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Ford fabrikaiarı günde 
bin tayyare yapacak me\·cud bet kltabmı ylli.de 60 ekalk .ftat.. 

• lt ~ ~ ta alabllll'ler. Poırta Ue latıyenlerdmı ay. 
30 d' 7.tıı kmıı, ilimli'. Detroit. Michigan, 29 (A.A.) - Henri Ford 

verdiği bir mülakatta icabettiği takdirde bundan 
altı ay sonra, Ford otomc-bil fabril:asının günde 
bin tayyare imal edebileceğini söylemiştir. Ford. 
bu §Crait dairesinde tayyarelerin maliyet fiyatı
nın sekizde bire ineceğini ilave etmiştir. 

d• ~iraı istihsalin art
~.~ tırılması faaliyeti PERŞEMBE 30 MAYIS 1940 YIL: 23 * 

;I 
fl 

' 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) tDA.RE EVt: Ankara Cad.t~ANBIJL •Tl'lgTl11: VAKrr• Posta kutusu: 48° fl'lt'fon: 21418 (Yll.ZI). 24370 ıldarel 

elçikadaki ingiliz kuvve 
Çarpışarak sahile çekiliy r 
ransız donanması ile kara ve deniz 

r···················································· .... ~······· .. ································, 
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tayyareleri kıtaatı himaye ediyor 
Dünkerk tamamen 

Moskova radyosundan pek manalı bir ses: 
Kale kısmen 

tnüttefiklerin elinde f Harp Balkanların te 
~ sok.ak mu·~ lerine mi sıçrayo 

ı olayorf --_ -------
? • 

ı\J"J,, 
" •:ınnrı 'eıiııin Loıı' • : ı ı"nın ~ın lm!:!lll Lir ııllc 

'• :!;) <.\. \.) - Ho) IC'r :ı· 

1 
1iıhı~c-llol' lıir ııwmlıad.ııı 

, · e ı:ürc lnııili:z ~t·i~ri kıl\·_ 
~ 'llfıı.cm.1t·ri Fr:ınsızlnrl:ı 
lııı· 1 

Millet 

- ıMüttefik donanmanın Yunan sahilleri: 
r~ lcivarında bulunduğu,SelJniğe qakında) 

f l ~~-~'~'""~ ~~~~:!d~ ho!!.~~ ',~;~~ ~!~ <tk~'~'~ ~~,~~.~~.!fi" d~ ~ 
) •ılın hiıliin dcYlelleri n n1iy<'lleri Ynh:ımet k~hctı i. Rilh:ı~sa t"enulıu y:ı ~azetl'leri bugiin müttefiklerin bu yeni IC)C'bhüsleri ihtimalinden bnh. c 

ri ' şark\ Avrupada Yıınani~tnn coğr::ırt vaziyeti nıiiııa<1ehelile rn tehlikeli .,ediyorlar. 
~ hir mevkide buhınnı:ıkt::ıılır. Büllin Balk:ın de,·Jcllerinclc Ye bilhassa Yu_ Ynnani~tan mnlbu:ıtı ,.e \'ıın:ııı hiikı'ııncli erkanı Yunanist:ının tam 
; n:ıni~lıınrla enıli~e :ırtınaktııılır. hil~raflıRı~ı ınuh::ıf:ı7..a eclec_d!_ini .w. llmımn .halinıle lıil::ı~nrııklnrını her 
~ lnrdliz _ Fran~ız blokunıın llalkanları harfl s:ıha<;ı olarak lmllnn - ~ekılcle mudafna ec!rceklerını lııldırmrklcclırlcr. H:ı~n·kıl ~.lctnkc;as ta 
; m:ıl:ırı ve ;t.fı~ır ve \':ıkın Ş:ırka yığını,. olılııklnrı müstemleke a~kerlr. hundan bir miidılcl e.,.Ycl verını' olclıı~u bir bcy:ıııallıı bu hususu ncık· 
: rile füılkan);ırıl:rn .t,.Jnıaııy:ıya t::ı:ırrtı7. ermeleri kunrtti bir ihtim:ıl da- ça bildirmişti. 
~ hilinılcdir. Bu takdirdı• \'ııııan linı:ınları Ye hilh:ı.,.,:ı SC'lı'lnik mütıerik_ (nel'nmr ·~ iincilıld 
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Bir haberin tahlili 
Ansızın İtalyayı terket- i 

