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emberlaJD 281 reJ 
ile itimad ku1Dd1 

Dün de Kamarada çok 
şiddetli münakaşalar oldu 

Resmi otomobillerin 
tahdidi hakkındaki 

yeni liyiha hazırlandı 
lstanbulda 300 yerine yalnız 
4 resmi otomobil bulunacak 

Belediyeler kanunda tesbit edilmiş vaaıtalar bari· 
cinde hiçbir makam ve ıahsa plaka veremiyecekler, 
otomobilleri alınan idare ve makamlar bunları derhal 

Loyd Corc'un 
ağır ithamları 

Ç
.. .1 • • ) Maliye Vekaletine teslim edecekler 

orçıbıltıraz adr:ı ''°Emir ~e makamlarına Oto;;bjjj;;i .. ;ı;;; .. , 
'' Çemberlagn'in 

me11kiini /eda etmesi 
kadar hiç bir şeg 

~af eri temin edemez,, 

Holanda tetikte 

ceva ar ver ı otomobil verilenler daire va moessesalar 
Çörçil, iki sene evvel 
hazırlanalım dedim, 

sözlerime ehemmiyet 
verilmedi, dedi 

Amerika Hariciye Nazm vaziyetin 
gittikçe uergl~leştlOlnl söylüyor 

Ucretll 
memurlar 

Amerikada 
Neşredilen 
Bir haber 
J.ondra. 8 (Hususi) - Hollndada ah. 

nail ihtiyat tedbirlerinin f(lınulü ı•~ 
f)knektedir. Orduda, bütün izinlerin 
il:ndan sonra. Holandayı Belçika ve 
aanyaya ba,llıyan iki mühim nehJrde 
An\isefer de tatil ed1Jmiştlr. 

'Oece aaat 22 d'en itibaren sabah 8 e k~ 
ljlfıt, yBibancı memleketlerle telefon m• 
Jt'veresi yasak edilmiştir. Bu yasak dan 

eden itfüaren tatbik olunmuştur. 
ika mahsus şimendifer katarlarının 

leri de tahdid edilmitttı. 
Amerika Hariciye Nazın bedhia 
Lıondra, 8 (Husuıt) - Bugün V Aflnı· 

tQDda gazetecilere beyanatta bulunan M. 
(Devama 1 bıd ._.,..) 

TUrkiya Balkanlarda 
ve Akdenizda sulhu 

.. 
• 

• 

' 



Z Sayfa 

•• erg 

Tar iy nin müstakbel 
P tr afJzan 

Bütün bu sebt>b re! !l d:l!ayıd r ki 
Türk hilikfunetf, bir müddett.PJJberi mem
leketin muhtelif v r erind petr 1 oram:ı 
işine hususi bir ifn:ı ·· t rmi ..... batta 
bu uğurda bizim bü+ :n z ·,..in a - r d~i
lebilecek olan kü ~ l ,... ka m c:tı. 

Ham. 'bugQn her mi • · ken-i t · clidi 
aıtıncra tutan bir II'tıhareb cin b' 0

!'tl büt-

çemize de bir takını ağır yfık.ler vükle -
m bulu:mruunna rıı - men. d ktcr S dam 
hükfuneti. fevka1ad:?. zamanlar f 'nde 
dahi petrol arama isine f ıh \'1?l"Ill m· , 
bir taraftan memlek ti tr.U teı• F k vyet
lerle t.echize çalıslrk n b ·· r t:ırnf d.1 
bu işle uğraşmakta .. t v d vam etm ş
tir. Muhterem Ba 1 •1 :m· • s ·nç ile 
kendisine çekm~ ol r. mu :ı.ffa c·v ke. 
şif. lhem iyi bfr tar · n, h d b tın 
bir neticesidir. 

HattA. bu. netice, sade hükfune ·n de. 
ğil, biltün rejimin C' ref ·f na kaYdc
dllmfye lbik bir eserd.r. Bu s"zle?rin ne 
kadar mübalft.ğnsız olduğun•ı anlamak 
için. 'benim yapf.ıllım g bi, sizin di şu 

mültuıazalan hntmnızdan geçirmeniz kd
fidir: 

Petrol k f edillp sannvtdeki tatbikatı 
başlıyalı çoR oldu. Bugiin, kum snhrala• 
nnın albnda bilyük ve geniş bir peti'tll 
dery~ı bulundıuğy tahakkuk eden Ara • 

~ON POSTA 

• • Muhatabınızı da dinleyiniz 

ıs EIR 1 NA I IS TER iN N At 

İştihanız mı kesildi, uykunuz mu azn1d1, asabmız mı bo. 
zuldu.. dünynyı knrn mı görüyorsunuz? Merak ctrr.cyınız, 
gazeteci arkada:Iıınmızdan birisi tesıri knt!i bu ilAç keşf.et
mış. 24 saat .!çmde salfilı. bulabilirsiniz. Bu ilUç pehrizden 
:ibarettir, mldcnız.l de. bozmaz, söyliyellnı: 

IS TER i NAN, 

- Bir miiddrt için radyonun haber kısmım dinlemiyecek
smız, dostlarla politika bahsine girlşrr..yeceksiniz ve gaze
teler.!n ilk sayüıl rını okııınıyacaksımz. 

Bu ılfıcı k.ııllamnak şahmuı blz:lm için. mümkün değıldir, 
fakat tes!r!nin kat'i olduğuna inanıyoruz. sy okuyucu sen: 

S~ER i:NANMAI 
' 

~------------------_... ____________ ;...;.... _______________________ .~ 

.Mayıs 9 

Söz·~ n sası 

SarhoJ bir kadın k bvenin 
camını kırclı 

-:-= 

. , 

Tahtaknlede bir mahzende yatan Re. 
ceb kızı Hidayet isminde bir kadın, ev
velki gece rakı içerek zilzurnn sarhoş oi
muş ve o civarda Velinin kahvesine git
miştir. Hidayet çok fazla sarhoş olduğun. 
dan kahvenin cıımına blr yumruk Vlll'
mu.ş, kınlan cam kollarımı batarak, ağır 
surette yaralanmıştır. 

Yaralı kadin, baygın bir halde Haseki 
4qstruıesine kaldırılarak. tedavi altına 
alınmıştır. 
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SON P-OSTA 

Resmi otomobill rin 
ta didi hakkın aki yeni 

Son dakika layiha hazırlandı 
Mü!akereler hakkında (Baştarafı 1 inci sayfada} 

Sayfa 3 

• Belki bir hayal ... 

b b hk
• . .

1
. lunma~ına 'kanaat hAsıl edemediğini Ya7.3.11: Selim Ragıp Emeç 

U sa a ı ıngı ız maz.batanın aıtına kaydetmiştır. 
Üç aza da bu lAyihada tahsis edilen bi- B aşlangıcında bir Alınan _ Leh lhtL. 

itimad kazandı ile 
- (~tnrah t inci nyfadal fiğinden ve sür'atinden memnun bulun- gazetelerı~nı"n mütalaası nek ve hizmet otomobillerinden b ir kıs- lfı.fı şeklinde tezahür eden bugünkü. 

sun? mını encümende kararlaşan prensiplere hnrb, mucadelenin aldığı vüs'atten dolayı 
(\evresi ya,..c:adığımm dün mecllse l1abr- bulmad kl b t ~ · t la Çemberlaynin Loyd Corca cevabı uygun ı arını maz n a~n ış.:ıre büyük bir dünya meselesi halini almıştır. 
~ olmamdan ileri Reliyor. i Londra 9 (Husust) ParlAmento eylemişlerdir. Girmiş olduğu nazik safhadan dolayı dıı, 
Düş-nana meydan okumaktayız Başvekil, kendi şahsi görüşüne de~n. n- mahfellerinde tebarilı ettirildiğine göre, Azadan Kütahya meb'usu Alaettin Tı- medeniyetimizin A.tisi hakkında ciddi endi-
Düşmana, fasılasız surett~ meydan o- gilra milletlnln görüşüne göre vaziyeti kar. dün Avam Kamarasında hükümetin lta- ritoğlu da !Ayihaya muha!if kaldı}~uıı şeler doğurmaktadır. 

lrumaktayız. memleketimizin bütün kuv- şılaınalıdır. zandığı itimad reyi pek cüz'! bir ekseri. mazbatada tasrih etmiştir. Bir tarafta denız yollarına hrı.kim, nrınıü-
k dü Ba.vek11 kendi ıt<>hsiyetııe memleketin ı&'le- H ı 1 k lAyı·hasında Yellerini bir araya tophyara o ~manı ""Y ~ yete dayanmaktadır. azır anmış o an anun c.t tenahi denecek kadar azinı kaynaklara ma-

hıağIUb etmeliyiz. Hükumeti tenkıd et. nam a.ra.mıda sarih bir tefrlk yapamıyacak . • , Cümhurreisliki emrine tahsis edilecek llk iki büyük imparatorluk vardır. Bu kuv. 
rnek bir vazife olabilir. Tenkidden kaçın- vaziyette değildir. Hilkwne:e taraftar 43l mı?~ ustan an- otomobiller kamında yazılı kayıdlara tfı.. vetln karşısında teşkilrıt Iuı.blllyetl en son 
maya çalışmıyorum. Fakat dostlarıma Çemberlayn, Loyd Corcun sözünü ke - cak 281 klşı lehte rey vermiştır. Bu itl - bi tutulmll$lur. . haddini bulmuş, coğrafi vaziyeti itıbarile el
fUilu söy!emck isterim - bu mecliste serek: Bu mülA.hnz.anın manuı nedir? Şah. barla yakın istikbalde kabinenin yem LAyihaya bağlı birınci cetvelde emır- verlşl1 bir mevklde seksen milyonluk blr 
dostıanm yok dc~ld!r - ki hiçbir lıükCı- siyetin bu gibi meselelerle ~ bir m~ - baştan tensiki veya bütün paıtileri ihti- lerine binek otomobili tahsis edilen zevat kütle var. Arkasını Sovyet Rusyanın bam 

il h beti olmadı~mı dalma söyledim, demiş ve tl tesbı't olunmuştur· ın.et, halkın ve parlamentonun m za e- " e<l ·nı bir k b i t k' -1- şu sure e · madd~ kaynaklarına dnynmış olduğuna ba -
reti olmadıkça, müe.s~!r surette:> harbi ida- Loyd Corc sözüne şu şekilde devam et - va en. mı 8 men n eşe ı<U u Meclis Reisi, Başvekil, Genel Kur_.may kılırsa onun da bir hayli mukavemet kabi -
rne ettiremez. (Alkı.şlar ve itirazlar). mlştlr: beklenebılir. Başkanı, Vekiller, Temyiz, Devlet Şura.q liyetlne malik olduğunu kabul etmek lCl -

Çemberlayn sözüne şöyl~ devam et. Loyd Corcun mukabelesi Bu sabahki gazeteler, hilkfunete yeni ve Divanı Muhasebat reisleri, başmü~- zım. 
~ir: . Başvekil, HlUerle, o müthiş düşmanla, kan ze-rketınek JAzırr.dır. diyor ve kuv - deiumW?1, umumt müfetti.şl~r,. ordu mu. Şimdiye kııdar cereyan eden muharebe -
İtimad reyini kabul ediyorum. Hıç değil- sulh za.ma.run.da da harb zamanında da kar- ''etH lbir organiZRSyondan bahsediyorlRr. fett~lerı, genel kurmay . ı~ıncı baş~anı: ıer garb çephe.sindeki sabit vazıyet istisna. 

&e, bu sayede, kim bizimle beraber, klm de- •• ı.aetı~ını faka• dalma en zararlı kendı·ı donanma komutam, Harıcıye Vekaletı • . ,,......, " ' " ... ------ U umi Kt.t'b' 1 il edilmek şartue, Almanyanın lehınedir. Fa-
fDdır, n.nla.m14 oluruz. Bu akşam, meclisde çıktığını hııtırla.sa gerektir. v ·ı f f d m ıt. ı ı ve e ç er. k b k ı h" bl . 'h - r -
d.08 üz h ti .. en1yorum oroşı Q vazı• esı·n en LAylhada makam hizmetlerine tahsis lnntd u .~zaniç arlınbil ıç k rıhnı aıi ne ıce uüze. tlarunın m a ere ne guv · B. Çemberlayn, mtlletln fed.akfı.rlık hisle - edilen binek otomobilleri bir ikinci liste- r e muess r o a ece e emm yet ve f -
(Şiddetli alkJ41ar) rine müra.ca.a.t etti. Millet, kendisine itimad de . ..x 

1 
lm t mulü haiz bulunmadığından, bunları, sonu 

H - l . üdd ,,. , ff d·ıd• ~Ye sayı ışır: ava nazırının BOZ erı telkin ettiğiniz m e ..... e ~edakArlığa Ama - a e 1 1 Valilikler kolordu komutanlıklan ne zaman gelebileceği meçhul olnn muaz -
Bilaha~ söz alan hava nazırı Samuel Ho- dedir. Başvekil, memlekete fedaUrlık nü • üstahk 'mevki komutanhklan fsall~ zam bir mücadelenin muhtelif cilveler ar -

ar şu sözleri söyleml.ştlr: mune&i gösterebilir. Bu harbde, B. Çember • Moskova, 8 (A.A.} __ Tass: SoYyetler ~yetleri ~ümen ve daha yukarı makam zeden birer safhası sayabiliriz. Muharible -
İskandinavya hareltAtı, İngiliz hnrb tay_ layn'in, mevkıini feda etmesi kadar, hJç bir Birli,ği yüksek Sovyet meclisi riyaset di. clili la larl tümen komutanlıkları. rin dı.,ında bazan bitaraf, bazan da harb 

ra.re.>inin Alman bombardıman tayyaresine şey zaferi temine hizmet. edemez. (Sürekll vanı. müdafaa halk komiseri mareşal Vo- rnJ uad · 
0 

Un um' Komt<tanlı"'ı. Ankara harici islmlerlni .alan muhtelif mllleLkriıı 
· lk••1 > an arma m ~ d tlrd"kl · ·· ı d ki te1kiyetinl gfuterm.1.ştır. Ingmz tayyareleri a Mj'&a.r. rn.c::ilofu bu vaıife.s!nden affedHek Sov- 1 t bul Emn"ıyet Müdürlükleri. mey ana ge 1 crı zumre er var ır 

