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Fransızların mukavemeti arttı 
Paris bildiriyor: Champagne' da Almanların bütün cephe 

'Üzerinde şafakla beraber giriştiği bügük taarruz durduruldu 
·····························································································································• 

Fransız hatlarının Roma r'dyosa •1 • • d• ·ı .&m'-'nka)"I. 
gerı erıne ın ırı en tehdid ediyor 
parasiifci.iler sarıldı . lngilizler dün bir ltalyan 

. : . ' . vapurunu tevkif ettiler 
. Aisne nebrını likı nokktadb~lnt geçen Alman~al ra ( Bir İtalyan Nazırının sözleri) 

karşı Fransız ar mu a ı aarruza ueçtı er "İtalyanlar hazırdırlar. Ancak Duçenin 

Almanlar :100 ·brka ile emrine intizar etmektedirler,, 

taarruz ediyorlar 
z•: e-, ~ ~ I " 0 

NAUUA 

0 ı--r .... ·~·ff z .. ·····r··-ns·-
~~ Üt tayyarelerinin .. 

· akınları 
Ardennelerde Alman 
mühimmat depoları 

•• 

.._.. _ roY~ berhava edildi Jtaıyanlann sarrı tıub ıemİIİ aeyİr halinde 

~~ .da J.~ 1 
19

' :~. ~ - Roma 1 O (Huıuıl) - l~an TatI7oau 1 tali bet ileri silrdüiil ve bu metalibabn meo-
-- •4 JI !-o?d.ra 9 - Hava nezaretinden tebJii bu geceki neıriyatında dünya matbuatKı - Ilı erklru ve İtalyan milleti tarafından t 

,, .-..- r ı,., ~ ~ftir: . da ve ab'ut m~hafilinde İtalyanın vaziyeti vfb edildiği hatırlardadır. 
8

.,. 

iL': Dwı, Cumarteeı, biltün gün lnıriliz bom- hakkında ileri sürlilen mlitalcalara bir ce - Diğer taraftan A rik h b · ti ......... _ .... _...._llİlilill _ _.._ ..... _ __. baıdıman tayyarelon düımanın münakale vah te,kU eden bir beyanatta bulunmuı ~ rald balyada imk!n;ne ö ·~;n k~r d{ 11
51 • 

batlanna, yol bırlcşme noktalanna, ve mu tur. Duçenin fildrlerini ıhtiva etti$i muhak- yaat mehafil Amerik~z g ru mbi e b• bl -
J)Unkü ınuharebe -.ui)'ednl .,öat.m harita barebe cephelerinin gerilerine olan hücum- kak aayılan bu beyanatta ezclimle denli - l h rbe .. d h l nın n_e gı 88 

e er-
. .t) _Fransa muhareOe- 1Jr.ı noktada Aiane n,llrinl K1!191lleP mu• lannı devam ettirmiıılerdir. Ke.za kıtaat mektedir ki: e .,,_• d mu 8 a e ed~Aini anlayama -

Pe.n.ş, 9 (l~u~.ı..t-tJl c§evam etmt,tlr. vaffak ol.an Almanlar Franaı&larıa muka " ~auUdleri ve zırhlı muharebe arabalann• altalyanıın bugünkü vaziyeti üzerinde ma ta ır. Es:'9en ~m~rikanın böyle bir 
)i bugün bildin ..,._- t 0 k TV8tler eeY~ • ibll flddetli taarruıı:.larlle ııerlye atılmıtlar ~ dan mUtqeılddl kollar da aranm11 ve bom- bir bituallik düıünUlemez. İtalyanın F ran- karar vermcaı. kend131 ıçİn ele bir tehlike 
Abnanlar ph•:,J.: u ukayemetlnt b· du. bardıman edilmi,tir. Tayyarelerimizden l- 88 ve İngiltereden arazi metalı'batı olduğu olacaitm g8z:den uzak tutmamak lbmı -
bıltlerae de FraF' J: bib'Uk bir .aerjt Puia 9 (A.A.) - Saat 1S de Hane kı.t dBnmemiıtir. Bu hareket gece de de. ve bu metalibatın ağır bulundulu muhak - dır. 
ramıılardır. rakt dirler. <Dnamı 7 IMll aa)'fa4&) vam etmiıtlr. kaktır. E.aaMn Malta, Cebelüttarık, Nla ve Hulaaa herhangi bir memleketin lı:aran 

o mukavomet ~(~semi tebı·ıK•8! _7_ft!İ - s~~·a~~ızda.&.r) . Am!ens'in tim.ili kapılarında ve Abbe • Savo>"l meeoleleri yeni bir teY • defrildir. Mu oUninln kararlannın ifasına mlnl o -
~ !f' _______ -=-- UI ville bölgcalndcJ:ı Jl.aılıca sevluılcen nok • 19 38 lkindteırlnlnde İtalya hancl)'e na - lamıyacaktır. » 

- -~ 4FW talanna ağır bombardımftn tayyarelerirnJa zın kont Ciano fafiıt mecliainde bazı me • (Den.mı 8 üncü 8&1fada) 

General"'y..F-e-y_g_a_ n_ dın Fransız ~~lg::~eer;~;·e~:e:~~~::a;:ı:::.: 
lannı berhava ettik. Di~er ağır bombardı
man filolamnız:, gece Ardennelerden do • 

Ordularına emri Jevmısı• !:~1~euR:~~ ~:~:.'!~~ea~k:iiı~~7: 

"o· zam sayiata uğramaktadır, yakında 
üş°?antükmuaz _w.ı. Son devredeyiz, iyi dayanınız,, gayreti eneoc:nu.11_· ____ _ 

__ _..t bu ~ l,pıecf:r'ye kadaT bUtOn cephe üzerinde baı
Paria 9 - General W~ tt ,...... • fıamlfllr· Bu taarruz yarın lrnçreye kadar 

aa,t 1 O da ordulara ~a&ıdak.J cmı 1apdaoaktu· lmh. ıeoe berkesin kuman • 
• ın1yi göndennffdr. ~n Mont- ... ~ T MI sayfada) 

leri bombardıman etmiılerdir. 
(Devamı '7 nci sayfada) 

Başvekil 
KarabOke 

gidiyor 
Alman taar~u fimdl .., • - .., • • • "" 

._,., • Ankara 9 (Huıuıi) - Baıvekil in. 

• ..,. _ 1.yet Refik Saydamın Y"kında Mllır Mudafaa 
·.ıl ~ --e•• W ~as& Vekili Saffet Arıkanla birlikte Karabilke 
~ _ gideceği hab.r alınm14tır. Baoveltil Ka-t•· 

bilkte demir ve çelik fabrikasının f aallr• • 

Almanlar aşağı yukarı iı::;;;;areleri Paris 
ksa larını gösterdiler münakale yollarını 

Yazan; Emeldi general H. Emir Erkilel bombardıman etliler 
ı.zıarın ta-hminlne göre Almanlar, Par1s 9 - Almtın ta.yyareıerı bus9n Parl! 

ıran muhnrebelartnde 90 V81Q 100 mınte,wuun t}Utün qıUnn~ale Yollan \120. 
so muilar 8 veya. 10 aded ~arat he. rıne büyük mlkyo.stn lıGcumlar YElJlllt~ _ 

ıuns.n zırhlı tümenlerle ' - 6 halıt vı dlt. P~nfıotie lb.ölgeslnde bombard.ııno.nw 
(Devo.mı 'J net sarla4&) bUhusa. §lddetU olmuştıur. ~a.a.) 

F enerbahçe dün 
Galatasarayı 3 - 2 yendi 

Oyunun birinci devresinde Fenerliler ta~amen hikim 
oynadılar, G. Saray ancak ikinci devrede doğrulabildi 

• 

Galataaaray kalesi on 'inde F encrliler 
(QDJQ.t~aray - .Fenıır ve Be~~ • Vefa arasındaki m çlann tnfsllfı.t 
Sfl.Yfamızda bulacaksınız). ını 7 ncl 



2 Sayfa SON POSTA 

r Resimli lllakale: Sözün gelişi 
Hergiin 

- --~---- --
Paranın istihale ıeyri 
Devam ediyor 

\ Yazan: Muhlttbı Blrıen 

P ransa barb sahnesinde cereyan 
etmeltte olan büyük harb, herke

sin nazarı dikkatini o kadar kendi üzerine 
çekmi~ bulunuyor ki, dünyanın öte tara -
fında vukua ge)en çok büyük bir hadise, 
belki de pek az kimsenin gözüne çarp -
mıştu. 

i 

Bu büyük hAdise, dolar ve lsviçrc frım
gı Eiatlannm birdenbire düşmeleridir. Son 
üç gündenheri dolarla İ~" içre frangı bir
denbire düştüler. Bu iki para, bugün ser -
best döviz diye yad ed ilen, yani dünyanın 
ncret.inde olııa, muayyen borsa olçülerine 
göre, muayyen bir Eiatla tedavül eden ye
gane dünya paralandır. Arkalannda ge -
niş bir altın kütlelerile takviye edilen bu iki 
paranın sağlamlığına karşı dünyada hiç 

~hs:..n ) apmıya muvaffak olamadığınız 
rından hek!emck JıRksızlık olur. 

bir işı b:ı ~kala - Türkçe darbı meseldir: İğneyi kendine. çuvaldızı ba~kıı -
sına batır, deriz. ................................................................................................................................. -··· ....... -··--·· ......... __ .... _. ·-··--· ···-··. 

kimsenin kalbinde bilhassa şu son zııman
larda en küçük şüphe bile yoktu. Bundan 
on ilci sene evvel, günün birinde İngiliz li
ra.sının düşeceğini ruıınl kimse hntırına ge
tirmiyorduysa. bilhassa barb çıktıktnn ve 
Amerikanın bitaraf kaldı ğı ve kalacağı gö-

1 
ARA ONDA 

rüldükten sonra da kimse dolnnn dü~bi
leceğini tasavvur etmiyordu. Bununla be -
raher - düşmez ltalkmaz bir Allah! - onun 
da, sessizce, birdenbire dü~tüğünü gördük. 
Dü~en haldkatte dolardır. l!lviçre frangı 
onun peşinden gidiyor, çünkü, bütün dün
ya düşerken onun ayakta durması dünya 
tesanüdüne muhalif olur! 

* 

Fiandr cephesinde 
Ölen bir /nglliz dühii 
Dokuzuncu ~vrt --------.. 

hemberland <lü -

kü Alan Percy 
Flandr cephesfn -

deki harekatta 
maktul düşmüş -

tür. Bekar ve mil -
yoner olan dük 
Gr<:!rıadya muha -
fızları zab~tlerin - ill~ı...ıiiilii•• 

Benim yazılanmı takib eden okuyucu
Janm bilirler 'ki, ötedenberi, paranın art•'lc 
eSki mahiyetini muhafaz etmediğini, onun 
bünyesinde büyük bir istihale vukun gel
diğini aöylerim. Bunun gihi, ahının da ar - dendi. Ailesi ölüm haberini, malikane -

ı··-···················································~, 

Hergun bir fıkra 
----

Benim 
Yakub 

adım da 
amma 

Eski devı"tde biT şüphe üzerine Ya
kub isimli iki l(i~yi yakalamışlar, 
Zaptiye ne ·w·l'l;,,,2 gfüürıııii şlerdi. 

Y aktLMardan biri !Jir medrese talebe-
siydi. Zaptıye nazın:ıuı yanma çıka -
nldıklan zaman, na:ır medrese tale
besi y aJ...,ıba SOT1nUt tu: 

- Senin adın ne? 
Medrese talebes: h(•calan 1ızatarak tık kıymet ölçüsü olmak bakımından bü- lerind'eld kiliseden çıkarken almışlar • 

tün eski vasıflarını kaybettiğini bunun, dır. Düklük şimdi 26 yaşlarındaki kar - ccv ab vermi~ti: 
yalnız na~lı bir madenden ibaret kaldığını, deş.ine :intikal etmiştir. - Yaaakmmh . 

Nazır öteki Ycıkuhcı dönmiicıtü: hattA son sene içinde birkaç defa i:ıah -v 

etmek vesilesini buldum. Hatta, benim ka- Birçok lisan bilen - Ya senin arlın? 

200 llllometre yol 
Yüriigen lhtigar asiler 

Belçika ordusu -
nun en yaşlı, aske
rinin, 7 7 yaş1ann -
daki Hubrin oldu
ğu iddia edilmek -
te?ir. Şimdi Lon -
drada bulunan 
Hubrin. taburu ric
al ederken a·ğer 

arkadaşlarilc bil -
likte tam 200 kilo-
metre yol katet -
miştir. 

Posta gi:v!rcin!eri 
gazeleci:ik 

naatimce, bir memleketin kuvvetini parası- J [ İkinci Yakub r1<1 cevab vermişti. 
nm kuvveti ile ölçmek. nrtık yanlı~ oJan bir ngi iz nazırı - Benım rıdmı O·l Yakub G'1ı11!a, (J- Japonyada gazeteci!er posta güvercin-

i J k . k d d ··z }erinden nzami ıbir surette istifade etmek-
iktısad devri içindeyiz. Nitekim, yaş:ıdığı - ngi terede lisan bilen nazırlar azdır nıın ı ·a ar uzun egı · 
ınız harb aylan bunu bize çok açık bir au- İngiliz lisanının dünyada en çok tekel _ "•· -·•" tedirler. Gazeteler güvercinleri eskiden 
rette izah etti. Şimdi de yeni bir izahı A - lüm edilen lisan olması dolayısile birçok -- beri kullanmaktadırlar. Tclt>fon icad e • 
men"ka dolan veriyor. İngilizler başka lisan (>ğrenmeğe özen - f:öp 'erden e 'd~ edilen dilmeden evvel Japon gazeteleri haya -

Harb çıktığı gündenberi, hatta ondan memişlerdir. Diğer milletler ile muka _ mi~l]Onlar dislerini güvercinl~r vasıtasiJe alırladı. 
daha evvel, İngilte:e ve Fransanın nhınla- yese edilecek olursa tngiliz'er içinde mü Bugün radyo devrinde bÜ1undu~umuz 
n Amerikaya taşınımya başlad ılar. Altının teaddid lisanlara vAkıf olanların sayısı Çöplerin her bir parçasından istifade halde güvercinler Japonynda büyük hiz-

bugilnkü iktısad hayatında mühim olarak azdır. İngiliz nazırları içinde M. Barguen Pdilmcsi hakkında h..rbden evvel Alman- ~etler ifa eylemektedirler. Mesela Japon. 
oynadığı hiç bir ameli rol bulunmadığımı en çok lisan ıbilen nnZJr olmakla kalmayıp vatla tatbik edilınrkte olan usul bugün yanın en büyük gazetelerinden biri ohm 
göre bu azim ve hareketsiz kütlenin Amc- en çok lisan b;len İngilizdir. cTokio Asahi Shiboıın,. un ]50 gu-vercini · büyük Avrupa devletlerinin birçoğu ta-
rikada toplanıp büyük Jcıymt'lleri camid bir Mükemmel surette fransızca. almanca, vardır. Bu güvencinler hergıin çalışmak-
h ı · · d k b. b h rafından da lbcnimsenmiştir. Bn hususta 

a e getırmCSJ ora a ya ın ır u rnnın italyanca. ispanYQlca bilmektedir. tadırlar. Nakliye işl:-rindP dahi kıymetli 
başlıca amillerinden biri olacaktı. ı 'itekim, ı Lisan öğremneğe 1912 senesinde baş- İngiltere başta gehnektedir. Şimdiye ka- muavenctlerde bulunmaktadır,ar. 
öylede oldu ve altın kütlesi Amerikada lamıştır. Umuml Harb sırasında bulgar- dar İngilteredeıki çöpler muhtelif suret
- alhn gibi muteber bir maddeye karşı şöy- ca ile sırbcayı öğrenmic:tfr. lcr ile imha edilirdi. Harb başlıyalıdan -

lenmesi nezaketsizlik de olsa 1 - bir ·11 baş Son seneler içinde İ~eç lisanı ile ja- beri İngilterede çöpler toplanmaktadır. 
helası» dldu. Dünyanın en llüyük müba - .. ğ . tir 
d 1 1 d 1 ı ·ı· lı·rncı• ı·ıe poncay:ı 0 renmış · e e vasıta ann an o an ngı ız .. .,,. ----------
frangın dolara karşı mütemadiyen kuvvet 
kaybetmeleri, fngilıete ıle Fransada bulu- 3118 harb senesi ve 290 

sulh se.,esi 

Hem de çok titiz b ir tarzda .•. 

Bu 'hususta yapılan h<>sablara nazaran 

bir sene içinde İngilteredeki çöpler için

den 2 milyon t-On kömür, 21,000 İngil'z li-

İsviçrede Zürihte münteşir cSchuvei- ra~ı kıymetinde ı:-nbun kırpıntıları, 

M~f!er ln.f!iliz'er sarışın 
d~f!illermiş! 

Bir İngiliz gazete:>~ istatistiğe istinad 
ederek İngilizlerin sarışın 01 -iı.ıkları hak

kında Heri sfrrillen mızariycnin hiç te 

doğru olmadığını iddia eyl~mektedir. Bu 

ga?.eteye göre şi.ındiye kadar İngiliz er-

nan - altınla gayri mukayyed - sermayelc -
rin mütemadiyen Ame.rikaya knçmalan do
lann yükselmesini ve hu paraların düşme
lerini intaç etti. Nihayet Amerikada milli 
para o kadar yükseldi ki bununla boy öl -
çüpnck için hiç bir miJli parada takat kal
madı. Bunun için, Amcrikadcı bütün ih -
racat faaliyeti, yalnız harb malzemesine 

zerische Volks Zeitung:11 bir istatistik 00,000,000 mum arttğl, 5,000.000 boş süt 
Yapmıclır Bu istatıs· tı~e nazarnn Hazretı· kekleri ve kadınları sarışın teHikki edi-

~· • 6 • şişesi, 3,000.000 İngiliz lirası değerinde es- -
fsanın doğuşundan evvelki 1469 senesin· lirdi 

ki gazete kfığıdı ve bez~er çıkarılmıştır. · 
denberi şimdiye kadar yer yüzünde 290 Halbuki bu gazetenin ileri sürdü~ is-
senelik sulhe mukabil tam 3118 senelık fngilterede yeni yeni kurulan fabrıkalar tatistiğe göre İngilizlerin üçte ikisi kum

münhastr kalacak hale geldi. 
Jngiltere ile Fransa için sağlam pııradan 

zayıf paraya, yani ac.rbest dövizden kon -
trollu dövize geçme .zaruretleri ba~ gös -
terdiği, her iki memleltctte de para buh -
ranlan zuhur ettiği zaman, bu memleketler, 
Ameriltadan yaptıkları ithalatı süratle lah
did ettiler ve nihayet tamamen harb mal
zemesine hasreyled.iler. Diğer memleketle -
re gelince, ~>nlar da ya Amerikaya ödiye _ 
cek dolar bulmaktl\ müıküliıta uğrndıJ.u, 
yahu<l da doların yükııek fiatile alınacak 
rnaDann kendi hududlan içinde yaşıyan 

halkın mübayea kudretile mCtena~ib ol -
madığını gördüler, 

Bu hal, dolann d~rülmcsini bir zaru
ret haline getirdi ve henüz tafsilatını bil -
miyoruz. Fakat. dolar §ll birkaç gün içinde 
birdenbire düştü. Söylenildiğine göre bizim 
paramızla 130 kuruşta tesbit edilt'cektir. 