ı 1 ., il ınıııt11J..:ısındıı ~·arııı-

• ~ 1 ·~ ..ı ııın:ın rical !'lıııc1 : 1 1 ° s · d 
~~~:.'li .düı.ıırl:ıı· ııııılı:ırcı·i~ (il 8 c d 1 n e 

"Clı hırrt3)C dınr ,!(' 

Fransız tebea~ı 1 , ......... Akd~~-i~d~'kj""'i~·~·~t'~~l ... _l 
mekten menolundu i meselesi hakkında 1 
Ronıa, 29 (A.A.) - Fransız :.,,,..,, ........ - ·-................. 

• İtalyan hududu resmen kap3Jı 
olmakla beraber bir miktar Fran. 
sız tebeası ansızın İtalyayı terk. 

Dün gece yarısına doğru Moe.. 
kova radyosundan pek maılalx 
bir haber yayıldı; bu habere ğörc 
Sovyctler diyarında harbin Bal. 
kanlar eteğine sıçraması ihtin:ial • 
leri konuşulmaktadır: Yunani:;. 
tan sularında İngiliz filosu görül. 
düğüncen, Yunanlıların Arnavut. 
hık hududunda asker tahşid etti. 
ğinden, Yunanistanda İngiliz as. 
keri erkanı toplan<lığından biri. 
biriyle münasebettar hadiseler 
şeklinde bahsediliyor. 

, 'a " 1 • k .. c ı·n ın:ıluııhllrı ı;;oıc, 

t llalJrı, lıil.i hf11lı~t· sulıilc 
~ ~•lın l . . ... i ı-ş erdır. lngılıı ~ercı-ı 

İ ı 11111 nıu:ınrn bir h:ıl le 
lı;,!)ıııu,,ırr;ık oldııl·krı \'(~ 

1 • eıı-. ınuk:n·cıııel ettikleri 
, t-kteıı;r. 

ı/ ('rl len ııı<i~kiil:ııııı ııc' 
•113 

BiHç1nin varidat 
kısn11 da kabul 

olundu 
(\'azısı 2 indıle) 

'l t ~ın:ı r:ı!'.:men hılıı:ılın 

ı, 1 Pek ) iık~ckıir. 3clçika ile anlaşmala-
lı ınC'\i ıtıriıwıli hııhııı:ın 

ı ı~~•ne\lnin dihm:ııırı )nrı- rırnız feshedildi 
lır n tahrip cdıkrt']~i mu Ankara, !?9 (Hmm~I) - Belçikıt Jlc 

""' • ~ •. . .. nevcut bUtUn ticaret anlaşmalıtrı hU-
"-.~~ kfımctimiz tarafrndan feshedilmiştir. 

ten menedilmişlerdir. 

ltalyadan çıkmak için vizelerin 
al:namaması sebepleri olarak ile. 
ri sürülmekte ise de şimdiye 
!<adar böyle bir mecburiyet yok. 
tu ve yeni kaide d~ yalnız Fran. 
sızlara tatbik edilmektedir. Tren. 
ler normal şekilde işlemektedir. 

Roma, 29 (A.A.) - İtalyadan 
ayrılmak isteyen yabancılarla t. 
talyanlarr polisin müsaadesini al. 
maya mecbur eden kararname A. 
merikalılarr bu mecburiyetten 
miı~tesr..a tutmaktadır. 

ingiltere ile ltalya arasmda tek
nik bir anlaşma hasıl oldu 

salıada bir netice Siyasi 
elde edilemedi 

T.ondra, 29 (,LU - Sir Yilfric! 1 ıla mu\•arfakıy<'llc lıilama ermiş \C 

Grcn'in Akdeni:zdcki kontrol me~<'- Sir (;rcn'in lıu lıu~u~ıa lı:ılyan eks· 
lc~inc müteallik ol:ırıık ifııv:ı me· per!C'ri ile mııtabık k:ılmış oldusu
ınur olıluğu vazifenin teknik sah:ı_ nu, beyan edilmektedir. 

.'1:ı:ımarih sıy:ı~ı sahada böyle bir 

~rvik müttefikler 
ııelice elde edik·mcmiştir. Bin:ıen_ 
aleyh :ıl:ikaılar hükünwllcr, elıle c. 
dilmh olan lchnik itilafı elınüz ln~. 
\'İP clnıcmişlerclir. 

Londra, 29 (A.A.) - Avam Knma
rasın<la milstaklI işçi nıebusu \'eng· 
vud, hariciye mUsteşarından 1ngille. 
renin !talya ile olan münasebetleri 
hakkında yapılacak her hangi bır be_ 
yanat olup olmadığını eormuştur. 

Butler, bu suale aşağıdaki tahriri 
cevabı verm iştir: 

- Evet, harp kaçağı kontrolU hak.. 
kmda. İngiliz hükumetinin !talyan 
hükumeti ile halen girişml§ bulundu
ğU görUşnleler hakkındıı sö;: söyle· 
mck fırsatını memnuniyetle karşılı_ 

yorum. İngiliz delegesi, bu meseleyi 
İtalyan hUkOmett ile J::Örtişmek ııaltı._ 

hlyeUnl haiz olarak 22 Mayısta Ro_ 
maya gitmiştir. İngiliz delegesi, İta!. 
yan tekliflerin! ha.mllen Londraya 

1 
dönmUş bulunuyor. Bu teklifler bir 
anlaşma için şayanı memnuniyet bir 
esas olarak tel&.kkl edilmektedir. tn_ 
h'illZ ve İtalyan delegeleri halen Ro_ 
mada teterrUatı tesbit ile me;ıgilldtir_ 
ler. Bu görü~meler yapılmakta iken, 
daha uzun WsUG.t \•ercmem. 

t rafından alındı 
Stavanger ve Narvikte otuz 
,,~iman tayyaresi tahrip edildi 
•1t \'1: ~ ( A.ı\.) - Amirallik l Iln ~:ıh:ıh öğrenildiğine ııöre, ı ne'I ve For~nesct de elimize geı;-_ l j;i, Non·ec :ı,·ühek lrnm:ınd:ınlığı. 

1tbliğ·. tbiyc nezaretinın mü~ :\ar\'ik. dün ak~am müttefik kuv- mi~tir. nın, Offolen bölgesinde, Koncç ve 
1

• vetler larııfınd:m alınmı~tır. Fager- Pariı, 29 (A.A.) - Non·ec elçili. (Devamı .f üftCiide) 

Günün bizim gözümüzle en e. 
hemmiyetli havadisi budur. 

Belçikada olanca şiddetiyle sil. 
ren kanlı savaş müttefiklerin kül. 
abidesinin rikfıbına koşmuş ol. 
m:ı.dıkça harp sahasının Alman 
lehine titreyen ibresi hiç bir ktt'i 
n-eticeyi işaret etmez. Almanya 
dilerse, hatta Belçikadan eline 
geçen parçaların bakiyesini de 
kendine ilhak etmiş, kendisine 
teslim olan kralı Hitlerin zafer 
abidesinin rekabına koşmuş ol
sun, bu dahi. (denizlerde gemile. 
rini yurütme) demek olan gali. 
biyet için kafi bir vesika teşkil 
etmez. 

Arazi i~gali zafer demek değil. 
dir. "Hattı müdafa;:ı yok. sathı 
müdafaa vardır'' sözü böyle za. 
manlarda hatırlanmz.ltdır. 

Fakat Atmanyanın garpta son 
siddetini bulan taarruzları her 
güçlüğe uğradıkça yeni harp ı;ah. 
neleri açılmak ihtimali de bir kc. 
re daha canlanmış olur. 

Moskova radyosunun sakin bir 
eda ile yaydığı haber işte lbu ihti
malin şimdiye kadar olanından 
daha y.:kın bir ihbarı mahiyetin. 
de mütalea olunabilir. 

4 

Bu haberde Moskovanın hiçbir 
tahzirt kaydı yoktur. Şimdiye 

(Devamı 4 iincüd .. ) 
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iSA.RETLER: 

Zaman şartlarından 
" 

azamı 
Harbin seyri hakkında bir teY 

aöylcınok müm!run değildir. Hu. 
di&cJer bütün ciinamizmi ile i."1. 
kipf hnlindcclir. I::in mcçhuliü 
bir munddcyi halletmeye nasıl 
imka."1 tnsnvvur edilebilir? 

Hadise:erin kaynayan ma..1ışcri 
yanmda bir de ıükUnla gC:•~ütc
bilecc~< ve her devW- i:in foy. 
dalı olacağında şüphe olmıyan 
tedbirler vardır. Bu tedb"rlcri aL 
mak hususun<İa zaman l:aybet
mem~k iktiza eder. Hadi .. clerin 
lbaıdön~tirücü seyri önü-ıdc lü. 
:ı:umauz yere nil..i>in vc7nht:t Scr.L 
bi.nJeşerck zamn:ı1 h :?.f etm:!k b:r 
cemiyet için en büyü~t zarnrlnrı 
\erebilir. 
Zamanı İ5rof etmiycı-ek, onu en 

rasycr.cl §:!kilde kulla."Unak suı·c· 
tiyle cld_ edilcLi~ecck tedbirler 
nelerdir? 

Bu tzti~irl ~ bir taraftan mem. 
leketin i::ı.iklalini, hün-iyetini ve 
sulhunu korumak emeli ile birli1'. 
le onun kalkırur.a imkanlarını da· 
ha nizr..mlt, daha verimli bir h3le 
koymaktır. 

Harbin başladıeı gündenberi 
Refik Saydam hükumctr.1in bu 
yold:ı daima hay.ı·lı rehb::rliği bi. 
l·inci planı işgal etti. Vatanda§_ 
1-r:"Jn istihsal aahnsmda daha hız_ 
b çalı§maları için lizım o!an ted
airleri aldı. tı er.niyetini mahfu2 
tutac3k bütiin Wırnr!arı tereddüt 
etmeden verdi. 

Harbin başladığı gündenberi 
Türk istihsalatı hükumet t:ırafın. 
da:ı daima teşvik, ve daima yar .. 
dtm 3"r"Ir.Üştür. 

ı\ıt.illi kalkınmayı m.illi istikla.. 
lin bir r.:ır~.sı sayn.n cumhuriyet 
hükiımı:H hiç bir ~evirde görül· 
r:ıiyen bir ruh sekineti ile dava. 
m.a s~dık kalnpştrr. Ancak biz 
;,ı kalknunayı daha çabuk baıar. 

istifade 
malc, randımanı c:ııiıa bol eide eL 
m~k i .. tiyoı-uz.. ' 

n;zim cumhur~yetin, Ankat'8 
po itika mclıtebinin ııarı: 

"- Daha, daha çok!'' <ll:•'. 
İyiden daha iyiye, güz::IJen 

dat1a güz.de gitmek cumhuriye· 
tin n..'1 17ıki \'asıflarmdan biridir. 

Hıı.l~i:ı ne kadar süreceği belli 
dcğ:ld'r. 'ı-l!rk vatandaşının bu 
hi\rp!e.ı ynlr ız zedelenmemiı ola. 
rrık cieğii, daha olgun, daha kali. 
teli b'•· istih 111 unıun. olarak çık.. 
m:ısı emclimizdir. T~"k memle-
11ctir.i :::en~in bir memleket hali. 
r.c I< } .-::n!;, cn:.ın tabiatini en 
m:.İuait ~ckiilerde İstismar etmek 
e;ı şcr:!li mi:Ji gayemizdir. 

Bun-cn iı;i.ı ne yapmalı? 
Bunun için &anıyorum ki tabi. 

ntle yapacn{:ımız mücadeleyi da· 
ha kc::kin, dah:ı nizamlı, daha 
kudretli bir hnlc koymalıdır. 

lstihtali ı>r:tırnıak için yapa.. 
ca.ı"lrr.ız tc~c b~üs bir nevi ıder. 
hedik mr:-"":'lr~ı:ı arzedecektir. 
Hatta b:.ı bakıo:n:l:m memleketi 
yeni b'r hale koyrr.ak için istihlak 
mad<lclerin.i ı nelril~ni, cinıteri. 
ni tnyi.1 ve t:ıbdit tile mümkün
c!ür. 

Tür' ... i··c:b y-;:--==~~~mız tnb:at. 
Je müca,1~!~ bu c:ü-:• a üzerinde 
kıırşıhk"tz kı!rr.ı.,:-~1.trr. istihsal 
edilC'n her m3dd•'l!n n!ıcısı mev. 
cuttur. El erir !<İ hunu bol ve ka. 
litcli bir şcl:ilc?~ temin edelim. 
Bunun icin da!ıa nizamlı bir ia· 
tilısal v~ istihlik ;.artma ihtiyaç 
vc.rdır. Bunu et;er mevcut kanun
lar temin cdcme7.sc, isti!ı~i ko
rumayı, ve milli kaikmr: ayı ken. 
elin~ mukaddes da a edine:. cum• 
huriyet hiik~nıeti bir k:ınun layi_ 
hnsiylc meclisten isteyebilir. 

Z:ı.~nı \"C ~:ır~hı.n yüzde yÜz 
kc.ndi hes:ıbımı:-:ı bir köle haline 
koymalıyız. SADRI ERTEM 

Zirai istihsalin arttı

faaliyeti rılması 

Amerıkaya sipariş edilen 
ziraat aletleri geldi 

.Aııknra, 29 (Huausi) - Milli Ko
runma l~ununun t.utbikl dolayJSiyle 
zirat istihsalin arttınıması ctrafmda 
!'141.lycttc bulunmak U.Zcrc mmtaka 
relslerlnda.n Rahmi Olte Akdcn1%e, 
Avni Akvardar Orttıanadoluya, Şev_ 

l•et Ar1 Marmıırıı bölgesine hareket 
~tml.§lerdir. Zlrant Vekdlctlncc mU. 
bay:ın cd'Ien ıooo kadnr orak maki. 
nesi emirlerine vertıml.ştlr. 

Amerl1'.aya siparlo edilen traktıır, 
içer •• derer luı.rnı tı makineleri va.. 
.ılr • ziraat l!letlerlnl:ı 111< parUıi 
mcmlekotımlze gelıniı,ıUr. 

İngiltereyc ısmarlıın:ıcak zlr:ı.at 
letlcr1, mUcadcle llı'lçları, 1.ıaytaı1 cc. 

za YC mal::cmcye nlt mukaveleler de 
Ticaret Vcl<Aletınce tasdık olundu.. 
~dan yakında bunlar da memlekc. 
tlmtu gclecekt1r. 

Anknrada Mcrlcez, !.ıHaklr, Çubul' 
kazalarında koınbl:ı ı r ımnımunun 

traktörler t:ı fınJ:ı.n lCtı b;..., dekar 
arnzl aUrUlmU~tUr. l'>nc!o.s mcv.slml 
geçmekte, h:ıvabr 1'nzla yaJI§lı ve 
tnrlalıı..· çok otlu ollluğundan k3ylU-

nUn bu vadideki istetlerl çok !azla.. 
cıır. Köyıtı ittcıkleriııln ımıttuı nlJJbe.. 
tinde temini mnksadıle traktörler on 
beg gün<lenbeı ı geceleri de çalıgt:ml.. 
makta.d r. 

Dundan l:ı:ı şl'a ınlll! yardım koın.L 
tası tarn!md:uı Zir~ t VekAlctlnln 
eı:nrlnc tah 1 cıdilen pı.r:ı ile 21 vilı'l
yetten lOOU baş ökuz s:lln nlırunıg 
VO bunlar Z !zel den ?.. rnr (;Ören 9 
v11Ayet J,ö~ IUlertn.ı meccanen dağıtıl. 
ınIJtrr. 

Millet meclisinde 
Bütçenin varidat kısmı da 

kabul olundu 
,\Jıkara, ~9 (A.A,) - B . .M. MoclL 

ı bugün Şemsettin Günaltaym bq. 
l•anlığmda toplanarak bUtçenln varL 
c.lat kmnı Q.zerindckt mUzJLkereyl lk· 
rnal ederelt 1940 yılı muvazenet umu. 
)n\ye kanununu taavip eylemi~tir. 

M:ecll• bundan sonra aakert fabrl. 
.ılar umum mUdllrlUğU ltl30 mal1 

:yılı btltçealnde değiflkllk yapılması.: 

na alt kanun Ue devlet demıryollan 

'o limanları umum mUdürlUğtl 1040 
mall yılı bUtçeslni kabul etml~ ve ya. 
rm toplanmak üzere tçtiml\a nlha~et 
vermlfUr. 

Fevkalade tahsisat layi
hası Umumi Heyette 
l9t0 maıı yılı mu~·azenel umumi. 

ycstne dahil bazı daire bUtçclerlnc 
109.922.000 lira fevka!Ade t.ahslııat 

\iertlmeslne alt kanun IA.yihıı.1'1 ?.leclls 
lıeyeU umumıs esine sevkedilml~ bu. 
lunmaktadır. Bu kanunun hUkUmlerl. 
ne gtıre bu fevkıılfldf' tahslsattnn 72 
ınllyon 800.000 llr:ısı Mılıl mUd fca 
i§lerlne ayrılmaktadır. Tnb l rt n gc. 
rl kalan kııımındaıı 20.49ı 0-00 ılı m 
demlz)'alları ln§aatına, 5 000.000 lira· 
• aııllel• mmtakuında yapılacak i . 
ler v. 7ardımlara. 2.731 O ı r ı ı . 
tanbuJ - Edime asfalt yolu ı 
k ltr Heyeti kararlle tayın o • 

diğer yollara, 200.000 Jiraaı d& Tun
celi mmtakaamdakl ıalahat progra
mına sarfolunmak Uzere 28.422.000 
Uraaı Nafia vek!leUne, J.ö00.000 Ura. 
n muhacir isklD i§lerine, 1.500.000 
liraaı da Tıp takUlteaı 1n~aat vo teaL 
satma tahsis edilmek üzere 4.000.000 
Uram Sıhhat ve içtimaı muavenet ve.. 
klletine, 2.000.000 llraaı maden tetkik 
ve arama enstıtusUne, 1.200.000 lira.. 
St da Ereğli l:BmUr havzaamda ödene· 
cek eşya bedellerine karvıhk olarak 
lkwat vek!lletıne tahsis edilmekte
dir. 

Yine Mecli3 heyeti umumiyeaine 
sevked.il n diğer bir l<anun lı'lylhaaı 

ııc de fe\ kalAde ve muvakkat mahl. 
yette olmak Uzere C. Merkez banka.. 
smd:ın 2u0 000.000 lira kndar avana 
akdi içln .Maliye vekiline salAhJyet 
·erilm i istcnllmektedlr. 

Kanunun maddelerine göre bu aalL 
hl) t 19::9 Avrupa harbinin hitamını 
tıııdp eden b r sene nlhayeUno kadar 
olan m.iddct znrlmda 1 Umal o1una· 
bil c ktir. S ml.nunusnnl l!HO tarihli 
a:ı ıı. oa muc blncc istikraz edlleıı 1:5 
ml'~on 1 1llz liralık &ltm bu avans 
mulıabllinde C. Merkez Bankasına 

t di ol ın ktır. Avansın talzl lle 
ı lı.ınl a il hazine arumda 

• av le llt tesblt 

At yarışları 
Bu sene 7 Temmuzda 

başlıyacak 

Her sene 1stanbulun e:ı çok 
rab-bet gören sporu olan at yanŞ
ları bu yıl 7 temmuzua başlıj·a
caktır. Diğ.?r yıllar temmuz ao. 

nunda başlıyan yarışlar b-.ı sene 
temmuz başına alınmı!tır. Prog. 
ram altı hafta olarak huırlan. 
nıı~tır. Fakat gittikçe büyüyen 
bir rağbete mazhar olan yarışla
rın bilhassa bu yıl daha erken 
i·aşlamasınecı, irtifadc edilerek 
bir iki hafta daha ıızatılması ~ok 
::n.htemeldir. ~ 

Yapak mübayaası 
durdu 

Ziraat Bankas: tüccarın elinde 
kalmış eski mahsul yapaklar üze. 
rindeki mühayaattnr dün akşam 
durdurmuşt1ır. B.anka tilccarhra 
bir tamim yapar<l'< bundan sonra 
teklif ed;ier~k maUan yeni mah. 
sul aıldedert'ğini bil,1irmiştir. Bu. 
na göre veni mahsuller i;in yeni 
bir fiyat ~e:iıit eci:ıeccği anlaşıl
maktadır. 

Yapak ihracatı hak
kında bir tamim 

Ticaret vekaleti yapak ihracatı 
hakkında dün alakadarlara yeni 
bir tamim yapmıştır. Buna göre, 
yalnız yağlı, deri ve sarı yapak. 
lardan serbest dövizli memleket
lerle İngiltere ve Fransaya yapı. 
lacak satışların fiyatlarında kilo
da 15 kuruş tenzilat yapılmıştır. 
Diğer memleketlere yine C1lki fL 
yat Uzerinden satış yapılacak, 
yalnız kilodaki 15 kuruş fark hli. 
kQmetirniz hesabına geçirilecek
tir. Yukanki cinslerden hariç 
mallar ise eski fiyatlarında satıl
makta devam olunacaktır. 

Kısa haberler: 
• Eakt tekaüt kanununa g8rc maaıı 

alanların aylıklarına zam ynpılmnsı 

hakkmdaki kanuna e.lt izalınaınc def
terdarlığa bildirilml~tıı-. 

Bun nazaran, eekl tckafit J,anunu 
hUkUmlerlne göre ha~lanmış Qlnn te_ 
kaUt ve yelim a) lı~:lnrmın tahstsab 
revkalAde \'e yUzde on zaınlarile bir
likte baliğ oldu_&"'\! rolktnrın yUzdc 
yirmi be§i m!l.aşı ıı lllerlr.e U ve cd1 
lecektir. Du ıltıvc n,>Tıca tahsisatı 
revkaJA.de ve yllzde on zanımıı tabi 
degildlr. F..!!kl tcknUt kanunu m gurt 
ma&I) 11. ınakta ıi1:en rn·•z Qr koı:~nmı 
oeşrinı.lcn sonra vefat eden mUtck'l· 
ltlerin halen muş ıı.lmııkta t:u:u:ı:ı'I 

yetimlerin:: d yüzde yirmi be~ zam 
yapılacaktır. 

MUteka.it, eytam ve eramılin Uç 
aylıklıı rı, 1rcrclc lc.rdı.·mo.lt ıruı-eUlt 

Eml!k v.ı E;>U\w bankasından alıın. 
lar, gerek cıottrudan doğruya mal mU· 
dUrlUl>lerır. ı ınnaş alanlara bu aym 
birinci ı~lnil led yata başlanacaktı. 

Fakat yeni zam kanunu dolayısile 

lııı.zrrlıklnrın trunamlanması \"akte 
muhtaç olduğundan bu tedlyatm ıo 
rck b:ı.nk:ı \C gerek rnnlruUdilılUkle· 
rinC1ı!, hazııtı:tlıır haziranın be,şloe kA. 
dar blU• llercl<, ayın altısından itlba· 
ren ~ ıı.p::maaı kararıaşmıştır. 

• l{oml n!sllllc propaı;andnsı yapmak 
suı=undan mevlmten ~klzlncl nsll~ 
c:::::..-ı ın hlcemeslne ''erilmiş olan dok. 
tor Hl .matın nn:ısı MUnlre Kıvılcım 
ve lı lnle0eslndcn Fikı-cl Köngüliln 
muhakc ncl::-rı l.ıitml§ ve karnr blldi· 
rllml ti . ı-:a.nra 0ı.rc, mo::nuııların 

suçla:-ı s:ıl.ı.t olmu!l, Fikret Uç buçuk 
M:Unlrc u .. oy lı psc n:" !lkC\:n cüliml§ 
!erdir. 

• LG.~rcll m ş olnn h!zr.ıet otomobil 
lerl hnk.\ :'t. k.l l\ nun ıı' .odarıara 
tebliğ c.ı ... m.ttlr. Hl-metten 1: !dml· 
mıı olıuı otomoblll"rın cuma gtlnJ ak. 
pmına ı.auar detlerd:l.rlığ:ı t .. ıılim ı>· 

dllmeleri lktız.:ı etmektedir Ş hrlm~ 

de bcledi.}e, traı:ı.vny \"e clektıil: \'C 

tUnel ldarclerilo tnhlsarlarda 1;e fıo. 
t..anbul mUdJcluınumtli~n..!ıı olm:ılı 

tlZ•!re bu kabil onbe§e yakın otomobil 
\"ardır. B·J o~onıo't:ı llcr tılmııc~:t l u 
bir eınre göre dc~terd ırlıkl.a ınuh'I. 
faza e .ncccktlr. nu arncla dcftcrı!:ır· 

lığın hf met otoır:ob.11 de kaldırılnı'.llc 

tadır 

Efrgamacia 62 ya§ında f.:&rip 
rr:i.!eli b:r k3ciın yaııama.ktac'ır. 
is -i Gülsüm otan bu kaclın mev. 
va ve ekmek yer gibi cam y·e. 
mzkte ve b\lnu suhuletle h:ı...-met. 
md:tedir. Son defa hcnd!site mli· 

Dün Amerikadan demir geldi 
Bunlar Ticaret Vekaleti 
tarafından tevzi edilecek 
Am:rik:ıd1n iki vapurla gelme

si bel·ler.en 2500 ton demirin ya. 
nsı dün Amerikan bndıralı 
Eksmiııi..,tcr vapuriyle limanmu
za gelmi§tir. Eu pnrti<le 111 7 ton 
çubuk ve borı: halir.t.1e ve 59,S 
ton da levha halinde demir var. 
dır. 

Bu denürl'"r C:e vekfı!:t tarafın. 

dan tevzi edilecektir. Tüccarlar 
vekaletin müsaadesi olmadan sa. 
tış yapamıya<:aklardır. 

Her tarafta fazla ibtiya~ oldu
ğundan vekalet en mübrtm ihti
yaçlara müsaade edecektir. Dün 
mınta'~a ticaret müdürlüğü bu 
h. rusta alakadarlara teblig:ıt yap 
mıştrr. 

Bir dilenciyi JYeni vergilerin tat-
soyu1ak istediler · bikatı hakkında 

Par1 bulamayınca 
C:ürak attılnr 

Kocamustafa!la"a\.ia garip bir 
vaka obnuş ve bir dilenci soyul
mak istenmiştir: 
Adı ı;ebi oh.n hu i 11tiya. dilen. 

ci evveiki giin Kocırr.tıcıt~fopaşa 
taraflannda dilenir:cen İffet adın. 
da bir kadın kendisine acnru! ,.e 
ekmek verme~ üzere evine cağır. 
mıştır. Ancak clil•rci ad mını ka
pıdan içeri atar atmaz iizerinc iki 
kişi çullaiunış. ellerini ayakl;:rını 
sıkıca ba~ladıktan sonra üzerini 
aramaya ba~lamıılardır. Vakıa 
dilenci N eir:nin {izeri.nde gumuş 
bir kemer bul:nu~larsa da, bos ol. 
duğundan hu hal miitecavizleri 
kızdırmıı ve Nebiyi bir temiz 
dövdükten sonra salıvermişler. 
d.ir. 

Dilencir.in ~il.ayeti üzerine 
yakalanan iffet, Nebiyi soymak 
isteyenlerin ko:ası Akif ile Mu
harr~m olcluğunu söyleTT".iŞ ve üç 
su~lu dlin ikinci ağı:- ceza mah
kemesine ''gasb'" ııuçundan verit. 
mi§lerdir. Maznunlar rnahkeme
cle Nebinin hırsızlık etımk üze. 
re c.ve girdii;ini, kendilerinin de 
onu dövcrı:~i< dıtarı •ttıklarını 
ıöylemiş:cr ve muhake:ne clllen. 
ci hakkmcla kafi rapcr alın:r.ak 
üzere bs2ka b!r t;tine bırakıl-

Oettsrdar Şevket Adalam ı 
beyanatı 

Fe' knliı le '..ı.ı) et uol::ıyısile lı:ı· 
zı ,·erg.lc.e 111111 ~·ııpılm:ı•ı \c bnu 
ın:ıddc.e, in )eniden istihliık Hrgi
'iıne talıı lıı.uınıııs.no d:.ıır olnn kıı. 

nunu.ı ı:ıtbık •• tı hokkınJo lqanlıııl 
Dctıenı ın !ıc,·keı ı\d:ıl.ın B zcte