S b k · all'k b · · L d b k V'i ve s an · • b ı 1 t · h - t h tın 1 evsaf bakımından geride kalmamıştır, yal - a ı amır 1 ırıncı or u sa ı yetler Birliiti halk komiserleri meclisi i- Bun.dan b~ka l~ylhada askeri kıtantı ve un arın vaz ye 1 enuz avazzu e em ş~ 
nız, mikW.r, kMi derecede ehemmiyetli de - harıbiye nazın ve muhafazakar parti aza- kinci reisliğine \':? halk komiserleri mec- garnizonları vesalr müesseseleri tefti'i hlz - t1r. Bunlardan bir kısmı:ıın alab.lleceklerı 
tlld!. sından Du!f Coper de şunları söylemiş - lisinin müdafaa komitesi reisll~lne getir- metinde kullanılmak üzere Milli Müdafaa vaziyet te, menfaat ve hıs meyillerınden zl-

Hoar müttefik kıtaatının, Norveçde ciddi tlr: miştir. VeUletlnin emrinde 5 binek otomobili bu- ynde hldlselerln arzedcceğl. inkişaf şekline 
mlnile~le karşılaştıklarını, çünkü, Alman - - Harbin il~nındanberi de~il MUnih Kiev hususi askeri mıntakası kuman. ıunduru.labUecdl ayrıca tasrih olunmuştur. bağlıdır. 
ların büt.ün hava üslerini zapta muvaffak ma~lU:biyetindenberi, bir çok kims.eler, danı mareşal Semion Timoçenko da Sov- Tahsil dairelerini tert~ hizmetinde ve pa.. Demek ki Avrupanın harb haricinde kalan 
olmu.ş bulunduklarını söylemiş ve demt.,ttr mi!li bir hükO.met teşekkül edecejtini u. yetler Birliği müdafaa halk komiscrli~i- ra naklllerinde kullanılmak üzere İstanbul milletler manzwneslnden, ltlnin meçhuli • 
tı: muyordu . ne tayin olunmuştur. defterdarlığı emrine de blr b1n&k otomobili yeti için duydukları derin ku.şku ıüzunden, 

Son üç haftanın h.adis:atına bugün bir ııöz HükUınet, bu iki günlük mü:ı;akercnin · yeni mare•aller tahsis oluna.bilecektir. BaşveltA.let emrinde fazla hayır beklemek beyhudedir. Geriye, 
atacak olursak, Norv~te, mümkün olan her tesirile enerjik islahat kararlan ittnıaz Y ecnebi misafirler için dört otomobil bulun - pek çok şeyler yapmağa muktedir bulunan 
teYi yaptıfımız hükmünü veririm. edeceğini umuyorum. Cemberlayn'in ri - Moskova, 8 (A.A.J - Ta~: Sovvetler durulabllecekUr. · Amerika blıyor. 

Blr meıb'us, Alman ta~elerinin, şimdi ya.setindeki hükUmete. istemiycrek, ke- Birliği ~~k Sovyet meclisi riyaset dl.. Bu otomobillerden gayri devlet.in büt.ün Yeni dünyayı idare edenlerin bu vazlye\ 
Narvikten havalandıkları haberinin doğru mali teessüfle muhalif rey verecejtim. varu, bırı.ncı sı.nıf ordu kum ... a~daı:ların- daire teşekkül ve müe.sseselerlle hususi ida - karşısında duyduklarını, söylediklerile mı -
d.up olmadığını sormuş ve Hoareden şu ce - Ç6rçilin izahah d:an Semıon Tımcçe~koya, c.rıgorı Ku- reler, belediyeler, .sermaye.51 devlet taratın - ıeri ara.sında büyük bir nisbetsizlik ııôze 
ırabı ahnı.ştır: En son, hüküm.et namına söz alan bahri- l~k~ ve Borls ~apoşmkova So~etler Bir. dan verilen veya sermayesinin en az yarı - çarptığı için, ıteşhisde dalına ihtıyatlı bu _ 

Bilditime göre, bu haber uılsızdır. Çünkil ye nazın Çörçil, ezcümle demiştir kl: lı~ mareşali •mvanını veı~i!~ sına devletin iftlraki bulunan hükmi şah - lunma.k llzımdır. Fa.kat ıbu filemln hissen 
Narvikte tayyare meydanı mevcud bulunma.- _ Bir çok defalar, bu harbd.e nlç1n lnis _ ırlyetler, kurumlar ve menfaat temin ettiği müttefiklere bağlı bulunmayı, takar. ameli - · 
nıaaı ç-0k muhtemelc:Ur. yatlfi almadığımız ve düşman tarafından /ngl1'z ~lçlsl müesseseler, fabrikalar, bankalar ve umu - yatta seyirci kahnayı tercih ettlğl inUr ka-

Loyd Corcun tenkidleri relen darbeleri karşılamakla oyalandığımız S d dlJ dil m1 mentaatJere hAdlm cemlyeUer ve hayır bul etmez bir hakikattir. Hissen müttefiklere 
Müteıı.kiben söz alan Loyd C-0rc da hükü- soruluYQr. Niçin ilk darbeyi blz endlremlyo- Ofl/P an n cemiyetlerin.de zat veya makama mabsw bağlıdır, çıünkü: Ana dUl ingllizcedir ve nl-

metln harıbden· evvelki ve sonraki .:iyasetlni ruz? Sotya 8 (Hwıusi> - Bir haftadan beri bu- binek otomobili ve diğer binek vasıtaları kul- hayet menşei Anglo Sakson olan blr Alem -
acı bir lisanla şiddetle tenkid etmiştir. Bu suallerin cevabı çok sarihtir. Çünkü rada bulun.an İnguterenin Ankara büyük eL lanılması llyihaya uave edUen bir madde i- dir. 

Norveçe gönderdiğlmlz kuvvetler, iyi ta - be.t senedenberi hiç bir hazırlığımız yoktu. çisi Slr Huge.ssen, bugün Ankaraya mil~ - le menedllmi:'tir . . Devletin ve bu lı\yihada Pratik bakımdan seyirci kalmayı tercih 
Um görmüş efrattan mürekkeb olmalı idl. Gerek hava teslihatında, gerek te.,kUltta ge- veccihen hareket etmlştlr. yazılı teşek.k~lerm devamlı hizmetleri~ln etmesinin bliyük hikmeti ise, peşin para llo 
Orayıı, uzun bir talim devresi görmemiş olan ri kaldık. ---~--· - - --- bllf&nlma.ın lçı~ kamyon, kamyonet.'. ~tobua, mükemmel bir ticaret yapıp istifade eyle • 
tfrad yolladık. Hava üslerini zaptetmek ih - iki sene evvel • • ti• J motosiklet, denız vasıtaları ve motorsilz dl- mesindedlr. Fakat tlu ruem ne kadar maddl 
t.tmaline güvendik. İki r"'ne evvel '-u kürsüden muhtelif Te ucre 1 memur.ar itler vasfıtalar kullla~ılda.blltecehkhtJrüd• Bu hlzmtıl etet.. olursa olsun, buglinkü medeniyetin analıgı 

• • "" • u - erin i ası evve emır e aa sure e _ 1f ini x ııe - ._ . 
Muvaffakıyet kazandığı takdirde, Ingllte - silelerle a.skerl hazırlığunızın nok.sanlarına . . . . vaz es gurm"'i guzeı ·uir kıt anın harabı. 

reye muazzam bir fayda temin etmekte ,·e . . <'Rı.-ıtftr:lft 1 ınr1 ~:lvf:ıda) mln olunacaktır. Bu suretle ıfasına ımU.n ye sürüklenmesine göz yumamaz. Bu alAka 
•-- ve düşmanımızın gitıtlkçe kuvvetıendiğıne ı olmadığı veya ırası daha pahalıya mal ola • 
..ııg!liz prestijini biitün dünyada artırmakta şaret ettim Fakat. 0 vakit gerek hükumet ld divanı muhasebat raporunun 11) uncu . · • müttetıkler lehine bir müdahale ile ncUce. 
ol h tı h · ti h ı b · • • f kr h kk d k' d' h b cağı anlaşıldığı takdırde bu v~ıtnlar satın 
f 8:1· ;1a e :m~ıye ~ z \tuvvei :-

1 
gerek muhalefet partllert sözlerime ehem _ 1

.. ası. a ~ t !, ıvt~. mt~ asc Jt en. almaıbilecektır lenebllir. Şayet Uzakşarkda fırsat betliyen 
e~yıe, ısınen azırnnmı.ş uvve erden i a. miyet vermediler. cumM"d~!'ıı··~~z .. a als9·~e6 in ısrı:darb·1~ mum Zata ve m~kamlara verilen otomoblllerln,ve iböyle blr fırsatın belki ebediyen ele ce -

re.. . Bu tedbirsizUlderin ;neticelerini d-"'- b'r u ur u~unun .) yı ma aı ı csnço ve . çemiyeceğlni yakinen bılen blr Japonya bu-
N t d l b h · · · ı:u,... 1 t b k t b 1 · · t d 'k 1 Maliye VekA.letı tarafından satın alınması orveç e or ıımuz a a, rıycmız ara- müddet hissedeceğiz mu a a a eyanname crını as ı eye- ıunmasa.. şu halde Amerika tçın ihtiyarı 

sında hiçbir irtibat teessüs et!nemiştir. ·• · mişt'r. ve otomobillerin ıtiplerinln . ne suretl: ~esbH münasib olmıyacak bir takım teşeobüslerin 
Harbin sevk ve idarPcıi mevdu oldu~u . Norveç har~katı Meclis bunrlan sonra Orman Umum edileceği hakkında da lrıyıhaya hukumlcr yanında yapılabllecek diğer bazı hareket • 

devirde hezimetlcrim\zi küçu"k "Öster- Çö~ll. ibillthare sözlerini Norveç harel-..A • M .. dil 1 .. ~ı ., p t T 1 f T 1 f konmuştur. Resmi nak11 vasıtalarına konu- . 
rn • 'ı t bb"" . d :ot'Id" .., ."" k " tına intikal ettirerek demiştir ki: u r u~u ı e os a . e _gra ve e f! on lııcak pHl.knlnrın rengi ve şekli Heyeti Ve ki- ler ımevcuddur ki dün gelen bazı telgraf h:ı.-
e~ e asa eşo us etmış el-iı ım. r.s ı • ve Vakıflar, Dc\·let Havavolları lJmum berlerı ibu noktayı telmıh yollle ifade etme 

vaziyeti tekrar tf:'s·s e~mek için hfıdisc>- ı - Cenubi Norveç sularının ve hilhas.. Müdürlükleri tcşkilAt kadrolarına aid lece tesbtt oıunncıı.ktır. Belediyeler kanunda . -
lere göğüs germen;z Jazımdır. Bir pani~e sa İskajerakın ablukaı:;ını büyıik harb ge- kanun layihalarının müzakeresine l!eç- tesbit cdllmlş vasıtalar haricinde hiç bir ğe çalışmı.siardır. Belkı bir çoklarınca im -
kapı,mağa lüzum yoktur. Aramızd:ı mu- milerlle vapamazdık. çünkü d0nnnma, bu rniş ve bu münn c;ebPtı .. söz ala.,.ak kilrsü- makam ve şahıs iı;in ıresmi pHlka ve numara kl\nsız, belki pek çoklarınca delilik ve hattl 
tabaknt husulünil icab ettıren ehemmi- harbde üstün bh' silfıh o1duğu anla~ılan ye nelen Ba ... •"kil Dr. Rnf;lr S...,ud,·ım şu veremlyccek.lcrdir. Makamlara tahsis edilen çocukluk snyılıı.bil~ek olan bu teşebbüs bir 

• • .. 1\ ~ vr "' ~ .. '-' kil t l ta'--'· 1 d k.l ,, __ ara bulma hareketınden ibaret olabilir. Po-yetli sebebler rnnvcuddur (alkışlar). tayyarelerın lnic:umuna maruz kalarak, izahatı w•rmiştir: na vası n n.rı ,...,,~ o un u arı mar.wu .. . 
Hakiki manasile harekete germeli i ağır zayiata uğrayabilirdi. Ba•vekı'lı'n beyanah ve işler haricinde kullanılamıyacakları gibi, şln kaydetti~ : Böyle blr fıkri hntt~ pek çolc 

"' Y z y d' · b' Al b y ld Y bunlardan ba.şknları da hiQ ıblr suretle ıstı • hafif bulabileceklere dahi .şimdllık cevab 
Britanya imparatorlu~u ve Fransa im. e 1

' sekıı ın man ogu u Malfımu Aliniz, bu gönderilmiş olan fade edem!yeceklerdlr. Merasim ve resmi da vennek istemem. Fakat rıcız kanaatimce ba 
paratorluğu gibi ;ki muazzam imparator- Düşmanın hava hücumlarından kur- kadrolar geçen sen~ kabul buyurmuş ol. vetlerde makamı işgal eden zatın re!akatln.. işin içinden çıkabilmenin yegrıne çaresi bu-
luk hürriyet u~ırunda yapılan b•ı mii- tulmak için, İska~erakın abluka.cıı işini du~nuz barem kanunwmn ahkamına de allesl de bulunabilecektir. dur. 
cadC'lede ittifak etm~~lerd tr. Fakat, Bri. denizaltı gemilerlml1.e tevdi ettık. Bu tevfikan heveti ccHlenizn takdim edilme- ElçUlklere mahsus otomobillerin şoför {le- Dün Amerlkadan gelen blr haber üzerine
tanya imparatorluğuna. tehlikenin haki- abluka ncticesind.:? müteaddid Alman si lAzım gelen dr>vlet tcşkilAtına aid ma- retleri hartc olmak üzere ışıetme mnsrannn dlr ki muhal gibi görünen bu fikir üzerinde 
ld mahiyetini göstermedikt·e. onu g~re~i ı n?kliye ve iase gemilerini batırdık . 7.8 aşlı ve ücretli kadrolardır. Bendeniz me. kendilerine ald olacaktır. ıb!r daha durmayı 1'nydalı buldwn. Belen c: 

gibi ayağa kaldınnn·acnksınıı. bın Alman askeri boğuldu. Buııb.rın ce- seleyi, evvelce ccrevan eden zabıtları da Uyihada bu kanun esaslarına muhalif mlyenler omuz silkip geçebilirler. 
Harekete Reçmek faknt hakiki mana- sedleri Norveç sahi'lerinc atıldı. FakJt, okı.ı~arak. tetkik ettim. Miisaade ederc;e- hareket edenler hakkında ka.nunt takibat C f1) J;; 

elle harekete ~~mek ihtiyacıı;ı~avız! A.~~n;:-a $(bi diktatörlüğii~ hüküm ~;- niz noktai nazarımı arzedeymı. yapılacağı ve tahakkuk eden zarar ve maa _ ._)11fım.. UC a9ırı LAHll~ 
Sevkulceyşt noktaı nazardan eskısınden duğii bır memlekette 7.fl bın kı,!nln nlil- EsaSE>n, devletin daimi kadrosuna da- ranarın da 1tendllerlne teselsillen ve üç kat ••••••00