* 

harb vukua gelınişt.ir. Belki hcsab etme- bu çöplerd~n istifadeye başlamışlardır. 

mişsinizdir, 1919 senesindenberi tam 26 Mesela gazete kfığıdl&n ile bezlerden çok 
defa har'.bolmuştıur. Bu 26 harbin 17 si güzel kutular yapılmaktadır. BıJhassa gHz 
A vrupada vukua gelmişt;r. m )_ ı 

Yalnız bir tek harb Amerikada vuku3 
gelmiştir ld o da Chaco harbidir. Afri -
kada üç harb: Asyacta beş harb vukun 
gelmiştir. Alman isti'~sından evvel Nor
veç. şimdiye kadar Hç harb yüzü gör -
memi.şti. 

mecbur oldular. Harbden evveline, dalıct. 
doğrusu birkaç ay evvele k1'dar Avrupada 
bir takım itibari paralar sistemi ile bırkaç 
serbest para ve bunların kendi si~temleri 
yanyana yaşıyorlardı. Şimdi bütün Avru -
panın parası ayni mahiyette bir parn olmuş 
ve pıırayı resmi ölçülerle Lakib etmeği bir 
türlü anlıyamıyan Amerika da kendisini 
bu zarurete ayar etmiştir. 

Zannetmiyelim ki istihale burada du -
racaktır. Harbin inkişafı .. hadi t"lerin gi
dişi, para bahsinde daha birçok yeniBkler 
görüp işitmemize seheb olacaktır • 

tlt,uküün ~i190,. 

asKesi kutu an ... ............................................................. 
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ral ve siyab sıa.çlıdır"ar. Bir güzellik mü

sabakasına iştirak eden İngiliz kızlan i· 

çinde on beşi siyah saçlı ve yalnız beşi 
san saçlı idiler. 

Parazits:z radyo 
Nihayet radyoların ~k müziç olan 

parazitlerine karşı tedbir keşfedildi. Bu 

keşfi yapan bir Amerikan Alimidir. Yal
nız bu alim bulu.şunu şimdilik gizli tut-

maktadır. Ancak harbden sonra bunu U· 

muma bildireceğini sôylemiştir. Bu usul 

bambaşka antenler ile temin edilmekte
dir. Bu yeni tarz antenler üzerinde bir 

gram der~cesinde bile maden bulurum -
yaıcaktır. 

Dakotada geçenlerde hususi tecrübeler 
yapılmış ve pçk büyük bir muvaffakiye" 

ile ncticclenmi'ştir. Bu tecrübede şimşek
lerin bi1<? radyolara hİç tesir icra eyle -
mcdikleri görülmüştür. 

INANM~I 

. Bu ha,?.ise, _dünyada yeni bir pnra reji -
nunc dogru gıden cereyanın yeni bir sııf -
hasıdır. Çünkü doların Türk parnsile l 30 
kuruşta tcs~it edileceğini anlatan rivayetler, 
L~ndra pıyasaıında bir lngiliz lira~ının 
dort dolar ve bir de küçük küsurdan iba - ı 
ret olarak tesbit edildiğine dair radyolarda 
dolaşan maliimat ile tekabül ediyor. Bun -
dn~. çıkanlacak mana şudur: Dolar, hiç 
deı:ılsc Avrupa ile, kontrollü ve sabit bir 
·~':'ıy?'e sokulmuş yeni bir para oluyor. fn
gılı:~ lı:ası v~ !rank. bundan böyle dolann 
hakımıyet~eArını kabul etmiş bulunuyorlar. 
Ş~nu da ılave edelim ki, Amerikalılar da 
ıuhayet,, kendilerini Avrupaya uydurmıya 

Gazetelerimizden birine şöyle bir mektub gelmiş: vermt'sini acayib bulduğunuzu yazıyordunuz. 
- cBirkPç gün evvel, Ankara radyosundpn bahi<J lıir yazı

nızı okumuştum: Siz. bu radyonun dünyanın bu sırıısında: 
uKuduz köpeklerden korunmalrn mevz:.ılu bir konfcrana 

"'1-lalhuk~ sizin bu yazınızın intişanndan ikı gün sonra, 
Ankara radyosunda verilen konferansın mevzuu şu idi: 

Ct Tahrakurularının lökü nasıl kurutulur)» 
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Haziran 10 

Sözün kısası 
Fazla istihsal, 
Az istihlak 

""'----- E. Ekrem Tala 
T arihin, bugüne kadar emaaliq' 

kaydeylemediği yaman bir batfi 
Avrupanm garbını ve fimalini kasıp lı:a • 
vuruyorken bu badireye henüz katılmıynn 
mü1etler için biricik n~at yolu iktiaadiya • 
tını korumak., ona mümkün olduğu kadat 
düzen vermektir. 7.ira, ate~in içinde olma
mak, harbin doğurduğu ıztırablardan, sı • 
kıntılardan tamnmile varestc- kalmak de • 
mek değildir. Ka.r.a, deniz, hava yollarl 
muharib devletll!rİn, birbirlerini yenmek 
için daimi ve s•kı kontrollcn nlbnda bu • 
lundukça, bitnraf bayrak himayesinde dQ
hi olsa· seyrüseferin serbestisi tahdid edil • 
dikçe ticari mübadele tubiatile scktcyf:I 
uğrar; ihracat ve ithal.lt azalır, hatta du • 
ruvcrir; neticede herkes kendi yağile kav• 
rulmağa mecbur olur. 

Evet ammo, ya kifayet edecek mikta-r
da yağı olmıyan ne yapsın~ Yansın mı~, 
Hayır. Ona da çare bulunur. Tavayı küçiili 
tutmak şartile o kadarcık yağı da yetir • 
mek imkanı vardır. 

Böyle zamanlarda, yolun flonu uçuru • 
ma, hatta velevki çıkınııza dayanmama -
smı istiyen, gidişini mutlaka deği~tirccek • 
tir. Umumi durum normal iken bin har • 
cayan, beş yüz •. Lir harcayan yanm har • 
camanın yolumı bulacakbr. 

Bayağı vakitte. az istihlak milli ekono • 
mi bakımından belki de zarardır. Lakin 
bugün kaziyye u~mnmile aksinedir. Müstafi 
sil, bir yandan, istihsalinı arttınrlcen, müs• 
tehlik de o nisbctt•: istihlfıkini kısmnlıdır 
ki memleket yokluk çekme~in .. darlık yü • 
zü görmesin, 

Böylece, müatahsillc müstehlik birbirle • 
rine ayak uydurı:ıcak olurlarsa, bu müşkül • 
zamanlan sıkıntısız atlatır, selamete çıka • 
nz. 

Cümhuriyetİn say~!nde, mübarek yur .. 
dumuz, bizleri gayre muhtaç etmiyecek'. 
kadar, zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayarak! 
her şeyi az çok yeti§tiriyor. Biz bütün bun• 
lan idareli kullanacak olursak, ancak ha • 
kiki ihtiyacıml7.ln karşılığını harcar da ün 
tarafını arttırırsak. dı~rıdan mal getirt • 
meğe ve bu gelecek malı bizzarure pnhıılı 
ödemeğe mecbı.:r olmayız. 

Bolluk zamanında ziyan olmasına pell 
elıcınmiy~t vermedi~imiz ekmek, şeker, 
pirinç, gibi me.ddclerin bugün için altıt' 
kıymetinde olduğunu zehinlerimize ) erleşo 
tirmeliyiz. BunJ:ırdan erieceğimiz tasnrrul 
umumi olursa, sonunda oldukça mühim 
bir yekun tutar. 

Bu yekuna iktisadi bünyemizin, gitgid• 
ihtiyacı olacaktır. 

Onun için milli anbnrlanmızı boşaltma· 
ğa değil. onlan daima dopdolu bulundu,.. 
ma~a bakalım. 

ihtiyat selametin nnnhtandır, 

C. Ckt!t!ın rCaL" 
--···-····--····-···-·······-···········-......... .. 

ingiliz iaşe nazırı 
kat'ı zaferden emin 

Londra 9 (AA.) - iaşe nazın radyo• 
da bir nutuk vererek Al:nanyaya karşı .:es• 
siz sadasız yaptığı harbi anlnımıştır. 

Nazır, Hitlerin Aiuıanyr. ttraiındaki ab
lukayı bizzat kendisinin kapamakta oldu
ğunu kaydettikten sonra demiştiı ki: 

Bitlerin muvaHakiyetleıi muvakkaıtir 
ve heaabsız zayia~ı hf",saba gelmiyecek ka
dar büyüktür. $imdide.'l ehemmiyetli su -
rette safedilmiş olan ihtiyatlarını tek::-nı ye 
rine koyması imkansızdır. 

Almanya artık harbi kazanmayı ümid 
edemez.. Müttefiklerin ı.nfeıi uzaklaşsa bi
le kat'i ve emindir. 

ispanyada Cebelüttarık 
için nü"1ayişler 

Roma 10 (Hu.su.si> - Roma radyosu bu 
altşaınkl neşriyatında şu haberi vermlşt.ir: 

İngilterenin yeni Madrld sefiri Slr Sa -
mueı Hor bugüne Franko nezdine gidf'.rck 
Uima.tnamesini vemılştlr. 

sefir döniışte büyük bir halk kalabalıgı • 
nm ortasında ltalm~. bıı kalabalıktan: 
aCebelüttarık İspanynnındırlııı sesleri yiik -
selmlştir. Polis nümayişçileri dajtıt.mı.ştır. 

F ransanın yeni Moskova 
elçisi şehrimizde 

Frans:mın yeni :\fo.~kova büyük elçisi Ln. 
bon dün şehrimize gelmiştir. Büyük elçi, 
hava müsald olduğu takdirde bugiln tayya
re ile Moskovaya müteveccihen hnret ede -
cektir. 

Meksikada dem<;>kratlarla 
beraber 

Mekslko 9 (A.A.) - Cümhurrelsi Carde • 
nas radyoda, Amerika cümhurlyetlerine h1-
tab eden bir nutkunda, Mek.slknnın bugün
kü Avrupa hail esinde demokr:ısilerle te;ırlkl 
mesai edeceğini bildirmiştir. 

Siird meb'usu vefat etti 
Ankara 9 (Hususi) -- Siird meb"usu 

Halil Hulki ıehrimizde vefat etmiftir. 
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Fransız matbuatına göre 1 Balkan Antanb 1 Amerikada müttefiklere 
ikhsadi konseyi 

Almanlar son mesaisini bitirdi yardım cereyanı 
kozlarını oynuyorlar Konseyin gelecek toplan- günden gÜD_ e artıyor 

bsı Türkiyede toplanacak 
retle bu tuvvel maııeviyeyl haleldar etme - Nevyork 9 (A.A.) - Avrupada cereyan e _ twere derhal yardım lehinde karar venneJt.. 

Parls 9 - Matbuat bill'8al&ft: detl a- mektedtr. Belgrad 9 <AA> - Baltan Antantı eto - den hAcUaata tar11 Am~ eıt&n umumi- te aonerdlli aur•att bilha.Ua bydetmelıcte .. 
ı«uharebenln t tıncil sQnil, blt tid tt.IJanuı ftdJetl nom1t tonaeyt dün mesalslni bltirmlftlr. ~de mlfahede edibnette olan derin te- t.tr. 

"1ınat.sızm ye bl.Wtil ootaıarak hitama ı:; Flgaro pr.etesl. balyanın Bitler pllnında Konseyin mesaJ.si muhtellf tomisyoblara tat beddül Amerika ahaJ!afnln mtıtıefildere der Gazetenin Vaşinıtondakl muh&blrl, tons
lblttır. Hitlerln elde etttli arut..., tasa~ roliln11 Ofllamakta oldutu T8 harbe glrmesL alın edilmiştir. hal y~rdımda bulunulmuı battındatı ar - renin umuml h1ss17attan blrU geri oldatu 
ban ve malzemece T8l'llllf oldu .... mu ı1a1en nln de bir .taktlltn lnkifafına ballı oldutunu Bu atşam verilen bir tebliğde, ticari mil • zulannın lit.tlkçe flddetlend111nl ptemıet.. tanaatlndedlr. 
laJiatıa kabili telif delildir. Petit !:r aon yazı10r. badeleler komi.iyonunun, 15 Temmuzda ls.. tedlr. Amerttanııı ~üttefltlere yapac:atı J&rdı .. 
hlete.sınde Charlea ııaurıce: ~ fazla c<>euwe• gazet,elinde Bayan Tabool de, tanbulda toplanacak olan bir mahdud ko - Nevyork Timea gazetesi fUllU JUIJO?: Bit.. mın muı-et maddi zorluklar dolaylaile der 
tomlarını oynamaktadır. diYOf· N asi Almanların A~uryada yapmakta olduk • mite teftlline karar verdlti bildirllmektedlr. ıer mevtt ıttldarda kaldıkça seblrlenmlt Te bal b'11k mlkyaata vuku bulaııUJaCl.lım ... 
llikblnl t ve ne de bedbinllte taçmalı, v gn,İ ıarı tıtaat tabfidatmın İta}Ja üzerine bir Bu komite, iptidai maddeler meselelerinin terör altında Y&f&m&kta ~ bir il~ - ilah eden muhabir Amerttanın derhal ppa 
lett büyüt bir sotuttanlılıtla oldutu tazyik teşkil ettillnl, ve itaıya tarannı ver. tetldtlne devam edecektir. den başka bir feY olatııal bllecell mabdud ~ ve mtlttefltlertn d.. 
il.azarı itibara aımeıı. . uharebe- medltl takdirde, Aimanyanm Yugoslavyada Demiryolu milnakalA.tı komisyonu, bütün Herald Trlbune gazetesi, bltar&ftık mese. llh imalMını tearl etmeleri •Jel nde mette 

Mat n gazetesinde J'ean Tabry · M h kendi heaabma harekete ıeçebllecellni yaz.. Baltan Antantı memleteUerinde, ayni ot - lelerini düştımneksiZln btlttın memleketlerin, fitler Pranaanm thnallnde dayanabilecek -
hln ddetl belki de .Alınanlan, başt:etı::;; maktadır. mendlfer tarlfelerınin tatbıklne tarar ver- B Ruzveıt'e zahir oıacatıanndan, bütün A.. lerl takdirde, Amerttanın mbaberetl dı"at. 
kl len ayırmış oldulu fırkalan cel harebe- So~ ..aslJell mlftlr. merltalıların emin oldu&unu JUQOr. B Rus.. ıe artac&ttır. 
lı:ıecbu bırakmıştır, diyor Bil de mu an_ Dıter taraftan da Rumen muammuı mev Diler komlayonJar, ekonom k sahada, Bal. Telt'ln, mtıtteftklere yardım etmek için sarf- • • 
Je b un 'tuvvetımizl atalım. zira, Alın ala cuddur. lournal pzeteai, RU)'anın bir J8l'- kan Antantı devletleri arasındaki rabıtala. ettıll gayretler, Birleşik Amerika IÇln vat.anı Mühamnat seYldyab 
tanın bu muazzam harb v~altınl parç k~ dım yapacatını mtmıkiln ı~üyorsa da, Or rm, daha lylleştlr leret tnt şaf ettlrllmealne gayretler t.eştM etmettedlr. Bö:pte gayretler Londra 1 CA.A) .... Reuter: 
lbazsa t. bu vesait dilnyarı parçalJYac&aleb dre gazetalnd• Brix, Kremltnln bıze karşı karar vermiftlr. politlk fltırl-1 her ne olursa oısun, btltln Londrada ~ugiln 61renlldlline IÖl'9. A -
dtye~t bQttln ıruvvetıer n atııma.sını t tahavvillftnü tqdetmettedlr. Ekonomik konseyin gelecek celsesi, 194.1 kongre azalannın .samtnıt mftsaberettne ıL merlbdan lnsW.ere.,. Pnns&J& ppılaıı .her 
ld!JW n. ~ Vaziyetin blll&.saaı olarak, Zpoque ıazete. seneat zarfında Til'r'klrede ~lanacaktır. yıttır. türlü m1lbimmat aevtıyatı derhal artmak ti. 

Le Journal gasıeteslnde ceneral DU ı. tnı afnln Prav4a guıetestııden natlen yazdılını Nevyort Rerald 'rrlbune ga.tesl, coırthn- zeredir. 
~anv btnat sarletmlf oldutu gayre alablllrts· Sovyet btıkibnet ertlnı, mtltte - Jandarkın h k ı• riyet partilhıln B Rusvelt'e. tam bir mtıa. İnlilts .. J'raMJS mil>ayaa tomJlyonu mit. 
taııaı tından dolaYl tamamen yıpt"&ll;:::. ftklertn ~uzatfertJetlne tal1 sureıte inan. ey e ıne barette bulunmasını ısrarla taleb ediyor. t.entıere J&nyt.C&k Amertta barb malwneo 
b.d r dayanmakta olan Fransu: ~ maktadırlar (a.a) R 1 lhlbd .. ,.,.ıu.. si fazla.anın satın aimmumı mtızalme el 
t!eıaret ve anudane mutavemetıne şutran - lnsiJb matbuatmm Defl'iyab uzve t namına Nevyort 9 CA A.) - Nevyork Tbnea qam.. mettecUr. Bu maJwme eakt model ol111At1• 
lannı arzedtyor. Londra 9 (A.A.) - l~giliz m~tb~b, tesı, Amerika efkln umumlyealnin mtıtte - beraber ite tamamen yarar blr haldedir. 

