir hiddetle ayağa kall..arelc:: Kuruçeşme Sürp Haç klllse, mekteb ft Jr:abri.!tanı. 

- Arkadaşlıu - diye haykırdı - bu- RumeUh.L,an Sürp Santuht k111R .ft bıbrı.stanı. 
gün en ufak bir mevki ve salahiyet sa- Yenlköy Meryemana kilisesi, kabrutanı ft İstlnye Sürp Karabet klltaell.. 
hibi bile olmıya n 1.uın Melik hazretleri Büyükdere Sürp Hırpslma k111.9e ve kabri.tanı. 
namına konuşmaları ne zAmandanberi Galata Mu.sevi cmaatıne ballı vakıfiar. 
&det oldu. Su!tandun ıonra söz ancak ve Ortaköy Mwtevl oemaatı vakfı. 
ancak onun Ataheyinindir. Hasköy Musevi cemaati vattı. 

Bu hücumda fena halda boı:ulan ve Galata _ Beyo~lu Musevi lllskenazi cemaati vakfı. 
vaziyetin gittikçe vehamet kesbettiğini Mıntaka.mız dahilinde yukanda adlan yazılı Azlık va.k.ı(l81'ınm teı'lc mft.teveDDl\1ed 
gören Şerefettirı bakıılarile sultani\ bir yeniden tayin olunacağından bu müe.'18eeeler1n idare ve temsil vazifelerin! numrat D-
dost, bir müdafi daha bulmak için etrafı nun ve nizamlar uyarınca deruhte etmek isteyeceklerin 516/ 940 Çarşamba gftııtl all. 
kolaçan ederken garih bir şey dikkatine tamı sonuna kadar birer istida ne (Parmattapıda Beyo~u Vakıfiar MüdQrlQ11ne> mL 
çarptı. Kurultayıı iştirak edenler arasın- racaa.t etmeleri ve Vakıflar nt-.mnameslnln 37 inci maddMlnde yazılı veütalan da 
da. Ma":ziler denilen ve eskiden Ayhcye bilAhare gazetelerle tayin olunaaalr: tmtthan gtlnü getirmek ttzere flmdlden baurtama-
taraftar olup ~imdi de oğl~nu tutan e- lan lQzumu llln olunur. («8') 
mirlerden ne llmüttin Fethı, ne S.yfel· 
tin Bahadn, ne de batkalan 'li ardı. Bil
hassa, Kutuzl'l aralarının açık olmasına 
Tağmcn hal·l ordunun en niıfuzlu ku
mandanlarından olan bu iki erntrfn böy
le mühim bir mecli1te bulunınama11 pek 
manidard1. Bira~ dolaşır ıtibı yaparak 
onların en ııamim[ arkftdaşlarından bhi
nin yanına yaklat•P kular,ınft f111kladı: 

- Ya Salahattln kuruftıtya lştfl't!lk e
denler arasındı-ı ne Seyfettin Bahadm, 
ne de Fethiyi görüyorum. Acaba niçin 
bu toplantayl\ iştirak etmediler. 

Salahattin adındaki emft acı bit te
beaümle ışu cevabı verdi: 

- Ya tesadüf veya kasid .. eri ola
rak kurultay onların talfm ıçin Kahfrc
den unklattıkları bir zamana teeadüf 
etti ya Şerefettin. Bu tffadüfü ben falı 
hayır addetmiyorum. 

Onlar konu,urken gitgide! nazilıle~n 
vaziyeti gayet kurnazca idare eden Ku~ 
tuz ktJrsUye çıkmıştl. 

- Melik hazretlerinin Sam hükfune
tlne yapılacak yardımn taTaftar oklulu
na ben de eminim • .Şimdi vakit geçirme
den müzakere edelim, karar venllm. 

Ondan sonu &Öz alanların hepai hu 
muavenetin lehinde bulunarak bilhassa 
vakıt kaybetmemek ilam geldlA'fnl işa· 
T&t ettiler. 

Söz söyliyıml~nin ardı keaildlkten son
ra kürsüye gene Kutus geldi: 

- Görüyorum ki hemen bütün kurul
tay bu yardımıı taraftardır. 

(Arkası var) 

Etibank 
Be.nkanuzın işletmeler hee&b&tı kontrol aervı..ı iotn mlltıehue11 murab.be eellldDt 

ihtiyaç vardır. 

Aranılan ıartlar şunlardır: 
1- Muhasebenin nazarl}'&tln& ve t&tblt&tına kuvvetle vA.kıf olmall ıSmal Vım1webe 

ihtisası olmak şayanı terclhtth. 
1 - .Mgar1 llae derec&ıtnde tabstle malllr: bulunmak. 
3 - l"rarı.moa, İngUhıce, Aıım.nea Uaanlarından h1o olmaua blrialnt bilmek. 
TaUblerln Ha211ranın beflnol g(1nft.ne kadar banltamllllll İa~Uılıda y..,..,......_ 

k&rşısında Valde hanındaki bft.roeuna, meskQr tarihten sonra da Antaadalr:i ma....._ 
ne bizzat, veıırtkalarını hamilen. müracaatları d64lb c44ı88• 

Kapalı zarf usullle Eksiltme UAnı 
T ekirdat Nafıa Müdürlüğünd_en : 

ı _ Dt&fltmeye to.ııula.n if.: Telr:lrdai _ Malkara yolunun 11 + 100 - 61 + D kL 
ıometreleri aruında 8100 metnllt Ju.am pe eaaalı tamtra-tı. 

Keşif bedell: (50'104) ltra (DO) llr\lfkr. 
ı - Ek.slltme 19/6/940 tarthhıe raabJan Çarpmba günü saat ııı .. ~ ..,_ 

Müdürlüğünde ekalltme "komtılJ'O!W od&lmda kapalı sarf u.su11le yapıJwkta' 
s _ :mk.slltme §&.rtnameai n buna mtlteferrı diler evrat W kurut bed8l muJraN!ln 

de Na!ı Müd.ürl~ünden allD&billr. 
4ı - Ek&Utmeye girmek iOiıı taliblertn en a.şağı 20 bin liralık bu glbt pe !llert np.. 

DUi olmaları ye (1786) ltra (il) kuruoluk muvakkat teminat vermeaı ve lbaJıe lbtb\.. 
den en a.z 8 gün evvel Teldrdal vawıttne müracaatla ibraz edece~ d1ler vlldb ve 
referanslara göre (E'hllyet vasttaaı) almalıın ve 940 yılına nıd Ticaret Odası ....ınma 
göstennelarl şarttır. 