··-·•••
0000

-·
00

•••• .. •• .. ••• ..................... -

daha tedbirli va?.ivetteyiz. Hnriku1~d~ mi!nün ne kıymeti vardır. Bu füüler hak- hil memurivet)Prin maaş olrr.ası cihetini olarak tazmln ettirileceği yanlıdır. Teker - Yugoslav askeri heyeı·ı 
bir adam olan Hitlerin en büvük zaferı kınd.? haber dahi verilmemiştir.> tercih ederim. Devlet kadrosu icerlsinde, rür halinde bu zarar 6 kat olarak istifa 0 
budur. Bizi, 1914 deki seleflerinin vaptı. Çörçll, donanm<lnm vazifesini tama- lu"'"'a.ktır. Bu kanunla binek otomoblllerln-t 

1 ücretli memurivelter de bulunacaktır, .-.. 'M k •d• tından daha büyük bir tPhlikey'? ilka etti. men y~pmış (\ dıı~un:ı VC' netice hakkın. bu tabiidir. Barem kanunu da buna esa- dl~er Va.9lt.alarla tebdile mecbur tutulacak os ovaya gı ıyor 
Ahnanyanı"I kazançları d.a . emın bulundu~unu sövhyerek. mecli- -n ver vennic:tir. Fakat. devletin ;nuh. daireler ellerindeki binek otomoblllerinl ye-

• • sı ıtti'hada davet eylr>rr.iştir '"""" ,.._ 
Çekoslovakya, Almanyanın ta kalp~.ı- K hl . . · ' · telif· daireledtnln kadrolarında daimi <>- n!lenıne.si ~un gelen umana kadar kul - Londra 8 (Hwnl.!t) _ Belgraddan bUdirU.. 

hındaki mızr;ık ve Avrupanın en ~ıel . 8 'le ıti~~d kazanınca larak bulunacak memuriyetlerin, maash larunakta devam edeeek1erdr. CSıtma mika- ditine ıöre yakında blr Yugoslav ukert 
?t"dulannıd.an biri olan bır milvonluk or- Müzakereler bıttıkteil ve reylerin ne- olması cihetini bendeniT. de tercih ede- dele rel&ert glbl)kullanılacak vesait hart - heyeti Moskovaya ilde<:ektlr. Heyete Yucoa-
4usu, ortadan kalktı. Bu. bizim Alman - ticesi ~lmdıktan sonn, muha1efet azala. rlm. Esasen barem kanununu çıkarmak- cinde kalacak ola.n ot.omobll ve motörlü va. lav harbiye nazın rlyaset edecektir' 
yaya terkettiğimi:!: sevkülceyı; bir kAr n kabıneve karşı memnunıyebizlikfarini tan maksadımız, do~udan do~ya dev. sıtalar yedek ~alartle kanunun neşrini D~er taraftan Mask.ovada cereyan etmelt-
olrnuştur. izhar ederek: . . . . let meımurlarının varivetlerini ve onların müteaklb derhal Maıtye VekA.letlne tealim te olan Yueoslav • Sovyet tıcarl mllzakere-

Loyd Corc sözUne şöyle dev:ım ~t- cÇekiliniz, ıstıfa edıl'ı:t, sizi istemiyo- ma~ hadlerini bir çerçeve içerisine al- olunacaktır. ler1nde bir prenalb e.nlaflll&aın& vıuılmıttll'. 
ıni.ştir: ruz• dive ba?tırnuslardır. Muha!au&Jr- mak ve normallestirmektt. Simdi Naya ---

Al manyaya hıraktıRımız ikinci sev kul- lar ise. kabine aza~a.rını. $fddetl:? alkışlA. do~ gidiyoruz. Bu dP.fa takdim olunan- kısmına ıeçmesi, bunlardan ücrette ka-
oeyşi kazanc Fransız-5f)VVEt ittifakı ol. m..ı.ş ve tebrik etmışıerdır. lan da tekrar tetkik ettim, bir kısım tk- lacak kı.sımları tayin e'sinler ve huzuru 
4u. Sovyet Rusva. bu ittifakla, Cl'k~10- Kromvel'itı tarihi •~Zl"?ri retli memurlv~tler de mevcuddur. Bun. Alinize getirsinler. Bu suretle bize bir za-

5 kız çocuğuna tecavüz 
eden muallim mahkum oldu Vak):anın yardımına kllşmay~ taahh?d P~- Londra, 8 (A.A.) - Royter: Dün ak. lann içerisinde daim! 0ıarak ücrette kal- man verirreniz zannederim ki me&eleyl 

püştı ki, bu. da Almanyı:ı içın .:renı hır şam muhafazakar parti a7.asmdan sabık mMl vevahud dı>rhr.1 maasa eeclrilmesi halletmiş olur:.ız. cGüzel, güzel, muvafık İzmit, 8 (Hususi) - Bir sene evvel İz. 
harb cephesı varalacaktı. nazır Amerv de söı alarak hükOmetin ııi- ı~-,;ım ,!!elen kısımlar da vardır. Bunlan sesleri•. mit Ulu.gazi ilk mektebi muallimlerinden 

Üçünctl kaıanc Romanvadır ki, Alman yasetini şiddetle tcnkid etmiştir. cm &?ördüm. Bir kısım da asıl devlet te!l- Bu istedikimiz zaman 1941 bütçesinden Habib Kocabalkan isminde 46 yaşında 
)'anın bilfiil eline ~P\miştfr. · Amery, bir avuç Alır.an tRrafından ış- kiJatına aid olan bütçelerrlir, bunlar da evveline aiddir. Müsaade buyurursanız evli, çoluk çocuk, hatta torun sahibi bir 

Bu haııbde en muhım sevkulceyşi mcv. gal edilmiş olan Trondheimi müttefikle. Bütçe Encümeninde tetkik olunuyor. buna bir mesele daha ilave edeceğim . E. adam kendi talebelerinden 7-8 yaşlan a-
Elleri~~en biri olması ~uht~mel Nor - rin ihraç yapamayışlarından dolayı hay- zannederim. sMen asıl düşünmemiz ]Azım gelen nokta rasında 5 kız (,"OCu,ltun:ı tecavüz etmekten 
~ şımdi Almanvamn el•ndedır. retini izhar ev'emis ve sözlerine şöyle 19.t 1 senesinde devlet, teşkilatında adeddcn ziyade, key- suçlu olarak tevkif edi•rniştl. Halk ba 

Norveçe ~eç Tarrlık devam etmiştir: fiyete ehemmiyet vermektir. •Cok gt\7.el menfur vak'ad:ın asabileşerek feveran 
~sveçi tenkid etmek beyhude idi. Ten. Bu şerait içinde hicbir. zaman ilerliv~- Heyeti ce1ilcnizclen bir ricad1 bulnna- sesleriı> . Bu tetkikat esnasında bu i-.i ~öz halinde muallim Habibi linçetmek ıste-

kidler yapmak hakkımı:ı: değildir. Bu mil meyiz. Hük(\met mekamzmasmda rlcğı. ca~ırn: 941 bUtçe.3i geıtu, Me~llsi ttlidr- önünde tutarak, dev.Jet daireler.inde .a~ rniş ve bunun önü ~üçlükfo alınmıştı. 

t 1 d lkl"kl 1 1 ~ d r tasdik olunmadan evvP-1 bu meseleyı bi. dedden ziyade. keyf ıyct cephesınrlen ı$ı B" ed be . b h:ı.d· . . . 'L.. k etleri himaye etmeyı. on.ara yardım il ş ı er yapı. rnası ttzım ı · . . . 1-1\ t b" . .. · . • ır sen en rı u cs ısenın m~ıa e. 
Ulunma"" \•adett.ı"k. Po,onya"_'a blr tek Amery, hük1'.l.mete hitaben. sözter•nı tironek için hÜKume e ır zaman veriniz. müta'ea edıp ona ~orc devlet t.eşkılatını . . r 1 k d er d B .. 

"' - ·' Bu zaman r.arfınrlaki bazı devlet rlaireler; l k e bu surelte huzurunuza mesı gız 1 0 ara cvam e ıyor u. ugun 
tayyare "Öndcrmedik. Norve"e de i" 1• - Kromveltn. uzun parlamentoyl\ karşı kul.- çer~evekemlet ,v z deri.m kı' bu bir Nail Türenin reisli~inde son cel3esint ya-" " ~ ., k d k b henüz hali tesekki.\ldP olup şeklllerh1i t me ser m anne ., 
\en geçtikten ~nra vardık. Norveçin Al- landı~ tanht cümleler! te rar e ere ı- d "'ll d ' B ge ır arf d lmkA .• dahil:ne nirer. Ben. pan İzmit Ağırcc>za ~a):ıkc~esi kar~rını 

~
nya tarafından işgnli , Alman tayyare • tlrmi.ştir: tam olarak almıs e,.,.ı er ır. u müddet sene z ın il - n b d " (Gü 1 venni4tir. Suç sabit gorulmuş ve şenı te-

erini ve tahtelbahirleri!1i sahillerimize Yaptı~ımz iyi i,lerP. nazarım burada zarfında muhtelif daireleri takib edelim, den
1
izi?} nokta! nazarım u ur ze ıcavüze tasaddi etti~inden dolayı bu adam 

l• d b k f 1 tu_,.,· Si nidlniz diyo bunları tetkik etsinler, bir şekle soksun- ses erı x. ahk"- cUı o mil yaklaştırmışttr. Par amento a ir QO az a o 1uunuz. ze ~ , . • Müte.akıben m:ı..4-akll '""'P namına Fu- 9 sene beş ay aE>ır cezaya m wu c ~ 
h 1 d k d rtık · . ..ıı b ktık Allah a~"ına lar. arzettikiro gibf, yani daimi olarak wn .... ~~ 

tek kişi var mıdlt ki, ava ar a, ara a nı.m. a aıu.ıen ı · ilA • 1 ad Si.....uı.n B<ınrekJla te• .. kkür etmi~ı... rnlşUr. ve denizdeki ha7.ırlık1 arımızın rnileuir - artık gidiniz. devlet memuriveti olan yerler n ma~ .... ""' _,. ~ ~04'. 



• Bıyfa SON POSTA 

[ Şehir Daberleri ) 
ilk okulların ders kesim ve 
imtihan onnleri teshil edildi 

Kahve 
buhranı 
başladı 

Birkaç gündenberi piyasada hissedU
meğe başlıyan kahve darlı~ aı tmıs ve 
şErlıirde lbir kahve buhranı başlamıştır. 

Mayıs 9 

T ahtakale cinayetinin 
muhakemesi bitti 

Tabanca ile arkadaşını öldüren gencin yaşının küçük 
olması sebebile 18 sene hapis cezası 3 seneye indirildi 

Şehir ve kaza merkezlerindeki okullarda dersler 
27 Mayısta 4 sınıflı köy okullarında 13, beş 

sınıfhlar.:la 20 Mayısta kesHecek Toptancılann ellerindeki stoklar bir · 
müddet evvel bitm~ ve ikinci, üçüncü Ta.htakalede tab::ı.nca ile arkadaşı Hasa~ı ~nlarından bayan Iffettn, bordrola:ra :tmza-
ellerdeki kahveler de azalmış ve bu vazi- öldümıekten ~u. Arif lsmlnde bir ıencın s.nı takllden atmak suretile 19 aylık açık 

Vilavet ilk tedrisat meclisi dün ö~le. lı" acak imtihanlarını yapacak komisyon- yeti gören perakendeciler de fazla ır.al du?'U41Ila:n l inci ağırceza mahkemesinde mall§ını almak ve :ztmmet1ne geçirmekten 
den e~el Vali Muavini HalUk Nihad 

0

Pe- ların tesbiti işine diln de devam clun- almak temayülüne kapılmı,lardır. dlln nihayete ermiştir. suçlu ünlver.slte sabık ~ak.kuk ~eınuru 
peyinin reisliğinc'te toplannrak köy ve şe- muştur. Dün piyasada yaptıJtınuz tetkikat ne- Mahkemede okunan tara.rdan anlaşıldı - Ekremln d~asına 2 mel nğırcezaa:ı dtin 
hir l'x okullannm aers kesimi, imtihan Bir kısım orta okul müdürleri dün ö~- ticcsinde toptancılarda bir tek çuval kah. tına göre, hAdl.se şöyle cereyan etmiştir: de devam edilmiştir. 
ve 940-941 ders bnşlan~ıç günlerini tesblt leden evvel ve öğleden sonra Maarif MU- ve olmadığı görülmüştür. Suçlu Arif ne arkada.p Ha8an bir ak§am Dünkü celsede üniversite 'memurlarından 
etmiştir. düTlüğünde toplanarak imtihan komis- .Maamafih şehirde daha altı aylık ih- Tahta.kalede Batının kahYe.Sine giderek, bir Hilmi ve m~b Fazıl şahid sıfatlle din -

Komisyonun kararına göre kazn mer. yonlanna aid hazırladıkları naın7.ed lis- tiyaca tekabül edecek 30 bin çuval kc:\hve müddet oturmllflar, bllO.ha.re yanlarında d.1.. lenilmişler ve Iffetin açık maaşlarını ken • 
ke:ıı ve şehir ilk okullarında dersler 27 telerini Maaıif İ.iaresin~ vermişlerdir. vardır ve bu kahveler bir buçuk aya ya- ter arkadaşları da oldu~ halde, hep birlik- d.lslne götürmek üzere, Ekremln aldığmı söy 
Mayı~a kesilecek, bitirme imtihanlarına Bugün de şehrimizdeki lise müdürleri, kın bir zamandanbcri antrepolarda bek- te kahveden çıkmı.şlardır. Yolda, Hasan ile !emişlerdir. ıŞahid Hilmi mahkemeye Ekre _ 
29 Mavısta başlanacaktır. Bu 1mtıhanlar Maarif Müdürlü~ünde imtihan komis.. lemektedir. Arif arasında mahiyeti tesblt edilemtyen bir mln bu borcu ceste ceste ödeyeceğine dair 
22 Hazirana kadu devam edecek ve 24 yonlannın te,şkili ld etrafında ~örilşe- 10 ibin çuvalı Brezilya kahve şirketine meseleden dolayı münazna çıkmış~ bu sırada senet tbraz et.m1ftlr. 
Ha~ir~mda da bütünlemeve kalım talebe- ceklerdir. ve 20 bin çuvalı da toptancı tüccarla;ı:a taban~~ı çeken Arif, ateş ederek arkadcı- Suçlu sanılan Ekrem, her iki şalıldin de 
lerın ımtıhanları yapılacaktır. Mekteb idarelerinin verdıkleri bu ald olan kahvelerin satış fiatlnrı henuz şını göğsünden yaralamış Te öldi1rmüştttr. Uadelerine itiraz etmiş ve· 