AIJnanlann p.yesl ı ı oe Fransız cephesinde vaziyetin son ınluşafı çelenk ko ld • • • 
zn .. 'lıte J'ournal gazetesinin m:a~ r. Al- önünde müttefiklerin dava11na olan itima- nu u İngı·lizler Glon·ous tayyare gemısının 

orge B11m'Un yazdıtını da kavd e 1~· in~ dı bilhaua kayıd \'e işaretle ve Fran11z İn- • 
illan Prklnı harbiyesi. yeni aupl at~ j ani iliz ordulannın mükemmel mukavemeti - ~~na, ?. (Husuıi) - Amerika büyük kzib •ı 
fart T'I'\ vardı ve general wevgand ın, lh lr. -ksek maneviyatını tazimle yada elçıaı bugun Ru7Velt namına Jandark bey- babnldıgıv Dl te . etti er 
bir tunına 1reçmete muktedir taze blr - dı ve yu tmektedir. keline bir çelenk koymuftur. Sefir nutkun-
tlyu ordusu olup oımadıtını araştırmakta - eGm ; ler diyorlar ki. müttefikler bir da Franaanın bugiın de Jandark'ın ruhunu Nevyam 9 (A.A.) - lnsi)iz radyomnun kıa dalpb Nevyork poetua tarafuadaa 
dır Hu ertlnı harbiye, Fransız ahalisinin .. az: daha dayıındıklan taltdirde düıı - tapdığını aöylemlftir. nefl'edil• bir tekzibi, Clorioua tayyare pmimıia babnldıiına dair olan bualukil 
1ftanevt vaziyetini anlamak arzusunda~ır ~~~ mu~e insan ve malzeme ihtiyatı şimdiki Alman tebliiinı kat'ı 9Ul'elte cerh etmektedir. 
lloktada, çabuk blr ftklr edlnebDeceı:. • mana ti muadil bir gayreti idame edemi- fran k b• • 
ltlkuht hayale ufrıyacaıt da tabtfdfr. Fran.. gayrk buna mukabil müttefiklerin a1ih i- SIZ a ınesı Norveçte şı.ddetıı· çarpışmalar oluyor 
Ilı nıuıetı, d14lerlni aıtmı• be'tllyor. Şunu da yece • Amerikanın ardımı müvazene- d •• } d 
:: v:U.en::·oı:ltlv!tl~~:a:-.:ı:e:m::; ;:-:;:~!e;~;e mütte~iklerin faildyetiui UD gece top an 1 8'o!tholm t <A.AJ _ Nanik cepbealnde yapılmaktadır. 
bulunan İtalyanın tararmlılt da, hiçbir IU- teman · Parla 9 - Nazırlar Mecl:ıi bu akıam mtıttefltlerle Norveçliler, havaların fena ol-ı Ta)'JUelerin baflf faaliyeti sörillmlftll'· 

• saat 21 de Elyue sarayında B. Lebrun un muma ratmen tsvec; hududuna dolru, ile- Paria 9 (A.A.) - Noneç Jllbek kumanda 

.Al t releri. 01
· 
0 

Isvı· çre reisliğinde toplanmıf ve 22 de dağılm., _ ri bareketıenne devam etmelr.tec:lirler. bk heyeti teblll ediyor: man ayya tır. mufrezeler Hındalen clvanna v&aıl olmut ·ı Narvft mmtakası, Rombarten'ın cenubun 
Nazırlar mecfüi aııjteri ve diplomatik larsa da Almanlar şiddetle mukavemet et. • da düşman mevzileri iızerlndeki tazyltimlJ 

t ı 
vaziyeti tetkik etmişti:-. (a.a.) mektedirler. devam etmektedir. Rombarken'ln şimalinde, . e aarruz arı Alman kıtaatı lle şimalden gelen altıncı mufrezelerımiz bir çok noktalarda ilerlemek 

'~····.-.~~~iNi~ Belçika ordusu yuidan Norveç fırkası arasında şiddetli çarpı malar te ve vazlyeUerinl iylleşU:-•kledlT\er. 
Bem 9 CA.A.> _M; .._ 11i1r1ai - nı .......... • • ... en a te dit edıyor 

1'eai teblii ediyorı Nkmnlfbr: ~ 
Cumarteli aababı tarUM;'d tanareled- IJdDci ~ ~dea PoiUGa ı <Aı) B•lllbi _.. ...,._ <B•IC•_. 1 iMi ........ ) la;ifea bafmdadır. Efklrı umumiye. hePnci 

llllzclen biri Portentr)', dzennde "!ı:'1 · :ıkmmda Wda ~ .. mecbw "':i! n.am1 Bel~ ımaatma h«ttrt• bir e.m 8*a t: (A;A.) ~ ~.ı.. .........., olduiundao fGphe edilCıaler• 
illan tanaresinin ani taa~a tel f o'i' m~ ltiacWd iki kili tavkif edilmit • ,..,...ı n9fl'9tmlf&ir. BatlJca tUDl&n IGJJe • balJ&mn banaj t.arlb~ NJred m.Odab•IW brıa - -.tt,a buluDJQUI ioln bUJr.taa. • 
:ve düımilftilr. içindeki Abn e ha • • ~ .• ~inler. tzeriıade aç _ mett.edlr. bulunacalı hakkında tat1 bir tenddtld lal.- ti taz,,ik ~kt.ı&. 
lnUflur. Bir müddet eonra bir • 8!1 .ı: :· •'- ..1~ •Aım.D tanareei. kefil Mtıltnıs mllltilnill laUlktnın ellflrindedlr. tim atırm8te berdeftllldır Jhrada h&ldm .....,._ ....,..... Al....- ... ıtt e Wh' nf 
in W dant'uı flll'kında klin Saign '11 __ ı__:_~ ~-L-d takib _..1:•-=- Bible blr feate~ karfllUlda sızlanıp f tAyet o1aı\ bia, ltaıJanın harbe glnDelbl•n senit MllaDo 

1 
A.A.) - D. N. B. bUdlrlJıcır: 

oıu, ar tayyanııcnıu- _._ an --.. -· dahillllde Pra-datl Alman bare Alman propaganda nesaretlnlıl ma.tıeta 
berinde uçmuıtuT· __ L el n bir laa- Tqen.de yere bımlt ve atat almıfbr. etmemelldır, kendinize ıelip, enerjinizi ıe- mı..,- ..... .___.. _ _: --tmd bir A1m be_., CW -

Chaueral üzerinde VU&ua 1 e reret. kaybolanları geri al.mala tarar Ter - ti.tının ıntıptma ballı old ..... -~ rının .. J_ e an 3
""" na 

k
• • ,. ı d melldir Ell alllh tutabilecek binlerce -Bel dtr Bu huauata Romadatı a1JUl mahfeller ya VUll olmuttur. Alman miaaftrleı'l tere -

A Kamarasının yarın 1 gız 1 ce sesın 8 çltalı ~lyevm ll'raMada bulunmaktadır. Bu~ Teİegrafo gazetesinin dlrettörl OiOvannl An fine mtleıı * slyafet eanaaında t~ vam • ıar, yeni, kalabalık ve mtitemmel atılhl&n • aldo tarafından radyoda söylenen aödere nuırlannctan Senatör Partnaçı. lrad eWIS 

Ud f 'esi gxrueolecek DUf kıt'alar tettll edecekler ve bu tıttalara huaual blr mlna atfediyorlar. Amaldo rad - blr nutukta ezctlmle demiftlr tı. 

Londranln m 8 aası mese U y n.tam kurtarmak olan en terem ftSlfe te .. JOda ttaıyan ordularına bitab eden bu 16. =~rih liiratle Y9rfiyor. Ha~ ve adalet 
rettlb edecektir rlşmesinde Pranaa ortadan taıttıttan sonra yennı bulacakbr. ltalyanlar hazırdırlar, an-

ter ajansuıın par.ldenberl Lordlar KlmarUI tarafından akde- ' tngntereye tartı miicadelenin başlıyacatını c:ak. Ouçenin emrine intizar etmektedirler. 
Londra 9 <AA-> - ııeu dilen Dk Pli eeı. olacattlr. A •k J T8 tta1yan tcraatmm ttt.e o aman ba,att ~iman miiatepn da ıôz alarak demit .. 

lamento mubarrlfl JPlyor: Aft!D ıta- Pel'fllDM dnt Aftm Kam&raaında Metro merı a • aponya bir ehemmiyet alacalJnı bllcUrmlttlr. Buna tir ki: . . . 
Çö il T8 ııarbi18 nazırı Belen. po1. eam119U num Anclenon memleket da. dre mezt6r ten.at baflıca insntereJe tanı Almanya bu baıhı 11temedi. Muaollnl 

rç gilntl yapacall giZll celaed• lılllııde pulf mtıdafaa tadroınmun ıatvıye_ munasebatı oıacattır. harbin patlamuın:ı mani olmak için bet 
~arasının Salı blJ&natta bulun&catlar .. al 11lsmlllma dair mtlhbn bQl.Datta bulu. İtalyan• latelderl oeyi yaptı. Bugib dovü•mekliiimiz aclec• 

ilt(lmet namına nıenu11 11etroPOI'tln mt • nacaktır. Vafington 9 (A.A.) - Matbuat mil - itaıyanm tatetıertne gellnee, Popolo d1t.a. ve devamlı bir sulhün tesisi. ıçindir. 
-dır. Müzakerenin A1nl lln. Aftlll Kamarumda Lemi 1!11 - me..illerine beyanatta bulunduia m~da Ha gar.etesl buıfintil JULSlllda Korfu ile OL Maltacbı nilma)'İfler 
dafaası meseleald~ba sQDtl :ı,ord1ar D· bank JatltCbuttea fnanterecle tJqincl kolun kendisinden Japonya ile olan mUnatehatın ıid1 ve ttaıyayı tehdld eden Akdeniz notta- k'"yll..a Ydalette.? lA.A.) -: Mal~ tehi!•• 

Ayrıt meııele ça ce)lede de- ıab&- f..ıtıetiM-DilalrJe& wr&* lıaiD M llıl ted. .ıah edilmem için Amen1tan matbuab ta - lan araaında aaymattadar. o enn e mutl~fıkler lehınde n~ 
Dıara.sının ppacall ::. )l8lt>lll bid&J8UD- birler abnnnı oldulmıa ~. ra&ndan yapalm•• olan telkinat hakkında oazete, stıven ve Cebelüttarık ısımterınt t:;m:1 ~~ktedır. • I 
bre edilecektir· B1I torulan bir euale cevab veren Vellu A - •ydıttan 10nra İtalyanın Malta, Kortu ve ,_ tanu'esi tal,.,. ......,. 

~4 wa••'-telil SlnlSlar meribn bük6metinin her zaman. bilbaua Otrldln toplan altında mahpu oldutuna . Kahire. 9 (~~) - "Britiah. Onına 
Rn ... AftnQI'-~ ~·~~· '.J '.J &~ .._tleri imkln bahtettiii takdirde bu - bUdirlJor: Airwayu an Hındı•tan cenub Afrikuam ve 
vJ•~ ':#- ' l ..J t ,;J•ı1 Je tGo memleketlerle dostane nıünuebetler Nihayet pzeteler, hariciye nuan tarafın- Avustralya hattında ku11andılt denb tay-

•ı ~h a tına U.Gflfl eaı fılf idame veya ibdu etmek arzuıunda bulun- dan Duc;eye verilen ftlncl raporu miltteftk- yareleri Akdecıiz üzerinde M)'ahatleriae de 
Si a m

111 
olduiunu beyan etmİftİr. ıertn ttaıJa,a tarıı deniz tontroUlntın ifa - vam ed~ !~t yannd~ ıti!-'~ ltal-

b810k ert&m ~ IO ırlD1lk bir dnn tem. muhte. anda sull.sthnallere delil olarak göstermek.- :ru aıumne inmiyeceJderdir. Şimdiye ka-
Mtret t (A.A.) -~ '9 ktoB Db1' daM etmlfUr. al K ı•• tedlrler. darba tayyareler Breaclizıd<t tenltkaf e • 

llf llnı!lara mennb etrad. • • Kr aro un lta1yan tramatlantili hareket elMiyor _, diy~ ....... ........... ...... 

F f
• • panA tl8 hır saat bsactbSHHI kaldı yıld.. .. •• Roma 9 (A.A. > - Pazarıe.i ve1a Sa- .. nsbaJ 1 <A.A.> _ AmapaJ& barebt et.. 

ransız sa ırı ar: -Y ~ onumu ~r~R:0~~=n=~~;:.ıa:be~mı.:: :ı::.p1~8.:C!°~ tta;:.== 
8e1lr a. Papa'* ... , bıd8r ...... tal- Bltret' (A.A.) - Kral K~ ta\t& oı.tı. kileri tutulmQflur. Fakat. bir tarahaD da da ........ ltlD emir almllfu. 

Boma t (A.&.) - 11&ta1: _, a,..,n el- • .,...... ı:ı.p& ..aıe ....utl _,..... ce>k f1D1D onuncu J1lı mlDUebetlle paWfll " Wlet •tılmuana devam edilmemektaclir. lacP' kır Wr W,.. ftPUIW lınldf ..._ 
l'ra,,.ıun papa Jl81111nd-1-11 aata4 alır lmftMnıv .......... G1aa Pranm mu.. hatmet ertlnml talta1 etmfftlr. Teenild etıniyen haberlere a&re. Pa • Roma 9 (A.A.) - D. N. B. ajaw Wl-

ilıll ~ ölmad me ...... .- edllJDll- haJl:kl-' .. _._ llqTetD. Taıansto. bir nutut lnd ederek aıtf11i 8'ba6 Tri7eeteTe .._.ket ....- I&- diriyorı 
....ımıe ftl'mlf,.. na~~_:::-aıııal • lttl AA ·~· .,. temenn"erlal blL dem'tl'r ki: am ıelen Aupatuı rotc. vapuru ukeıf Stefui ajauma söre. Tanca limaNDdan 
$1r. Bu nmulrlann metni b•-- dfl'lllll'll'· t.utbale arnsuııca batablllrts. lDaluı nakliyeye talıvil edilmfttlr. ltalymlan alarak hareket eden ltalyan han 
bebııe n~. , w d • etntmda toplanın• oıan ft mubdder&tmın Maarif nazan milzelerio bpat:lmuam dlrah Vulcania vapuru bu İnsiliz barb • .,. don asının ugra ığı zayıat lcra1m mutaddaratın& ballı olcluluu mld.. emretmiftir. ~nlar bir tan"at ~rini ko - mili tarafından Cebelüttankta tevkif .;-: 

lngl iz anm rllr balaman ıtameD mlllett. aulhl muhafaza ramak mabadıle ahnmıt tedbirdir. lerek limana .. vtt eclilmittir. 
unsundadır. raa.t QDl samanda hudod - ....... .___ a..i Melam .............. .........__ -"1-: 

nJll paıdiye bdar alramıt olduiu D7fatın lanmlll ctzm11 oıan 6lllere kal'fl ftllfe.slnl am.v- I" ~ wmç •--· 
Londra 9 (A.A.) - lngiliz don&Jl111911 lfaJa da lm,.,..,lr. .M~ 9 CA:A> --:- I~ bükan.e- .. M~o 9 (AA.) - Hllen Mebika 

lltte9i. iki ~ ıemWndea Mri. 62 lmna • ID'al Karo1 w.tana 19 mmete olan qt:m_ dnın emnne tevlikan. bar çok ltalyan ~ korfezı ~~lannda o kadar çok ltal,.an 
0n° bet batta barb ıemiainden bir ~ deG 21 i. S8 tahtelbabirdea 8 tahteWlr, dan bahııetmİt .,. btrblln ilde ve n.t.anper mileri Mebika limanlanna demirlemitler- samaç .senuu vardır ki. ltalyaya petrol ilı • 

zarden iki kruvazör, 185 torpito ınuhn'bill bottan altı taneııl ayi olmuttur. Hal ha- verUtte birllt oımuı ballnde gelecek aene- dir. racı bilkuvve dunnuftur. 
108 mayn ıemW. karakol ıemili ve pınblr JDllyon toa hacminde barb ıemlleri 1er sarfında bqt!nktl t.erattıyattan on ml.s.. Plllllinclen a,nlan İtalyanlar . 78.f ~nlu~ F~e v~pu~ telsizle aldaiı 
ıırda Jogiliz in ... t tezsahlannda takribell linin elde edllecellne itimadı oldulunu a&y. Hayfa 9 (A.A.) - 6 Haziranda Ca _ bır. emir .~enne Na~olıye aıd olan bamu • 
in .. edilmektedir. d•ıd• Jemlfth', litbea vapuru ile hareket edenler 1ara11nda leuB~trae bfaırlli~te flamıc~ya i~~ ebni\lir. - b dıman 8 1 1 K d"tteki ltal . k l ·ı Ban ı man ua gırme" ıçın verilen em 

Dusseldorf bom ar lagiltıra Krall Kana•allların diu R:mamn ::'A~~~:° ~:.::m ~ rin dört ltalyan vapurunu alakadar ettiit 
la d b l kt d 

anlaplnıaktadır. Bunlar acaaında Cna'Vaye 
u.tırl1'!" k • t tti memur n a u unma a ır. 'decek lan 65 11 l k v· 

DQsseldorf 9 (A.A.) - D. N. B. ajaDll b ~ tif,erindl uoarat lılt bir uteıt lllPlftl ZIJ8r8 8 Maltada laazırhldu ~ardır. o tonu ızot vapurud• 
en aazıran receaı d6fıiıan taJirareıeı'l l>tr ~f11 ~~.Be. Londta 9 (A.A.) - Kral ve kraliçe Malta 9 (A.A.) - Halk her ilWmale içlerinde 9660 tonluk Orinoco'da d hil 

lbedef ve ıesısatm ,.ı;ıunm.adıtı talabldık "~~~nMs. MeaklDlerJn UP."1ı. W ıc.-dahlana kampım ziJaret etmitler •• bTfl hanr bulunmaktadı~ Müdafaanın olduiu halde dört büyük vapur MeJuik 
retet nr.sln "il. an 1 klf1 tiafıt idr-~- . hararetle atk.,ı•mnıthmhr. snuhtelif 1Ubelerine menaub her ferd va - nın Puerto limanında kalmaktadır. a• 
m.Obim4ir. 

• 
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Haberleri )-da vapurunda reza!et çık.aran 
ugünbelediyedeşehrin iki sarhoş mahkum edıll ) 

Sehir , 
Fiat murakabe komisyonu 

bnunn toplantılarına başlıyor 
Bugünkü toplanbda şehrin ekmek, et vesair zaruri gıda 
maddelerinin stok ve fiat vaziyetleri tetkik edilecek 

Fiat mütakahe komisyonu bugün Mın -
taka Ticaret Müdürlüğünde toplanacakhr. 
Toplantıya ağlebi ihtimal Va1i ve Belediye 
Reisi Lfıtfi Kırdar riyaset edecek, Mıntaka 
Ticaret ve İktisad Müdürlerile Ticaret O -
dası Umumi katibi, Belediye İktisad işlerl 
Müdürü de bulunacaklardır. Bunlardan 
bafka bir qnayici ve bir tüccar da. komis
yona aza olarak iltihak edecekleTdir. 