6 - İst&klllerin 2490 sayılı ununun &arltatı da1reslnde lıurrlıyaeat:ı&n tetm mek.. 
tublannı 1 inci maddede ya.dl aaatıteın bir saa.t evV'611ne kadar ~ ....Ulk
mat.buz mukabilinde vermel811 lAıııımdD. 

e - Poatada olan sttffmıtllr labal edllmu. '(GH> 



~Mayıs SON POS7TA 

Şimaldeki müttefik kuvvetleri 
denize doğru çekiliyorlar 

Fevkalade tahsisat ve ,., ............................................ ~ ...... _ s .. , 

avans layihaları Meclis ~esmf ·ı;·b.iiöl;·; ..................... :---
(Baftarafı 1 inci sayfada) 

ruznamesı·ne alındı rılmıştır. Düşmanın Chateau Porclen•ın Garbtan 
batı cenubunda yaptığı bir baskın ha _ yapılan ilerleme ~~-- ArmentL 

Clü"U '-• • . (.Ba..ştara.fı 1 inci sayfada) ı ve bilhassa clemiryolu ve_ i~tasyonlannı tid- ıeketJ i>Ü.&kürtülmü.;t" eres i§gaı ~. 
~ oıldiri1mektedir. detle bombardıman etmıştır. <Battaralı l inci sa1fad&) AJ&ıe'in doğusunda =~ mühbn blı' ta- Bailleul civarında hil& mu:ı cebe el • J 

bU.i "l1f sahillerinden irkab edilecek olan G_ece saat 23 de Havaauı tebliği fevkalade ve muvakkat mahiyette olmak allyet kayd~tır maktadU:. 1 
"" ltc~ kuvvetlerin tekrar Fransaya. yok Paıis 29 (A0A.) - Havas ajansı saat üzere Cümhuriyet Merkez Bankasındaı~ AL--- • ...... Ca&sel'ın şarkında dÜ§manm t~rs cep_: 
b 

11
.ngi)teJ"eye mi ıevkedilecek.leri henüz 23 de ıu haberi veriyor: 250:000.00~ .liraya yakın avans akdi için . ~ tebligı: heden müdafaa cttttı müstahkem F::-:ın_ E 

e 1 değildir. Kral Leopoldun kıt'alarma tahmil ettiği Ma}ı~e Vekılıne salahiyet verilecektir. Bu Parıs 29 (A.A.) - Ak.şanı tebliği: sız hudud :ıncVZil ya.ıılmış ve Belçika ııu_: 
&hile doğru ani ve anlaşılmaz esaret neticesinde. d;,iz a- salahıyet 1939 Avrupa harbinin hitamını J F.:a.nsanın fbnalinde çarpışan Fransız duduna varılmıştır. : 

aa•~~ndra 29 (A.A) _ Royter ajansının razide eenahlarından__birini kaybetmiş olan ta~ib eden bir sene nihayetine kadar olan ve lngii!z kıt'aları ana.nelerine layık bir W-0nnhoudt civarında hru:i çarpış _, 
.. ~IYettar bir membadan öğrenildiğine Blanchard ordusu daha dar mo<:Hilerde m~ddet zarfında istimal olunabilecektir. 8 lcahraınanlıkJ.a l.stisnat bir şiddette blr malar olmaktadır. 

ıore kıgiliz seferi kuvvetleri, müttefiklen düşmanın şiddetli bücumlarına karşı mu - Kanunusani 1940 tarihli anlaşma ınucibin- muharebeye girlşnıişlerdlr. Ordularının Dmıkerque, ağır topçumuZtr::ı ateşi 
ransU!laria birlikte şimal mıntakasmda vaffakiyetle mukavemet etmektedir ce istikraz edilen 15 milyon İnıdliz liralık .kısmı kÜlllslnden ayrılmış olan bu kıt _ tındadır. al. f"1

P1tarak muntazaman ric'at etmektedir- Müttefik ordu ile Belçika ordusunun altın bu avans mukabilınde Cümhuriye' alar mütemadl.yen takviye edilmekte O- Alınan hava ordusu, 28 ]. :ayıst.a ge_ 
er. Blanchard ordusunda işgal ettikleri mevki Merkez Bankasına tevdi olunacaktJT. A • lan Alınan kıta'larile on b~ gündenberi rl çekilınekte olan her türlü kollara as-

fik lon,draya gelen malumata göre, rnütt~· ne idi? vansm faizi ile itfa §eraiti banka ile hazine çarpışmakta.dırlar. Şarktan ve garbdıın ker ve Blrhlı arabalar tahaşş,ıdleri.n~ hil 
. kıt alan, hilahadise sahile doğru çckıl.. Lazım gelen yerlere yerleşmiş olan I3el- arasında aktedilecek bir mukavele ile tes- , cenahlarına mütemadiyen taarruz edilen cum etmiştir. .. 

ıru§lerdir. İngiliz seferi kuvvetlerinin rnuay- çika fırkaları munt~zam bir heyeli umu - bit ve tayin olunacaktır. tlu kıt'alar yere yapışarak veya muka • Belçika _ Fransa sahlll açıklarında ve 
ren bir hat tesis etmeğe muvaffak olduk - miyenin muntaz~m bir unsurunu teşkil et- J:'lü~umet mucib sebcbler layihasında bu btl taarruza ge9erek sebat ve kahraman Manş kanalında keşif ve muharebe tay-
) e.~ ve burada şiddetle mukavemet ettik - mekte idiler. Müttefikletin kumandıını, Al- pro1enın hazırlanmasına amil olan seb~ble- • lıkl.a toprağı di.ı.,nıana karşı müdafaa et: yarelerinin yaptıkları istikşaf esnasın _ 
en zannedilmektedir. manların Bapaume'i yarmalan üzerine, ge- ri şöyle izah eyle.ı:rıektedir: mektedirler. ca, 3 torpidoya, 2 nakliye gemisine ve 2 r: 
I 1 esadüf edilen müşkülatın pek büyük niş ve sağlam mühim bir köpriıbaşı vücude Avrupa harbinin istilzam ettiği fevka _ Bu hücumlara karşı durulduğu esna- Kargoyn bombalarla lltlcum edilmiş ve: 

0.::1asına rağmen kıtaatın maneviyatı pek getirmeğe muvaffak olmu~tı..i. lhtiyaçlan iade müdafaa masraflanru normal varidat da doğrudan doğruya Kral Leopold'ün bunlar clcktl hasara uğratılmıştır. f 
Y'üıı:sektir. kolayca temin edilen bu ınevkiın Somme m:mbalarıle karşılamag~ a un' k"an bulunma- kumandası altında bulunan ve Escaut J_ Şim 

T ı d - l al denizinin merkez kısmında bir ! 
2 

erkedilmesi ihtimali bulunan harb nı~ cephesile alakası yoktu. Grup mevcudlan- ıgından, muharib ve gayri muharib birçok e Ostende'in şimali şarki sahllincteki düşman denizaltı gemisi. bir bom-f 
eınesiqin düsmana yaramaması için tahrio nın ehe:;;.miyeti, harb kabiliyetleri ve ıi - memleketlerde olduğu gibi, fevkalade m mevziler! müdafaa eden mütt.etik ordu ba ı.5nbetue batırılmıştır. Dlğer bir de • 

edileceği mı,ı~akkaktır. lahları nazan itibara alınarak birkaç li - b.alar.a. ~ür.acaat zarureti hasıl olmuş e.: Kraldan ate.ş kesmek emrini aldı ve .!üş nizaıtı gemisinin imha edilın1ş olması 
Havas ajansına göre vaziyet mandan istifade etmek imkim arastırıldı. şımdılık ıhbyacın Cümhuriyet Meıkez BanJ mana ı~eı:ı. Furnes ve Dunkerque yo _ dn muhtemeld'r. Alman ser! hücum bot-' 