4 sınıflı köy o'ku'larında dersler 13 namzed listeleri Maarif Müdürlüğü tara- tesbi tedilemedi~nden piynsa:ı,a çıkarıla. Suçlu Ari!, alırcezada ya.pılan duruşması Hllmlnl ib ttı · edi b 
May1s1a. be$ sınıflı koy okullarında da fından tetikik ve tasnif olunarak her ders maımalrta, bir taraftan kahve darlı{:ı att- esnasında, hMUede bh" ka-'Cfı olmadığını 1 -:- _ nib rknllzde h~alliseini •

1 
küu mese • 

20 Ma t k ·ı · k bit t"h l . akt d.,.,. f d . ...ı:...H k· enın munası şe e ç n a ıte de-vıs a esı ece. , .rme ım ı an a- grupu için üçer ki~iden müteşekkil !mtı- m a, ı,,er tara tan a antrepo. sıgortn. ov,y yere · ka N tt· Al" 1 • t Ut 1 rına 23 l\fayı3ta başlanarak 1 Hnziranda han komayonlan teşkil olunacak ve bu sermaye faizleri kahvelerin maliyet fıa- - Hnsan, ark.adaşlardan Salfı.hattıne te - nı ure ın ın n ta"iassu u er ne ver. 
' son verilecek ve 3 Haziranda bütünleme komisyonlannın listeleri tasdik edilmek tına binmektedir. cavüz etmek ve kendisini karanlık: sokakla- mişthn. Fa.kat, bu senet aleyhime bir delil 

lmtibanı yapılacsktır. Bu okullarda yeni Qzere 12 Mayısta Maarif Vekaletine gön. ----- ra çekip, göttlnnek istiyordu. Ben müdahale sayılmaz ki, zlrn senette ben bu i§i ynptmı 
talebe kaydına 16 Eylbl, tedrisata da 80 derilecektlr. Fransız reJ·ı·sı· ne u·· ç ettim. Fa.kat, Hasan bıçak çekti. Ben de tn- demiyorum IJtl .. Esasen bayan İffet bu şahld-
Eyh'.'fkie baş,anacaktır. * banca.mı çekerek, onu korkutmak 1!ted1m. ıer aleyhine ayni meseleden dolayı dava ao 

Yatılı köy <*ullarında dersler 20 Ma- . . SUA.h ateş aldı, kazaen bu vak'a vukubuldu. m~tı. demiştir. • 
yısıa kesilecP.k. bftirm<:? imtihanlarına 23 Orta derecelı ekallıyet oku1larında buçuk milyon kilo demiştir. .. 
Mavııırta başlanarak 30 Mayısta son veri. dersler 28 Mayısta kesilecek ve 3 Hazi- Faka.t mahkeme bu müdafaayı 'kabule şa Muteakiben h3.d1seyi üniversite namına 
lccektlr randa imtihanlara başlanacaktır. I:kalli- tu•• t u•• n satJ 1 acak yan ıbuknamış suçlunun aklen maH'ıl oldu. ~hkik eden Hıfzıssıhha profesörü Muh1tt1D · * yet okullarının imtihanları 10 giln içınde ğuna dair nerİ sürdüğü iddia da Tıbbı Ad: Ali ve hukuku medeniye profesörü Kema -

Orta okul ve liselerin 28 Mayısta baş- bitirilecektir. . , . • _ linin raporu ne sabit görtilmeml~lr. lettln de mahkemece dinlenilerek. evvelce 

Boksör Me[h 
Amerikadan 

şehrimize geldi 

Kırkpınar goreşleriı:e 
gidecek istanbuJ 

takımı 

. Fransa 1~~ yapı.an tıcarı anlaşın.~ :u:c- Mah'keıne, Arın ceza kanununun 448 inci yaptıltlan tahkikat etrafında izahat vennlf. 
nt ne bir muddet cvvke~ Fran.psız re1ıs~d1le :maddesine göre 18 sene müddetle hapse mah lerdir. 
emasla~?a bulunma. u~cre , ,r 5" _gı ~n küm etmiş, fakat, suçu Jıledlği tarlhtc 18 Mahkeme. Müddelumuml İhsıın Yersuva.

hehye_t ?und~aba~ tü~emp.on eKsprc.ı:.ı ıle yqmı ibltirmediği anlaşıldığından, cez:u;ı 3 tın talebine uygun olarak, Tıb fakfiltesı de. 
şe nmıze onmuş r. seneye indlrllmtştfr 'l:. • -

Pariste ccre.van eden mü7.akerel"'"" ne. . . . · kan~. Nurettin Aıl, Iktlsad Fakültesi deka .. 
ticesinde. İnhisarla!" İdaresi ne Frarısız Onıvarsıtenm sabık tahakkuk nı Omer CeW, Hukuk Fa.kültesi ordinarfÜI 
rejisi arasında mutabakat hasıl o1muş't.ur. mamuru m 1hakeme ed'ldi profesörü Su:ldık Saminln de, bu hi.dlsedı 
Reji Türkiyeden 3 buçuk mil;·on kılo tü- • şahid olar.at <:elblertne .karar vemı1ş ve do. 

Nevyorkta yapılan boks turnuvasında 10, 11, 12 Mayısta Kırkpınarda yapıla. tün alacaktır. Bu tütünü yalrıız Türk tü- Kadro dışında kalan Tıb Fakültesi asls - ru.şmayı talik etmiştir. 
~alib gelerek Nevyork şampiyonu olan cak. Türkiye serbest güreş müsabakaları- tün limited şirketi v<?rmlyeCC'ktir. Biitün 
Melıh şehrimize gelmiştir. na iştirak edecek .Utanbul takımı bugün tütün tacirleri tnhisarlar İdnr<>si tarafın

Amerikada ikamet müddeti biten Me. eski güretçi Vefilfn riyaseti altında F- dan açılacak münakasaya işti .. ak edecek. 
lih imkan bulu'l"!B tekrar Amerlknya d~ dirneye hareket edecektir. ler ve tütünlt;?r;ni vercceklcrdh. Satışla
necektir. Kırkpınar güreşlerinde hakemlık yap- ra ıbir ay sonra başlanacajtı tahmin edi1-

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Umum 

Melihin fstanbula avdeti münasebetile, mak üzere Sadulla~. İsmail Hakkı ve Se. mektedir. 
Beyoğlu Ha'kevi spor kolu tarafından. da da talaımla ~raber ~i~ec.ek1erdi.r. Bundan ibaska satıla"l tütünler" muka- Kiraya verilecek mahal 
yann akşam saat 19 da Beyo~lu Halke- Takım şu şekılde 1eÇilmıştır: . bil 1nhicrarlara aid maddelerin Fran~aaan 

Muhammen kira bedeli 
L. Kr. 

Muvnkka.t teminat 
L. Kr. 

vinde kıymetli boksorümüz şerefine bir 56 kilo: Mehmed Oktav. 61 kılo: Mah- alınması da !rarnrlaştırılmıştır. 
çay ziyafeti tertib edilmiştir. Çava birç~k mud Taylan, 66 kfio: .İzzet Kılıç, 72 k lo: -··················································-······· 
tanınmış zevat ve .sporcular davet edıl- Must~fa Çakır. 79 kılc: Hasan Koç, 87 M ev 1 udu Ne be Vİ 
mist.ir. kilo: Ismail, a~r: Samsunlu AhXEecl 

Milt~/~rrlh: 

Ticaret Oduına imt hı "'lla 
6 memur alındı 

ficaret Odası kadrosıı yeniden 2 ra
portör ve 4 memurla takviye edilmiştir. 

İmtihan la yüksek tahsil görmüş olan
lardan 140 lira maasla iki ve lise mezun. 
lanndan 75 lira maasla dört ki$i alınm!ş-
tır. İmtihanda muvaffak olanlar rapor
törlük için Cevdet ve Rakım, memurluk 
iı;in Sabahattin, Hasbi, Fethı ve Cevad
dır. 

Tiftik ihracatcılan toplandılar 

Şehir lşl~rl: 

Belediye otobO.. kom.Uyonu 
dün toplandı 

Belediye otobüs komisyonu dün tep. 
lanın~. Ma.çka-Beyazıd hattının Yenikapı 
ya kadar u:ıatılmnsına, beş yaşına kadar 
olan çocuk!arın annelerin:n kucağında 
otobüste parasız olarak seyahat etmele
rine müsaade etmiftir. 

Tlcart!t tı lr.rl: 
Dnn 416 bin liralık ihracat yapıldı 
Dün 418 bin liralık ihracat yapılmıştır. 

Bunun 313 bin liralık miktarı lngiltere-
Dün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde ye yapılını.f ve bu memlekete yalnız 252 

Müdür Avni Sakman ve Borsa Umumi bln liralık afyon .-tıımıştır. Bundan baş. 

Devlet Limanlar: İşletme Umum Mi:
dürlüğü huk·uk müşaviri Bay Esad Çcır
gunun oğlu Galata lisesi t<.ılcbcsinden 
iken vefat eden Hadi Çorgunun vefatı 

sene.si devriyesi münasebetile 11/Mayıs/ 
940 Cumartesi öğlı>drn sonra ,:,nat 14,:10 
da Nişantaşı Tesvıkıv~ camiinde B:ıy Ha
fız Rıza tarafından mevludu ncbe~i oku
nacağından dostlarımızla arzu cdcn1Prln 
teşrifleri rica olunur. 

Konserva u ıar koro konseri 
11 Mayıs 940 Cumartesi günü saat 21 de 

Fransız tiyatro~nda 

Muhittin Sadak'm şefliğinde güzel biT 
konser verilecektir. 

Katibi Mahmudun iştirak·le tiftik ve ya- ka lngiltereye tiftik, yumurta, av derisi. ( ) 
pak bir' iği azaları toplanmışlardır. fındık ihraç edilml,tir. T İ Y AT t O L A B t 

'fu;plantıda Macaristana ihracına mü- İtalyaya da 86 bin liralık yumurta. pa- ""'--------------" 
saade edilen 100 ton tiftiğin birlik azala. çavra ve deri satılmıftır. Naşid - Cemal Sahir 
n ara51ndaıki rtırac nısbeti ~örilşülmü, 
ve miktar etrafında uzun müddet muta- Toplantılar: iki kıymetli san'atkAr şerefine 

Samatya İskele arsaaı 
Kadıköy V&pur i.<ıkele iç bU!esl 

B~tancı i.Skeleslnde dükkAn 
Büyükada Jskeleslnde 11 No. lu dükkan 

11(). -
1452. -

72. -
120. -

8. 
108. 

5. 
9. 

25 
90 
40 

İdaremiz malı olan yukarıda mevkileri yazılı binalar 1/6!1}40 tarihinden itibaren 
birer sene müddeUe açıt arttırma ile kiraya verileceklerdir. Senelik muhammen kira 
bedelleri muvakkat teminatları 1slmleri hlzalannda. yazılıdır. Arttırma 21/Mayı.s/94Ô 

ıtarJhine müudlf Salı günü saa.t 15 de alım satını komıs.Yonunda yapılacaktır. istekli _ 
lerln tayin olunan gün ve saatte muvakkat teminatlarile komisyona müracaatları. 

•36421.> 

GENÇ Kl/.LAR ne tıthttyyOl ederler ? 
15 yaşımın knlblerin hakiki sırrı 11edir? 

GENÇ KIZLARIN Snslediği bir muhitin ruhu vtt lAtif havası ..•• 

GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
(CLAUDiNE a L'ECOLE) 
Hiç gOrme<liğin.iz, hiç beklemediğiniz bir mevzu... Bu gQnDn 

kızlnrı, yarının ka,ıınlsn ... Baş rollerde ı 

BLANCHETTE BRUNOY -
SUZETTE MAiS ve MAX DEARLY 

BU AKŞAM 

SARAY sinemasında 
İHlveten: Foks Jurnal dOnya haberleri bakat hasıl olamadığı gibı tipler ıçin de ~ Gala :Müsamere: Bu akşam Fraıı:uz Tiyat-

~ au a~ n~tai na~ ilBi~rmü~~~~tt~b~~~~~~~M~~u~~~~~ d~~e ~~~~---•••••••••••••••••••••••••-~ 
Mıntaka Ticaret Müdürü bu mübayeneti Türk ldlltftr ve yardım birllğl yıllık umumi program tertfb edılmiştlr. 
telif ederek Oırac miktarlan tesbit edil- ioplantw önftmüzdfti Pazar günü saat 10 da Naşid Mısırlı Prens rolün<le 
miştir. • Birliğin Balattaki merkezinde ya;>llacaktır. M~bul Serseri opereti 

( Spor şenliklerinin provası dun yaptldı 1 
Bedriye Süheyla konseri; Miçeler Vnry<.tesi 

... ~ı.~~~: ... ~~.:~~-~~?.~:· .. :.~?.1: .. ~~~:~?.ı_:· ... 

' MUteka;d, dul ve yetimlerin ., 
yoklama günleri 

istanbul Ddterdartıfından: :Mütekaldin 
dul, ve yetimlerin nazarı dikkatine: 

1 - Bilumum zat maaşları sahtblerl • 
nin birinci altı aylık yoklamaları 9/5/940 
tarihinde başlıyacak ve 25/5/940 tarihin
de bitecektir. 

2 - Yoklamalar hergun aaat dokuzdnn 
12 ye ve 13 den 17 ye kadar devam ede
cektir. 

3 - Zat maqlan sabibleri fotoğraflı 
nüfus cüzdanlarlle resmt seneUerlnl ve 
birer tane yeni çek:llmiş !ot.olrarıarını ve 
malül olanlar malUllyet raporlarını yok
lama llmühaberlerile birlikte bizzat ae -
tirlp ibraz etmete mecl:>urdurlar. 

-4 - 25/5/~0 tarihine kadar yoklama
ya ıeımıyenlerln muameleleri iıLDCak u • 
mumt maq teminden aonraya bıratı • 

Dü•ı1;ii p,.ovalardan bir görilnii.f ıooaJd.ır. AlJ.kadaranm buna göte men _ 
19 Mayıs ~nçlik ve spor bavramında ki orta okulların kız ve C'rkek talebe}..ai sab oldukları malmüdfirlt1'1tler1ne mil -

yapılacak şenlik1er hazırlıklanna devam Beşiktq Şeref stadında toplanarak spor racaaUarı. 
oh.ınmakta<iır. ~nliklerinin birinci provaaım yapmış.. 1. 