nıı7.C ı;u he~ .molla lıuJuııruuş ur: 

"- '27 /a/940 ınrlhinde merlyet 
mc,·kiine f{irmiş bulunan 3R'.!3 s.ı· 

yılı knmınun ınm·nldıat mıırt<lesınc 

l:o;tinr.den 'crl{iyc 'e ;ı;:ımlııra t:ıbi 
'tululan stok mıııtdcler için \'eril
mc:;ı lktııa eden hcyıınnnmclerin a. 
llık:ıcinr mııliye şubelerine ıc,·di 

müddetlerinin ,.e diğer baıı nokı:ı. 
!arın al{ıkarlarlarca yanlış telı\kkl 

cdilmr.kle oldui_hı bu sııtıado ropı· 

lan mıitev:ılı ınurn~:ıııtlerdıın ıınla

şılmoklaılır. 

Bu itıbarla, ha:zı noktaların lav. 
zihi hı111mlıı f{Örülmü,ıfır. 

ı - l~nnunun mm·alckat birinci 
ın:ıctrlcsi ılc, bu müddet keyfiyetin 
G:ııclclcrlc llAnını takip eden gün. 
den, illb:ıre:ı 48 saat olarak tarın 

cdild A•ndcn sınnl müesseselerle, 
lth:ılfıt çılar 'e to~tnncılnrın, kah· 
l"C, \"OY ve benılıı perakendeclleri
ni n !U/S/940 tarihine milsadlf cu. 
mn giinü ııabahına kııdar beynnnn. 
nıc!crlni vermeleri lhımdır. mıştır. 

Bir katil 24 seneye .! - Beyannamelerde teshil edile· 
mahkUm oldu cck stok, kanunun neşri tarihi olan 

ı 93 7 senesi içinde İsa adıncl:. 2'. /5 /9 ıo pa1ıırtesi Rünü sabnhle
birisi bir müddettent>eri ayrı .ya. yırı nıcevuı ol:ın mn.llnrı lfııde eder. 
pdığı karısı Saciiyenin polis me. Ilı~ ııebcpl~. t~u. tnrıhten. beyannn. 
murlanncian İsl!la:ı Hal:l:ı adın- ıııc nın 'erıldı~ı tarihe kadar ,·akl 

da b. · · ·ı · · • · · h ı. 1 ol:ın s:ıtı~ı.ırın stohl:ıro ithal edil 
ınsı ı e sevrtıgını r.u .. r a. . . • 

lınca ltatr.:ısmı teline k'ymuş ve nıcı; ne cl.kk:\ı ol'.ınmn~ı ,.e hu csn. 

lcarlsın O
• r •.,. t~ • ;· 'a~., · s:ı muh:ıı.r t•.nrn,; bcy:ınıınnıc ,·er· 

ın ,ı cı ... ,ıı '·"- .... gı. . , 
der ı B ·ı • · · ~ mı~ <' l"l.ırın rl<-rlı. I r:ıii telci( lçe-

e.~ a-' ar y• ;ı me -t'~.<ıa~ ge- . ., 
zinen kuıst il~ :;:u:e~i ~cr.iht>yı risınrl. ı .ür •c:ı:ı'l:ı \'.!rdı ll:rl be. 

d l ·ı :rıınnnml'lnri ı !:ılı r'ıııclcri İ"":tP l'. e ı: c:e~:k e':r.e~ sıırctiu".~ i,;J. 
" der. c!;.irrr ii~t :i. 

3 - llcrhnngı hir noktn<ln le. 
Birinci a~ır ceza m2nkemeıi 

dün İsayı öiilm ce:uı;:ıa mahkum redıHidü ol:ınlnr, Gal:ıtndn Rolık· 
p:ız:ırındn mu.:mı"lc ve istihltık \"er. 

etmiş, aneak haksı7. tahriki göz. 
önünde tctara'.c ölüm cezasını 24 ~ileri miıc!iirliil!ilne mürnro:ıı ve:r:ı 

4 t 79!1, 43309 numar:ılrıra telefon e. 
sene ağır hapse tahvil etmi\tir. der~k ınıılüm:ıt abolirler .. , 
Denizyollarına yenıden 

memur alınacak 
Denizyollılrı idaresine alına.. 

cak memurlar için açılan müsa_ 
baka imtihamnın r.cticesi belii ol. 
~U§tur. Yalnı: imtihar.:ı giren 23 
ki~i kafi gelmediğinden iclarenin 
yeni kadrosuna daha bir miktar 
memur alınacaktır. Bunun icin 
hazira:ı ayınc?a orta mektep ve 
lise mcrunlan cra~ırda yeniden 
bir müsabaka bıtiha~r o.çılaeak-
tır. 

Güzel Sanat!er 
Birliğ:nin re:;im sergisi 

GUzel san.at!~r birliğinin 17 n. 
ci resim sergisi Anka:-ada sergi 
e-.inC:c 1 Haziran Cu:nartesi gi!. 
n.I saat 16 da açılmak üzere ha. 
zırlıklar ilerlemektedir . 
B:.ı sergide glizel aanatJcr birliği. 
ne me s•ıo ressnnların 152 resmi 
teşhir edilecektir. Serginin aiıL 
ır..a mcrazimi Ma:ırif vekili tara. 
fından yapık:aktır. Sergi 25 Ha
z:rana !:adar herkes için açık ve 
&crbest buluna,..~ktır. 

Yeni mü~takil orman 
bölgeleri 

Ank ra. .t9 (IIu~msl) - ~-t!nl tadil 
eda"'ıı biletme karam mcı'i hUlcUnıl~ 

Arpa ve yulaf tüccarla
nnın şikayeti 

Arpa ve yu!af ihracatının ta
mamen menedilmesi Uzerine bazı 
tüccarl:ır alakadarlara müracaat 
ederek şikayetlerde bulunmuş • 
lardır. Bunlar, k2rarnamenin çr • 
karılmasrndan evvel satılnu1 o-lan 
malların ihracına müsaade iste. 
mektedirler. Bu arada bilhassa t
talyaya gönderilmek Uzere haztr. 
lantrı§ milhim miktarda arpa 
mavnalatda yüklü katmıştır. 

Bunların bozulmasından kor • 
kulmaktadır. Alakadarların ka • 
rarııameden e·ıvel satışı vapıtmıs 
mallar:n ilıracma müsaade ede -
ce!.leri umul:na~tadır • 

Çay kahve tüccarlan 
dün toplz.ndıl:ır 

Çay ve kahve tüccarlan diln 
ithalat birliğinde toplanmı!'lardır. 
\pergi ve resimlere zam kanunu 
çıkmış olduğundan uzun r.aman. 
danberl gilmrilklcrde beklemekte 
olaıı 40 bin c;u,•al kahvenin çıka
rılmasına mfü:aade edilmesi hak
kınt!a ticaret vekaleti nezdinde 
tekrar te!}t-?>has~er yap:lmıştır. 

Bugünlerde müsaade emri bck
lenrr.ektedir. 

nak.--.:ı cd .. nicr:n knr'" ında ya. bölı;eicrı in r.ıln u,.tur. 
B~ r.ıallar kilô ba§ma 20 kuru; 

isti 11:.k resmi ummedHert'k çr.. 
kı:rıl~caittır. Tüccarlar dü:lkil 
toplantılarında bu rr~llıın:1 ara.. 
lerın~a takwitr.i ÜLCti,1ce gö, u~. 
ır.il§lcrd;r. 

nm kilo cam yem:ştir. 11lctmclor mu 1kU;ı merlcbe Lı: 
maaraf 'e kadro ile hıl' ı 1 l'll lo;uıdc 

• Kars ..-2!.lisi emer Ö;cmen ya. , memleket ormıı.nc.ı:g- .ın rıı~;;on lle.tı
nında e:nniyet ~üdUrü cldu~u Urtımul bakımmdnn r; ~: tıı;;datı ta. 
halde \ n:ıvcttc tc~t:şc cıkm.ş.ır. sirlerl o:ac ktır. 1 

Balkan 
Yazan: Hikmet 

Sabahleyin matbalY' 
kcn, §İmdiye ka 

işitmediğim bir haykı~.: 
Bir adam, elinde, ka.,.

ği.iın ve iki bardakla: 
- Ali Balkan suyu 

bağın yordu. 
Sırmakeş, Karakl.l'lak, 

Hünl;ar, Hamidiye .... Si 
lar tanını. 

Fakat Balkan Suyu'n 
duğunu bilmiyordum r 

Nitekim yolda birkaç 
hayrete düştü. 
Ada~a: 
- Yahu, dediler .. 

yu da nerdeymişl? ..• 
- Olmaz mı bayım? .. • 

dan geliyor .• Hele bir i~ t 
Hadisatın çirkin seyır 

de, mevzuu biraz deritıl 
kendi kendime dilJündUSSS' 

Su ''Balkan Suyu" nd.sı 
lir kimler içmek istiyor 
rareti kesmekten ziyad~ 
cağından n içenlu:in 
kasıp kRvuracağın<'..an 
hlc kimsenin dudağını de 
ye cesaret edeceğini ıaJ\11 
rum. *. * Sulh rivayetleri 

A lmanyanın bu hile 
sonra sulh yap~ 

tinclc olduğu söyleniyor. 
Sebep, bu nevide{l ın 

yetlerin devam edebile' 
min olamayışı mıdır de 

Vaktile Şarklı bir b" 
ıehrin minarelerinden 
zerindeki altın 'ayın içilı 
kim bir ok geçirebilirse 
ne bUyUk bir milkif at 
nadeder. 

Birçok okçular binr•f' 
nırlar. 

Fakat ok atmasını · 
kişi de onlann arasına ki 

Hepsi atarlar. 
Hiç birisi muvaffak o~ 
Yalnız. ömrilnde hiç 

mıı. )ÜUt ataııı da tutt 
olanın dkıı, hedefini bulut• 

Kendisini tebrik eC:erl 
kafa~ını verirler. 

Fa!:at bu tesadlifi okç\J• 
fatını aldıktan sonra hC 
yını kırar; oklıırını bir ti 
tar ve ömr:lnde lir dalı• 
mamayn yemin eder. 

- Neden? diye sorarl3 
- lldııci defa muvaff~ 

yac:ğırr.dan eminim de 
cevabını verir. •

1 Acaba vaziyet böyle I01 
Yoksa bir kere "ok yaY 

tı" \Dl!? .• 

* * * 
Cemal Nadire 
ithaf 

H er §eye bir kulp ti 
givri hadisenin ueut' 

zclce törpüleyerek tirirt 
ile gözümüzde canlarıds 
bilen Cemal Nadir dost 
nasılsa bir mevzu gö.ıUrıd 
maktadır. 

Fakat hakkı var; o 
görmek kabil değil ki ... 

Ben, - bir zaruret do 
le - bir hayli ter döktil 

0 nu:nun ve başımın fiıi>'?l 
şekkillatında bir hayli de 
husule ,eldikten ıonra atı 
rebildim. 

Ve bir otomobil, bir 
bir tramvay. birkaç dik le• .... 
cunun amansız aavletindv 
dimi :zor kurtaraı'ak bu 
yetin zevkine varabildi01; 

Eminönündc yc.r: değ! 
otan kavak boylu, fındıiı 
ters oturnm' ''meydan 
den bahsediyorum. 

\aklllf!ı \ IUlatl ~r.ıanl v..-d 

Otlnr.ı,111 • - .... 
dn~JtU C lJ3 .,. • 4 

Üğle 12 11 4 18 12 ti 
tklıldl ıa ıı a ş1 ı4 ıs ıı 
Ak~ 19 33 l! 00 1.9 SS t 
Yatsı 2J SO 1 38 ıı st f 
tm..aı. ! ıs ı u : t1 
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~er: 
., Beşinci kol ,, a 
karşı mücadele 
~ Ajanı haberleri ve bütün ya
hi: tl matbua t, dün kısa bir tari. 
ita 1 anıattrğrmız ''Betinci kol" a 
ltr~'· büyük ve küçük memleket. 
l\!rrı.t ahnan tedbirlerle doludµr. 
koıı il.tı istilasının A vuıturya , Çe. 
t:ıln?valı:ya, Polonya ve nihayet 
dtk·'tnarka, Norveç ve Holanda
lıfr ~ ltluvaffakıyetle:inin mühim 
}'a ı~ını bu memleketlerde yaşr. 
atf 

1 
aıanlarına ve ekalliyetleri ne 

l'lıc 0 Unduktan ı;onra, şimdi her 
İ~i:leket, kendi vatan hudutları 
fl)g de, ister yerli ve ister gcc;ıcı 
il)' un, bütün yabancı halka karşı 
rrıcanbılc. ve tedbirli bulunmak 

t urıyctini hiuetmiıtir. 

Ya ~İt ekim, Yugoslavyada başlr. 'l: Alınan halkı dü§manhğım. 
~ırı &0 slavlar istila tehlikesine ya. 
l"ıia.' 01rrıayı bile nazarı dikkate al
tc·/''ı.ın Jİddetlcndirmişlcr ; ve 
ııo/ah kılıklı birçok Almanları 
rat 18 kontrolü altında bulundu. 
!ek a~ İ7.'aç etmek suretiyle mem. 
.\ ttı terke mecbur etmi§lerdir. 
taf~ h~diseler, İsviçreden gelen 
le~ !erimizin ifadelerine göre, 
it ,tt~de d~ tatbik edilmekte, ve 

bi ııncı kola karşı bu küçük ve 
~taf memlekette tedbirler alın. 
cUkıctadır. Hatta bu arada şayanı 
la ~at olan bir cihet de vardır ki, 
b.vıçrede tazyik edilen Alman te· 
r;atı ekalliyet, ıilcihlarını iıviç. 
.\J Polisine terkedeceği yerde, 
b,.rııa11 konsclosluğuna götürüp 
t :•~:ltlıJ: bu suretle konıolosha. 
tır. b:r ısilah deposu halini almış. 

tct' tinci kola karıı alınan bu 
~- ifüi hareketlere Mısırda İtal· 
~~ tebeaya karşı gösterilen ırkı 
ı~1 trolü de ilave edebilirsiniz. 
bi Yanın Mrııra karşı h erhangi 
h:ı hareketinden daima şüpheli 
Ilı krıan İngiltere, Mısm ikaz et. 
r~ . •uretiyle bu beşinci kolun 
dıı Uyetini göz hapsinde bulun. 

tll'ıaktadır. 

bt~aziranda yapılacak bir maç 
~~eliyle komşumuz; Bulgaris. 
~O a. kafileler halinde gelen 30, 
ta hın kitilik Alman seyirciyi bir 
latafı bıraksak bile, kendi hudut
~11l'ııı içinde bu beşinci kolun 
~1 htcmel faaliyetlerine kar~t ba . 
ta~~birJer düşünmek zamanı a. 
la~ gelmedi mi?.. Bilhassa İs. 
1~bu1 gibi her tebeadan birçok 
~~!arın bulunduğu bir şehirde, 
le •1t ederiz ki zabıta, bu misafir• 
llı~ll her türlü h areketine karşı 

l'atlı bulunmaktadır. 

~0nıervatuvar mecmu-
lrındaki nota hataları 

l'ıı~abık Darillllha.n Ney muallimi \'e 
~~a. Kulekapı Mevlevlh:ı.n~i Ney. 
tı~ ~uıı F.mln Yazıcı imza.sile 11.Ja.. 

't 1 mektubu aldık: 
~~1ilık rnu!olkl~in en meeıhıır bııete. 
lıq ~l't ınevlevllerdl" :whur etmi~ ve 
~'4.cllann muslkJdekl ukA ''e de
•J'tııı,. "ın en bUy1ik d("llll mevl~; 

\· rt olmıı,tur. 
~ıtıtımb; musiki üstadlıırı Türk 
ltıııu.,1&lntn lnoellğinl ötrl!llllDE'I' için 
~-- rne,·ıe,1 6yinle rlnl tetebbü 
~~I IUn1nmnu ,a]drtl erlne beyan ,.e 
~I ~·e ede'flerdl. DWldan dolayıdır 
ı'lıJ rkıerın bu aaııatta ne df'rec-e 
tıbt\ atfak olduklarını anlamak ve bu 
'"-it bedayı hazineler ini notaya. ala. 
~ 'tl'ltk rolıuna hibp ~ e.er. 
tııı1 ~tııcıa ı-etırebllmek Ut.f' re htnn.. 
lıft _;nlW>rvatuva.rmda tasnif ve te.. 
·~\"\ ·etı t~kkill etnılıtlr. !4te 
~H~t'ltuı.nclMdl'I v:ıktl~ie okuna..n 
ı·e ~ birçoklan m bu •unıtle ta.b 
-bıa 1 t>tmiş ola.n ırı<.'17Jdlr heyetin 
'~ıı. 3·acııgsr bll'8kmak ıtayeslne 
~ Oltluğıı bu tnrlhl k~"106tt haiz 
lıııı Uatıncta nota bl\tala.rma t-eeıM!üf 

~l!ıdal'llaı.ıa bc-ratx>r son ayin ~mua-
1ttt d:ı hatalar daha bArlz bir -m. 

~ Clltillmekt~lr. 
llir d 

t~1 e bıı nıe<'muada muharrer ıml. 
'-ar11 l~g41ı. p~re"i Ue Aylnl calibi na.. 
ıllııı •r. c..'liııkti peşre,, Jaı.ılan ma.ka. 
ı._r,1,"'l tin., mutabık ,., uırulüno mu
I ~ı. 1 c de A~ hı tm ıwyrln hllUına 
1.\.~r ll:ıalUlmrnı yaptıktan 1<1nnı. lf'. 
~- "~.a il . -..ııı b &:" >t ;ıı-;r.lhta kalmı~ oldupın. 

~illa 11 "~r kıymr.tl t.:arlhlye)1 h.ııi:r: 
11r• l t trıeJanma nnıııl ithal olunabL 
1 •ıı "' ~. l'lM'rden eonra Ymıuf Pıışıı.. 
1~li« 'it.ıh ~şre\·l , .e a kabinde de 

··~ 1-.lr:.ır . r f~ylnJ ;) ıı:r.ılını!J, lla lbu.kl oku_ 
1 • ' ı\~ inin evwıllndf> o ına.kama, nlt . "\. 1 

· \ roı ·•1 !::lhnmııaı lcabf.tmf'11 mi '!' V., 
1 ~ kl'btr ikıımda PVVelce mUı.tı'ar 
1 · '"I:~ 1 ·' apılmnmı' iııe ;\·•miden bir 
)'lıı 

1 
t.·ıııı.lnı 'e urtlıl olunmMı ııı. 

ı .,' ~til mı idi! 
, ~~l'\·ntııvar he~~ııin en·,.ıre 

tı u .. ı rıılı,.uar fıtslmda ,·annı 
l at ~"1 l,art>tl olmadrtı ha ldf'. mlls. 
t•..,. • .\lln ntJA bu ;) olıla. l,art>tlPr ' a r 
r tı~ ~ nı ırıakıuna alt P.!M'rlf'rln lsa
~ı.ı lı ""ıl,•n mııhtf'Uf olmalıdır! NI. 
1 t h ltaııır ta .. lıilı ed ilmh·or ,., nota. 

~ b . • 
'ıı \ 1 ' 1 le\~ıtl! 11lmat1 ı n:ı nedrn ihti. 
lııı, rıt ııı ·n" or ı'rnwğe hnl. larııır. 

llıu.ıu r ·: • 

Ameril ada 7 kişilik 
bir milli müdafaa 

meclisi teşkil edildi 
Okyanuslar ıçın iki 
filo ihdas olunacak 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ruı
velt, 7 ki§-iden mürekkep bir milli 
müdafaa meclisi te§kil edildiğini 
ho.b~r vermiştir, 

Ya,inıton, 29 (A.A. ) - İki 
Okyanus için iki filo ihdas edile. 
ccf;ind en ısrarla bahsolunmakta. 
drr. 

Meclis, gemilerin ve donanma. 
ya ait on bin t ayyarenin inşası· 
nın ve 115 hin yeni pilot yeti~ti. 
rilmesinin tacilini natık olan ka. 
nunu tasvip etmiştir. 
Vaşin,-ton, 29 (A.A.) - Bide. 

şik Amerikad1 kazanç vergilerine 
yiizde on zam yapılması hakkın
da bir kanun layihası tanzim edil. 
mişt.r. Bu kanun 683 milyon do. 
larhk bir varidat temin edecektir. 
Vaşin~ton, 29 (A.A.) - Sum

ner Yeis dün ıöylcdiği bir nu
tukta demiştir ki: 

"Ekuator'un şimalinde olsun, 
cenubunda olsun, Amerikalı ol. 
ımyan h erhangi bir devlet tara. 
frndan vuku-bulacak her t ürlü ta. 
arruz hareketi bütün Amerika 

de · ~ttlerinin emniyetine karşı bir 
mevtlan okumadır. Böyle bir ha · 
rek.et 2 ı Amerika cumhuriyeti ta.. 
rafınaan bu şekilde telakki edile_ 
ce ı,tir. 

Tecavüz tehlikesini tamamen 
müctrik bulunuyoruz. F akat çok 
şükür Amerika cumhuriyetlerini 
birltt;tiren anlaşma hiç bir zaman 
bugünkü kadar t am, bugünkü ka. 
daı sıkı olmam.ıştır." 
Diğer taraftan cumhuriyetçi 

ramzet V ilki, Ohio eyaletinde 
Acron'da bir nutuk söyliyerek 
Amerika Birle§ik Devletlerinin 
ilk müdafaa hattının İngiltere ve 
Fransa olduğunu bildirmiş ve A
merikanın müttefiklere derhal 
yardım etmesi üzerinde ıısrar ey. 
lemistir. 
N~ws • Deal'e muhalif olarak 

tanınan Vilki, şimdiye kadar si. 
yasetle hiç meşgul olmamıştır ve 
müttefikler lehinde söylediği bu 
nutuk memlekette heyecan uyan
dırmıştır. 

Göringin bir emri 
Esir Fıansız tayyarecileri 

vurulacak • • 
zıncıre 

Alman cepbcel, 29 ( A .A.)- Almatı istihbarat btiroısu. Göringin eaır c· 
dilmiı olan bUtun Fransız tayyarecilerinin zincire vuruıma.!lını emretmı, ol 
dugunu haber vermektedir. 

Aynı büro, yazıyor: 
Esir edilen tayyarecilere şiındiye kadar mer'i olan a.licenıı.bane emirlet 

nga edilmiştir. Bundan böyle bütan Fra.rt!nz tayyarecileri, Franıııztarm. yap· 
tıklan 1fibi, eııir eıdUir edilmez derhal ·zincire vurulace.klardır. 

Alman hava kuvvetleri ba.şkutb.&hMhlrıtr, bu şlddell1 tedbirleri ituhaza, 
Fran!!ızlarm eııir tayyıırecllere karıı gayriinsani muameleler yapmakta ol
duklarım bildiren raporlar tızerine mecbur olmuştur. Bundan böyle bir Al• 
man tayyarecislnin öldürUlmUş olduğu haber almtr alınmaz be' Fransa 
tayyarecisi mukabele bilmlsll olmak üzere derhal kur§una dizllecekUr. 

Alman tayyarecllertnln paraşütlerlle tayyarelerini terketmek mecburi· 
yetinde kıı.lıp da yere indikten sonra öldürülmeleri halinde bir Alman lay
yareclaine ka.rıı elll Fra.nııız eııirl kurşuna dizilecektır. 

Bu tedbirler, şimdiye kadar mukabelebilmisi!de bulunmağa ~ebebiyel 
vermemiıı olan İngiliz layyarecllerine tatbik edllmiyecektir. 

Vergi ve resimlere zam kanununun 
birinci maddesi hakkında 

Maliye Vekaletinin izaha1ı 
Ankara, 29 ( A.,1,1 - :\!aliye \'e. 

kaletinden tebliğ C'dilmektcdır: 
nazı Yergi ve re,inılere zam :rn

pılmnsı hakkındnki 3828 '\ayılı kn. 
nunun muvakkat birinci madde!>İ 
hakkında ıışaihdaki İ7.ahatın ,-eril
mesi faydalı göriilnıüşliir: 

1 - Bu maddc:re göre beyanna
me verecek olnn ithalı\tçıl:ır, ver~ 
gilcri arttırılmış yey:ı ~·enideıı ver. 
giye t:ıbi ıutlnıuo;; olaıı nı:ıcldekri 
yabancı memlekcllerdcn i ı h:ıl e · 
den ,.o bu maddelerin tiı·:ırc l ile 
meşgul olanlardır. Dıınlar ticaı·ctilc 
nıcşgıı! oldukları maddclı'nlen uir 
kı~ın 1111 memleket içinde ınüb:ı~·aa 
etmiş ol~alar hile kanunun neşr<'
dildiği 27 nıayı-. 19Hl tarihinde gc_ 
rek yabancı ·memleketlerden ithal, 
gerek memleket icindP mübayaa 
etmi~ oldukları malların ciimleo;ini 
be:r:ınnamelerinc de-rcetıne~e ınec
lıunlurlar. 

2 - Topt:ıncılar. senelik ıııuanıe. 
lell.'ri itibarile, Mlt~larının cn 07. 

yarı-.;ınıJ:ııı f;ız l:ı~ ı nı tii<'carlara YC' 

sın::ıi müessc~clerc ynp:.ııılnrdır. Bir 
sene i~·indeki s::ıtışlarıııın :rurı'iın· 

dnn d:ıha fazla'imı doj:,iı'ud::ııı do~ -
rup müstc·hliklere y:ıp:ınlrıı· ncr:ı_ 

krıı ıleci a<lıloltınlll'. rer:ı kt•n drciler 
be~·nııaınc Yermek nırrbııriycliıııle 

değilerılir. Y:ı!nır. knnıııııın neşri 
tnrihinde ~·iizer kilr>ılnıı fozl:1 k::ıh. 

n• H'! çay \"l'! on trnckerlc11 fozl:ı 

henıin mec\"uıiu olnn 'e hıı nı:ıd_ 

<'E'lerin ticar<'lile meşıml hıılıın :ın 
per:ıkE'ıırlel'İler ht>~·qn:ımr: Yernıe!?e 
mecbnrdıırlıır. 

3 - El tezgılhl.ırınıi.ı ıfolıınınıı'> 
olan Ye i~tihlak Hrgisint. tııbi bu· 
lıınmııynn panııık, yiin "" kıl ınen
~UC'atın ~:ıh ik· mc.~.ıııl olııııl:ır lop_ 
1 : ıııı · ı rl;ı rıh::ı he~·:ııınunıc Y<'l'111f'k

le miil-ellrr değilrlirler. 
4 - l'iilim 'c ıııihl,ıı ·:ıl lı :nilt>ri, 

:ı.rnt z::ıınanda kibrit le :>nttıklnrı 
takdirde kibrit mevcutlarım dahi 
hey:ın nnınelerinrle gö'iterereklerdi r. 

5 - Beynnnamelerr, kanunun ne~ 
redildl~i '27 mayı~ l !.UO "ünü ı;a~ 
babın da mevcut ol:ın mnllıır der • 
colunacakıır. 

6 - Şeker ticıırelile meşırnl olıın 
ithıılalcıfar, toptancılar. peraken
deciler ,.e 'eker fııhriknl::ırı hcyıııı_ 
name n•rıneğc mecbur df'i'.ti llerdir. 
Şeker i~Lihliık ''ergi~in~ yapı lan ki. 
lo bnşınıı -:.·cdi kuruş zam, mart 940 
ayı zarfında arttırılan fiyııt icinclc 
dııhil bulunduğu cihelle. yeni kn
nun dolayı!li!e şekr.r fiyallrın ~ iik
seltilmiyecekli r. 

Sayın nıtaııda~l:ırra lıilinmek li
zere tehliğ olunur. 

Denizyollarının eski 
mütehassısına sabun 

gönderildi 
Bir müddet evvel mukaveleai 

biten ve yenilenmediği için mem. 
leketine dönen Denizyclları İda. 
resinin 1000 lira maaşlı mütehas. 
sısı A lma n Kip Almanyada yı. 
kanma sabunu ve traş sabunu 
bulamamış ve buradaki bir dostu. 
na mektup yazarak sabun iste. 
miştir. 

İyi ahbabı olan bu zat Türki. 
yeden bir miktar traş sabunu ile 
hirka~ kilo yıkanma sabunu gön. 
dcrmistir. 

Avrupa ekspresi 
kaldırıldı 

Evvelki geceden itibaren Avru. 
pa ekspresi lağvolunmuştur. Ev
velki gece ve dün gece Sirkeciden 
ekspres kalkmamıştır. Bunun sc. 