'Par.ıs 29 CA.A.) - Havas, saat 14.10 da bil- Bu sayede denizden hakimiyet ka. sından fevkalade ve muvakkat rrıahiyett~. lunu açtı Bu vaziyet ka!'.ŞlSmda Gene _ ı f diri " al arı, ena havaya rağmen, Belçlkcnın 
fJ'f:!..~:· tesis edildikten sonra İngiliz ve hır avans akdiJe temini düşünülmüştür. 2 r Blancbaro ve Frloux'nin kumanda- Ma~ş üzerindeki N!euport limanı önün_ 

fe\'k .. uöJde vaziyet gayri sarihtir. Muh:ı.rebe Fransız filoları ve kollar, muha - Ayni layihaya göre hükumet bu avansı ,= sındakl kıt'alartmıız General Gort'ün ku .ele Ingiltereye doğru kaçmakta olan bi-

b 
_ alade şiddetudir. Karl.§ık va.ziyette bir - rebenin muhtelif safhalanna göre birkaç tedricen ve kat't ihtiyaç ve zarur~t tahak- mandasındaki ngillz ordusu ile sıkı bir in 1 · 1 ı ... ~ " •""-"·' r c sınıttan ıbir düşman torpidosunu Jı .... e ginniş cüzutamlar arasında Ç-Ok kan. ihraç no~~as~~a malik bulunmuş oluyorlar- kuk ettikçe y istime.l edecek, tedavül hacmi 1 ""'9HAi mesaı halinde gittikçe artan bir i:> t 
Ç~rpış.maıar olmaktadır. dı. Bu kopruba.şından Fransız ve İngiliz altın karşılıgına iatinad ve ihtiyacı takib e- ı tehlikeye karşı koymak mecburiyetinde Is~=~:~:~. Bu torpidoya bir torpil! 

1_ Dün nkşam Fransız unsUilaırı h!IA. Cala- kıt'alan ~~k ve ~enub istikametlerinden ve decektir. kalımşlardı:r. Bu vahlm şeralt altında ye 
~'de duruyorlardı. · harb kabılıyetlen kusursuz olan Belçika Ankara 29 (A.A.) _ 194-0 mali yılı miiva- nilmez blr azimle en çetin muharebe _ Cenub cephesinde düşman piyadesinin 

Ook bombardıman edilen Durikerque, doğ- kıt'aları da şimal istikametinden g~len taar- zene! umumiyc.slne dahil bazı daire bütçele: ; lere girişen kıt'alarun.ız sahlle doğru çe_ bazı hücumları, zırhlı muharebe araba 
fUdan doğruya tehdld altında değildir. nı,zları karşılamakta idl rine 109.92.2.000 lira fevkalftıde tahsisat ve _ 1 kllmeğe çalışmaktadırlnr. lartle geri püskürtülmüştür. • 

Saat 18,45 de vuiyet Şi~al ?11,lntakas.ı tamamile Bclçikada bu- rilmeslne ald kanun ıa.ylbası meclls heyetı 1 Limanların ve muvasala yollarının Dü.şmanın 28 Mayısta hava zayiat1, 24 
Paris 29 (A.A.) _ Havas ajar.1ı, ıaat lundugu ıçın BelçikaLl~ra tahsis edilmişti. umumiyesln~. s:ıvked~ bulunmaktadır. Bu i müdafaasında Fransız bahriyesi Amiral ~yyareye baliğ olmuştur. Bunların 16 Sl 

l 8,45 de askeri vaziyet hakkında şu rnalu- Fa~~!· kral L~?pol~ bı~zat i~are etmek is- k,a.n?n'Ull hukümledne göıre bu :fevkalAıde j Abrlal'in .kumandasında bu kıt'alara bil- ir hava muharebeslnde düşilrülmüş, 
matı vermektedir: tedıg: ordu munfend bu va.ztyette değildi. tahsisattan 72.800.000 lira.sı mllU müdafaa yük yardımlarda bulunmaktadır. Ami • 8 1 de t~yyare dafi t.oplarile yere indiril_ 
Ş b H tt Ze bnıg Ost d d ı B 1 1°1 i j ra.1 pek ç k tkta d mlştlr. Üç Alman ta...,.,•aresi k<>-rrıbdır. . inıalde Alman hava kuvvetleri ütiin . a a, • e g,e ve en an evve e - -er ne ayrılmaktadır. Tahsisatın gert im - o m r a harb gemllerl ilE: Yll b J.ı ,,.., 

ııddetlerile harbe iştirak etmektedir. Dnn- çıka ~ıt alarmın sol ce~ahında Fransız kuv- lan kısmından 20.491.000 lirası demlryolları ı Dunkerque mevkiini ve bu mevkie bağ z a.şı Moeldern. yirmlncl hava zafe - ı 
kcrque limanının tesisatı çok cidcH bir ~u- vetlen b~l~nmakta ldı. ~ransız ve İrıgiliz inşaatına, 5.000.000 llrası zelzele mıntaka - 1 lı kıt'alann 1hıtyaçlarını temine çalış : rlnl kaznnmı.ştır. • 
rette bombardıman edilmiştir. Dunkcrque kuv":'etlerı ıle te~as halınde bulunan bu su1da yapılacak işler ve yardımlara, 2.7S1.000 i maktadır. Mü.ştereken hareket eden ka_ Hava dafi bataryaları sarih malıima- ~ 
ıehn .iloğrudan doğruya Alman hüc•ımla- ~elÇJka ord~s?nu ıa,,~ etmek !mk~nları di- lirası İstanbul • Edirne asfalt yolu lle Vekil- : ra ve deniz tayyareleri her ·an faaliyette ta göre, 16 Mayıstan 2S Mayısa ka~"r E 
tının tehdidi altında değildir. Calai7' de ger ordular .ı?ı~ m~vc~.d olan hn~a?la~ ~a- ler Heyeti kararlle tayin olunacak diğer yol- j bulunmaktadırlar. evvelce bildirllrniş olan 100 tayyareden E 
F'ransız kıtaatı dün akşam henüz şehırde dar kuvvetlı ıdı. Çunku bu ordu ıkı muhım lara, 200.000 Urw;ı da Tunceli mıntakasında- 1 Somme cephesinde kıt'alarımızın mu başka, 265 tayyare düşünnf4--tür. Hava E 
tnukavemet etmekte idiler. liman ola~ ~eebnıgge ve Ostend. ile ikinci ki ıslfıhat progrnmına sarfolun.rnak nzere, ; annidane bir t'aarruzu bugün nehrin ce: dafi bata?'yalarının 10 Mayıstanberi ver_€ 