Komisyonlarm vazife ve salahiyetleri 
hakkındaki ltararnamo al~kadarlara tebliğ 
edilmiş olduğundan komisyon bugünden 
ltibaren millt korunma kanunu hükümleri-

Haliç fabrika ve 
havuzları ıslah edilecek 

ne ıöre ıehirde sun·i fiat hareketlerine mey 
dan vemılyecek ve ıtoklann gizlenmesine 
mahal bıraknuyacak hiitiin tedbirleri itti
haza başlıyacaktır. 

Bugünk.U toplantıda ıeh.rin ekmek, et 
vesair zaruri gıda maddelerinin stok ve fi
at vaziyetleri tetkik edilecek, ve bunlar -
dan lüzum görülenlere gerek toptan ve 
gerekse perakende azami fiat. vaz'ı lazım 
gelip gelmediğini karara bağhyacaktır. Bu 
arada İhtild.r Komlıyonu tarafından ha§ -
]anan t.ak.ıôat ve tahldkat evrakı da te -
kernmUI ve yeni komisyona devredilecek -
tfr. 

Tutuncüler bugün 
toplanıyorlar 

imarı, temizliği işi 
görüşülecek 

Belediyede bu sabah bir toplantı yapı -
lacaktır. Reis muavini Lı1tfi Aksoyun ti -
yaset edeceği toplantıda Emniyet altıncı 
§Ube müdürü Faik. belediye teftiş heyeti 
reisi Samih, fen heyeti, imar işleri; temiz
lik işleri, sıhhat müdilıleri hazır buluna -
caktır. 

Teftiş heyeti reisi beledi bakımdan şe -
hir?e yapılan teftişleri. alınan neticeleri 
anlatacak, teftişlerin ~iddetlendirilmesi için 
tedbirler alınacaktır. 

Şehrin iman, tem,izliği ve sıhhi bakım
dan arzettiği manzara, gıda maddelerinin 
kontrol işleri konuşulacak, gazP.telerdeki 
neşriyat tesbit olunacak, bir haftalık me -
sai şekli tesbit edilecektir. 

Gelecek Pazartesi günii tekrar yapıla -
cak toplantıda bir hafta evvelki toplantı -
da verilen kararlann tatbik edilip edilme -
diği tetkik olunacaktır. 

Yüksek iktısad ve ticaret 
mektebinin kadrosu 

değişiyor 
Yeni tersane yeri hak1Qnda M'ii.naka.lAt Tütüncüler Birliği umumi heyeti bugün Maarif Vekaleti, Yüksek İktısad ve Ticaret 

VetAletince yaptırılmıı.kta olan tetkikler de. saat 2 bugukta Tlcaret Odası aalonunda fev- mektebinin kadrosunu değ~irmeğe karar 
vam etmektedir. Şehrin muhtelif mıntn.ka - ltalMe btr toplantı yapaea.k.tll'. Birliğin bu • vermiş ve bu maksadla bir kanun projesi ha. 
la.rında yapılan bu tetkikler üzerinde çalı. gftnk.ü toplantısının verece~ kararla mem_ zırlamışt\r. Yeni projede lüzumsuz görülen 
şan Vekô.let heyeti bu hususta henüz kat1 leket daı.bllindeki bfttnn tütD:n :tticcarlarlle bazı memuriyetler lağvedilmekte, müdür ve 
bi:r karar vermlş değlld1r. Yeni tersanenin mfuıtahsllleri ya.kından a.Ilkadardır. müdür muavinllklerinin muallimler uhdesi
yapılınası l.şi zamana mütevakkıf bulundu • İngntere ve Fransa.ya .!atılacak on üç mil- ne ~cretıe verilmesini temin ~a~adile b?zı 

dan Al İ.stln d kl Hali f b- yon liralık tütünün yalnız iki firmaya bıra- hükumler konulmaktadır. PTOJC ıle 70 !ıra 
ğtn ' p. en 1 ;;tif od ~nl Qd .. a - kılmış oJ.mMı tütftn ttl.ccarlarmı telaşa dU - asll maaşlı müdürlük, 40 llra asli maaşlı 
r ~]arından azam h' tl a e ük arı 

1 
UŞU- şllrdüitil tç1n bug{lnkll toplantıya lüzum muavinlik, 25 lira asli maaşlı iki muitllk, 20 

n~ektedlr. _ Tec ı-;:: arı ı::ha emm1e ;: M.sı1 olm\14tur Tütnncnıer Bil'liği relsl Nem- lira asn maa~ıı bir muituk, 30 lira maaşlı 
nısatıerlne gore iyi ı_:er tam ne .0 an u ıızade Mita..t. ha.rlce verilecek tütünlerin mü- bir klmyahane asistanlığı, 20 lira maaşlı 108 
yerlerden şimdilik mükemmelen istıfade e- ba.yae. ve satış şekilleri hakkında umumt he- muallimlik kaldırılmakta ve kadroya 60 lira 
dllebllece~i kanaati vardır. Bazı a.telyelerin yete ızahıtt verecek, t11tftn mübayaasına me- maa.~ı bir, 40 lira maaslı blr, 25 lira maaşlı 
ufak ek.cııkllklerl varsa da bunlar kısa blr mur edllen iki firmanın vaziyetini anlata _ 86 mualllmli.k, 25 Ura maaşlı bir, 20 lira ma
rnüddet zarfında tamir edilecektir. Bu arada caktır. Bugünkü toplantıda bulunmak üzere aşlı üç katıb ve hesab memurluğu ilave o -
Haliçteki fabrika ve havuzların yeniden ve Ege ve Koca.eli ha~ndan bir kısnn tü _ lunmaktadır. Muallim uhdesine verilecek o
genlş mikyasta ıslahı tçıln bir proje yapıl - ttın tüccarlarfle mtlııt&lWller İstanbula gel- lan müdür 140 lira makam ücreti, muavini 
nıı.,tır. Bu proje üzerinde çalışan Denizyol - mLş bulunmaktadırlar. Toplantı<lta Ticaret de 75 lira makam ücreti alacaktır. 
lan ve MünakalM VekA.leti fen heyeti bti - Veklletfle Gümrük ?e İnhisarlar Veka..Ieti -
tün teferrüatı gözönünde bulundurarak ha. nin murahhasları da bulunacak, verl!f'cek 
vuzlann mükemmel bir hale sokulttiasına uğ kararlardan Veklletıertni haberdar edecek
ra.,ınaktadırlar. 

Maarif ve Maliye Vekilleri 
Ankaraya döndüler 

lerdir. 

Hurdavat eşva fiatları 
yüzde 200 arttı 

Şehrimizde bulunmakta olan Maarif Ve - Son günlerde kilid, sürgü, te.stere, menteşe 
.tnı Ha.san Aıı Yücel ve Maliye Vekili Fuad vesair demir hurdava.t eşya flatıarında bü
Ağralı dUn akşamki ekspresle Ankaraya ha. yük bir yükseklik kaydedilmektedir. Harb 
retet etmişlerdir. bl<fayetfndenberl bu maddelerin flatlannı 

Veklller Haydarpaşa istasyonunda Vila _ tedricen yükselten 8tok sahiblerl bu madde
yet Parti, Maarif ve mali müesseseler erkıL lerln flat artı.şlarının nazarı dikkati eebet
nll~ dostları tarafından uğurlanmışlardır. medi~lnl görerek farkı yüzde ,200 ye kadar 

Maarif VekUi Hasan Ali Yücel bu ay son. çıkartmışlardır. 
!arına doğru tekrar şehrimize gelerek, ay Ayni zam.anda bu mallar lstiyenlere he _ 
sonunda nihayet bulacak olan orta okul, lL men arzedilmiyerek mevcudün pek az olduğu 
se bitirme ve devlet olgunluk imtihanları ileri stirühnekte ve böylelikle bilhassa Ana_ 
neticelerlle meşgul olacak, Unlversitede ya- dolu tüccarlarının c;eşldlerini ikmal etmek 
pılacak diploma tevzii merasiminde hazır bu hususundaki arzu ve ihtiyaçları istismar e
lunacaktır. dilerek :istedikleri fla.ta satabilmelerine yol 

Bu sene ilk defa olarak Üniversitede ya - açmaktadırlar. 
pılacak olnn diploma tevzii merasiminde hü- Bunlardan dahllde yapılanlarda da ayni 

Dün Avrupa <l ait şehrimize 
sekiz talebemiz daha geldi 

Berfin ticaret Ataşemiz Dcıktor Said 
Sarper i1e, Berlin Büyük Clçimiz Hüsrev 
Geredenin refikası Lamia Gerede dünkü 
semplon ebpresile Almanyadc.n şehrimize 
gelmişleTdir. 

Berlin Ticaret Ataşemiz kendiı:ile görü
şen gazetecilere şunları söylemiştir: 

- Almanyada mevcucl yiizlerce tule -
hemizin hepsi iyi vaziyettedir. Sükunetle 
derslerile meşgul oluyorlar. Sefaret daima 
kendilerile teması muhafaza etmektedir. 
Aileleri tarafından gönderilen sabun ve 
kavurma gibi maddeled muntazaman alı
yorlar. Hiç bir zaman aç kalmış değildir -
ler. 

Almanyada bütün Türklere iyi muame
le edilmektedir. Belçikadaki TiiTklerden 
bir kısmının Holandaya geçtikleri anlaşıl -
mıştır. Bunların Almanya yolile memleke
te avdetlerini temin için ic:ab eden teseb ~ 
!?üslere girişilmiştir. Yakında nvdetleTi 
mümkün olacaktır.ıı 

Reıad ve Mehmed Ali adlarında Od ar
kadaş dün Bilyilkadaya gitmişler ve hura -
da kafaları bir hayli çektikten sonra sarhoş 
bir halde l11tanhula dönmek üzere Burgaz 
vapuruna binmlılerdir. 

İki kafadar sarhoşluğun verdiği tesirle 
bu •efer oturdukJarı kamarada halkı ra -
hatsız edecek tarzda konuşmağa, hatt&. 
§al'kı •Öyleyip oynaınaita başlamı§lardu. 

Bu vaziyet karşıııında •inirlenıneie baş
lıyan yolculardan Hüseyin adında bJr zat 
iki kafadan •ükilta davet etmek istemişse 
de bunlardan Reşad: 

«-Sen kim oJuyorsun be adam? Yük
sek. tiitbeli bir aUbaya ne hakla mfldllhale 
ecliyonun» demiş, kendisine asker susu 
vermiş, Mehmed Al; de Hüseyin adındaki 
zatın müdahalesine iştirak eden diğer yol
culaTa: 

«- Şimdi birer yumrukta hepinizi ye ~ 
re sererim.» tehdidini savurmuştur, 

Anh sarhoşların bu tehdidkar cevab • 
ları karşısında ıükilt eden yolcular, vapuf 
Köprüye yanaşır yanaıımaz keyfiyetten po.l 
lisi haberdar etmişlerdir. 

Bu şikayet üzerine derhal harekete ge • ' 
çen memurlar, iki kafadan yakalamışlar v~ 
ikisini de meşhud auçlanı bakan Sultan • 
ahmec{ üçüncü sulh ceza hakimliğine tes • 
Ilın etmişlerdir. 

Bir fabrikada amele oldukları tesbit o • . 
lunan Reşadla Mehmed A1i dün · hakiıri 
huzurunda suçlarını tamamen itiraf etmiş.o 
ler: «- Bir cahilliktir ettik.» 

Demişlerdir. 
Neticede suçları sabit görülen Rcşadlııı 

Mehmed Ali üç gün hapse mahkO.m edil .. 
mişlerdir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan if: 
1 - Malatya.da sürgü regüHi.töril tevsii, kanal, açık tünel, imalatı sınalye, sürgü ve 

derme regülltörleri işletme blnala.rı inşaatı k~it bedeli {315,000) liradır. 
2 - Eksiltme 1/7/940 tarihine ras1ayan Pazartesi günü saat 15 de Nafia Vekfileti su 

işleri reisli~! ıru eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
l! - İstekiller, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şart. 

namesi, fenni §artname ve projeleri 15 lira 75 kuruş mukabilinde su işleri reisliğinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ı.stek.lilerin (16,350) llrahk muvakkat teminat verme
si ve ekslltmen1n yapıla.cdı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesika -
larla birlikte bir dilekçe ile Nafta Veka..Ietıne müracaat ederek bu işe ınah.'>us olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulurtnıyanlar eksiltmeye :tştJra.k edemezler. 
5 - İsteklllerin teklif mektublarını ikinci maddede yaZllı saatten bir saat evveline 

kadar su işleri reisliğine makbuz mukabillı:de vermeleri laznndır. Postada olan gecik • 
meler kabul edilmez. (2629) (4600) 

lstanbul Elektrik Tramvay Ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden 

işletmeleri 

Aid olduğu iş Pazarlık ve zarna.rın 
açılma 

Muvakkat teminat Eksiltme şekli 

2200 Ura muhammen bedelli 
750000 curul tuğlası imAli 
l aded Dizel motörü 

69 aded otomatik komple 
yağlı enterrüptör ile 390 aded 
muhtelif kesici ve te!errüatı 
İdarenin Şişli ve Salıpazarı 
ambarlarına teslim edilmek 
üzere 200 ton Z.Ongulda.k 250 
ton kok 50 t.on kok t.ozu 

Tarihi Saati 

1816/940 
2017/940 

1917/940 

21/6/ 940 

15 
10 

15 

15 

Lira 

165.-
390.-

3700.-

650.-

Pazarlık 

Kapalı mektupla 
!iat Jstemek 

> JI 

> il > 
1 - Pazarlı.k ve ihaleler yukarıda gösterilen gün ve saatlerde idarenin Metrohan bi. 

nasının 5 inci katında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 - Her dört işe ald şartnameler levazım müdürlüğünden parasız tedarik edilebilir . 
3 - Pazarlık için istekli olanların kanuni vesika ve muvakkat teminatlarlle il~n edi

len gün ve saatlerde komisyonda hazır bulunmaları, kapalı mektupla fiat l.stiyenler ıçin 
de zarfların açılma gününe kadar teklif ve teminatların idareye tevdi edilmesi JUzuımı 
ııa.n olunur. 1t465b 

kümet reisi de hazır bulunacaktır. geniş flat farkları gOrlllmektedlr. 

Bir evin sofası cöktü, bir kadın 
yaralandı 

Bir amele kolunu makineye 

kaptırdı 
AlemdJ.mfa ı.'!btıa.hüsrev mahallesinde 18 Galatada Perşembepazannda sabun fab 

· aaytlı evde oturan Alinin karıs.ı Dilber. sofa- rikasında çalı.şun A.sador adında bir a~eı: 
da ı., gör'irken birdenbire tahtalar çökerek dün. hareket halinde bulunan bir motörü 
l'Vln ta.~lığına düşmüştür. temızlerken kolunu makineye kaptırmı.ştır. 

k t ti · d .. ..- .. ht ı·~ Yaralı işçl Beyoğlu hastanesine kaldırılmı.ş-Bu su u ne cesın e vucuuunun mu e l! t 
;erlerinden yaralanan kazazede tedavi altı_ ır. 

Berlin Elçimizin refikası Lamia Gere -
de <le, iki üç ay kadar kllldıktan sonra 
Berline döneceğini, Aimanyanın her tara -
fında Türklere k::uş• hürmet ı.;cösterildiğjni, 
talebelerin muntazaman tahsillerine de -
vam ettiklerini söylemiştir. Dünkü kon -
va-nsiyonel treni beş saate yakın rötarla • 
Sirkeciye gelmiştir. Avrupadaki talebde -
rimizden sekiz ki~ilik bir grup konvansi -
yonel trenile memlekete dönmü~lerdir. 

Hamburg konsolosumuz Ömer Lucfi de 
dünkü trenle şdırimizc gelmi,ti.ı. 

nn al•nmıştır. Köprü üstünde bir tramvay kazası 
Kazının tahkiki sırasında evin malli in - Beyoğlunda Bostan mahallesinde 10 sa.yı

hldam bir vaziyette oldu~ zabıtaca görül- da oturan Yorgi adında biri dUn köpruden 
diiğünc'en keyfiyet belediye fen heyetine geçerken 57 sayılı vatman Hasanın idare -
bildirilmiş ve ev tahliye olunmuş.tur. sindeki tramvayın sadmesine maruz. kalmış_ 

lkhsad ve Hukuk Fakültelerindeki tırBu çarpma neticesinde başından yaralanan 
elemelerin neticeleri Yorgi Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, vat

man h.a.kkında takibata b!14lanmıştır. 
Universlte Hukuk ve İktısad Fakültelerinde B • r d"" .. 

bir kaç gün evvel ya:pılan eleme imtihanları- To ,,... aöfı~ad vınç ted 1 U§bt'!
1 pıı.ane nun e şaman ıraya a6 ı Ame 

na aid talebenin kağıdlan tetkik olunmak.. rikan vapurunda çalışan Tahmil ve Tahliy; 
tadır. fşçllerinden Ali Bekir dün bu vapurun am_ 

Eleme imtihanları neticeleri iki gün son. barında çalışırken başına vinç teli düşerek 
ra talebeye il~ edilecek ve sözlü imtihan_ yaralanmasına sebeb olmu.ştur. 

lara başlanacaktır. Sözlü imtihanlar Hazi- Ali Bekir, tedavi olunmak üzere Beyoğlu 
ran sonuna kadar bitirilecektir. hll.'ltaneslne kaldınlmıştrr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Belediye levazım müdürü vazifeaine 
ha,ladı 

Midesinden yapılan bir ameliyat neti -
cesinde on be, giin vazifesinden ayrılan 
Belediye Levazım Miidürii Emin Zeki Cos 
kun iadei afiyet etmiş ve vazifesine ba~la
mıştıt. 

Bugün Zeytinbumunda atı§ 
talimleri yapılacak 

Bugün Zeytlnburnundan denize doğru 

topçu atışları yapılacaktır. Liman relsHğ i, 

deniz nakil vasıtalarmın bu civardan geçer_ 
ken dikkatli davranmalarıriı ald.kadarlaı·a 
bildirmiştir. 

Hususi idarelerle belediyelerin 
hesab usulleri birle§tirilecek 

DahUiye VekA.leti, bütün vilayet husus! 
ldarelerile belediyelerin hesab usullerini blt
leştirmeğe karar vermiş ve bu maksadın bir 
talimatname hazırlamıştır. Bu talimatname 
yakında bütün vilö.yetlere gônderilecektlr. ················································--············· 

( Küçük haberler j 

- Ha.san bey çok 
guzel bir karar doğ_ 
l'USU. 

.. . Yakın günlerde 
ecnebi radyo ı.stas • 
yonu dinlemek .... 

. .. Yasak edilecek
miş ... 

