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5 KURUŞ GONLOK SiYASI HALK GAZETESi ·-

HOlandada 4 Günde 100.000 Kisi Telef Oldu 

edan Ve Dinant' a ülhiş 
B i.r Harp D.evam Ediyor 

Sedan' da Fransız 
Kıtaları Mukabil 
Taarruza Geçtiler 

~1çika Kralının Loiıdraya gelen 
ÇocukJan Prenses Jozcfine Charlotto 

ve Prens Albcr de Liege 

Müttefik Tayyareler 
Alman ileri Kollarına 
Darbeler indirdiler 

Brüksel - Namur Üzerirıden Yapllan Alman 
Taarruzu Püskürtüldü, Naziler Brükseli 
•vınwwı 'lilılını-u •.ı- o-ı.ı ... : ... : il~n C.ı..ı.:ı •• 

Belçikadaki so11 harekatı ve orduların kar§ılıklı taarruz istikametlerini gösterir harita 

Paris, 15 (Hususi) - Belçikadan başlıyarak Fransa hudn- ' l-talya--d~· a Nu··mayı·ş_, ler , ............... .. 
duna varan ve Lüksemburgdan Sedana kadar uzanan Alınan 
taarruzu, müteaddit noktalarda mukabil taarruzlarla karşıla
şarak devam etmektedir. Şimdiden vaziyeti tastamam hulasa et-
miye imkan yoktur. Fakat mesul mahafile göre vaziyet şu mer- lngiltere, Fransa ve 
kezdedir: A k A 

• Şimalde Holandanın Zeland vila- ""''-· 5 erı ----- y 1 s f 1 
yeti ve Şelt ile Möz'ün ağzındaki a-' ugos avya e aret erı· Gece Yarısı 
dalar müttefiklerin elindedir. H k At 

Holanda ordusunun bir kısmı Bel. a re a 1 n 
-ıçikaya geçmiş ve müttefiklere iltL M h f Al d d 

Sovyet Rusya :!~r~!l~t~~~rtı~~~!~:~~:i::: I HulCisası U a aza tın a ır Neşredilen 
tı gayet kuvvetlidir. R A T • v Ne yapacak? Daha cenupt~ Brükselin ce':.up 1 En son haberlere ve resmi teb- Bir İngiliz Lordu Romada Tokatlandı. es m 1 e b l ı CJ 
sarkından 29 mıl mesafE>de ve Bruk. liğlere göre Garp cephesinde ya-
~el - Namur hattı üzer.!\"e Janbleu. , pılan Alman taarruzlarının iki İsvil!re Sefaretine Aficler YapıctırırdJ, Rafaiardaki istifhamlardan 

biri de budur: Sıra Balkanla
ra geldiği gün Sovyet Rusya 
ne yapacaktır? Almanya ile 
birleşip, Polonyada yaptığı 
gibi, Balkanları paylaşacak 
nudır? Yoksa Almanların Ka
radenize ve Balkanlara inme
sine mani olacak mıdır? 

l'azan: M. Zekeriya SERTEL 

s ovyet Rusyanın. ~~!~a~. si:a
seti hakkrndakı dugumu ~az.. 

:tk'ıek için elimizde pek az malumat 
llıevcuttur. 

Su malumatın en esaslısı şudur: 
it Sovyet Rusya, bu harpten uzak 
'aalrn.'Ya karar vermiştir. Holand.ı ve 

~ it elçlka istilasından bahseden Mas
·~ 0va gazeteleri bu harbi hala em

l>e:ryaıist devletler arasında cereyan 
~en bir harp olarak göstermekte-

r. Harbin başladığındanberi Sov. 
~et Rusyanın takip ettiği siyaset sade 
te kendi hudutlarının emniyetim ga

,, ~llnti ~tına almak, bunun .içi~ de 
r~~dısmce emnıyet sahası telakki et
Şg.1 yerleri elinde bulundurmaktır. 
1 arki Polonyanın işgali, Baltık dev
etıerile askeri ve sıyasi anlaşmalar 

" ~aPrnası, Finlandada hava ve deniz 
,,. b~·lerini elde etmesı, bu siyasetin ta

l\ ij neticeleridir. Bu suretle Sovyet 
b·~sya, pek az bir fedakarlık muka
lt Uı:nde Şimal denizinden Karad;mıze 
e:d~ olan emniyet sahalarını işgal 
'ltn.İ§ ve hudutlarını garanti altına 

I rtlıştır. 

~ !kinCJ bilgimiz, Fin landa sulh ünü 
t1.ı~teakıp Molotofun irat ettiği nu. 
&et· ta, Sovyet Rusyanın ~~ j"iJJ 

1 hakkında verdiği ~att1r •. 
(Sonu Sa. Sil: 3) 

~ . 

. . 

de Almanlar tanklarla hiicum etmış.. hedefi vardır: 3' 3' 3' 

ler ve at;ır zayiata uğrıyarak gerile- Birinci hedef: Namur - Anvers Müttefik Donanma Akdenizde Manevrada 
:ııişkr:h·. hattı üzerinden ilerliyerek Brük. , 

Dina11t - Sedan arasında 1 sel'i zaptetınektir. B~ teşebbüs Roma, 15 (Hususi) - İtalyada ders yılına bugün nihayet 
Ni'ınurun l"enubundaki Dinant ve dün, Louvain sehri önünde aka-

Sedıın'cla iki taraf arasında .on rlere- mete uğramışt;r. Louvain öftün- verilmiş ve talebe serbest bırakılmıştır. lO ıOOO kadar talebeyi-
C"e şiddetli rrıcharebeler vuku bul- de iki t~rafın tank, tayyare, top- ne müttefikler aleyMnde nümayişler yapmak i stemişlerse de nü-
mar<tadır. Almanlar Namur ile Di- çu ve p :yade kuvvetleri dövüş- mayişçiler zabıta tarafından dağıtılmışlardır. İngiltere ve Fran-
na.ıt .ı.r~·.sında nehri birkaç noktadan miiş, top sesleri ta Cenubi İngil. sa Sefaretleri ile Yugoslavya Sefaret binası hala muhafaza altın-
g~çr:ı·.;·le \ e bir takım ıtöpr:.i başb- tereden işitilmiştir. Neticede An-
rını ek p.r< rmişlerdir. vers - Namur hatta zerre kadar dadır. Gazeteler müttefikler aleyhinde neşriyata devam ediyorı 

l).:.uja C'< m pta Almanı ar Scd:nnı sarsılmamış ve Almanlar hedefe 1 fakat dünkü nümayişlerden bahsetmiyorlar. 
tşı.'al cttı1';tt·n sonra nehri gecm ş,er varamamışlardır. 
ve di:\rt rr t· J!E>nişliğinde bir torb& aç. İkinci Hedef: Namur - Sedan 
nnş· 1rdır. Buradaki tahkimat. MaJı.ıo hattı i.izerindcn Fransaya sark-
hai.tına t·:ı['lı değildir va derinleme- mak ve Fransız toprağında harp 
sine yapılmıştır. Almanlar henüz e- etmek. Almanlar, Moz neh.rini 
saslı tahkimatı kurcalamıya vakit bu- bir kaç noktadan geçmişlerdir. 
lamamıc;ıardır. Fransızlar mukabil Fakat kuvvetlerden hiç olmazsa 
hir ta:ır~uz ile vaziyeti nisbeteu dü. yarısının piiskürtüldüğü ve geri 
zeltmiş ve Almanları kısmen nehre döndüğü anlaşılıyor. Bu yüzden 
dökmüş i~e df' mukabil taarruz !.am ilerliyen kuvvetler, ciddi bir e. 
netice verememiştir İki taraf arasın- henımiyeti haiz sayılmamaktadır. 
da mııh:ırt"be şiddetle devam etmek- Askeri hadiseleri bu iki hat ü-
tedir. f ransızlara göre A lrr.anlann zerinde takip etmek gerektir. 
ktivvetleri bt:radaki torbanın içinde \..__...,..,_,&~-----... ..1 
ve neh r bu kuvvetlerin arkasmda 
bulunduğu ;<;in Almanlann vaziyeti 
de ivi değ:ldir 

F~ans1z ricaline göre, burada Fran_ 
sızlara lazım olan kuvvetlerin hepsi 
de mevcuttur. İngiliz ve Fransız tay_ 
yare .lruvvetleri burada son derece 
şiddetli muharebelere girlşmişlerdır. 

Müthiş hava bombardımanlan 
İngiliz Hava Nezaretinin bir teb

liğine göre, müttefiklere ait olan 150 
tayyare Möz nehrinin kollara aynl
dığı noktada Almanlara hücum et
miş, koprüleri yıkmış, Alman tank. 
tarını perişan etmiş ve bu sayede 
Almanların Sedan'da yaptıkları ta. 

rruzu durdurmağa ve mukabil taar_ 
rwa geçmiyc imkan hasıl olmuştar. 
·:i.:..} 't (Sonu; Sa: 6; Sü: 4) 

Yarın Başlıyoruz 

Veyi Mağluplara! 

Çeviren : Sinanoğlu 

Belçlka 1914 te Almanlar tara. 
hndan işgal edildiği zaman orada 

' geçen bir harp ve aşk faciasını 

bu yeni romanımızda bulacaksı. 

nız. Eser, Meşhur İtalyan Edibi 
Annie Vivanti'nindir. 

ların TAN'da 

Gazeteler Holandanın teslim oL ı 
masından memnuniyet göstermekte 
ve Holanda İmparatorluğunun baş.. 
sız ve kimsesiz kaldığını anlatarak 
İngiltere İmparatorluğunun da bir 
gün bu hale geleceğini söylemekte. 
dir. 

İtalya sularındaki Amerika gemi· 
leri, Holanda ve Belçikadan gelen 
Amerikalılarla dolmuştur. 

Münakaltit Nezareti seferberlik 
tecrübeleri yaptı 

İtalya Münakalat Nazın, bugün 
bütün İtalyan nakil vesaitinin sefer. 
berlik tecrübeleri yaptığını anlat
mış ve Münakalat Nezaretinin d&. 
piş etmek ve halleylemek mecburi
yetinde kalmış olduğu meselelerin, 
Duçenin etrafında toplanmış olan İ 
talyanın karşılaşacağı ve her halde 
şerefli olacağı muhakkak olan hadi· 
seler ne olursa olsun. istikbalde bir 
sürpriz tevlit etmelerine imkan bı
rakılmıyacak şekilde hallolduğunu 
söylemistir. Münakalat Nezareti, se
ferberlik hakkında tecrübeler yap
mıştır. Memleket, münakalata müte
allik servisler noktai nazarından 
mutmain olabilir. Duçe. herhangi ah. 
val ve şerait altında olursa olsun e · 
mirlerine itaat edileceğini bilir. De
miryollarının 1940 - 1941 mali se-

<Sonn Sa: 7, Sü: 1) 

iSViÇRE 
Seferberliği 

Tamamladı 
-o--

Macaristan 2 Kolordu 

İle Motörlü Alayları 

Seferber Etti 
Bern, 15 (Hususi) - tsvi<;re hüku

meti seferberliğini tamamlamıştır. 
İsviçre ordusu Başkumandanlığı nes
rettiği bir tebliğde diyor ki : 

''Seferberlik süratle ikmal edılmiş_ 
tir. Kıtaatımrz şimdi tayin edilen 
mevzıleri işgal etmekt~dirler. Bütün 
hudutlar. müsellah kuvvetlerin mu. 
hafazası altmdadrr. Dahili emniyet 
m i.iemmendir. tsviçrenin bitaraflığı.. 
nın ve istiklfılinin muhafazası. bü
tü.n müsellah kuvvetlerirruzle temin 
edilmiştir." 

İsviçrenin 600,000 asker seferber 
ettiği, dahili m üdafaa icin de 200,000 

<Sonu Sa: 7. Sii: 1 l 

Londra, 16 (Hususi) - Gece yan. 
sından sonra neşrolunan resmi bir 
tt-bliğde İngiliz seferi kuvvetinin şid. 
detli muharebelerden sonra Alman 
taarruzlarına karşı geldiği ve ileri 
kuv\•etlerin asgari 124 Alınan tay
yaresini düşürdüğü bildiriliyor. Ge. 
rideki ku,·vetler de 23 Alman tayya
resi düşürmiye muvaffak olmuştur. 

• 
Yugoslavyada Nazi 

Casuslarına Karşı 

Tedbirler Ahnıyor 
Londra, 15 (Hususi) - Yugoslav. 

~· adan gelen haberlere göre, bugün 
Belgratta elden ele dolaşan bir risa
lede bilhassa Alman casuslarından 
korunmak için talimat verilmekte. 
dir. Bu risaleye göre, her Alman, 
muhakkak hir casustur, askerlik va
şında olan her Almansa hulund~ğu 
memleketi içinden vurmak için fır. 
sat bekli~·cn bir dü~mandır. 

Risalede bu izahat verildikten son
ra .h~r vat~ndaşın ~özi.inii dört açma
sı ıçın tahmat \'erilmek1eir. Risale_ 
nin kim tarafından neşrolunduğu 
helli değildir. 

• 
Amerikahlar 

Dönüyorlar 
, Amerika hUk1imeti bugiin de Gar. 

bı ve Cenubi A\'rtıpadaki h .t.ıt• • A 'k un • 
mcrı ahları~ yollar kapanmadan 
rnemleketlerıne avdetlerini ta,•siye 
etnıisti'r. 



-_ ,·' İşin Şaka~ı: ' 

Havadan Yağan Kadın 
imanların paraıUtıerle Belçlk•Y• k•· 

dın •ttıklarını elbett• okumu,.u· 

11uzdur. Nlh•yet, bu uyede, t•yyarelerden 
atıl•rı bomb•lar, bey•nnameler, zehirli çl· 
olAUılar, zehrlll gazlar arasın• iyice bir 

de karıftı demektir. 

Yazan: Naci Sadullah 
Birinci Mehmetçik eukutu hayale uQrı· 

mık lıtemlyordu: 

"- C•nım, dedi, onlıırı Afamanlar at· 
mıyorlar. Avratlar kendi ilklerinden ıtıh. 

yorlar. ÇUnkD Alımanyada yiyecek hiç 
bir teY bufamıyorlarmııı" 

ikinci Mehmetçik yine omuz ıllktl: 

T A. N 

l"ak•t tu Alm•nl•rırı d• tayy•relerden 
•dıkl•rı n•rıe k•lmadı: Ben onların. 

itan bu rıeerıelerl Uıyy•relerden atm•I•. 
it~ ,.,mıyorum: ÇDnkO, Almanl•rın 

• m• yDkaekten atmalarına hepimiz çok
• •lıftık. 

''- Kulai!Hmı: Havadan gelen avrat, 
hıvadan gelen para gibidir: lklılnden de I 
hayır gelmez! Hem ıuıten s!Syledlklerlne 
göre o avratların hepıl de "gönüllü" lmlı. 1 

DUn tr•mv•ydı, iki Mehmetçik konuıu· 

orlardı. Blrlel •rkadaıına: 

"- Evet: Belçlka dellkanlılarına g15nUI 1 
vermlıler. 

,. o - len HOaeylrı ... dedi, tu Belçlk• kı· 

pk yer ol•c•k: Şimdi or•y• gökyOzUnden 
avr•t Y•liıyormuı." 

öteki dud•k bUkerek: 

..__ KulaliHm• ... Onl•r ite yarıyaeak 

lr llY olsalardı, Atamanlar atarlar mıy· ,, .. 

Sehir Meclisi Dün 
Son lctimaını Yaptl 

"- Demek, Alaman ordusu Belçlkaya 
kıık•nçlıktan aaldırıyor? 

"- Öyle olacık zaarl 
"-Fıkat Belçlkaya çok ııkı hOeum e· 

diyorlar! 
Öteki yine ayni ıoliukkanlılıklı cevap 

verdi: 
"- Voh canım, kulı5Hmı: Onlar hU· 

eum etmiyorlar, Al•manyadın kaçıyorlar!" 

Sığınaklar için Son 
Bir Mühlet Verildi 

o -o-

yenin Otobüsleri Devlet icabında Ahıap 
6 Ay içinde Gelecek Evleri lstimlcik Edecek 
ŞHıir ~.ecl~~i~o? içtima.ını dün !ap 1 Pasif korunma talimatnamesinin 
Iftır. Dunku içtımada, ımar mute- muayyen müddet zarfında tatbık e. 

ı.ıa.ssı:sı ~ost tarafmdan hazırlanmış dilmesi için yeniden alikadarla:::-a 
Usltuda~ ve ~adıkoy cihetlerine tebligat yapılmıştır. Talimatnameye 

t nizı~ plan müzakere edilmiştir. göre, 937 senesindenberi yapılmak
Ana aıt rapor okunduktan so•1ra, ta olan her ev veya apartmanın, e

bazıları, bazı mütalaalar ser. ı sasen bir sığınağı ihtiva etmesi icap 
. işler, imar bürosu'nun daha ve. J etmekledir. Bu tarihten evvel yapıl. 

H çalışmasını istem~Ierdir. Vali mış olan evler de imkan nisbetinde 
Belediye reisi. imar bürosunun kcn alt katlannda birer odayı sığınak ha. 

en beklenılen işleri miirnkün line ürağ edeceklerdir. Apartman.ar_ 
du~ k~d:U-. kısa bir zamanda ifa için bu odanın butun apartman hal. 
ebılm~ı ıçın _kadrosu~~n tevsi e- kını isliap etmesi zaruridir. Bu sığı_ 
dilim ve ~azıran?an ıtıbaren ~u naklnr daha ziyade zehirli gazlardan 

kad~o ıle ~a.alı!ete geçece~ını ı korunmak içindir. Ahşap evler için 
ditmlştir. yaıın~n ı~a~atından son_ sığınak yapmak mecburiyeti yoıctur. 
plAn tasd!k edilmıştır. Planı mü. Ancak bunlar da, eğer bahçeleri vor. 

•aklı> bcledıye zabıta talimatname.. sa, vilayetçe hazırlanmış olan nümu. 
in .memba sulan hakkındaki mad- ne siperlerine uygun birer siper in!:a 
len de okunarak kabul edilmiştir. etmiye mecburdurlar. Bu siperler de 
Banttan sonra vali kısa bir nufuk zehirli gazlardan korunmak için de
yliyerek meclisin, bu içtima d4v- ~il. doenırbn tfoiUtıvA m@rmiU.-len 

· de gördüğü meşkur hizmetler_ tahaffuz etmek içindir. Bahçel~rı ol
dolayı azaya teşekkür etmiş, bu mıyan evler ve bu evle.rin bul1J?1::fu .. 

uktan sonra da meclia on beş gün ğu semtler halkıp mensup oldukları 
tdmış olan nisan içtimalarına ni- kaymakamlıklara müracaatla vazı. 
et vermiştir. yctlNini bildireceklerdir. Kaymakam * Belediyenin getirteceği 35 oto. lık bu .gibilere . muş.terek siper .~nşa 
için İngiliz fabrikalarile yapılan etmek uzere munastp yerl!r goste. 