Sonvne üzerinde Fransız kıtaatı mahalli d~re~edekı Iıı:ıanlara ve kolayca ıs~ifadc:, e- 28.422 000 llrn.sı Nafıa VeUletıne, 1.500.000 ı nubunda dfışmanın işgali altında bulu _ dfr<ilğ:I %1ly1atın umum! yekiinu, 607 tay_ S 
bazı köprü başlarını temizlrme aır.elıy<"le- dılebılen sahıllere dayanmakta ldı. Sag - lirası muhacir ~n işlerine, 1.500.000 lirası ! nnn blr köprü -başının zaptı ile netice _ yaredir. Bundnn başka, hala dafi ba _ i 
tine devam etmektedir. Bu ameliyeler çetin lam ve iyice tahkim edilmi~ olan bu köprü da Tıp fakültesi inşaat ve te.91M.tına tabs1e 1 lerunlştlr. Bir kaç yüz esir ahnmıştır. taryaları, ayni müddet esnasında :ayrı ~ 
muharebelere sebebiyet ".ermişt~r. . başı t~hlikesizc; 1?Udaf~a .edilebi~fV':ek ve e.dilmek üzere, 4.000.000 lirıuıı Sıhhat ve iç_ 1 Cephenin dl~er kısımlarında kayda de en. düşmanın 101 zırhlı arabasuıı da im: i 

Aisne üzerinde Rethel den bırkaç. kılo - umumı hahrekat ıçln hır üs teşkıl edecek tımaı muavenet VekMetine, 2.500.000 lirası ğer bir sey yoktur. ha etmiştir. • 
metre uzakta ve garbinde bulunan Cha - mahiyette idi. maden tetkik ve arama En.stıtfuıüne, 1.200.000 İ Alman tebliği Norveçte mütenddid harb gemilerinin 
teau-Porcien' de Almanlar büyük bi'!' baskın Lüksenhurglulann yardımJarı lirası dn Ereğli kömür havza.sında ödenecek Führerin umumi karargahı 29 (A.A.) _ yaptığı mtizaheretten sonra düşman, ma. 
Yapmışlardır. Maksad nehri geçmeğe te - Paris 29 (AA) - Lüksenburg sefa - eşya bedellerine karşılık olarak İkti.sad ve. Art-0is'dek1 Fransız ordularının mu _ den demlryoln civarına asker ihraç et 
§ebbüsten ibarettir. Baskın büyük r.:ıüşki.1- reti bildiriyor: ı Uletine tahsls edilmektedir. kadderatı taayyün ebniştlr. Bu ordula miş ve şimalden Narvike girmiştir. Al : 
latSJz defedildi. Memleketin mukadderatı mevzuubahs rın Lille şehrinin cenub bolg~lndekt man muharebe tayyaresi grlij)ları el • 

cuse üzerinde ve Majinoda vazivelte olduğu btr saatte Lüksenburglular imkan M •• tt f • k k t t N • k mukavemeti kmlını.ştır: Varda ~ulunan düşman deniz ku.:Vctıe 
tebeddül yoktur. Rhin üzerinde ve ha~lıca nisbetinde müttefik orduların muvaffaki - U e 1 1 aa arvı Be rine hilcum etmiştir. Blrlncl sınıftan bir., 

h rgues bölgemne sfirülmiiş olan İn _ 
ne rln üst kısmında ve sağ sahilinde Fran- yetine yardnn edeceklerdir. Lüksenburg • • • ııı _ _. harb gt"m1$Irtc bir bomba isabet etmia 

h f 
.1 1 g z Oıuusu da, teksif edilmiş hücumu- ,, 

aız topçusu Almanların münakale vollannı 

1 

~efareti.- tesekkül etmek ü7.eredir. • şe rı nJ ışga etti er muz dolayJSlle imhasını bekllyeblllr. bu gemiden duman yük.selmiş ve nıü ' 

B .k M 1· . Ame "k d h d Bergue..,'i geçtık üstende alırun~ ve teakiben gemı ateşi kesmiştir. C"c kru : 
SIÇI a 8C iSi yarin rl a a 8J8Ca0 uyan 1r8R (Başta.rafı 1 inci sayfada) 1 Dixmude'e varılm~tır. Yser üzerinde ve ~zo.re, bir torpidoya ve blr kargoyl'l, bO-

Fransada foplamyor Siyasi bir OUtUk Ypres~in ş1mallııde Yser kanalı ürerin _ yük .çapta bombalar isabet etmiştir. A.c;- f 
Tahrib edilen tayyareler de, duşman h!l~ nevmidane mukave - ker ihracatına Ankene.s civarında mü ' 

(Başta.rafı ı inci sayfada.) (Ba.ştaratı 1 lncJ sayfa.da) Londra 29 (A.A.) _ Hava nezareti f met ediyor. teaddld bombalar atılmıştır. • 
~?\. dtın hariciye nezaretine giderek Bel.. Askert vaziyet hakkında, askeri muhar- bildiriyor: 

1 

1914 de k:ıhrnmanca çnrpı,şmaJara ikinci tebliğ 
&ika hükümetinin müttefiklerle tam bir te§- rirler general Weygand'a itimad göster - Dün bombndıman edilen Stavonger t~y sahne olan La.ngemarch civarındaki Al- B 
rl'k.1 me.saı ,_ft,.nde mücadeleye devam ede - mekte ve 'vaziyeti kurtaracak büyı,ı"k bı'r yare meydanı u"z · d 22 d" t man gençli"! öJOle 1 Abid ı ü erlln 29 (A.A.) - Alınan orduları b"• = ~ enn ~ uşman ııyya~ ı; r u es zerinde AL kum, nndanlığının tebliği·. .. .... 5 
ceği hakbnda rewıl teminat vermiştir. hareketin hazırla]l.lllakta olduğu üzerinde resi tahrib cdilmi~ ve ha,ara u~tatılmıttır.

1
1 mnn 'hattı bayrağı dalgalnnmti.kt.Qdır. il 1 

Bl·r ıu''rpnz' darb-.....: müttefik bulurunytadır. 13 İngı'liz tayyare.si do"nnıemı'•tır. Lflle'e şarktan ve garbtan v., ... , . .::.,., ...... Ing diz or<:lusunu iınh:ıy.a matuf hucu 
..... & s· b El ı .,. şehir alınm•atır. .....uuı ...... .., munn evanı eden Abntln .lrtt'--'n-, Ypres ... • "-ndra 29 (A.A.) _ Belçika ordusunun ın a§ı iot, §imaldeld ngiliz ve F:an- Bır" •ehir tahrib ed'ld" ~ -· -t ........... 