Tek bilet usulü - Bir müddet evvel tram_ 
vaylarda tek bilet usulü ihdas edilerek bu 
biletle bütün hatlarda seyahat ..edilece~i söy_ 

Hasan bey - Hele lenmişti. Bu hususta alA.kadar mehafilde 
şükür ... Bundan son yaptığımız incelemeye göre tramvay Jdare _ 
ra hiç kimse, karşı - since bu şekilde herhangi bir teşebbfüıün 
ısındaktnl aldatiıp mevcud olmadığı b11d1rilmJştlr. İdarece yal _ 
yalan söylemtyecek, nız pratl.k bir u.suı olan bilet karneleri ihdas 
kbrı.se de yüksekten edilmiştıır ki buınların da halen meıvcudu 
ataınıyacakl. kalmamıştır. 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 
1 aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 > 1000 > = 3000.- > 
6 JI 500 JI = 3000.- > 

12 il 250 il "" 3000.- > 
40 > 100 > = 4000.- > 
'15 • 50 • = 3750.- • 

210 JI 25 JI = 5250.- • 

Keşldeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
1 Ağustos, 1 İkinciteşrin tarLb -
terinde yapılır. 



IOllulraa 

(.W.. ... ) 

Bir ,. ...... 
bittin bir ev ,_ • 
Dllft w lçlnct. bq.. 
hutaa bu dolabı. 
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(Memleket Haberleri] 
. 

lstanbul Levazım Amirliğindan Verilen 
Ha·rici Askeri kıtaall ilanları 

ÇerkeskOy imar ediliyor Bursada hastabakıcılık 
kursu açıldı 

Aşağıda yazılı inşaat ve yiyecek mevaddın hizalarında· yazılı saatlerde ve şeklllt>.rde 

ekslltmeleri Çorluda Kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarrıa.r ihale
den bir saat evveline kadar komisyona verilmesi ve açık eksiltme ile ya.pılaca.k 1hale -
nin de saatinde isteklllerin komisyonda. bulunmaları. Şartnameleri İstanbul Lv. Amir. 

Trakyanın bu güzel kasabasında birç9k yeni 
modern evler ve muntazam yollar yapıldı 

Edirne (Hususi) - Mamur ve şen Tralı:ya
mızın en ileri ve güzel kasabalarından blrLsi 
de Çerkesköydür. Zümrlid gibi bir yeşllil]( 

içinde modern evleri binaları ile trenden 
ıelip geçenlerin nazarını çeken Çerkesköy• 
de Cümhuriyetin ileri hız ve hamlelerini be. 
Hrten büt,ün medent tesisler mevcuddur. E . 
lek.triği belki Trakyanın en ileri ve modern 
tesislerı arasında gelir. Halkı kendisine sev. 
dlrmlş olan nahiye müdürü Nuri Özgür tle 
Belediye reisi Faik elele vererek bu şirin ka. 
sabayı günden güne ileriye doğru yürüt • 
nıektedirler. Nahiyenin fenni su tesisatı ik
mal edilmiş, güzel bir fidan.lığı, Cümhurtyet 
alanı yapılmıştır. Pek yakında. Ebedt Şef A. 
tatürkün güzel bir anıtı da Cümhuriyet 
meydanına ziynet verecektir. Ka.sabad1:1.n is
tasyona kadar mükenunel bir yol açılmış ve 
~·olun kenarları akasya ağaçlarfle bezen -
mlştlr. Buz fabrikası ve soğuk hava depoJJu 
için de planlar hazırlanmış bulunuyor. 

ve 

Trakya Umumi MüfettLşi General K. Dl ~ 
rik'in c;ok sevdiği bu çalışkan nahiye 'bele -
dlyesl generalden aldıkları direktif ve hl1ı 
ile durmadan çalışmakta, kasabalarını ve 
nahiyeye bağlı köylerini ilerlye doğru yü _ 
rü•~ektedirler. 

Çerkesköy belediye binası ve 
belediye heyeti. 

Eskişehir Halkevi temsil kolunun müsameresi 

Bursa (Hususi) - Halkevinde has-
tabakıcılık kursu açılmıştır. Bu müna -
sebetle vali Refik Koraltan ve refikaları ba
yan Makbule, parti erkanı, beledıye Teisi 
.Sadık Tahsin Arsal, sivil ve askeri doktoT
lar hazır bulunmuşlardır. Cümhuriyet halk 
partisinin tensib ve davetine icabet eden 
50 münevver bayan kuTsa devam etmekte
dir. Müracaat daha fazla olduğu için di -
~erleri gelecek kursa bırakılmışlardır. 

Askeri hastanede ameli dersler de veri
lecektir. 

Kursa devam eden bayanlar şehrin en 
yüksek tabakasına mensub olanlardır. Va
limiz Refik Koraltamn eşi bayan Makbule 
KoTaltan da bunlar arasında bulunmakta
dır. 

liği satınalma ve Çorluda komisyonda görüiür. (9-4642) 
Cinsi Miktarı Tutarı teminatı İhale günü s'aati ve şekil 

Sığır eti kilo 
Koyun eti » 
Bığıı· eti » 
Süt. » 
Yoğurt. » 
2 adet hangar 

150,000 
50,000 
4.0,000 
50,000 
50,000 

in.~ası. 

Lira Kr. Liı·a Kr. 

40 4,500 
45 1,687 50 
40 1,200 

5,000 375 
'1,500 562 50 

185,535 46 10,528 

** 

20/6/94-0 16 Kapalı zarf 
20/6/ 940 15 Kapalı zarf 
20/6/94-0 11 Kapalı zarf 
19/6/940 15 Açık ekıdltııne 

19/6/940 16 Kapalı zarf 
21/6/940 16 Kapalı zarf 

Aşağıda yazılı süt ve yoğurt kapalı zarna Edirned.e e.ski miişiriyet dairesinde Sa.ı... 
tınalma Komi.syonunda ihale edilecektir. Evsaf ve şartnamesi k$lisyqnda göıillür. 
isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektublarmı komisyona vermeleri. 

(1742) (4629) 

Cinsi Mikta?'ı Temtnat:ıı T11tarı İhale günü ve saali 

Kilo Lira Lira 
----

1316 11,520 24/6/940 Pazartesi 11 

Bahkesirde sporcular için bir * * 
bina yapılacak Keşif bedeli 20,019 lira s8 ku~ olan ikl' 76,~50 kilo koyun eti pazarlıkla alınacak.' 

Yoğurt. 109,500 
Süt. 91,250 856 11,406,25 » )) l) • il 

Balı.kesir (Hususi) - Balıkesirde iki sene aded anbar binası inşası kapalı zarfla ek - tır. !halesi 25/ 6/ 940 Salı günü saat 10 da. 
evvel, mevcud üç spor klübü, birlestirilerek siltmeye konmu~u.:r. İlhalesi 26/6/940 Çar. Edirnede eski mü.şiriyet dairesinde sa.tın al
«Teksporıı namı ıerilmiş ve bir müddet sonra şamba günü saat 10 dadır. İlk teminatı 1515 ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
da «Gençlikıı klübü olmuştu. Beden terb!yesl liradır. Şartname.'>i komisyonda. görülür. İs- deli 4..2,157 lira 50 kuruş teminatı 3123 llra
kanununun kabulünden sonra 15-20 yaş ara~ tekliler!n kanunun emir ettiği belgelerle en dır. Evsa~ \'e şartnamesi hergün kom.İ5J0nda. 
sı gençlerin spor kltiplerine kayıdları mec- az ihale saatinden bir saat evveline kadar görülür. Isteklilerin belli gün ve saatte ko
buri olduğundan ve Balıkesirde bu yaş ara- Ankarada M. M. v. satın alma komiSyonuna ın.l.syona gelmeleri. (28) (4764) 
sında bulunanlar klüplerln aza nizami had_ gelmeleri. (24) (4739). * 
dini aşacağmdan mevcud bir spor klübün- * Aşağıda yaztlı sığır . etleri kapalı r.aTfia. 
den başka, daha, azanın çokluğuna göre bir Keşif bedeli 125,964 lira olan benz.in tank- eksiltme~~ ~onmu.ştur. Ihalesl 26/61940 Çar. 
iki klüb açılacaktır. Bu suretle fazlalaşacak lan inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon - ş~ba gunu sa~t 11 de ve ayrı ayrı olarak 
olan aza adedini tstiab edebilecek bölgr bi- m~tur. Eksiltmesi 28/6/94-0 CUma gtm.11 Lüleburgazda tumen sa.tın alma. komlsyo • 
nasue· ihtiyacı karşılayacak kapalı büyük saat 11 dedir. :İlk teminatı 7548 lira 20 ku - n~~d~ y~pılac~kt~r. Şartnamesi kom.Jsyonda 
bir jimnastikhane ve klüplere mahsus daire_ ruştur. Şartname ve keşif projesi 630 kuruşa gorillur. Isteklilerın kanuni şekildeki tekut 
ıer! muhtevi müşterek bir bina yapılacaktır. komisyondan" alınır. Taliplerin muayyen va- mektuplarını ihale saatinden bir saat. evve
Bunun için genel direktörliikçe kabul ve tas- kitten bir saat evveline kadar zarflarını An- llne. kadar komisyona vermeleri. (29) (4765) 
dik edilen planlar mıntakaya gelmiştir. Ya_ karada M. M. V. satın alma komisyonuna Mıktarı Tutarı Teminatı 
pılacak bina, üç katlı olacak. her çeş1d )im- vermeleri. {23) (4738) Kilo Lira Lira Kr. 
na.stik hareka.t.ına mtisaid salonları ve mü_ * 45,000 15,75-0 1181 25 
sabakaları takib edecekler icıin bin kisilik Tümenin 940 mali senesi zarfında Jüzuın 54,000 18,900 1417 50 
kapalı bir tribünnü bölge ve kli.iplere mahsus görillecek mahallere sevki icab edecek iaşe 186,000 60.100 45-05 
dairelerle konferans ve müsamere salonları_ maddeleri ve sair askert malzeme nakliyatı 350,000 122,500 7375 
ru, büyük bir kütüphaneyi ihtiva edecektir. bir müteahhide verilecektir. Bu i.şe aid şart_ * . 
.............................................................. name Kırklareli tümen satın alına komisyo. 72,000 kilo sığır etinin kapalı zarna eJcsilt-

nunda hergün görülebilir. İhalesi açık eksilt_ mesl 13/6/940 günii saat 1.5 te İzmltt.e tü.. 
me suretile 25/ 6/940 Salı günil saat 16 da men Satınalma Komlsyinun<fa yapıle.eat:tır. 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 1000 liradır. Tahmin edilen fiatı 25 kunış ilk temınatı 
Taliplerin muayyen gün ve saatte teminatla_ 1350 liradır. İsteklilerin Bbelll gün ve saat_ 
rlle beraber Kırklareli tümen iatın alma ko- ten bir saat evveline kadar ilk temınatlarile 

c Küçük haberler ) 

misyonuna gelmeleri. (25) (4740) kapalı zarfiarmı İzmitte tümen Satı.nalına * Komisyonuna vermelerL (1733) (4352) 
120 ton toz şekerin ka~alı zartla eksilt - * 

* İwıltte bir kısım bakkallar, kahve fi _ 
atlarmı arttırmışlardır. Dükkanlarında 100 
Filodan fazla kahve olmadığı hakkında be_ 
yanname vermiş olan bazı bakkallar kahve
nin kilosunu 14-0 kuruştan satmak sevda _ 
sındadırlar. mesi 26/ 6/940 günü saat 15 de Ankara.da Lv. 75,000 kilo sığır etinin kapalı zarna eksilt~ 

genç, mo • amirliği satın alma ~omlsyonunda yapıla - mesi 24/6/94-0 Pazartesi günü saat 16 de * Gölcükde Turgud isimli bir 
töroen karaya atlarken, denize 
güçltikle kurtarılmıştır. 

düşmüş ve caktır. Muhammen bedeli 45,600 llra Uk te- ya,pılacaktır. Muhammen bedeıt 2~.~ lira 

* İzmitte bu sene ilk okullar, ders ~.ene.;;i 
es~r (Hususi) - 19 Ma.yuı spor ve gençler üzerlerine düşen vazifeleri ba§ar~. sonu münasebetile müsamereler vermişler -

gençlik h~ı münasebetile Eskişehir lar ve çok muvaffak ol.muşalrdır. Bilhassa dr. Necatibey, Akçakoca, U1ugazi, Yeni Tu -
İlalkevl temsil kolu « Bir doktorun ödevi , dekorlar çok: itina ile hazırlanmıştır. ran ilk okullarının ayrı, ayrl verdikler! bu 
ismindeki üç perdelik piyes! temsil etmiştlr. Yuka.rdaki resim piyeste rol alan genç ~ müsamereler çok güzel ve muvaffakiyetli ol-
Üç gece oynanan bu piyese 1600 dan fazla lert reJlsörlerile bir arada göstermek _ muştur. Küçük talebeler, şlirlerde ve temsil. 

minatı 3420 liradır. Şartnamesi 228 kuruşa 50 kuruş. İlk: teminatı 1900 lira 69 Jrunıştur. 
komisyondan alınır. İçinde kanunt ve ticaret Ka.nunl şekilde tanziın edilecek tekllf zarf
odası vesikası da bulunan tekl!f mektublan ları ihale saatinden bir saat evveline kadar 
saat 14 de kadar kabul edilir. 07) (4692l Çatalcadaki tümen satırralma kom~nuna. * verilml..ş olması lazımdır. Evsaf ve şart.na -

200 ton un alınacaktır. Kapah zarfla e!c _ mesi komisyonda görülür. (33636) 

Jeyircl gelmiştir. Piyeste rol alan amatör tedir. lerde muvaffak olarak alkışlanmıslardır. 

«Son Posta» nın zabıta romanı: 52 

~ KELiMENi~ 
.. E~R,AR,I 

Otelci ile hesabını görerek istasyona 
gitti ve trenle Haydarpaşaya indi. Va -
puru çok beklemedi. Sirkecide güzelce 
karnını doyurduktan sonra gazetesine 
giderek bir müddet çah~mak istedi. İda
rehanede bir Mors alfabesi buldurdu. 
Gece yarısı kaydettiği esrarengiz i;ıaret
leri halletmek iç.in iki saat kadar uğraş
tı, hiç bir netice alamadı. İşaretlerden 
bir cümle çıkarmak mümkün olamyıol"
du. 

Bu sırada telefon çaldı: 
- Ben, Yılmaz ... Ooo ... Siz misiniz 

Bay Hulki ... Çok iyi, çuk iyi ... Ben de 
sizi arıyacaktım ... Size yeni havadisle -
rim var. Size bahsettiğim adamları sü
~atle ne zamana kadar toplıyabilirsiniz? 

- ..... . 
- Mükemmel 1 O halde mangamız 

derhal hazırlanmalı. Hepsine habeıt 
gönderiniz. 

- ...... . 
- Karaköyde Cenyo lokantasında 

buluşacağız. Tamam •.. AJlaha ısmarla
dık. 

Yılmaz telefonu kapadıktan sonra ga
tetenin gece muharririni buldu: 

- Dostum 1 Bu gece işi erken bitixe
,l:nİyeceksin galiba! Ne yapalım kırk yıl
da bir bizim için kal. .. Yalnız verece -
ğim havadisten dolayı gazeteyi ) arın 
için beş bin fazla baslı:mayı da unut -
ma ... Şimdi beni dinle: Birinci sayfada 
bana iki sütulnuk yer ayıracaksın. 

- Mühim bir şey var galiba? 
- Zannederim. 
- Şu Kristal palas cinayeti hakkında 

Jnl~ 
- Üstüne bashn. Fakat, gevezelik e

dip kimseye bir şey söyleme. Öbür ga -
zetelerden kimse bir ~ey duymamalı. 

- Şimdi biraz tafsilat versene ... Me
Tak ediyorum. 

- Patlama 1 Birkaç saat sonra her 
şeyi öğreneceksin. Ben telefon eder et
mez kaleme yapış. Notları dikka~Ii al. 

- Haydi bakalım, yaşa be Yılmaz! 
Demek diğer gazeteleri gene atlahyo -
ruz. 

- inşallah ..• Senden bir ricam daha 

Yazan: lhaan Aril 
var. Benim vaktim yok. Hani benim bir 
tayyareci arkadaıım vardır. Cevdet .. , 
İşte ona telefon et, arabasını alsın, doğ
ru Karaköyde Cenyo lokantasının önilne 
gelerek beni beklesin.» 

Yılmaz, şapkasını giyerek gazeteden 
fırladı. Artık harekete g"eçmek zamanı 
gelmi~ti. • 

-30-
Gazeteci, traş olurken kendi kendine 

dü§ünüyordu. Doğan köşkün sakinlerile 
boğuşacaklardı. Onun blitün ümidi Cad
deboııtanındaki bu esrarengiz köşkte idi. 
Burasının bir haydud çetesinin elinde 
bulunduğunu hissetmişti. Hulkinin bula
cağı adamlarla oraya gidecek ve bu çe
te ile çarpışacakh. Fakat, bu boğuşma
nın kanlı olmaınnı istemiyordu. Belki 
yaralananlar olacaktı. Yalnız kimsenin 
ölmemesi lazımdı. Ve bunu mqtlaka te -
min etmeli idi 

Berberden çıkınca bir bastoncu dük
kanına girdi: 

- Bana en sağlam ağaçtan yapılmış, 
ağır birkaç baston lazım, 

Dükkancı bütün çeşidlerini gösterdi. 
Yılmaz, i_çlerinden dikenli dikenli, yu -
varlak, iri ba~h bastonlardan on tane 
seçerek satın aldı. Ve bir otomobile at
lıyarak randevu mahalli olan lokantaya 
geldi. Arkadaşı Cevdet otomobili ile ka
pıda kendisini bekliyordu ı 

- Merhaba Cevdet 1 Mühim bir işi • 
miz var. Sonra anlatırım. Şimdi, sen şu 

• bastonlaTt al. Araba vapurlle ÜskUdara 
geç ve bizi KadıkBy iskelesinde bekle ..• 
,l\cele et vapura on dakika var.ıı 

Lokantaya girerek bir köşeye oturdu. 
Çok geçmeden kapının önünde bir oto -
mobil durdu. İriyarı bir adam çıkarak 
dükkanın levhasını okudu ve İçeri girdi. 
Yılmaz, dükkana giren adamı süzüyor -
du. Boy iki metre kadardı. Ense takkecl 
kalıbı gibi... Kollarını sallıya sallıya a
fiU bir yürilyiişle ilerledi, bir masaya o -
turdu. Bravo, Hulkiyc ..• Hüsnü intiha -
bına doğrusu diyecek yoktu. Yılmaz, 
manganın bu bir numaralı neferini hay
l'an hayı-an gözetliyordu. Eğer, diğer ge-

lecekler de bunun gibi iriyarı, güçlü kuv
vetli iseler mesele kalmaz ... Doğan kö§k 
çetesinin hakkından nasıl olsa gelirler. 
On dakika sonra kapının önüne bir oto
mobil daha durdu. İçindeı1 birkaç kişi 
çıktı ve dükkana girdiler. Hepsi genç, 
gürbüz, güçlü, kuvvetli kinıselerdi. Yıl -
maz, bunların da Hulkinin arkadaşları 
olduğunu anladı. Çünkü, çocuklar, lo -
kantadan içeri girince evvelce kararlaş
tırılmış olan bir İşaret verdiler. Yılmaz, 
bu işareti görünce yerinden kalkarak on
ların yanına gitti. 