ıtlllaaaslar neticelenmiş, otobüslerin aL ı recektir. Kırlara ve hali araziye ya_ 
ay zarfında teslimi hususunda ilci kın oturan halk ta bu kırlarda ken

arasında mutabakat hasıl ol- dileri 1e siperler hazırlıyacakladır. 
••111u:!RUr. Talimatnamenin bu şekildeki tat. * Bir l:sulgr firması kömür için bika!ı için verilmiş olan bu son bir 

miktar kontenjan talebinde bu- buçuk ııyhk mühletin hıtamında aliı
muştur. Bu talep tetkik edilmek_ kadar memurlar tarafından umumt 

••ll!Clllr .• Bu sene gorülen komür sıkı!ltT- bir teftiı: yapılacaktır. Talimatname. 
bazı yerlerde perakende sa~ışında ye uvgun hareket etmiyenlcr şiddetle 
fark göstermiştir. Kilo başına bir !ecziyc edileceklerdir. 

IHIMı""'I zam görülmektedir. Te\•7i edilmiş olan talimatnamele. * Orta tedrisat milesseselerinde re rağmen vaziyeti kavrayamıyanlar, 
11.:11ınn1.J1°nanlan idare edecek komisyon mensup olduklan kaymakamltkla

armm listeleri ikmal edilmiş ve ra miiracaatla izahat alabılecekler. 
ü Vekiletine gonderilmiştir. dir. 

* Hükumet hava tehlikcc;ine karşı 
3hşap binaları ortadan kaldırnııya 

karar vermiştir. Yerlerin'? kagir bi
nalar yapılmak üzere bu binalar lii
zum gorüldükçe istimlak edilecektir. 
Bu hu~usta bir kanun layıhası hazır. 

!anmaktadır. 

Hava şehitlerimizin hatıralarını taziz için Ankara ve I atanbulda yapılan merasimden birer intıba 

Uç Cinayefl Hava Şehitlerimizin li H ft d 8. 6 .. 
H 

i a a a ır un 
D~vası atıraları Anıldı 1 8 lk y · · 

N +
• 

1 
d. ı a ı eyınız 

e ıce en 1 Ankarada Yaptlan lhtifalde Mec6s Reisi ile ' Memleketimizdeki deniz lftahıulıerl· 
• nln lıtlhllklnln arttırılmHı için bazı 

-o- Baıvekil ve Vekiller de Hazır Bulundular 1 tedbirler alınmHı IUzumundan bah1et· 
• mit ve bu maksatla haftlıda bir gOn 

t
i balık günü yapıfma11nı, o gUn bütOn 

reaml mUeaaeaelerde aıker ve talebe· 
: lere bahk yıdlrllmnlnl tıkllf etm1ı· 

Biri idama Mahkum 
Oldu, Fakat Cezası 30 

Hava şehitlerimizin aziz hatıralan dün yurdun her tarafın
da yapılan ihtifallerle taziz edilmiştir. Şehrimizde de Fatihteki 
Tayyare parkında merasim yapılmıştır. 

Sene Hapse Çevrildi Merasime saat 13 te Selimiye kış.. ri kıta&t, jandarma polıs mutrezeıe-
Iasından atılan toplarla başlanmış. rinin Türkkuşu talebelerinin, mektep 

Ahı:net Nuralın sabun!ı&nesinde a. ur. Şehirdeki bütün fabrikalarla lL Ulerin iştirak ettikleri merasime llde 
~elelik y~ıpan Mansur 11.6.20 de fab., mtndc.ki vapurlar düdiık çalarak me. atılan topla başlanmı' ve bu esnada 
!lka~a. hırsızlık yapmak içın gece rasime iştirak etmişlerdir. Bir daki- merasimin cereyan ettiği Ulus mey
bekçısı Sevkiyi boğmuş VI? cesedinı kalık sukuttan sonra bir hava suba- danında dikilmiş olan direkteki bay
l.aynar sabon kazanına atnuştı Man- l yı kürsüye gelmiş, şehit arkadaştan- rak ile resmi dairelerdeki bayraklar 
sı...~un '·apzlan muhak~me31 .di~~ bit. j nı hürmet ve tazimle anarak hatı. yarıy:ı indirilmiş, hazır bulunanlarla 
ITl1 ~· mahkeme taarnmuden oldurrr.ex ralarm: tebcil etmiştir. kıtaat ve mektepliler selam resmini 
suçu~dan ~ansurun idammn karar Bunu müteakıp Türk Hava kuru- ifa eylemişlerdir. 
ver~ıştır. la.kat Mansur cinayeti jş_ mundan, şehir meclisinden ve yüksek Yarım dakika silren ou mtıram 
ledı~ zs. m. an 21 yaşını d'>'c•urmamış okul:ardan birkaç hatip söz almış kah ld - resmini takiben hava kuvvetlerimiz. 
o ugu _ıçın c .. eza ka.nununun 56 nci raman şehitler hakkında duydukları dd b d le, Hava Kurumu, Cümhuriyet Halk 
ma esme gore u ı am kararı 30 )liırmet ve muhabbeti tebarüz ettir. 
sene ağır hapse indirilmiştir. Otuz ı mişlerdir. Partisi adına söylenen birer nutuk.. 

h hk
• la aziz şehitlerimizin yüksek hatıra-

sene apse ma 4m olan Mans!lr, Bundan sonra askeri bir müzika 
Ş k

. . • lan taziz edilmiş ve müzika matem 
. ev ının ,·eres~~ine bin lira tazminat matem havası çalmış. bir manga as.. 
c.demıye ,.e muebbeden amme hiz. ker havaya ücer ,.1 ates etmistir. havası çalmıştır. 
ırn:u nnm:ıı U"RITll "UllJ Uinın:ratJay11 aua vn a aJfüc .Ji\uaıu~ t/la ~'l•• la~~emm a1eŞinden SOnra ~ meffi1Jb 
mahkum olmuştur. resmi yapılmış ihtifale nihayet ve- yerine getirilmiş olan çelenkleri as-* Beyo;;lunda ParmakkRpıda kÖ- rilmiştir. keri ve sivil bir heyet şehitliğe gô-
mürcü Hiıseyini ustura ile keserek Ankaradakl merasim türerek hava şehitlerinin mezarlarına 
öidümıek u Demir Aliyi de öklür- Ankarada yapılan merasimde Bü- koymuşlardır. 
mek kac;dilc yaralamaktan suçlu Ah- yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik lzmitteki merasim 
durrahman ve küçük 'kardcşı'Eminin Renda. Başvekil Dr. Refik Saydam, 

vcJdlln. Parti erkanı mebuslar, Milli 
muhakeme.eri dün birind ağır ceza Müdtı!aa ve Büyilk Erklnıharbiye 
mahkemes1nde neticelenmistir. Cür- rüesası. vekaletler müsteşarlan ve 
mün Abdurrahmıµı tarafında.-ı yapıl- müdirnnı, Hava kurumu, Türkkuşu, 
dığı sabit gciriılmüş ve 21 sen~ 8 rE'smi ve hwıusi müesseseler erklnı, 

ve kalabalık bir halk kütlesi ile aske-ay hapsine karar verilmh;tir. Em;n, 
ôldilrmek işinde bulunmadığından 

beraet e~iştir. izdiham Maznunlarının 

Beraeti istenildi 

Hava şehitleri ihtifali İzmitte de 
hazin merasimle yap\lmıştır. Muh
telif hatipler ve muharrir Cevdet Ya_ 
kup hitabede bulunmuşlardır. ·a·c1a
simde bütün talebe ve yüksek me. 
mur:Rr hazır bulunmuştur. 

Pancar lstihsalcitı 

Arttırılacak 

ı. ö • tik. örenlyoruz ki lktıut Veklletl 
5 de ayni tekil dUıünmüı ve bu huıuı· 
: ta bir kanun projeıl huırlıyarak 

i MacllM tevdi etml,tlr. 
İ lktıaat V•lcllıtlnln MeollM verdlll 
ı bu deniz lftahıullerl kanununa glSN b• 

l 
ltln baprılma11 için 2 mllyon liralık 

mOtedavll Mrmaye latenllmektedlr. •• 
,_.,. ile balıkçılık enatltOaO kurulacak· 
tır. Veni kanun IAylhaaında h•ftlıda 

1 bir gOn ordu ve mekteple .. de balık ye• 

1 
nllmnlnln macburl tutulma11 tat.· 
mektedlr. 

=--------------------· 
DEN I Z 
Sigortası 
Arttırıldı 

ltalya lc;in Yüzde Beı. 

lngiltere için Yüzde On 

Fazla Prim Alanacak 

.Ennn kardeşi Abdurrahmanır: mah 
kumiyeti i.zerine hüngür hüngür ağ. 
l&mış ve mahkum ağabeyısi tarafın
dan LeselJi edilmiştir. 

tzınıt, 15 (Tan Muhabirinden) 
Burada görülmekte olan Dalmabah ;e 
fzdiham c!avası karar safüasına geJ. 
mıştir. Buyün lstanbulda dinlenen 
'ianıtlerin ifadesi okunmuş ve ehlivu. 
kuf raporu tetkik edilm1şttr. Gerek 
ifadeler ve gerekse ehlivukuf rapo. 
ru hadisede polis müdfüiı Salih Kı.. 
lıç ile Kamranın bir ihmalinir. olma
dığını RO!ltP.rmiştir. Müddeiumumi id 
dia:ıamu:nı serdetmiş ve s~çlularan 
beraetini istemiştir. Suçlular da mü
dafaalannı yapmışlardır. Mahkeme, 
kararını başka gün verecektir. 

Denizlerde harp tehlikesinin art
ması üzerine dünden it\baren deniz 
sigorta primleri yeniden yükselmit
tır. Bu yükseliş, İtalyan limanlanna 
gidecek gemilere yüklu mallar için 
yuzde beş ve İngiltere limanlarına 
gide<"ck mallar için yüzde on arttınL 
rnıştır. İtalyaya ihracat azalml§tır. 

Şeker şirketi pancar istihsalatını İngiltere için satın :-);nan yumurta. 
arttırmak için yeni ve geniş tertibat lan yüklemek üzere limanımıza ge.. 
almıştır Şirket müdürü bu husus- len lngiliz vapuruna altı bin sandık 
ta şu izahatı vermiştir: yumurta ve mühim miktarda pala. Ordu İkramiyeleri 
"- Pancar zeriyatı hususundaki mut ve hulasası yüklenmiştir. Her 

hazırlıklar geçen seneye nisbetle yüz iki m:.ıhsul ihracat kontrol heyetince 
iwutrol ve ihracına müsaade olun. 

de elli fazladır. Trakyada mahsul va- nıuş1ur İhracat piyasasnıda gittikçe 
ziyeti iyidir. artan bir durgunluk m!lşahadc ediL. 

Piyasaya çıkardığımız 2,5 kiloluk mcktedir. 
kesme şeker paketlerinin kilo baş1- Gümrük Komisyonculan 
na 2 kuruş yüksek olması masrafla- Toplantısı 
rınm fazlalığından ileri gelmektedir. Gümrük kbmisyonculan birliği, 

Manştan Tayyare İle Geçiliyor 
Dün sabahki Avrupa trenleri ev

günlere nisbeten daha az geç 
"ştir. Manı denizinde nakliyat 

til edilmekle beraber yolculann 
ll'llt-vare ile Londradan Fransaya geç. 

d temin olunarak ekspresle yola 
&vaıın etmelerine imkan verilmiştır. 

akat dünkü trene BerUnden vagon 
nderilmediğinden Almanyadan yol 
alınmamıştır. * Dünkü ekspresle iehrimize bir 
yan demir malzeme fabrikatörti 
iftir. Bu yolcu İtalyan müesse

eıinin piyasamıza demir malzeme 
erebileceklerini söylemiştir. Ay. 

l trenle Yunanlı iki boya taciri, bir 
-•n .. rı•c .. n tütün şirketinin mümessi

de piyasa ile temasa gelmişlerdir. * Geçefllerde şehrimize gelerek 
vize Almadan Bulgaristana gitmek 

en ge"' bir Yunanlı Edirnede 
lmiş ve dün şehrimize getiril

İnkılap Tarihi bntihanlan 
tJuh-ersitenln muhtelif fakülte ta. 

lebelerinin Tiırk inkılap tarihi ders
lerinin imtihan günleri tesbit edil. 
miştır. Hukuk talebeleri 20 mayısta 
öğleden sonra üniversite konferans 
salonunda imtihan vereceklerdir. !k. 
tıc;at fakültesi son sınıf talebesınin 
ımt!hanı 21 mayısta yine ayni salon
da yapılacaktır. Tıp fakültesi talebe
leri 18 mayısta öğleden sonra, fen 
fakiıİtesi talebelerı de 22 mayıs sa- ı 
bahı imtihana tabi tutulacaklardır. 1 

Tıp fakültesinin imtihanları diğer~ 
fakültelerde olduğu gibi bır haziran-; 
da baclayacaktır. Fakat 29 haziranda 
bitecek imtihanlar arasında pazar ve· 
cumartesi günlerinden başka fasıl:a 1 
verilnııyecektir. 

Ordu ikramiye nizamnamesi me. 
riyet mevkifne girmiştir. Er sınıfına 
mahsu! atlş talimatnamesine göre A 
grupuna mensup olan birliklerde, 
harp, piyade atış mektep!erind! mü
sabakalar tertip edilecektir. Bu atış
larda muvaffak olanlardan bir subay, 
bır erbaş, halk okulundan ayn ayrı 
sınıflardan üçer talebe, piyade Atış 
okulundan üç subay ikramiye alacak
lardır. Bu ikramiyeler orduda taliın 
ve terbiyede temayüz edeAı bölükler 
arasına.a tevzi edilecektir. Deniz ve 
hava birliklerinde de ikram:ye mU

* 938 yılında Ortaköyd:! İsmaili 
öldüren Sadık ve tzak, dün birinci 
a~ ceza mahkemesinde 9 zar sene 
h:ıp.c;c ve müebbeden amme hJzmet
lP.rinden mahrumiyete malıkum ol

Şeker imali için icap eden kimyevi diın senehk kongresini yapmıştır. t. 
malzeme stokumuz bir kaç senelik ddare hheyet~ rabporedu .k

1
abul ve .e~kdi t.. 

• A arc eyetı ı ra ı ereK yem ı are 
ihtiyaca kAfi bulunduğundan vru. heyeti reisliğine Rıza Barkut ve aza.. 
padaki harp vaziyetine rağmen sıkın_ ı lıklara Ziya, Cevat Korur, Ethem ve 
tı çekmiyeceğiz." !\aim se~ilmişlerdir. 

sabakaları yapılacaktır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~·~~~~~~~~-

Y'azan : V • BIRSON 
r..&uşlardrr. 

lstanbuL Ne idi? Ne Olacak? 

Hudut haricine çıkarılacak 
olaD Hans Falke adını taşıyan bu 
genç iş bulmak için Sofyaya gitmek 
lstedifini, fakat muvaffak olamıya
rak yakalandığını söylemiştır. 

~apak 1"übayaab ; 
Ziraat Bankası yapak vP tiftik rttii. J 

bayaasına ht§lamak üzeredir. ~' \\) 
tüccarlrdn henüz hiçbin satış teklifin 

Memurlann Lisan İıntihanlan 
M~murlann yapılmakta olan dev

let lisan imtihanlan bitmiş ve kaza. 
nanlann listesi imtihan kağıtlarile 
btwraber Maarif Vek&letine gönderil
ıniftir. Kazanıp kazanmıyanlara teb
llıııt Vek&let tarafından yapılacak. 
ıar. t•uulte, i~tihan neticelen husu
sunda hiÇbir malumat venniye me
'lıU!l c\ğildir. 

de bulunmamışlardır. Bazı tüccarlar, 
bankanın ancak yeni çuvallar içinde 
mal almak istediğini ~e tüccara zor
luk glsterildiğini söylüyorlana da a
lakadarlar bu şayiayı tekzip ve m31 
müba~aası için kolaylıklar gosteril
rliafni hP-vAn @tmislerdir 

Eski halinden bir görünUfJ 

B undan lkl, üç sene evvel, prk ılmendiferleri dev

let eline geçinceye kadar Sirkeci meydanı böyle 

idi. Şimdi denize kadar uzanan büyük Sirkeci meyda

nının kıymetınl takdir etmek için eski çlrkinlığl ve 

nısl lH ırö:ıbnune ıreUrmek .kAfidir. 

Bugünkü lıaltmıen tnr gorunUf ı 

Münakale VekAletinin, alaçb bulvar, modern hell, 
çl~ekll park gibi muhtelit teferrüatı ile lstanbula 

kaz:ındırdıfı yeni Sirkeci meydanı bir resimde göste
rılemlyecek kadar büyüktür. Tramvay yolu boyundakJ 
harap binalar köeesi de yakındı kalkınca Sırııtccl Jl'•Y
danı l stanbulun en mühim eserlerinden biri olacaktır. 

a arası oogıe ıcmacaıc mı: 

B Qy(lk Tophane meydanını tanzlm etmek ise melli• 

leket ekonomisi bakımından da bir zanırettlt• 
Gayet ltolay imkfınlara rağmen hl\IA vapurlara yükl.., 
rlmlzi ve eşyamw bile h mnl sırtınd ta~ıtm ğa mecbuJ 

olmmmuz cok ellm deihl mldir1 

• 
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:BUGON: 
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teslimiyeti A • k M ı k • 
~:::d.~::~::a;~~:~~ merı a, em e etı 
f.

u ~!1'ukavemetten sonra teslim f 
5 
............................ 

1 · .nükiimet, galiba işin bu netice- e e d e • 
\·aracağını önceden kestirdiği için, mu a a a i Reisicümhuq 
n~rada yerleşmekte gecikmedi. ıçın i 

!;~~~ idle hükumetin Loodraya yer. Roosevelt ! 
1 

ın en kısa bir zaman sonra, 1 
~anda Baskumandanı da mamur 

h·nr~.ri hara#p olmaktan korumak ve t t 6 b t 1 Son Vaziyeti 
-a . ~lkı feci akıbetlerden kurtar. a a ıyo = 

a ~~~~:· :~~~ri harekata son \'erme- er 1 r Etrafında 1 
[.Anlatılışa göre, lfolanda kuvvetle.' 1 r Şu hir kaç gün iı;inde ku\'vetinin Gazeteciler 
• t!!~i~~~~~i8~a~~;~~~tı!~~ kı!:~ta::: Japonyanın Vaziyetini Değiştirmemesi İçin i LE B i R 
l~e daha fazla devam etmiş olsa. 