Dun oğleden sonra lstanbul cihetinde- lardir. Provalara devam edilecektir. '---------------~~ 

, 

LALE Yarattığı yeni sinema mevsimini bugOn<len ibbaren 
tekrar ttQıyor ..... En bOyük 2 SUper Film Birden: 

1 nci Film : R A O Y O S A R A Y 1 
Amerikanın en gllzel seE;li t~rıorları, .. en muhteşem revOleri •.. en çılgın 

danslnn ... ve nıllyonlariyle sOslenen bnynk film 

2 nci Film: H U D U T C A S U S L A R 1 
HuJutlarda ve cephe gerilermde kaynftşım Franınz - Alman casuslarının 

en heyecanlı vak'alannı gösteren Fransız filmi 

1 
3 • 4 : Her hafta 2 en son Ju~al birden: 

- Fransızca Paraıııunt Junıal, 2 - '1 Orkçc Biritiş Jurnal 

BugUn Matinelerden itibaren L A L E Sinemasında 
Seans! ır : RADYO SAHAYI : 

HUDUT CASUSLARI : 
Saat 3.30 - 7 ve 10 da 

ıı 2 - 5.10 ve 8.30 da 

YARIN MATiNELERDEN lT:BAREN 

T A K S İ M Sinemasında 
2 bOyQk fılw birden Beyoğlunda ilk de!a 

1- MAHKÜMLAR KANUNU 
Fransızca sOzlQ meraklı ve heyecanlı Film 

2 - Umumt arzu nzerine 

OMID Ş A R K l S l Neıidei 
emel 

Baş Rollerde : 0MM0 GÜLSÜM 
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Türkiyenin müttefiklerine ' ' Kimler çok yaşarmış 
olan büyük 

sarsılmamıştır, 
itimadı 
sarsılamaz! 

Bir adamı 7ılan l8lardı 

Bir arkadaşım kar.şıma geçti; yüzilme lam. Kış yaz hep bayledir. Apartınumt1 
baktı.: . taJındığınızın haftasına kalmaz romati9j 

- Ömrün oldukça kum sancısından maya tutulursunuz. Ve bir daha iyi ol " 
kurtularnıyasm! nıusınız. Bundan daha mükemmel apm 

Dedi. Şaşırdım. tıman nerede bu1ursunuz ki! 
- Yahu benden n~ istersin?.. * 
- Romatizma ağrıları yüzünden ye- Bir ilaç reklamı; 

rinden kıpırdlyamıyasın! cHazmetmin hazmi güçleştiren. bal' 
- Ben sana .ne faniık yaptım ki? saklan bozan, böbrekte kum husule ge 
- Hazunsrzlığın o dereceye gelsin ki, tiren en müessir devadır.> 

bir loJana yiyecek yiyemiyesin! * 
- Ne ohıyocsu.n canım, bana ne diye Yeni evlilerde akşam yemeğine alaka 

beddua eder.sin? nulan misalır yemekten sonra soracak: 
- Beddua. mı, bundan daha iyi dua - Yemeği kim pişıriyoı·? 

mı o.kır? Ev sahibl erkek ceva.b verecek: 
- Dua ha! - Karım. 

HOLANDA 

Misafir evin kadınına denecek: 
- Bilh~a sizi tebrik ederim bayatı 

bundan daha mükemmel yemek olamu 
Midemde taş gibi otı.ırdu. En az bir hat 
ta hazımsızlıktan şıkuyet edeceğim. 

* Gazetelerde şöyle yazılar çıkacakı 
cMühim bir şekif:ı. 

cRomatizmanın seromu bulundu>. 
cRomatizmaya hiç istidadı o1mıyanlaı 

bile on beş enjeksiyonda en hid roma • 
t ;ınıaya tutu1urlar.:ı. 

* Kaplıcalar hakkında 'konu~lacak: 

- Kaplıcalara gider misin? 
- Kat'i~en birader, ben ecelime 8111 

samadım. 

* Yemekten sonra bikarbonat alanın e. 
lini tutacaklar: 

- Sen çıldırdın mı. kendtne kıyı~ 
sun? 

- Canım ne yapıyorum ki? 
- Daha ne yapacaksm, yemekten sonı 

ra hHimsızlığı giderme'k için karbonat • 

* Peki amma. l>ütiln ömrünce roınati• 
madan yerinden kalkamtyan, kum san 
c larından inim inim niliyen. hazmısm ı 
N·tan doğru dürüst biT yemek yiyemi 
yen insan, çak yaşıyacak da ne olacakf. 

rJ" 111.~ ~ J..tulı1.tl 

TETiKTE 

........... Ankara 8 <Hususi) - KecJbfn bacih*il 
.Anlıllıerdam ı - Boyter a,tanaı blldlrtyor: tcttm•mda uteı1 muhakeme uaull tana -

'C'sküdarda Solaksinan maha11emnde o- BllCID utıed ablt.a mem.urlan btitün • - nunun s üncü maddesinin tadiline, Bulp ~ 
turan Zeki isminde bJini yılan mnrnş, hemırniyetıı binalar l>nfinde nöbet bet\enlf_ rlatana -. buçuk milyon l:Uolut m~ 
Zeki derhal Haydarpaşa Nümune hasta- Jerd1r . .Bu binalar meyanında mat.buat deva- bir kontenjan verilmesine aid anl&1m&nlll 
nmne kaldınlank. tedavi oltma alın- iri ve istihbarat a,janslan da dahildir. Bazı taadWne ald tamın JA.yilıa.aının birinci mt-
mıştır. mevkilerde mıtraı,öder hazır bir halde bu- zaJterest yapılmqtır. 

- Zeyneb! -Son Posta• mn edebi tefrikası: 6 di, hayır, Zeyneb o baba ile o anan.ua 
- Artık bir şey söyleme Naciye. Bu. değil, meçhul insanların sulbünden diln-

günlük konU$tJğumuz elvenr. Daha faz yaya gelmişti. O insanlar ki, onu bajm. 

la söz söyliyecek ve seni dinliyecek halim G A 
11

.
1 11

•
1 1

. z D 
1
. VA c lanna basacak yerde evladlığa kabul et. 

yok. ruiyerek Darül.iceze kapllarma terkede • 
Bunu söylerken. müthiş hakikati og • oek kadar cibilliyetsiz ve ~oysuzdular ... 

rcndiği dakikadanberi ilk defa göz'erin - ı Bu düşünceler. esasen son günlerde 
den yaşlar aktığını hissHti ve ellerini yü- müthif bir buhran içmde çırpınan sinir • 
züne kapıyarak odadan d:şarı çıktı. Na.lıkdcıu Mffflzus T ah•İn Berluuul !erini büsbütün bozarAk genç kıza mil • 

Bir ıki saat evvel Nusret Çelikkana - vazenesini kaybettirmişti. Ne yaptıAuuı 
dm kızı Zeyneb iken. birdenbirt" ki~. cı ve ıztırablı oldu. ;3ir sığıntıdan bafka ı bütün ağır gelmeğe başladı. Artık uyu ·ı' ümid ediyorum. Vaziyetin çok fecidir, bi- ne yapacağını düşünemeden kop k-Ofa o
siz bir kız oluvermişti. Hattı\ kendisinin bir §eY değilken, guya meşhur tayyare yamıyor, hattı ağlıyarruyordu. Teessür liyorıum kızım. Fakat d:.inyada annesini dasına çıktı, alelacele giyinerek sokala 
cZeyneb• olduğuna bile em.in değildi. Bu :fabrikası sahibi Nusret Çelikkanadın kı- 1 kabiliyeti kopacak derecede gerginleş - ve babasını kaybeden senden başka daha fırladı. 
ismi ona Saide Hanım vermişti; fakat asıl zı lmiş gibi herkesin kendi.sine hürmet ve mi§U. ne kadar insan bu•unduğunu düşünürsen Bir tek düşuncesi vardı: Kaçmak! 
ana ve babası acaba, do'ğdugu giin ona ne riayet göstermesi hassas kalbini fevkala-j Bu sabah, Nemide Hanımdan aldılı belki bu ağır yükü daha koiayhkla kal - Ne kadar zaman yürüdü? Nerelerden 
isim vermişlerdi? de üriiyor ve hırpalıyordu. Artık hare • müşfik bir mektub zaYalh ln2eağmn ü - dırabilirsin. geçti? Hangi sokaklara saptı? Hiç bilml-

Kendisini bir yere bağlı addederken ketleri ve söz'eri tabiiliğini kaybetmiş- midsizliğini ve isyanını biisbütün arttır- Kencliiıi kedere ve acı:ya bırakma Zt:'y- yordu. Bir ara. bir saatin on biri çaldıjıJU 
birdenbire dünyada hiç kimsesi olmadı _ ti, bakışlarında korkunç b;r şaşkm1tk gö- dı. Bir akşam evvel Nacıye de Kandilliye, nebt eminim ki buna ne baban, ne de za- duydu ve ayni dakikada. bir gece evve
dığını. bir isme sahib bulunmadığım, yer. rülüyordu. Manen bu müthiş buhran için- mektebe dönmf'f olduğundan Zeyneb, bü vallı anneciğin razı değildirler, bahusus Jindenberi ağzına bir lokma koymadı:ı;ını, 
siz yurdsuz. asla, nes'i meçhul bir kız ol- de çırpınırken, gelen taziye mektubların. tün geçen vak'alara rağmen kerıdisint da- iti ~n .sana muhtaç olan ve sana sığı. bacaklarının titrediğin~ gözlerinin karar. 
du.ğumı tasavvur etmek o kadar müthiş da canne> sinden bahsedilmesi ve sabah- ha yalnız ve kimsesiz hissediyordu. Ne • nan bir kardeşin varken.. dığını hissederek durdu. etrafına baka. 
bir şeydi ki Zeyneb bunu havsalasına sığ- tan akpma kadar evi dolduran ziyaret - mide Hanımın mektubunda ıu .sôzler var- Görey'im seni ltmm, Nusret Çelikka • Tepebaşında idi. Hem dinlenmek. hem de 
dırabHmeJı: için kalb;ne. hislerine ve bey- j çHerin ona canne. siııin ölümünden dı: nada layık çe"ik kara.ıcterlı bir evlld ol- bir çay içip rahatça düşünebilmek içlD 
nine büyük bir tazyik yapmağa mecbur münbais kederini eöyltyerek teselliye ça. Kızım, iki giindür seni gelip göreme- duğunu isbat et!:ı. bir pastacı dükkanına girdi. Evindell. 
kaldı. j 1ışmalar1, vaziyetile istihza ediyorlarmış dim. Aynldığımız vakit çok meyus ve ü- Bu satırlar 7.eynebin asabını büsbütün kendi muhitinden uzaklarda daha sakin * gibi onu tazib ediyordlJ. O kadar ti, !lk midsizdin. Bugüne 'kadar kendini bir par-ı bozmağa lifi geı.nijti. Hayır~ o Nusret bir kafa ile muhakeme edebilecejini t1 • 

Naciye ile aralarında geçen feci sah. 1 delice buhranı biraz: sükılnet bulmap ça tophyarak .feliketini daha sojukkan • Beyin kızı değildi. hayır, damarlarında mid ediyordu. Kuytu bir kli§edc bir ma-
ııeyi takib eden hafta Zeyneb için çok a-lyüz tutunca. hayat yükü omuzlarına büs- lılıkla kabul etmeğe muvaffak olduğunu dolaşan kan o cesur adamın kaıu değil-Jııa seçerek oturdu. (Arb.ın ııar). 
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cSon Posta» nın tnrihi tefriknsı: 50 

Avrupa harbi lzmirin ticari faaliyetinde 
yeni inkişaflara vesile oldu 

Kızıl ahamamda çok 
şiddetli bir fırtına 

Yağan doludan camları 
sağlam bir ev kalmadı 
Kızılcahamam, (Hususi) - Kızılcaha-

Yuzan: Hasan Adnan Giı 

Şatranç oyunu ihracat kıymetleri geçen senelerin çok fevkinde oldu, 
tütün, pamuk ve zeytin yağlarımız kolaylıkla sahldı mamda şimdiye kadar emsaline tesadüf - Galiba foyamız meydana çıktı ya 1 - Merak etme, Mansur böylo ziyaret. 

edilmemiş olan müthif bir fırtına oldu. Haldun. Bu müthiş bir tehdid. lerin pek yabancısı değiJdır. Fakat me -
İzmir (Hususi) - EylUI iptidasındnn 

Mayısın Uk haftasına kadar geçen sekiz 
aylık harb müddeti içinde İzmir lima • 
nının ticari faaliyeti yeni inkişaflar gös
termekten hali kalmamıştAr. Şehrimiz -
deki a?akadar bir dai.renin Ticaret VekA -
!etine takdim edilmek üzl·re hazırladığı 
bfr rapordan çıkardığım a•ıağıdaki kısım. 
memle'ket ticaretinin bug.inkü tezahür. 
lerini g6stermesi bakımından çok şayanı 
dikkattir: 

- cHar.b halinin !zmirin ticari faali-
yeti üzerindeki tesirleri, korkulduğu ka~ 
dar geniş olmadıktan başkn bazı safhaları 
lehe tesir yapmıştır. lzmir limanının Al
manya ile ticareti, geçen senelerle mu • 
kayese edilemiyecek kadar azalmış, fa -
kat başta İngiltere olmak üzere Fransa, 
İtalya. Hornnda ve Belçika ile ticareti -
miz geruşlemiştir. f ngiliz müstemleke -
leri ve dominyonları ile de bu seneye ka. 
dar rastlanmıyan yeni ve kabarık ra -
kamlar ifade eden işler yapılması müm
kün olmuştur. 

Geçirdiğim.iz sekfz ay içindeki İzmir 
limanı ihracatı 39 milyon Türk lirasına 
baliğ olmuştur. Mevsim sonuna karlar bu 
rakamm elli milyonu bulacağı ilmid edi
lebilir. Bunun g~en sene ile mukayesesi 
yapıldığı zaman İzmir limanı ihracatında 
cUz'i bir azalma göze çarpmaktadır. 