- Siz, Bay Hulkinin arkadaşlarısınız 
değil mi? 

Çocuklar evvela birbirlerine bakıştı
lar ve bir cevab vermek istemediler. O 
zaman, Yılmaz da malum işareti verdi: 

- Ben de sizdenim, yabancı değilim. 
Bunun üzeTine çocuklardan biri soT • 

du: 
- Hulki gelmedi mi) 
- Henüz gelmedi. Burada toplu bir 

halde bulunmamız nazarı dikkati celbe
der. Siz şuradan büfenin yanmdan dola
şıp yukarıdaki salona çıkınız. Ben de 
arkanızdan geliyorum. Karnınızı güzel
ce doyurunuz. Çünkü aç karınla dövü
şülmez. 

Gençler gülüşerek yukarı kata çıktı -
lar. Tam bu sırada Jülidenin babası Ata 
lokantadan içeri girdi. Doğru Yılmazın 
masasına gitti. 

- Merhaba dostum( 
- Merhaba efendim, buyurun. 
- Adriya vapurundan telsizime biraz 

evvel cevab aldım. 
- Aman, ben de onu çok merak edi

yordum, ne yazıyor) 
Ata, telsiz kağıdını gazeteciye verdi. 

Kağıdda şunlar yazılı idi: 
«Pireden vapurumuza teslim t-dilen 

genç kız kendisini denize atmıştır. Ken
disini kurtarmak için yapılan bütün gay
retler boşa çıktı ve cesedi bulunamadı. 
Firarinin, sizin kızınız olmadığ1 kat'iyet
le anlaşılmıştır. Kızın kamarasında yas · 
tığının üzerine iğnelenmiı.ı olarak bir ka
ğıd bulunmuştur. Bu kağıdda şu satırlar 
vardır: İsmim Angeliki ... Kurtuluşta o~ 
turuyorum. Bir miras sahtekarlığından 
hapse mahkum olduğumdan İstanbuldan 
kaçmak istedim. Arkadaşımın pasapor
tunu çaldım. Onunla yola çıktım. :Vlak -
sadım Yunanistanda yerleşmekti. Fakat 
beni Pirede yakaladdar. İstanb'ula dö -
nüp hapse ginnekt~nse kendimi öldür -
meyi tercih ettim.:) (Arkası var) • 

siltmesi 2/7/940 Salı günü saat 10 da Midyat- * 
ta alay satın alına komisyonunda yapılacak.- Blr milyon kilo buğdayın kırdırılması ka
tır. Tahmin bedeli 20.000 lira tlk teminatı palı zarfla eksiltmeye ~onmu.ştur. braıest 
1500 liradır. İsteklilerin kanun! vesikalarlle 21/6/940 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden Tutarı 24,700 lira, ilk teminatı 1853 llnıdır. 
bir saat evveline kadar komiSyona verme _ İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline 
leri. Şartname İst. Lv. amirliği satın alma kadar teklif mektublarını Erzurum LV. A_ 
komisyonunda görülür. (26) (4762) mirliği sanrı.alma komisyonuna vermeleri. 

.Jıf. Şartnamesi komisyonda görlilür. (5.-4838) 
Kapalı zarfla eksiltmeye konularak 17/5/ * 

940 tarihinde ihale edileceği 1lAn olunan be- 12,500 kilo sakız kabağı, 6000 kUo'çaıı veya 
her metresine 15 kuruş fiat t:a.lı:m.in edilen Ayşekadın fa..sulyası açık eksiltme ne satın 
500,000 metre Gaz idrofile eksiltme günü ıs- alınacaktır. Kabağın tahmin bedeli 875 lira 
tekli bulunmadığından işbu ihtiyaç 17/6/9-W teminatı 66 liradır. Fasulyanın tahmin be. 
Pazartesi günü pazarlıkla satın alınacağın. dell 510 lira teminatı 39 liradır. İhaleleri 
dan isteklilerin muhammen bedeli olan 15 14/6/940 Cınna günü saat 10 ve 11 de Edlr
kuruş üzerinden 10,000 liralık ke.t1 temlııat- nede eski müşir!yet dal.resinde satın alma 
larile birlikte pazarlık gün ve saatinde An_ komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve tartları 
karada M. M. V. Satınal:ma Komlsyonunda komisyonda görülür. İsteklilerin belli saatte 
bulunmaları. (1718) (4234) komisyona gelmeleri. (27) (4763) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
32 aded. arkalıklı sıra 
6 » yemek masan 

Yukaxıda yazılı iki kalem ejJya ll/Haziran/940 tarihine rastlıyan Salı günü saat 10 da. 
pazarlıkla satın alınacaktır. c4750D 

** 
ı - Tahınlıı edilen bedeli (11,800) lira o_ ı - Mevcud evsafı mucibince ta.bmln edi-

lan (400) ton Karabük kok kömürünün, len bedeli 6180 lira olan 30000 metre raıa.a-
21/Haziran/940 tarihine raslayan Cuma giL. 
nü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı_ purun 1L6-940 tarihine ra.sle.yan Balı gtlnO. 
lcaktır. saat 14 de Kasımp~ada buluııan Denl!I Le.. 

2 - İlk teminatı (885) lira olup şartnamesi vaZı!nl ooıtınalm.a kom.isyc>nunda puadü:la. 
hergün komisyondan parasız olarak alına - eksUtmesi yapılacaktır. 
bilir. • 2 - İlk teminatı (463.50) Ura olup p.rtns._ 

3 - Isteklilerin 249-0 sayılı kanunun ta.rl- .. . . 
fatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tekllf mesl hergun ış saa.tı dahilinde mezkflr ko.. 
mektublarını en geç belli gün ve saatten bir misyondan bedel.siz alınabilir. 
sa.at evveline kadar Ka.sımpaşada. bulunan 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun lste. 
kom.lsyon b~kanlığına ma.kbuz mukabilinde diği vesa.Utle birlikte adı geçen komtısyon& 
vermeleri. (4634) müracaatları. (4708) 

l lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu llanlan 

Komutanlık birlikleri için elli beş bin kllo kırk iki füa elli kur~tur. Şartname berglin 
taze tasulye ile e1ll beş bin kllo taze kabak komisyonda. gartııebflir. EkslltmeY11 girmek 
kapalı zarf usullle 21/6/940 günü saat ·on için teklif mektublarının belli günde saat 
'birde satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
fasulye için altı bin altl yüz, kabak için ona kadar Fındıklıda komutanlık sa.tıruıJ.ma 
üç bin üç yüz liradır. İlk teminatı yedi yfiz komisyonuna verilmesi. (4662) 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada hergün' 

hasta kabul ede:r. Telefon 21044-23398 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: SeUm Ragıp Emeg 
. . S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: A. Elcrem UŞAKLIG1L 
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10 Haziran SON POSTA Sayfa 7 

1 Son Posta 1 SP O R Fransızların mukavemeti artti 
Fener bahçe dün 

Galatasarayı 3-2 yendi 

<~tarafı 1 inci sayfada) !yoktur ve §İddetli topçu bombardım.a.nıarı ile 
ajansı askeri vaziyet hakkında aşağıdaki hazırlanmıştu-. 
telgrafı neşretmiı,tir: Bir müddettenberi 40 fırka tahşkl edilru.ı, 

Paris 9 CA.A.) - 9 Haziran sabah Fransız Ask.eri mahfellerin kanaatine göre, bu- bulunuyordu. Bu sabah Alman piyadesi ktıt. 
teblitf: gün. çok mühim bir gün olacakbr. Her ne le halinde denizden Mont.medne kadıı.r 

Birkaç gündenberl taarrn~ edilmiş olan pahasına oluraıs o1sun netice almak istiyen Fransız kıta.atına karşı kat'i bir muhare6e. 
mevzilerde, nıuha.rebe ayni ş.l.ddetle df'va.m düşman bütün kuvvetlerini muharebe hat- ye girm~tlr. 
ediyor. Şimdi, farka doğru Argonne'e ltada.r tına eürmüş ise de, dün hücuma karşı ko - Dün Forges..Les-Eaux bölgesinde sergü • 
uzanm14tır. Chateau Porcferuı bölğemnden yan Fransız kıt'eları, bugü.n de muharebe- zeşte atılan zırhlı kol Fransız tayyarelerln!n 
Chesne Populeux bölgesine kadar, düsman. ye ayni azimle başlamışlardır. hücumları neticesinde çok mühlm zayiata 

O b. . . devresinde Fenerliler tamamen hakim 
yunun ırıncı . d d .., 1 b"ld" 

d 1 G S ay ancak ikincı devre e ogru a ı ı oyna ı ar, . ar 

bugün fecirle bera'ber, son derece şiddetli Dünkii ~iddetli muharebelerden soma u.gra~tır. Bu koldan §imdi yalnız blrkao 
yeni bir taarruz yapmıştır. en şiddetli Alman hücumu çıkışını cenub grup tutunm~ktadır. 

Akşa.nı teblitl iatilcametinde yaparak Amiemı'in cenub Bütün Alman kuvvetleri hüccma kalkb 
Pari.s 9 <A.A.) - 9 Haziran akşam tebliğ\: bölgesinden Moye ırmağı üzerinde Beau - Paris 9 (A.A.) - Hava~ ajansı askeri 
Bu sabahki tebllğde bildirildiği veçhUe, tfilş vaia· e 30 kilometre kadar mesafedeki Bre- vaziyet hakkında saat 13 de aşağıdaki ma

man. evvelki hücumlanna devam etmek.le teuil bölgesine lcadar terakki etmi~tir. Da- lumatı vermiştir: 
beraber taarruz cephesini Aragonne'a kadar ha doğuda Peronne'un cenubundan iki hü- Bu sabah yeniden hücuma kalkan Al -
genl,ıetmi~tır. Düşman Bre.-;le tlzerlndeJı:ı tn cum çıkmıştır: Biri, Oise üzerinde Noyon man kuvvetleri, garb cephesi Üzerinde bu
yiklni azaltarak zırhlı kıt'alannı ForgeJ..eı;_ jgtikametinde, diğeri de Noyon ile Breteu- lunan Alman kuvvetlerinin hepsidir. Bu 
Eaux ve Arguil bölg~lnden RouPn ve m~ors il arasın !aki Montd.idicr i3tikametincle, kuvvetler zırhlı fırkalar haric olmak üzere 
bö!gelrrlne doğru sfirmfi.ştür. Birkaç lı:eşl.t Dü~rnanın elde ettiği kazanç zayıftır. Bir - 90 veya 100 fırka olarak tahmin edılmek
müfrezesi Rouen ve Pont de Lache varoşla_ kaç k·lometTeyi geçmemektedir. Almanlar tedir. Bu müthiş kütle denizden Argonne'a 
nna varmış ve Sel.ne nebrlnl l!:eçme~e bey _ Bresle ile Noyon arasında 40 fırka ileri kadar hücum haiindeclir. Bu fırkıılımn şu 
hude yere CSlL'iIDLŞtrr. Daha ııarkta Montdl- sürmü".lerdir. suretle dağıtılmış olduğu söylenebilir: 
dier ve Noyon ara.c;ında dfl!lllanın taryikl ı=ırımme taarruzunun b~lanğıcında Al - 40 fırka denizden <ıOiscu a kadar mu-
diinkün<'len daha hafif olmuıı.tur. Filha.klka manlal' muharebe hattında 27 fumdan mü- harebe etmektedir. 
alınan esirlerin mftteackUd ifadelerine göre rekkeb ilk saflarını koymuşlardı . Bu ilk s::ı. 1 O fırka «Aisne» üzerinde ((Soissons» 
bu bölgede dlhman dün öğleden ~onra el<ldl rın yıpranması 0 kadar büyük olmuştur ki. etrafındadır. Yukarı Aisne ile Chanıpag -
muvaffaklyetstzli~e ve çok ibü-yiik zayi.ata dün .Alrna.lılar, 20 fırkalık ikinci saflarmı ne'da 40 fırka nıe"'cuddur. 
uğramı,1f;ır. Bugün öğleden evvel Oise ile A- surmek mecburiyetinde kalmı§lardır. Almanlar tnrafında.rı dün kazanılan a -
i<ıne RTaSl.nda Noyon'dan So!.~~n.<ı'a kadar oıse'in doğusunda, 10 Alman fırkası zırh- razi muharebeye iştirak eden ordu mev -
da böyle olmuştur. Burada da düşman ordu. lı fırkalarla birlikte Alsne nehrini geçerek cuduna ve bilhassa Almanların ·verdıklcrl 
larından biri .acı bir surette sar.sılmı.ştlr.Düş- nehrin cenubundaki Tardenois yayı.ası üze _ rnüthiı zayiata nazaran zayıftır. Somme U
man buradaki trulrnızuna Sol.s.sons yakinin- rinde ilerlemiştir. Alman piyadesinin ilerle- zerinde Alınanların yalnız üç gün muhare• 
de Auıne'ln cenubuna ~nt zırhlı klt'alann ylş!. ıo _ 15 kilometreyi geçmeml.ştir. beden sonra !kinci saflarını ileri 11ünne~o 
müzahereti altında yeni fırkalar sürdükten Kat'i muharebe mecbur kaldıkları bilhassa kaydedilmekte• 
ııonra ancak öğleden sonra tekrar başlamış_ Bu sabah Almanlar her taraft4n taarruza dir. 

Galatasaray kaleciri Fener muhacimleri CJTasında tır. ayni şiddetle tekrar başlamı.'}lardır. Bundan A§ağı Aisne'de 
Champagne'da dfüımanm Chateau Por - ba_}ke. yUkarı A.isne de 4ll ki1ometrellk bir Paris 9 (A.A.) - Forge - Leıı - E.aux . bul t ...... -1arı a-[ 1•••• ................ ·-----•••••••• ................. ... 

Milll kümenin yalnız Istan aLLUU 
tasındaki mühim oyunlarından biri dün Ka- it• k• 
dıköy sahasında büyük bil' kalabalık önünde! yır ID 

\ ~İen. ve Aragonne araııınd~ki bütün cephe 1 cephe tiz.erinde yeni bir hücum vuku bul _ bölgesindeki t mnsız istinıld noktaları ara
uzennde eafa'kla beraber 1t1ri~tiği büyük ta muştur. Bu hücum Chateauporclen ne sından sızan kole aid Alnıan tankları bu -
arnızu lcıı.t'i suretti! durdurduk. . Düşman Chene-Populeux arasındadır. Bu yeni hücu- gün saat 16 ya kadar aşağı Aiııne' de hiç .. 
Aisne nehrini ancalı: iki noktada geçebll - mun Soissons böl~esindeki hücumla irtibatı bir noktada görülmemiştir. ==t 

miş ve 'bunlarda. mukabil ta.auuza. geçil - c:=::: • t OYJlandı. b • h .A. d • 
Aşağı yukarı şampiyon çıkacak takımı ta. ır a ıse 

rtn edecek mahiyette olan Gala.tasaray...F:-
nerbahçe maçının herkesçe malüm ebe~ı
Yetldir ki bilhassa. bu maç üzerinde buyük l 
bir al~ka toplamıştır. 

Betikta§ 3 - Vefa 1 1 
Vefanın göze batan bir hakimly;tı lç.ln~e 

tıaşlıyan oyunun 6 ncı dakikasında Ibrahililll1 j 
:Yaptı~, llk E" • , oyunu birdenbire coşturan 
bir .şc ' •., .. ,. .... ., Vefanın clddl tazyiki kar -
ŞJsınd lan Beşikt114 uzun müddet müda
faa h:ılınde iken Sulhi Vefanın 32 nci daki. 
kada beraberlik sayısını yaptı. 

Müdafa!'I ..-•ıın mü.tıkfil vaziyette kaldığını ı 
gören B..... ..~ hücum hattı işi daha sıkı 
tutmak we::bu riyetinde kaldığı zaman bir -
biri üzerine Vefa müdafaasına yüklendi. 
Hakkının 43 üncü dakikada çektiği mü • 

kenımeı bir şüUe Be,-iktaş ikinci golünü yap. 
tı . 

~işli - Beyoğluspor ma-
• çında oyuncularla 

seyirciler döğüştü 

mi~·~an Vouı:i"'rs:~n .~imıı~in~e ~atları - .&skerıa. ••azı•e 
mızın aTkamna D1'nısutculer ındınm~tlr. Bu W ,,7 
parasiitc;tiler halen muha~nra edilmlıtir. <B~ta.ra.fı 1 inci sayfa.da) kuvvetlerini de gilstermtşlerdir. Keza 'Pek 

l 
Kıt'alanmız yorgunluklanna 've adeden A k d d ..... ,. 1.. ( 1 ..... A ) f kas b sarih görillüyor kl onlar Zigfridde hemen 

dun ohnalıumıı TaP-roen l'iddetlt> ve kah - ., a ar a. mvı.ur u p .r..ue ır ı un -
d

.. •. .., d · d" 1 lardan harıcdtr. Fransızlar tarafından da hemen seyyar hiç bir kuvvet bırakmamış gl-
ramAanca obvu~beızde evam e 1Y0

1
1 ~r.I h hJç olmazsa 50 60 tümenin muharebeye l§- bidirler. Çünkü yeni fırkalar yerden bitmez. 

Dün Taksim stadında. oynanan §i<>U - vcı. ve om ar ıma:ı ta"!arc erım z a tirak ettiği kab~l olunursa o halde son iki Bunlar ehemmiyetsiz bölgelerden ehemmi -
Beyoğiu maçında bir oyuncu ne seyir reketlerıne d"v"m e,ferf"k,. dü:o;m.an avcı - günde takriben 150 tümen, yani 2 milyona yctu ve kat'i neticeler ycrl,erlne vakt!nde 
eller a.ra.sında kavra çıkmış, iş za.bıtaya lannın ve dafi topl;\rının $1Nd,..tlı mukabe - k h ·b 200 kilometrelik bir cephe getirilmekle çoj'.talırlar. 