ı, belki de baştan başa imha edi- Amer·ıka a·ıtarafhktan Gayrimuhar· 1· ""'e ~eklerdi. Çünkii Holandada asıl lp ICJ 
Udafaa yarılmamıs ve bu hattı • • 
:l"İsinden tehdit ed;cck hattı hare- Gel!mekte lhtıyath Davranıyormuş 
.:. ınuvaffakıyetle tatbik olunmuş. 3' 
:t Vaşington, 15 (A.A.) - SalfilıiyeL ~ 

akat llolandanın Zeland vilaye· tar mahafil, Roosevelt'in bugünlerde '':•r 
dde__ki kuvvetleri Belçikaya geçmi~ kongreye bir mesaj göndere~ek 0~~11 
~~n ,.e bn kuv·vet mtittcfiklerle bütçesini 726 milyon. bahrıye but

... kte ınuharebeye devam edeceği çesini 250 milyon dolar .ar~brmak 
b. llolanda ile Almanya arasında tavsiyesinde bulunmasına ıntızar et. 
• l'J> hali devanı ediyor. Holanda mcktedir. Bu arttırmadan mak.sat 
tlfltneti e1inden gelen bütiin kuv- bir milyon askerin teçhizattnı ikmal 

~ e hu orduyu besliyecek ve Ho. etmek, harp gemileri inşaatını süraL 
i'dayı mütt~fiklerle birlikte kur. lend;rmek ve Amerika sahillerinin 
~a çalışacaktır. müd.1faasını kuvvetlendirmektir. 
~ Unun manası, Holandamn kendi Birleşik Amerika, Panama, Ha.vay 
jg;.asını ınüttefiklerin davasi;vle bir. ve Rilrn sahillerinin müdafaasını tak. 
Lı ırerek memleket haricinde müca- 600 000 d ı 
f eye devam etmesidit·. viye ıçin 82 milyon . o .:ıra 

ihtiyaç görüleceği tahmin edilmekte-

• 
lol d · an a ve Ingiltere . 

iittefikler Almanyayı yenmiye 

dir. 
Harbin Avrupada aldığı şümuliin 

ner~cesi olarak, Amerika cfkan umu. 
miy~c;i ş.mdi memleketin müdafaa. 
sını acil bir surette temin lüzumunu 
düşilnmrktcdir. Nevyork Time.:: ve 
Uerald Trıbune gazetelerinin ba~ma. 
kaleleri milli müdafaa programından 

Görüşme 

Esna sanda 

- . . :muvaffak olurlal"sa Holanda 
ıstiklaline yeniden kavuşacak, ak. 
takdirde mukadderatının tayinini 
ltıanyaya buakacaktır. 
&ıı suretle Almanyaoın Avustur. 
' Çekoslovakya, Polonya, Norveç, 
l>11nhnarkayı ihtiva eden tecavüz 
tbanları listesine Holanda da ka. 
dl, Ve Holanda da bütün bu mem. 

bahseden sütunlardan mürexkeptir. -----------------------------
Herald Tribune ezcümle diyor ki: 1 B 

1 "Bitaraf kalmak, ister bir fikirden k 
ibııret olsun, ister söze veya harekt!te a a n 
inkılap etsin, gitgide daha akla uzak 
bir mefhum oluyor. Amerikalıların ı; f 
;nlpWA~rrııuıım.lınl~P.ukıarm:ı artık ..._On ·er~nGI tlerle beraber yeni bir doğuşu 

Antantı iktisadi 

!Norveçliler 
velngilizler 
Almanları 
Hırpalıyor 
Paris, 15 (A.A.) - Stokholmden 

Reutcr ajansına verilen bir habere 
göre, Norveçliler, Kongsvinga ve 
Koeres etrafında, Almanları hırpala
mıya devam etmektedirler. Almar.lar 
Norveçe, ehemmiyetli takviye kıtaa
tı ve malzeme göndermeğe devam e
diyorlar. Narvikte, naıi kuvvetleri 
yere inen paraşütçülerle takviye e. 
dilmiştir. 

Harp tebliğleri 
Londra, 15 (A.A.) - Harbiye Nezareti 

bildiriyor: Müttefik kıtaları, Narvik'in şi
malinde klin Bjervlk'e muvaffaklyetle lh· 
raç hareketi yapmışlardır. Bjervlk, Gı a
tanken mıntakasındakl Alman mevzileri
nin gerıslndedlr. Burada müttefik mUfre
zelerl muvaflakiyetle neticelenen bir tıı.

ıtrruıda bulunmuslardır. Hemnes'de kara
ya çıkarılan düşman mUfrezesl bir İngiliz 
harp gemisi tarafından bombardıman ed:I
miştlr. Dilşman zayiata uframıştır. 

Norveçte bir mevki, 15 (A.A.) - Nor
veç baıkumandanlıtının tebllfi: 

Müttefik kıtaları Elvegaardsmoen'i, Doey 
fiyordunu ve Herjanıen etrafındaki yolhı
rı işgal etmişlerdir. Norveç kıtaalı Vassdal 
dağını işgal ve dnğlarda Ueri harekete de
vam etmişlerdir. 

Norveç ajanı1ına göre bu tebliğdeki ha
berler, Elvegaardsmoerı'i ve Herjanger'e 
giden vadinin nlhayetlnl işgalleri altında 

bulunduran Almanların, milttefi)tler ta
rafından pazartesi ve salı günü yapılan ha
reketler neticesinde cenuptakl dağlara çe
kilmek mecburiyetinde kaldıkları'"· cı:ös

tE' .. rnektedir. 

ÜSTÜNDAG 
Hakkındaki Kararda 

lsrar Edildi 

El Açıkllğı, 
Göz Açıkbğı 

3 

ırazan: B. FELEK 

B izim maruf muktesitleriıniıdeıı 
Halil L\itfi Dördüncüyü şah· 

san tanımasanız bile ismiyle men. 
kıbeleri ve para tasarrufu hakkında. 
ki nev'i şahsına münhasır fikirleriyle 
tanırsınız sanırım. 

Bu zat için cimridir; derler. Kea. 
disi bu fikirde değildir. Yani paraca 
olan el sıkılığını (cimrilik) telakki 
etmez. 

İki gün evvel bir cömert dos
tumuzun gı~·abında görüşüyorduk: 

- Ooo! Çok mükrim, çok eli açık 
çocuktur. Emsali bulunmu, dedik. 
Müdahale etti. 

- Yanlış diişilnilyorsunuz. BiT 
kere kendini bilen 11damın eli açık 
olmaz. El açmak, avuç açmak de
mektir. Allah cümlemizi el açmaktan 
muhafua etsin. Dilencinin eli açık 
olur 

- Canım sizinki suitefsir! 
- Ne miinasebet? Yaradılışıncll 

insanın eli kapahdır. Uyuyan ç~uia 
bakınız. Yumruklarını yumar. Hep 
öylt' değil miyiz? Müdafaa halinde 
insanın yunnuğu sıkılıdır 

A2izim! Benden size nasihat. hı. 
sanın eH değil, gözü açık olmalıdır . 
Bunların ikisi birden a~ık olduğmıa 
tesadüf editmemi~tir. Ve mRBlesıef 
birinin acıklığı ötekinin kapahbfına 
delalet eder, onun kin ben ~özümü 
at:arım. Başkaları elini açar. Açar 
amma çok eli açık olanın evveli af. 
zı açık kalır. Sonra da başka&ına et 
açmıya mecbur olur. Onun için sfıı 
heni dinleyin vo uyuyan ~ocuktan 
ibret alın. 

jnsana açık göz ve kapalı el ı-erek. 
Üst tarafı ma~aldır azizim. Dedi. 

Belki işinize yarar diye buraya 
yaa:dım. 

Millt Şef ile Rumen 

Kralı Arasında Teati 

Edilen Telgraflar 

~0landanın işgali ile, Almanya, 
tiltereniı\ burnu dibine sokulmuş 
llnuyor. Bu da Almanya He İngil-

1~. arasındaki harbi şiddctıendire. 
'ltır A1 . . . d h · manyaya bu vazıyet ıçın e 
çd an veren amil, Almanyan1n Ho. 

Bitaraflık meselesi 

Velles, Am9fikanın bitaraf kaıma
srna kongre tarafından karar verildı. 
ğini ve bunun için Roosevelt'in yeni 
bir kanun çıkarılmasını derpiş etme. 
den <gayri muhariplik) hakkında ya
pılacak müzakereye iştirak etmesinin 
müşkiıJ olduğunu söylemiştir. 

Top~anıyor 
Yugosravya, Moskovaya Siyasi Mahiyette. Yeni 

Bir Heyet Daha Göndermiye Hazırlanıyor 

Ankara. 15 (Tan Muhablrlnden)
Eski vali ve belediye reisi Üstündağ 
ile daimi encümen azaları hakkında. 
ki Asri mezarlık ve Sürpagop me. 

Ankara, 15 (A.A.) - Milli Rumen 
bayramı münasebetile aşağıdaki W.. 
graflar teatl edllınlştir: 

Majeste İkinci Carol 
~oınanya Kralı 

Bükref 

8 topraklarını '\'e sahillerini kul
•ı- k . a lngiltereye karşı taarruz~ 
htlıek ve karşı tarafın darbelerim 

1 •ncı topraklarda karşılamıya ha. 
,'-lltnasına mukabil Alman darbe-
~in doğrudan doğruya İngiliz top. 
arına isahetidir. Bu uib:den Al. 

b ~ 
. ~·anın Ilolandayı kolaylıkla ele 
it • . 
(f ın.esi Almanya ile İngiltere ara. 

ı.. ak1 harbi yeni bir safhaya var. 
racaktır. 

• 
Cephesinde : 

elçikadan başhyarak Fransa 
1ı hududuna dayanan ve Lük· 
h llrgtan )'İne Fransaya uzanan 

tti.~ Üzerinde tarihin gördüğü en 
muharebe yine tarihin eşini 

rtıediği cehennemi vasıtalarla de. 
.. ~diyor. 
l.lt .. ; . un ı-esmi tebliğler, Alman hız. 

ttıırı şiddetinden ve bu şiddetin 
eınadiyen arttığından bahsedi. 

1
ntanlann bu taarruzla bilhassa 
say1 istihdaf ettikleri ve onun 

Siyasi müşahitlerin 3Öylediğine 
göre, Hariciye Nezareti, Amerikanın 
bitaraflığında yapılacak bir değişik
liğin J aponyanın tarzı hareketinde te 
beddiil husule getirmesinden korktu. 
ğu için ihtiyatlı davranmaktadır. 

Holandanm teslim olması üzerine 
bazı Amerika gazeteleri şimdi Ame.. 
rikanın ~uhtemel bir müdahalesin. 
den açıkça bahsediyorlar. 

Times Heraldad gazetesi Amerika. 
tı.ın sempatisinin ve Amerikan nef. 
r~t ve infialinin nihayet AmeriJ..anın 
harbe girmesini intaç edeceği kanaa. 
tindedir. 

• 
Arjantin hükumeti, Birleşik A • 

merih hükılmetine Avrupa vaziyetin 
deki inkişafatı tetkik etmek üzere A~ 
merika devletlerini bir konferans ak. 
dine aavet etmesini teklif etmiştir. 

Belgrat. 15 (A.A.) - Balkan an. 1 ı;iyasct adamları da iştirak edecek. 
tantır.ın ekonomik komitesi. bu ayın tir." 
27. sinde Belgratta toplanacaktır. Bıı I ~f elaksasw beyanatı 
toplantı hakkında Zagrepte çıkan Atina 15 (A.A) _ Pi d b" ··k 
(Novosti) g t · ·· 1 • · re e uyu aze esı şoy e yazmaktadır: belediye yapıcılık işlerinin b~ş:<1ma 

''.B.alkan .a~ta~t_ı . ekonomik komi. törenınde bir nutuk söyliyen Başve
te~_ının sekızıneı ıçtımaında oa~lıca kil GE:neral Metaksas demiştır ki: 
mu~akere mevzuu Balkan antantına "Bütün insaniyeti sarsan enternas_ 
dahıl memleketler arasında iptidai yona! fırtınaya rağmen Elen rniJU 
maddelerin mübadelesi meselesidir. !ıukümetin!n dahilde m~cn'yct işle_ 
. Bu gazete, Balkan devletlerinin ip. rini brrakmaması, hiç kimseyi hayre. 

tıdai maddeler bakımından iyi bir te sevketmemelidir. Harp, istikbaline 
vaziyette bulunduğunu ve bu dev- ve mukadderatına m•1ilak Himadı 0-

letlerin hemen ideal denecek bir an-ı ıan bir milletin medeniyet işlerini hiç 
tant teşkil ettiklerini yazmaktadır. bir zaman durdurmaz. Bilakis harbi 

Yugoslavya _ S tl lüzum anında tamamiyet ve istiklali ovye er "d f d k b .... 
mı_ı n aa e ece utun unsurfarın bir 

Belgrat,,. 15 <-"':·~·) ~ Ayan reisi, ara.ya toplanması ile, dinamik rrl'JeL 
Korochetz ın na~ır~. efkarı olan (S10. ıerın yaratıcı kuvvetlerini kamçılar. 
ve~e~.z) ga~:~esı ş~ylc yazmaktadır: Fena niyetlilerin yaydığı asdsrı §&· 

Soylend.ıg_me gore, Yugoslav ti. yialar, bunu sarsmaktan Acizdir Vll 

caret heyetının Moskovadan avdetin. bu şayialara, muazzam milli kalkın
den sonra, Moskovaya yeni bir Yu- ma eserine durmadan devam eden 
goslav heyeti gönderilecektir. Bu he. milli hükumet ehemmiyet bile verme 
yete yalnız iktısat eksperleri değil, mE>ktedir." 

zarlığı davalarından dolayı temyiz 
dördüncü ceza dairesi tarafından ve_ 
rHmiş olan kısmen beraet, kısmen a
ğır para cezası hakkındaki hüküm, 
temyiz umumi heyetince nakzedil. 
ınişti. Bugün nakzen vuku bulan mu_ 
hakemede dördüncü ceza dairesi ev. 
velce verdiği het iki kararında tern_ 
yiz yolu açık olmak üzere ısrar et
miştir. 

Kararın esbabı· mucibesinde tem. 
yiz umumi heyetinin bozma sebebi
nin ve maznun Üstündağın mahkumi 
yet kararı Üzerindeki iddialarının 
gayri varit görüldüğü bildirilmekte. 
dir. 

Sovyet Heyeti 

Berline Gitti 
~erlin, 15 (Hususi) - Sovyet bir. 

!iğı hava komiserinin riyaseti altın. 
~aki heyet buraya muvasa1at etmiş
tır. H~yet .Berli?de bilh1scıa ı;:ivil tay. 
yarecıLk ıle alakadar olacaktrr. 

HADİSELERİN iÇYOZO i' Sağ cenahlanna en büyük km:. 

~ 
~ererek hareket ettikleri bildi. ı-------------

1! tedir. Almanlar bu suretle 

,şıa~·f'ın 1907 de yaµtığ-ı. 1914 • Bitlerin Holanda ve Belçikayı işgalden maksa-
h Yıkıyle tatbik edemedikleri p)a-
~ ~defa tathika çalışıyorlar. pıa. dınm bu iki memleket sahillerini işgal ettikten 

ıeteJcri bir çok mütalaalar serdiyle meşguldürler. Bu 
arada Romanya ve Yugoslavyanın bitaraf oldukları 
halde selerber bir halde bulunduklarını ileri sürüyor. 
lar, fakat anlatılan tudur ki, Macaristan yakın bir is. 
tilA tehlikeıdne maruz bulunmaktadır. 

li' edefi Paristir ve Parlsin zapt• sonra, /ngüterege Man, denizini kapamak ve 
,.l'ansayı harp harici yapmaktır. Haziran ayı içinde Londrayı işgal etmek oldu· 

~ ~ttefikler de bu taarruza muka. 
l için biitün ku"·,·t1eriyle u~aşı. ğu bildiriliuor. 
ar Net· · b"·t·· d"" b kt• ... • · ıceyı u un unva e ı. 

kira Bedelleri 

liakkındaki Karar 
~ı:ara, 15 (TAN) - Ahvali ha
~ 0Iayısile bazı vilayetlerde gay. 

~ 
d e11kuı sahipleri, hayat pahalılı. 
~~l'l bahsederek kira bedellerini 

:ıeşt.irdikleri, kiracı aleyhine · 
<lkyıdata teşebbüs ettikleri ya. 

ın;iiracaatlardan anlaşılmı§tır. 
~ ı hallere meydan verilmemesi 

r. d Una aykırı hareket edenler hak 
~ irıa ltı.illi korunma kanunu hüküm
uı ı~ göre cezai takibata tevessül 

llt~sine dair olan koordinasyon 
l.tı ?lce verilen karar vekiller hc

<!e kabul edilmistir. 

• 

• 

İngllizler, lfoland:ı ve Belçika ııahillcri i~gal edildiği 
takdirde Alman hava ve denizaltı kuvvetlerinin İngil. 
fore;vi kola;\ hk1a tt"hdit edebileceğini nazarı dikkate 
alarak şimdiden tertibat a]mıya başlamışlardır. ... 
H olanda ve Belçika istiliisı bafladığı günden ifi. 
baren /ngiltere ile /ngiliz adcdarı karşısmdaki 
Avrupa sahilleri arasında bütün deniz nakliyatı 
tatil edilmiştir 
Gemiler bundan sonra, /nglliz adalarının cenuo. 
garp ve şimal ümanlarına. gideceklerdir . ... 
l\~acariııtnn, harp hanrhğına devam ediyor. Dünden. 
beri iki kolordu ı;;iJah altına çağrılmıştır. Bu hareketin 

bir seferberlik teşkil etmediğini izah için de Macar ga· 

• • 
• Rolandanın Şark Hindistanı müstemlekeleri or-

taya yeni ve beynelmilel bir mesele çıkarmıştır. 
Japonlar, şimdiye kadar bu hm·be karşı bitaraf 
kalmıya karar vermiş bulunuyorlardı. Fakat 
Felemenk Şark Hindistanında /ngiliz ııe Ame
rikan donanmalarının himaye vesilesile aldık
ları vaziyet Japonları kızdırmı~tır. Japon Tlmes 
gazetesi, Amerika ve lngilterenin bu llattı hare
ketini protesto etmekte ve bu vesile üe bu müa
temlekelerin elde edilmesine Japonyamn mÜBll

ade etmlyeceğini yazmakta, hatta bitaraflık si
yasetini terketmige de karar vereceğini tahmin 
etmektedir. Bu suretle Felemenk Şark Hindis
tanı, Japonya - Amerika - /ngiltere arasında bir 
ihtilaf mevzuu olmak telüikesi göstermektedir. 

nomanya milli bayramı münase. 
betile Majestelerine en hararetli teb. 
riklerimi ve şahsi saadetlerile dost 
ve müttefik Rornanyanın refahı için 
olan iyi temennilerimi arzetmekle 
çok bahtiyarı.tn. 

İSMET İNÖN"O· 

• Ekselans fsmet İnönü 
Rcisicilmhur 

Ankara 
Ekselanslarının benim ve memlc. 

ketim için müttefik ve dost sıfatlle 
beyan ettikleri hararetli tebrikler. 
den dolayı teşekkür ederim. 

CAROL 
---o---

Y e§İhrmak Taıtı, 

Köyler ve insanlar 
Sular Altında 

Amasya, 15 (A.A.) - Yeşilırmllk 
yeniden taşmış ve Kızılca, .Karasenir, 
Kayabaşı. Karaköprü, Aksabur, Ka. 
pukaya, Bolmebuk, Kavak çayın, 

kôylerile Amasya şehrinin civarında. 
ki Yazı, Meydan, Orman, Sarıböcek. 
hane bahçelerile güzergah yollan 
muhtelü noktalardan su basmıştır. 

Karasenir köyünde su altında ka. 
lan dort evde otuz nüfusun kurtarıl
masına çalışılmaktadır. Gittikçe yük. 
selınekte olan sular bundan evvel 
büyük seylaba sebep olan seviyeye 
yaklaşmakta devam ediyor. Bundan 
başka Yeşilırmağa karışan Tersakoft 
ve Çekerek ırmakları da ayni ~ekilde 
feycı:ına başlamıştır. 

---o--
TÜRK HEYETi 
Londraya Vardı 

Loncira, 15 (A.A.) - Reu+er A. 
jansı bildiriyor: 

17 mebustan ve ıu tbuat erkanın. 
d~n müteşekkil bir 'l'ürk hey~ti. bu.. 
gun Londraya vasıl olmuştur. Heyet 
az~ı, Britanya hükihnetinin misafir' 
sıfatile. İngilterede on gün kalacak: 
lardır. 