LJU k t' 1 k 1 la 3' ı ı ve Kenunel'l hücumla almı!'(Jn_...ır. ...· te.illmı hemen her yerde bir sürpriz darbe.si sı?' ı a ııırırun urtan ma rı f:nslarını ba- P . 29 (AA) N f . b'l \ .., "'u 
t • l d lııs mevzuu ederken, .. eflerin, gı'liz Cartın' d' . ans • . - orveç se areti ı - '··············--··-··••••••••••••••• .. ••••••• • J oldu. İmparntorluğun muhtelif k1 a arın a, " ırıyor: •• ..................................... .,, 

mfittefik ve dost memleketlerde de h.'lyretı ~e~~~:n:~ir~:J;~;d'i:~ın büyük hasletlerini Narvik mıntakaııında bir fehlı evvelki lunan bir hastane idi. Yaralılan kurtarmak -ı:eç yüksek kuman~~·;·:··• .. •••O•••f•f•• ........ 
muclb olmakla beraber ve mütteflklere in - gün tamamile tahnô edilmiıtfr. J 4 Alman imkô.m hasıl olmuştur. Şehir halkından r,,.s.i d N n.~gının, otcn b8l· 
nı1ş olan darbeye rağmen, her yerde müşn_ .Cümhuriyet~i namzed Wilkie, Ohio eya- tayyaresi, 100 den fazla bomba atmııtır. 6000 kişi meskensiz kalmııtır. n c, 'lerlorv~çNve muttefik müfrezelf!rİ • 

, fikl rin k i letınde Acron da bir nutuk söyliyerek A- B b 1 . b •V• ilk h d fl d 11 • f J' ti' n. l mevzı nı ' ygaardsvaat nehrine ita 
hede edildiği veçhlle, mütte e uvve merika Birleşik devletlerinin ilk müdafaa bom a arın ısa et ettıgı e e er en . en aa ıye dar ilerlettiklerini bildirmekte old ~ h • 
ı:naneviye<ıi .sa.r.sılınam~ ve nihai zafere ka- hattının İngiltere ve Fransa olduğunu bil - iri, üstünde büyük bir Kınlhaç i~areti bu- Pans 29 (A.A.) - Norveç elçiliği, Nor- yan etmektedir. ugunu e-

dar mücadeleye deı,--am azmi de tam olarak dirmiş ve Amerikanin müttefiklere deThal Tu·· rkı·ye cu·· mhurı·yet Merkez Bankası -= baki kalmıştır yardım etme;A üzerine isar eylcmtitir. 
Diğer memleketlerde akisler New-Dee.l e muhalif olarak tanınan Wil-

Atina 29 (A.A.) - Atmadaki Belçika ko- kie, §imdiye kadar ıiyesetle hiç metgul ol- 26 - Mayıs - 1940 Vaziyeti 
lonı.sı Plerlot hükfi.mctine aempat~lnJ bildi- mamıttrr ve müttefikler lehinde söylediği A K T l I:' 

ren bir telgraf çekıniştr. bu nutuk m~mlekettc heyecan uyanciırmıf- rı P A S J F 
Madrid ~9 (A.A.) - İspanya halkı kral br. 

Leopold'un tesllml hakkında büyük >bir hay--========-------
ret göstermiŞtir. 

Mama.ah dün ak.şamkl gazeteler bu kararı 
haklı göstermeğe çalışmaktadırlar. 

Belgrad 29 (A.A.) - Kral Leopold'un tes
limi hakkında B. Çörçllln beyanatı bütün 
halk taba.knlnn üzerinde derin ve samlm.1 bir 
tesir yapmıştır. 

R:ralın bu karan Belgrad'da büyük bir su_ 
kutuhayal uyandırmıştır. 

Almanların zayiatı 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

Alıruı.n hava kuvvetleri. takriben 4000 birin
ci sınıf tayyareden mllrekkebdlr. Blnaen,-ı -
leyh bunların yarısı imha olunmuştur. Fa
kat en miihim nokta. mnalllm ve tecrübeli 
tayyarecllerin zayiatıdır. Şimdi bunların ye_ 
ı-ını dolduracak adam yoktur. Yen1 Alman 
tayyarecllerl, henüz çok genç ve tecrübe -
Bfzdlrler. 

Ayni kaynak1ara göre, mecmuu 5000 zırhlı 
cüztitanıdan füaret olan Alman motö~Jü 
lkıt'ablnnın zayjatı da en az 2000 büyük ve 
kliçük tank olmu.ştur. ' 

KAHZUK 
MEYVA 

TUZU 
MU YEMEKTEtt ~NQA 
KULLRNINIZ 
SİHH~TINIZI 
t-<AZRNlı:ISINIZ. ... 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden nç moto1ın « Deutsche 

- LOfthaosıı • tayyarelerJ, Almanya ve 
• beynelmilel hava hatları ile muntazam 

.. .-löiiiiiıı ... ""-.- irtibatı temin etmektedir. 0 Her UlrlQ izahat ve biletler için 

HA.NS WALTER FEUSTEL 
Ta7ya1e biletleri aatıfı Umumt acentasına mnracaat olunmalıdır. -

'9. Teı.ıat adresi; UANS.AFLUO, Oalallı RlllUmı 4.S Telela.a: '1178 .,fi 

Kasa: 
Altın: Sa.fi kilogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

'11.721.316 

Dallildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safl kilogram 6.4U.227 
Altına tahvili kabil serbest 
Dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kllring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 _ 8 inci maddele -
rine tevfikan haz:fne tarafın6'>"" 
VA.ki tedfyat 

Senedat Cüzdanı: 
TİCARi SENEDAT 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
(Deruhte edllen evrakı nak., 

A - (dlyenln kuşılığı Esham ve 
<Tahvll!t (lt1barl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahviH\t 
Avanslar: 

aazineye kısa va.dell avans 
Altın ve Döviz ftzertne 
TahvilA.t üzerine 

Hissed"rlar: 
Muhtelif: 

1 

Lira 
100.881.769,22 

,, 

8.821 .050,50 
1.914.893, 49 11.617.718,21 

324..416,75 324.416,75 

9.022.123,99 

60.396,30 

29.787.767,03 38.870.287, 32 

158. 748.563,-

18.879.576,- 139 868.987,-

24-4.342.159, 71 244.342.159, 71 

48 006.784,S!.l 
8.344.80 ı. 25 56.351.588,61 

10.541.000,-
7.112,18 

'7.813.773,40 18.361.885,58 

41.500.000,-
22.325.639.90 

63U82.678,08 

Sermayen 
İhtiyat Akçesi ı 

Adi ve fevkalide 
Hususi 

Tedavüldeki BanknotlaT: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
vAkl tedlyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
baklyui 
Karşılığı tamamen altın olarak 
llAveten tedavüle vaz'edllen 
Reeskont mukabili llılveten teda. 
vazed. 