1 ı · "' hl t klı:"ll • ·1 l h ya m mu arı ve orada.ıı da mahkemeye lntikAI etmiş. e enne .ragmen Z1r 1 elle u ı-nn 1 ,.r a- üzerinde dövü.ş.mn., demektir. Bu muharib - Blz, İst1klfil harbinin 26 Ağustosta başlı .. 
Ur. Bir ~ yaralanma.sile netlcele - reketlenne kam kovmu~ludn. Ö~l~dt-n lerin gerilerinde nakliyat iaşe ve Utmal iş_ yan büyük taarruzunda sol cenahta kuvve~ 
nen ba hadisenin mahiyeti ve Wsllütı evvel yapılan iııtilc~afl.ır Lir çok ko~~a:ın ıerile meşgul olan nakliy~ kolları ve menzil 11 ve Yunanlllar.a faik olmak ıçtn sağ cena. 
şudur: a~T zaviata maruz kaldıkl."nnı •. ve, '?.'uhım tertibatı bu yekftnun dı.,ındadır. hımızı zayır bırakmış ve Ankara lstikame. 

Dün Tak.'lim stadında karfı]a.şan Şt:ş-1 miktarda malzeme teTkettıklennı goııter - o halde 8 ve 9 Haziran meydan muharebe. tini bHe tamamlle bosaltmıştık. 
1 ıı _ Beyotluspor ta.kını.la.n saha.da oyun- l miştir. sl. gerek ona bl.r anda Lştirak ooen kuv\•et- Elhasıl Fransız ordmm için takib oluna;. 
: !arına devam ederlerken, ta.ra.ftar seyir. f Alman tebl\li <A.A.) _ 

9 
le;in muazzam yekunları itibarile ve gerek cak tA.bty.ooe blr de~lşikk1ikd_.yoktur. 1~u t~bl. i ril,.rin bazı hıı.relı:e'* eri. fnl!.OOtciilerden •ı Fiıhrnin umum! 'k.ararg~hı 9 muharebenin kara ve hava<la en siddetli ye: Kendıni ezdirmeme . nsmana uzumun-

1 Çiçiviçinin iubmı bo:ıımış 01.a.ca.k ki, Haılran tarlhll teblH!:: . ~ bir surette icrası cihetile dünya askert ta - da sl<idetli mukabil taarruzlar yapmak ve 
Devre bu suretle 2-1 Beşiktaş lehinde bit - İ bu oyunt"u oyunu bıra.kaııa.k ttö.bü alev- c ~;nme Vf' oı~e Mlgesınde cerevan edPn ~ rfhlnin en bilyük blr meydan savaşı ad dolu. ica.bında fallı: ve ezlci kuvvetler kar.şı.,ında 

ti. 1 hinde tezahünı.t yapan seytn:nıre do"'ru ~nhlk muhareb(>c'en ."W>nN Alman ptyade b111 gerilemektir Nlha:vet bir an gelebUlr ki bu 
İkind devrede bariz bir sekilde hakim oy- • ı; k tırk: ı h k vvetıertle ınkı bir na r. · · • 

1 saı'ıada.n büyükçe bir taş fırlatmıştır. ve tan a an ava n ~ Gem• Fran.~1z.lara göre a ve g Ha*nn taaT- kat'i bir mukabil harekete gec.meğl emir ve myan Vefalılar netice.siz hucum yanarak fi- te!<?'lld mf'lt11al halinde :mfıhlm dt\mıan a.ıTV - · t .__ 
deta dld!<;irlerken, hakimiyet tekrar Beşik. VPtlerinl ortadan kR!chrmııı ve ucmıen ~ t 

J: 

Fırlatılan bu ıa.. seyircilerden Vahram • ....... 1 ruzıına iştlrıı.k eden 80 veva 100 Alman nl - tale'b eder. I<:t.e bu anın vereceği :fırsa ı ...,.... 
adında birinin ba..,ına isabet etmiş, o da .. "' b d"- klt' 1 rını yade tllmenln cepheve taksim tarzı şöyle _ çmnamak pek mühJmdir. H. E. Erkı1e 

ta.şa geçti. ._, eenhew. ırelen uh;eT a11 _ ... -an a a 
t1 B ·kt d J tribÜ'ndf'n saha.ya athvarak Çlç .... ,çi - d 1 !\ il 1 rdlr dlr: Takriben 40 tflmen Bresle suvu ile Otse 

Vefanın kaçırdıih fırsa ara, ec'ı a~ a nln üstüne hücum etmiştir. a ırer 5 rm • e • r cl 10 tftm Ol 'd Ch 'ı d D 
mukabele edivor gibi idi. 1· Dilsmanm Alınan hür.umunu her ne pah!l. a a.~ın ka.d k en b~:, anı d emd -: e4.!0 tail-

nl h - uml d Vahramın bu hareketi dlğ"E\':' seyircllf'r 1 1 d d t t wbbü.<:t\ alrtm mes a n ar 1 AISJıe oıges n e. i6 er _ 
Ve.tanın güzel kombinezo u uc. al'ln.. a sına o Ul"Sa o oıun ur urnıa :e d t il ı bl t böl i <Ba ~--f 1 . fa.da. km 1 1 fü:erlnde de kısa bir zamanda. te11trlm • 1 ~ ..... .,_1 l.«tlk ti d dt\mıL men e amam e yen r narruz gP.s s..,......, ı incı say ) 

müt.emadiven uzaktan şüt çe esı en gnze • gö-.t•rrnl~ bu !lefer onlar da sa.hav~ ko : ka mı ... ır. AM•a QC ;e 
1 

~e ~ :. Dne olarak, Rethelln batısındaki Chateu _ Por_ Sahil müdafaa tayyarelerimiz gece Gnnd' 

lngiliz, Fransız tayyare akım 

akınların heba olmac:ile geçti. 
24 

ünr,ü ela_ 1 şarak ka;~ava ı~Jrak etmek Lc;tembJer~ i nın gerl mftd:ı.faa ~t.antı e nmııı:~ tla~ efen ile Mezf~re'in 35 kilometre cenubundll da petrol depoları üzerine bomba ve mitral. 
kikada Sulhi tnmı havava atarak muhakkak • se de ıabıta. btr hıldtse-ve meydan vrı· - l manın ~enl9 iaşe i tıya an ve a Le Chesne de Brieulles arasında. yözlerle hlicumlar yapmışlardır. Geniş h~sa 
bir sayı knç•rdı. Bu an Vefanın Beşikta~ k.~- mrden bep<ıint ya~ır . . Bu esnada ıantedllml~lr. Alına·n eon haberlere göre Almanlar 9 rat vukua getirilmiş ve müteadd!d yangınlaı 
lesinde :vakalıtdı~ı son fırsat oldu] Ha~~ı 1 

e basından y11 ralanan saı~afim a.d.mda bl- Rava kuvvetleri ordunun Somme nehri. Ci?- Haziranda Bresle ıTmağı üzerinde fazla bir çıkarılmıştır. Bu gece harekatına iştirak e. 
İbrahlmln iyice anlacıarak yaptık ar.ı cum ri t4'davt aJtına alınmıştır. nuhuııdıı.kf lleri hut>ketlne mttzahar~t l't - tazyik yapmamışlar, ancak bir gün evvel den· bütün tayyareler üslerine dönm~lerclJtr, 
Jarı önlemek için Vefanın sarfei~:;. ~ay;:J· Fi'lliger, Garbls, An.dl~. Raryon, Dl _ mektı-dlr. Toucu ve hava da.ft batıırya mev_ Forge - Les - Eaux'ya kadar sarkmış ve 7 si bombardıman tayyaresi olmak iizere 
lerde bllha.c;sa merkez muavin ının - mıtrt. VaJtram ad'lmlakJ ka.vgacli'.a.r ?:flel'I ve her nevi kollar bombardıman 0011 - burada tııtunmuş olan zuhlı lut'aları bura- dün, avcılarımız tarafından 10 düşman tay-
y\ilt himmeti oldu. me<flıud SU"lar bik1mll~e teslim ediJ. mlştir. Kıtaat ve tank t.ahas~dlerl da!!ı+ıl- dan ve Argui] bölgcsiııde!l Rouen ve Gi - yaresi düşürülmüştür. İki tayyaremiz kayıb· 

d kika Vr.fa kalesinde dolasan " t 
Her l?f'Cen a mlı.ılerdir. mJs ır. eorıı bölgelerine yani Sen nehrine doğru i- tu. 

J3e.cıikta-;Jılar lehine halı-ı>m bir peno:ıltı tolclul D<ıJıa ~arıct.a fı11tnlarımız düsmanı taltlb lerlemi~lerdir. Bunların motörlü kesif müf Muharebe bölı{e.si üzerinde devriye vazıre .. 
b .. ..,. .-.rote~to~ıına vesile eski \ I d Al . La h 1 b b 

Halkın ııvu"' " . . . • ...................................................... .- Pt,ı-ıpl{tf'dll'. 1\{ı1hareb0l 0r e..sna.sın a sne rezeleri Rouen vr. Pont rı:. e varoş .uına .si gören 8 om ardıman tayyaresi diin dUş_ 
d b enaıtılırdan Hnkkı 31 ıncı da ki- de idi. Fakat bu arada Fenerin yaptığı bir nehri SoL~son'un şarkından ve garbinden vuarak Sen nehrini '?eçmeg"' e ra]ı .. mışlar manın 111 Heinkel tipinden 20 bombardıman e en u P v f ın kolunu ve " ~ 

kada iiciincii golü attı. e an bi hücumda Galata.saray müdafii Adnan sakat ~er.llmtııtır. fakat muvaffak olamamuılardır. t.ayyaresinden mürekkeb bir filoya tesartllf 
kanadını kıran hu sayıdan sonra ovun

3 
~ landı. Galatasarayı SO dakika 10 kişi bıra- Bu sabah Fraruıadaki AlmAn cephesinin Daha doğuda Montdidier ve Noyon a - etmiş ve 6 Helnkel düşürülmüştür. Dfü;man 

davetteki g-ii7f'lll~lni k~Ybettt ve maç - kan bu vaziyetle talihsizlik başgOsterdl. ver'ıi k1.9tmlarında da taarruz başlamıştır. raaında Almanlar 8 Ha2irana nazaran da- bombardıman tayyarelerine refakat ooen JO 
tıı>•iktn-~ın ll'hin<le bittı. Fenerin bu vazlyetten istifade etmesi ta • Tayvareler Cherbourg limanını tekrar bom- ha hafif olmu,tur. aded Messerschmldt 108 bombardıman t:ı.y. 

F rmr.rJ, .. lır.e 3 - Galat1ısllrav 2 .. bit idi. Nitekim tektük: hücum yapan Gala - bardıman etmişlerdir. Oise ·nehrinin do~sunda, Noyon ile yarelerine tesirli bir surette hıma.ye edeme
Miill ll\irrıenin en rrıiihim maçlarınd'.Pl hırı Lasara~a muka.bll Fenerbahçe azamı dere. Pari~n ıılmallnde ve doğu _ cenubunda Soiıısons arasında, Almanlar, ancak öğle - mLşlerdlr. Messerschmidt'lerden de bir t:ı.ne 

hl ·; .... yok ki Galatasaray - Fenerbah~e cede hücum fırsatı buluyordu. Gittikçe Ga_ b' k t e m~anile Pariııln bab _ "1- den sonra, ve Soi·nons yakınında Aisnr:' in düşürülrnü~tilı. (a.a.) 
c ı:ı• nııe ı t ray- m"daf .. """' l t ır ao avvar · b · hl .. 1 · h M • d nıaı-ı lrll. a asa u auını mwı .... w vaz ye e so. malinde ~eler vı> demir yolları bombılrdı_ cenu una yenı zır ı tumen erm miiza e - uharebe salıas1 ÜZf>nn e 
H ft l d nbPr1 birbirini takJb eden kan Fenerbahçe 27 nci dakikada Naclnln gü edil . tlT Düsman CP.m'an 58 tayyare retil~ yeni fırkıı.taT sfüerek taarruzu şid _ ParLs 9 (A.A) - Hava nezaretinin tebliği: 

::ı 3 lH a ] - n .. alarında bir ·1 b b li5' .... ___ man mıs . . d 1 A •. b h it A 
\'e en;ıını> snnıında samuivon ugu ""' zel . vuruşı e era er & 1 uu~alt gallb ve bir ucu b'litlı balon kavbetmiştır. 9 Alman detlen inniş er, - lsne ı cenu a geçen pi - Kara kuvvetlerile sıkı bir irtibat a n ... e 

~n bıı iki takımın maçı !?eklen. mevkıe geldi. dönmemi tir vade tümenleri 15 km. kadar ileri r:itmiş _ çalışan tayyarelerimiz bu g~e hareketleri. 
pııv eı:Jecek ol· olmadı ise de, hevecan Fenerbahçenın kat't hakimiyeti altında ta:v:vare.<ıl geri ş · lerse de zırhlı kollar Tard"'ois yaylasına nı slddetl! muharebeler cerevtı.n etmC'kte o-
:u~~ ka:ar ~~;e~e yabana atılacak vaziyet- devam eden oyunun 37 ncı datıka.sında Fe- Clnl"f<:f'nau ~e ~~a;~ho~r:S-~~~~~r~e~~; kadar ilerlemişler. Bu yayla Chat~a~ Thi _ lan muharebe sahnesi tızertnde teksif etmlş. 

a mm an ner müdafaasını boş bulan Gündüz mükem- mUPrl tte d~h 0 u ı .. erry ile Epem:ıy arasındaki Mam nehri !erdir Tayyareler üstü..cıte münakale :vollArı-
tıo dP~ildl. d Fenerbahce lehinde cerpvan mel bir ştit çekti. Mutlak beraberlik sayısı o_ kuvvı>tle"I. Narnktlcl~nnt ntdahnclfo~çlşen a~raa~ kısmının şimal 8'1lhiline hakhn bulunmek - nm di.11!:üm noktalarına Ham ve Peronne 

Daha ztva e . 'A . rt .1 k 1 b tıtt to ,._. 1rıt'alaı-1,.11n va-zlvt erm a • n m d.d ü 
c' in v:ırıııı !cinde ~IHL-J cıve - labı ece o an u 4 .e P =• direfe vur- d altında ıılmal ,\+fa tadırlar. bölgesinde kafilelere ve k.ıt'alara .şl etJI h • 

'. en nıc clr.vrt.n ' bir ovun rıvnııdılal'. du. Galatasaray h~kim ovnamaıta ba~larken Mıır .. r.h Il'ln lrumılD ası ·· • Chateau _ Perden ile Le Lh~ıone dr. B•ie- cumlar yapmışlardır. Bombardıman tayya • 
lıler tek JrAJPve yııımı F baheıo d 3 2 F rl 1 hl d bitti - sında ı. ... rP..lr~tta bulımrrıı1 ~l~MIT. Bu harelcAt 
Hüı-um üzerine hücum vanan e~e~e he~ 0 YlC:

1 
: - .e~ e nF e k M P~na~<1a vuJcullula!l mnhıı!"'bPlerde bir mu ulles bölgesinde 9 Haziran Mhahı büyük relerlmi-ıin at~ından sonra büyük yangın • 

lller bilha.c:.ı;a E~ad ve Filrrf't. saVe'd~ın u;~·f Ena a.sarEavfak. saaın· - sarl~h· ttinnaGn_ÜMu_ lı'll'('l->p !!'l'UOU 8 Ha1Jraooa İrurllterenln '!.2.!iOO bir topçu hazll'lı~ ile yanılan Alman taar- lar görülmüstilı. 
bu hücumlar a m - sa ver, ş - ım, a 4 a n - ımı bl Afi ruzu neticesinde Alman kuvvetleri Aisne'i Düşman tarafından işgal ed.Uen bütün nolc nıüdafaf!cia hem de dllz Siilevman. Saratıın. • tonlıılr Cllrı .. ;om tavvıırıo !!'~ e. r " mn:m 

fak olı•vnrlıırdı. hahre 23 F~nerbahçe· Cihad _ Orhan Lebib Ö dloıt.,.ovp.,.ltıl batınnı•tır D1f~r bır muhuebe iki yerden geçmiııler!le de büsbütün yeni ,talar üzerin<'le kolların l~e kafllelerinin v& 
'I1azv1Jt1i ıtittikce artrran Fenerl ırte.n' isti- Esacl Fikr~t ~ K Fikret Y~aT Melih n;:r· !!rUtı" , 1 llf\O tonlnk Oraf?'la mılrlive vanırru- Fransız kuV\•!!tlerl buralarda mukftbil ta - ı:rhlı kıt'alarm bomba ve mltralyö7le hrr _ 

nncu dalr!kadn Nıcinin kanıasıı ~ . te R. b" · • • • a. 1, 11 İn<Yfltnenfn 9 tO'l tnnl1ık OfltrınPPT D"'trol arru7a rıe-çmi~1errfü. Almanlar b11 böl~e-de palanması biHün giln devam etmtştlr. Blr 
fade ederek yaptığı gol ne 1-0 galıb vazıve el. P 

11
·• ş 

1 
ırPrrıı~ınt Vf' mOOP".,, rıır rPnı.,,.ı+>ı muhribini Vu7i,-rs'in -.imali"'d"'ki Fransız ha~İA~ının tek bombardıman filosu düşmanın üz,.rine 

geldi. · . f Hakem· az · Ömer Besim b-at•rmı•tır. 'Rıı grıırı htr lrac mi? "~ir a1mış- gerilerjne o~ ra,.fttdi\er indirmi~ i~e dl" Frl!ln 30 tondan faıla bomba atmıstır. Bfitlin tay_ 
24 iindi <lfllclk::ıda E~fak lii7.um~uz bır a. Beyoğluspor _ Şi§li tır. AlmAn nPnfz kuvvetleri harek:\tına de • sızlar bunlan muhasara etmi<>lerrlir. yarelerimlz üslerine dönmfü;lerdir. 

bir si\ttle bunun I 1 Görl\.lüvnr ki Almtlnlar en sağ cenahta blL Avcı ve hücum tayyarelerimiz düı:ıman 
\rııl vaotı Fikrf'tln enfec; · · 2 0 ma~- Ankara, stanhul kupası maçları için ''am Ptmelctı>rl r. ti il d · •ı ı ·ı t 

derhal cu~n_..,,.,1vi Panıra baiHı~n ~ı>ce. düş _ ha.c;c;a zırhlı kınrvr. · er ,. enıze m' vaz ı er- zırhlı kı 'alarma ve tanklanna karşı tahrlb ceza.c;ını öd!ven Onlatac;aray - karşılaşa·n Be:voğluspor·Şişli maçında kav- - "' • 1 1
" A t H lf il f1 

lilh B .,.,,~ 11 hr-ıva ırnvvf' ı .. rı dP Almnnv'1nın batm l~yrre_k evveb Pal'L" n avr mım .e .m na - hareketlerine devam etml.şlerdlr. Toplu hal. 
VR7i,,,.te düc;tü. 1 dakika ga olduğundan 2-1 eyo~luspor lehinde "ı"nr'ınn tınskınlar varımısc:a da bu baskınlar seb"tini ke m~k ve oonra Ren ~l'hrını de gı>- de tanklar tahrlb edilml<;, motörli1 kollar 