Türk ~azetecilerlnin Londrarla i.. 
kamet edecekleri günler İ"in Harb· N . ~ 1~ 
. e~aretı, Amirallik, Hava Nezareti 
Istıh?arat Nezareti ve İskoçya N ' 
zaretı tarafından müştereken bir r:: 
ar.ıan ho·n .. l,;ınn'll<:t... p 
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BÜYÜK MiLtET MECLİSİNDE R ·ADYO 
ANKARA RADYOSU 

Milli Musikimiz Meselesi 
Yeniden Hararetli 

Müzakerelere Sebep Oldu
1 

•ıTürkiye 
Türkiye 

1 
r A. P. 

Radyosu Ankara Radyottl 
Radyodifüzyon Postalat' 
Dalga Uzunluğu 
Sl.7 m 9485 Kes. 20 S• 

16411 m 1R2 Kt"'l 
ı 

1 Perşembe, 16. 5. 1940 
1 
ı 12.30 Program ve memleket saat ayaı1ı 
j 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.St 
· Müzik: Yeni düğün havaları, 13.30 - 14.00 
: Müzik: Karışık program (PL). 
. 18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
l tB.05 Müzik: Oda müziği (Pl.), 18.30 MU· 
: zik: Radyo caz orkestrası, 19.10 MüziJc: 

Maarif Vekilinin Verdiği izahattan Sonra LCiyihanın J 

Encümene Geri Verilmesi Teklifi Reddedildi Genç mezunlara merasimle diploma veriliyor 

İ Fasıl heyeti, 19.45 Memleket saat ayarı. l 11.1ans ve meteoroloji haberleri, 20.00 Mil• 
' zl1t. Çalanlar: Cevdet Çağla, Refik Fersaıı. 
Fahire Fersan, Fahri Kopuz. 01.ruyanlar: 
Sadi Hoşses, Semahat Özdenses; 20.30 Ko
m;şma, 20.45 Müzik. Çalanlar: Hakkı Det• 
man, Ş~ri! İçli, Hasan Gür, Hamdi TokaY· 
Okuyanlar: Necmi Rıza Ahı~kan, Safiyt 
Tokay: 21.10 Konuşma (Sıhhat saati) 
21.30 Müzik: Radyo orkestrası. 22.20 Mü· 
zile: Solistler (PL), 22.30 Memleket saat 
ayan, ajans haberleri, ziraat, esham • tab· 
vil.at, kambiyo - nukut borsası (Fiyat> 
22.50 Müzik: Cazband (Pi.), 23.25 • 23.JI 
Yarınki program ve kaparuG. 

Ankara, 15 (Tan Muhabirinden) -
Pazartesi günü Mecliste Devlet Kon. 
servatuarına ait layihanın müzake
resi.ne ba§larunış, layihanın heyeti 
mecmuası üzerinde hararetli müna
kaşalar yapılmış, Maarü Vekili t ara. 
fından verilen izahattan sonra layL 
ha esas itibarile kabul edilerek mad. 
delerin müzakeresine geçilmişti, 

Meclisin dünkü toplantısında ruz. 
namede mevcut diğer maddeler gö. 
rüşüldükten sonra yine konservatua
nn kurulmasına ait olan layihanın 
müzakeresine geçildi. Bu arada il~c 
defa söz alan Rasih Kaplan, bu ka. 
nun ile mevzuubahs olan müessese
nin noksan kurulduğunu, bütün ar. 
zusunun bu eksikliklerin telafisinden 
ibaret olduğunu ileri sürerek: 

- Milli bünyelerin zafiyetleri on. 
lann nasıl yıkıldığını bize gösteriyor. 
Büyük Millet Meclisi, kendi musiki. 
sini inkar eden bir kanunu buradan 
çıkaramaz .. . dedi. 

Vekilin bu layiha ile "medeni ol. 
mak istiyoruz" sözüne itiraz eder,_k : 
"- Ecnebi bir metodu almak de. 

mek, medeni olmak demek ise, Türk 
olmak demek değildir. Radyoda alaf. 
ranga çalındığını duyunca derhal 
:radyoyu kapatıyoruz. Bugün bir 
memlekette bu yüzden bir ikilik var_ 
dır. Halk, bunu her an tekrar etmek. 
tedir. Bu esaslar dahilinde musikiyi, 
halkçılık ve milliyetçilik prensiplerL 
ne gön• organize etmek liı.zımdır!' 

decli. 
Sadi Konuk, Parti nizamnamesin. 

den iki madde okuyarak, musikinin 
milli olması ve bu mevzuata mütera. 
fik okrak inkiş~f etmesi lıizım geL 
diğini ilave etti. 

Alütıakaşa hisse dayanıyor 
Kazım Nami Duru, münakaşanın, 

geçen celsedenberi, irade ve mantık. 
tan ayrılarak hisse dayanmak sureti. 
le cereyan ettiğini. bahis mevzuu ~
lan kanunun alafranga musikiyi 
memlekete sokmak için yapılmış bir 
kanun olmadığını söyliyerek dedi ki : 
"- Ben alafrangayı değil, ilmi, 

fenni müdafaa etmek istiyorum. Kon 
servatuarda bir şeyin ders olarak 
gösterilebilmesi için tedrise muvafık 
hususiyetleri haiz olması lazım ge. 
lir. Bazı arkadaşlar mütemadiyen 
milli musiki diye söylenip duruyor
lar. Milli musiki, ne demektir? Milli 
musiki, milli heyecanımızın bir ifa. 
desidir. Birkaç kişinin bir araya ge. 
lerek hey hey diye bağırmaları mil1i 
değildir. (Alkışlar). Konservatuardı. 
muzısyen yetiştireceğiz. Enderuni 
müzik bizim heyecanımızı hiçbir za.. 
man ifade etmemiştir ve etmiyecek
tir. İsteyen camiye gider, orada din. 
ler ve ona karışmayız. Askerin önün. 
de çalınan bando, İstiklal.. İzmir ve 
Sıvastopol marşlarını çalar. Canım. 
cananım diye bir şey çalamaz. Ende
runi müzik, ölmüştür, onu hortlar. 
mıyalım." 

Yersiz görülerı itham 
Süreyya Örgeevren, Kazım Nami

nin söylediği sözlere cevap verert<>k 
keııdi fikirlerinde olmıyanları irtıcn 
ile taltife kalkmasının yerinde bir 
hareket olmadığına işaret etti ve de. 
diki: 
"- Ben, konservatuar kurulma. 

nn, lüzumsuzdur, demedim. Milli 
musiki, milli heyecanı tahrik eden 
musiki olduğuna göre, Kazım Nami. 
ye soruyorum, bugün bir Köroğlu 
havası, bir zeybek havası mı kendisi. 
ni tahrik eder, yoksa bir yabancı o
pera parçası mı? 

Yalelli demek istemiyorum ki, bi7. 
yalelli makamını tutalım. Niçin bi
zim sorduğumuz suallere cevap ve. 
rilmiyor, ni~in aradığımız şevler 
gönderilmiyor da başka bir hava tut. 
turularak b~ka şeyler anlattırılı. 
yor? 

Maarıf Vekili, yerinden: "Ne sor
dunuz da söylemedik?" dedi. 

Süreyya, sözlerine devam ederek: 
"- Za·bıtlarda var, okuyunuz" de. 

di ve hulasa olarak kanunun noksan 
olduğunu, kuru kuru bir konserva.. 
tuarın milli Türk müziğini yaratamı. 
vacağını ifade etti ve layihanın encü. 
mcnkrP iadesini istedi. 

Jlalk müziği, Em1e1·wı 
müziği değildir 

>Ürülen hususiyetleri okudu. İleri 
teknik ile elde edilebilecek olan mil. 
H Tül'k musikisi hakkında geniş iza.. 
hat verdikten sonra . Maarü Vekili 
Hasan Ali Yücel söz aldı, geçen ceL 
,sede bu kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere yapılıp maddele. 
rin okunmasına karar verildikten 
sonra bugün yine ayni havanın yara. 
tıldığım söyledi. 

Maarif Veklli cevap verdi 
Bi!"lrC! madde tamamen bri teşki. 

13.t meselesi olduğu halde bu madda 
üz•rınde kimsenin fikir beyan et. 
mediğini ifi:tde ederek hatiplere ayrt 
ayn cevap verdi ve dedi ki: 
"- Arkadaşlarımın bütün sualle. 

Tine ayrı ayrı cevaplar verilmiştir. 
H~vadan haberim yoktur. Hava, sizin 
havanız, sizin temsil ettiğiniz mille
Nn havasıdır, ben başka hava bilmem 
ve tanımam. (Bravo sesleri). Onun 
için geçen gün de söylediğim ~ibi, 
mevzuubalis olan musikinin mater
yalini esasen bugün toplamaktayız." 

Bu mevzuun kafi derecede tetkik 
edi14iğini söyleyen Vekil, sözlerine 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel şöyle devam etti: 
"- Rauf Yektayı, Ali Rıfatı ben 

de olduğu gibi, Türk halle müziği de tanırım. Biz ke~di malunızm her 
mevzuu üzerinde kanunda eksiklL\_ noktası ve her şwbesile tepeden tır
ler gördüğünü, halk müziğinin En~ nağa kadar alakalıyız. Tedrisat prog. 
derun m Ü z i ğ i olmadğını, bir. ramımızda ne mümkünse yapacağız." 
çok büyük musikişinasların Türle 
müziği mevzuatı üzerinde gösterdik. Bir sual, bir cevap 
leri htıyranltğı izah etti. Maarif Vekilinin sözlerinden son-
Re~at Nuri Güntekin, Mecliste üç ra Muhittin Pars, bir sual sormak is.. 

celse.lenberi bir teşkil.at meselesin- tediğini söyledi ve: 
derı başka olarak müzik anlayışı üze. "- Vekil, programı bu şekilde 
rinde münakaşalar yapıldığını. fikh-. tatbik etmekle çocukları herhangi. 
lerde bariz bir ihtilaf olmadığı halde bir Fransız genci gibi mi, yoksa bir 
bu münakasanın bövlP uzavm aitmP Ti\.:rk '11>nrJ aibi mi ·w•tic::tirP~plı:7" 
sinın mfmRsız olduğunu söyledi. her Diye sordu. 
şeyden evvel milli musikinm yara. Vekil.: 
tılabilmesi için ileri bir tekniğe lü- u_:_ Ben bir suale bir sualle cevap 
zum hasıl olduğunu, Rus, Bulgar, vereceğim: Türk Cümhuriyetinin 
Yugoslav, Rumen ve daha bircok Maarif Vekili. sizin itimadınıza Uı. 
milletlerin bu ileri teknik sayesinde. lık olan bir arkadaşa hayır diye ce.. 
milli müzik hüviyetlerine sahip ol. vap verebilir mi?" (Alkışlar). 
duklannı ilave etti. Müteakiben Rasih Kaplan tarafın-

Bundan sonra kürsüye gelen Cev. dan kanunun maarif encümenine 
det Kerim İncedayı, Parti nizam.na- iad~si hakkında ~erile.~ takrir .redne. 
mesinde Türk musikisinin hangi va. dilerek maddelerın muzakeresıne ge. 
sıflan haiz olaca2t hakkında ileri · çılrH. 

Ihsan Şerifin ilk 
ölüm Yıldönümü 
16 Mayıs 1939, İstanbul Muallim 

Mektebi ailesinin, babalarını kaybet. 
tiği gündür. 

Baba!. Bu, bugün yurdun dört bu. 
cağında feragatle vazifelerini yapan 
binlerce ilkmektep mualtiminin, bel. 
ki babalarından çok sevdikleri İhsan 
Şerife verdikleri ve her vesile ile 
tekrar etmekten büyük bir zevk 
duydukları sıcak bir kelimedir. 

İstanbul Erkek Muallim Mekte
binde doğumunun yıldönümünde bir 
<Baba Günü) yapmak adet olmuştu. 
Son defa yapılan böyle bir günde, 
talebesinin onu coşkun bir sevgi ile 
omuzlarında yükselttikleri, ve gö. 
zünde saadet yaşlan incilenen muh. 
terem ihtiyarın, vazifesinden başka 
bir şey yapmamış olduğunu ifade ile 
mütevazi kelimelerle teşekkür ettiği 
haJa hayaliin<:le yaşamaktadır. 

Hl67 de doğan İhsan Şerü, ille mu4 
allimlik hayatına 1887 de, zamanı. 
nın en kuvvetli mekteplerinden biri 
olan Nümunei Terakki İdadisinde 
tarih muallimliği ile başlamıştır. 

~1erhum Ihsan Şerif 

Deniz Lisesi 55 
Mezun Verdi 

• 
Deniz Harp Okuluna Geçeri 

Merasimle Hamidiye Gemisine 

Gençler Dün 

Uğurlandılar 

Ecnebi Ra~yo1annda Türkçe 
Neşriyat 

TOrklye 
Şehir saatlle TOlllmev9 

Bu yıl Deniz Lisesini bitirip Deniz Harp Okuluna iltihak 
eden gençlerimizin diploma alma merasimi dün Heybeliadadaki 
okul binasında ve büyük merasimle yapılmış ve mezun olan 55 
genç Haınidiye mektep gemisine uğurlanmışlardır. 

Nis 
Roma 
Roma 
Londra 

Arnavutluk 

19.45 
20.56 
20.56 
18.55 

19.20 

250 metre (Orta) 

245.5 • (Orta) 

31.15 • (Kısal 

19.62 • (Kısa) 
31.32 
38.22 • (Kısa) 

Dün yapılan merasimde Donanma ı 
Komutanı Koramiral Şükrü Okan 
ile kalabalık bir davetli kütlesi ha. 
zır bulunmuştur. Amiral Şükrü O. 
kan, okula geldiği zaman bir kıtai 
muntazıra ile bando ve Okul Komu. 
tanı Yarbay Zeki İşın tarafından 
karşılanmıştır. 

Diploma ve mükdfat tevzü 
Amiral ve davetliler evvelce ha

zırlanmış olan yerlerini aldıktan son. 
ra Deniz Harp Okulu Alayı ile me
zun talebe alay sancaklariyle bera. 
ber Amiralin karşısında yer alınış. 
tar ve tam saat 16 da bandonun i~ti· 
rakiyle hep bir ağızdan söylenen İs
tikla 1 Marsı ile merasime başlanmış
tır. İstiklal Marşından sonra Okul 
Komutanı 55 mezun talebenin her 
birine ayn ayn diplomalarını ver. 
mis v,. hunu roiiJ.,,,.J..w, ı..ı~ı!t~:b··•--t:s::>o ntlnfaraıı ouıent uıusoy a ır sa. 
at. ikinciliği kazanan Rıza Akot ile 
üçüncü 872 Hayri Tercan'a birer ka· 
lem mükMat vt'rilmiştir. 

Komutanın nutku 
Bundan sonra Donanma Komuta. 

nı, talebeye bir nutuk irat ederek 
kısaca şunları söylemiştir: 

''- Çocuklarım, 

Bugün kazandığınız muvaffaklyet ile 
donanmamızın elemanları içerisine kab
lıyorsunuz. Burada da iyi neticeler e1de 
edebilmek için çalışacağınıza inanıyorum. 

Gemilerimiz son asrın tekniği ile techiz 
edilmiştir. Bunları kullanmak fennin te
rakklyatını kavramakla milmkündür. Türk 
bayrağının denizlerde yannki koruyucu
ları siz olacaksınız. Bu bayrağı dalıtıılıın
dığı sahalarda şan ve şerefle gezdirmek 
borcunuzdur. Bu borcun ödenmesi asri 
qilglleri elde etmekle kabn olacaktır. 

Ancak bu kAfi değildir. Bu bilgilerin 
yanına bütün ah1Ak1 vasıfların da llAvesl 
!Azımdır. İlminizi ahlf\kl prensiplerle süs
liyemezseniz birincisinden edilecek istifade 
sıfıra iner. 
D!lnyanın son senelerdeki h5.diselerini 

ibret gözile seyrediniz. Milletlerin yaşıya
bilmesi ne kadar büyük bir enerjiye, nefis 

ı feragatine lüzum gösterdiitini anlarsınız. 
1 Bu durum karşısında sizlere düşen vazife 
ı milletin istediği gibi kıymetU birer unsur 
1 
ı olmağa çalışmaktır. 

1 
Bu çalışmalarınızda Atatürkün sizlere 

bıraktığı emaneti korumağı unutmıyaca-

1 ğınıza eminim. BUyük Milll Şefimizin gös
i terdiği yol en emin ve en feyizli yoldur. 
İ Hepinizin bu yoldan geçmenizi diler ve 
j muvaffakiyeiler temenni ederim.'• 
1 N'ltuk, talebenin (Sağol) 

0

hıtabiyle 
l karşılanmış, bundan sonra Okul Ko-

l mutanı da bir nutuk söyliyerek tale. 
beyi tebrik etmiştir. 

j Geçit resmi ve uğurla'f!la 

Çubuk Demir 
Fiyatları 

Ticaret Vekaleti Bir 

Liste Neşretti 
Ankara, 15 (A.A.) - Ticaret Ve. 

kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Yugoslavya 20.30 49.18 • (Kısa) 

Tahran 12.15 31 .. (Kaa) 

HALKEVLERINDE : 

Eyüp Halkevinin 
Bayram Programı 

Eyüp Halkevi 19 Mayıs Spor ve Genç$ 
Bayramı için bir program hazırlam1Şbr. Bal 
programa gö~ merasim Rami kışla mer• 
danında yapılacaktır. Saat 9 da Eyüp Hal' 
kevinde toplanılacak ve oradan hareket it' 
dilerek tam saat 10 da Ramide Atatürlt 
büstünün bulunduğu mahalle gidUecektlr· 
İstiklfıl marşı söylenirken direğe bayra1' 
çekilecek ve büste bir çelenk bırakılacak• 
tır. Halk.evinden bir zat bayram hakkında 

1 - 16 numaralı milli korunma 
kararnamesinin 14 üncü maddesinde 
sayılan 6, 8, 10, 15 ve 20 milimet
relik, yuvarlak çubuk demirlerin, 16 

dd hük. ·· 1 · t fik ~öylev verecek ve bir genç, sporcular a.' 
ıncı ma e um erıne ev an d . kti 
(D ~ f" ) l takd" . h mına fln ıçece r. 
_ eger ıyat arının _ ırı ususu~- ~ .. n.ıihıi-"ı;ıp.ı;"'..zoil:"•hA:ır-""1uın .~wvr·'IJ-._,,, 

lan demirlerin vekaletimizin nezare. dar Rıı.ml ilk okulları tarafındırı jirnnar 
tı altında takarrur eden fiyatları e- tik şenlikleri yapılacaktır. Öğtlden sonr• 
sas ittihaz edilmiştir. saat 12.30 da atletizm müsa'bakalan bafb• 

Bu esasa tekabül eden yuvarlak yaeak ve sırasile ıoo metre seçme, gQile 
çubnk demir fiyatlarının, 14 üncü atma, uzun atlama, 10~ _metre final, dJ~ 
madde haricindeki çubuk demirler atma, yü\<sek atlama. cırıt atma, çekiç •:. 
· · · bir ma, bayrak koşusu. 1500 metre mukaveıne• 

t:yatl.arını~ da ihtıva . ed~n'. ~am ve bisiklet yarışları yapılacaktır. Bunu te"" 
liste::.ı aşagıya dercedılmıştır. kaütler ve Halkevleri takımları arasındatd 

t4 ~ ~ futbol maçları takip edecektir. Gece Hal' 
~ a ~ !3 kevi salonunda bir konser verilecek -ve 
~ ·~ ] ~ ·~ j 36 ncı mektep Af!lonunda güreş müsabaka' 

.::? <11 ~ cd - ları yapılacaktır. .... o o ..... o ~ 
~ E-ı ~ o 
~ ~ E-ı 

~ 
Lira Lira 

6 Milimetre 237,28 229,08 
8 Mılimetre 221.88 213.68 

10 Milimetre 206,46 190,26 
12 Milimetre 196, 17 • 1.13'7,97 
14 Milimetre 193,64 185,44 
16 Milimetre 191,03 182,83 
18 ila 32 Milimetre 185,89 177,69 

"Katlanarak demet haline getiriL 
miş çubuk demirler fiyatına katlama 
ve demet masrafı olduğundan, kat. 
!anmamış çubukların fiyatı, yukarda 
görüldüğü üzere, ton başına 8, 20 li
ra noksandır." 