bebi ekspres volcu ların ı n azalma
r.ıdır. 

Holandada 
7000 Alman paraşüt

çüsü ölmüş 
Londra, 29 ( J"l..4.) - hi bir 

menbadan verilen malfunat·a göre 
Almanlar Holanda üzerine 10 bin 
kadar paraşütçü indirmi~ler \'e 
bunlardan en az 7 bini ölmüştür. 
Ölenlerin büyük bir kısmı 700 ila 
1000 metre yüksekten müthi'} bir 
süratle yere inerken ölınü5lerdir. 
Bazılarının bacakları kmlmcştrr. 
Almanlar, moto!>ikletler ve küçük 
mitralyözler indirmek için muaz • 
zam paraşütler kuUanmışlardır. Sağ 
salim inen paraşütçüler o kadar 
bitkin bir halde bulunuyorlardı ki 
motosikletlerini harekete getinnek 
için yirmi dakika geçme~i lazım 
geliyordu. Paraşütçülerin ilk işi pa
raşütlerini yakmak o!uyordu. 
Amsterdama inen paraşütçülerden 
bazılarının üzerinde polis ünifor . 
ması vardı. Bunlar te5adüf ettikleri 
hakiki polis memurlarını ruvelYer
le öldürmüşlerdir. Paraşütçülerin 
üzerinde bir haftalık komprime 
gıda maddesi ve ruveh·eri için de 
200 kurşun nrdır. Para~ütçülerin 
U7..erine havada ateş etmek çok 
mü~üldü. Zira k1yaf etleri yerde -
kileri şaşırtıyordu. 

Türk matbuat h eyeti 
bugün geliyor 

Alina, 29 ( A.ıU - Atiııa ojansı 

bildiriyor: 
Alinn gazeteciler bırliği dun Turk 

.':{:ızetecileri şerefine lııı~ıısl bir ös. 
le ziyafet i vermiş t ir. 7.iy:ıfct çok 
samimi olmuş Ye lam hir ıırkndnş
lık hanl~ı içinde geçmiştir. Türk 
he:reti dün akşam trenle htanbul:ı 
hareket etmiştir. 

Panamada 
kargaşalıklar \. 

Xetıyork, 29 (,\ .. .\.) - Panamada, 
önümüzdeki Reisicumhur ı.eçımı 

milnasebelile ıne\'cut rekabetten 
müteYellit ciddi kargaşahkl:ır zu
hur etmiştir. Kanal bölgesini Ame. 
rikanrn Richato'daki :ıskeri ,.e ho. 
vat üsse bağlayan köprii tnhrip e
rlilmiş \'e bir kaç polis meınurıı öl
ıniiştür. 

lngilterenin yeni lspan· 
ya sefiri hareket etti 
Londra, 29 (.4 .. 1.) Snmuel 

H or'un Liıbon':ı gitmek üzere toy. 
yare ile lngilleretlen hnreket ettiği 
Ye oradan kara tnrikile lsp:ıııynya 
geçliği hildirilınekteclir. n. Hor 
Bliyük Britany:ı feyk::Jlfıde sefiri 
ı:;ıfntile y:ızifesi h:ı)ın:ı gitıııckletlir. 

Sovyetler Belgradda 
mümessillik ihdas 

ediyor 

Belgrat, 29 ( A.A.) - Gazete. 
!er, Yugcslavya ile Sovyet Rusya 
arasında ahiren aktedilen mun. 
zam itilaf esasına istinaden BeL 
grat ve Moskovada ticaret mü
messillikleri açılacağını haber 
vermektedirler. Sovyetlerin Bel. 
grat mümessillikleri, haziran or. 
tasında açılacaktır. Yugoslav mü. 
messilliği ansx bugünlerde tayin 
olunacaktır. 

Soförler taksi ücretle
~ rine zam istediler 
Motöt"lü kara nııkil va.cıttaları r.e. 

nılyeti reisi ile umumt k!Ubl dUn be. 
ledlyeye gelerelt bir ıstıdn \'ermişler_ 
diı·. Bu istidada. benzinin son zaman
larda. yUkselmesi kıı.rşısıntilL lıı.ksl 
antre ücretlerinin yina eskisi gibi 26 
kuru~a. kilometre Ucretin\Jı de US ku
ruşa çıkarılması istenmektedir. 

İstida. tetkik edilmek üzere fen he. 
yetine havale edilmiştir. 

Diğer taraftan dolmuşa, mUşterl 
lasınnak ;ıekli de bugünden itibaren 
kalkmaktadır. 

Vali muavini Anka
radan geldi 

Villiyet ve belediyeye alt b:ı::ı !şlo_ 

ri takip etmeli: Hzere Anlıaraya git_ 
mi!! olan vali mıııwini H~ itil\ ?\' ihat 
T'l!!peyi ile belediye iktısat mUdUrU 
."ııffet dün fehrinıizc dilnmU~lerdlr. 
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Büyük meo_eniyetlar büyük harp
ton lO sonra doğuyor 

Çok det!"il, bir asır evvel, bır ınsnn ımık sanati, 1300 de kütilphane, de.. 
gayret ederıoe her telden çalabilir , tf're, perkcr, çekiç. örs, l:?l:l de kan 
yanl hem asker, hem doktor, hem ı:ı.ınıak samı.ti, nn birinci asırda ıtri. 

llim, hem edip ,·esalre olablllrdi. Ki- · yat. ipek böceği, milMtan önce 6 ınrı 
taplan aldı mı eline okur, okur ve al. aAırcln F!sagor tarafından arzın hare
llnı~ kesilir, nr. sorsanı;o; cevap verir· keti ; 500 üne.il asırda lra 1 ;;al_lı HUs. 
dl. Bugün, bir tek doktorluk bile güz, rev tarafından ilk defa posta usulü, 
kulak, burun, d:ıhl!lye, h:ıric!yo, cıı· 520 de güneş saati bu aradadır. 
vcsa.irc gibi §Ubelere aynlmıı;ı bulunu_ Bu ıukanılar insana neler dU:ıUn-
yor. Her hangi blı· §Ubcde miltehas.ı:ıs dUrmUyor. Hele bundan tam 2216 se 
olabllmelt için bir ömLlr de kı\fl gel. ne e\'\·d başlayan otopsi lıfilA ınsanın 
miyor. ıı;;lndeltl esrarengiz bir kuvveti bula. 

Her şeyi bı\mı:k, muhakkak ki çok mamı11 ve 2240 scınedenbcri gözde ya 
zevkli şey .. Fakat nıedenlyet \'e te. p:lan cerrahi amellyeleri insanlıırı 

rakkı. insanları bu zevkten mahrum ıçuı uml:ıra sevk eden rneYhum perde_ 
ediyor. Bunun gibi bir ınsan kafası, yl yırtamamıı;tır. 
a.rtıl• dUny:ı tarihini de girinti ve çı. Fakat buna rağmen keşU1cr başı • 
kmttla n a.ra..sındn mubata.za edemez dıklarr gibi devam etmiştir. 250 )'l

olacal,, Yirminci asra kadar geçen hnda su saati, :?34 yılınd dişli çarklı 
tarih devresi bir kaç umumt tarih cil- su.at l,ejifedilmiş. Bu acaba insanlar 
d ine sılaş tırı!ını~ bulunuyordu. Bu bir urnsmda lllt ticaret rekabeti mi? Ht>r 
ka.ç bin snyfnda. ;rapılıı."alt ııcynbat, halde öyle olacak. Fakat Ar§lmed'in 
slıi mlli!.ttwl ı>V\o'elki karanlıklardan 2::!0 yılında bundan tam 2160 yıl ev_ 
nebze nebze çoğalttn ı~ıklnrla yıı.şnt•ı_ . ı' l' I keşfettiği söylenen yakıcı nyııa.

ğrnız clevı e getireblllrdl. !zlerl bile ııı- !ar hAIA bir efsane halinde. Bu ayna_ 
Hnen devletlerin şanlı dcsta.nlarıııı U - lar, güneş hararetini askeri gemiler 
kur. diyarlar fothe~cn kumandanların U7.et'ine s t•vkcderck tutuşturu;ormuş. 
mUcadelelerini yaı;ıardınız. Eski saınn_ HAlA. zaman zaman "ÖlUm şuaı,, eli_ 
meler kolaylık olsun diye koca dUn- ye anılan 21600 yıllık çocuk. Fakat 
yanın vul:uatmı birkaç yaprak içinde ne gariptir ki Arşiıned bu aynaları 
sıralıınnşlardı. icat cttiken on sene sonra tskende_ 

Hilkati Alem k!faye kavlince önıl. rlyeli H"ron adında biri, tnsanlan 
nUze serilen vakalarm rakamlarm'l yaşaınağa., zevk ve hayata bağlamak 
dalar. binlerce yılı birkaç dakika içln. için fıskiyeli havuz icat etmişti. 
ele ya~ardınız. Ahmet Mithat Efendi Bunlardıın soma miladi yıla ka. 
merhum, günlerce ugra§mış, cilt cilt dar ipekten kAğıl, camdan mozayılc, 
ltitaplıır okumuş ,.e okuyucularına sırma ile nakış işlemek, Rom!lda fil 
dlinya medeniyetini ''E:'lki ve ycnt döğüştUrmck, gökten dlı .. en taş!ann 
ke§ı!tcr,. başlığı altında birkaç sııy4a tetkiki !le bir fikir edinmek, nutuk
içinde vermişti. İlk tesbit cdcblldiği tarı zaptetr.ıPk için stenogran, cezir 
icat tabuttur. Milattan 1996 sene ev_ ve meli kanununun ke§fi, mila.ttan 
vel Mısırda icat edilmiş. yetmi§ sene evvel vasiyetname tan. 

Ondan 11onra gene mllA.ttan e\n,"tl zimi gelir. 
181'.>0 yılında harf istimali, çanak Mll&dın on bı>~lnci yılınQıı en büyU't 
çömlekçilik, bahçıvanltk ııanaU, cam, hA.dlsE', lmparator Tı~r·ın ipek clbı_ 
1480 de yoğurt. zeytin a!taı:ıarr, O!l eo giymeyi menetnıesidir. ÇUnkU lp k 
beşinci asırda arı kovanı, 1440 ta do- Hint ve Çinder. g ' ği i ın a' '1tian 
mir. 1400 dC' asltcrl büro, 1399 d:ı ke. daha kıymetli idi M 
man, saz gibi .ı;aığı lıleUerl, yara sar_ lmda mıknatis k n 
-

1 

tuhaftır kl b '.ltlln bu ın 
da ata. e r vur -ık m • rdün 

Yakın Sarktaki Amerİ· cü asrında dilşUntilmilştur. Be§tncı 

k l 1- .... ld nsrrda da ozenı;i. Bu da. gösteriyor ki 
a 1 ar çagın ı insanların ihtiyaçlarının çok uzun "il 

/Jeyrul, 29 (,t.A.J - Bıırndııki .\. kimb!Ur ne kadar güç tecrUbelerden 
ınt>rika kon~olosluğu Yakrn Şarkta sonra cevabı \'erilebilmiştir. 
olıır1111 Amerikalıları bilha~sn nak- Zırh ve zr:,ğfet" lO!iO de, barut 1320 
liyc Yasılal:ırındaki k:ırarsızlık do. de, muntazam top, l346 da, ra.kı 1361) 

da, topluiğne 1360 da, oyun ktlğtUaı t 
layısile mümkün olıluğtt kadar ı;a- 1380 de, renktl tıııeklerle c~lencelcr, 
buk ıucm rcketr. dönmcğc rlavc! el- tertip etmek ı~ inci aıırrd'l keşfedil_ 
ıııişlir. nılş. Bundan sonra 1486 da ümıtbur_ 

Balkanlarda İngiliz 
propagandası meselesi 

Londra, 29 (A.A.) - İstihbarat 
nezareti parlAmento mllsteşarı NltoL 
son, c~lse nihayetinde söz alarak Ba1-
kanlarda. İngiliz propa.gandası mese. 
le!linl mevzuu bahsederek §Unları söy
ı~m~tir: 

- Propagandanın teşkUAtla.ndırıl

mak Uzere olduğunu s<lyllyeblllrtm. 
TecrUbedlde ve Balkanlarla umunıt 

mtinasebat meselesini heyeti umumi_ 
yeslle kontrol edebilecek bir mUfcL 
tışln Acilen gönderilmesi de tetkilc 
edilmektedir. 

İnegölde Zelzele 
tııegöl, 29 (A.A.) - DUn burada 

oriıı. şiddette bir zelzele olmuştur. 
Hnsnr yoktur. 

nu, 1492 de de Ameril<a keşfolun.. 
muı,tur. 

Bu .satırlarda ismine rastlamndığl. 
nız ıeylerin, bu keşiflerden sonra icat 
edildiğini kabul ı>deblll:-slnlz. DUrbln, 
tabanca, sokakları ayd:nlalmak, tüfe
ğe sünğ11 takmal:, 17S3 te balon, on. 
dan 11onra tayyare \'csalr.- vl's:ı.irc 

MUhım nokta fU: Her eşya bır fhU. 
yaca ka.rştlık olsun diye icat edildiği 
g1bl mühim lce~ifler de büytlk harp. 
Jerden sonra yapılmıştır. 

'940 harbinin de çok mUhlm k • 
§lflere gebe olduğunu söyl!yeblllrlt. 

YUz binlerce ordunun luta-
lar aşarak l'lonu gelmez fetihler 
yapmaları, ytlr.lerce sene sUr~n muhn. 
relx>leri blrknç sayfn'1a nnlntabHen 
tarih, bugünkU harbin bol vesikaları 
kal"§ısındıı. aczini itlra! enrcck. n1U. 
verrih bu ııııerin içinden çıkamıyacnlı: 
gnllbn. 

N. /\. 

Bu hürmet kime, hem niçin? 
H itler, teslim olan Belçika 

askerine hürmet edilmesi

ni emretmiş. 
Bunu gazetelerde okuyunca, 

i ı·kildim. Belçika cırdusu, son 
kurşununu atmış, son tüllesini 
1;akmış, son damla kanını akıtmış 
olsayCı, şu emredilen hürmeti, 
bütün c!ÜTi;-::ı c:tdrsiz, buyruksuz 
~öıterecekti. 

Biz, Türkleı-; hat ta son silah, 
son kurşun ve son gülleyi de 
kendi..-niz için az buluruz. Son dit 
kırılmadan, son brnn!. kopm::ıdan, 
aon nefesimiz çıkır.a<lan böyle bir 
hllle katlanamayız, Şehitlerden 
ba~ka esir vcr·diğimiz pek az gÖ
rülmü,tür. 

Belçika ordusu, bu sııydıldnrı. 
mı yaptı rm, J.i galipl":-in'n hür. 
ınetlne Jayi'' sayılıyor? 

Yoksa, her şey gibi t.:ıiı. aman. 
lık ve mertliğin, erkek ve asker 
şerefinin manası. hedc!!c:-i de mi 
cle;;i~ti? 
Kfll dı, ki son te•lim h~..ı··~·in· 

de biz, yalnız yılgınhk değil, si.. 
18.h arkadaşl<Aını, ceph e yoldaş_ 
lannı da satmaya benttr ~ eci bir 
r uh aşağılığı da seziyoruz. 

O cephe arkadaıları, ki göğüs. 
)erinden a~n kanlsrla Belçik.l 
topraklarmı ıulamttlar, k urutul· 
mak iıtenilen İ!ltiklal ciceğin i, 

boşa lan damarlariyle beslemeye 
çalışmrşlcıC"d1. 

Zor lanan kapı, Belçikanın; çic. 
nenen vatan, Belçik:anın; devrilen 
kale, Belçikanındır. Bugün ynn.. 
ları açılarak, böğürleri diifman 
toplarına hedef yapılanlar, hala 
kahramanca dövu,uyorlar. 

Tarihin bu çi'.t"kin ,.e niunert 
hadi&esi, tüki:der olsun, ki bir 
milleti., karanndan doğmadı. A. 
raya vakit girince, öğt'endi:C, 
ki bu işte ordu mnsumdur. Kral, 
bir çiftlik sahibi gibi bu orduyu 
kenC:i sürt.ileri sayarak sabnış. 
Millet varlığını, devlet ve hü· 
kümranlık şerefini bil:- tek tahıa 
vermenin i~te feci bir akıbeti dn. 
ha!~. 

Nitekim uğradığı bu acı hakl'I. 
retten sonra, BelçiknlıJar artık 
"Kral" diye bir adam t ... nımtyor_ 
lar. Kendi taçlarını öz millete 
giydirdiler. Cumhı..."l!'iyet ilan eL 
tiler. 

Yarın, §İmdi bizi bu kadar 
m~stnrip eden şu kirli iıi, Belci. 
ka. belki bir nimet sayacak. Gü
neş, karanlık geceler den doğdu. 
ğu gibi, büyiik ve parlak zafer -
ler ce tnrih karanlıklanndan, ne. 
cip yeislerden doğtı-lar. Yalnız 
~unu ibretle kaydedelim: Bu n§L 

ğıhk iş, tebrik ve hünnetc layık 
görüld ü. 

H A KKI SOH A G~ZGIN 



Harp vaziyeti 
( Ba1 tarafı 1 irıciclt') 

Mücadele Fransaya 
zaman kazandırıyor 
Londra, 2!1 ( A.A.) - Ro~ ter :ı. 

jan<;ının ~alnhiyeıtar bir membadan 
n~rendiğine göre, Flnndr"larda ve 
Fransanın şimalinde l'crcyan eden 
muharebe 1nı:ıiliz ordusunun en 
rıarl:ık ıuenkıbclcrindcn hiri nıhlc
dıleccktir. Jnı;iliz seferi km ,·elle • 
rınden buluk hir kısmı şinıııll 
Fran:<.ada İ'ie de hu kll\'\'etlcrin 
hepı;i o mıntak:ıda lınlunnumı:ık
tarlır. Mücadele,\ e denmı ctıııcklc 
a'b.erlerımizin Fr.mo;:ı:ı:ı kıymetli 
hır zaman kaıaııılırm:ıkt:ı 'c r"r:ııı. 
~ı;ı: ordusunun Soın'da \c Eıı'dc 
cephe i lııkvilC clınck inıkiınını 

'ermektedir. 
lnsıliı seferi hm .etlerinin ma~

lt'ıp hır ordu addedilıncmr~i lıizıııı. 
dır. lngılız askerlerinin cfoirılin 'C 

ınııne\ iyatına lı:ılcl ı;rlınrınişlir. ln
J?İll7. :ı'kcrlrri dnnaıını:ı 'e lıa\'a 
km \'ellerinıleki k:ırckşlrri gibi rcr. 
den ferda rlıişrn:ııı:ı faiktirler. Rit. 
tabi şimdiki :ıhrnl \e şerait altın

da h~r rihellcn 'l :ıpılan ta:ırruıl:ı. 

rın tc-;hiti için cephr) i çizmek iın
k ·ını hemen yok ı;ihidir. lnı;.:iliılrr 
miittefikleri Fr:ıno;ızl:ırlıı birlikle 
kahrıım:ıııra ç:ırpışnıakl:ı ve nıücn. 
dele~ c de,·am ctnıekleılirler. Seferi 
kUH<'llerin hir ıınık:ıbil la:ırrııza 

ı;eçmelrri irap elli~i :ı:anıan ln~iliz 
a~kerleri her dcfımnıla müco;o;ir 
~urctıe taırrur. clnıi~kr<lir. Tiir:ıt 

etmek ir:ıp elli~i zııınan ~u Jıarekcl 
muntarnm bir şekilde y:ıpılıırnkla. 

dır. ln~ilızler hiç ılurın:ıdan 15 ıdin 
den f:ı7.la ) iiriimiişlrr \'e ınıılr.rııa -
rlnen çarpışmışlardır. nu ıııııdılrl 

1arhnda mütcm:ııliyen kurşıınlarla 

delık de~ik rdılcn lıın arclerin ,.c 
tanklar1n hiicumuna ıığranıışlıır, 

fakat hiç bir zmnan grv~ememiş _ 
terdir. En parlak kumıında ,.e forıı. 
gı t mcıiyellerine malık oltrn zahit. 
lerıne l:ım itimatları olnıaı;a\ dı R<;. 

kerll'rimiı hu kabiliyeti göslcre
mczlerdi. Buncfıın Jıa~kR hinlerrc 
müllecl yolları tıkamakla idi. AL 
m:ın lan:ırclcrinin ın rıca yolları 
lıomhardınııın clmr<;İ de erkanı Jı:ır 
hı.}enin vııziyctlni güçleştirmiştir. 

Havasın verdi'ği 
mJJ.lumat 

Parls. 29 (A.A.) - Hııvaıı Ajansı, 

nat ıs.H le askrri vıı1Jyet hakkmda 
f'l malOmatı vPrmektedir: 

Şimalde Alman hııva kuvvetleri b!C 
tün ~lddetlerıle harbe l~tlrAk etmek
tedir. Dunkerk limanının tesisatı ı;ok 
ciddi blr surette bombardıman edil. 
ml~Ur. Dunkerk §Phri doğ'rudan doğ. 
nıye. Alman hücumlarının tehdidi nl
tmda. değıldlr. Calalıı'de Fransız kı. 

laatı dUn akşam henüz §ehlrdc mu
kavemet etmekte idiler. 

Som tlzerlnde Fran.ınz kıtaatı ma. 
halll ha:r.ı köprü başlarını t<'mizleme 
amellyelerine devam t-lmekledir. Bu 
am"llyeler çetin muharebelere ısebr. 
biyet 'ermiştir. 

.Aimc Uzerinde Rethel'den bir kııç 

kilometre uzakta ve JZarbuıda bulu. 
nan Chateau _ Porclen'de .Almanlar 
büyük bir baskm yapmışlardır. Afak· 
rııı.t nehri geçmeğe teşebbüııten ibarP.l
tir. Baskm btlyUk müşkuıa.ı.,ız de!c. 
dildi. . 

Meuse ilzeriıldt! \'C Majlnoda vıızl. 
yette tebeddül yoktur. Rhln ilzcrlndc 
\•e ba~lıı:a nehrin üst kısmında ve ııağ 
1!!!.hWnde Fransız topçusu Almanla.. 
rın mUnaknle yollarmı ve bllhaıssıı. de
miryolu ve fl!ta..ııyonlarını ~iddctıc 

bombardıman etmlotır. 
Parf!I, 29 (f\. i\.) - Havaıı Ajanın 

l!Aat 23 le şu haberi veriyor: 
Kral Leopold'm kıtalarıno. tahmil 

ettiği anı ve anlaşılmaz esaret neti
cesinde, dUz aratide cenahlarmdan 
birini ke.ybetmlş olan Blanclıud ordu. 
1'1J daha dar mcvzllcrdc dU~manın şld 
delli hücumlarına karşı muva!!akL 
)etle mukavemet etmektndlr. 
D~man şlmald<'n Dünkerk'I müda. 

fa& eden Belçika kıtalarının çekilme
" le: huıl olan vııılyctlcn azamı isi. 
!adeyi temin etmeğc çalışmaktadır. 

Askeri bakımdan bu çekılme mel!ele. 
11 nin 1.7.ahı kabll değ'ildir. 
MUttcfık ordu ile Belçika ordusu. 

nun Blanı:bard ordusunda işgal ettik. 
leri mevki ne idi? 

LAzrın gelen yerlere yerleşmiş olan 
Belçika !ırknları muntıı.zam bir he
yeti umumly<'nln muntazam bir un. 
llUnınu teşkil etmekte idiler. Mlitte. 
tiklerin kumandanı, Almanl:ı.rm Ba. 
paume'l yarmaları üzerine, ı;eniş ve 
88.ğlam mühim bir köprtı baoı vücuda 
ıeUrmeğe mu\'a!!ak otmu~lu. İhtl. 
yaı;lan kolayca temin edilm bu m"V· 
klln Som ı:.epheıılle alıl.kıun yoktu. 
Grup me\·eutıarınm ehemmi~eu, hıırp 
kablliydlerl ve sllAhları nazıırı ltlba
re almıırak bir kaç lımandan isUfnde 
etmek imkAnı araı:ıtınldı: 

Bu ı;ayede denil'.de hllkimlyet 
tesis edildikten ronra Jhgifü ve 
Fransrz filoları ve kolları, muha. 
rcbenin muhtelif safhalarına gö. 
re birkaç ihraç noktasına malik 
bulunmuş oluyorlardı. Bu köp. 
rü batından Fransız ve lngiliz kı· 
talan şark ve cenup istik4metle. 
rinden ve harp kabiliyetleri ku. 
sursuz olan Belçika kıtaları da 

. 
şimal istikametinden gelen taar. ı Sabaha karşı . 
rul'.ları karşılamaktaydı. • 

Şimal mıntakası tamamiyle - -
Belçikada bulunduğu için Belçi- B l 'k d k" İ T 1 
kalılara tahsis edilmişti. Fakat, e Çl a a ı ngı ız U· 
Kral Leopold bizzat idare etmek taları sonuna kadar 
istediği ordu münferit bir vazi. harbedecek 
yette de~ildi. Hatta, Zeebrugge 
ve Ostend'dan evvd Belçika kı. 
tatarının sol cenahında Fransız 
kuvvetleri bulunmakta idi. Fran. 
sız ve lnciliz kuvvetleri ile temas 
halinde bulunan bu Belçika ordu
sunu iaşe etmek imkanları diğer 
ordular için mevcut olan imkan. 
lar kadar kuvvetli idi. Çünkü bu 
ordu iki mühim liman olan Zee. 
bruggc ve Ostcnd ile ikinci de. 
recedeki limanlara ve kolayca is
tifade edilebilen sahillere dayan
makta idi. Sağlam ve iyice talı. 
kim edilmiş olan bu köprü başı 
tehlikesizce müdafaa edilecek ve 
umumi harekat için bir üs teşkil 
edecek mahiyetteydi. 

İngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

Lonc'ı·a, 29 {Husuıi) - İngi
liz hava nezaretinden bu akşam 
tebliğ olunduğuna göre İngiliz 
tayyareleri bugün 22 Alman tay. 
yaresi tahrip etmişlerdir. İngiliz. 
lcr bu muzafferiyeti Dünkcrk ü . 
zerinde kazanmışlardır. İngiliz 
tayyareleri zayiat vermeden üs
lerine avdet etmişlerdir. 

Dün bütün gün bütün gece ve 
bugün İngiliz a~ır ve orta bom. 
bardıman tayyareleri harp saha. 
sı ve cephe gerisindeki diişman 
kıtalarına ve yollara, köprülere 
ve diğer askeri hedeflere taar. 
ru~ etmişlerdir. Bir tek İngiliz 
bombardrman tayyaresi dönme
mistir. 

Lon dra, 29 (Hususi) - ingi. 
liz kıtalarının mukavemetleri şi. 
mali Fransada Fransızların mü 
kemmel bir hat kurmalarını müm 
kün kılmıştır. Belçikadaki İngili:: 
kıtalan muntazam bir şekilde dö. 
vüşmektedirler. Kargaşalık yok
tur. Terkedilen mıntakalarda ka. 
lan malzeme düşman eline geç. 
memesi için tahrip edilmektedir. 
İngiliz kıtaları Belçi~ada sonuna 