Mevduat 
T"urk lirası 

Altın: Satı klg 55.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altınn tahvill kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

Ura 

15.000.000,-

6.188.666, 15 
6 000.000.- 12.188.666,l(J 

158. 748.563,-

18.819 .576,-

139.868.987,-

17.000.0()0, 

171.000.000,-
327.863.987, ...... 

53.051.117,83 

78.124.167,90 
131.175.285,73 

3.563, 77 

32 uOl.466, 53 
32.605.030,30 

117.724.708 90 • 

Yek-an 
T'. Y ekUn 638.ô62.6'18ı08 

1 emmuz 1938 tal"ihinden itibaren: lakonto haddi %4 Albn üzerine%• 
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rri z inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında emniyetle kullanılabWr.' 

MlDE ve BARSAKLARl temızi.er alıştırm.ıl ve yormaz. ,\IAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

MUess0 semlzin 1zmit ve sair gUmrDklerdeki, (Malin gnmrDğe vuru
dundan çılrnrılnııısına ve buna mUtererri bUtUn muamelatın ikmalıne 
kadar olan) işlerinin tedviri, nakliyat veva bu gibi işlorle iştigal eden 
bir mnesseseye tevdi edilecektir. 

Bunuıı için: 
1 Türkiyenin her yerinde gUmrllk komisyonculuğu yapa

bilmek 
2 Selliiloz sanayiine aid iptidai maddelerle inıaat ve ma

kine aksamı üzerinde - GthnrOkcülük bakımından - ihtisas 
sahibi elemanı haiz bulunmak. 

3 Müeuesenin itleı in '. iıtenilen her 
amade bulunmağı kabul etmek. 

4 Nakdi veya itibari (Banka mektubu ) olmak özer• 
gari iki bin lirabk kefalet verebilmek. 

S - Kuvvetli Ticari referans göıterebilmek esastır. 

Bu işi deruhte etmek istiyen müeısesatın yukarıda ya:ıalı şeraiti 
tamamen kahul etleblleoeklerlni ve bunun iQin ne gibi bir esas dahi· 
linde ve nekadar Ooret talep etmekte olduklannı bildirir dilekçeyi 
azami 10 Haziran 940 tarilılne kadar (lzmit - Sumer Bank SellUloz Sa
nayll ınnossesasi nıtıdnrltıttllne) göndermeleri. 

Dahıt fazla izahat izahat isUyenJerln lzmitte mUessese 

Gedikii Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okul!arına talebe 

l - Kıı.yserltie Gedikli Erbaş ha.zırlama orta okulunun I. Il, m. sını!larıne. Kırıtka .. 
lede San'at Gedikli Erbaş hazırlama orta okulu Ue Ankarada Mwıiki Gedllld Erbaf ha. 
zırlama orta okulunun yalnız 1. sınına.nna önümflzdekJ EyHllde bQflaya.cak olan 9«1. 
941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve aUeölnln töttı hal ve oöh .. 
ret snhlbl olm~ması, sıhht muo.yenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme smannda 
kazanması şarttır. 

3 - Oedilki hazırlama orta. okullarına alınacak talebenin yaş haddiı 
Bınıt Taş 

Gadikli Orta I 14:17 
, • n 15:18 
• • m 16:19 olmak 

Bu yaşlara ald boy ve ağırlık hadleri Mkerlllı: şubelerindeki nskerl llseler ,.. orta. 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olması 19.zımdır. 

4 - Her üç okulun ı. sınıfına istekli olanların be" sınıflı ilk okulu bttlrm.LJ olmaları 
oarttır. Orta n ve nr. sınınarıı girecek olanlar bu sınınare. terfi ettıltlerlne dair talıall 
vesikası veya. şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun 1k1 yıldan fazla tah.1nı terketmif olanlar Te ev. 
Tclcc Gedikliden veya askeri okullardan çıka.rıla.nlar alınamazlar. 

6 - Kayseride Gedikli Erbaş ihazırlama ort.o. okulunun her üç sınıfı Ue K.ınkkalede 
Ban'an Gedikli hazırlama orta. okulunun ı. sınıflarına köylü. istekli, Ankara Musiki 
Oedlkli hazırlama orta okulunun I. sınıfına musiltlye heve&i şehirli istekliler almır. 

7 - Yukarıdaki şartları haiz istekliler 10 Hnzrandan itfb:ıren bulundu~an yerin as. 
kerllk şubesine müracaat ederek diler kaydU kabul şartıarlle müracaat yollarını OA' .. 
renmelerl llAn olunur. (173!!) (4151) 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Haricf 

Askeri Kıtaatı ilanları 
Aşağıda yazılı mevad Dörtyolda belediye 

salonunda. 88,keri satınalmıı. komisyon unda 
eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 3/6/940 Pa
zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. İstekli. 
lerın hizalarında yazılı teminatıarlle komls-
yona gelmeleri. (1701) (4035) 

Cinsi Kilo tutarı teminatı ilk 

Un 
S. Btl 
Odun. 
Saman. 
Yulaf. 
K . ot 

260,000 
. 219,000 
l,SM,000 
302.~ 
454,000 
302,400 

* 

IJra Lira Kl'. 

39,000 
32,302 
13,240 
1,326.,40 

21,792 
10,!194 

2925 
2422 65 
1008 
2.39 48 

1'648 40 
794 55 

115 ton sadeya~ının kapalı zartla eksilt.. 
mesı 14/6/940 saat 16 de Ankara LT. Amirlilt 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 149500 lira ilk teminatı 8'7~ liradır. 
Şartnamesi 748 lruru.t mukabilinde Ko. dan 
alınabilir. İç.inde kanun! Ticaret Odasının 
bu işle meşgul olup bu miktar taa.hhüd yap
tığına dair vesika bulunan kanuna uygun 
telcill mektubla.rını saat 14ı de kadar ıknbul 

(1'720) (4269) .. 
20,000 ton Ankara. §ehir dahili 11a~lyı:ı.tı 

kapalı zarna ekslltmem 10/6 f94ı0 gUnü sao.t 
16 de Ankara. LT. A.ınırllğl Satınalnıa Ko.. 
misyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
50,000 liradır. İlk temina.tı 3750 Ura.dır. Şart
namesi 250 kuruşa komisyondan alınır. İQin
de kanuni ve bu işle meşgul olduğuna dair 
ve,,ıltalarda bulunan teklif mektublnrı saat 
H de kadar kabul olunur. (1714.) (42SO• .. 

72,000 kilo ağır etinin kapalı zarna eksilt.. 
me&i 18/6/940 günü saat 15 te b:mıtte tü
men Batınalm& KomJsyinunda yapllacaktır. 

Tahmin edilen tiatı 15 kuru.t ll:t temına.tı 
1~ liradır. 1steltl1lerhı Bbelli gün ve saat. 
ten bir saat evveline kadar ilk temınaUarile 
kapalı mrnannı İzmitte tümen Sa.tınalma 
Komisyonuna vcrmelerl (1'783) C4S52) .. 