Bahsi geçen kararnameye tevfikan 
memleketin muhtelif taraflarında 
mubayaa edilmiş olan 6, 8, 10, 15 ve 
20 milimetrelik yuvarlak çubuk de
mirler için tesviye edilecek fiyatlar 
yukarda ya~ı bulunşnlardan ibaret
tir. 

2 - Demir piyasasının hükUmet. 
çe yapılan mübayaa haricindeki ~U
rumuna gelince, piyasamızm bugun. 
kü şartlarına nazaran, mevcut yu.. 
varlak çubuk demir fiyatlarının yu. 
karda yazılı fiyatlarclan fazl~ ~ima. 
sını muhik kılacak sebep gorülme
mektedir. 

• EminönU Halkevlnden: 
17-5-1940 Cuma günü saat (17.30) d• 

evimizin Cağaloğlundaki salonunda kı1" 
metli ediplerimizden Profesör Bayan HB' 
lide Edip tarafından (Roman) mevzulu bit 
konferans verilecektir. 

Matbuat Balosu 
Matbuat balosunun bu yıl Taksim ba!ı" 

çesinde yeni yapılan Belediye thinosundl 
verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Gazinonun işletilmesi bir Romanyab 
grupa ihale edildiği ve gazino ile bahçedr 
ki tertibatı ikmal için devam eden işle' 
henüz bitmediği için tertip heyeti balonuJS 
hazirana bırakılmasını tercih etmiştir. 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
Hasan Hulki Gülden Damadı AS' 

maaltı tüccarından Giritli Hasan Ki.
mil Ertaş müptela olduğu hastaı~· 
tan • kurtulamıyarak dün sabah vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün öğleyin n"' 
mazı Nişantaşı Teşvikiye Camisinde 
kılınarak Edirnekapı Şehitliğine 
defnedilecektir. 

ı Bundan sonra büyük bir merasim 
! geçidi yapılmış bütün mektep ~ale. , 
ı besi başlarında donanma muzıkası 

1 
1 ve komutanları oldu~ hal~c Amira· 
lin huzurundan geçmışlerdır. 

- FİLİM BOMBARDIMANI BAŞLADI ??????? 

ı_,ALE 
Fransız ve Amerikan Film dünyasının iki şaheseri bir araya toplandı: 

1 • üNIVERSiTELILER YURDU 
GUzel MADLEN ROBINSON - ŞIRLEY'in Rakibi CLAUDE NORMAN'ın i~Urakile 

Yapılan gençlik, Aşk ve heyec-an dolu büyük Fransız filmi. .• 

Muallimlikle beraber, memleketin 
istibdat idaresinden kurtulması için 
çalıştığından, tevkif edilerek (Urfa) 
ya sürülmüs. oradaki menfa havatın. 
da da Urfa İdadi Müdürü ol.arak mu
allimlik hayatında devam etmek im-
ld\nını bulmuştur. ·~ 
Meşrutiyetin ilanı üzerine İstan

hula dönmüş ve kendisine teklif edi. 
kn diı!'er işleri kabul etmiyerek mu. 
alliml"ği tercih etmiş ve hayatının 
sonuna kadar muallim kalmıştır. 

evladı gibi seven ve benimsiyen th. 
san Şerif için, ölümünün birinci yıL 
dönümü olan bugün talebeii tarafın
dan bir ihtifal yapılacaktır. 

1 Merasimi müteakıp mektep salonun-1 
1 da davetlilere çay ziyafeti verilmiş 1 
ve Harbiye sınıfına geçen gençler I 
mektep rıhtımında arkadaşlan tara 
fından gemiye uğurlanmışlar ve mek 
tep karsısında bulunan Hamidiye 
Mektep Gemisinden ~önderilen vası. 
talarla ı;?emiye p:itmi$1erdir. 

YENİ NEŞRiYAT ; 

2 • CANiLER DOKTORU 
Amerikanın en me:ıhur artistlerinden (EDVARD ROBINSON), (HUMPHRE"f 

BOGART) ve (AN ŞERIDAN) ın yarattığı Fransızca Şaheser. 
3 - Ha:rbi yakından gösteren en son gelen 2 büyük Jurnal birden: 

Bu samimi ve hasbi sevgi ve bağ
lılık tezahürü, feragatle muallimliğe 
vakledilmiş olan bütün bir ömrün 
kazand1~ı en büyük mükafattır. 

(Paramunt Jurnal- Fransızca) ve (Biritish Nyuz-Türkçe) 
'ı'ENI ADAM - Tiyatro meselelerine Bugün matinelerden itibaren L A L E Sinemasında 

büyuıt bir ehemmiyet veıen Yeni Adam SEANSLAR: Canileı- Doktoru: Saat ı - 5.30 - 8.30 d:..J 
gazetesinin 281 inci sayısı heı zamanki 1- " ı• d 

Osman Şevki Uluda!!. ızecen celse. 
Karıncavı incitmekten çekinen. 

herkesin yardımına kosan. talebesini 
Sadrettin Celal ANTEL ~~-· ÜNİVERSİTELİLER YURDU Saat 3.30 - • - ve 11 a dolgun şekllle çıkmıştır. ~ 
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Sovyet Rusya 
Ne Yapacak? 

<Başı 1 mcide) 
Sôvyetler İcra Komitesi Reisi, bu 
nutkunda yalnız Romanya ile arala
rında sulh yoluyla halledilebilecek 

Yazan •• ULUNAY olan bir Besarabya meselesi kaldığını 
söylemiş, Karadeniz ve Yakın Şark 

Dö Türen iki Oğlunu da 
Rehin Veriyordu 

memleketleri ile Moskova arasında 
mevcut ademi tecavüz paktlan saye. 
sinde ıbu sahada halle muhtaç bir da. 
va bulunmadığını beyan etmiştir. 

Bu beyanattan sonra da Sovyet 
Rusyanın ı!alkanlarda sulhün bozuL 
nıasını istem.iyen bir siyaset takip et. 
tiğini görüyoruz. Macaristan ve Ro

: .1i:- Salahaddin heni çnk sevf'r. bun 
trt s~ıphem yokt.•t. Fak•ı: brmirr. hür. 
iyet~>n€ nail olm~khğın, içm de kcn. 
1.:-ifU: muzaher~t ed,:n İskenaf'riyeli. 
e::-i ::mıhakkak bir katliama terkcde. 
uez ..• 

S.r dö Türen parlayarak: 
- Bunu kim .>öylü)or? ded~. Bi7 

skE-ncleriyelileri ned•m öldürelim·? 
<ru~ı.e'ler muha.·iptır, fakat NHat 
tcği'cir. 

Ziyaaddin: 
- Eğer emir Salahaddin sizi bir 

"1UhRrip gibi tanımasaydı size e~ 
ıiyet edip yapayalnız ordugiıhrruza 

elmezdi. Biz sizi şerefli düşman ad
~ediyoruz. Yalnız dediğimiz gibi ar
.ada bırakacağımız adamların ha
atlannı tekeffül etmiye mecburuz. 

3u tedbir yalnız sizin için değildir. 
- O halde kime karşı olduğunu 

.orabilir miyiz? 
- Söyliyeyim. Ebu Caferin ku.-nan 

fasıncia bulunan .l'v1ısır ordusunu unu. 
uyorsunuz. Ebu Cafer İskenderiye. 
ilerden ilk fırsatta intikam almak is. 
iyecektir. Emirin bütün düşüncesi 

>undan ibarettir. Bu meseleyi mut
aka sizinle halletmek istiyor, ~ünkü 
izin verdiğiniz sözde (Röno dö Şa
ıyon) gibi hanis olacağınıza ihtimal 
ermiyor. 

Ziyaaddin şövalyelerin en nazik 
:lamanna dokunmuştu. 

K udüs Konetabl'i Ziyaaddine 
doğru ilerledi. Elinden tuta. 

ak tekrar oturttu. Ağır ağır: 
- Ben Kudüs Konetabl'i Sir do Tü 

en size şerefim namına yemin edL 
orum ki, İskenderiyelilerin hayatı. 

u kendi hayatımız gibi muhafaza e. 
ieceğiı. Şehirde bir murahhas bıra. 
ulmak fikrinden vazgeçerseniz sfze 
ler türlü teminatı vermiye hazırım. 
riyaaddinin yerinde Saldhaddin ol. 
ıaydı belki bu teminat ile iktif:ı e
ierdi. Fakat İsa, meseleyi daha sağ. 
.am kazığa bağlamak için sordu; 

- Ne gibi teminat? 
Dö Türen cevap vermedi. Gür se

ıle bağırdı: 

- Godfrua, Giy! 
Çadırdan iki delikan!r girdi. Ko

~etabl' in önünde diz çöktüler. 
Dö Türen Ziyaaddine doğru döne. 

rek: 
- Bu ikiz kardeşler benim oğu1-

larımdır. Bunlardan ba~ka da vari
sim yoktur. Mukaddes maksat uğrun_ 
da harbetmek üzere babalarının ya
nında bulunuyorlar. Her ikisini de 
mir Salahaddine İskenderiyelılerin 

havatı mukabilinde rehine olarak 
gö~deriyorum. Eğer ahali tarafımız. 
dan bir katliô.ma uğrarsa ve yahut 
başkaları tarafından uğradığı tak
dirde elimizde onu menedecek ikti
dar varken menetmezsek her ikisine 
de istediğiniz muameleyi yapabilir
siniz ... 

Akan suları durduracak bu hadi
'Se karşısında Ziyaaddin düşündü. 

- Sir dö Türen, dedi. Müsaade e-
diniz bu ciheti emirc bildireyim. 

- Hemen §imdi? 
- Evet, derhal .. 
Rahip Jurdanın çadınna aoncıuıer. 

Ziyaeddin hemen maiyetinden iki ki. 
şi ayırdı, musalilha için cereyan e
den müzakeratı havi malumatı biitün 
tafsilatile Salahaddine gönderdi. Gi
den sfı.i emirin cevabını da getirecek. 
ti. 

C evap gecikmedi. Salahaddin, 
haçlı kumandanlara tebliğ e .. 

dilmek üzere Ziyaaddine şu emri 
veriyordu: 

"İskenderiyelilerin can ve malla
n hakkında Sir dö Türen tarafından 
verilen söz kruidir. Başka teminata 
ihtiya~ yoktur. İki genç asilzadeleri 
babalnrından ve meclup olduklan as
kerlikten ayırmak insafsızlığında bu .. 
lunamam." 

Salilhaddinin bu cevabı rahip Jur
dan tarafından şövalyelere tercüme 
edildiği zaman haçlıların çelik zırh .. 
lar içinde yine çelik gibi sert olan 
yüreklerinde bir kahramanlık fırtı. 
nası kopardı. Konetabl, Salahaddinin 
bu hareketi karşısında söyliyeceğini 
~aşırmıştı. Bir avuç kahramanın ba.. 
;ma geçerek aylardanberi iki ordn. 
nun muhasarasına kafa tutan genç 
İslam emirl şövalyelik imtihanında 
rakiplerine galebe çalmıştı. 

Dö Mııntan, Sigismon dö Moufrua, 
İv dö Roş, Dö Valmon ve bt.itün haç. 
h reisler takdirlerini nasıl anlatacak
lsı.rını bilemiyorlar. Ziyaaddinin cl-

raünı alarak kimi ellerini sılnyor, manya ile birer ticaret muahedesi 
kimi omuzlarına vuruyor, hepsi fikir a~~ettiği gibi: Be~gratl~ da dostluk 
lerini anlatmıya çalışıyorlardı. Ra-1 munasebetler.ı te.sıs etrruş, ve bu dev
hip Jurdan bu kırık dökük cümleleri letle ayrıca bır tıcaret anlaşması yap. 
tercümeye yetişemiyordu. Dö Türen m.~ştı:~-. B:1lgaristanla zaten .. dosttur. 
iki elini alınlarının hizasında kesiltın Turkıye ile olan dostluk munasebet. 
düzgün kaküllerinin altında zeki lerini de bozmamağa itina etmiştir. 
nazarları parlıyan oğullarının omuz. 
larına koyarak: 

- Çocuklarım, dedi. Biraz evvel 
sızi rehine olarak feda etniekliğim 
belki hayretinizi celbetmişti. İtiraf 
ederim ki, eğer düşmanımız bu tek. 
lifi kabul eylemiş olsaydı müteessir 
olmryacaktım. Zira a7Iardanberi har_ 
bettiğimiz Salahaddın gibi b1r aske. 
rin dostluğu ile iftihar edilir, düş. 
manhğı ile şeref kazanılır. Bu genç 
emiri kahramanlıkta daima kendini-
ze örnek yapmız. 

• 
Artık ortada müzakere edilecek 

bir şey kalmamıştı. Ziyaaddin, esir 
sıfatile bulunduğu ordugahtan bir 
dost gibi teşyi edildi. 
İskenderiyenin hali cidden fenalaŞ

mıştı. Ahali şikayet etmiyor, fakat 
herkE>sin yüzünde aylardanberi çeki
len sıkıntının elemleri okunuyordu. 

Şehrin teslimi meselesi İskenderi~ 
yede çabuk duyuldu. Salahaddin, 
memleketin bütün eşrafını topladı. 

- Ordu kumandanı Emir Esedüd.. 
(Devamı Var) 

ASKERLİK İŞLERİ 

Üsküdar Askerlik Ş. Ba;kanlıöından: 
Ştfuemizde kayıtlı bulunan yedek i.'>

tihk:im asteğmen 318 doğumlu ve 31651 
kayıt numaralı lsmall HUsnil oğlu Hasaı:ı 
Adilin şubeye vermiş olduğu adresinde 
buldurulamamış olduğundan İstanbulda 
ise derhal, taşrada ise halen nerede bu
lunduğunu telgralla bildirmesi ve aksi 
Uıkdirde hakkında knnunI muamelenin 
tatbik edileceği. 

Fatih Askerlfk Şubesinden: , 

1 - Yedek subayların sene yoKtamaıa
rına 1 Haziran 940 gününden itibaren baş
lanacakhr. Yoklamafar Haziran ayı sonu
na kadar devam edecektir. Bu yoklamala
rın bizzat yaptırılması mC<:buridir. 

2 - Rahatsız olanlar (maha111 hiiktimet 
hekimliğinden musaddak rapor), hükumet 
memuru olup da berayı vazife şube ).1ın
takası haricinde olanlar (tavzif edildikleri 
emrin sureti), serbest meslek sahibi olup 
da Haziran ayı zarfında hariçte bulunma
ları mecburl olanlar (bu mecburiyeti bu
lundukları mahallin emniyet müdürltıkle
rinden veya amirliklerinden alacakları 
vesikalar) bu yoklamalarını kerre dahilin
deki veı;aiki mektuplarla göndermı?k su
retile mektupla yoklamalarını yaptıracak
lar. Vesaiksiz gönderilen mektuplar mak
bul değildir. Ve yoklamaya ıelınemiş ad
dedileceklerdir. 

3 - Mektupla yoklamalarını yaptıracak
lar bizzat yoklamalarını yaptıracak subay
ların getirecekleri aşağıdaki vesaiki de 
mektupla göndereceklerdir. 

4 - Şube mıntakası haricinde olup rla 
yoklamalıırını yaptıracaklar istenilen ve
saiki bir dilekçe ile bulundukları mahallin 
itıbe başkanlıklarına milracaat etmek su
retlle de yaptırabilirler. 

5 - Gerek mektupla ve gerekse dilekçe 
ile müracaatlarda nüfus cli%danlarına 939 
yoklamasında yazılmış ~ube defter sıra ka
yıt numarasının bildirilmesi lAz:ımdır. Me
se!A 3/25 gibi. 

6 - Yoklamaya gelmiyenler ve usulüne 
tevfikan mektupla yaptınnıyanlar 1076 
numaralı kanuna tevfikan (50) lira ceza
ya tabi tutulacaklardır. 

7 - ı Haziran 940 sabahından 2 Hazi
ran 940 akşamına kadar her sınıftan Albay 
rütbesindeki subaylar. 

2 Haziran 940 sabahından 4 Haziran 940 
akşamına kadar her sınıztan yarbay rüt
besindeki subaylar. 

4 Haziran 940 sabahından 7 Haziran 940 
akşamına kadar her rütbeden binbaşı rüt
besindeki subnyların. 

7 Haziran 940 sabahından 10 Haziran 
940 akşamına kadar her rütbeden yüzbaşı 
rütbesindeki subayların. 

10 Haziran 940 sabahından 20 Haziran 
940 akşamına kadar her rütbeden tlstgm.. 
Tgm. ve Astgm. rütbesindeki subayların 

yoklamaları yapılacaktır. 

8 - Yoklamalarda aşağıdaki vesaik asıl· 
larile birlikte ve tasdiksiz olarak beraber 
bulundurulacaktır: 

A - Terhiıı tezkeresi veya tekaüt emri 
veya diğer askeri vesaik sureti. 

B - Nüfus cüzdanı. 
E - İkişer fotograf. 
H - Hekim, eczacı, dişçi, veterinerle

rin diploma ve ihtisas vesikaları suretleri. 
9 - Her rütbe için tayin edilen gün

lerde yoklamaya gelmesine riayet edil
mesi ilan olunur. 

B uraya kadar madalyamn yal
nız bir tarafını görmüş bulu

nuyoruz. Şimdi bir de madalyanın 
öteki tarafına bakalım. 

S°'ryet Rusyanın cenuptaki emnL 
yet sahası neresidir? Mademki Mos
kova harbin kendi hudutlarına sira. 
yetine mani olmak için hududuna 
civar emniyet sahalarını ya elinde 
bulundurmak, veyahut garanti altı
na almak siyasetini takip ediyor; o 
halde Sovyetlerin cenupta emniyet 
sahası telakki ettiği yerler nereleri
dir'~ 

Sovyet Rusyanın cenuptaki emni
yet sahası Karadenizdir. Bu denizde 
iştirak kabul etmez, ve yarın kendi. 
sine düsman olabilecek herhangi bü
yük bir devletin Karadenize çıkma
sını ısternez. Şu halde Sovyet Rusya 
içın mühim olan mesele müttefikle
rin Boğazlardan geçerek Karadenize 
çıkm;ıması Almanların, Romanya yo
luyla Karadenize inmemesi, veyahut 
Boğaziarı işgal etmemesidir. 