!aylıkla satılmıştır. Romanyaya İzmir -
den eönderilen 15 bin balya pamuk 103 
kuruştan satı~ fakat tüccar eline 
FOB İzmir 68 kuruş geçmiştir. Bu sene 
iyi ,ekilde satılmıyan ve inkişaf edemi -
yen biricik mahwl piyasası, incirdir. Da. 
ha iyi işlere de her an intizar edilmekte
dir.> 

Gündüz saat on dördü on beş dakika ge. - Ve bizi çok iyi bilen bi:r insaudan raktan da çatlıyorum. Bu kim olabilir? 
çerek ortalık birdenbire kesif bir karan- geliyor. 1 _Kim olabilir bu? 
lık içinde kaldı. Evvel! bardaktan boşa- - Muhakkak. Görmüyor musun ne ka- İki arkadaş karşı karşıya oturdular ve 
nıroasına şiddetli b:r yağmur başladL dar manidar yazılmış. Eski bir dost di - hiç konuşmadan düşündüler. 
beş dakika sonra gök gürültülerile bf'ra- yor, eskiden bir Kemalettin Ömer yoktu * 
ber dolu sağana~ ortalığı karıştırdı. Dii. ki dostu olsun. Bu cümle ile ben senin - Galiba Atabey hala gelmedi? 
şen dolunun hacmi ceviz büyüklüğünde mazini, yani eski Mansuru tanıyorum de- - Evet emir hazretleri. üç saattir sa-
idi. Rüzgar garbdan estiği için bu sırada mek isti~r. Bu kim olabilir, ya Haldun, rayda bulunuyorlar. Sizin için muhale -

Satışlar cepheleri •ga~ba müteveccih olan birçok bir dost mu, bir düşman mı desem? kak istirahat buyursun, beni beklesin de.. 
Bu seneki satışlar ve ihracat işlerı üze- binaların duvarları delik deşik oldu. Bü- - Bizim burada dostumuz kim var? diler. 

rinde ihracat birliklerinin gayet müsaid tün evlerin camlan bu kuvvetli sadme- Her halde bir düşman olacak, odayı hid. - Pekala. İçeride başka misafirler de 
bir tesir icra ettiğini memnuniyetle mü- nln tesirine mukavemet edemiyerek par- detle arşınlıyan Haldun alnındakı buz gi- mi var? 
şahede etnıek m<imklindilr. İhracat bir • çalandı. HattA bazı evlerin camlarını bi terleri sildi. - Evet efendimiz. Emlr Bedrettin ile 
liklerl, !büyük bir ahenk içinde ticart faa- rüzgar çerçevelerile beraber yerlerinden - Bedbin olma Mansur. Bir dostumuz emir Salihi. 
liyetin artmasına vesile teşkil eylemiş, sökerek şuraya buraya attı. Henüz çiçek da olabilir. MeselA Harun. Onun Mısırda Baybars ipek maşlahını köleye bıra -
tüccar ve müstahsil eline iyi para geçir- açmağa başlamış olan birçok meyva a. olduğunu söylemiyorlar mıydı? kıp Kutuzun muhteşem odasına gfrdf. 1kf 
miştir. ğaçlan iharab oldu. Yağan yağmurlar - Fakat Harun haydi gel!p bizi ziya - büyük avizeden dökülen zengin btr ışık 

İtalya ile yapılacak ticaret anlaşması. düldkan ve evlerin içine hücum etti. So- ret etmekten çekindi diyelim. İmzasını şelA1esi kıymetli nakt§larla sfuılQ duvar
bazı ihtilafların halline yarıyacaktır. Biz kak ve bahçelerde toplanan dolunun ka- neye atmasın, hiç olmazsa bfr telmihte da rengarenk akisler yapıyor. sedefli bir 
nasıl ki İtalyaya satacağımız pamukların l.nlığı üç dört ve hattl bazı yerlerde beı bulu'nur. Bu mektub büsbütün meçhul ve masanın başında kölemenlerin en nnfu:zr 
fiatlnl tesbit edeceklerdir. Blitün ihtilaf altı santimi bile bulduğu görüldü. VeJha- esrarlı bir yerden geliyor. Iu kumandanlarından Salibi ile Kutuzun 
bu nokta üzerinde toplanmaktadır. İtalya sıl ortalık bir hercümerç içinde kaldı. - Peki düşman diyelim. Fakat Mısır- ihtiyar dootu Bedrettin şatranç oynuyor. 
ile anlaşmaya varıldıktan sonra bu mem- Bu Afetin neticesinde hayret edılecek bir daki düşmanlarımız kim? Kölemenler d&- Iardı. Baybarsı görünce ayağa kalkıp se
lekete gönderilecek pamukların en mü • nokta şudur ki, kazanın içi böyle bir ğil mi? Onların hepsi iktidarda; eğer bi- lamladılar. Baybars onları zorla yerle -

ahval ile k~laşmış bulunurken, on be§ 
hlm kı.smı Adana pamukları olacakbr. Bu zim kim olduğumuzu öğrenseler böyle rine oturttu. 

yirmi dakika me:;afedeki koylerde en u.. 
suretle Adana pamuk'arı da Ege pamuk- .... lm gizli kapakh manevralara lOruın görme - - Rica ederim. oyununuza devam edi-fak bir hava değişikliği asarı eoru e-
lan gibi satılın1' olacaktır. den derhal icabımıza bakarlardı. Bu mü- niz. Kim kazanıyor bakalım? 

miştir. 
Rbrnanyada yapılacak müzakerelerde ........................................................... _. tub bana biraz yakından gibi geliyor. Ge.. Bedrettin gevrek bir kahkaha attı: 

ise ftatlar, ihracat kıymetleri vı para Asktu:llk işleri: ne bizden biri olacak bunu yazan. _Pat oluyoruz. Bende bir fil. Salflıide 
kurlan görüşülecektir. Romanya ile ara~ - Belki de herhangi bir maceracı. Bir iki at kaldı. Bir saate yakın bir Jlll'llan • 
mızda esaslı bir ihtil!f mevcud delildir. Yedek sübaylar sene yerden hüviyetimizi öğrendi. Ele ver - danberi uğraşıyor, bir türl!1 mat edeml-
Bununla beraber Rumenler yeniden pa- ki I mek tehdidi ile bizden para koparmak f5.. yor. 

Ancak ihracat kıymetleri bu sene, geçen O ama arına 
1 i k 1 ki muk ahnıya talib olmu~lardır. Y tlyor. Salım.i yavaş, yavaş sinı'rlenmiva ba• • sene er n ço .ıev "nde yilkselmiştlr. Bi. ıu .1- " 

lAistisna bütün maddeleri yüzde ı2 den Blgada bir hudud çağırıhyor - Güzel ~ikir. Bu daı-. ~m aklıma Iamıştı. 
yUzde 35 e kadar daha milsaid fiatlarla F&tih Askerlik Şubesinden: gelmişti. Pe ne yapacal!Sız. - İki at ile imkinı yok mat olmaz 
satını§ bulunuyoruz. kıtVgBSI esnasında l - Yedek Subayların sene yoklamalarına - Ne yapacağız, gitmem lizım geli • -dedi. oyunu bırakıyorum. 

Üzüm mahsulü iyi bir senesini geçir. bir Cinayet İŞl&ndl l/.H&ziran/94:-0 4ıününden !Ubaren başlana - yor. Baybars güldü. 
caJr.tır. Yoklamalar Haziran ayı sonuna ~- - Ya seni bir tuwğa düşıitürlerse? 

~tir. İngiliz iaşe nezareti ve İngiliz fır- Biga, (Hu9USi) - Şehrimize bağlı Ka- dar devam edecektir. Yoklamaların -bizzat _ Zannetmem. Bize karşı fena bir nL - Oyununuza müdahahle etmlyeyim 
amma Salihinin vaziyeti iyidlr. 06rt beı 
oyunda galib gelebilir. 

malarile yapılan anlaşmalar üzerine il - radaJ ismindeki göçmen köyünde geçen yaptırılması mecburidir. . .. . yetleri olsaydı gafil avlarlardı. Mektubun 
zümltrimiz iyi fiatlerle satılmıştır. Fran. hafta bir cinayet işlenmiş köy halkın. 2 - Rah.D.taız olanlar <Mabai1ı hukwnet 1 kl. bak 1 k · ti 
sızlar da mühim mikyasta üzüm ve fncir dan Altı§ oğlu Ali tarla komşusu Receb hekimliğinden musaddak rapor) hükflmet. yazı 1~ şe ıne 1 •rsa uyuşma ıs yor-
lm.ı ı d x.1 M f b . - .. .. !memuru olup da berayi vazife şube mınta - !ar. 

- İmkanı yok olmuyor. 

a ş ar ır. Og u. ust.a ayı ta anca ıle .oldurmü~tür. ka.sı ha.rıcinde olanlar (tavzlt edildikleri em. - Evet. Ya derhal Mısırdan savu~a-
Tütünlerimiz, pamuklarımız ve zeytin HMıse, bır hudud meselesındcn çıkını~, rln sureti> Serbest meslek sahibi olup ta Ha- lıyız ki buna imk~n yok gibidir. Yahud 

- Ben olur diyorum. 
- Pekala ben patı kabul ettim. Benim 

•Y.~~-~=ı~rm~~~g~~~e~n~~~n:e~le=r~d~en~d~a~h~a~k~o=·~k~a~t~ll:y~a:k:a:l:a~~~t~rr~·~~~~===~~n~~rt~ah~~~u~ru~~~d~i~~hldo~f9b~e~~i.F~d 
( 

burt olanlar (Bu mecburi:yetlni bulundukla.. üıt' tl 't y bl deı-.n "ki han • 
Uşak Turan ldmanyuıo tu • Simav Gençlerbirlig"i maçı ) rı mahallin Emniyet Müdürlüklerinden veya ıya 1 gı. anına r 

5 
' 

1 

yerime siz devam edin bakalım kaza· 
nabiliyor musunuz? 

_ 0-mirllklerlnden ruacakları tasdikli vesika - çer al. 
'.ar) yoltlam.alarını kerr• dahilindeki vesaiki ~===================~;==========;-

( Arka.!ı var) 

rnektublarla göndermek suretile mektubl::ı ı J b 1 Belediyesi ilanları 1 yoklamalarını yaptıracaklardır. Vesikasız sf an U -
gönderilen mektublar makbul jeğlldlr. Ve ~-------------------·----~-~-~~~~ yoklamaya gelmemiş addedlleceklerdlr. Bahçeler mUdürliiğü için lllzumu olan 71 kalem ağaç ve fidan knpalı zart umllle ek-

3 _ Mektubla yoklamruarını yaptıracaklar slltmeye konulmuştur Tahmin bedeli 10,000 lira ve ilk t~ınatı 750 liradır. Şartname 
bizzat yoklamalarını ya.ptıracaık sübayların Zab~t ve MuamelA.t Müdiirlllğü kaleminde görülecektir. !bale 13/5/940 Paznrteal günll 
getirecekleri aşağıdaki vesaiki de mektubla sa.at 15 de daiml encUmende yapılacaktır. TaUblcrln ağaQ ve fidan yetışt!ricl bahçe 
göndereceklerdir. sahibi olduklarına dair B:ıhçeler müdftrlüğünden alacakları vesika, ilk teminat. malt. 

4 - Şube mıntakası haricinde olup tıı buz veya mektublan ve 940 yılına aid Ticaret odası ves1ka.larlle 2490 numaralı bnu
yoklamalannı yaptıraca.Jclar istenilen vesnt. nun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektu'blarını ihale güntt saat H de ka.. 
kl bir dilekçe ile bulundukları mahallln şu. dar dalml encümene vermeleri. (S34S) 
be başkanlıklarına müracaat etmek suretlle 
de yaptırabllirler. 

5 - Gerek mektubla ve gerekse dilekçe ııe 
mUrn.caatlarda nüfus cüzd.anlnrında (939) 
yoklnmaııında yazılmış şube defter sıra ka. 
yıd numarasının bildirilmesi ıAzımdır. Mese. 
ıa 3/25 gibi. 

6 - Yokla.maya gelmlyenler veya usuhine 
tevfikan mektubla yaptımııyanlar 1076 nu • 
maralı kanuna tevfikan (50) lira cezaya tA
bl tutulacaklardır. 

Uşaktan yazılıyor: Kütahya bölge.si da yapıldı. Turan ldmanyurdu maçı üçe 7 - l/Hazlran/940 sabahından 2/Hazı -
. . ran/940 akşamına kadar her sınıftan Albay 

1939.40 mevsimi lig maçlarının ikinci karf1 yedı sayı ile kazandı. Maçın her ikf rütbeslndekl sübayların. 
devresi Pazar .günü saat 16 da şehir stad1 devresi de büyük bir dikkat ve alA ~ 2/Hazlran/940 _ 4/Haztran/940 akşamına 
yomunda dört bini mütecavız bir seyirci 

1 

ka ile ta.ldh olunmuştur. Re - kadar her sınıftan yarbay rütbesindeki sü • 
kütlesi önünde Simav Gençlerblrliği - U- simde Uşak İdmanyurdu takımı gö· baylann. 
§&k Turan İdmanyurdu takımları arasın. rülmektedir. WHazlran/940 sabahından 7/Haziran/940 

akşamına kadar her sınıftıa.n binbafl rütbe-

Orman Fakültesi, Alım Sa hm Komisyonu 
kanlıj'ından ı 

8 sindeki sübayların. 
Bf• '1/Haziran/940 sabahından 10/Hazlran/ 940 

Aded 

5 
1 
1 

Bir tartnamede 
ctnsl 

Ormancı ti.pi pu.slalı Teodoııt Amudi daireli 400 Tat 
Jtepetlsyon Teodolit. 400 Tak. 
Ufk! daire.siz Nivo. 

Muhammen tutarı 

akşamına kadar yüzbqı rtıt.bes!ndekf sU _ 
bayların. 

10/Haziran/940 aabahmdan 20/ Hazlran/940 
ak.tamına tad&r tl'stgm. Tam. ve A.stgm, rüt
besindeki sübayların J'C)klamaları yapılacak. 
tır. 

8 - Yoklamalarda &Nıda.ki vesaik asıl _ 
larlle birlikte ve tasdlbiZ elarak: beraber 

tık teminatı: 302 Ll. bulundurulacaktır. 
bıa.ıe: 23/M>40 saat: 15 de A - TerbJa tezkerC3i ve~ mütekatd emri 

9750 IJ. 
1>20 Ll. 
360 Ll. 

4030 LI. 

---------------------------------- veya dlfer askerl vesaflc auretı. 

1 Ü'nlversal Teodolit. 400 
İlk teminatı: 74 
tha.le: 23/5/940 saat: 

Bir gartnamede 
'l'ak. 

Li. 
15,30 da 

985 Lt. 

B - Nli!us cüzdanı. 
ım - İkişer aded foU>~af, 
H - Hekim, eczacı, difcl ve veterinerlerin 

diploma ve lhtLcıM vesika.lan suretler!. 
-------------------------------- 9 - Her rütbe i<}in t&71n edilen günlerde 

1 - Bilyükderede Bahçeköyde bulunan Orman Fakillteai ~in yukanda müfredat • yokl.amaya gelfn.mesine riayet edllmesl llAn 
ları yazılı mesaha Aletleri (2) şartname ile açık ekslltmeye oıkarılm.ışlardır. olunur. 