kadar harp edecektir. Alman ha. 
va kuvvetlerinin müthiş bombar
dımanına rağmen Fransız donan. 
ması sahilleri muhafaza etmek. 
tedir. Diinkerk limanı tamamen 
müttefiklerin elinde olup hiçbir 
tehlikeye maruz değildir. Kale de 
kısmen müttefiklerdedir. Lil şeh. 
rinde sokak muharebeleri olmak
tadır. M üttefik1.erin ~ahillerde ve 
bilhassa şimali Fransada Som 
cephesinde vaziyetleri mükem. 
meldir. Som cephesinde bugün 
yapılan bir taarruz neticesinde üç 
kasaba istirdat eclilmi~tir. 

Almanlar harp mıntakaların • 
dan kaçan kadın ve çocukları mit. 
ralyöz ateşine tutmakta, tanklar 
yol üzerinde rastladıkları kimse
leri çiğneyerek geçmektedirler. 

Alman tayyareleri şimali Fran. 
sacla bir limana çıkarılan Fransız 
ve in.~iliz yaralılarını bombardı. 
man etmistir. 

Ostand'daki /..merikan hasta • 
hanesi iki üç dakika zarfında tah
rip olunmuştur. 

1 Resmi Tebliğler 
Fransız Tebliğleri 

l'aritt, 29 (.\..\.) - ~n ına:rıs salıah lelıllfi: 

Kıt:ıalııııı:r. şiıııaldc ıliişııınnın aşırı ı;:ıı.} rellcriıır. lııı\'l'aıılılfıı <lri::c-r 
lıir 1-:ılıraınanlı!.la ıııııka' eıııct ecliynrl:ır •. \lıııaıı ve doğrııluğunrlıuı şiip. 
he olınıyan ınaliııııat Alnıaııl:ırın diiıı ,ı:iintliiı ''" hu ı:rcr. ecre~ ıııı cllrn 
ınulıarchelrrdc v<'rdiklrri v:ıziyalııı hillı:ı .. sa ~ iiksck olılıığıııııı ı:öslcr. 

ıııekletlir. Som - En iizcriııtlc ınc\'Zİİ han·kcllrr mıı,·affa1':ı} elle lıaş:ı· 
nlnıı~lır. Diişmanın l.lıal~ıı Porciı:ıı'in lıııtı ceııulıunda :\ aplığı hir 
ha kın lı:ırcketi pii~kiırliılnıiiştfır. 

Eıı'in do~ıısuııda ı:rce ııılilıhıı Jıir faali~ rl ka~·ıledilıııeıııişıiı· . 
Paricı, 29 (A •• \ .) - 2S Mayıs akfam tebliği: 

Frıuısanın ıimalinde çarpı~n Fransız ve lnı:'illz kılıı.lan ıı.nanelerlnc 

lı'\yık hlr kahramanlıkla i,oıtlsnal fİddelle bir mııharebt'ye giri~mi,lndir. Or. 
dulannın kısmı kUlll.ınnd"n ayrılmış nl11n bu kıtalar mUt,.madlyen takviye 
c~ilm,.kte olan Alman kıtalarile on brş gündenberi çarpışmakta.dırlar. Şark. 
tan ve garptcn C"nıı.hlarına. mlıtcm:tdlyen tarruz ediJPn bu kıtalar yere yııpı. 
,arak \•eya mukabil taarnn:a gC?çcrek ııeb::ıt ve kahramanlıkla topraj!'ı dU;,. 
mana karşı müdafatı. etmektedirler. 

Bu hücumlara karşı durulduğu esıınıla doğnıcl::m doğruya kral Lcopold
un kıınıanda.oııı nllında. bulunan E.scaut .L Oslende'in şimali fark! ııahl!lnde. 
ki mevzil<'ri mUda!aa eden mllttr!ik ordu krnldan ateş kesmek emrini aldı 
\e düşmana Yhres, Furneıı VI' Dunkerk yolunu açtı. Bu vaziyet kıırşıaında 
ç,.neral Btnuchard \'e Brioux'nin kumanda.ınndaki kıtalıırımız General Gort'. 
ın kumandaııındakl lnglliz ordusu ile sıkı bir teşriki mesai halinde gitUkçc 
nrlan bir tehlikeye karşı koymllk mecburiyetinde kalmı§lıırdır. Bu \•ahim 
şerait altında ycnllmez bir ıı.ıdmle en çetin muharebelerP. girişen kıtalıırımız 
sahile doğnı çekllmeğe çalışmaktadırlar. 

Liınırnların ve nım·a~:ıla yollıırının nıiid:ıraa'>ındıı Fr:ınsız lıalıri. 

)esi arnir.ıl \lırial'iıı kııııı:n11lrı~ınrfa lııı kıl:ıhır:ı. lıiiyill.: yarılınılaı·ıl:ı lııı· 

lıınnıakt:ıdır .• \ıııir:ıl ııek ı:ok ıııiklarrl,1 ıı,_.rp ı:cıııilcri ile Diiııkcrk ıııe''
kiını \ e hu ınc' kıc h:ıi:lı k ılal:ırın ihliy:ıçlıırını lem ine ı:ııl ı,ınakladır. 
Mıı~terckcıı hareket eden kara \'e de ııiz la~) :ıreleri her aıı f:ı:ıib elle lııı. 
lı ı ııına k ta ti ı rla r. 

Som rephesinde kıtalarııııı:ı:ın ıııu:ııınitlnııe lıir laarruzu lıuı::ün ıırlı 
rin renuhıınıl:ı diişınanın hı:ııli :ıllınrla lııılıınaıı hir köprü lıaş111111 z:ııı. 
tı ile nclıcrlrnıniştir. Rir kaç yiiz c~ir alııımışlır. 

Cephenin diğer kısınılarıncla kayda ılc~er bir ~ey }Oktur 

Alman Tebliği 

Fıihrrriıı ıımıımr kııraruıi/ıı, 2!1 (ıLA.) - Arlmı.'d:ıki Frırn~ıı ordu. 
l:ırının mıık:ıclderıılı tııaylllll clnıiştir. Hu nrtlul:ırın !.il ~ehriııiıı c~nıın 
holı::esinclcki ırıııka,enırti kırılrııı~lır. 

l>ik<;nıod, Arman il~ c, Bclıil \'C l>iiııkerk"in ı:arhıııd:ı Rerjc lıölı:csi-
11c siirülınuş olan lnJ.ıillz ordusu da, teko;if cdilıııi~ lıiicuınuınuz clol:ıyı_ 
~ile iııılııısını lıeklı) <'lıilır. 

Flandr"l:ırın şiın:ılinılc ilc:-lcnıcıııiz nl'lirc~iııılc, Hrııı::es " i ı.:e~·lik. 
Osll'nd nlınınış ve l>ik-;nıod"n \'arılını~lır. Ser iiz<'rinde ve Yrc,'in şi
ınalinrlc I:er k:ııı:ılı iizerincle, dıişııı:ııı hidiı nenııhlıırıc ıııul-a\'elllcl 
ediyor. ~ 

Lil'e ş:ırkl:ın ve ı.:'arpt:ııı varılmış \"c şehir alınmıştır. 
G:ırplım yaıııl:rn il<'ılerııe ile .\rıııeııti~c iş.ı:al edilmiştir 
Relül rinırınd:ı lıiılli ınııh:ırehe (llınnklaılır. 
Kasscl'in şarkındıı diişnı:ının ter~ ceıılıedcıı miid:ıfaa elli~i ıııii~

tahkrııı Fraıı~ız hııdııl nıe\'zii yarılmış \'C P.ciçika hıırlııdıına Yarılmış. 
lır. Yrırırıhıırl rh·:ırııııl:ı lıı'H:i ~·arpışııı~lar olm:ıkl:ıılır. 

Düııkerk, ai::ır topçunıu1.11ıı ale~i :ıllıııd:ıdır. 

.\iman lın\'n ordusu, 28 ııııırısta ııcri çckilnıcklc ol:rn her liirlii kol
l:ırıı, :ı~krr ''e zırhlı arıılı:ıl:ır talı:ı5~iillılrriıır lıiirıını rlıniştir. 

r.clı;ilrn ~ Fr:ııısıı sahili :ı.çıkl:ırınd:ı ''r. \fıııı-s kaııalıııdıı kr~ir ve 
ııııılrnrc-hc la\ varrleriııin yaptıkları i~tikşar c~ııasıııda, 3 lorpirloy:ı, 2 
nakli) c ı::emi,iıır 'r 2 kıır~oya hoınh:ılarlıı lıürtını rrlilıniş Ye hunlar rid. 
rll Jııı.,ara ııl(ratılrnı,tır. 

Şimal denizinin merkez kısmında bir r!Uşman dPnfzaltı grmlsl, bir bom. 
ba lsabeUle batırılmıştır. Diğer bir dt!nizaltı ı:-emf,.!nln lmha edilmiş olmııaı 
da muhtemeldir. Alman seri hUnıumhotıarı, !enn hıı.vıııy:\ rağmen, Br.IRçik11nın 
Manş UzPrindeki Nicuport limAnı önünde lnJ:'fllereye do~nı kaçmakta cıl:m 
birinci ııınrft!\n bir dü~man torpidosunu batımu~lardır. Bu torpidoya bir 
torpil lsabfıt etmiştir. 

Cenup cephPsinde dU~ma.n piyadesinin bnı hlicumları, zırhlı muhıı.rcbc 
arıı.b.lları 11"' ~eri pfi&kUrtUlmUştllr. 

DUşmıı.nm :ıs Mayısta hıı\·a zayiatı, 24 tayyarey• baliğ olmıı$lur. Bun. 
larm 16 aı bir han muharebe.sinde dU§UrillmUş, 8 1 de t ayyare da.tı topla.rlle 

Amerika Hariciye 
Nazırının beyanatı 

''Müttefiklere azan1i miktarda tayyare 
verebilmek için tedbir aldık,, 

Lon dra, 29 (Hu~usi) - Son 
günlerde Amerikan tayyareleri 
bol miktarda Avrupaya gelmekte 
ve müttefikler ta.rafından teslim 
alınmaktadır. Bu tayyareler harp 
sahalarındc.ki bütün tayyarelerin 
fevki:"ıJe clduklarını göstermek
tedirler. 
Ameı ,kan hariciye nazırı Kor. 

del Bul bugün verdiği bir beya. 
natt2 Amerikanın müttefiklere a. 
z?.;;İ mii<:tarôa tayyare verebil
mek için tt"clbirler almış olduğunu 
ve bundan böyle Amerikan tebe. 
ast olan pilotların da bu tayyare. 
!eri kullanabilecekle'rini bildirmiş. 
tir. Bu şekilde tayyareler uça. 

rak Kanada hududuna kadar ge. 
leı:ekler ve oradan inilere k hudut 
geçildikten sonra tayyareler Fran 
sa ve İngiltere müteveccihen u . 
çacaklardır. 

Kanadada tayyare imalinde 
gösterdiği gayret birkaç misline 
çıkaracaktır. • Geçen kanunusa. 
nidenberi müttefiklere birçok 
H urıkan avcı tayyaresi gönde· 
rilmİ!!ti. Bunların malzemeleri İn. 
~iltereden gelmiı ve Kanada yal. 
nızca tayyareleri imal etmisti. 
Bundan sonra bu tayyareleri Ka. 
nada kendi ma lzemesiyle yapaca k 
ve imalatını birkaç misline çıka
racaktır. 

Amerikan donanmasına 
mensup üç harp gemisi 

D·ün· lizbona müteveccihen 
Amerikadan ayrıldı 

M osk ova, 29 (Hususi) - Va. 
şin~toncıan bildirildiğine göre A . 
merikan donanması kumandanı 
Amir;i': Ediı;on Amerikan donan. 
masına Venson kruv:azörü ile 

Trudson ve Scmpson muhriplerL 
nin Amerikan menfaatlerini ko
rumak için Lizbona mütevecci. 
hen Amerikadar; ayrılmıt olduk. 
!arını bildirmi~tiı. 

Harp Balkanların 
.. eteklerine 

• 

mı sıçrayor 
(Baş tarafı 1 ncide) 

Fal.al lıö}lc Jıir miiclıılıalcyc kıırşıkoy:ılıilıııck ıçııı Yıınanistanın 

kıı\'\clii iıiı· orılıı~a ııı;.ılik olımı~ı l:iıııııılır. J!)H hulıi l;ırihiniıı rl• f:Ô~
lcrı!iği ~ihi Yıınaııisl:ının lıitaraflı~ı o zıınıan da ıııiitıdikler tııu r ınd:rn 
aynı ı;ckiltlc bo:r.ulnııı~hı. 

Yunanistan bir tedbir olmıık lizere ihtiyatlarını Ni~an Ye Mayıs ayları 
içinde ıil~h allına alarak Arnavutluk hududuna ıevketml~tir. İhtiyat kıtıı.

ların bir kısmı da cenup mmtakasında bulunmaktadır. Bunlıır dR icabı ha. 
llnde geriye ac\•kolunacakle.rdır. Kral lklnci Jorj Arnavutluk hududu civarı. 
na. bir seyahat yapmıştır. 

Yunanlılar \'aziyetlcrlnl takviye için dört ııencdcnbcrl ı;alıı:ııp 2 milyar 
drahmi ııarflylc bir Yunan Majlnoı'JU vüeudıı. J:"etlrmlılerdlr. Ayrıca Strate. 
jik ehemmiyeti olan birçok aııktrl yollar yııpılmıştır. 

Son günlt'rdc mlittdik donanmaııının llıııırdan aynlmaııı haklı 'bir en. 
d!şc doğurmu1'tU. Mtltt'!!ik donanma bu;:1ln Yunan sahilleri civarında bulun
maktadır. Bir !llo ayrıca ı:;eıa.nlğl daimi kontrolü altında tutmıı.ktadır. Bu 
ı::-emilerde ihraç kuvvetleri mP.\'CUt olduğu zannedllmektt'dlr. ı:;PJAnlğe ya. 
kında müttc!lkler tarafından bir ihraç hareketi yapılma..sı kuy,•etıe muhte. 
meldir. Yunani.ııt..ırnda birçok yükııek rütbeli lnglli:r. zabitanı bulıınmııktadır. 
Yıınıınistanın harbP girt'cP.ğl bugUn teyit eıiilmı, dı>l:'ildlr. Ancak m!illtfik. 
!erin Akdenlzdekl bugünkU \'azlyelleri en ziyade Yunanl.stanı cndi~eye ıok. 
maktadır. 

İtalya Balkanlarda sulhün muhafazasına 
ehemmiyet veriyormu§ ! 

nııda~t~. 29 ( H U"it1•f ) - ltRlyan ııiya.st mıı.harııı Cenubu Şarki Anu.. 
pasının vaziyetıylf! yakından at:ıkadar olmaktadır. Italya, Almanya YP. Sov-: 
yet Ruııya Balkanlarda sulhiin mııhAfl\7.1\Sınll azami derel·rde ehemmiyet 
vermektedirler. Balkan rle\'lellerlnln alac11.kları her hıını:ı bir 11.~k,.rt lf'dbir, 
her hangi bir kimseye taarruz emeli gibi değil, bir ihtiyatı tedbir olarak 
kabul olunacıı.ktır. 

Bclgrad gazetelerinin 1talyaılan aldıktan habeorlere gtsre ltalya buzun. 
kil harbin dışınd:ı. kalacaktır. 

Belçika parlamentosu 
Yarın F ransada toplanacak 

J'ari~. :?9 (.\ .A.) - Belçika pıı.rl!. 

menloııu, bu cuma gUnU Jo'ransada 
bir mahalde toplanacaktır. I'arl!mr.n_ 
to, bu lçtimaında, Belçika hUkfıme. 
tinin aldıfı hattı hart>ketl teyit eyll
yecek ve milleti Almanyaya mukıı.
vemctte devama davet edecektir. 
rariı;, 29 (.\,.\,) - Gece geç vakit 

bir çok kimseler hal'edilen Belçika 
kralı ı,.·opold'un babaııı blrincl AL 

berin heykeli öntintlen geçtrek !;İçek 
koymu,ıardır. 

Mıı<lril, 29 (,LA.) - l~ımıyR lıııl
kı kral l.eopolcl"iirı lc-slinıi h:ıkl.:ın. 

dıı. lıiiyiik bir hayret göslerırıiştir. 

/Jclgral, 2!J (A.ıi.J - 1-\ralın hu 
karan Bclgralla lıiiyiik bir s11k11l11-
hayııl uyaııılırınışlır. 

ytr~ indirilmiştir. Üç Alman tayyare!!! kayıptır. YUzbaşı M'oeldern, yirminci 
hava zaferini klll'.anmıştır. 

Ha\'a dafl bataryaları, sarih malOmata ı;öre, 16 Mayıstan 25 May111ıı 
kadar ev,·etce bildlrilmlş olan 100 tayyareden ba,ka, 265 tayyue dllşHrmUş
tUr. Hava da!! bataryalarının 10 Yayıstanbcri verdirdiği zayiatın umumi 
yekOnu, 60i tayyaredir. Bundan başka, hava daCl bataryaları, aynı müddet 
c:ınasındıı ayrıca dUşmanın ıoı zırhlı arııbıuıını da lmhıı. ~lmiştir. 

Non·eçle milteaddit harp genıllerinln yaptıfı mUzaheretten •onra dUş. 
man, maden demlryolu elvıınna asker lhraı; et.mlş ve timalden :N'arvlk'• gir. 
mlştlr. Alman mııhıırebe tayyaresi grupları, ch·arda. bulunJln dilşman denl:r. 
kunttlcrine hlicum elml~l!r. Birinci ınnıfta.n bir harp s;::emlııine bir bomba 
i•ıı.bet l'lmiş, bu bem!dPn duman ytlkııelmiş , .• mlltea klben r emi ııtıoşi kP.ıı. 

ml~lir. "Oç kruvıızörl', bir torpidoya. ve- bir kargoyıı., büyük ı;apt11. bombalıır 

iMb!"t etmlıştır. Aııker lhrııcatına Anken~ıs civarında mUteaddlt bombalar 
alıl mı~tır. 

B!"rlln, 29 (A .A.) - Alman ordıılllrt bıı:kumandanlıt;ınm t-bllf'l: 
lngiliz ordıırnnu imhaya matuf' hUcurnuna de,·am ,.den Alnıaı:ı kıl.ıları. 

Pre.ıı " ' Kemmel'i hUcumla almırlardır. 

ingiliz krahnın 
set eri kuvvetlere 

Lnnd,., 2~~~-~J ~ lngil~:: 
lı Altmcı Jorj Belçikadakl !?S' IJleıııJI 
feri ku \'\'etlerine a~ağıda 1 

:;öndcrml§Ur: on btŞ 
"BlitUn vıılandıışlarınız. ııon ...,10uı 

1 t oldUtı-
gilndenberl ı;ö.stermc t e ,.c b&)" 

cesurane mukavemeti J:'urur rnız dl· 
raıılıkla takip ettiler. lhUya;:\'l\ııt!d• 
şında girmiş bulunduğumuz terıntlC· 
mtişklıl vaziyet kıırşısındıı gö~hıınızde 
te olduğunuz cesaretin ta n b!Z-

cl kala emqall yoktur. lnglltC?rc e jktC ça.r-
lerin kalplerimiz sizinle biri 
pıyor.,. 1 ce\ a· 

Seferi kuvvetler kumand:ıtl 
bcıı tc~ekkUrlı rlnl blldirn1i~~ 

Narvik müttefikler 
taraflndan ahndı 

· 'de) 
( I:a.1 tarafı 1 uıcı 

,·ıııcrı· 
ıııiillcfik nıüfrczrlcrinin mc jfcr· 
ııi Xi,ı::ıımlvat nehrine kııd:ı; ~11ıııt 
lcıtiklcriııi hilllirmeklc 01111 

beyan clınekledir. ı 
30 AU\1.\X T\YYAHESI Tı\I • 

HIP ımtı.Dl rııı· 
l.omlra, 29 ( A.ıi.) - Jlıı,·n 11 

reli hildirh·or: sııı. 
l>iiıı lıo~ılı:ırılıın:ın edilen ıoıte 

~ıcr 
''aıı~cr la~ yare meydanı 1~ · rdıl. 
22 dü5ıııan tayyaresi ı:ıhrıP ,ar• 
mi5 ,.e lıasarn uğratılııııştır· ~p t· 
,·ikte 8 dii5nı:ııı tnyyıırrsi ıatır13 Jrı 
clilmi~ Ye hasara uğrtılılııııştır· 
ı::inz İ:ıyy:ıre~i döıımrnıi5tir. so~' 

Stol:lıolm, 2!1 (,1.,1.) - •• ~or 
Dcıııokralen srnzclesinin şiınal• 
,·eçtcki muhabiri hilıliri~or: b rıl•· 

C~ıtliktc nrtıııı lıa,·a 1ıoın 11 rn~o 
ıııaıılıırı lclılıkesine binaen T~O 

1 • ı k ı · d'I 1idır· şe ırı ınl ·ıaıı ııı ılıye c ı ıı ' 'llisr· 
Miillefik YC :Non·ec kıtnl:ı~ı 

1 
~rc

dk iizel'iııdc ıııll\·:ıff:ıkıydlı ;~rııt 
kiılta lııılıııııııakla ,.c AJıT11111d 1 1eı1 
~or,·cçlilcr larahııdaıı i~ı:al ~ ı~irl 
lıöl.ııclr.re parnşiitçii indirnırk ııı:ı~· 
yaptıkları leşcbhiislrr aklnı J.:pl 
tadır. 

nın sı:utrt TN\IA !ll f.:~ 
T.\untı· ımtı.ot 1 rt 1 

l 'arl11, 29 ( A.A.) - Norveç !cf' 
bildiriyor: • ır ,,, 

.Nar\'lk mıntakaıımda bir şeb f 
l'elki gUn tamıımlle tahrip cdillllt~ 
n Alman tayyaresi 100 dell i,,~ 
bomba ,ntmı§tır. Bombaların tııııde 
ettiği ilk hedc!lerden biri. Us n ııır 
büyük bir kızılha.ç lşaretJ buıun• ııı'ıc 
hııııtahane idi. Yaralıları kurt•:ıııııı
imkAn~ haıııl olmuştur. Şehir }1 ur· 
dan 6000 kişi meskensiz kıılı111ş 

X A RYlK NASIL Aı.J!\OJ ! 
ıi•r· 

Pari~, 29 (Huım !lli) - 1ngitlt ıuııJ 
biye nezaretinden tebliğ oıund~ ~ıc 
ı:-öre Norveçtn ııimallndekl . r;ı,ur· 
ıehrl Almanlardan lsdirdat edil01urı•ıı 
Son gilnlerde yeniden ihraC Jııflııs 
müttefık kıtaları karadan ve ı ı&· 
donanmasının denlzdt'n yaptı:)<,ı)e 
arruza mUttPCik tayyarelt'r de l'11111ıın 
edilmiş, Nıırvlk ile Frlyor'dıı b~ıııd•tl 
2 küçük ıehlr mtitteflklcr tara ç ıcı. 
tamamen iş;:-al edilmiştir. N°r';t r t1• 
laları daha cenupta yeni zncv~:r. 
de etmeğ" mun!fıık olmuşta o.ııırtl1 

Nan•ik 9 Nl!ı:ındanbcrl J\lıl1" 
elinde idi. anııır 

Nan·Bc dUştUktcn sonra .ı\ 1~8ttıt• 
İl\'eç demirini transit olarak 
demly eeklerd~ 

Bir haberin tahlili 
·.rtc) 

( Eu.1 tarafı 1 inct • 
. iğrı·· 

kadar bitaraf memleketlerı ç :gııl· 
yen harp mantığına bakılır, 51rııl'I 
garistam örten sis tabaka Llfalc 
içine nüfuz imkanı vererı ,dıtl• 
tefek h aberlerin verdiği a~ceıci 
lık tan istifade edilirse bU g JtO• 
Mcskova haberinden sonra~-., • • 
manın - Balkanlarda sükUl'I daltİ 
dır yolundaki neşriyatını miitC• 
bir harp hud'ası saymara b'r irı• 
mayil bütün gözler vah~ı:Tl 1 yirıe 
filak görmek endişe~ıY1\tir. 
Balkanlar üzerine dikılece . 

pı
Balkan bisiklet şal11 

yonası yapıldı ··rı 
d\I 

B .. k 9 (H .) - :sıı .. ·ı: u reı 2 usu ıı . etrelı 
saat 15.30 da 128 kılo~ orı••' 
Balkan mukavemet şarnpıy 
yapıldı. N etice şudur : 

1 - B ulgar Georgief. 
2 - Romen Tudofi •• 
3 - Bulgar Kost~ntınef • 
4 - Yunan Kovelıs. 
S - Yunan Kolodis. 
6 - Türk O rhan Suda. 
7 - Türk K irkor. 
8 - Romen M ormoça. bil-
B ·· k .. bu""yük yarışı 0' -•il • ugun u kazaı ... 

yük hir muvaffakıyetle f'"" 
Bul~•rlar B a lkan bisiklet 
piyonluğunu almrşlardtr·13 .4 5 dC 

T iirk kafileıi. yann ktir. 
Biikrt~ten hareket edece 
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a rtte;;i~keı 1 Taşova 
fla!!:_!_l!!.L.J mi mevsimi başladı 

her ıoğukkanhlığını kaybetme. 
mi!, biraz geç de olsa tarlaya to. 
bumunu atmaya muvaffak ol. 
111iıttur. 

Eı~ (Huıuıi) - Beş gün. 
dür bc:bara yeni kavuştuk! Dai. 
ma yağmura ve şiddetli rüzgar
lara gebe olan bulutlar ıilindi ; 
gökyüzü berraklaştı; yerini rlık 
bir güneşe terkctti. Devamlı ya. 
ğışlar Ta~vanın birçok yerlerin. 
de ehemmiyetli hasarata yol aç.. • 
tı 1 Kelkit, ve Yeşilırmak nehirle
rinin tuğyanı şimdiye kadar eşi 
tesbit edilmiş hadiselerden olma. 
dığı için bu da ayn bir "korku'' 
tevlit etti. Ta~.ovanın tütün diki. 
mi zamanı da hulul etmiş bulu. 
nuyor 1 Bununla beraber havala
rın gayri tabiiliği yüzünden fide. 
ler de benilz ·yetişememiştir. 

!!__avalar şimdilik biraz i.yi gidiyor 
Dfinya hilrüktü, ve y:ırmn

dnn fazlnsı işlenmemişti. Or:ııla s~
yıs;:ı; bir in sanlık cemircti için 
hadsiz bir hcreket Yıırcl ı . Sonra 
blillin medeniyetler ,.e hjtün le. 
rnkkilcr in'ianl:ırın n<lct<; e çoğal

masından ileri ~elmiş dei(il mly. 
di? İnkılıipçı kütleleri, h:ıkikal, a
dolct ve saadet fethine r.evkeden 
ancnk yarını düşfınıneden :zürriyet 
yetiştiren · fakirlerin ihtlyatsızlığı 
değil miydi 1 l nsnnlık scyliıbı, her 
gfin dalı:ı zlyııde basiret, do~ruluk 
,.e hııkk:ıniyetle h:ırekrt etme~i 
icnp ettiriyor, sen·etledn hihak
kln taksimi ve ı:alışmnnın l'ıdil lm_ 
nunl::ırlıı 1ınzel bir nizıım :ıllın:ı 
nlınmao;ı ınzumunu gösteriyordu. 
Ye, eğer, h:ıklkaten, medeniyet 
neslin çol,talm:ısına bir nı:ınia teş
kil erliyorsa, bu keyfiyet, bir ı:ok 
:ısırl:ırdan ı;onr:ı dünya tamamen 
dolunca, uı; ve kemale erl!n insan_ 
lnrın bir nevi ilanı muva1ene için
de yaşıync:ıklarının müj<1ecisi sa
yıl:unnz mıydı? Fakat ins:ınların 
katı k:ırdeşlik r:ıbıtalaril" birleşip 
sulh ve müsnlemet içinde yaşıya. 
bilmeleri için devletlerin yepyeni 
bir şe!:le sokıılmasını heklerkcn, 
Mnt}'Ö He Mııry:ının ,·erdikleri mi
sal, güzellik ve hfısnü nl'.lük telftk. 
kilerini dcğl~tinncğc l::lri <lcllil 
miydi? 

---- - -
~~~il D,_lE1 
t. - 34 -
:"l:tr k bu ~r adaşının gözbebekle- ~abuk olu:ı. ılzi burada bekliyo-
f<y Yüdüğilnü, göz kapakla _ rum. 
~Pazıı hayret bir aüratle a- Beş dakil:a. sonra komiacr de 
li.--ı'ldtğını ve sanki tabiatın vaka m;ıhalJine gelmiş, müfettiş· 