Türkiye, Boğazları açmadıkça Sov. 
yet Rusya için birinci tehlike mev
cut değildir. Türkiye Boğazlan aç
mıyacaktır ve Sovyet Rusya ile ihti .. 
lafa düşmemeği harici siyasetinin en 
esaslı prensiplerinden biri olarak ka. 
bul E::tmiştir. 

Fakat Almanlar, Balkanlara iner. 
lerse Karadenize çıkabilirler ve Bo
ğazları ele geçirmek istiyebilirler. 

Fakat anlaşılan bu noktada da 
Mos)t0va ile Berlin arasında söyle bir 
anlaşma vardır: 

Almanya Balkanlan istilaya teşeb. 
büs ederse, Sovyet Rusya Besarnbya. 
yı ışgal edecek ve Tuna ağzını elinde 
bulunduracaktır. Bulgaristan Sovyet 
Rusyanın himayesi altına girecektir. 
Almanya. Romanyanın gen kalan 
kısım ile Yugoslavyanm Dalmaçya 
eyaleti haricindeki kısmını işgal ile 
iktifa edecektir. 

Brcner'de Hitlerle, Mussolini ara. 
8Inda vuku bulan mülakat esna='ında 
bu anJaşmıya Romanın da razı ol~ıı
ğu anlaşılmaktadır. 

Bu suretle Sovyet Rusya emniyet 
sahasrnı garanti altına almış olacak, 
İtalya, Dalmaçyayı işgal edecek, Al
manya da Balkanları ve Tuna mem
leketlerini elinde bulundurmuş ola. 
caktır. Bu anlaşma doğru ise, AL 
manyanın Balkanlara inmesine Sov
yet Rusyanın muhalefet ~tmesi için 
sebep kalmıyor demektir. Çünkü bu 
istila planında Sovyet Rusya sigorta 
edilmektedir. 

Maamafih dikkat edilirse görülür 
ki, bu istila planına Türkiye ithal e .. 
dilmemiştir. Sovyet Rusya Bulgaris
tanı Boğazların himayesi için b~r kaL 
kan gibi kullanmaktadır; ve Italya, 
Dalmaçya sahillerini işgal ile ü:tifa 
edecektir. 

Fakat hadiselerin inkişaf tarzını 
tahmm güçtür. Bugün için görünen 
manzara budur. 

Matbuat ve Propaganda 
Müdürlüğü Teşkiline 

Ait Layiha 
Ankara, 15 {Tan Muh:ıbirlnden)

Meclisin bugünkü celsesinçle Başve .. 
kalete bağlı bir matbuat ve propa
rınnda 1lmum müdürlüğü kurulması 
h:.:ıkkmdaki layiha ruznameye alın. 
mıstır. Başvekil bu layih '1ın bütçe 
mÜzakeresinden önce ve bir muhtelit 
enc:;men tarafında.n tetkikini iste
miştir. Bu talep kabul edilerek ala .. 
kadar encümenlerden s~çilen beşer 
ki§itlen mürekkep bir muhtelit encü.. 
men kurulmuştur. 

Komisyonculuk Kanununda 
İstisna Edilen Mıntakalar 

Ankara, 15 (TAtn - İzmit, Ge
Iibıtıu, Gemlik, Karabiga, Tekirdağ, 
Uzunköprü, Mardin, Çobanbey, Rey. 
haniye, Yayladağ, Karabeyaz, Si.i. 
veyde, Hamam ve Antakya}ia ticari 
muamelelerin az olmasından ve ta
cirlerin gümrüğe ait muamelesinde 
komisvoncu bulamamalarından dola. 
yı gü~rük komisyoncu 1 C'ğuna ait ka. 
nundan bu yerlerin istisnasına ka
rar vernmistir. 

Sedan ve Dinant' da Müthiş 
Bir Harp Devam Ediyor 

.. 
(Başı 1 incide) 

f ngilizlerin bu harekat esnasında 
35 tayyare zayi ettikleri haber veril
mektedir. Fakat bu zayiat alınan ne.. 
tice yanında ehemmiyetsiz kalıyor. 

Bu muharebe esnasında İngiliz ve 
Fransız bombardıman ve avcı tayya_ 
releri, Alman kıtalanna ve tank ka. 
filelerine karşı alçaktan uçuşlarla ta .. 
arruz etmiş, iki sabit, iki sahih köp
rüyü yıkmış, ve düşmanın en az 15 
tayyaresini düşürmüştür. 

Bir aralık hava harbi hercümerç 
halini almış. 6 İ.ngiltz Hurricane'i 
55 Meser Şmit ile, 3 Hurricane, 9 
Heinkel ile dövüşmüştür. 

Düşen İngiliz tayyarelerine men
sup mürettebatın bir kısmı geri dön .. 
nıiye ve yeniden va~ife almağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Brüksel bombardıman edilecek 
Almanlar, Liege'i düşürdüklerini 

ve Namur'u kısmen aldıklarını iddia 
ediyorlarsa da, iddialarının aslı yok. 
tur. Liege, mukavemete devam edi .. 
yor ve Namur'un hiçbir tarafı Al
manların eline düşmemiştir. Alman
lar Llege kalelerinden bir kaçının 
Belçikalıların elinde bulunduğunu 
kahul ediyorlar. 

Belçikalılar ihtiyat sıniflannı top. 
lamıya devam etmekte ve her cephe
de büyük bir gayret göstermektedir
ler. 

Fakat bugün Almanlar "Brük
sel" i açık şehir tanımıyacaklannı 
ilan ettikleri için Belçika payitahtı. 
nın da bombardıman edileceği anla
.:;ılıvor. 
• Almanların bu vaziyeti almaları 
dolayısiyle payitahtın tahliyesi yeni. 
den bahis mevzuu olmaktadır. Bu
gün Belçika radyosu hükı1met namı. 
na millete şu tebliği neşretmiştir: 

"Şimal komşularımızın hezimeti 
bizim cesaretimizi kırmıyacaktır. 
Müttefikimiz Fransızların ve İngiliz. 
lerin müzaheretine mazhar bulunan 

' ordumuz, düşmanın taarruzlarına, 
ısrarla mukavemet etmt"ktedir. Bel. 
Gika mağlup edilemez. Davamız hak
lıdrr ve bugünkü badireyi geçirdik
ten sonra muzaffer olacakhr.,. 

Askeri mu"harrirlere göre 
vaziyet 

Askeri muharrirler vaziyeti şu 
kilde hulasa ediyorlar: 

şe-

Garbe doğru ilerliyen dört Alman 
ordusu var. 

Bunların üçü Dinant. Sedan ve 
Namura varmıştır. Dördüncü ordu 
Sc;int Hronde ilerlemektedir. 

Bu ordular Belcika ile müttefikler 
arasındaki irtibat"i kesememişler, ve 
nenüz Belçika ile müttefiklere karşı 
hiç bir gayeyi tahakkuk ettirememiş
lerdir. 

Muharebe devam ediyor ve azami 
siddetini buluyor. Davbe Fransa or. 
dusuna karıı:ı tevcih edilmiştir. Ve 
Fransa bu darbeyi geri cevirrnive ça. 
lısacrıktır. Vaziyet ciddidir. Fakat 
dramatik olmaktan tt?:Rktır. 

Havasın izahı 
Paris, 15 (A.A.) - Fransız akşam 

tebliğinden sonra Hava~ Ajansı hare. 
kat hakkında aşağıd•ki malı1matı 
vermistir: 

Bugün Sedan bölgesinde Alman 
motörlü kollannm nüfuz ettiği Fran. 
sız müdafaa tertibatı Majino hattı 
aksamından değildir. Majino hattı 
büyük istihkamlarile İsviçre hudu. 
dundan Montemedy'ye kadar tama
men masundur. Montmedy'den Ş~ 
mal Denizine kadar yalnız beton sı
ğınak şeklinde ıslah ~dilmiş sahra 
mevzileri mevcuttur. Işte $adandan 
Namura kadar bütün Meuse boyunca 
Almanların saldırdıklan mevziler 
bunlardır. 

Brüksel - Namur yolu üzerinde 
Gembloux istikametinde yeni bir AL 
man taarruzu kaydedilmktedir. Al
manlar .muazzam kuvvetler sevket. 
mişlerdir. Topçu kuvveti az, fakat 
Fransız piyadesine bomba ve mitral 
yöz ateşile hücum eden tayyare kuv
vetleri muazzamdır. 

Bütün gün Fransızlarla Almanlar 
göğüs göğüse çarpışmışlar ve Alman.. 
lafa mukabil hücumlar yapan Fran
sız zırhlı arabaİarı, motörler geçtik. 
ten sonra düşmanın arkadan gelen 
piyadelerine dönerek onlara hücum 
etmişlerdir. 

Yeni bir devre açılmaktadır. Bu 
devre Fransız kumandanlığının tat
bika karar verdil!i harekat harbi 
devresidir. 

HOLANDADA 

.. ............................ l ...... ilBLlLR 

Fransız Resmi Tebliği 
Paris, 15 (A.A.) - 15 Mayıs sabah tarihli Fransız re!:ml tebıiği: Merkez? .Beıçnı:a

da, dün akşama doğru, Gembloux mıntakasında.bir düşman tank hücumu olmuştur. 
Mukabil hücuma geçtik ve düşmanı tardet tik. Meuse'de, Namur'dan Chleres ırma
ğına kadar, düşmanın gayretleri artmışur. Muharebe devam ediyor. 

Hava kuvvetlerimiz ve İn~illz hava ku vvetlerl tam işb!rli~i halinde hareket e
derl-k, büyük bir şiddetle müdahalede devam t:diyorlar. Cephenin steri kalaıı kl .. 
mında kayda değer bir şey yoldur. .. ..... 

Paris, 15 (A.A.) - 15 Mayıs akşam tebliği: Düşman Anverı:;'den Namunın batı 

şimaline kadar olan hat üz:erinde muhtelif noktalarda Belçika, İngiliz ve Fransız 
kıtalarına karşı zırhlı arabalarla şiddetli hücumlarda bulunmuştur. 

Möz - Meuse - üzerinde Hezieres ile Namur arasında duşman nehri muhteUf nok
talardan geı;meğe muvaffak olmustur. Muharebeler devam etmektedir. Düşmanın 
evvelce az çok terakki kaydettiği Sedan bölgesinde zırhlı arabalar ve bombardıman 
tayyarelerile mukabil hücumlar cereyan etmektedir. Daha şarkta topçu faaliyet! 
kaydedilmiştir. 

Tayyarelerimiz istikşaflarına devam etmektedir. Avcı tayyarelerimiz ezcümle 
bombardıman faaliyetlerini himaye için müdahale etmişlerdir. Havada cereyan eden 
muharebeler esnasında 11 düşman tayyaresi düşürillrn!1~tür. 

Alman Resmi Tebliği 
Führerin umum! karargfilu, ıs• (A.A.) - Ordu baştrumandanlığının resmi feS

liği: "Holanda" milli ricatgAhı, faikiyeti Aşikar olan Alman kıtaatmın, karada ve ha· 
valardaki taarruzuna karşı yapılan mücadelenin muvatıaltiyctle neticelenemiyece
ğini nazarı itibara alarak teslimi sil~h etmiştir. 

Bel.çikada, fırkalarımız ricat eden düşmanı c;:ok yakından takip ederek Dyle l"l!W• 

ziine varmı§lardır. Namur ile Givet arasında geniş bir bölge üzerinde Meuse geçidi 
zorlanmıştır. FranslZların Meuse'iin ı;arp sahilinde zırhlı arabalarla yapm:ığa teseb
büs ettikleri mukabil taarruzlar pfü:kürtülmüştur. Harp ve tahrip tayyareıerinden 
mürekkep Alman grupları muharebeye iştirak ederek külliyeUl miktarda zırhlı a
raba imha etmişlerdir. 

Hava ordusunun iştirakile Meuse nehri, Sedan bölgesinden geçilerek, Fransızla
rın Maginot hattının şimali garbl lmtidadı rahnelenmiştir. Bu noktada da Fr!ln.91Z 
mukabil taarruzları akim kal.rru~ ve dtişman ağır zayfota uğramı~tır. 

Alınan ordusu harekatı, dtin, düşman gerisindeki müdahalelere nakliyat yolla
rına, ihraç istasyonlarına yapılan taarruzlarla en yüksek haddini bulınuştur. Düs
manın Alman harekatına mani olmnk i~eı-e yaptığı teşebbüsler püskilrtülmfiş ve 
düşman havalardaki harekat serbestimizi bozm(lğa muvaffak olamaksızın bfiyük 
zayiat vermistir. Bir bölgede 70 den fazla Fransız ve İngiliz tayyaresi düşilıillmü,
txr. Düşmanın 14 Mayıstaki zayiatı 'WO tayyarcdir. Bunlardan 170 f hava muhııre
belerinde, 17 si hava daft topçusu tnrafmdan duşürülmüştür. Bugün 16 tayyare, 
karada tahrip edilmiştir. Alman tayyarelerinden 35 tane noksandır. Holanda ıahlll 
açığında yapılan rnüselliıh istikşaf, bilyük muveffakiyc1ler temin etm~tir. 

Evvelce de tebliğ edildiği vechile iki kruvazörle bir muhrip bombalarla batınl
mış, diğer bir kruvazör, bir bomba ile ciddi surette hasara uğratılmııı, 29.000 ton
luk bir tüccar vapuru ve 4 nakliye gemisi tahrip edilıniştir. 

Narvilc civarının müdafaası için mücade leyE' devam ediliyor. 

.. • • • • 1 • .ı . \ . l'tlSH 
mir üzerine Zeland vilayeti müstes. 
na olmak üzere bütün Holandada 
muhasamat durmuş, Alman ordusu 
hu aa'ho.h CQQ.t. h~o L.a. J.La.~TO'yo Ef~r 

miş, öğleden sonra Amsterdam şehri 
işgal olunmuştur. 

Muhasamatın nihayet bulması Ü

zerine dün gece her yerde ışıklar 
yanm~ş ise de Alman kumandanı bu 
akşamdan başlıyarak her yeri zifiri 
karanlığa boyamayı emretmiştir. 

vazörü ağır hasara uğrattıklarını bil. 
diriyorlar. 

İngiltere llükumetı, bu haberleri 
~n'° .. ,:.•o*lo t:altai:p. o.f.__..~ı••e ._.o :.•nl•·~oııı:a b~a 

destroyerin hasara uğradığı tebliğ et. 
mektedir. 

Kraliçe Vilhelmina bu akşam İn
giliz radyosunda söylediği bir nutuk
ta, Holandanın uğradığı ft>lakete rağ. 
men istikbalden ümidini kesmediğini, 
hürriyet güneşinin yeniden doğması. 
nı beklediğini anlatmıştır. 

H olandadan alınacak dersler 
Holanda Hariciye Nazın bu~ünkü 

beyanatında harbin beş günlük bi
lançosunu yapmıştır. Holanda'nın, Holandanın mesul ricalinden biri.. 
harp başladığı zaman, 400 .000 mev. nin şu sözleri Holanda facinsından a. 
cudu olan ordusunun dörtte biri, ya.' lınac~k en mühim dersi alatıyor: 
ni yüz bin askeri mahvolmuşur. "Bizim teşkil ettiğimiz m..sal, Al. 
Bomba alayları gibi bazı Holanda a. manyamn komşusu olan bitaraflara 
laylarmm yüzde sekseni mahvol- ders ol~un. 
muştur. Holanda Hariciye Nazın Ro_ Biz, Almanyanrn bfüıraflık hak
terdam tayyare meydanının son dE>fa krmhıki kendi görüşünü bize kabul 
olarak Almanlar tarafından nasıl ettirmesine müsaade ettik ve Alman. 
zaptedildiğini şu şekilde an tatıyor: ya bize hücum etmeği kararlnştırdığı 

"Almanların Braband'da hücum a. zaman, bütün bitaraflık ihtiyati ted-
rahalarına malik olan ve önlerinde birlerimiz bizim aleyhimize döndü. 
Holand~ üniforması giyinmis hulu. Al:nanyayı tahrık etmemek için, bi.. 
nan yüzlerce insan bulunan kıtaları ze yardıma koşabilecek mütrefikler
bulunuyordu. Bunlar Roterdaına gi. le her türlü genel kurmay temasla. 
den Büyük Mördick köpriisiine gel- rındıın kati surette çekindik. Mütte.. 
diler. Holanda askerleri bunların ü- fikler, en iptidai haberlerden bi1e 
n'formalarına aldanarak yaklaşma. mahıum iken, Almanlar, bütün gizli 
larına miisaade ettiJer ve köprilyil şeylerimizi kendilerine bildiren ca
berhava edemeden katledildiler. Mii- suslar bulunduruyordu. Hücum, bu 
tcakiben motörlü kıtalar geldiler ve suretle bizi iki cihetten aç\k buldu. 
tayyare meydanını tekrar zaptederek Bunun neticesi bugün ll"'aliTnıdur. 
bu suretle haf?]1ca Holanda miidafo- Bitaraflar bunu unutmasınlar.,, 
aların1 şiddetli muharebelerden son. Lonrlrada yerleşen Holanda hükCt-
ra çevirmeğe muvaffak oldular." meti, Holanda miistemlekelcrlni ida 

Bilhassa bu hadise muhasamatm reye meşgul olacaktır. 
tatili kararının verilmesine sebep ol.. e 
muştur. Londra, 15 5(A.A.) = İngiltere, 

Paraşütçülerin faaliyeti Fransa ve Belçikanın muşterek za. 
Holandaya havadan binlerce Al. ferini temin için üç memleket ari4 

rnan inmiş, bunlar ordunun kuvvetli sındtı mali ve nakdi tesanüt yapılma. 
cüzütamlannı ayırmağa muvaffak sını istihdaf eden üç taraflı mali an. 
olmuşlardır. laşma dün imzalanmıştır. 

Beşinci kol (Almanlara tar~fd.~r a 
yerliler), paraşytçülere, çok buyük Paris, 15 (A.A.) - İstihbarat na.. 
yardımda bulunmuştur. Bunda şaşı.. 
lacak bir şey yoktur. Zira Holandada zırı Frossard, g'azetelerin yazdıkları-
60.000 den fazla Alman vardır ve u. nın hiUıfına olarak, Belçika veliahdi 
nutmamalı ki, 1937 seçiminde Holan. ile diğer küçük prens ve prensesleri· 
da nasyonal sosyalist partisi takri. nin İtalyada değil, fakat Londrada 
ben 120.00 rey almıştı. O bulunduklarını bildirmişlerdir. 

Holanda orduları malzemesinden 
ekserisinin Almanlarca müsadere e~ 
dildiği söylenmektedir. Maamafih. 
Almanlar, Holanda askeri tayyar7le
rinden oüyük bir kısmını ele geçır~
mcmişlerdir. Holanda harp gemilr1

• 

kısmen Şimal denizinde, kısmen n-
giliz limanlarında bulunuyorlar. 

Almanya ile Holanda arasında ha. 
li harp devam ediyor ve Holanda d~
nanrrıası müttefikler donanmasına il. 