33,300 kllo snde yaRt kapalı zarfla ekslit -
meye korunu.otur. İhale.si 12/6f940 Çarşamba 
günü saat ~ da İzm.irde kışlada. İzmir Lv. 
fmılrllği satın alma komisyonunda yapıla

caktır.Tahmin bedeli 39,294 Ura ille teminatı 
2948 liradır. Şartnameeı komlsyonda görfililr. 
İsteklilerin ticaret odasında kayıdll oldukln
rma dair vesika gö.stemıek mecburiyetinde. 
dlrler. Eksiltmeye f.ştidk edecekler :M90 sayılı 
kanunun 2 ve S cü maddelerinde ve ş:ırtna
meslnde .yazılı vesikalarlle teminat ve tekli! 
mektublarını ihale saatinden en az blr sa.at 
evvel koml3yona. vermlf olmaları. 

(1734) (4371) 

* 240 ton un kaJ!alı zarfla. eksiltmeye kon-
muştur. Muhammen bedeli 29,400 lira temi.. 

-------------------------------- natı 2205 llradll". Ek.slltmesl 10/6/940 Pazar. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. kutusu 50 kuruştur· 

teBi gi.inU. ıaa.t 10 da Adnnado. aslterl satın 
alma kom13yonunda yapılacaktır. Şartna • 
me.sı Ankara, İBtanl>ul Lv. ftınirtlklcrl ve 
Kayseri Adana askeı1 sa.tın alma komisyon. 
la.nnda gôrültır. Tn.ltplertn kanunun 2 ve 
8 cü maddelerdeki Qeral.tJ. haiz olduklarma 
daJr V88a.1k1 bA.mll c:>ıarat tayin edllen saat. 

.. • •••••••••••••••••••••••••••••"' ten en e.z bir saat enel zarnannı vermı,, olmaları. (1735) (4372) 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor. 
1 - Konya. askeri orta okulunun her üç sınırına da önümüzdeki J:ylQlün blı1ncl gü. 

nU ba.şlıyncak 940:941 ders yılı i~ln tal&be alınacaktır. 
2 - 1st-0kli talebenin Türk ırkından olınaaı, kendlsinln ve alle.slnln kötü hal ve aöh

ret sahfbl olmamo.sı sıhhl muayenede satıaın çıkması ve yapılacak 86om& sınavmdn da 
kazanması şarttır. 

S - Bir sene t<ılulli terkodenler, yqını bllytıltmU., veya kfiçültmtı.o olanlar, kendi 
okullarının sınıf seçme mnnvlarında 1pka veya bütünlemeye kalanlar, y~le.rı boylo.rı 
ve ağırlıkları talbnattakl hadlere uygun olmıyanlar askerl okullara alıno.mazlar. 

4 - İsteklilerin, şlındi oldukları okullarda tahsillerine devam etmekle bel'aber 
10/Hazlrando.n ftibo.ren bulundukları yerlerdekJ e.<ıkerllk şube.sinden dtaer ke.ydtlkabul 
§artıarlle mi.iracıı.at yollarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükabul k~ıdle.nnı en 
({DQ 30/Tcmmuz/940 to.rihlne kadar tamnmlamlf olmaları 111.ztmdır. c4350• 

* Bir hangarın kalorifer, su, telefon, elek -
trlk. ve te.eyikll hava tesisatının yaptırıı .. 
nuuıına lüzum hA.sıl olmuştur. Bu tesisatlar. 
la alAkadar i.9teklllerln mufn.~ıı.l t&kllflerlnt 
ııavı zarnarını en geç lT/6/940 Pazartesi gU .. 
nline kado.r Ankarada M. M. V. Ha.va Müs.. 
te~lı#ı Şb. 6 MildilrlU~flne vermeleri. 

(1739) (4491) 

* 100 ton otomobil llenzlnl pazarlıkla sn.tın 
tıımacıa'ktfo·. Mulı:amınen ıbcdell 26.000 lira 
ko.t1 teminatı 3900 liradır. Pazarlığı 4/6/940 
&ılı gUnü saat 11 de Anke.rada M. M. V. 
lbva &ıtmalma Komisyonunda yapılacak. 

~~----~-~~~-~~----------~--~---~t~ Ş~~~~ UO ~ru~ ~m~nd~ L • lınır. İsteklilerin muayyen gtin ve snatte 

Kuş Tüyü Yastık, Yatak Yorganları 
Dünyada En İyi istirahat Vasıtasıdır. 

Kuş tnyn yastık, yatak, yorgıtnlarını kullananlar bunu ber zaman takdir 
ederler. «ıs llrttya alacağınız blr kuş tnyn yastık banu ispata katidir. Fi· 
atlarda tenzllat yapılmıştır. Kuş tüyü kumaşlarının her QeşltleTi vardır. Fab
rika ve satış yeri : Ç11kmakçılarda Sandalyeoller sokak Kuş Toyu Fabrikası. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu İlanları 

kat'ı teınlno.t ve kanun! veslknlartle komla. 
yonda bulunmaları. <1738) (4490) 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 

1 - Mevcud evsaf ve prt.n.arnesı muclbin. 
ce talunin edilen bedeli c19277.20. Ura olan 
l6000 kilo beyaz üstüpll, 26000 k1lo renkli ü.I· 

Karadeniz boğazı Jotaatı ıoın yirmi bin 1 Komutanlık )Ut.atları için elli bet bin kilo tllpll ve 60 kilo kalafat üstüpUsüntın 4/6/940 
}llo taze kabak ile yirmi bin kilo ta - ~aze kabak ııe elli b~ bin lc.llo taze tuulye tarihine r~tlıyan Salı gllnü saat 13 de Ka
te fnsulye açık eksiltme suretile sa.tın açık eksiltme suretlle satın alınacaktır. Ek- sımpaşada 'bulunan Deniz levazım Mtın ulma 
Umacaktır. Eksiltme 4/6/940 günü sant on .ıılltme 4/6/940 günü saat ondadır. Muham. komlsyonunda pazarlıklıı. ekslltma&I. yapıla _ 
}ıll'dedir. Muhammen bedeli ka.bıı.k için bin men bodell kabak için üç bin üç yüz, fasulye caktır. . 

Trq bıçaklarında 
Hiç zam yapılmamııhr. 

Piyasamızda daima mevcuttur. 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
isto.nbul Umumt Meollsinln 11 numara ve SO/W940 tarlhll kararlle K.a.raden\s Bo. 