'ıı it c \'urmuş olduğu zincir - ten ai dileyordu. Son dakikada 
t bu~rtuJmak iııter gibi hare· husule f.t"!tn müstacel hadüıeler 
& 

1 
unnıak, çırpınmak iste - tahkikatı ;>eri kalmasın4 sebebi· 

ııı:~, 0nra hastanın ellerinin, yet vennişdi. 
~~U ter içinde kaldığını ve Godar kısaca vv.iyeti izah etti 
~ıı ~det mefluç bir vaziyette ve derhal yt'r altına inen bir yol 
1 to~d~n vücudunun sarııldı • açılması ıicasında bulundu. 
' ~ Ü. U z~n 7e cldukça müşkUl bir 
!.•:ı ~k, çabuk bana bir bar- faaliyetten ~onra nihayet iki ki· 
"Itc lun. şinin ~erebileceği kadar bir delik 
~~tGo~r bağırdı. açmak ve aşağıya bir ~rdiven 
~ '6 ~Ufcttişin ümidi pek ça· indirmt'k mümkün oldu. 

tc~du. Birkaç saniye içinde Müfettiş Godar derhal merdi· 
}' r~r eski variyetine avdet \!'ene aanlarak aşağıya indi. Yere 

t~/lttdcn hareketsiz, meflüç basacağı zaman ilk i~i cep fener· .. 
\ 

1l'c~te kalmıştı. Artık onu ni çıkarır.ak ve etrafı, basacağı 
~~c~ .götürmekten başka yer~ gözden geçirmek oldu. Bir 

tek ır ış yo:ttu. Godar has· tuZcsğa düşmekten veyahut ka· 
hiı Crlekli koltuğunu iterek rruılıkta bir manie çarparak ya
~c doğru gitmeğe başladı. ralanmaktan korkuyordu. Mah

.;!a Çcdcn çıkacağı sırada ar- zen iki metredc:ı yüksek değildi, 
~t( ~Yak sesleri duydu. Dön. yer gayri muntazamdı. Müthiş 
~"- ~ koş;ırak kendisine geli- bir rutubet vardı. . 
~~tlUı..il.ltlaştı. Nefes nefesey· Yukarıda komiser Grankur 
~ tlc ·le konuşabiliyordu. müfettişin bu kadar geciktiğini 

}c 0•1~u. Ne var? görünce merdivene ıanlarak aşa· 
}ıı~Uıcttiş sordu. ğrya inmiş, iki memur da kendi· 

't1clifettiş bey orada. sini takip etmişlerdi. 
't:ıı k"lfar? Yoksa batJ:a bir ce- Burası da diğerleri gibi kara:. 

li e~fcttiniz? lık bir mahzendi. Fevkalade ha· 
\l:ııa ar.r. Fakat bu ev perili. vasız ve rutubetli idi. Duvarlarda 
'li 1r ev burası. yosunlar, yer yer örürnced: ağları 
~'Mi. Aptallığa lüzum yok göze çarpıyordu. 
~~l~lığınızı muhafaza edin 
:sc~~ olduğu gibi anlatın. Godar yava~ ve kemali dik 
"t atııuıra.z kendine geldikten katle elektrik fenerini arruiyle 

tt" atrnağa başladı: her tarafa tutuyor, her tarafı ay-
~lifettiş bey .. Siz biraz ev. dınlatarak inceden inceye gözden 
~. lt •u ara.mağa göndermiş - geçiriyordu. 
~ği 01llşulardan birine ricaya - Bir şey var mı? 

~ lll sırada hatırıma geldi. Diye komiser Godara sordu. 
i itte k~ğıttan bardak vardı. - Henüz bir şey görmGyorum 
~ t ~ahçcdeki musluğundan .Fakat araştırmam sona ermiş de· 
t(o;livordu. Derhal oraya gi ğildir. Biraz da yeri muayene et· 

~ tdağı doldurmak istedim. mek istiyorum. Ah tamam, bu da 
ı li: açtım. Bir de ne c!uy:ı.· ne demek oluyor? 
~ ~lara muntazam fasıla . Ayağı ıert bir cisme temas et. 
'hı. eler vuruluyordu. Kim- · · 
~ .. 'eıı r.ıJŞti: 

~ . er nereden geliyordu. - Bu da nedir? diye ye-tunu 
"t bttrıu diyorum ya size mü. kesen tahta parrasmı bir kenara 

l} }'... :r 
\. cJirın . b itmeye çalıştı. Bu ıırada boğuk 
t 'l r· cyın de .. Bana unun bir inilti işitti. 
~ •}c 0~~erin, hem <le çabuk. d 

tt tartı1.ufettiş müthia bir ala _ - Bu ses §Ura a, sol köşeden 
, :s geliyor! 

"~·aş gösterdi. , ".. Godar sil!hmı ~Iine alarak ses 
r-._~at tnlifettiş bey. 1 ı ·· d x 11 d 'ri.vuk d' ge en :o~zye oı-;ru yo :?...'1 t, ar 

~ı ıyorum ıize. kadaslanna da lamh~l:ınnı aym 
'<çı G • ~. ~ Odan ses gelen yere gö· yere çevirmelerini söyledi. 

~lıt t•rası villanın ya mutfağı müfettiş gördliğil müthiş ma.n· 
?dı. ~a bir laboratuvarı ol • zaranın karşısında gerilemekten 
~~ ~r tarafta kırılmış cam kendini alamadı: Saman yığınla· 

Ekim teriyatI şimdilik iyidir 
ve iyiliğe doğru inki~f etmekte. 
dir. Koca Taşovada s<ıban değ. 
memiş arazi yoktur! Umulmadık 
sel felaketi karsısında bile renç-

Erbaada Kızılay 
kongresi 

Erhan, (Hususi) - Kızılay 
kongresinin belediye -salomında 
yapılan senelik toplanmasında, 
mesai raporu okunarak onaylan
dı. Eczacı Cemal, Dr. Ahmet, Dr. 
Halet, tüccar Mekki, eksper Naz. 
mi, muhabiriniz Basri Ahmet U. 
nal, öğretmen Hamit, katip Sa. 
lahattin idare heyetine tekrar se
çildiler. ötedenberi ve bilhassa 
büyük zelzele felaketinde Erbaa 
Kızılay heyetinin hayrrlı ve se. 
batlı çalışmasını burada şükranla 
anarız. 

ı:: lJ •)1 •] Harp sahaların-
. da neler oluyor? 

30.5.940 Perşembe 
12.SO: Program ve memleket eaat 

ayan, 12.315: Ajana v~ meteorolojl bL 

bcrleri, 12.150: Mt1%lk: Yurt Panora. 
ma."n, ll.80/H.OO: MUslk: Karqık 
program (Pl.) 18.00: Program ve 
memleket aaa.t ayan, 18.011: llllzfk · 
Solistler ve Melodiler (Pl.) 18.30: MU· 
zllc: Radyo cu orkeıtraaı (Şef: İbra.. 
blm Özgür), Soprano Bedriye TUzün. 
Un l§UrA.k.Ue, 19.10: Müz1k: Sa.z Eacr. 
len ve yeni ı:arkılar, 19.215: Mll%.lk: 

Okuyan - Müzeyyen Senar, 19.411: 
Memleket aaat ayarı, Aj&na ve mete. 
orolojl haberleri, 20.00: MUzlk: F&Sll 

beyeU, 20.80: Kotıll§ma, 20.411: MUslk: 
Çalanlar: RU§CD Kam, Veclbe, tzzet. 
Un ökte. ı - Okuyan: Sadi Hopea, 
2 - Semahat Özdcıuıeıs, 21.10: Konuı 

ına: (Sı:hhat aaaU), :?l.SO: Mt1.z1k, 
Radyo orkestrası (Şet: H. Ferit AL 
nar), 22.20: MUzik: Dana muzlgt (Pl.) 

22.30: Memleket eaat ayan, Aj&ti 
haberleri; 22.IX>: :MUzlk: Cazbaııa 

lPl.) 23.211/23.80: Yarmk1 program 
V<l kapa.zıl§. 