Ne l!'ı-l"ibdir ki Galat:ı.c;aray da t ve rJevam eden oyun yanda kalmışhr. ' ,.,. .-- .. d f 1 -hl 1 h 
sonra SalAhattlnln si\tile bir gol yap dı m fenerbahçe B. 3 - Galatasaray B. 1 n,. ....... 1 h'le-ır.,+a ~p'hph olmam•ı:i:ır. cerı>k Franc;ı?. or usu ç n mu m o an n clönme"'e mecbur kalmış ve ta:vvareleriml -
b d k h!' mlarla eva mlicl::ıfa::ı h:-ıttını nı>c:inclen i<ı.kat etmek nlveti 7İ'1 ı:lddetll ate<:! altında dağılmışlardır. 

nn an .~onra ar~ılıklı ıcu Galatasaray - Feneıbahçe arasındaki B · · · ·k · ı t lı;!b t t aı 1 'Rundan başk O B 1' Jtii.t ka. h 
e<!Pn devre 2.1 Fener lehinde bitti. 3 I F . l h . d h. • surette parlak mısalını verdı len kahra - !I ::ı f' m,. · P ,. Pr. · a ı~p " ıre ra arekat'le tam iş bera 

· ,. u"midli takımları maçı - enerm e m e ıt - 1 k ı · 1 •k fh ehrtnin ~ıırtrındn ela. :Marn nehrine bır an berll~i halinde ~evkedilmic:t•r. Avaı g,..,ın]a·-Iklnci devre Galatasaray için CO"- • • , man ı gnyret erın" a::namen ya ı T. • , •• ,, 
bir .c:ekilde ba.qJartı. Sovcunma odasında her - mıştır. Başkumandan bundan dolayı mezkur or - evvel varmak Vf' bnnu cenuba gecmek eme. runız ayni zamanda hem Alman motö U1 
halde bir sevler konu~mu<ı olan Qafatııc:araV- 1 V d f dulara teşekkür eder. Fran!a kendilerin - Pııt takih ptrnektı>ci1rler. Clinkli zırhlı, mo - kıt'alorına hücum Mivor, hem de bir r k 
lılar düzgün bir oyunla ağır basnıağa bıış1ıı.- Genera eygan ın r'lnsız den daha fazlasını istiyor. törll\ ktıVVPt Print f''1 ziva<fe bu lkl istiknmeL muharebeler veriyordu. co 
dılar. . 0rdul,arl03 emri· yevm·ıs"ı Sübaylar, asteğmenler, erler. e. yani Parlsln batısında Sen ve do~u.~un_ Fransız avcıları ve dafi topları bircok dü 

ü da ?vfırn tcıt1kametlPrinde siirmı>kte ve bu man tayyaresi düşürmüslerse de b 1 ş Bu arada Gündüz pek tuhaf bir ovunu Y Yurdun selameti sizden ya1nı7: cesare - .. un ann 
~nden vanında pa~ beklesen arkadaslarını (Baştarafı 1 inci sayfada) tinizi değil, fakat muktedir olduğunuzu surPtl .... nvnl zamanda. merkezcl,.kl Framız adPdl henuz malum de"lldir. 
ıhmal t'dere.k muhalı:kak bir uyı kacırdı d•nlıg~ın lcendisin.i .ltoyd.uğc. yeTde geril·e· - bildiğim bütün azim ve •sraTı ve bütün ordu1.,rını iki cenahlarından ihata etmek Va.c;ington 9 (A.A.) - Harblve daire.cıi or_ 

.. b ar711~11 l!'n<;tf'Tmı>ktedlrler. dıı ve donanmam t F::ıkat her dakllta tazvik vapan Galatasa- . dü .. ünmekıızın, dımdık akarak do - harb fikir ve ruhunu istiyor. Düşman mu _ • n ayyarelerini tayyarı> fab ..... ı ı ı d t ...,.eyı v ""lH• c::1l Fransızlıır ieln vaztvet C'Ok aı;ır _ rlk"larına ı·a<le et k · •a.Y ılar bf'!q ne akikada Si.lleymanın or n- ... 'd' azzam zayiata uğramaktadır. Pek yak.nda ra • "' - " me suretlle mütterıklera 
ladılb ve ·Saraflmln kata ile yaptığı bir gol vü'B.~u;~ndan muharebeye l~tirak eden gayreti tükenecektir. Son devredey3z. iyi -'ır. F<\ICAt h-n. onlann vel-;lni ıiP~ıl. ba.,lret vıırfl•mıfa hnlımma~1 na tık olan ahkrtm cer-
ne beraberllfe mımıftat o1dulıı.r. d }arın. ye hava ordusunun fa!ılasız bir l dayanınız.. (a. a.) ve !"OVY'f'tlP-rln\ artırma.h yaramalıdır. Al - <'eve<;i d:ıııınllil)dP m.fıttefiklere yüa: hiicum 
Artık oyun OalatruıaraYln tama.mıle JehJn. or u manlar aşa~ı yukarı maksadlannı ve hattA. tayyaresi vermeği karar altına almıştır. 



l 
c 
I~ 

r 
c: 

~ 

ı:: 
k 
E! 
t 
( 

l 
t 
} 
[ 

E 
s 
r 
r 

c 
li 

l 
( 

l 

' ~ 

1 

8 Sayfa SON POSTA Hazine la 

Müferrih ve m idevidir. 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında emniyeUı tullaaılablllr. 

Ml DE ve BARSAKL ARl temizler alıştırm'lZ ve yormaz. MAZON isim ve IIOROS mar'casuıa dlkkaL 

c..9----

______________________________________ , ! 

Senelerdenberi tanınmış ve çok rağbet görmüş olan, 

ALEM RAKISI 
Bu kere lNHİSARIN KONTROLÜ AL TINDA fıçıda uzun müddet 
DİNLENDiRiLMİŞ olarak piyasaya çıkarıldığını sayın müşterilerine 

mevsim sürprızı olarak arzeder. 
Kumkapı No. 13, 15, 17 - Telefon: 20741 

Bani -
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Bir haftahk radyo 
progr~mının devamı 

SALI 11/ 8/ 1940 
12.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12 50: 
Müzik Çalanlar: Cevdet Ça~Ia, Fahri Ko -
puz, Kemal N. Seyhun, İzzettin Ökte. ı -

1940 SENESİ 
ViYANA 

SON BA HAR FUA RI 
1-8 EYLÜL 194 0 

Her sene olduğu gibi bu sene de bütün 
mükemmeliyetile açılacaktır. 

Mümessil : K. A. MULLER ve ŞERiKi 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf 

"TRANSPORT ,, 
Adr,es: Minerva Han Galata • lstanbul arsaR Solucanlarm· Okuyan: Mustafa Çağlar. ı - Hicaz peşre. -..ı••••••••••••••••••••••••••••-~ 

vf. 2 - Sel. Pınar - Hicaz şarkı: es.sızlayan 
kar~ı gayet tesirlidir. BarsAk solucanlarının büyükJerdcs ve Küçükİerde 
ıebeb olacağı tehlikeler göz; önüne alınarak solucan hastalıkJannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
t:.ıhı""V"lri .,.,, ... ..,,,. u•~n• t- tıllf' 

k:alblint sev.) 3 - Hakkı Bey _ mcaz şarkı: 
{Ahvall kalbi zare niglh eyler ) 4 - Faik 
Bey - Hicaz prkı: (Ateşi süzanı firkat) 5 -
Şevki Bey _ Hicaz şarkı: (Sen bu yerden gi
deli.) 6 - .. ~ .... - Hicaz Ultku : <İndim git_ 
tim Diyarbakır düzüne.> 2 - Okuyan: Azize 
Tözem. ı - Nlkoğos _ Hicazkar şarkı: <Bana 
he.mdem eyleyen.) 2 - Tahir Ağa _ Hicaz _ 
kdr şarkı: (Gönlümü bir ttflı dllbaz.ı 3 -
. . . . . . . .. - Isfahan şarkı: <Dü.ştüm elemi aş -
ka..) 4 - ......... _ Isfahan şarkı: CFesll~t'n 

~~-------~----~~----~--------~~ ~din) 13.M - M: MÜ~k: Ku~~ müzik İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, basur CPI.) 18: Pro~ram, ve Memleket saat ayarı. 
memelerinin her tll.rln iltihablarında, CERA· 18·05: Müzik: Cazband <PU 18.30: Cocuk 

saati. 19: Mt\zik: Fasıl heyeti. 19.45: Mem -
HA TLENMfŞ FİSTÜLLERDE, kanayan ha- ieket saat ayarı; AJam ve Meteoroloji h:ı. _ 

sur memelerinin tedavisinde bcrlerl. 20: Konuşma (Çlttçlnın· saati.) 20 15: 
Müzik: Ankara Radyosu Küme Ses ve Saz 
Heyeti. İdare eden: Mes'ud Cemil. 21: Ko _ 
nuşma Cİktı.1Jad ve Hukuk saatl.l 21.20: Ser 
best saat. 21.30: Müzik: Küçük Orkestra 
!Şet: Necib A.!$k:ınl Soprano Bedriye Tüzti _ 
nün iı;ıtıraklle. 1 - Edua.rd Ktinneke: I,ady 
Hamllton operetinden potpur i. 2 - Theo 
Rupprecht: Marş. 3 - Maurlce Yvaln: Du
dakların operetinden potpurl. 4 - E Kal -PATI ŞIFAYI TEMiN EDER 

'ııt::ı::!ı:Z8•ı:m•m•••ı•mmm•aım••••••••••••a~ man: Kontes Marltza operetinden potpuri. 
5 - Amade!: İvano <ValsJ 6 - Paul Llncke: 

Devlet Denizyolları 

MüdUrlUğU 

lşlelma Umum 
ilanları 

10 Hazirandan 17 Hazirana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhhmlar. 

Knradenlz hattını.. - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de ( Abu ) Pazar 18 da 
(Güneysu). Galata nhtımından. ' 

Bartın hattına. - Balı 18 de Cthgen), Cumn.rtesı 18 de (Antalya.). Sirkeci nh. 
tunmdan. 

İunlt hattına - sa.ıı, Perşembe ve Pazar 9.30 da <Ufur). Tophane rıhtı • 
mından. 

l\Iudanya hattına - Pazartesi 13, Balı 9.50, Qa.rşa.mba, Perşembe, Cuma l lS da. ve 
Pazar 8.15 de CMara.kaz). Ayrıca Cumarte3i 14 de ve Pazar 
19 da (Trak). Galata rıhtımından. 

BandJ.l"lll• hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de <Trat). Galata nıı_ 
tımından. Ayrıca Çarş:ı.mba 20 de {Antalya), Cumartesl 
20 de <thgen>. Tophane nhtımında.n. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da (Ta;yya.r). Tophane r.thtımında.n. 

Karablga. hattına. 
İmroz hattına. 
Ayvalık hattma - Çarşamba 15 de CKemAl), Cuma.rtesı 111 de <Bartın>. Blr.kec1 

nhtınıındnn. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de Cİımlr>. Galata rıhtımından. 
l'ılerstn hattına - Salı 10 da (Etrt\sk), Cuma 10 da ( Konya ), Sirkeci 

rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri ha.kkında her türlü malümat ~~da telefon numaralan yazıtı 
.centclerlmizdcn öğrenlleblllr. 

Gala.ta bq ıa.centellfi - Galata nhtımı, Limanlar umum 
Müdürlüğü !binası altında. 

Galat" şube acentelltı - Galata rıhtımı, Mınta.lca L1nı.a.n 
Reisuaı binası altında. 

Sirkeci ube acentellfl - Sirkeci, Yolcu Salonu. 
(4780) 

WGI 

40133 
227'0 

Devlet demiryolları va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanla rı , ______________________________ , __________ .... 

Muhammen bedeli ve Jslm.leri aşağıda yazılı 3 grup ah§ab tezgUu 2317/1940 Balı 
günü saat 15,30 da kapalı zuf usullle Anka.rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln her tezgah hizasında yazılı muvakkat teminatları ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saa.t H,30 a kadar k.om!syo~ 
relsllğlne vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada M lzeme dairesinden, 

lUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
Tezglhın ismi 

~ektrlk motörlü nhşab için tepsi testereli 

Muhammen bedel 
Lira 

Haydarpaşada Te.se1 • 
(4866) 

Muvakka• tenıJ.nat 
Lira 

kesme ve delme tezgflhı. 2750 206,25 
Elektrik motörlü blr bıçaklı ahşnb fçln 
pllnya tezgfıhı. 2500 187,50 
:Elektrik motörlu ahşab için kanal ve oluk 
:19lllağa mahsus freze tezg{Hu. 2000 150,-.... 

Muhammen bedeli f2000) ıtra olan 5000 Kg. külçe kurşun (18.G.940) Salı günü saat 
(10,30>- on buçukta Hayd rpaşada gar binıı.sı dahilindeki komisyon tarafından açık efi. 
slltmc usulile satın alı.nacaktır. •"'il v • 

Bu işe girmek ıstlyenlcrln (150) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiil 
"i'esaikle birlikte eksiltme gunü saatine kaci ı komisyona müracaatları ldzınıdır. 

Bu işe aid şartnameler komts:yondan p ru.sız olarak dağıtılmaktadır. (4455) 

Emine rserenad.) 22.30: Memleket saat a _ 
ynrı, Ajans haberleri, Ziraat, Esham _ Tah
vilrıt, Kambiyo _ Nukut ıborsası (Fiat.) 22.50: 
Müzik: Caiband CPl,) 23.25 _ 23.30: Yarmkl 
proğram, ve kapanvs. 

ÇARŞMIBA lZ/6/1940 
12.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12 50: 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pi.) 13.30 _ 14: 
Müzik: Küçük Orkestra (Şet: Necib Aşkın.) 
1 - Oskar Nedbal: Süvari Valsi. 2 - Paul 
Lfncke: Ollmplyadlarda. 3 - Hanns Löhr: 
Hülya gecesi <Vals.> 18: Proğnun ve mem
leket saat ayarı. 18.015: Müzik:' Cazbnnd 
(Pl.) 18.30: Müzik: Fasll Heyeti. 19: Konuş
ma <Dış politika hA.di.'ıelerl.) 19.20: Müzik. 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fer
san. Okuyan: Muzaffer İlkar. 1 - Zavıı peş
revi. 2 - Mehmed Ağa - Zavil atır semaı: 
(Bulunmaz bir nevcivaruın.) 3 - Ziya Bey_ 
Mahur şarkı: (Şu güzele bir balcın.l 4 -
.......... _ Zavil türkü: <Mecfüinde mall ol _ 
dum.l 5 - ......... - Zavil, türkü: (Bahçeye 
bar diyemem.) 8 - m. Selim _ Zavil yürük 
semaı: (Olmu., ntşanı tiri muhabbet.) 7 -
~avll saz semaisi. 19.45: Memleket saa.t a -
yan, Ajans ve Meteoroloji haberlerl 20: Mü
zik: Kadın Oeçld Konseri. Çalanlar: Ruşen 
Kam, Vecihe, Cevdet Qa~la, Fahri Kopuz, 
Kemal N. Seyhun. İzzettin Ökte. Okuyanlar: 
Bekiz okuyucu sıra ile. 20.3~: TeiruJU. 21.35: 
serbest saat. 21.45: Müzik: Riyasetfcümhur 
Bandosu (Şef: İhsan Kilnçer.l 1 - A. Tl10_ 

mas: Hamlet <>pera.ı;ından mar4. 2 - Snlnt. 
Saeruı: Cezair Suitlnden 3.üncü parça. 3 -
P'.F. Popy: Provans memleketinde Eğlenti 
<Uvertür.) 4 - Lacome: Kotlr.;on suıtı. A -
Glr.Lş, B - Şampanya, C - Tatlı mükdle _ 
ırne, D - Kordela ve oyuncakla r, E - Ser
pantin valsi. 22 30: Memleket saat ayarı, A. 
Jllns haberleri, Zirant, Esham - Tahvllfıt 
Kambiyo - Nukut borsa& CFiat.> 22.50: Mü: 
zlk: Cazband (PJ.> 23.25 _ 23.30: Yarınki 
pro~rl\m, ve kapanıs. ( Arlatıı vlll') ······························································ 

MIRATON GRENLERi 
Hem inkıbazı ve hem de terkibin· 
deki mnddeler sayesinde barsakln· 
rın faaliyetini tanzim ile en muan-

nid inkıbaz mUptel&larını bilo 
rahata kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira; ve ticari her nevi banka muameleleri 

P.ARA BiR i ~TiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Banka.;ındil kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 50 
Ifrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

600 " 
2,000 

" 4 " 
250 " 

1,000 
" 40 " 

100 " 
4,000 

" 100 " 
60 " 

5,000 
" 120 " 

40 " 
4,800 

" 160 " 
20 " 

3,200 
" DİK.KAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı dit -

miyenlere ikramıye çıktığı takciirde % 20 f azlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUL 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran ta-

rihl~rinde çekilecektir. 

·EKZAM i N-
Ekzemanm ll!c ıd ı r. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 lnmıftar. 

Nafia Vekaletinden: 
' Eksiltmeye konulan iş: 

1 _ Seyhan saf sahil sulama. ve de.şarj şebekeslle sınat ima11tı ve stıetme blnalan 
inşaatı k~f bedeli c2 400 000• liradır. 

2 _ Eksiltme 20/8/1940 tarlhJno rastlıyan Per~embe günü saat 15 de Nafıa VellleU 
Su İşleri Relsllği su eksiltme komisyonu odoaındıı kapalı zarf WJullle yapılacaktır. 

3 _ istekliler eksiltme şartnamesi, muka.Yele projesi, bayındırlık Sileri ıeneı p.rtna. 
mesl fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilinde su işleri rel.illlinden ala.bWrler. 

4 .:._ Ekl1lltmeye girebilmek için :ısteklllerin 85 750 liralık muvakkat temınat ftl'llltll 
ve ek.sUtmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan veatteıerıa 
birllkte bir dilekçe ile Nafıa Veklı.letJne müracaat ederek bu 1fe mahaua olmak t.re 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmele:rı şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde oulumnayanlar eksiltmeye ~ırak edemesler. 
5 _ istcklll&rin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir aaat enelln• 

kadar su ~lerl reisliğine makbuz muta.blllnde 'ermeleri 111.zımdır. 
Postadn olan goclkmeler kabul edilmez. c2383• «4189ıt 