Bulgaristan - Yunanistan 
Münasebatı Etrahnda 

100,000 Holandalı öldü tihak etmiştir. 
') H 1 d d Almanlar Holanda sularınd'l dört 

Sofya, 15 (A.A.) - Elen endüstrı 
heyetinin Bulgaristanı ziyareti, Elen. 
Bnlgar dostluğu tezahürlerine vesile 
teşkıl eylemiştir. Elen heyetinin rei.. 
si sabık nazır Rufos, gazetecilere yap. 
tl~ı beyanatta iki memleket arasmda 
halledilmemiş meseleleri hal1eyıe. 
mek maksadile Bulgaristanla Yuna
nistamn bir konferans yapmalannı 
görmPnin Elen milletinin en büyük 
artusu olduğunu bildirmiştir. 

Londra, 15 {Hususı - o an a a . ' .. .. . .. t '\i?. h 
muhasamatın tatili için Başkuman. Ingiliz kruvazor~ ılc .u~ ng\;. ~u -
dan General Yinklman'ın verdiği e- ribini tahrip ettıklerını ve 1

_ 1 rn- • 
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lsviçre Seferberliğini 
Tamamladı 

ki . (Başı 1 incide) 
di~ ayırdığı anlaşılıyor. İsviçre şim
t Ye kadar İtalya ile arasında hudut. 
da yalnrz hudut muhafızları bu1'Jn. 
d Urınakla iktifa ettiği halde bu hu. 
.~du da en geniş ölçüde tahkim etti
gı p;öze çarpmaktadır. 

Dün gece İsviçre yoliarında oto. 
?ı'lobn nakliyatı kontrolü, hususi bir 
~lklıkla icra edilmiştir. Polis ve ordu 

rini işgalden sırf müttefiklerle har. 
be girmemek için vazgeçmiş bulun
duğunu ilave etmektedir. 

Macar Nazi organı olan Pesti Uj. 
sag gazetesi. Macar - Slovak müna
sebetlerinde her dakika sansasyonel 
bir hadise vuku bulabileceğini yaz. 
maktadır. • 

MACARİSTANDA 
. 0 ntrol muamelesini aralarında tak. 
sı~ ederek yapmış ve otomobillerin İki kolo1·du re motörize 
j1ak:a numaraları ve içinde bulunan- alaylar seferber edildi 
arın isimleri kaydolunmuştur. Londra, 15 (Hususi) - Peştedr.n 

b' !sviçrenin bütün şehirlerinde de, gelen haberlere göre. Macaristan hü_ ! 
1/lhassa yabancıların harekatının kümeti. iki kolordu ile birkaç motö. 

0ntrolü için, ayni tarzda kontrol ya. rize alayı seferber etmiştir. Macaris-
Mtnıstır. tan hükumeti, bütün komşularının 

!ollarda bilhassa şimalden cenuba silahlanmış bir halde olmalarına 
~~;ru kal~balık ~ak~yat . olmuştU:. mebni bu tedbiri aldrğım, askerlerin 
ka Çok ~~se, şı~alı t~ıçredeki ı- b ududa dahi gönderilmemiş ol~a

rnetlerını, kendıliklennden kısalt- ı masına mebni bu tedbirin sulhü hıc-
ltıı~Iardır. bir veçhile ihlal etmiyeceğini bildir-

Isviçrenin bitaraflxğından şiiphe nıistir. · 
e~~ek hedefini güden haberlerin tek. Slovakya hrtıdudunda tahşidat 
:1hı .~akkınaa neş~edilen bir ?"esmi Buda eşteki Slovak sefareti Slo
ehlıg, bu haberlerın yalan olduğunu, akv p M caristan hududunu ka._ 

lllern1 k . f tl . h lif v anın a 
b e etın men aa erme mu a d. c;. 'htı'yatları silah altına lllu d ~ İ · · i pa ı..,ına ve ı 
bitarnft?unu ~e ~.1 \~~enın .;;nı:-~; aldığına dair verilen haberi tekzip 
ille ~lıgın;~. eb:ldt~r u kşt::ı e 

1 
• etmistir. Neşredilen bir tebliğde Slo. 

e ecegını ı ırme ır. . vakva ile Macaristan arasındaki hu-
~c L_ondra, 15 (A.A.) -:- york~shıre E~ dut· münakalatının normal bir şe. 
llıng News, gazetesının dıploması kilde devam ettiği kaydedilmektc

'llı.ıhabiri Alınanların Majino hattı. ,,,., dir. 
~ .. Cenup müntehasından Fransaya haberı' funı Diğer taraftan Havas, şu 

ek ve Belfort'u elde etmek ü. vermektedir: 
~ere nıüsait bir anda İsviçre tariki- Macar • Slovak hududu Balassg. 
e l'nühim miktarda askeri kuvvetler 

Se k craramat civarında kapatılmışt:r. DL 
l v etmek tasavvurunda bulunduk. l'> 

al) nıütaliiasını ileri sürmektedir. . ğer taraftan Slovakların 15 mayı~ta 
A ihtiyatları silah altına çağırdıkları 

k Ynı muhabir, İsviçrelilerin mu- bildirilmektedir. Budape~te gazetele.. 
J\~\reınete hazır olduklarını, fakat rine ı;ıore, geçen pazartesi Slovakya. 
., l'nanların Şimalden vaki olacak is- - d 
~lalarının cenuptan İtalyan kıtaatı. da Macar aleyhtarı bir propagan ıı 
"ın istilaya kıyam etmesine bir işa. toplantısı hazırlanmışsa da bu toplan 
•et l · 1 · · tı 19 mayısa tehir edilmiştir. Macar 
h o acağına binaen vazıyet erının . 
1d·~k: nazik olduğunu ilave etmekte- tadil taraftarı cemiyetinin gazetesı, 
ır. son nüshasını munhasıran Macar ·-

~-l3u gazete, Mussolininin bu hare. Slovak münasebetlerine tahsis etmiş_ 
f atı rnüttefiklerle harbe girmeksizin tir. Gazete Slovakyanın ekonomik 
Cta edebileceğini ümit etmekte oldu- va7.iyetinin pC'k müşkül bir halde ol~ 
~llnu ve Ducenin Dalmaçya sahille. duğunu iddia etmektedir. 
~ . 

(Başı 1 incide) 
~~i bütçesınrn muvazenesi temin e
ı~::1_liştir. Demiryollarının elektrik. 
jitırilmesi işine devam edilmekte o-
ı.ı~ • 1z • ~~ ınşa edilmekte olan ma emenın 

Q 1lttarı mühimdir. Hava postaların
~n bahseden nazır, hava seferleri 
~ u~akalatının yüzde yirmi üç nis
t 

1
hnde artmış ve Romanın hava pos 

~~ arı bakımından dünyanın en mü-
ırq bir noktası haline gelmiş oldu

~l.ınu beyan etmiştir. 

ltalyamn mali vaziyeti 
~~Yan meclisinde maliye bütçesinin 
~ U~akeresi esnasında söz alan ayan 
~~Ciirnen. reisi Bevione, arazi ve zen. 
~ırı inhisarlar bakımından tok olan 
Jo.a:p plütokrasilerinin Akdenizin de. 
"llt ' d Parmaklıklarını kırmak hususun 
t~ buçe tarafından gösterilen azmin 
b aıYanın mali vaziyeti dolayısile hiç 
~·r netice vermiyeceği vehmin~ ka
) l'tıış olduklannı söylemiştir. Ital
ıan ayan meclisi bu hesapların yan
~: _olduğunu ve İtalyan maliyesinin 
lıı t_ zafere sağlam bir yardımdı:l btt
l~~acc.ğr hakkındaki kanaatini alenen 

ar edt?r. ~ 

llu sözleri ayan azası büyük bir 
t:yecanıa alkışlamıştır. 

• t~esrnt ceride, bir kararname neŞ-
ıı ltııştir. Bu kararname, (İstisnai 
hıahiyetteki ilcaat) dolayısile Har. :e, Bahriye ve Hava işleri ve İtal
r\i~ Afrik:ası nezaretlerine ceman 2 
~t~aı liret tahsis edilmiş olduğunu 

1lttır 

ltorn.~da yeni hadiseler oldu 
\>1;~giliz lordlarındap. Lord ~ard
ha ·e, evvelki gece, Romada hır ka
~~cd~, masasına konan İngiliz alt"({h 

tı hır afişi attığından dolayı tokaL 
l~?:1§h~'. Lord Hard vicke, ika \~et 
lf'a ercsı de nizama uygun olmadıgm 
ıııı~· bu hadiseden sonra, iki saat bir 

1
18 

karakolunda ahkonu~~u~tur .. 
q~ '°l'd Hardvicke, Mussolınının bır 
il tu. ve uzun zaman İngiliz - !tal. r <iostıuğunun bir taraftan idi. 
!! 
6\>.~çre sefareti binasının cephesi

fi ~l.lttefikleri tenkit eden bir takım 
r~ ~r asılmrş olduğundan İsviçre 
•rı h · k · t• ~ : arıç ez memle et mı ıyazın-

Jr~ ıstif~de ederek bu afi~leri k.~L 
~~1~ak lStemiştir. Buna (Sıyah gom 
r 1 er) müdahalede bulunmuşlar_ 
t~. İsviçre sefiri zabıtaya müracaat 
r0;§ Ve İtalya hükumeti nezdinde 
l t estoda bulunmuştur. 
ı:ı, rd11a Befiri Berline gidiyor 
~~l'rıa, 15 (A.A.) - İtalyanın yeni 

ın sefiri Affieri'nin dün aksam 

Donanma 
Manevrada 

Kahire, 15 (Hususi) - Mütte
fiklerin donanması eTI1elce tcs. 
bit edilen program mucibince 
manevralar )'apmak özere İsken. 
deriyeden denize açılmıştır. 
Mısır hükumeti Libya hududu 

l 
üzerindeki stratejik noktaların 
tahliyesini tamamlamıştır. Sudi 

•ı Barani ve Mirsa Matruh tahliye 
olunan noktalar arasındadır. =-------· 

memuriyeti başına gitmek üzere yo. 
la çıkması. hususi bir mahiyet iktL 
sap etmiştir. Affieri, istasyonda bir. 
çok zevat tarafından uğurlanmıştır. 
Bunlar meyanında Kont Ciano ile 
diğer hükumet erkanı, ayan meclisi 
ikinci reisi, Roma vali ve belediye 
reisi ve Alman sefiri Fon Mack~nsen, 

bulunmakta idL 

Yeni Valiler 
Ankara, 15 (TAN) - Erzincan va. 

lisi Osman Nuri Tekelinin açık bulu
nan Denizli valiliğine, Maraş bele_ 
diye reisi Doktor SükUtinin Erzincan 
valiliğine tayinleri hakkındaki ka. 
rarname yüksek tasdike iktiran et

miştir. 

~ 

1 

__ . __ , ______ ~ 
BORSA 1 

1 
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Lorıdrı 6.2375 
Nevyork 166.70 

Parla 2.9647 
MilAno 8.4475 
Cenevre 29.26 

Atin.il 0.97 
Sof ya 1.99875 
Madrfd 13.605 
Budapeştı 30.0475 
Bükreş 0.6225 
Belgrad 3.9375 

Yokohamı 38.7675 

Stokbolm 30.9925 

ESHAM' VE TARVILAT 

1938 % 5 ikramiyeli 
Merkez Bankası 

19.-

hisse senedi 104.-
t ._ Bankası nama peşin 8.40 

. ~----- ·----~~ 

• 
TAN 7 

! ......... -. ddd.._.........__ddM._Sea-waaHd .... .____ __ d._._ ...... ~, 

( idman Şenliklerine Hazırhk 
Müflis Mehmet Evrim İflas jdaresinden : 

Paraya çevrilmesine İdarece karar hale gününe kadar teraküm eden 
verilen ve 4824 Lira kıymet takdir vergi ve tanzifat ve tenviriye resmi 
edilen Fatihte Eski Efdal Zade yeni ve icarei vakfiye masaya ve ihaleden 
Beyciğiz mahallesinde Nişanca cad- sonraki vergilerle Rüsumü Dellaliye 

j desinde en eski 56/ 56/ 56/ 56/ mü: ve 20 senelik tavi~ bedeli ve tap~ sa. 
kerrer ve eski 42/ 44/ 44/ 1/ 46 yem tış masrafları ve ihale pulları muşte. 
42/ 44/ 46 No. lu maa arsa altında iki riye aittir. 
dükkanı şamil hane açık arttırma su. Satışa iştirak edecekler % de Yedi 
retiyle l 7 Haziran 940 Pazartesi gü. buçuk teminat parası veya Milli 
nü saat 16 dan 17 ye kadar satıla- Banka teminat mektubu verirler. 
caktır. Sartname 25 5 940 tarihin- İstiyenlerin satış günü İstanbul 
den itibaren İflas Dairesinde açık İkinci İflas Dairesinde hazır bulun
bulundurulm uştur. Evin ve müşte. maları ve izahat almak istiyenlerin 

1 

milatın evsafı: her gün İflas Masasına müracaat eL 
. Evin zemin kat beden duvarlan ve meleri ilan olunur .. (26972) 

bır yan cephe duvarı kagir diğer kat- İflas idare azalan: 
lar ahşap. haricen yağlı boyalı altın. Anıkat Alkivyadi. Reşad Atabek . 
da 42 46 No. lu cepheleri İstor ke. :Marko İşmil. 
penkli iki küçiik. dü.k~a~ı mevcut- İSTANBUL BEŞl'llılCİ İCRA l\IE-
tur. 44 No. lu evın bırıncı katına so- G :S· 
kaktan mermer merdivenle cıkılır MURLU NUDA1 • 

Meı.adct ~e Muzaffer: içeride mermer bir antre sağ ve sol. 

19.ı'1afll8la yapılacak olan büyük idma11 şenlikleri için p1·ovalar 
yapılmaktadır. Resmimiz dünkü provalara iştirak eden 

kızlarımızdan bir grupu göstermektedir. 

da birer oda antreden geçildikte bir Kartalda Gülsuyu caddesinde 36 
numaralı e\'de mukim iken halen sofa üzerinde karşılıklı ilci oda sağ 

tarafta üst ve alt kısma bir servis ikametgahları meçhul. . 
merdiveni sol taraf camlı kapıdan Devlet Demiryolları tekaüt san. 

dığından murisiniz müteveffa Ruhi geçildikte zemin katına inen ve ikin-

Raman Dağında Petro) 
Nasıl Bulundu? 

ci kata çıkar merdiven başında bir tarafından alınan (2000) lira muka. 
neli bu kısımdaki odanın içinden bilinde birinci derecede ipotek gös
geçilir bir sandık odası. terilmiş olan İstanbulda Çırçırda Ha. 

cı Hasan maha.llesinde Kubbe tek. 
Zemin kat: 44/ l Kapı No. sunu a. kesi sokağın.da tevsii intikalli eski 6 

lan sokaktan ayrıca bir methali var. 
dır. Burada Kurnalı ve Termo. yeni 8 numaralı bir bap hanenin yu. 
sifonlu bir hamam mahalli mermer karıda yazılı rehin bedelinin veriL 
musluklu zemin kara simen iki gö- memesinden dolayı alacaklı Devlet 
mülü küpü ve bahçeye çıkar caınlı Demiryolları müdüriyeti tarafından 
kapısı bulunan bir taşlık üzerinde aleyhinize yapılan ve merhunu gay. 
bir kiler bir hela iki gömülü küpü ri menkulün paraya çevrilmesi ile 
bulÜnan bir mutfak bir kurnalı gu. yapılan ve murisiniz tarafından ala
sulhane yukan kata servis kapısı sol cakh tekaüt sandığına verilmiş pa
kısım üzerinde zemini kara simen radan bakiye olarak talep olunan 
bir oda ve bu odadan geçilir bir mut- <1682) lira (B) kuru:;;un faiz; ücreti 

(Başı 5 incide) 
·den kömürü birikintilerinden kur_ 
tulmuş olacaklar ve dolayısile son. 
daj masrafı işletme noktai naza.. 
rından büyük bir kısmı bu suretle 
kaldmlmış olacaktır. 

Ancak petrol gölü ile sahasının 
hakiki hududunu anlamak için asga 
ri 9 kuyu daha açılacağına göre, 
ilk altı ayda kati bir fikir edinmek 
imkanı hasıl olmakla beraber, mem 
bam işlemiye amade ve şayanı is
tifade bir hale getirilmesi için en 
az 1,5 yıl daha beklemek lazımdır. 

· Memleketimizde 933 yılından 
beri petrol taharriyatı ya. 

pılmaktadır. Milli Şefimizin BaŞ
vekalette bulunduğu o zaman, bu 
iş için beş milyon lira tahsisat ay. 
rılmış idi. O zamandanberi yurdun 
muhtelif yerlerinde yapılan son_ 
dajlara 2,5 milyon lira harcm
mıştır. Esasen her memlekette bu 
şekilde çalışılmaktadrr. Mesela 1-
talyada 20 senedcnberi petrol ara_ 
mal:ırına devam edilmekte ve bn. 
nun için bugüne kadar 1,5 milyon 
Türk lirası sarfedilmiş bulunmak. 
tadJr. Petrol arama kamplarının U

muın sondaj ustabaşısı bulunan ve 
28 yıldanberi yalnız sondajcılıkta 
çalışan Mister S. H. Kussell, Tür
kiyedeki sondaj ameliyesinin krsa 
bir zamanda müsbet netice verme. 
sine amil olan şahıslardan biridir. 
Kendisi 1912 yılında bu işe başla_ 
mış, 14 sene Meksikada, 4 sene Ka. 
li!orniyada, 4 sene Hindistanda, 6 
sene de Türkiyede çalışmıştır. 

Hemen hemen bu ayarda bi.r 
Türk ustabaşısı olan Zekeriya Kan
tarcı da 14 sene Amerikada ve 7 
ı::ene de Türkiyede sondaj üzerine 
çalışmış ve çalışmaktadır. 

Yurdumuzda ilk petrol sondaj kuyu
su Basblrinde açılmıştır. Ve 1340 metre 
derinliğe kadar inilmiştir. Hiçbir şey 

çıkmamışbr. 

İkinci sondaj Hermis'de açılmıştır. 
Burada 1030 ve 638 mP.tre derinliklerin
de olmak Ozere iki }ruyu açılmıştır. Az 
petrol, asfalt ve bol havagazı çıkmıştır. 
Tahtezzemin su baskınlarına maruz k:ıl
ciıkları için pek istifade edilmemiştir. 

Üçüncü sondaj ameliyesi de Ker
bend'dc yapılmıştır. Burada tek bir ku
yu açılmıştır. 1015 metre derlnliftinde 
petrol bulunmuştur. Fakat yine tahtez
zemin su baskınlarına maruz k:ılınmış
tır. 

Dördüncü ameliye Gercüş'de yapılmış 
ve 604 metre sondaj yapılmıştır. Bol 
miktarda asfalt çıkmıştır. Petrol ve ben
zin tahteızemln çatlnklarından uçtuğu 

ve yalruz asfalt kaldığı görOlmektedlr. 
Beşinci sondaj ·ameliyesi Müreftede 

yapılmıştır. Burada büyük khc;ük sekiz 
kuyu açılıruştır. En kiiçilk 230 metre, 
en büyük kuyu 500 metredir. Bir kuyu
da gayet güzel havaga:ıı, diğerlerinde az 
gaz, benzin bulunmuştur. Buralarda da 
tahtezzemin su hücumlarına maruz ka
hnmıstır. Ve sondnjlardan istifade edil
memiştir. 