31.5.940 Cuma 

12.30: Program ve memleket saat 
ayarı, 12.311: Ajans, 12.&0: Mt1.z1k; 
Muhtelit ~kılar (Pl.) 13.30/14..00: 
MUzik: Karı.,ık program CPl.) 18.00: 

OldürdügU zabitin 
hüviyetini taşıyan 

sahtekAr tevkif olundu 

Motyö artık kanalini söylemek 
icin cludn.kl:ırını ocıyorılu. Fakat 
münak:ışanın Jüzumsuzhı~unu bi5· 
setti. Maryan kendi elile diktiAi 
büyük çınarın altında, kun-etli, ço-

1 cuklarının ort:mnda son evladına 
Hadiseleri zabteden Amerikan meme verlyorılu. Bu levha en mil. 

sinemacısı Menken Pariste ente- essir sözlerden dah:ı belilt idi. A
resan bir vakaya. şahid olmuş- na, t:ıbil v:ızire~ini b:ıha<lırane gö_ 
tur. rüyor, insanlık neı;linin tcm:ıdlsine 

Hadise şudur: Belçikadan ge.; hizmet ediyordu. O, !fÜzeUiğin kra· 
len mülteciler Pariste açılmış o- liçesi idi. 
lan bürolara müracaat ederek i- Matyö, bu Yaziyette ppıla<'ak an-
simlerini kaydettirmektedirler. cak bir şey buldu. Karısına herke_ 

sin· önünde sıkı sıkı sarılmak. 
Menken bu bürolardan birine _Al! Aziz kndınl Sen hep'iinden 

geldiği zaman henUz müracaat iyi, hepsinden &:fizclsin ! Keşke hep. 
saatinden çok erkendi. Sinemacı si senin gibi ols:ı! 
hadiseleri aynen tesbit etmek i. o zaman, Marynnın da kocnsın:ı 
çin biraz acele etmişti. Büroya sarılması Ü7.erine clraflım gülme. 
Jirdiği zaman salondaki masanın terle k:ırışık tıir alkı, rırtın:ısı kop
üzerinde ekmek kırıkları arasın· tu. tkbıi de, hnyota olan itimatları 
Ja bir de bclçikalı zabitin resmi- ve :ı;evmek kuclretlerilc ömürlerini 
ni gördü. Buzabit belçikada öl. tıfiyük hir gnn·urhı?~ jçinde gcçl
ltirülmilş ve katili de zabitin ren lrnhrnmnnlar<lı. Ye Konslnns, 
hüviyetini alarak savuşmuştu! Motyölerl, Döniz Yasıtasllr. fabrika. 
Bunun içın biltUn bürolara ven- nın sahibi, Ambruaz v:ıc;ıtasile Se
ten bir emirle kendisini zabit di- ıtenlerin konaklıırının sahibi, '°e di. 
ye tanıtacak olan belçika. mUlte- ~er çocukl:ırile blltlin hovnlinln sa
cilere dikkat edilmesi tavsiye o- hlbi görerek üremenin kuvTetini 
lunmuştur, nihayet takdir etti. Nüfus demek 

Menken bu bUroda saatlerce znfer demekti, Ye o hiç nAlıımıyan 
kaldı. Kono:t:ıns mn~Jrıbiyetinin kemirici 

ME$UM KART 

Bir mliddet sonra uzun boylu 
ir ndam büroya girdi. Kartını 
nemur kadına uzattı. !{adın ev
vela hüviyetteki kaıta sonra da 

;ıc11ıııı içinde kuru ynn:ıkl:ırını ya
kan iki iri Tc ı;ıcıık gfü:y:ı~ını ,:tös. 
!ermemek için h.,~ını· ı:eviriyordn. 

xxvı 
Norln ile Sc<;llin k irnl:ımış nlchık· 

ln rı hüyü'ı orJıı. Federasyon sol' :ıltı 
nın 11cunrfo y<lı. Sekiz scnedenherl 
ornıfo yaşı~·orhrclı. tır · ıtiintcr epe'' 
~tkıntt çellmlşlerdi. Fakat besleyip 
kurlam:ı~·ı ahrlcllikl<'ri çocuk <:nye
slnde l:endlleri ele lmrtulmuşlardı. 

Bir çok defolar, Norin kulu yap. 
maktnn mnnm15 ve kaı:mnk istemi,. 

knn bir kııdındı. Kardeşinden öl· 
r~nclil!i multaHa işlerini bnyük bir 
m:ılı:ırclle yapıyordu. Rahibeler gi. 
bi erkeksiz ynşı~·:ın bu iki hemşi. 
renin küçük bir ma!a başında sa
b:ılıı:ın nkşam:ı kadar gillerek ça. 
lışm:ıları, ve ocaklarının biricik 
neşe ' 'e sııdcti olıın cocuRun ara .. 
l:ırında dolaşması hakikaten görO .. 
lccek şeydi. 

Bir pazıır snbalıı, iki kız karde(I 
böyle güzel gfizel çalışırken, dehşet 
Yerici bir ziyarete maruz kaldılar. 
S:ıat onn do~ru kapı iki defa hızlı• 
en ç:ılındı. Sonra, on ı;ekb l'nşln

rındo bir dcliknnh içeri girdi. E~· 
mcr geniş bir yüzü, kun-eUI bir ce~ 
nesi, bul:ınık çakır gözleri nrdr. 
Üzerine ,lime• Jime olmuş bir cc. 
kel, başına rengi yeşile kaçmış si· 
yah bir kasket giymişti. 

- Pıırı.lon, diye söze bı:ışlııdı, 
kutuculuk yapan Ma<lam Muanolar 
burada mt oturuyorlar? 

Norin ayakta duruyordu. Vilcu. 
dünü birdenbire bir litrome aldı. 
Kalbi b!r tehdit altındaymış gibi 
sıkılıyordu. Bu simayı bir b:ışkn 
yerde de gördüRünn hatırlar gibi 
oluyordu. Fnkat gizli bir his, bu
nun, sakin hnyntını bozmak için 
bfiyüyilp avdet eden e<1kf bir tehlf~ 
kc olduğunu ona söylilyordu. 

- Evet, burasıdır, diye cevap 
verdi. 

DelikıınJı, hiç telli$ göstermeden 
odanın dört tarafına göz gezdirdi. 
Fakat yüzilnde harır bir işmizaz 
belirdi. Orada dııha büyük bir ıen. 
ginlik bulacaAını t(!hayyül etmlşU, 
Sonra, yerde oturan çocuğa ve öte
ki zayıf kadına baktı. 

(Daha var) 

BORSA 
- Ankara 29-5-940 -
•--ÇEKLER --

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 166.10 
100 Ftt, 2.9676 
100 IJret 8.45125 
100 bvlçre Fro 37.2231 
tOO flori.o -
100 ll.nyl,ıwırk -
100 BelgB e -
100 Dmhml 0.9975 
100 Leva 2-
100 Çek Krona -
100 P~cta 14.455 
100·7loU -
100 Pcııı6 30.0625 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.94 
100 Ten 38.7850 
100 lncç Kr. :ıı.oos 
100 Ruble -
Altın 

- Esham ve Tahvilat -

1 

Ergani 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sıva~ • Erzurum 5 

19.05 
19-
19.55 

tçhllll!orünüyordu. rı üzerinde insan şeklini kaybet· 
~ n bir sebebe binaen çe· memlş olan bir mahluk, aanlci can 
~~ Pılnuı olan su borusu çekişiyordu. 

b tıtlllıştt. 
ttti c burnsı .. diye bekçi ip.· 
'l'' 

(Daha var) 

Program ve memleket aaat ayarı, 
18.011: lı!Uzlk: Uvertt;rıcr ve opera ar. 
yatan (Pl.) 18.80:0 Mt1.z1k: Opero:ı 
seleks~onları ve hafit şarkılar (Pl. ı 
19.10: ırnztk: 19.45: Alernlcltct saat 
ayan, A:jruls ve meteoroloji hııberlerı 
'.!0.00: MU:;;lk: 1 - Oltuyan Necmi Rt. 
za Ahıakan, 2 - Okuyan Radife Er. 
ten, 20.30: Konuoma (?dllll knhramaz.ı 
ilk menklbeleri), 20.45: MUılk: oyun 
n zeybek bava.lan Ruınell tUrkWert, 
2L10: Konuşma (BlbUyogra!ya) 21.80 
MOzlk: MUı:ik: KüçOk orkestra, 22.ao 
Memleket saat ayan, Ajana haberleri 
22.50: lıılllzlk: Caz'band (Pl.l 23.~/ 
28.SO: Yarmkl program ve kapanı§. 

!cnkcne baktı. Bu miiltcci kı:n. 
lisinin bclçikalı zabit olduğunu 
la söylemişti. Menken memur 
kadına yaklaştı. Hüviyetteki is. 
mi okudu! Resme baktıktan son
ra derhal kapıya giderek zabıta 
nemuruna vaziyeti bildirdi. 

Hüviyetteki ısım öldürülen 
zabitin ismi idi. 

se de, hnynunn s:ırıl afı n küçücük 
kollann c:ızlbcsine tu tulup kalmı~- f' 
h. Şimd.1, s:ıldn, düşünceli TC ç:ılı,. VAK l T 

'y ~en eminmisiniz? 
~~( ~l'I ederim müfetti! bey. 

ı/ Cte bu borudan sesler 
t bıs • 

>~ ç,~c diyerek bekçi boru· 
llrdıı kta olduğu yeri göste-
• 1-tic • b?odar yere yattı, dinle
~ r;;.., r ses gelmiyordu. Bu 

.. hi: Urınaya b32ladı. Fakat 
1 l:rçtc"ap alamadı. Bu hare. 
'ltrc0k kereler tekrarladı, fa
t,t.ı e deği"medi. Bekçiye rü· 
't "i> rr·· :) 

~ 
11 

• .,orrnemiş olduğunu so· 
l):ada, gözleri korkuda..'1 

1 
•<ın bekçi: 

,•Çta 
".ı t ha dedi, yeniden sesler 
vıt r k Şladı. 
~t Ulağını yere yapıştır 

• 'tl;y- illtı:ıdan vazı bir gUrül. 
1\\:-t cb~u. Sanki yer altında 
11'ııı~lt :r kimse mevcudiyctini 
~ ıstivorclu. 
'tt d 

t bı;:ı' edi, set geliyor .. Her 
~ ~. f~~n altında bir mahzen 

;ı ille • t bu kargaşalık ar. • 
li)~~dı\'enin nerede olduğu· 

' ~· .. \ .biraz müşkül mesele .. 
"ı..,t b.z kendimize bir yol 
~~it llurcısı kahn tahtadan 

c~ Jl~!c gü:Jük çekece(;imi· 
tl ta llli;-orum. Siz şimdi şu· 

• t 11\, d n beni:n otomobilime 
~i8,.»ğruca karakola gidin 
~ll'h~t· ~ösyö Grankura der 
, "hlt 1nı tarafımdan rica c· 

~· bir Ctı de buradan ap.~ 
hı,ii " 01 açmak için icabC'. 
• ·.,1 .'t'he lcvazımr da beraber 

1 llıal ctmesiıı. Haydi 

1·ar "· ıyr Cu mlauriJ et M .. rkf"z Bankası 25 ı 5 ı 1940 
AK T l F 

fr.034: 

Altu:ı: 8afi K1~a.m 71 7~1818 
Banknot • • • 
Uf aklık • · • • • • 

f)rrhi1rl,.1:4 Mııhnb4rln: 
Altm: San KilotT1t1n 
l'ilrk Ltruı • • • 

Hrırfçtf':let 4.11th11bi"',.,.: 
Altın : ~an Kil~m fi Ht ~27 
Altına tahv11f kıtbfl '§erbe8t 
dövizler . , • 
Di~er dövu:ı~r v~ ~~tu 
COiring b:ıkiv,.J~rl • , 

Rrı~btf! fn1.mf1ni: 
Df-ruhte ~IYt'!n ·~Ttk°' 11i • 
d ı ve kit n,y htı . • 
Kanunun " • ~ madd~ltrlnt 
tevfiknn Clıııine ~,.rafmda.n 
vaki te<!fvat • • 

~~f':rlr1f N(edıtftt: 
Tiruf ~f'nf'tll'f , 

P.«thf7m u,. ftthoiMt C'izt?nnt · 
( r>enıhte edilı-n evrakı nalt. 

A l divenfn kanıılı~ , '8h:ım ve 
Uı hvilat itiba.r1 kıymetle 

8 Serbe!lt e!!hllm v~ tabvil~t: 
A Vllft31nr: 

ff azlneye kı!la n~etf a n.119 
ıtltın ve d<Svb: ORr!ne , • 
ra.bvilU liıerine • • , 
Hı~d:ırlar • , • , , 
lluhteli! • . • , • • • , 

100.881.769,22 
8.821.050,50 
1.914.893,49 

32U1fi.7rı 

!l.022.123,99 

60.396,30 

29.787.767,03 

158.748.563,-
• 

18.879.576.-

2.11.an. t59,i 1 

48.006.784.36 
ft.:uc.so4.25 

10.54 1 .000,.-
7.112,18 

7.813.773,.CO 

-- . 
" 

'l't"k~tt 

:s=-mrs:wwwo 

Lln 

ıı 1.617.713,21 

~i.416,75 

• 
38.Si0.287,32 

139 8 S.!JS7.-

244.342.159,71 

56.351.588,61 

' 
tıU61.886,58 

uooo.ooo,-ı 
2a.n6.639 ,ı>o 

636.562.678,0~ l 

PAS 1 F 
Sermtıt/e • • • , 1 1 

1htivat akre!i: f 
Adi ve fevkalade • • , , 
HU!!IUl!f • • • • • 

Tedavfıldeki Banknotlnr: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin tev_ 
rikan Hazine tarafından vnki 
tediyat • • • , , 
Deruhte edilen evrakı ruılt. 
diyp bakive-'3i • . • , • 
Karşılığı tamamen aıtm olarak 
iIAveterı tedavüle va~nen • 
Reeskont muk&biJi illvten ~ , 
da. V1t1,ed, 1 • 1 1 t 

!IEVDUAT l:W l 
Tilrk lira~' 
Altın S. Klg. 
D~viz t:ıııhhildatı: 
Altına t:ıhviti kahil dövi~er 
DiJ?er dövfaler Ye ıacıklı Kli. 
rint? b:ı.kivc!er1 • • • , , 
Muhtelif • , , _. • • • 

-
J Temnıun1 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi r,"O 4 Altm ü1.erine 

vaziv 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

18.870,5i6,-

139.868.987 .-

17.000.000,-

17 ı.000.000.-

53.051.117 ,ıı:ı 
78.124.tGi,0'.J 

3.5G3,i7 

3'.?.601 A fıli .53 

Yt>kiir 

~ ti 

Lıra 
15.000.000,-

12.188.666,15 

327.Sli8.!lSi,-

131.17:>.285,73 

32.GO:ı.030,30 

117.724.708,90 

63~.:i62.li78,0R 

Gazetcdl' çıkan bUtllıl yaJ:J ve 
resimlerin bulruku mahtuzdur 

ABOSE fARtf"ESI 
Memleket Memleket 

tı:lode d!Jmdı 
Aylık 93 1511 KJ'. 
a aylık !110 425 • 
R aylıl' 4'J5 H20 • 
1 yıllık "90 1800 • 
farlfedcn Balkan Birliği için &J

da otuz kuruş dUşUIUr. Posta blrıt. 
gıne ~rmlvco yerlere ayda yetmtı 
beşer lturu::ı zammedilir. 

Alıone kaydın; bildiren mektup 
ve telgraf Ucretlnl abone paraamm 
posta veya bsnka Ue yollama t.C· 
relin! idare kendi llzcrine a!JT. 
fUrlılyrnlo htr JKISta merkl'Zlııde 

\ 'AIUT'a abone yaulır. 

1 
Adres değiştirme llcretl 2~ ~· 

ll.A.S Ci< lltE11,ERI 
Ticaret flllnla.nnın !tanUın • ıı:ı.. 

tırı sonda.::ı ltlbnren llln aayfala 
rındıt 40, ıc ııay!ıuardıs ~ kuruş. 
dördU ncO ımyfnda l: tkınct Vl' Q. 
çUncUdıı 2 . tıı.rlnclde 4, baı;ıhk vanı 
k,.smec• .. l irıır!ıı . 

mlyUk; ı:ol< d vıımh. 1<1lşelt 
r n 1 il ,, VCrt.llcre nyrı ayrı in. 
<! rınc'er ynp.tır. Hc:ımı UA.ntaruı 
şantim ııatırı 40 lnınıştur 

fh•.n-t "!:ı•ıt. t'tlt' f lmıyaa 
mıcu~ lJ.\ol:ır 

lJlr deta ısa: iki de1ası M>. Oç de
rası ~. dört dcfl\81 711 ve OD defa.aJ 
100 kuruştur. Uç aylık llAn veren
'erln bir l'!cJ'a.sı bedavadrr. Dört aa. 
tırı geçen tı:ınıarıo fazla. eatrrlan 
be~ kuru,tan hesap edilir. 

Vııl:ıt hem jcğnıdan doğruya 

~ kendi ldııre yerinde, hem Aııkara 

1 
caddesinde Orhanbey btnmda KE
MALEDDIN lREN nan BOro8tJ 
f'llyle llAn kabul eder. (BUroaUD 
teldonu: ~0835). 
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:)açları be . ler . 1<ök · 

ıerın• kuvvetlen l ı · 

ır. lokulmes1ni ön 
·r kepeklen giderır. 

ngiliz Kanzuk 

Eczanesı 

Beyoğlu - lstanbul 

lstanbul Levazım Amirli ği satmalma ı 
Komısyonu ilan ları -On altı bin Uç yüz otuz kilo tereyagt almac&klır. Kapalı zarfta eksilt· 

meııl 10/6/940 Puarteai &11.nll a&&t 15 de Tophanede İstanbul Levuun Amir_ 
11.ğt aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede11 on yedl bln dokuz 
yUz altını;, Uç lira, ilk teminatı bla llç yüz krrk yedi llra 22 kunı~tur. ŞartnL 

meal komisyonda görü!Ur. bteklllırin kanunt veııikalarlle teklif mektupla_ 
rını ihale saatinden bir 11.ıt evvel komiıyona vermeler!. (90Tl (4304) 

* • 
Altı bln Uç yüz ton buğday krrdmlacaktır. pazarlıkla ekıılltmesl 3--6-

.ıtO pazartul gilnU 1&at H de Tophanede Lv. Amirliği ıatm alma komis_ 
yonunda yapılacaktlr. Tahmin bedeli em yedi bin yedi y{iz yetmiş dört lira 
ekıen ıeklz lcu~ ilk tf'mlnata 41S8 llra 74 kuruştur. Şartnameıl komla

yonda gö~Ur. lsteklilerin kanuni veaikal;ı.rJle belll uıttte komisyona gel. 
ıntleri. (918-U Ot) 

• • • 
1000 kilo pamuk alınacaktır. Müteahhit nam ve he.sabına açık ek_ 

siltmesi 14~-940 cuma gUnU saat H te Tophanede Lv- lmirliği sa· 
tın a lma kom!!'lyonunda yaprlacs.ktır. Tahmin bedeli 600 lira ilk temi. 
natı 4!5 liradır. Şartname ve n ümunesi komisyonda. görülür- LıtekliJe_ 
rin belli saatte komi~yona gelmeleri· (927) (HM) 

k i 11a:;talıliJ 
Bobrel.:lcrclcn idrar torba..,ına kadar yollarda 

mikroplarım kökünden tcmideuıek için 
HEf,~fORJJÖ kullanınız 

m 
ıdr 

• d erkelt 
Höbreklerln çalışmak kudretini arttınr. Kt. ın ııtıbab' 
zorluklarım. eski ve yenl belsoğukluğunu, mesane yaoıtl 
bel ağrıı:ıını, sık sık idrar hozmak ,.e boT.arkeD Dlııırıll· 

hallerini gider ir. Bol idrar temin eder. ldrardn kU 
mesanede taşların teşekkUlUne m!nl oıur .. ııeştfrl 

DIKKA'l': HEJ,.Monr.ıO idrarınızı temizllverek ma~ 
Sıhhat Vek!letinln ruhsatını ·haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

.. "' .. nJef1 
/stanbul Hava Aktarma Direktörlugıı 

1 - 100 ton Karabük koku alınacaktır. yeşiilcÔ) 
2 - Pazarlıkla ihalooi 30-5--940 giinU saat 14 de 

"J'slanbul De f l e rdarlığın~an: BiR PUDRA 
hava aktarma ambarı ııatm a lma komisyonunda yaprJncakUr· (.f501 

3 - İsteklilerin t eminatlarile komisyona mUrac~ 

Limanlarl 
ilan fart 

İhbarname $ın:ı. 

No. 
l\Jnl, ,,llefln adı 

'H' w~adı Adresi .No. l"ıh M atrah K azanç Buhran 

l Al ctUn O . L Qtfl 
!:? Mehmet i ). Ahmet 

4 Dursun O Kerim 

5 Koço 
6 F lmnteos Domllla dls 
7 Mc\•lut Rc'JUI 
8 II~1m O İ'hnml Bllgl 
9 Mehmet Fehmi 

ıo 
" .. 

11 
" ı:ı Mustafa 

lS E yllp SUlcyms.n 

14 .. " 
15 Llgor kızı Talya • 

I.lgorldis 

Mobilyacı Cate::nğa Muvakkithane iO 15/ 58 936 
Kadın c:ı rcrcr;a Muvakl>fthane 74 76/ 9 ., 
berberi 
" ,, 

Ynğcı ve Caferağa Bnhçt' 13 
manav 
Sebzeci Cıı.!erağa Bnhçe 13/ 1 
Bakkal Caterağa Bahçe l 7 

Manav Caterağa MtihOrdar 13 
Lokanta. Ca!euğa MUhUrdnr 23/25 
Dl~<;I Ca!crağa !IUhUrdar 6:? .. " , . 

1t •' 

Manav caterc.ğa Moda 29 
KömUr Ca!crağa Moda 65 

ve oduncu 

" ,, ,. 
Terzi Caterağa ~foda 104/ 1 

2/ 16 " 
38/ 2 .. 

29/ 47 " 
23/ 12 " 
.2g/ 12 .. 
29/ 10 .. 
33/ S ,. 