2 - Eksiltmeye İ.stnnbul Beyoğlu Maliye Veklletı Liseler muhuebecil!~i dairesinde 
,.-akanda hizalarında yazılı gUn ve saatlerde toplanacak ola.ıı Fakülte alım aatım ko • 
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerin muvatta.t teminat makbuztlt bu gibi Alet • 
lerin veltll veya Reprezantanı olduklarına dair vesaik ibras etmeleri lhımdır. 

4 - Şaltnameleri görmek ve tatallO.t almak latiyenlerln Orman P'akültesı.nı mil • 
racaaUarı. (3800) 

.............................................................. 
Pratiği Luvvt>tll ve diplomalı hlr 

ECZACI ARANIYOR 
Müracaat adresi : 

Ankara Merkez Eczanesi 

""""""" Bahçeler Müdürlüğü için ıüzumu olan 3000 kllo çim tohumu açık eksiltmeye konul -
muştur. Tahmin t>edell 3600 lira ve ilk temlnatı 270 liradır. Şartname Zabıt n Mua
melA.t MUdürlü~tl kaleminde görülecektir. İhale 13/5/940 Pazartesi güntl 3aat H dı 
da1ml encümende yapılacaktır. Tallblerln Uk teminat makbuz veya mektublan n 940 
yılma a.!d Ticaret odası ve&ikalar1le 1h&le günU muayyen saatte daim! enctlmend• 
bulunmaları. (3342) 

Kapalı Zarf Usuli.le Eksiltme 
Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Cinsi Beher T. B. Eksiltmenin yapılacalı ta: tmnl. 

Kurut 

Yumurta adedi ı 

SOian 
Pa.tates 

kilo.su 7 
• 10 

Un et.atra 
Mak&rn& 
ŞehıVe 

İrmik 

Tereyal 

, 
, 

Nohud • 
Kuru çalı faau]Jra • 

• B&ıbunya •• 
Yetil mercimek • 
Kımım • • 

20 
27 
18 
IS 
18 

450000 aded 

40500 kllo) 

64000 • ) 

) 

) 
) 
) 

) 
) 

gün ve sa.ati uatı 

Ura 

17/5/940 Cuma günü 
saa.t 14,25 de m 

• 14,40 da -
• 15 de -
• 15,15 de 

., 

, 16,25 de 

K.om.iQ'OllumUZ& ballı a~. BaydarpaJJa, Ka:ba.taJJ Eıiltek li8e!erlle, Qamiıca. 
Kandllll ve Erenkôy kız Uıeelerin1n \ılaJ18 / 1941 sonuna Ocadar iht1yaçlan olan JÜA

nda. yuılı yWeoelderi kapalı art uaunıe eksiltmeye konmuştur. Bu husuat.a pn1ı:U d'° 
rum yukarıya. yazılml.,tır. 

Ek&lltme hta.nl>uı Beyoğlu İl!tl.k1Al C&dıdeai No. 349 da Ll.seler Alını Sa.tun ~ • 
nllllda :ya,pılacantt.ır • 

isteklller 1lık temınat malıl>uzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesikalarlle 2400 8&Jllı ar\. 
tı.rma, elalltme kanununun ta.rtfatı datresinde hazırla.yaca.klan teklif za.rtıanm JUka. 
:rıda. hl.za1e.rınd.& glısterilen aaatten b1r ııaa.t evveline kadar SÖ'ZÜ geç.en komL!yoın Relal1-
tıne ma:kbım mukabilinde teslim etınelerL Teminattan yatırmak ve p.rtnamelert 
görmek ısttyenlerln Oalatuara.y u...tnde kx>ınl&yoın GtA.t1'bli4ln• müracaatlan ilin olu.. 

n\l,ı. (~). 



9 Mayıs SON POSTA Savfa 

AZO MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsa~ 
T embelliginde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında emniyetle kullsnılabilir. 
MİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkcı . 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaall llAnları 
20.000 aded kar gözlüfü pazarlıkla satın 

1 
alınacaktır. Muhammen bedeli 18,000 lira 
kat'1 teminatı 2750 liradır. Pazarlığı ll/5/940 
Pazartesi giınü aaat 10 da Ank.ıırnda M. M. 
v. Hava satınalnıa komisyonunda yapıla -
caktır. Şartname ve nümunesı komlsyonda 
görülür. İsteklllerln lkanuni belgeieri ve kal'i 
temınatıartle llDamiısyanc1aı lbulunmalan.. 

T raş bıçaklarında 
Hiç zam yapılmamıfhr. 

(1664...3730) 

* 5000 metre avcı yelekll.k tumaş pazarlıkla 
Piyasamızda daima mevcuttur. satın alınacaktır. Muhammen oedeli 17,500 

lira, kat'\ teminatı 2625 liradır. Pazarlığı 
13/5/940 Pa2arteaı günü saat 10,SO da An -
karada M. M. V. Hava satın.alma tomilyo -
nunda ynpılacaktır Şartname, evsaf ve nü
munesl her giln komi.s}'onda görüıür. htek
lllerln muayyen aün ve saıı.tte tomlsyonda 
bulunmaları. (1686..nll) 

* 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llinları 

160 ton sığır etinin 'kapab u.rfla eksiltme
si 24/51940 gilnll saat 15 de Ankara Lv. fı. • 
mirliği sa tınaJ.ma komisyonunda ,apılacak

tır. Muhammen bedeli 111.600 lira, 1lk temL 
natı 6830 liradır. Şartnamesi 558 kurqa ko
misyondan alınır. İçinde ticaret "fe :tanunl 
\'esika.lan da bulunan 'kanuna unun &ekllf 
mektubları aaM 14 de lbdar kabul olunur. 

1 - T0hm1n edilen bedeli (635•> Ura olan 18.000 kilo sa.bumm 10/Mayıs/940 ta.rihtne 
radıya.n Cuma günü saat 11 ~ kapah zartıa ekstltme.sı ~t.ır. 

2 - hk teminatı {476) Ura (55) kuruş olup §&Ttınamesi hergün kom.ls;)'ıonda.n alı • 
ııabillr. 

3 - İsteıcınertn U90 sa.yüı kanunun ta.rlfatı da.lülin.dıe 1llMJm edecek:leırt kapalı tek. 
lif mektulJQıa.rı.r en ~ belli gün ve saatteL bir saat evveline tı:ıa.dıaZ" l'{&sımpıı.f.OOa bu.. 
kınaaı tanılsyOllll. 'Vernııelıert. c3282ıı 

(1861-S?JS) 

* * * 1000 metre çellt halat. 1,5 santimlik 1000 
metre ıtendir ip. 1,11 santımllt llO aded demir 

1 _ Tahnln edilen bedeli c6075.1 lira olanı 1 - Tahmin edilen bedeli {MOO) lira olan makan.. so aa.mim ltuWunda ft 20 .md soo 
c75000• kilo aodarun 20/Mayı.s/MO tarihine lki aded motorpompun H/Maym/HO tnıihl- kllıMut: f&}ımerdan 13/l/t40 Paaart.eaı sfinü 
rastııya.n Pazart.e61 günü saat 11 de kapalı ne raslayan Sah, trönil saat ıı de pazarlıkla saat l4 de Çana.kka.lede Mlbtahkem r:tevki 
ur~ ek&lltınesi yapılacaktır. eksiltmesi ya,pllacattır. satınalma toml.syonunda ga.t.ın alınacaktır. 

2 - İlk temlnatı u455• Ura c8311 kuruş olup 2 İlk te i attı ~ r 
1 

t 0688-3'789) 
tutname& her gün komisyondan .alınabilir. - m n < l ıra o up şar na - * 

. yıl mesi he.rgün koml.syondan alınabUir. 
3 - Isteklflerfn 2490 SQ 1 kanunun ta - • 250 l k ~ t ] ~ .. tftA. 3 ADO: ~·- t 

a.hllind --•- ecı---•-• ... _ 3 - I.steklUerin 2490 sayılı kanunda yazılı gram ı AU u ar __.__. ı , ._., &MU e 
rif&tı d e tauuıu =auerl -palı . konservesi alınacaktır. Pazarlıfı 10/5/940 gü-
teklıt mektut>arını en geç belli gün ve saat- vesikalarla b!rlıkte belli glln ~ s:ıatte Ka. nu İzrnitte Tümen satınalma komisyonun_ 
ten bir aaat evveline tadar Kasunpıı.şada sımpaşada \bulunan ltomlQona .müracaatları. da y~pılacaktır. Beher ntwıu ,~ tahmin 
bulunan koml.syona milracaa:Uan. 135861> (37GI) flat 36 kuruş olup tut&n !18,879 liı:adır. Mu-

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonund~n : 
Fen Fakültecı Umuml kimya enstitüsünde ynptırılacak 4871,&0 lira teıtm llboramar 

te&lsa.tı 17/V/1940 Cuma günü saat 16 te Rektörlükte açık eksiltmeye· konulınu.,tur. 
ıstek.lilerin 3000 llralık bu gibi laboratuvar tefriş ettiklerine dair eksiltmeden 5 gün 

evvel ünlftl'ldte mlmarbtmdan 'Tuib. alımı olmalan ft Hl liralık muvakkat teminat 
malbuzunu Ttcar~t odası ltlğıdlanıu Ptenne& lA.zun<hr. 

Liste ve tartname mlma:rlı.kta hergiln göırülür. (3608) 

vakkat teminatı 1470 liradır. İsteklilerin belll 
gün ve saatte tomisyona gelmeleri. 

0669.3790) 

* 

Bakırk6y Sulh Hakimliğinden: 
lstanbul Komutanlıg"' ı 

936 Şevrola otoları için 2~ parça mal-reme 
açık eksiltme usulüne tevfikan satın a11na
ca'ktır. İhale& 15/&/SMO Qarf&mba günü saat 
16 da yapılacaktır. Toplu tutarı 10,000 lira 
Uk teminatı 750 Jtradır. İstekllleTln ihale 
gün ve saatınde Erzunımch:ı. Lv. knıirl!ği 
satınalma komisyonunda bulunmaları. 

(1670.:3'191) 
Yeşilköyde .şe ketiy~ mahallesinde * 

Eksidi sokağında ttı numaralı hanede ve. Sabnalma Komisyonu soo çift altlı iist.Hl demir karyola pazar -
fat eden Yorgi Andonyadıs·n te1ekesme llA ) tıkla sı!Mın alın.acaktıl'. Muhammen bedell 
vaz'ıyed edilerek tayin olunan HJ/619!0 an an 19,750 Ura, katı teminatı 2483 lıradır. Pa • 

zarlığı 16/5/INO Perşembe filnü saat ıı de 
tarihine tesadüf eden Cumartesi gunu Komutanlık lhtıpcı için 10/5/940 ıünü Ankarada M. M. v. Hava atınalma tomls-
saat 14 de maball nde satılacağından ta- aaa.t on lbir buçukta pazarlıkla bln 1kl yüz yonunda yapılaea.ktır. Şartname ema.f ve 

. _ • aded teThıt semfll1 atın alınac:ı.ktır. İstek- nü:munest he.rgiln komisyonda ıorülQr. iS _ 
11b olanların vevnu mezkilrdn ve mahal- lilerin muayyen l(tbı ıre saatte katı teminat.. tekllle.rln lbelll g1}.n ve .saatte kat'! teminat 
]inde hazır bulunan memura müracaat- larlle birlikte l"ındıklıda Komutanlık aatm ve kanunt belgelerlle ~nda bulunma.-
lan ilAn olunur. (26306) alma komis)'Onuna m:liracaatıarı. •3773• ları. (lm-:3793) 

TDrkiye COmhuriyet Merkez BankaSI 
AKTil' 

Altın: Safi ti)Qgram 71.'12U'78 

BAlODfOT 
VFAKLIJC 

Dahildeki MuhaMrler 1 
Ttırlı: llraaı 

Hariçteki Mu11abirler ~ 
Aitm: Safi ıtilogram 6110.845 
Altına taln11! :ta bil aer:ben 
döTl.2.ler 
Dller dOTı.ııı.r "' Boroıu kllrlDI 
b&t17elert 

Hazine Talı'rilleri : 
Deruhte eiU•n enatı nalı:d!J'e 
brfJ}ıtı 
Kanunun e - • 1Dc1 s.addele
rlne teTflU.n hu1nt ıar&1ından 
Tl1ı:1 t.edlJaı 

Sencdat Cüzdanı : 
'l'İCARİ SENEDAT 

Esham ft Tahrillt Cbdaw 1 
CDerubdt- edllen enakı nü

.A. - (d.J.Jtn1ıı tartllitı r.ab&m " 
rrah"1llt <IUbart kı}meUe) 

B - BerOe.!t esham w tahTlllt 

Avanslar: 
Bazf.neye tı&a Tadell a Taill 
Altın n OOvl.ı 1lllerlne 
hhTillt Cı:ertnı 

llilıledarları 

llahtelif: 

4 - Ma11•• - 1940 Vaziyeti 

100.881.855 16 
l&.118.f80,50 
1. 79S '232,55 

252 745,04 

8,!;gS.110,90 

26.321,85 

28.151L87S,S2 

158.748.663,-

18.879.576,-

244 194.793,56 

47.74.1.72•,36 
8 395.970,86 

l.876.000,UO 
15.023,65 

11'1.7»5.Ml,11 

252.7•5,0• 

36.780.808,07 

Sermaye: 
Thtiyat Akçeli 

Adi ft l••talldt 
B'1&8111l 

PA&ll' 

TedlıvtiJdeld Banknotlar: 
Derubde tdlltn ewatı nat411t 
JC.anunwı il - 8 inci maddeleri 
De tn11kaD .hulDe t&rafıDdaD 

~teeqU 
Derubde edilen nratı na.kdb'e 
ba'tfJwl 
JCutWil wm•... alUa alarU 
Uheten \e:lavillt ....mıa 
~' mub."91 UAfttu ....._ 
YUed. 