Albncı sondaj yeri Hoşköyde yapıl
mıştır. Burada 4 kuyu açılmıştır. Bu
ralarda da su ile kıırışık petrol bulun
muştur. Ve su hücumlarına burada da 
maruz kalınmıştır. 

7 nci sondaj ameliyesi Adanada ya
pılmıştır ve yapılmakta da devam edil
mektedir. En büyük sondaj aleti de bu
radadır. Adanadaki jeolojik ve metafi-
2ik tecrübe için açılan sondajdır. Ora
da ancak 40 - 50 metre kadar inebil
mişlerdir. Arazinin vaziyeti fazla inme
le müsait olmıyan heyelanlı ve tazyik
li olduğundan ve sondaj ameliyesinin 
icrasına müsait olmadığından şimdilik 

Adanadaki sondaj Aleti Ramana ge
tirilecelttlr. 

Sek~incl sondaj ameliyesi May_ 
tnone boğazında ve Raman dağın.. 
da yapılan sondajdır. Türkiyede 
ilk verimli petrol çıkan saha da 
burası olacaktır . 

9 uncu sondaj ameliyesi Hatay 

olacaktır. Bütün s6ndaj aletleri ta. 
mamile nakledilmiş bir vaziyette
dir. Bugün yar.ın orada da sondaj 
ameliyesine başlanacaktır. 

Petrol mıntakasını ziyarete ge. 
len Başvekil Refik Saydam, bu 
sondaj ameliyesinin tacilini is. 
temiş ve bu iş için lüzumu olan üç 
yeni büyük sondaj aletinin müba_ 
yaası için Meclisten 1,5 milyon li
ralık tahsisat istiyeceğini bilcfü. 
miştir. 

Bundan başka bir buçuk yıllık 
mesaiden sonra petrolün verim ka
biliyeti kati olarak tesbit edilince 
takviye tesisatı yapılacaktır. Yine 
Basvekil tarafından mahallinde va 
pıl~n tetkikler esnasında veril~n 
karara göre. bu takviye tesisatr, 
petrolün verimi az ise demiryolu 
güzergahı olan Batır..l'n istasyonun
da, orta verimli ise Diyarbakırda, 
daha büyük ve ümidin fevkinde 
verim kabiliyeti göri.ilürsc MP.rsin
de yapılacaktır. 

vekalet, ve sigorta ücretiyle tutarı 
fak ve bahçeye çıkar bir kapı var. olan ( 1936) lira (6) kuruşun tahsiline 

dı~ahçe: Çimento havuzu bulunan müteallik olup yukarıda yazılı ad
resinize gönderilen ödeme emirleribir lak bahçenin etrafı tarhedilmiş 

gezinti mahalleri çimento ve tulum. nin arkalarına mübaşiri tarafından 
verilen meşrubatta mezkô.r ikamet. 

balı bir kuyu bir kömürlük harap 
gahı terkettiğiniz ve yeni ikametga. bir ocak mahalli ve odun deposu ve 
hınızı da bilen olmadığı görülmüş ve 

su tesisatı ve meyve sair ziynet fi_ anlaşılmış olmakla zabıta tahkikatı 
danları ve bahçeden yan taraf sokak da bunu müeyyet bulunmasına meb
istikametine çıkan ve üzerinde 8 N'o. 
bulunan ahşap kapı vardır. ni ödeme emirlerinin ilanen tebliği.: 

ne mütedair ve usul hukukiyenin bu 
İkinci kat: Merdiven başı came- husustaki maddesine göre İstanbul 

kiı.n ve sahanlıkta mermer musluklu İcra Hakimliğinden de karar istih. 
bir hela bir sofa üzerinde ikişerden sal edilmiş olduğundan işbu ilan ta
dört oda sağ taraf servis merdiveni rihinden itibaren bir ay içinde yu. 
başında bir hela sofadan ayrıca böl- karıda yazılı borcunu, faiz, masraf, 
me merdivenle çatı katına çıkılır ön vekalet ve sigorta ücretiyle hissele. 
ve arka cephelerde birer daraça ve rinize musip miktarı kısmen veya ta-

İ . bir sofa ve etrafında çatı aralıkları d'"' 1 
KAYIP - stanbul mıntaka lıman vardır E d T k 1 kt .k t mamen verme ı5;niz veya alacak ı.. 
. . _. 1 ld _ _ . v e er os ve e e rı e- t k"b t h kk b 

reıslıgınden a mış o ugum 178:> nu. sisatı d nm a ı a a ına veya orcun ta. 
maralı şahadctnamtyi zayi ettim. var ır. mamına veya bir miktarına kar~ı 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük- Bu gayri menkul birinci artbrma. bir itirazınız varsa yine bu ilan ta-
mü yoktur. Cemal YILMAZ da kanuni kıymeti bulduğu takdirde rihinden itibaren bir a>' içinde tahrL 

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ İCRA l\IE.. 
J.IURLUGUNDAN: Paraya çevril
mesine karar verilen Görses Marka 
yedi liım~lı Radyo ile maa somya 
karyolanın birinci açık arttırması 
18/ 5/940 tarihine tesadüf eden Cu. 
martesi günü saat 12 buçukta Be. 
şiktaşta Has fırın caddesinde 69 nu
maralı elektrik fırınının üstündeki 
hanede yapılacak ve kıymetlerinin 
% 75 şini bulmadığı surette ikinci a. 
çık arttırmasının 24/ 5/ 940 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü aynı saat 
ve mahalde yapılacağı ilan olunur. 

derhal talibine kati ihalesi yapılır. ren veya şifahen bildirmediğfnlZ' 
Bulmadığı takdirde en son arttıranın takdirde merhun gayri menkulOn 
taahhüdü baki kalmak üzere a~ttır. paraya çevrilmesi için icap eden mu. 
ma On beş gün daha temdit edilerek ameleye devam olunacağı ödeme e-
2 Temmuz 940 Salı günü aym saatte mirlerinin tarafınıza tebliği maka
son arttırana ihalesi yapılacaktır. L mına kaim olmak üzere ilen olunur. 

Darphane ve Dan\ga Matbaası Müdürliiğünden 
1 - Asgari ~ 97 s.ıf yerli malı ve muhammen bedeli 9125 lira olan 25 ton ktıl· 

çe kurt1un kapalı zarf usulile ıntm alınacaktır. 
2 - Eksiltme 22 - 5 - 940 Çarşamba gilnil saat 14 de idaremizdeki komisyon

da yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 684 lira 38 kuruşluk muvnkkat teminat ile 2490 sayılı kanunun 
tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini ııyni gün saat 13 e kadar komisyon relsliline 
vermeler! lbımdır. 

4 - Şartname 8-5-940 dan itibaren hergiln idareden verilir. {3651) 

TÜRKİYE CÜMHURIYET MERKEZ 
VAZIYET' 

BANKASI 
J 1 MAYIS 1940 

AKTiF. 
KASA: 

ALT. SAFİ. KLG. 
BANKNOT 
UP'AKLIK 

71.721.316 100.881.769,22 
13.156.241,-

Dahildeki Muhabirler: 

Tllrk llra!ll 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 6.969.222 

Altına tahvili kabil serbest 
d6viz1er 

Diğer d15...Wer n borçlu kllrlnt 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

1.856.205,02 

247.538,!59 

9.802.767,79 

29.713,78 , 
28.808.954,86 

Del'Uhte edilen evrakı kdi na ye 158.748.563,-
kar:ıılıiı 

Kanunun 8 - ı tnef Maddeleri
ne tevtfkan hazine tarafından 
vW tedfyat 

Senedat Cüzdam 

TİCART SENEDAT 

Eshaın ve Tahvilat Cüzdanı 
(Deruhte edil~ e'll'akı nak 

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
Tahvillt (itibar! kıymetle) 

B - Serbest esham -re tahvlJAt 

Avanslar. 

Ha:ıtneye lmıa ..-Aden ı•ans 
Altut •• Döviz O.Zerine 
TahTIJAt ft:terlH 

Hissedarlar: 

18.879.578,-

244.102.466,07 

47.690.904,36 
8.395.970,88 

S.691.000,-
15.356,50 

7.848.773,40 

Lira 
• 

Sermaye: 

PASI F 

hıtiyat Akçesi: 
115.894.215,24 Adi ve fevkallde 

Hususi 

Tedavilldetô Banknotlar: 
247.538,!59 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - il inci maddel,.,rf.ne 
tevfikan hazine tarafından vAkl 
tedlyat 

Deruhte edilen evralc:J nakdiye 
38.641.436,43 '>aktyesf 

K:areılı!ı tamamen altın olarak 
llAveten tedavQJe vazedilen 
R~kont mukabill ilAveten tedıı 

'Yazed.. 

Tllrk LlrHı 
139.858.987,-MEVDUAT : 

Altın 6. Kla. 5!5.!541.930 

Döviz TaahhDdatı: 

244.102.466,07 

66.086.876,22 

11.556.129,9• 

Altına tahvili kabn Mv!der 
Diler dOvtı.ler v• alacalrlı klfrfn• 
bakiye.teri 

Muhtelif: 

8.188.888, 15 
8.000.000,-

158.748.563,-

18.879.576,-

139.8118.987,-

17.000.000,-
165.000.000,-

52.898.810,35 
78.124.167.90 

3.418,02 

36.652.477,10 

Lira 
15.000.000,-

12.188.Ht,16 

321,868.H7,-

131.020.878,28 

SS.8!55.89!1, fl! 

117.689.407,59 

Muhtelif: 
Yekta 

4.500.000,-
23.526.985,68 

1534.423.634, 1' 

1 Tem.muz 1938 tarihinden itibaren: 
haddi % 4, akın iiı:erine anns °j0 3. 

y ekiın 1 634.423 634.11 

Iskonto 
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Gözleri yakmaz, su ile çıkmaz, kirpikleri dökmez. Terkibin
deki BALSAMlN cevheri sayesinde kirpikleri besler ve uza

tır. Siyah, laeiverd, kumral, yeşil renklerinin bakıştaki 
füsunkar cazibesi şayanı hayrettir. 

İKGİLİZ KA:NZUK ECZANESİ BEYOÖLU - İSTANBUL 

T. iS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

1940 IKRAMJYELERI: 
1 adet 2000 llralık = 2000.-- llra 
3 " 1000 " = 3000- • 
6 • 500 .. = 3000.- " 

12 H 250 .. ; sooo.- .. 
40 " 100 .. = 4000.- • 
75 .. 50 • = 3750.- " 
!10 .. 25 • = 52!50.- .. 

Kefldeler: 1 ıubat, 1 mayıs. 

1 agustos, 1 iklnelteşrln tarihlerlrıde 

yapılır. 

ı .. Ticari muhasebeye vak.ı:f, Daktiloyu · 

eyi yazabilecek, Askerliğini yapmış KUPONLU VAD-eLI MEVDUJ. Ş i FA 
Bulmuş 

AGRI 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. 'fedavl gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya-
kısından bahsedilince, kat'iyen mü. 
baliğa değildir. Bir zat akşam tatbik 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağn. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma. Lumba
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı 
lariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit ettı· 
ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 

etrafını kaplar. ALLCOCK vaktla. 
nndaki Kırmızı daıre ve Kartal re. 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 buçuk kuruştur. 

Bir Genç Aranıyor 
Talip olanlar kendi el yazıları ile 
tercilmei hal. varsa bonservis suret
leri ve bir Fotografı ile 1513 posta 
kutusuna 22 Mayısa kadar müracaat 

edebilirler. , ______ _ 
DEVREN SATILIK KAHVEHANE 
Kadıköy Altıyolağzı Kuşdili cad

desi No. 3 Köşebaşı Tramvay Durak 
mahalli karşısında. 

KAYIP - Askeri vesikamı zayi 
ettim. Bir yenisini alacağımdan es. 
kisinin hükmü yoktur. Refahiyenln 

Alakilise nahiyesi Salur Köyün
den Hüseyin oğlu 324 Doğumlu 

Ahmet KARABULUT 

ADEMİ İKTiD·AR 
va BELGıllEVSEKLie!lrliiNE . -

BiN 
eczanede bulunur 

Posta kutuau 1255) Galata. latanbul 

Topr-ak Mahsulle~i Ofisinden: 
~n para ile ofis tarafından ınübayaa edileceği evvelce ilAn edilen afyonlardan 

bizzat veya ]:>il\lekale İstanbuldaki Afyon deposuna malını teslim edemiyecok olan
:ıarm, mallarını aşağıdaki şartlarla muhitlerindeki T. C. Ziraat ·Bankası şube ve 
sandıklan vasıtasile teslim edebilecekleri ilan olunur: 

1 - A!yonlar !'ahlpleri tarafı.ndan sandıklanrnış olduğu halde kendilerine en 
yakın bulundukları T. C. Ziraat Bankası Şube ve ajanslanna teslim edilecektir. 
Bu sandıkların üzerine "Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesine teslim edilmek 
üzere T. C. Ziraat bankası İstanbul şubesine" adresi yazılacak ve malın mahrecile 
beraber teslim edenin intihap edeceği bir markl!- da sandıklar üzerine vurulacak
tır. Ayni mahreçten bir şasha aid müteaddit sandıklar bulunduğu · takdirde bu 
sandıklar aynı markayı hamil olacağı gibi sahipleri muhtelif olan sandıkların bir
birine benzeyen markayı taşımamalarına da dikkat edilecektir. 

2 - Derununda afyon olduğu beyanile sahibi tarafından ziraat bankası şube ve 
sandıklarına teslim edilen bu sandıklar tahtası delinerek geçirilmek suretlle çap
razlama tellenecek ve telin iki ucu ziraat bankasile sahibi tarafından mühürlene
cektir. 

3 - Bu suretle mühürlenmiş sandıklar T. C. Ziraat bankası sube .ve sandıkları 
tarafından İstanbul şubele.rlne sevked!lecek ve bankanın İstanbul şubesi marifetile 
ofisin afyon deposuna teslim edilecektir. Teslimde malın mevridile mal sahibinin 
ismi de İstanbul şubesine bildirilmiş olacaktır. Sandıkların İstanbulda ofis depo
sunda tesliminde hümürleri bozulmuş veya teli kopmuş olduğu takdirde bu cihet 
banka memuru huzurunda müştereken imza edilecek bir zabıt varakasile tesbit 
edilecektir. 

4 - Afyonların sahibi elinden itibaren İstanbulda ka'i tesellümü yapılıp bedel
leri tahakkuk ettirlHnceye kadar ·yapılacak ~er tilrlü ambalaj, nakliye, sigorta, 
hammaliye, pul vesaire gibi masraflar mal sahibine ait olacağından ofis hiçbir mas
raf tesviyesine mecbur tutulmıyacaktır. 

5 - Ofisin istanbuldaki afyon deposunda iptidai tesellümde ofis eksperleri ta
rafından yapılacak hikemi muayene neticesinde zuhur edecek mağşuş, hileli ve 
katıklı a!yonlar ofisçe mübayaa edilmiyecektir. Bu gibi afyonlar masrafı sahibi
se ait olmak üı:ere T. C. Ziraat bankası eUle sahibine iade edilebilecektir. 

6 - Ofis eksperleri tarafından yapılacak hikemt muayene ile t.ahlilatı ticariye ıa
boratuarırıda yapılacak kimyevi tahlilin vereceği neticeyi mal sahibinin peşinen 
kabul ettiğini ve bu yüzden ileride gerek T. C. Ziraat bankasına ve gerekse ofise 
karşı hiçbir hak ve mütalebede bulunmayacağını ve afyonların T. C. ziraat ban
k~sına teslimi Anından itibaren ofisçe kat 'i tesellümü ve bedellerinin tahakkuku 
y~pılıncaya kadar geçecek zaman zarfında afyonlara arız olacak fire vesair naki
!'eden dolııY1 toprak mahsulleri ofisinin ve T. C. Ziraat bankası şube ve sandıkla
rının hiçbir mes'uliyet kabul etmiyeceği b!dayeten mal sahibine banka tarafından 
kabul ettirilecektir. 

7 - Bu muameleden dolayt yapılacak her türlü hakikt masraflar mal sahibine ait 
olacağı gibi T. C. Ziraat bankasının tahakkuk edecek mal bedeli üzerinden alaca
ğı yüzde bir nisbetindekl tahsil ve tavassut komisyonu da mal sahibine ait olacak 
ve T. C. ziraat bankası bundan başka mal sahibine hiçbir masraf ve komisyon tah· 
mil etmiyecektir. 

8 - 31,Mayıs 940 tarihine kadar T. C. Ziraat bankas1 şube ve sandıklanna tes
lim edilmiş afyonlar miadında İstanbulda ofis deposuna teslim edllıniş ad ve itibar 
olunacaktır. ' (4014) 

B • ır rantyor 
Leyli . Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 

Kadirga, Gedikpaşa, Beyazıt, Vezneciler ve Şehzadebaşında veya yakınlarında 
bulunmak ve asgari yirmi beş odalı .. daha fazla oda ve salonları ihtiva eden bina 
tercih olunur" ve isk.lııa elverişli mazbut binası olup da kiraya vermek isteyenle
rin Acilen Çemberllta!i civarında Fuatpa§a türbesi karşısında Tıp Talebe Yurdu 
Müdürlütüne müracaattan. (3747) 

: Deyle! Deiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanlar·, 
Muhammen bedeli 1350 lira olan 100 adet demir· el arabası açık eksıltme u

sulile mübayaa edilecektir. Münakasa 25/5/940 Cumartesi günü saat 11 de Sir
kecide 9. İşletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İstekliler 
aynı gün ve saatte kanuni vesaik ve 101,25 lira teminatla komisyona müracaat 
etmelldir. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (3843) 

TÜRK TiCARET BANKASI A. ş. , 
Yapı Yaptıranlarla,· Yol Müteahhitlerine: 
İnşaatınızın sağlam \ 'e metin olmasını istiyorsanız, temiz, yıkanmış 

ve her türlü yabancı maddelerden 8.ri 

SULTAN ÇIFTLIGI KUM VE ÇAKILINI 
kullanınız. Fiatlar ehvendir. Her kumcuda bulunur. 

DEPOSU: Be~iktaş, Yalı sokak No. 6. Telefon: 49154. 
OSMAN ve MEHMF.D KUMCUOÖLU KARDEŞLER 

, ..... lllllllİ .......................... I ........ .,~ 

TÜRl<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRA·AT BANKASI 

Kunıluf Tarihi: 1888 

Sermayesi : 1 Go,000.000 Türli Lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasmds kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesep1annda Mı 
az 50 lirası buJuD1lnlua senede 4 defa çekilecek kur'a ile o1şapdaki 

plıina göre ikramiye dağıtılacaktır . 

' ' 
Adet 

" 
• 

1.000 Liralık 4,000 
500 • 2,000 • 2so • ı.ooo 

., 

• 
10 • 100 • .t,000 • 

100 • ·<9 • 5,000 • 
l20 • 10 • (,800 • 
180 • zo • 3.200 • 

DIKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene tçfnde 50 Uradan aşalJ 
düŞmiyenlere tkramtye çıktığı takdirde % 20 taztasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eyllll, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 lhzı.rao 
ta rf h 1.-rin d P <'i>ldle<'ektir 

- - ~ 
fi 

Sahibi ve Neşriyat Müdurü Ralil Lôtfü OO&OCNCtl. Gazetecilik fi 
NeS1'iv11t T 1. ~ P.n<1111rfrfn TP.f" T A N · !\fRthıııı.-