10/ 3 .. 
10/ 3 .. 
'42/ 9 " 
4.1 / 3 ,, 

" 
71 / 1 " 

16 Mehmet kızı Hstlce 
17 Azeri Dada;:: oı:ı lu 

Ga! r 

Umumhane ZUhtUpaşn l{alamış 6 
Sobacı Ca!crağa Moda 172 

38/ 4.1 .. 
2 / 11 ,, 

18 H'.oç.ı 

19 Mustata. AH 
Sr.n All o., ıu 

20 lI hl O Ha .. ~n 
21 E lem VaSJ! 

Tavukçu 
Mıınnv 

Berber 
Doktor 

Cafcra~a Moda 172 
Ca!era.ğa Yoğurtçu 

Park Y. 9 

9i/5 
27 / 3( " 

Ca!ernğa iskele meydanı 1/ 1 30/ 10,, 
Ca!ernğa Bahariye 69/ 8 2 / 13 ,, 

22 Hnl t Hu!Cı 1 Demircili Terzi Cn!erağa Dumlupunıu· 19 26/ 38 ,, 
23 O m:ın O l' tt:ı.Jı KömUrcU Cn!enığa Leylek 8 30/ 11 ,, 

~~~~~~o~~~~~~ 

220. 
246. 

2·16. 
72. 

37.60 
109.50 
l80 . 
4~o. 

.Maktu 
295.50 

Maktu 
120.0 
.240.0 

240.0 
30.0 

53.28 
73.13 

1.01 
6.95 

6.24 
4.M 

l3.0 
28.80 
5.00 
'4 9.26 
3.32 
5.00 

38.67 

s.oo 
2.21 

93.0 
150.0 

120.90 
30.0 

300.t • 
90.0 

270.0 
360.0 

100.0 
!?~2.0 

133.0 
13.12 

l9.42 
75.0 

9.20 
26.88 

Sıra 

Xo. .l'J :ll.c lll'fl ıı adı L,t Adresi 1hoorname Matrah Kazanç 

2 i • t J n .Mehmet kah\•chane O.ağa Yasa 55 82/U 2~4 .00 
25 N.:A. l{o.>tantın dls toptan klL O. ağa Haydarpaşa 8_6 38/ 3i 516.00 

milr sııt1~1 

26 Hılmi B use) ln 
27 Ahmet 'c Adem 
28 Huriye 

berber O.ağıı Haydarpaşa 62/ l 11/ 24 72.00 
SUtçU O.ağa S.çc~mc 39 30/ 5 240.00 
Berber O.a~a Söğ. ÇC§. 30/ H 108.00 

29 Mu tn!ıı. Manav O.ağa Söğ. Ç~. H'i3 19/ 11 00.00 
30 Ah AllmC't Tatlıcı O.ağa Söğ. Çc~. 58 30/ 1 222.00 
31 HU <:J" n /', 1.ml 
:a !iUr ;,ı.n Azır.l 

Tuhafiye O.ıığıı. Söğ. Çc~. 166/ 2 lS/ 82 396.00 
Tuha!iyc O.e.ca Sö: Çcş. l6G/ 2 Hl/83 308.00 

.. 2 Mclı .. ıct Oamcn Kahve O.a(ra. Sö~ çeo. 262 28/ l:l 208.60 
='13 
31 

Mehmet Muuırter n erbcr O.ağır.. Söğ. Çc, 276/ l 29/ S 72.0ô 

3:; Nebi HUse.} in 
35 ı mo.11 
37 Scrkls Sa.hak 
38 Arıt Has:.ın 

~9 İbrahim 
40 s~Iıh Murnt 

Kaa::ı.p O.ağ. S. Ç.e:. 3 l 55/ 13 
Aşı;ı O.ağa. Söğ. Ç~. 45 30/8 

Mouıyıkçı o. ağıı. ba;ı. ç. ıs 1211 ı 
Kireççi O.ıığn Çar~lı 7 H / 12 
Keresteci O.ıığn. Çnrş.-ıflı ~/2 29/ H 
.Manav O.ağa. NUzhet E!. 35 64/13 

H H asan İbrahim d!'po O.ağa. S:ıra.ııker 73 30/ 21 
42 
43 Ali Oğlu Niyazi Sobacı O.ağa. Ku.,dlll 143 29/ 5 
H Rıfat Aile :r.ıuttıığı 17 / 7 
4Ci Artin Oh::ı.nncs Eskici O.ağa. snraskcr 20/ l 30/ 20 
.t5 Apostoı Ynnl Kolacı O.ağa. Söğ. Çco. 194/ l 2i/7 
47 E m n oğ. llchzut Bulaşıkı;:ı O.af;n. Çarşııflı U / l 30/ 19 
.fS Ş"fik BU!e O.ağa Bah:ırtyo 45 29/ 12 
40 Htiıcyin Oğ İbrahim Manıı.v R.paşa kam.kol 2 29/ 21 
50 S:ttılmı~ ve Mustafa .A§çı R. Pa,a Karakol 2 2/7 
51 lbrıthlrn O:ımıtn Kahveci R. Pa~ Kara.kol 2/ 1 38/ 46 
52 

Mııkellcfın ndı 

53 Emine II Ü'\cyın 
54 Nığoğoo; 

:ı;; S:ımı)t. 

:iG Meh met "i:ıbı ı 
57 Scn lh ::ı Naıi r 

58 Ahmet Fıınt 
;',!} 

60 
.. 

Cl Sn ln lıa lli n 

" 

62 Mu'lla f:ı S rı 
63 Hngıp B~cı 

·~i 
Mnnav 

nı:ıhallcbic i 

Biçki yurdu 
J:kmckçl 

Çamaşırcı 

Tnmirei 

" 
sr.br.ec i 
M:ınnv 

Bnk knl 

" 

64 Abclullt.h 1-lü'le\ in 
6!'1 Mehmet 

Knlny 
Mar:ıngor. 

G(i \'usu r :\!u tn fa 
G7 Bedri 
G8 H. Abdüllıalırıı 
G9 
70 Hurıııüs Muhsin 
n nnrı Ali 
72 Mchmt't Top< u 
73 ıtnır Ali 
74 lh~Qll 
7'j • ' ııri Kıı~ ıı,oL: 
76 l\f u!\n Kiızı ı 

71 Akıt ncceıı 
78 T nlip Ali 
70 Fnhreltiıı 
M llurıye 

Ekmr.kçi 
7.ıı h i rec i 

Sütçü 

" 
Tcrı:i 
nürc 

1\ahve 
Tamirc:i 

lçl.ill gar.Ino 
D:ıkknl 
Kohn~ 

Berber 
Jı::ıh\'f' 

.. 

l\omisyoneu 
ncrhl'I" 
Al"tıkııt n Ahmr.I Jfa n GıirMI 

12 .. " .. 

Adre~i 

R.P. karakol 2/ 9 
H.J>. rıhtım t 14 
H.P. karakol J:\ 
R.P. karakol 13/ 1 
H.P. uıun. H 
Z.P. tahta. K 3G 

" " 

Senesi 

" 
h 

!l37 .. 
!l31i 

Tuğlocı Il:ığrlııt 123 / ô ., 
Z.P. Fener 4/ 1 ,. 
Tıığlocı Ya\ ernğ:ı 52 !l37 
H.P. Sö!f. Ç 3iı2 936 
Tuğlacı Ya \"erağa 54' 
S.C.K. fsıa~yon 2/ 4 93i 
S.C. htnsyon 5 936 
S.C. Etem Ef. 78 93ü .. 
~.c. Eğri ö 
S.C. t ~kele 3 
c;.T.M. ett>ndi ıoıı 

.. 
" ,, 

.. 113 " 
B. Bajtdot 28fi ,, 
G.T. Dal!clnt 21i4 / 6 ,, 
~u. Halimıığn U ,, 
Su. Mt'ktep 34 ,, 
1. •Ra. çc~mc .( ,, 
Liman me,·kii 1 fl ,, 
O. afla ~o~. çc,. 115/ 1 ,. 
Z.P.T. Kö. 2!l !!:ili 

.. 

Hi.00 
180.00 
108.00 

60.00 
82.llO 
72.00 

108,00 
130.00 
18.00 
64.50 
30.00 

360.00 
40.00 
60.00 

144.00 

lhb:ır 

24 / 12 
1/ 1' 
1~/76 
2!l/ 41i 

1 / 48 
2/ 12 

30 / 32 

8/ H 
:!/ 15 

2fi / 13 
J.f / 13 
H / 7 
'.!1 / 78 
29/ 17 
3:l / l 

ı / :.! 4 
1/54 

30 / 30 
29/ 47 
28/30 
H / 1 
30/ 25 

3 / ôO 
2/ ?.!l 

2:l / 1 
1/ 2 

30/ U 
38/ 38 
38 / 39 

67.34 
9.:ı• 

1'.70 
29.09 
9.5S 
2.56 

:?1.153 
74.25 
~4.16 

7.78 
7.19 

7,09 
:li.46 
19.35 
1.20 
5.79 

19.09 
5 .6'4 

17.31 
22.50 

3.94 
i .99 
2.18 
:l.17 
l .2; 
4.59 

2:J.47 

:\fatrah 

311.00 
3GO.OO 
42.00 
64.00 
60.110 
72.00 

144.011 
1~2.00 

~58.00 

lH.00 
123.00 
9n.oıı 

211i.OO 
60.00 

39.• 5 
156.00 

2!1.54 
120.00 
375.:Hi 
Jfi0.00 

40.50 
54.00 

10:?.00 
108.00 
108.00 
240 

Ul.49 
1.91 

2.94 
5.82 
1.43 
0.51 
4.31 

17.08 
6 .83 
1.56 
1.44 

1.68 
4.89 
3.87 
0 .2 .. 
0.33 
3.82 
1.13 

3.46 
4.51 
O.i9 
1.58 
O.H 
1.83 
0.26 
1.19 
4.119 

K. 

7.53 
0.06 
2.33 
9.89 

19.29 
18.00 
8.93 

2t .OO 
J3.i5 
2tt16 
35.30 
24.60 

1.00 
21.95 
12.17 
15.00 
10.7' 
17.57 

12.90 
84.•~ 

112.&S 
7.05 
7.85 
2.97 

22.35 
9.53 

70.0IJ 
5~.21 

10.63 
1'.63 

20 
1.39 

1.25 
70 

2.60 
5.7~ 

9.8li 
67 

1.00 
7.73 

1.00 
44 

24.18 
il.O 

67 
2.62 

3.88 
16.67 

1.84 
5.38 

10 .10 

2.65 
5.!4 

3 .88 
11.14 

1.29 

1.06 
4.40 

0.87 
3.H 
1.02 

3.12 
4.06 
0.71 
J.44 
0.39 
1.66 
O.M 
O.lH 
4.:?2 

B. 

1.51 
0.6 1 

0.47 
1.98 
U6 
3.fi!I 
1.i9 

vıo 

2.75 
6.02 
7.0(i 
4.93 
0.23 
4.59 
!U 3 
3.00 
2. U 
3.51 

2.58 
16.90 
22.54 

1.( 1 
1.81 
ll.59 
M I 

2.1§ 
14.on 
10.43 

1.25 

1.12 
l .07 

8.86 

90 

145.00 
5.-40 

60 

3."ı 
ll.33 
Maktu 

03& 

" 
,, .. 
.. 
,, 
.. 
" ,, .. 
.. 
" 

,. 

.. .. 
,. .. 
,, 
•' 

c. 

ı .3fi 

1.78 
3.45 

1.61 

2.4i 
:t.92 
6.3:> 
4.43 
o.ıs 
1.59 

3.16 
29.54 

1.1 8 
11.53 

U 3 

11.85 

J:adıköy lleJlye eube:d mUkclleflerinden yukarda adı, i:ıl ve tlcaretgtüı adreııl ynzılı oahıelar terki Ucan tle 
)"eul • drMlerlnl bildirmemi ve tcbdl:l~ Mltıhlyetll bir klmııc gö:ıtermc~ ve yapılan a r&§tmnada da bulun&m• . 
llU§ olduklı.rmlan hl:ı:alt\l'ında gösterilen yıllara alt kazanç ve buhrıın vergll• rl ve zamlarmı 1'•11 fhbarname~ria 
lıı! t kendllı>rlnı t .. ~ıığı mUmkUn oıamamı§tır. 

Keyt'lyıt S69 ayılı kanıuıun 10 ,.o 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine ıeçmek üure llln olunur. 
{4M5) 

Tecrübesi karşısrnda 

0,000 
K NI 

hayreti 
il 

Daha 
Gene; \·e 
daha sevimli 
ıöriinmenire 

yarayan ka ti 
BiR TECRCEF. 
Pudra Aleminde 

Huı{Ün hu 
TECRt'HF: 

~·e ni, caı: ip \'e son :yi ~ ııpın u:. 
bir keşif .. ClLDt G('ZELLEŞTfREN 
şayanı hayret \ ' C yeni Lir unsur , 
şimdi ipekli elekte n 11ecirilmi' en 
inre bir p urlra ile müdekkiL::ıne lıir 
tan:da karı ştı rılmı~tır ki hıı sayede 
cilde bir parlaklık ye }eni bir hıı
yı t ' ' e rir. E<ınıer ,., çirkin bir ten 
Rf'ntliltin tııbit renkleriyle giiıelle_ 
,ir. Faıla olarııL: lcrldhincleki ş:ı_ 
yanı hayret bir unsur ol:ın "Krema 
köpüi:(ü"' imtiyazlı u~tılü !lıt) esinde 
iki mi~li f117Ja zaman '<ahit cturıır. 

HAKİKATE~ FEVKALADE ntR 
T F.KI.1F ~iiıünüıün hir tar:ıfını"Krt 
ma köpüğü" h a\'i Tokalan pudr:ı~ı 
ile \'"C diğf' r lnr:ı rını d:ı hrrhanı:ıi 
bir pudra il t' pudralayını 1. S:ıret 
" Kremi I.öpüffü" ha\'i pudra il~ 
pudralııdı~ınız taraf di~er tnrnfn 
nazııran daha tar.e, dıtha $lene Ye 
daha caıip gfıriinmlironıı aiflıihnı7. 
Tokalnn pudra,ının para~ını iarle 
eclf'd7.. TOKAT.O~ puclraııının fe ·•· 
kalade rağbet hu lan Jtn i 10 rt nıti 
vard ı r. 

• 
SAHtBt: A. S/M VS 

Basıldığı ver : VAKiT Matbaa!• 
Umum f'eşri~atı idare eden: 

Refik Ahmet Sevengil 

Devlet Demiryo11an ve 
işletme Umum idaresi 

ıut ()1 

Muhammen bedeli (1630) lira (50) kuru~ olan (150001 l{g. ~ar bili 
torin) (7.6.19'40l Cuma gUnU saat ( 11 ) on birde Haydarpll.fadB ıctır· 
dahilindeki komlıyon taratmdan o.tık e'kailtme uııulllc aatın atnınCS teıtl 

Bu işe girmek lstiyenltrfn 1122) lira (:?9) kuruşluk muvaltkB:adar ~ 
ve kanunun tayin ettiği \•eaaikle birlikte eksiltme g llnO sa.'lı ıne 
misyona mUracantlan ınzımdır. • tsd'' 

Bu i:e ait ~rtnameler komi,yondan paruız olarak dagtuınııık(4zS7' 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i~~ı 
~dl 

dileıı U 
1 - Mevcut t'vıııı..t ve ~artnl\mesl mucibince tahmin e ustUP 

ı 192i7.20) lira olan 26000 kilo beyaz UstUpU, 26000 kilo renl\I~ s:lst l~ı; 
60 kilo kıı.latııt UstUpUsilnlln 4/6 19•0 tarihine raıı ttıyan Salı ~n sısrl1 

Kıı.eımpaşadıı bulunan Oenb: Levar.ım Satınalma komb:,-onuncJ.'l p 
ekatıtmeııi yapılac!.ktır. ti d•\l 

1 ss• 
2 - nk tcmlnatı C 1H5,i9 ı liı'a olup şartnamesi her ı;On ş 

tinde adı geı;~n komiııyor.dan bedelsiz almablllr. ııı''ııi' 
ııı:tt 

3 - tsteklitertn 2400 sayılı kanunun istediği veııaikle :r 
14
zz/ 

komisyona mUracaatıarı. ~ ~ 

'· ı~t Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ~~ . ................................... _.. ................ -- ~, 
Tahmin edilen bedeli 32400 lira olan bir adet buhar kP~ıer~: 

hir adet turbo.J(eneratö r }.,kert Fıı h rik:ıl:ır Umum Müdiirlii~ 11

1 dfl ·~: 
Satına ima Komisyonunca 15-6- 940 cumart~i ıriinU ssat ~fı:ıcıe ı ~ 
palı zarfla Jhale edilecektir- Şartname 1 lira 62 kunış m:.ıkab· rl'~ tr r 
m:Syondan ,·erilir. Teminatı 2430 liradrr. 1stEıklilerin t eminatla 11 «.:.ıİ 
lif mektuplnrmı en geç ihale güni.l Mllt 10 il ksı.dar korrıis~""~ıd JıJI" 
meleri ve 2490 No. lu kanunun 2 ,.e 3 eli maddPlerindek~ ,.es:ıı ./ 
hulunmalan ilAn olunur. (4477) ~ .. ~ 

.., .. ,,Jeti : 
lstanbul Hava Aktarma DirektörliigtJr• 

1 - 2!500 metre pati ka . 
2 - 28800 met re ~rrlrk bez satm alınacaktır· d •;r• 

'"0 il 3 - Pazarlıkla ihalesi 3(}- 5-940 günü saat 14 0> ::Jtt.ıl" J 
köyde hava aktarma ambarı satrnalma komisyonunda knpıJıtC' ıııi9)'(111 

4 - lstcklilerin teminatlarile birlikte meıkfır gün:e ItO ./ 
müracaatları. ( 4500) • =--------........_ 

Ankara Caddesinin en işlek yerı11d9 

Kira k ü kfi" 
ıdaresıne müra;a~••--aa&1m ... 11ıTam111 ...... ._il9::::S:::/ 

Vak11 ıı./. a tbaası 

-/ 
KAYIPLAR ' ./ Vakii Kitape~ı 

M:ıl:ılya a~L:trlik ,ııht•İnrlen aldı
~ım lf'1kereıni 7.Ryi ettim. Yt>ııi~lni 
çıl..ıırııcnijımdım e'ki•inlıı h ükmü 
voktur. (32463) 

Dün ve 
me 

Ü' yarın tere 
külliyatı ;J· 

• Malatya : .'ı/,;pınar mahn//t'.~inde.n 
11ıi:lıaşı :rule Yıı.mf Ctmil oylıı .H7 
fttıl'lliillii Mıutııfa Şt'klp Pala. 

• • • 

No. 31-40 4 cü serı 
31 l'tll81n ıtülliyau ıv 
32 Metafizik 

Harik k:ua:\ından alcl ı~ıın ukcr- 33 lakeoae1 
lik n• nüfııc; tezkeremi ıa}i eltim. ·34 Kadı n ve 80ııyat!IJSS 
Yenhini çıkar:u·ağımclıın e~kisinin .·>ır. 

N Oemokrit 
hfıkmii ~·oktıır. (32-HiG) 

•11nfik kazasının Fılındır J:üyıin. 36 Dinler t&riht 

6 

'° (IJ 

den 31fi nıımaralt J\arakor oiiulla. 37 F ilozof; v_e sıuıat ./ 
rında11 l brahim oğlu Abdullalı. ---=:::::;;. 

-l -iNH-iSA-Rl-AR-UM-UM MODORLOGONDEN ..J 
Cl111I 

Bira et~eııi kapmllil 
Bira tu;uıı mantarı 

Miktarı 

10.000.000 A , s!t 
100.000 A . 

M uh. bed"tl 
ı.ı ra Kr. 

35,000 
2338 

% '7,6 tl'mlnatı 

Lira Kr. 

26:!~ 

175 

Ekıılltıntl 
Şt' J>li ı;ıa. ti _____ ___....,,_ 

Paznrlrk 
Açık Ek. 

J5 
16 

-ı$tı' e ?ı!"~ 
I - Şart.namı ve numuneleri mucibince yukarda cins ve miktartan yaulı iki kalem ın&1%:ıtı 

:<Sıterllen uırull ırle u tm alınacaktır. ,,t'' 
II - Muhammen bedelleri, muvaklö.at tcmlnatlnn, eluılltme saatleri hizalarında yurlıdır. JdObSyııo.t ~ 
m - J!k.siltme ve pazarlık 1 i /VI/ 9i0 Paza.rtul gUnU latanbulda Kabat~ta Levazım T• ,. ,ıı-

•deld Alım komiryonunda yapılacaktır. 75 ıclJ11S1 
IV - Kapstll ıartnamtııi LPvr zım ıub•sl veıııı>sln<kn, An'kıtra, İzmir ba§tnUdUrlUklerlnden 1 

1 
pıt' 

nabfieceğt fibl mantar p rtnamesl m"l': (Qr outeden pnra:ıız alma bilir, rtı.tatil 
V - bteklUerln ekıılltme ve pazarlık Jçlıı t&yin. olunan J;Un ve aaatıcrd• ~ '7,5 gtıveıı,aı• ~4zg9) 

ilkte mtzk tir komJıyana mUraeaaUan. 