7'irk Lirası Me..tuatı 
130.868.987,- Altın: S. Klg. 55.Ml.9SO 

Döm taütııttatr. 
Altma U.ttJ1ll bbU d6'1sltr 

244.194.793,56 Dtter d6Tı.Sler '" alacaklı tl1r1Dt 
b&t1,Jeler1 

Muhtelif: 

56.137.695,ZI 

7.848.773,40 10.739.797,05 
4.1100.000,-

11.884.346,88 

Lira 

15.000.000,-

8.188.668, 111 
6 000.000, 12.188.686,15 

158. 748.563,-

18.8'19.5'16, 

139.888.98'1, 

17.000.000, 

165.000,000, 821.868.987,-

52.109.559,75 

'T8.1M.167, ıso.m.m,65 

8.39(1,88 

36.4 40.183,19 56.Hl.11(,07 
llUl.4.266,16 

Yekta au11u21,os Yek6n 632.154.221,03 

l TM-u 1938 ............ ttibuw wrı..to laaddl ,_ 4 Alım iberiu ft J 

KAGIT FiATLARI 
SÜMER BANK SELLOLOZ SANAYii MÜESSESESiNDEN: 
Ahvali hazıra dolayısi'e ham madde fiatlar.ı yükselmiş bulunduğundan ts

tanbul'da Yemiş iskelesınd.? kain satış depomuz, kağıtlarda asgari bir balya 
ve mukavvalarda asgari bir paket olmak üzere. !badema aşağıda yazılı !.atlar 
üzerinden satışta bulunacaktır: 

Birinci hamur ynzı kağıdı 
İkinci hamur yazı knğıdı 
Biletlik kağıtlar (Beyaz) 
Biletlik kağıtlar (Renkli) 
Bir taraflı Sel'üloz ambalaj ka~ıdı 

beyaz 80 gram ve yukarısı 
, 80 gramdan aşağısı 

Bir taraflı renkli Sellüloz kaltdı 
İki taraflı renkli Sellüloz kağıdı 
Kraft ambalai kağıdı 
Kraft taklidi ambalaj kiiıdı 
Şrenz bakkal kağıdı 

Kil06U 

> 
> 

> 

• 

50 Kunış 
39 > 
39 > 
42 > 

39 
46 
48 
54 
39 
35 

> 

70 ve 110 gramlık > 25 » 
110 gramdan yukarısı > 24 > 

Beyaz karton Paketi 705 > 
Gri karton > 545 > 

Diğer .şehirler tüccarlarının istifadesini temin için badema bu gibilerin yu
ikanda yazılı sa~ depomuzun adresine istedikleri kağıtları b1ld\rmeleri ve ay
ni zamanda klğıt ihedellerinin havalesiyle kağıtları depomuzda teslim atacak 
ikimsenin :isim ve adresini ış'ar .etmeleri lazımdır. Talebler .smıya konulacak 
ve clepoclakl mevcut nisbetinde karşılanacaktır. 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor. 
ı - Kuiell, Maltepe, Bursa askeri Useıerlııln her üç sınıfına da önüm.indeki Haztraıı 

IOlnde ba,ıanacak olan 940-941 ders yılı tç~n talebe alınacaktır. 
2 - - .Cınacak talebelerin öz tilrk ırlı:mda:ıa olmaıı kendt&lnin Te alle.slnln Jmtü :bal vt 

'6hrd aahfbt olmamuı .aıhbl mu.:renede atlam Ç'ltması ve yapılacak ~me sına .. 
'Wleda da lra:aanmaaı 4&ltttr. 

s - Bir eene tahslll terlı:edenler yaşını bilyütıntıı Ye ldlffiltmft§ olanlar :tendi okulla .. 
nnm sınır ıeçme sınavında ipka nya bütü:ııerrJs-e talanlar ya§lan boylan ve a~ırlıt.. 
arı talimatta.tı hadlere 111CUJ1 olmıyanlar askcrl okullara alumıazlar. 

' - isl.eklllerln f1,mcU okumakta oldukları mekteblerdekl uıwııe:me deıram >e.tmetM 
beraber 10 Nisandan itibaren bulund:;kları yerJ~rdeki askerlik şubelerinden diğer kay. 
dilkabul pztlarlle müracaat yollarını bQrenmt'lerl ve buna göre de kaydükabül kllıd. 
Jannı en geç SO/Mayıa/940 a kadar tamamlamış olmaları lAzımdır. 

3 - İstetllleHn sınıf geçme vesikaları Hazli'tı.nda bulundutıan okullaraan asker! ll
.welerce celbedllecek ve bUtllnlemlye italmadan smıf geçenler aeçme sınavına çağırıl.ıcaktır, 

Aslı:eıi UM II ve m aınıflara glruı!ye mnaffak olanlann 940 yılı kampları ilertdo 
ukerl okullarda yapılacaktır. 

6 - Aslı:ıtrl orta .okullarla mualld sanıat "'' kara gedikli erbaş hazırlama orta okulla.. 
nnın kaydükabul şarUan ve zaman\arı ayrı a ~An edllecektır. c252b 

Ankarada M. M. Vekaleti Satına1ma !Comisyg.. 
nundan: 
Atalıda Wmleri yazılı eşhasdan Harb okulu civarındaki kışlalar arazileri satın alına. 

catından 20/Mayıs/940 tarihinden 30/Mayıs 940 tarihine kadar ellerinde mevcud tapu 
ve diğer vM&iklerlle blrllkte Ankarada M. M. Vekô.leti satınalma Jtomtsyonuna nıüra _ 
caatıa.rı 

1 - Anka:ranın Kolderviş maıhalleslnden börekçi Osman mahdumu Haydar teri 
mesi P'atma. 

2 - Dahllt,-e VekAletl tabiiyet müdllriyetlnde F.uad Yurddaş ve İbrahim Yurddaş. 
8 - Janda.ıma emetll albay İsmail Haktı. 
4 - Antaıw.ııın Hacımusa mahallesinden dört dede keze Fatma. 
6 - M. M V. 'Evrak kaleminde sınıf 6, muamele memuru Şükrü. 
e - İstanbul Şehzadebafı muhallebici Şükrü oğlu Emln. 
'1 - :lş Bankası §Oförü Şerafettin. 

8 - Anka.ranın Karacabey ma!iye tahsil şubesi tetkik memuru Rıza. 
9 - B. M. M. matbaasında milcellid .M.ah1r. 
ıe - Ankaranm Ulucanlar Akbağ mahaDeıilnde Bayta! !R(ilcııimda No. 17 Ziraat Ban

kasından emekli F1kri Akınel. 
ıı - Ankaranın .Ah1 Yakub maballeslnde .Atturum son.,..,. No. ıı Ziraat Banka -

aından emekli Mustafa Dillgcr. 
11 - Ankara iç Cebeci Köylüler sokaRmda Bo. 1 de Eşref lıılantıkçı. 
1! - Ulneanlar Akba.ş mahallesinde Ata90Rlu cami karŞlSlnda No. 105 de Ziraat 

Bankasından emekli Mustafa Nazmi. 
14 - Yenl,fehtr orman Md. Bltışlğinde Ahmed Soysal Ap. da Ziraat B. darı emekli 

Ahmed Boysal. 
16 - Ahmed kerimesi Halime. 

ıe - ZtrP.at veltAletinde m11fetıtlf Selim Herk:men. 
1'1 - Antara KurtulUf mahalle.ti Tayyarecı Sadettin sotak No. 1 de hoca izzet. 
ıs - Ktl1 1braihlm Tereselerlnden Oevad örnek vetillerl Antara avukatlarından Ali 

Rıza .A.oar. 
19 - TUtOnctl ~a vartaıerı. 
IO - Antarada Taşhanda !bakkal Ahmed Enver. 
21 - Avukat Mümtaz. 
22 - İş Banka.sı U. Md. Muvaffak İşman. 
23 - ~ Bankasında Osman Nuri onver. 
24 - 1ş Bankasında emekli general Mchmed Fazıl özı,. 
25 - İş Bank~nda tahsildar iskender Be§. 

36 - 1ş Bankasında müfettiş Zeki Otan. 
17 - Ankaranm Poyracı :ma.halleslnde taaab B&kl'Jcı oııu llebmed. 
18 - Talip Atp..r. 
19 - Yen.)fehlr Havuzbaşı So.syal .Ap. :No. ı dairede .Buan Ta1lsln K.ur1 
30 - Mustafa kızı Süreyya. 
;aı - Haydarpafa Rıhtım sokal: :No. 39 batbl 'Ba.Ybl Ap. :S bt ıemelcll -:ırtay llu 

tafa Nall Harmankaya. 
32 - iırtısaa VekAletlnde mUfettlt Nabld Pekcan. 
SS - Anltıı.ra Oic1k mahallesinden Bali ollu Fahrettin. 
M - D. D. Y. da malzeme dalresl re1sl Tarık Kişinıbey. 
3!I - Dahlllye VekAk!tı muhasebe memurlarından İbrabim Ba.§er. 
36 - Aşar mı Palampavsara. 
37 - Tıirk dil kurumunda odacı Ömer Oürb-z ve Mustafa Otur 
as - Eski Bilecik saylnvı Asıf kansı Ay e \'ardlll'. 
39 - Ankara ısta.c:yonundn hareket millett Faruk Efe. 
40 - Eski eerır Cemal Bolııyır . 
41 - M. M:. V. de klı.tib Al! Rıza. karısı ıŞahende. 
42 - Kocaeli Ziraat mücadele baş telmisyeni Salih Başar. 
.s - Galib Baba Haydar. 
~ - İsmet;paşs. mahtülesl Yeşil so. ve Aua:fartalar caddesinde bemer Hüseyin dtik 

kfmında berber Cemal. 
45 - Hasan oğlu Mehmed Ertol. mrm t3792 

Matbaacılann nazan dikkatine: 
Bir adet 26X34 eb'adında Haydelberg otomatik yeni pedal makinesi 1&· 

l tllacaktır. Jsteklilerin Jstanbul .629 poata kuhıaUe JIU&Mber• etmeleri 
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8 Sayfa 

Saf ve Normal gıda~-.. 
SON POSTA 

MU~ YEMEKTEN SONQA 
l<ULLANINIZ 
SIHHATINIZI 
KAZA NIQSINIZ. . .. 

Majik Saç Eksiri 

Saçlarrnızı döklllmekten, kepek
lenmekten korumak için muhıık· 
kak Majilc saç eksirinl kullanınız. 
Derhal teıirlni görQrsQnllz. Saçhm 
bnynUtr, köklere yeni ha}at verir. 

Mayıs 9 

. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılarının derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

... • ••••• ,.,. • • •• ~: • • • • • • .. • : 1 - : 

KAN ÇIBANLARI 
IRAŞ YARALARI 
ERGENLiKLER ViROZ~ 

------------------vl.ROZA ARPACIK SiViLCE 
AKNELER 

-------------------
D o LA M A v·RozA ŞiRPENÇE 1 
PlYODERMIT 

-------------------M E M E 1 L T 1 HA B LA R 1 ve Ç AT L A K L A R 1 

HER TÜRLÜ YANIKLAR 
KONJEKTiViT 
KOLTUKALTI 

ŞARK ÇIBANLARI 
ÇIBANLARI 

• 
1 z PATI EN ERKEN VE EN 

EMiN TEDAVi EDER. 

Pirinçunu - Mercimek • Bezelya • Yulaf 
Rir teornbeden sonra netıoeye hay
ret edeceksiniz. POLIVALAN ve POLlMIKROBIYEN AŞI 

·EKZAMiN 
ve sair HUBUBAT UNLAJl' kuYYet kaynatıdır. İstanbul Birinci İflas Memu:rtulunda.n: 

Ç • P AMA R K A M O ·5 TA H Z . .AT 1 MütıJs Eczayi Tıbbiye Türk Anonim Şir -

lYC"Nuri ÇAPA Kurulut tarihi 1915 ketinin şimdiye kadar geçen Lşlerı hakkın. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~ da~~~a~~~ ~~t n~~~~~n 
alA.kadar a.Iacıaklıların 13/6/940 Pazartesi Ekzemantn illcıdır. 

~-·· B~lK8~8MOOUfil~~·--, ~;~~~=.:==~-·Y•u•a•T··-~.b.~.•a.r.da_k.~.ıa•n•ili•~-H.~-E•m•a•M•d•s-k.ut•u•su-~-k.u.ru.~.u.~-~ 
Tosyalı Ahmet Qüliim 

fstaııbulda Yenlpostane sırasında Bolu • Kastamonu oteli e8ıd milate
ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı ttlccar Gillümzade Bay 
Alunede devrolunm~tur. İçi ve dı§ı tamamen tamir ve her türlü ihti. 

yaca covab verecek fekle konulmUf ve mob'iıyalan yenileştirilmiştir 

Son Posta Matbaası ------
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

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

r "f-!.: \ T \ 1 ~r ~ .. .,.I \. '· . · .. . . ... - --- -·-· 

1 - 19 Mayıı ~n.ı&de PiyanıolU Yoııi Otomatik dönea küro1ırlo yapılan ilk keşide olacakbr. İtimat Y-'ro.a, ~aoı getiren bu 
k&relor ıloktrllı:le iflemılıtodir. 

2 - Ketido 19 Mayıı c ... ~ık Bayranunı müteakip, Ankarada 19 Mayıı Stadyomuııda Oa Binlerce halkın buzuruııda yapıla..;aır. 
8 - 19 Mayıı fnlcal~o Piyaaıo•unda O~da bir bilet yolı:tur. TalJI Bilet ve yarım .Bilet vardır. Tam Bilet lkramiyuia tamallll 

olao ( 50.000) Lırayı, 1arım Bılot ( :lö.000) Lirayı bm olarak lcaıanabilecoktır. 
4 - Tam biletler ( il ) Lirar-, yarım Biletler ( ·1 ) Liraya 1atıl!Daktadır, Bu Biletleri Satıt Gişelerde, Bayilerde, Ziraat Baaka11 

Şubclorile P09ta Gi~let4nde bulabillrainiz. 
5 - P• K09ide '• " 200.000 ,. Bilet ~dır. Bu Biletlerla "42.228 ., adedi muhakkak ıurotte ikramiye lcuaaacaktır. Yam 

l11bet aiıbati Y&stlo 7irml blrdon fazladır. 
6 - 19 Mapı fevlralldo Ptyanıoeu f9ia Onar Biletlik Karneler ihdH edilmittir• "2 ,, Liralık Bilotlordoa miirokhp olan Karneler 

"20,, , " 1 ,, Liralık Biletfırdea mliroldı:op olu K1rııelor "10., Liraya utılmaktadır. 
7 - Karnelerdeki Nuaıarflarıa ıoıı raUamları "O ,, daa "9 ., a kadar olan ralclcamlarla nlbayotloamittir. Ba ıurotlo hor Kar

.. ,.. mutlaı.. ... llıramlyo f11bet edecektir. 
8 - 1i Mayıa Geo,lik va Spor Bayraınıııı ümitıiı bir baldo geçirmeyiniz. Bugün alacatıaııı: " 2 ., Liralık Tam Bir Bileti• tamam 

"50.000 ,, lira kaıanabilir1iııiıı:. 
1 

-

-PLAN 
ADET LİRA 

1 IKRAl1'1l 50.000 
1 • 10.000 
2 .,5000) 10.000 
' .c2500> 10.000 

20 .dOO o, 20.000 
200. ( 100, 20.000 

2DOO. , 10, 20,000 
20DOO. 4 3 , 60.000 
20.000., 2, ı.o.ooo 

42.228 240.000 