ğ.a.zı mtlstahkem mevkiinin birinci ye.sat bölge.si dahll!ne raatııyan ve ~ t&ribll t&. 
rarname hükU.mlert dalreslndı umuml menfaatler namına. ı.rtlmlA.kine 19/4/9fı0 tut
hinde karar verilen Beyko7ıda HünkA.r takelest civarındaki arazı ve blnnlara ıa,met 

ta'kdiri için teşekkül eden Meclisi umumi azasından Mustafa Aşkın, Ferit Erlnal, za.. 
hıt Oral, Ahmet Arif İyicil ve muhammtnUkJer-0 Mehmet Qubuklu~u. General Buım 
Belllsan ve General Hti.9ametttn KaraoTt'ad ve Beykoz Vakıflar memuru S&.1m Tl1rkel 
ve Beykoo ta.pu sloll memuru Hı:ı.fl1 looen'den mftrekkeb komisyonumuz 9~/'PfO ta.rl
hinde Beykoz Kaymakamlığında il)tlma ederek bu oobda'ld. do.sJa ile mamutu krotı,ye 

na:mran mahallinde teıt.ldkat ve lce.b eden tahkJka.t ict'a edildi. Her ne kadar cSo1ly&. 
smda. işbu arazinin mevkii m1kta.r meeaba ve.sair evsafı ~da. ma.ıtunatı thttva 
edan bir l!&te me?Oud de~IJ.se de 1/600 mikyasındat:i musadda.k hartta ilzortnıde l&Um-

1.Akl icat> eden a.razi ve müsakkafiarm neden ibaret bulundutuna dair te.abttler ma.. 
hal11 tetlt1ka.tıa da tabnkkuk ettJ~indeıı haritada b1r numara Ue g&terllen eftafa ald 
mahnllin ta.krlbon 3200 metre mura.bbaından mörekkeb olup 5X5 eb'ndmda ~ sao 
Ue örtülü ahpp btr baraka mevcud olduğu ve 1k1 numaralı mahallin !Be Beledl1eya 
aid HünkAr !sk:elestnden baflıyarak OU1 Yunus sokaflndan Qayıra n oradan fabrl.. 
kaya mbtehl yolun kat'eden Yalıköy Hlinkllr iskclest yolu olup takrt.ben 3120 metni 
tnurabbaı araziyi ihtiva ottıtt c3 numaralı em.lA.ki ttıill!yeye nld nraztn1n ta.krfben 8000 
met.reden Ibnret olup bzortnde mosak.kat bulunmadığı 4 nuın.arn.lı keza emlMd mmı
yeye aid mn.lıallln to.krlben 1000 metreden ibn.rot o1up içinde iki kuyu Te ka.bm lsktın 
4 musakkat baraka bulundulu dJ numaralı Ahmet Mlthat'm mutaso.m.f oldulu ma.. 
hclllnde takriben 2000 metre murabbaı nrazt oldu#u ce numaralı cmlW m1l.Uye)'e n1d 
arazinin takriben 5000 metre murabbaı olup üzerinde mu.sa.'ICknf bulunmn~ w «'1 
numaralı mahalllnde emll\ki milliyeye ald olup takriben 21'00 metro muro.bbamda ve 
m\lsa.kkatattan hflll olduğu görllldü. 

Gerek vuırt vo gerekse ta.pu kayıdlan üzerinde ica.b eden tetkikatın 11Mı anır! oL 
d\lğunda.n kıymet takdlrl ihu.ınuıunun işbu tetıklkatın ifası mmnında 18/6/040 taı1hhı
de Knynıakamlık makamında tekrar toplanılmak Uzere bugünkü toplantıya nihayet 
verlldlitlnl mübeyytn işbu :ınubata b1ttanzim imza altına e1ındı. 

Bugfin ayni sa.atte Beykoz Kaymakamlık dairesinde to.pla.ndarak kararı sab:lk da1. 
re.ılnde vergi ve ~u kuyudatı tlzerinde tetkikatı muktaziye ynpılnrak: 

1 - Evkafa aJd mahallin beher metni murabbaı 7~ kuruş hesablle aran,tne 24.00 ve 
mtı.sakkafa 150 Ura. 

2 - Bolediyeye ald yolun üzerinde döşenmiş tq.lar ile sahildeki i.skelede de dabU 
olmak tızere metre mumbbamı btr 11.radan 3120 lira. 

3 - Emlft.kl mllllyeye ald araziye metre mm·abbaına 75 kuruştan 2250 lira. 
4ı - EmlAki mllllyeye aid arazinin beher metre m~bbaına 76 kuruştan '150 ve 

dört mQsa.kkafa 1500 ki ceman 2250 lira. 
6 - Ahmet Mlthıı.t'm mutasarrıf olduRu araaiye keza beher met.re murnbbaına '15 

kuru.ştan 125 Ura. 
a - EmlAk1 mllliyeye aid mahallin beher metro murabbtuna 75 kuruşta.n S750 lira. 
~ - Yine Emlaki ınilllyeye afd aracının beher metre murabbnına 'M kuruotan 187& 

Ura takdir edllmlş oldu~ 1lAn olunur. a4487» 
1-ltı yüz, fasulye için iki bin sekiz yüz liradır. için altı bin altı yüz liradır. Muvakkat tc 2 - Dk teminatı «1446,79» lira olup şart
}Juvakkat teminatı üç yüz otuz liradır. İ8 - minatı yedi yüz kırk beş ııra elll kuruştur~ no.m.e.si hergtin iş saati da.hllinde adı geçen 
~~~np~~~~rm~~nh~&bbte~~~~rtMm~~rm~~nhu~nk~fsyoodM~d~~~~il~ --------------------------------
)e milnakns:ıya iştirak için de belU gün ve ve münakasaya l§tlrak için de belll gb vo ·3 - İ.şte~llerin 2490 sayılı kanunun iste- ... Ozluk Basımevı· .... Doktor Hafız Cemal 
'aatte Fındıklıda komutanlık satınalmıı. ko. saatte Fındıklıda komutanlık satınalma ko diği ve.saikle 'olrllkte mezkOr kOnrlsyona mU. ~ -,. 
tnfsy, onuna gelmeleri. (4049) misyonuna gelmeleri. (4-060) • r __ acaa. .. t.ı_e.r •• ı:....•_42.27ıı-·-···-···-·-··--· (Lokman Hekim) t;... _ -- Ankaranın on muntazam vo ehven DivanyolÜnda 104: numarada hergün 

ba kitabevi ~ D k 1 Son Posta Mafüaası şartlarla ~ gôron matbaomd.ır. Bir de- hasta kabul eder. TclAfon 21044-"a398 
,. O tor . Zati Oget ra müracaat edenler memnun kalır -

Her dilden kitab, rrazete, mecmua lB A·kert esik ""uı ttım _, ... satar. SON POSTA'ınn Ankara ba- elediye ka~ndaki muayeneha- Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç le.r. İntizam, sür'at ve elmmlyet bu Zayi - no • v amı ._,. e • ye......,-
ylldlr. En iyi kırtasiye malzeme· nesinde öğleden sonra ha.stalanm AHİ •- s. Ragıp EMEÇ ciddi müessesenin şiarlarıdır.. nJ Qıkaraooğımdan eskisinin ihükmt1 ;yoktur. 

~1--,. si mevcuddur. kabul eder. S PLERı: A. Ekrem UŞAKLIGlL 81~a:=~~u n;:~ıı::, 


